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 Еркіндік с‰йген ерж‰рек халќымыз μз
бостандыѓы ‰шін ќашан да аянбай к‰ресіп,
атамекенін ќасыќ ќаны ќалѓанша ќорѓап
ќалды. Аманкелді  ‡дербай±лы бастаѓан
1916 жылѓы халыќ ќозѓалысы – Тєуелсіздік
жолындаѓы тартысты к‰рестіњ айќын
кμрінісі. Биыл  осынау айтулы датаѓа 100
жыл. ¤зге аймаќтармен ќатар т±раќты
дамып келе жатќан Аманкелді ауданы да
б±л мерекені μз дєрежесінде атап μтті.

‡стіміздегі жылдыњ аќпан айында
Ќостанай облысыныњ єкімі Архимед

Ќасќырбай
      ЌОЙШЫМАНОВ

ТАРИХ. ТАЃЫЛЫМ. ТАЃЗЫМ

12-бет

СУРЕТТЕ: Аманкелді ауданында μткен ѓасырлыќ тойдан
кμрініс.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

М±хамбетовтіњ ±сынысымен "Кμркейе
бер, Ќостанай!" акциясы бастау алды.
Маќсаты – ќостанайлыќтарды кіндік ќаны
тамѓан жерін кμркейтуге шаќыру, туѓан
жерден жыраќта ж‰рген т‰лектерді μз
μлкесініњ μсіп-μркендеуіне ‰лес ќосуѓа
тарту. Аманкелді ауданынан т‰леп ±шќан,
б‰гінде сыртта ж‰рген жерлес
азаматтар, кєсіпкерлер туѓан жерін
кμркейту ‰шін ќаржылай кμмектерін
кμрсетіп, демеушілік жасады. М±ныњ
сыртында ауданныњ шаруашылыќ
ќ±рылымдарымен, кєсіпкерлерімен
єлеуметтік єріптестік негізде
меморандум жасалды.

2-бет

Астыќ  жерде ќалмайды
ЕЛ ТІЛЕГІ – ЕГІН ‡СТІНДЕ

Соњѓы апталардаѓы к‰н райы-
ныњ ќолайсыздыѓы егін ораѓына
елеулі єсер етіп отыр. Екі апта-
дан бері єлсін-єлсін б‰ркіп жау-
ѓан жањбыр шаруалардыњ ќолын

Єлібек
        ЫБЫРАЙ еріксіз байлап, ќалѓан астыќты

мезгілінде жинап алуѓа м±рша
берер емес. Соѓан ќарамастан
облыс диќандары жиын-терім
ж±мыстарын айдыњ аяѓына дейін
аяќтаймыз дейді.

Ќазіргі тањда Тобыл μњірінде

барлыќ астыќтыњ 63%-і ќамбаѓа
ќ±йылды. Облыстыќ ауылшаруа-
шылыќ басќармасыныњ бμлім бас-
шысы Сєлімжан Есенамановтыњ
берген мєліметтеріне ќараѓанда,
облыс диќандары барлыѓы 2 млн.
684 мыњ гектардыњ астыѓын орып

Аманкелдіде халыќ ќозѓалысына арналѓан
той μтті

Ерлік μшпейді,  ер ±мытылмайды

¦лт-азаттыќ ќозѓалыстыњ 100 жылдыѓын атап μтуге арналѓан
мєдени-спорттыќ шаралар батыр ата ескерткішініњ мањындаѓы
жиынмен басталды. Аманкелді ауданыныњ єкімі Н±ржан ¤теге-
нов ел тарихындаѓы халыќ ќозѓалысыныњ мањызы мен Аманкелді
Имановтыњ шынайы батырлыѓына тоќталды. ЌР Парламент се-
натыныњ депутаты Серік Аќылбай ±зын-сонар жолында азаттыќ
деп алас±рѓан, еркіндік деп екпіндеген Аманкелді ‡дербай±лы-
ныњ ањсап кеткен азаттыѓын саќтау, ќастерлеу б‰гінгі ±рпаќтыњ
еншісіне тигенін айтты. М±нан кейін тарих ѓылымыныњ докторы,
Аманкелді Имановтыњ немересі Батырлан Рамазан±лы
халыќ ќозѓалысына байланысты шыќќан кітап туралы аз-
кем маѓл±мат берді.

ТАРИХ

бастырѓан. Єзірге гектар бере-
келілігі орта есеппен алѓанда 12,3
центнерден айналады. Аудандар
арасында тек Жанкелдин ауданы
ѓана ораќ науќанын толыќ аяќта-
ды. Ал, Денисов ауданында к‰згі
жиын-терім ж±мыстары 82%-ке,

Єулиекμлде – 80%-ке, Аманкелді-
де – 76%-ке, Науырзым ауданын-
да  – 73%-ке орындалѓан. ‡зынкμл
мен Сарыкμл аудандары кμш со-
њында. Кμршілес жатќан ќос
ауданда  егін ораѓыныњ ‰лес
салмаѓы  55-56%-ке тењ.
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Жылу баѓасы μзгере ме?

"Н±р Отан" партиясы ЌОФ тμраѓасыныњ бірінші
орынбасары Ѓазиз Бекм±хамедов "Ќостанай жылу-
энергетикалыќ компаниясы" МКК-даѓы бастауыш партия
±йымыныњ ж±мысымен танысты.

Бастауыш партия ±йымыныњ тμраѓасы Асќар Бекпаѓанбетов кез-
десуге ќатысушылардыњ алдына шыѓып, жасалѓан ж±мыстардыњ
есебін берді.

– Алѓашында 440 ж±мысшыныњ біреуі ѓана партияда болатын.
Ќазіргі уаќытта 50 адам партия м‰шелігіне μтті. Жылдыњ соњына дейін
б±л кμрсеткішті ж‰зге жеткіземіз. Ќазан айыныњ аяѓына ќарай баста-
уыш партия ±йымыныњ бμлмесін ашу жоспарланып отыр, – деді А.Бек-
паѓанбетов.

Сонымен ќатар, 1 ќазанда, жылу беру басталысымен, зањды т±лѓа-
ларѓа тариф баѓасы μсіп, ќала т±рѓындары ‰шін баѓа μзгеріссіз ќала-
тынын айтты.

1-бет

Тегін  кењес берілді
"Баќытты

балалыќ шаќ"
партиялыќ
жобасы аясында
ќостанайлыќтарѓа
тегін кењес
берілді.

Іс-шараѓа "Т±рѓын ‰й
ќ±рылыс жинаќ банкі",
"Халыќќа ќызмет кμрсе-
ту орталыѓы" жєне "Н±р
Отан" партиясы ЌОФ-
ныњ μкілдері, №4 ќала-
лыќ емхананыњ дєрігерлері, психологтар ќатысты. Сала мамандары
ќала т±рѓындарына мемлекеттік баѓдарламалар мен єрт‰рлі жењіл-
діктер туралы айтып берді.

Халыќ арасында с±ранысќа ие мекемелердіњ бірі – ХЌКО. Орта-
лыќ шамамен, 530 ќызмет т‰рін ±сынады. Соныњ ішінде т±рѓын ‰й
кезегіне т±ру, неке ќию мен балабаќша кезегіне т±ру ќызметтерін
кμпшілік жиі пайдаланады.

Ќала т±рѓыны Бауыржан Ж‰нісов акцияныњ μтетінін интернет ар-
ќылы білген. Ол "Т±рѓын ‰й ќ±рылысы жинаќ банкініњ" μкілдерінен
кењес алды.

– Мен "Т±рѓын ‰й ќ±рылыс жинаќ банкініњ" клиентімін. Ењ тμменгі
депозиттен отбасылыќ депозитке ќалай кμшуге болатыны туралы
білгім келеді. Осындай акциялар арќылы баспана сатып алу жолда-
рын с±рап, аныќтауѓа болады, – деді Б.Ж‰нісов.

СУРЕТТЕ: акциядан кμрініс.
Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Астыќ  жерде ќалмайды
 Жалпы, биыл астыќ біткен бітік шыќты.

‡стіміздегі жылы республика бойынша  22
млн.тоннадан астам дєнді-даќылдар жи-

налмаќ.
– Биыл  21,7 млн.гектар алќапќа т‰рлі даќыл-

дар себілген-т±ѓын. Б±л алдыњѓы жылѓы кμрсет-
кіштен  445,1 мыњ гектарѓа артыќ. Егіс алќаптары-
ныњ дені дєнді-даќылдардыњ еншісінде – 15,4
млн. гектар. Оныњ ішінде майлы даќылдар – 2,0
млн. га, бау-баќша μнімдері мен картоп – 426,7
млн.га, – деп атап μтті ЌР Ауыл шаруашылыќ ми-
нистрініњ  бірінші орынбасары  Ќайрат Айтуѓанов.

Вице-министрдіњ  айтуынша, 12,9 мыњ га ќант
ќызылшасы, 109,6 мыњ га алќапќа маќта егілген.

Б‰гінде еліміздіњ барлыќ аймаѓында жаппай егін
ору науќаны ж‰ріп жатыр. Мєселен, 15 ќырк‰йек-
тегі мєлімет бойынша 9667,1 мыњ гектардыњ ас-
тыѓы орылып, соныњ 14,4 млн. тоннасы бастырыл-
ды.

Ќостанай, Аќмола жєне Солт‰стік Ќазаќстан
тєрізді еліміздіњ ірі астыќты μњірлерінде 7 млн.
гектардан астам бидай  орылды. Науќандыќ ж±-
мыстар ќырк‰йек айыныњ соњына дейін жалѓасуы
м‰мкін.

Егінді ысырапсыз жинап алу ‰шін ауылшаруа-
шылыќ тауар μндірушілеріне 391,6 мыњ тонна
жанар-жаѓар май бμлінген.

2016 жылы "ЌазАгро" холдингініњ несие ресурс-
тары арќылы 6,8 млн. гектар  алќапта кμктемгі егіс
жєне жинау ж±мыстары ж‰ргізілді. Б±л ‰стіміздегі
жылы республика бойынша μњделген барлыќ ал-
ќаптыњ жартысына тењ. Шаруаларѓа бюджеттік
несие есебінен жєне "ЌазАгро" ±лттыќ холдингі
арќылы  60 млрд. тењге кμлемінде ќаржылай ќол-
дау кμрсетіледі. Осы уаќытќа дейін Холдинг ел-
дегі ауылшаруашылыќ тауар μндірушілерін 85,4
млрд. тењгеге ќаржыландырыпты.  М±ныњ сыртын-

да компания μнімділігі жоѓары, ќуатты техникалар-
ды лизингке беру тєсілдерін сєтті ж‰зеге асырѓан.
Биылдыњ μзінде аты аталѓан баѓдарлама шењбе-
рінде фермерлер жалпы ќ±ны 31,6 млрд.тењгеге
баѓаланѓан  1,7 мыњнан астам техника сатып алды.

Таѓы бір мањызды мєселе, ол – астыќ баѓасына
ќатысты. Яѓни, "Азыќ-т‰лік келісім-шарт корпора-
циясы" ¦К" акционерлік ќоѓамы μкілдері астыќты
сатып алу баѓаларын жариялаѓан болатын.

Компанияныњ коммерциялыќ ресурстары келе-
сідей баѓаларды белгілеп отыр: 3 класты бидай-
дыњ бір тоннасы 41 000 тењгеден 50 000 тењге ара-
лыѓында сатылатын болды, 4 класты бидай  34
000-36 000 тењге кμлемінде, ал 5 класты бидай
‰шін 30 000 тењге ±сынылды. 2 класты арпаныњ
ќ±ны 25 000 тењгеге баѓаланды.

Осы арада Азыќ-т‰лік келісім-шарт корпора-
циясы бидайды сатып алудыњ ќ±нын μнімніњ са-
пасына ќарай белгілегенін айта кеткен жμн.

СУРЕТТЕ: ЌР Ауылшаруашылыѓы ми-
нистрініњ бірінші орынбасары Ќайрат Айтуѓанов.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Ќ¦ЌЫЌТЫЌ МЕКТЕП

Биыл Ќостанай облысы проку-
ратурасыныњ ќ±рылѓанына 80
жыл жыл толып отыр. Ќай заман-
да да Ата зањды алѓа тарта оты-
рып, ењ алдымен ел азаматтары-
ныњ ќ±ќыѓын ќорѓап, тыныштыѓы-
на кепіл болатын органныњ жау-
апкершілігі мен міндеті арта бер-
месе, еш кеміген емес.

Мерейлі к‰нтізбеге байланыс-
ты Ќазаќстан Республикасы жєне
Ресей Федерациясы Бас прокура-
туралары басшылыѓыныњ ќаты-
суымен μњіріміздіњ прокуратура-
сы салтанатты шара μткізді. Оѓан
облыс єкімі Архимед М±хамбетов
бастап, μњірдегі т‰рлі орган бас-
шылары, ардагерлер ќатысты. Ал
мерекелік ќ±ттыќтау айта келген-
дер арасында ЌР Бас прокуроры-
ныњ бірінші орынбасары Иоган
Меркель мен РФ Бас прокуроры-
ныњ бірінші орынбасары Алек-
сандр Буксман бар.

И.Меркель μњіріміздегі проку-
ратураныњ ќ±рылуы оњай болѓан
жоќ деді. Тіпті, алѓашќы прокурор
ќызметін атќарѓан А.Харитонов-
тыњ μзі саяси ќуѓын-с‰ргінге ±шы-
раѓан екен. Ал соѓыс жылдарын-
да жеке ќ±рамныњ жартысынан
кμбі ќызметін майдан даласына
ауыстырыпты. Бейбіт заманда
аймаќта тєртіп орнатып, ќылмыс-
пен к‰ресті. Облысымызда кєсіби
прокуратура мектебі дєл сол
ќиын-ќыстау кезде басталды деді
ол.

РФ Бас прокурорыныњ бірінші
орынбасары болса біздіњ

Ќыдырбек
     ЌИЫСХАН¦ЛЫ

Зор жауапкершілік
арќалаѓан

ЌОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫЊ
ПРОКУРАТУРАСЫНА – 80 ЖЫЛ

μњірімізде ењбек еткен єріптес-
терініњ бірќатарымен ж‰здесіп,
пікір алмасќанын айтты. Сол се-
бепті, μњіріміздіњ прокуратурасы-
ныњ ќызметі жайында ‰немі жа-
ѓымды жањалыќ айтылып, ж±мы-
сыныњ жоѓары баѓаланып отыра-
тынын жеткізді.

Еліміздегі "100 наќты ќадам"
¦лт жоспарын орындау аясында
мемлекеттіњ тиісті μмір с‰ру тетік-
терін жасау – конституциялыќ
ќ±ќыќќа кепілдік беру. Б±л мем-
лекеттік саясаттыњ алѓа ќойѓан
наќты міндеті.

– ¦лт жоспары баѓдарламасын
ж‰зеге асыру маќсатында мемле-
кеттік органдардыњ кєсіби аппа-
ратын ќ±ру, зањ ‰стемдігін орна-

ту, есеп беретін мемлекетті
ќалыптастыру шаралары ќолѓа
алынып отыр. Прокуратура орган-
дарыныњ ќызметкерлері осы
міндеттерді орындауѓа барынша
ењбек етуде, – деді облыс єкімі
А.М±хамбетов ќ±ттыќтау бары-
сында.

Т‰рлі марапаттар, ќ±ттыќтау-
лар, концерттік баѓдарламаѓа
±ласќан салтанатты шара "Демок-
ратиялыќ ќ±ќыќтыќ мемлекетте
прокурорлыќ ќадаѓалаудыњ
ќалыптасуы мен дамуыныњ ќол-
данбалы жєне ѓылыми аспекті-
лері" атты ѓылыми-тєжірибелік
конференцияѓа ±ласты.

Суретті т‰сірген
Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

 "Тараз" тізе б‰кті

Ел біріншілігініњ 27 турында екінші
алтылыќтыњ ‰здігі "Тобыл" Тараздыњ
μзі аттас клубын ќабылдады.Тμреші
Тевяшовтыњ ысќырыѓы естілісімен
ќонаќтар В.Логиновский ќаќпасын
нысанаѓа алды. Небары екінші минут-
та тараздыќ Андрей Яковлев екі ќор-
ѓаушыны алдап μтіп, жерлетіп тепті.
Есеп ашылды! Ал, Омари Тетрадзе
орталыќ ќорѓаушы С.Яворскийді орта
т±сќа жіберді. Сергей "жања" шепте
жаќсы бастады. Єуелі, шабуылшы
М.Мане бастаѓан бір шабуылды тоќ-
татса, екінші сєтте Т.Шимковичке ке-
ремет пас шыѓарды. Ќаќпашымен
бетпе-бет шыќќан Томаш биік тепті.
22 минутта Д.Савич есеп ашуѓа шаќ ќалды. С.Хижниченкомен пас
алмасќан соњ, А.Григоренко ќаќпасына соќќы жасады. Єттењ, таѓы
да ќиыс.

Бірінші бμліктіњ аяќталуына он минут ќалѓанда Д.Тєжімбет есепті
еселейтін еді. Дегенмен, тобылдыќ В.Логиновский ќаќпадаѓы ќыра-
ѓылыѓын кμрсете білді. Шабуылшыныњ тепкен добын б±рыштамаѓа
шыѓарып жіберді. Ал "Тобыл" б±л шабуылѓа голмен жауап ќайтарды.
40 минутта Денис Главина сол ќапталмен допты ала ж‰ріп, 30 метр-
ден жаќын тоѓыздыќты дєл кμздеді. Есеп – 1:1!

Екінші тайм ќостанайлыќтардыњ басымдыѓымен басталды. 53
минутта Д.Главина ќарсыластардыњ айып алањына еніп, ќорѓаушы-
ныњ тосќауылына тап болды. Тμреші тараздыќ Тарас Данилюкті "сары
ќаѓазбен" жазалап, пенальти белгіледі. Н‰ктеден Т.Шимкович ќате-
леспеді. "Тобыл" алѓа шыќќаннан соњ да шабуылын тоќтатпады.
Тыњнан ќосылѓан Тимур Досмаѓамбетов белсенді ойнады. Оныњ па-
сынан соњ Ш.Асильдаров ќаќпашымен дара шыѓып, есепті 3:1-ге
жеткізді.

Осылайша, ќостанайлыќтар ќоржынѓа ‰ш ±пай салды. "Тобыл"
келесі турда "Жетісуды" ќабылдайды.

СУРЕТТЕ: "Тобыл" шабуылшысы Душан Савич.
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Сыбайлас жемќорлыќ мєселесі
мемлекет пен ќоѓамныњ б‰кіл сала-
сына ќатысты μткір сипат алып, дєл
Ќостанай облысында б±рынѓыдан
бетер μзектілене т‰сіп отыр. Жем-
ќорлыќ дерті мемлекеттік ќызметтегі
лауазымды т±лѓалардыњ беделін
т‰сіріп ќана ќоймай, билік ж‰йесініњ,
сонымен ќоса б‰кіл єлеуметтік
ж‰йеніњ ќ±лдырауына єкеп соѓуы-
мен ќауіпті. Облыс єкімі Архимед
М±хамбетовтіњ тμраѓалыќ етуімен
осы таќырыптыњ тμњірегінде кењейтілген жиын
μтті. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес мєсе-
лелері талданып, оѓан т‰рлі саланыњ басшы-
лары, атќарушы жєне ќ±ќыќ ќорѓау органдары-
ныњ μкілдері ќатысты.

Жемќорлыќќа ќарсы к‰рес, "нμлдік шыдам-
дылыќ" мєселелері жμнінде Мемлекеттік ќыз-
мет істері жєне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
іс-ќимыл агенттігініњ Ќостанай облысы бойын-
ша департаментініњ басшысы, тєртіптік кењес
тμраѓасы Берген Беспалинов баяндама жаса-
ды.

– Б‰гінге дейін облыс аумаѓында сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы ‰гіт-насихат пен т‰сіндіру
ж±мыстары ретінде 500-дей шара ±йымдасты-
рылѓан.  Жалпы, 2015  жылы 6 ќызметкер ж±-
мыстан ќуылды. Биыл б±л кμрсеткішті азай-
туымыз ќажет. Былтыр жемќорлыќќа  байла-
нысты 46 іс сотта ќаралса, осы жылы оныњ
саны 13-ке дейін ќысќарѓан. Осы баѓыттаѓы
т‰рлі бастамаларды жандандыру маќсатында
мемлекеттік мекемелер мен ‰кіметтік емес
±йымдар, жастар орталыќтары, ќоѓамдыќ ке-
њестерде жиындар, семинар-тренингтер μткізу-
де. Сонымен ќатар, "Н±рлы жол" мемлекеттік
баѓдарламасы аясында ж‰зеге асырылып жат-
ќан нысандардаѓы ж±мыс ‰дерістерін ќадаѓа-
лау ‰шін рейд ±йымдастырылып келеді. Сы-
байлас жемќорлыќтыњ алдын-алу бойынша
Ќазаќстан Республикасыныњ 2015-2025 жыл-
дарѓа арналѓан Стратегиясында т±лѓаны бала
кезінен ќазаќстандыќ патриотизм мен сыбай-
лас  жемќорлыќты  ќабылдамау  рухында тєр-
биелеу туралы айтылѓан. Осыѓан орай, жас-
тардыњ бойында сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
мєдениетті, оѓан ќарсы т±ратын білімді дамы-
ту маќсатында мектептерде "Біз жемќорлыќќа
ќарсымыз" таќырыбында тєрбие саѓаттарын
μткізіп т±рамыз, – деді сала басшысы.

– Ќоѓамѓа аса ќауіпті ќ±былыспен батыл єрі
ымырасыз к‰рес еліміздегі єлеуметтік-эконо-
микалыќ жањѓыртудыњ ењ мањызды тетігі, – деді
облыс єкімі. – "Мынаны ќатырдыќ, ананы жаќ-
сартамыз" деп жалањ ±рандамай, істе кμрсету
ќажет. Жастарѓа жемќорлыќ ќауіптерін ескер-
ту жєне алдын алу, жемќорлыќќа ќарсы мєде-
ниетті ќалыптастыру – барлыѓымыздыњ
міндетіміз. Алдымен, жемќорлыќтыњ орасан
зор салдары туралы аќпаратты д±рыс жеткізу
т±рѓындардыњ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
мєдениетініњ ќалыптасуына, олардыњ μз
ќ±ќыќтары мен міндеттерін терењ ±ѓынуына
кμмектеседі. Осы т±рѓыда "сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы мєдениет" деген ±ѓымныњ мєн-
мазм±нына бойлау ќажет. Д±рыс т‰сіндірі-
њіздер. БАЌ-ќа ж‰гініњіздер. Десек те б±л жегі
ќ±рттыњ тамырына балта шауып, т‰бегейлі
жойып жіберу м‰мкін болмай т±р. Жазаѓа тар-
тумен іс бітпейтіні аныќ. Оны болдырмаудыњ,
алдын-алудыњ жолын ќарастыру керек. Б‰кіл
халыќ  болып  біріксек  ќана "жегі ќ±ртќа" тос-
ќауыл ќоямыз.

Т±рѓындардыњ ќ±ќыќтыќ сауаты, мєдениет
саласындаѓы жемќорыќќа ќарсы к‰реске бай-
ланысты μтіп жатќан шаралар жμнінде облыс-
тыќ мєдениет басќармасыныњ басшысы Ерлан
Ќалмаќов баяндады. Оныњ айтуынша, ‰сті-
міздегі жылы 1000-нан астам студентпен кез-
десу ±йымдастырылып, жемќорлыќпен к‰рес
мєселелері талќыланды. Сондай-аќ, Л.Толстой

атындаѓы облыстыќ кітапханада жемќорлыќќа
ќарсы баѓытталѓан ‰здік  шыѓарма,  μлењ бай-
ќаулары μткізілді.

Соњѓы уаќытта параќорлыќќа шатылып, ќол-
дарына кісен салынып жатќан мєдениет сала-
сындаѓы шенділердіњ теріс тірліктері ќоѓамдыќ
пікір тудырѓаны рас. Б‰гінгі жиында облыс єкімі
жаќында  таѓайындалѓан Ерлан Ќалмаќовќа
жемќорлыќќа ќарсы ‰гіт-насихат ж±мыстарын
сапалы ж‰ргізуді тапсырды.

Ал ішкі саясат басќармасыныњ басшысы
Мєжит Ш‰ленов ќоѓам дертіне ќарсы к‰рес
ж±мыстарыныњ БАЌ-таѓы жаѓдайын бір пысыќ-
тады.

– Біздіњ облыстаѓы тілшілеріміз жемќорлыќќа
байланысты 30 брифингке ќатысќан. Телеар-
налар мен баспасμз, радиодан 44 таќырыптыќ
материал дайындалды. Ќала, аудандардаѓы
баспасμз беттерінде "Жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес" айдарымен маќалалар ‰немі жарыќ
кμріп т±рады. М±ныњ барлыѓы т±рѓындардыњ
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес жμніндегі білімдерін
арттыруѓа септігін тигізеді, – деді ол.

Облыстыќ ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік
баѓдарламалар басќармасыныњ басшысы
Г‰лнар Єбенова μз баяндамасында шетелдер-
ден келген ќандастарымызѓа осы жылы 210
мемлекеттік ќызмет кμрсетілгенін атады. Б±л
ретте жемќорлыќќа жол бермеу, ќ±жаттарды
еш шикіліксіз дайындау басты назарда ±ста-
латын болады. Азаматтардан келіп т‰скен
μтініштерді ќарау кезінде мемлекеттік орган
ќызметініњ сапасын кμтеру ќажеттілігі де ай-
тылды. Архимед М±хамбетов басќарма басшы-
сына "Ж±мыспен ќамту – 2020" баѓдарламасы
бойынша бμлінген бюджеттік ќаражаттыњ тиімді
пайдаланылуын ќадаѓалауды ж‰ктеді.

Облыстыќ энергетика жєне т±рѓын ‰й-ком-
муналдыќ шаруашылыќ басќармасыныњ бас-
шысы Хайбар Ќамбаровтыњ баяндауынша, ол
басќаратын салада да сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес жμнінде жиындар μтіп т±рады.
Тоќсан сайын т±рѓындармен кездесулер
μткізіледі. Ал μњір басшысы т±рѓын ‰й-комму-
налдыќ шаруашылыќты жањѓырту бойынша
білікті мамандарды тарту керектігін тапсырды.

Жиын соњында Архимед М±хамбетов жем-
ќорлыќ сипаттаѓы ќ±ќыќ б±зушылыќ пен ќыл-
мыстыњ алдын алып, жол бермеу баѓытында
ж‰ргізіліп жатќан ж±мыстарды жандандыру
‰шін єр сала басшысына тапсырмалар берді.

СУРЕТТЕРДЕ: кењейтілген жиыннан
кμріністер.

Суреттерді т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Жалањ ±рандамай,
істе кμрсету керек

Сыбайлас жемќорлыќ Ќазаќ-
станныњ ќауіпсіздігіне, мемлекет
пен ќоѓамныњ т±раќтылыѓына
ж‰йелі ќауіпті білдіреді, халыќара-
лыќ аренада Ќазаќстан Республи-
касыныњ беделін т‰сіріп, ж‰ргізіліп
жатќан экономикалыќ жєне єлеу-
меттік реформаларѓа кедергі келті-
реді.

Сыбайлас жемќорлыќпен к‰рес
Ќазаќстан Республикасыныњ мем-
лекеттік органдары ж±мысыныњ ба-
сым міндеттерініњ бірі болып табы-
лады. Ќоѓамныњ сенімін ќамтама-
сыз ету, азаматтардыњ, мемле-
кеттіњ зањды ќ±ќыќтарын жєне
м‰дделерін ќорѓау, басќарма ќыз-
меткерлері жасаѓан лауазымдыќ
жєне сыбайлас жемќорлыќ ќ±ќыќ
б±зушылыќтарды жєне олардыњ
ќызметтік єдепті саќтамау жаѓдай-
ларын аныќтау маќсатында Ќоста-
най  облысы єкімдігініњ табиѓи ре-
сурстар жєне табиѓат  пайдалану-
ды реттеу басќармасында 54-01-66
нμмірі бойынша сенім телефоны
ж±мыс істейді.

Сонымен бірге Басќарманыњ
ѓимаратында кμпшілікке ќолжетімді
жерлерде шаѓымдар мен ±сыныс-
тар ќабылдауѓа арналѓан жєшік
ќойылып, оны ашу мен ішіндегісін
ќарауды т±раќты негізде арнайы
ќ±рылѓан комиссия ж‰ргізеді.

Жоѓарыда аталѓан жєне басќа іс-
шаралар сыбайлас жемќорлыќпен
к‰рес жμніндегі ж±мысты кешенді
т‰рде бір ж‰йеге келтіреді. Басќар-
ма єзірлейтін жєне біртіндеп іске
асырылатын сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы іс-ќимыл бойынша
жєне оны алдын алу бойынша
ж±мыстарыныњ жоспарлары іс-ша-
ралар кешенін ж‰йеге келтіруді ќам-
тамасыз етеді.

Алайда, сыбайлас жемќорлыќ-
пен ойдаѓыдай к‰ресу ‰шін мањыз-
ды ќаѓидаларыныњ бірі сыбайлас
жемќорлыќ кμріністеріне тμзбеу-

Жемќорлыќќа
жол жоќ

шілікті  мемлекеттік  ќызметшілер
тарапынан да, азаматтар тарапы-
нан да айќын ±ѓыну болып табыла-
ды.

Мемлекеттік ќызметшілердіњ са-
тылмайтындыѓы жєне олардыњ ќыз-
метініњ ашыќтыѓы – сыбайлас жем-
ќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл саясаты-
ныњ табысты болуыныњ негізі. Сы-
байлас жемќорлыќ кμріністері ‰шін
алѓышарттардыњ бірі шенеуніктіњ
азаматпен тікелей байланысы бо-
луы да болып табылады. Мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметті алу
рєсімі неѓ±рлым оњай жєне ашыќ
болса, сыбайлас жемќорлыќтыњ
дењгейі де соншалыќты тμмен бо-
лады.

Мемлекеттіњ Интернет-ресурс
арќылы халыќпен толыќќанды кері
байланысын ќ±руѓа м‰мкіндік бе-
ретін "электрондыќ ‰кіметті" енгізу
сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-
ќимылда оњ рμл атќарады.

Мемлекеттік басќару ж‰йесін же-
тілдіру ‰шін мемлекеттік ќызметтер
±сынудыњ наќты стандарттары ен-
гізілуде, б±л мемлекеттік органдар
ж±мысыныњ ашыќтыѓы мен айќын-
дыѓын жаќсартуѓа, ќабылданатын
шешімдердіњ тиімділігін арттыруѓа
м‰мкіндік береді.

Келешекте басќарма мен ве-
домстволыќ баѓынысты мекеме-
лердіњ арасында сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы д‰ниетанымы ныѓай-
тылып, мемлекеттік ќызмет кμрсе-
ту кезінде оларды электрондыќ
н±сќаѓа ауыстыру арќылы жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ басќарма
μкілдерімен байланыстарын жою
шаралары ќабылданады.

Осы шараларды ж‰зеге асыру
басќарма мен ведомстволыќ баѓы-
нысты мекемелердіњ ж±мыс сапа-
сыныњ дењгейін арттыруѓа септігін
тигізеді, б±л μз кезегінде халыќтыњ
мемлекетке деген сенімін одан єрі
ныѓайтуѓа м‰мкіндік береді.

ЖЕМЌОРЛЫЌЌА ЌАРСЫ К‡РЕС

Ќасќырбай
          ЌОЙШЫМАНОВ

2016 жылдыњ 1 жарты жылдыѓы бойынша Ќостанай
гарнизоныныњ єскери прокуроры, єділет полковнигі
Д.Г.Ержанов єскери басќару органдары жєне
ќылмыстыќ ќудалау органдарымен Ведомствоаралыќ
кењес μткізді, аталѓан кењесте 1-ші жарты жылдыњ
ќорытындысы шыѓарылып, жања тапсырмалар
ќойылды.

Єскери прокурор 2014-2018 жылдарѓа Бас
прокуратураныњ Стратегиялыќ жоспарыныњ маќсатты
индикаторларыныњ жетілуіне, Ќазаќстан
Республикасыныњ Ќарулы К‰штерінде ќ±ќыќ
б±зушылыќтар профилактикасыныњ 2016-2018 жылдарѓа
арналѓан баѓдарламасын іске асыру жμніндегі іс-шаралар
жоспарын тиісті орындалуына, Бас єскери
прокуратураныњ "2016 – армиядаѓы ќ±ќыќтыќ мєдениет
жылы" атты жобасын іске асыру жμніндегі жоспарын
уаќытылы жєне тиісті орындалуына ерекше назар
аударатындыѓын жеткізді.

Сонымен ќатар, єскери объектілерді терроризмге
ќарсы ќорѓалу аясындаѓы ж±мысты к‰шейту жєне єскери
ќызметшілердіњ жауынгерлік даярлыќтарын кμтеру
туралы ж±мыстар да назардан тыс ќалѓан жоќ.

Аталѓан шаралармен бірге, орган басшыларына єскери
ќызметшілердіњ жараќаттану санын азайту, олардыњ опат
болуына жол бермеу жμніндегі ж±мыстарды жандандыру
жайында н±сќаулар берілді. Єр єскерге шаќырылушыныњ
єскери ќызметті μткерумен байланыстырылмаѓан
денсаулыѓы бойынша єскерден єр ќайтарылу жаѓдайын,
лауазымды т±лѓаларѓа наќты шара ќолдануды Ќостанай
облысыныњ Ќорѓаныс істер бойынша Департаментініњ
басшысына ж‰ктелді.

Б.АКРЕМЖАНОВА,
Ќостанай гарнизоны єскери прокуратурасыныњ

аѓа прокуроры.

ТЕРРОРИЗМ – КЕСАПАТ

ТерроризмТерроризмТерроризмТерроризмТерроризм
мєселесімєселесімєселесімєселесімєселесі

талќыландыталќыландыталќыландыталќыландыталќыланды
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Тобыл μњірінде ‰й
кезегінде т±рѓандардыњ
ќатары єлі к‰нге азаймай
отыр. Сол себепті, баспана
мєселесініњ мањызы
ерекше.  Облыс єкімі
Архимед М±хамбетов
т±рѓын ‰й ќ±рылысын жыл
сайын 10-20 мыњ шаршы
метрге дейін ±лѓайту
ќажеттігін айтады. Б‰гінгі
тањда облыс бойынша
барлыѓы 23 мыњ отбасы
баспанаѓа м±ќтаж. Таѓы 13
мыњ азамат жер алуѓа
μтініш білдірген.
Сондыќтан  б±л к‰н
тєртібінен т‰спек емес.

Рас, облыс орталыѓында
т±рѓын ‰й ќ±рылысы ќарќынды
ж‰ріп жатыр. Соныњ арќасында
кезекте т±рѓандардыњ саны сєл
де болса ќысќарѓан. Мєселен,
А.Мирошниченко кμшесіндегі то-
ѓыз ќабатты т±рѓын ‰й тапсыры-
лып, ќостанайлыќ жетпіс екі от-
басы  баспаналы болды. Єрине,
кезекте т±рѓандардыњ бєрін
ќысќа мерзімде ‰ймен  ќамтама-
сыз ету м‰мкін емес. Ол ‰шін таѓы
осындай 320 т±рѓын ‰й салу
ќажет. Ќазан айында Чкалов
кμшесінде де ќоныс тойы тойла-
нады. Бюджет ќаржысыныњ есе-
бінен биыл 16 мыњ шаршы метр
‰й  салудыњ сєті т‰сті. Ќ±рылыс
ќарќынын ‰дете т‰су ‰шін μзге де
м‰мкіндіктер ќарастырылѓан.

– 2014 жылѓы халыќќа арна-
ѓан  "Н±рлы  жол – болашаќќа
бастар жол" атты Жолдауында
мемлекет басшысы ќолжетімді
баспана ќ±рылысыныњ т‰рлі те-
тіктерін ќарастыра отырып,
ќазаќстандыќтарды сапалы єрі
арзан ‰йлермен ќамтамасыз ету
жμнінде тапсырмалар ж‰ктегені
белгілі. Осыѓан байланысты

‡кіметте 2020 жылѓа дейін
¤њірлерді дамытуѓа арналѓан
мемлекеттік баѓдарлама т‰зіліп,
ол  2015  жылдыњ ќањтарынан
бастап  ж‰зеге аса бастады. Игі
бастама біздіњ облыста да тєп-
тєуір кμрініс тапты. "Т±рѓын ‰й
ќ±рылыс жинаќ банкі"  ж‰йесі ар-
ќылы 108 пєтерлі баспананыњ
ќ±рылысы аяќталды. 2012 жыл-
дан бері баѓдарлама аясында
ќ±ны 6,1  млрд  тењгеге  баѓалан-
ѓан 13 ‰й салынды. Яѓни, 68 мыњ
шаршы метр немесе 1046 пєтер
тапсырылды. Б‰гінгі тањда 3 000
салымшыныњ тμлем ќабілеттілігі
расталѓан, – дейді облыстыќ
ќ±рылыс басќармасыныњ бас-
шысы Валентина Эпова.

‡стіміздегі жылы бас шаћарда
"Т±рѓын ‰й ќ±рылыс жинаќ банкі",
"Бєйтерек" холдингі мен жергілікті
єкімдік тарапынан  жасалѓан ‰ш
жаќты єріптестік байланыс не-
гізінде таѓы бір тоѓыз кμпќабатты
‰йдіњ ќ±рылысы ќолѓа алынды.
Ал "Бєйтерек девелопмент"
ќазаќстандыќ ипотекалыќ компа-
ниясы жалѓа берілетін баспана-
лардыњ ќ±рылысын жалѓастыра-
ды. Бекітілген арнайы ережеге
сєйкес 2017 жылдан бастап єр
пєтердіњ аумаѓы 65 шаршы метр-
ден аспауы тиіс. Ал бір шаршы
метрініњ баѓасы 180 мыњ тењге

кμлемінде белгіленді.
– Жыл  озѓан сайын  жеке ком-

паниялар ќ±рылыстыњ ауќымды
бμлігін ењсеріп жатыр. М±ндаѓы
мемлекеттіњ міндеті – тиісті жер
телімдерін ±сыну. 2017-ші жылѓа
дейін Ќостанай, Рудный жєне
Ќостанай ауданыныњ аумаќта-
рындаѓы  ќ±рылыс алањдары
дайын болуѓа тиіс, – деп атап μтті
облыс єкімі Архимед М±хамбе-
тов.

Мамандардыњ пікірінше, жер-
ге де с±раныс жоѓары.  Тек, соњѓы
сегіз жылдыњ бедерінде 3600
жер телімі бμлінді.

– Ќонай шаѓын ауданыныњ
жобалыќ-сметалыќ ќ±жатын
єзірлеуге 300 млн. тењге ж±мса-
лады. Инженерлік-коммуника-
циялыќ желі тартылѓан дайын
аумаќтарды ќ±рылыс компания-
ларына ±сынѓан жμн. Єсіресе,
коммерциялыќ негізде ‰й сала-
тын кєсіпорындарѓа жаѓдай  жа-
сау керек. Елбасыныњ тапсырма-
сы бойынша "Н±рлы жер" баѓдар-
ламасы єзірленіп жатыр. М±нда
жеке ќ±рылысты дамытудыњ жол-
дары да ќарастырылѓан, – деді
облыс басшысы.

Осылайша, облыс орталыѓын-
да жаќын арада ќ±рылыс сала-
сына иек артќан кєсіпорындар
еселене т‰спек.

М±ќтаждыќ μтеледі

Биыл елімізде алѓаш рет
тμрт жоѓары оќу орныныњ рек-
торларын тањдаудыњ конкурс-
тыќ ж‰йесі енгізіледі. Оныњ
ішінде Ќостанай мемлекеттік
педагогикалыќ институты да
бар.

Ректорларды іріктеу рєсімі
ашыќ т‰рде μтеді, б±л – ЌР

білім жєне ѓылым министрлігі
тарапынан жасалѓан сенімді
ќадам. Ж‰йеніњ артыќшы-
лыѓы сол – б±л конкурсќа
кμпшіліктіњ ќатысуына м‰м-
кіндік беріледі. Осы м‰мкін-
шілікті мен де пайдаланып
кμруді жμн таныдым.

Єзірге, білім ж‰йесін ре-
формалау кезењінен μттім.
Ќазіргі  уаќытта  жасалып
ќойылѓан ‰дерісті жањѓырту
туралы ойлану керек. Мен
±станѓан таяу  жылдарда
институтты дамыту баѓдар-
ламасыныњ негізі наќ осы жа-
њѓырту ‰рдісінде жатыр.
Оныњ μзі бес баѓыттан ќ±ра-
лады.

Біріншіден, білім беру маз-
м±нын жањарту. Он екі жыл-
дыќ оќытуѓа кμшу басталып
та кетті. Педагогтардыњ тіл-
дік ќ±зыретін дамыту бойын-
ша Назарбаев зияткерлік мек-
тептерініњ тєжірибелерін ќол-
дану ќажет. Біздіњ облыста
шаѓын кешенді мектептер μте
кμп. Демек, педагогтарѓа екі
мамандыќ бойынша диплом
алуѓа м‰мкіндік беретін баѓ-
дарламаларды енгізгу керек.

Екіншіден, институтты ин-
новациялыќ ќызметке баѓ-
дарланѓан зерттеу орталыѓы
ретінде дамыту ќажет. Єле-
уметтік мемлекеттік тапсы-
рыс арќылы жєне республи-
калыќ бюджеттен ќаржылан-
дырылѓан зерттеу істеріне
машыѓуѓа талпыну мањызды.
Сондай-аќ, "Мектеп-педагоги-
калыќ колледж-педагогика-
лыќ институт" ѓылыми-єдісте-
мелік кешені ж±мысын жа-
њарту керек.

‡шіншіден, "Мєњгілік Ел"
жалпыхалыќтыќ патриоттыќ
идеясыныњ рухани-адам-
гершілік ќ±ндылыќтарын
жєне салауатты μмір салты
мєдениетін ќалыптастыру
міндет. ¤зара єрекеттестік

Болашаќ
педагогтерге
арналѓан
ребрендинг

жас педагогтыњ к‰ллі кєсіби
мансабымен бірге ж‰зеге
асырылуы шарт. Б±ѓан т‰лек-
тердіњ жаќсы ќалыптасќан
жєне тиімді желісі кμмектесе
алады.

Тμртіншіден,  оќыту-тєр-
биелеу ‰рдісін к‰ндізгі ре-
жимнен виртуалды ортаѓа

ауыстыру ќажет. Сабаќ жос-
парыныњ єр таќырыбы бойын-
ша сандыќ білім беретін кон-
тент ќ±ру керек. Жоѓарѓы оќу
орындарын басќарудыњ ба-
сќа да ж‰йелері секілді,
ќ±жат айналымын да авто-
маттандыру шарт.

Бесіншіден, институтты
барќару ж‰йесі мен кадрлыќ
єлеуетті дамытуды жетілді-
ру маќсаты да алѓа  ќойылса
игі. Ќазіргі т±тыныстаѓы бас-
ќару моделі халыќ-аралыќ
тєжірибемен ‰йлеспейді жє-
не бєсекеге ќабілетті кадр-
ларды даярлау ісін толыќќан-
ды ж‰зеге асыруѓа ќаућар-
сыз. ЖОО ‰шін негізгі ќаржы-
ландыру кμзі студент гранты
болып табылады. Демек, эко-
номикалыќ тиімділік жаѓына
ќарай ж±мыс істеу керек,
жања ќаржыландыру  кμзде-
рін  табу басты назарѓа алы-
нуы абзал.

Институт ќазіргі даму кезе-
њінде ребрендингке м±ќтаж
жєне айтылѓан баѓдарлама
наќ сонымен ќамсыздандыра-
ды. Єрине, ребрендинг ±заќ
мерзімді ќ±жат болып табы-
лады, сондай-аќ єр педагогќа
жєне єрбір студентке баѓыт-
талѓан. Сондыќтан да оны
талќыѓа алу ‰шін кењ ауќым-
ды дискуссиялар ±йымдас-
тыру ќажет. ХХІ ѓасырда ал-
дымыздан кμлбеу келер
мєселелердіњ негізгі жауап-
тарын тек білім беру ж‰йесі-
нен к‰те аламыз. ¦сынылып
отырѓан баѓдарлама сол
сын-тегеуріндерді ескертуге
ѓана баѓдарланбаѓан, ол
т±раќты да баянды дамуѓа
кєміл жол салады.

Римма БЕКТ¦РЃАНОВА,
Ќостанай облысыныњ

білім басќармасы
басшысыныњ кењесшісі,

педагогика
ѓылымдарыныњ докторы,

профессор.

"Н±р Отан" партиясы Ќостанай
облыстыќ филиалыныњ μкілдері
Ќарабалыќ ауданына барып, кейбір
єлеуметтік нысандардыњ
ќолжетімділігін тексерді.

Мониторинг жєне бейімделу бойынша ко-
миссияныњ ќ±рамында партиялыќтар, БАЌ
μкілдері, басќарма ќызметкерлері жєне
м‰мкіндігі шектеулі азаматтар бар. Аталмыш
топ Михайлов ауылыныњ фельдшерлік-ам-
булаториялыќ пунктін, агротехникалыќ кол-
леджін, "Ќазпошта" ѓимаратын, "Максим"
д‰кенін, "Ковчег" сауда орталыѓы сияќты
объектілерді аралап шыќты. Рейд барысын-
да бірќатар кемшіліктерді аныќтады. ФАП
ѓимараты, Ќазаќстан агротехникалыќ колледжі,
"Ќазпошта" ѓимараттарыныњ ќолжетімділігі б±рын
тексерілген еді. Сол кезде пандус орнату норма-
лары мен талаптары бойынша ќателіктер аныќ-
талѓан болатын. Кезекті рейд барысында ѓимарат-
тыњ иесімен кемшіліктерді жою туралы келісім жа-
салды.

"Ќазпошта" АЌ бμлімшесі басшысыныњ айтуын-
ша, 1 ќазаннан бастап ѓимаратќа к‰рделі жμндеу

ж±мыстарын ж‰ргізу жоспарлануда, талаптарѓа
сєйкес ќолданыстаѓы пандусты ќайта жμндеу жєне
жањасын салу ќарастырылѓан.

Ал агротехникалыќ колледжініњ автокμлік т±ра-
ѓына "М‰гедектер ‰шін т±раќ" деген белгі орнату,
пандус бейімділігін μзгерту, сондай-аќ жуынатын
бμлмені де жабдыќтау ±сынылды.

СУРЕТТЕ: кезекті рейдке ќатысушылар.

Нысандардыњ
ќолжетімділігін тексерді

ЌОЛЖЕТІМДІ БАСПАНА

Єлібек
      ЫБЫРАЙ

КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК

Ќымбат
         ДОСЖАНОВА

Аныќтама:
"Ребрендинг" сμзі аѓылшын тілінен "брендті

μзгерту" деп аударылады. Алайда б±л процесті
ѓимараттыњ алдына ілінген мањдайшаны жєне
логотипті μзгертумен ѓана шектелетін про-
цесс деп ќарау ќате. Б±л – ±йымныњ барлыќ
бμлімшелеріне ыќпал ететін ауќымды жєне кμп
дењгейлі процесс. Б±л материалда жас педагог-
тардыњ білім беру саласына деген жања кμзќа-
растарын ќалыптастыру маѓынасында ќолда-
нылады.

БІЛІМ
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Елдіњ ж‰регі – Астана мєрте-
бемізді биіктетіп, айбынымызды
асќаќтатып келеді. Алысты жа-
ќындатты. Ќазаќ елін жатќа та-
нытты. Оныњ бір айќын дєлелі –
б‰кілєлемдік "ЕХРО-2017"
кμрмесі болмаќ. ЕХРО – даму
бетб±рысыныњ белесі, миллион-
даѓан туристер тамашалайды,
сондыќтан єрбір ел μз мєдение-
тіндегі ±лттыќ ерекшеліктерін та-
нытатын жєне экономикалыќ,
технологиялыќ дамуыныњ дењ-
гейін кμрсететін бірегей павиль-
он ќ±руѓа ±мтылады.

Ќазаќстан 1997 жылдан бас-
тап Халыќаралыќ кμрмелер бю-
росына м‰ше. Ал ЕХРО кμрмеле-
ріне 2005 жылдан бастап ќаты-
сып келеді. Астанада μтетін
EXPO–2017 кμрмесініњ басты
±раны – "Болашаќтыњ энергия-
сы". Б‰гінде б±л барлыќ саналы
адамзатты толѓандырып отырѓан
мєселе. Жерді мекендейтін жеті
миллиард адамныњ к‰ннен-к‰нге
μсіп бара жатќанын, энергетика-
лыќ с±ранысын ќанаѓаттандыру
μзекті проблемаѓа айналып бара-
ды. Мамандардыњ пікірінше,
ќазір кμмірсутегі шикізатына ба-
лама ретінде ќолданып отырѓан
биоотын, жел жєне к‰н ќызуынан
алынатын єлемдегі энергия
ќуатыныњ ‰лесі єлі де аз. Астана
ќаласы "EXPO-2017" халыќара-
лыќ кμрмесін μткізу  ќ±ќыѓына ие
болуына байланысты б±л идея-
лар елордамызда ерекше екпін-
мен жанданатын болады.

Т¤РТК‡Л Д‡НИЕ К¤З ТІККЕН
ЭКСПО– 2017

Ќазіргі кезде Есіл ауданын-
даѓы жалпы аумаѓы 173,4 гектар
жерде кμрме кешенініњ ќ±рылы-
сы ж‰ріп жатыр. "ЕХРО-ќалашыќ-
та" сауда-саттыќ, ойын-сауыќ
орталыќтары, т±рѓын ‰й кешен-
дері, єлеуметтік-мєдени, білім
беру жєне денсаулыќ саќтау ны-
сандары, баќтар мен желекжол-

дар салынады. Алып кешенніњ
дєл ортасында тамшы бейнесін-
дегі диаметрі 120 метрді ќ±рай-
тын Ќазаќстан павильоны орна-
ласады. С±лулыѓы кμз тартар ха-
лыќаралыќ жєне корпоративтік
павильондар оны жан-жаѓынан
ќоршап т±рады. Олардыњ ішінде
¦лттыќ к‰н павильоны, ¤нер ор-
талыѓы, Энергия холы, "¤мір
энергиясы", "Баршаѓа арналѓан
энергия" деп аталатын таќырып-
тыќ павильондар бар. Ќ±рылыс
алањы кμптеген бμліктерден т±ра-
ды. Нысандарды ќ±рылыс нор-
малары мен ережелеріне сєйкес
ж‰ргізуге ерекше кμњіл бμлінуде.
Ќалаѓа деген кμзќарас оныњ "та-
балдырыѓынан" ќалыптасады.
Сол себепті ќалаѓа кіреберіс
т±ста салынып жатќан ѓимарат-
тар μзініњ ќайталанбас с±лулыѓы
мен жєне бірегейлігімен кμздіњ
жауын алып т±руы шарт. ¦йым-
дастырушылар  шеттен 2 жарым
миллион ќонаќ келеді деп отыр.

Осыѓан орай Елордада ќосымша
24 ќонаќ‰й, 4 жатаќхана салына-
ды. К‰ні б‰гін ќалада 30 мыњ
мейманхана бμлмелері бар бол-
са, 2017 жылѓа дейін ќосымша
5 мыњ орын ќосу жоспарланѓан.
¤ткен жылы  ќ±рылыс барысына
296 отандыќ компания ќатысты-
рылѓан. Тікелей жєне жанама

т‰рде Астана мен μњірлерде 46
мыњ ж±мыс орны ќамтамасыз
етілген. Ќонаќтардыњ ќауіпсіз-
дігін ќамтамасыз етуде Шанхай
мен Милан ќалаларыныњ тєжі-
рибесі ќолданылады. Ќосымша
бейнекамералар орнатылып,
аќылды ќала ж‰йесі іске ќосыла-
ды. Кμрме кешеніндегі барлыќ
кμлік ќою орындары ењ жања тех-
нологияларды пайдаланумен ав-
томаттандырылатын болады.
Кμрме аумаѓына кіретін кμлік
ќ±ралдарын сєйкестендірудіњ
сан алуан єдістері ќолданыла-
ды. Сондай-аќ, WEB-ќосымша-
ныњ кμмегімен кμлік ќоятын орын-
ды брондау м‰мкіндігі беріледі.
Б±л алда атќарылатын шаралар.

"ЕХРО-2017" халыќаралыќ
кμрмесінде "Сфера" алањы сєулет
символына айналады деп к‰тілу-
де. Ауданы – 5000 шаршы метр.
Онда "Ќазаќстан" павильоны ор-
наласќан. Алып шардыњ диаметрі
– 80 метр, жер асты бμлігі бар сегіз

Ќасќырбай
     ЌОЙШЫМАНОВ

"ЕХРО-2017" – ел єлеуетін
кμрсетудіњ м‰мкіндігі

 "EXPO-2017 кμрмесі – б±л мєні жаѓынан
б‰кілєлемдік экономикалыќ форумдармен, ал ту-
ристік тартымдылыѓы жаѓынан єлемніњ ењ кењ
танымал спорт жарыстарымен тењдес жаћан-
дыќ ауќымдаѓы оќиѓа. Енді олардыњ ќатарына
Ќазаќстан да еніп отыр. Біздіњ осынау жања та-
бысымыз біздіњ б‰кіл єлемде ќ±рметті елге ай-
налѓанымызды таѓы да кμрсетіп беріп отыр.
Біз ‰шін Халыќаралыќ кμрмелер бюросына м‰ше
160 мемлекеттіњ басым кμпшілігі дауыс берді.
Іс ж‰зінде Астананы б‰кіл єлем тањдады. Сон-
дыќтан EXPO-2017-ні μткізу – б±л, сонымен бір
мезгілде, Ќазаќстанныњ б‰кіл єлем алдындаѓы
орасан зор жауапкершілігі".

ЌР Президенті Н.НАЗАРБАЕВ.

ќабатты ѓимараттыњ жалпы ауда-
ны шамамен 26 мыњ шаршы метр
болады. Ќ±рылыстыњ сыртќы
ќабаты єйнекпен ќапталады.
Алып шардыњ жоѓарѓы бμлігінде
екі жел генераторы орнатылады.
Сфераныњ ѓимаратында музей,
сонымен ќатар, "Ќазаќстан-
Астана" павильоны орналасады.
Ќ±рылыс жμндеу учаскесініњ
басшысы Арман Кμшімбековтіњ
айтуынша, бірінші ќабатта таќы-
рыптыќ маршрут ±йымдастырыла-
ды, яки ќонаќтар б±л баѓытпен
ж‰ре отырып мемлекеттіњ даму
тарихын кμреді Ћєм єсем жерлері
мен мєдени дєст‰рлері туралы
мєлімет алады.

Кμрме єлемді ќазаќстандыќ-
тардыњ кμп±лтты мєдениетімен,
кμне тарихымен, μнерімен таныс-
тырады. Ќазаќстанныњ єлемдік

ќоѓамдастыќтаѓы танымалды-
лыѓы мен тартымдылыѓын жоѓа-
рылатады. Кμрме кезінде турис-
терге мыњѓа тарта автобус ќызмет
кμрсетеді. Ќытай, Литва, Ресей
елдері μздерініњ мєдени апта-
лыќтарын μткізуді жоспарлап
отыр. "ЕХРО-ѓа" еріктілер де тар-
тылып жатыр. Ќазір олардыњ
саны 3 мыњѓа жеткен.

Иє, сырт елдер Ќазаќстанды
ауызбіршілігі мол, ынтымаѓы
жарасќан ел деп біледі. Осы
бірліктіњ арќасында еліміз дамып
келеді. Т±ѓырлы татулыќтыњ
аясында Ќазаќстан к‰ллі єлем
ќызыѓа ќарайтын дєулетті мем-
лекетке айналады.

СУРЕТТЕРДЕ: ќ±рылыс ны-
сандары

Суреттерді т‰сірген автор.
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Ауылды дамыту, μњірді μркендету – Елбасы
Н±рс±лтан Назарбаевтыњ ‡кімет алдына ќойѓан бас-
ты міндеттерініњ бірі. Шындыѓында, шалѓай мекен-
дерді кμркейтіп, т±рѓындарды ж±мыспен ќамту б‰гінгі
к‰нніњ ењ μзекті мєселесіне айналып отыр.

Ќостанай облысы республикада белді де белгілі
аграрлы μњір. М±нда шаруалардыњ дені осы ауылдыќ
жерде т±рып, кєсіп ашып, егін егіп, мал μсіріп, ауыл
халќын т±раќты ж±мыспен ќамтып отыр. Б‰гінгі
"Аймаќ" айдарында біз Ќарасу ауданы Октябрь село-
лыќ округініњ ќазіргі тыныс-тіршілігі жайында айтпаќ-
пыз.

"¤ткен к‰ннен белгі бар..."

Октябрь село-
лыќ округі 1997
жылы Торѓай об-
лысы жабылѓанѓа
дейін μз алдына
жеке аудан орта-
лыѓы болѓан. Сол
уаќытта облыс-
таѓы ењ алдыњѓы
ќатарлы аудан ре-
тінде танылып,
тіпті, Кењес зама-
нында да аты
д‰ркіреп т±рды.
Егін, мал шаруа-
шылыѓы ќарќын-
ды дамып, ќ±ра-

мындаѓы ауылдардыњ єлеуеті біршама артты. Кейін об-
лыс жабылѓанда шекарасы жаќын Ќарасу ауданына
ќарады. Б±л жайында ауыл єкімі Владимир Андрусенко
бізге ќысќа-н±сќа баяндап берді. Ауыл аудан орталыѓы
болып т±рѓан кезінде ол осы жерде ќызмет етті.

– Тоѓыз жолдыњ торабында т±рѓан б±л ауылдыњ ќазіргі
жаѓдайы б±рынѓыѓа ќараѓанда біршама тєуір. Себебі,
μзіњіз білесіз, облыс жабылѓанда аудан бμліске т‰сіп,
шекарасы жаќын Ќарасу ауданына ќарадыќ. Дєл сол
уаќытта, яѓни, μткен ѓасырдыњ аяѓында тек Октябрь
ауылы ѓана емес, барлыќ ауылдыњ басында ќатер бол-
ды. Біраќ ќазір Мемлекет басшысы Н±рс±лтан Єбіш±лы
Назарбаевтыњ салиќалы саясатыныњ арќасында біз б±л
ќиыншылыќ ќыспаѓынан ќ±тылдыќ деп айта аламыз.
Єрине, μткен к‰ннен белгі бар. Оны жасыра алмаймыз, –
деп Владимир Анатольевич кезінде тап болѓан ќиын
шаќтан єупірімдеп μтіп жатќан б‰гінгі ауылдыњ тынысы-
нан сыр шерте бастады.

"Ауыл жаѓдайын ауыл
т±рѓыны т‰сінеді..."

– Иє, ауылдыњ
жаѓдайын ауыл
т±рѓыны т‰сінеді.
Б±л жердіњ негізгі
т±рѓындары – бай-
ырѓы мекен еткен
жандар. Кейбірі
Жанкелдин, Аман-
тоѓай, Наурызым
а у д а н д а р ы н а н
ќоныс аударды, –
деді ауыл єкімі
єњгіме ауанын ха-
лыќќа аударып.

Расында да,
єкім сμзініњ жаны
бар. Б‰гінгі урба-
низация ќарќын алѓан заманда ауыл халќыныњ кμбі
дерлігі ауылѓа тμнген ќиыншылыќќа тμзбей  ќала мањы-
на кμшуде. ¤йткені, ќалада ќайнаѓан тіршілік. Екі ќолѓа
бір к‰рек табылады. Ал, болашаѓы к‰мєнді ауылда оныњ
бірі де жоќ.  Міне, осы мєселеге алањдамайтын ауыл
т±рѓыны аз шыѓар, сірє. Єкімніњ мењзеген таќырыбы осы.

– Себебі, ќаймана ауыл адамыныњ шынайы болмы-
сы осы ауыл сμзімен астарласып жатыр, – деді Влади-

мир Анатольевич, – Мынау байтаќ даланы кењ жайлап,
табиѓаттыњ таза байлыѓын т±тынып, жаздыњ ми ќайна-
тар ыстыѓы мен ќыстыњ ‰скірік аязына тμтеп берген ауыл
адамыныњ ењбегін єрќашанда жоѓары баѓалауымыз ке-
рек.

Єрине, уаќыт орнында  т±рмайды, заман  μтіп,  μрке-
ниет кμші ілгерілеген сайын адамзаттыњ т±рмыс-тіршілігі,
μмір с‰ру салты да μзгере т‰сері аныќ. Б±л тек біздіњ ел-
дегі ѓана емес, баршаѓа тєн жаћандыќ ‰рдіс. Б±рын адам-

дар шаѓын ауылдарда т±рса, біртіндеп биік ‰йлер салы-
нып, ќалалар бой кμтерді, яѓни, ауылдар ќалаѓа айнала
бастады, т±рмыс-тіршілігі жаќсарып, μмір с‰руге ќолай-
лы жаѓдайлар жасалды. Міне, Октябрь де, оныњ жанын-
даѓы Железнодорожный да сондай жайтты бастан μткеріп,
ќала ‰лгісіне жеткен ауылдардыњ санатынан кμрінді.

Ауылда ауыз су бар

Владимир Анд-
русенко ауылдыњ
б‰гінгі кμрінісі б±-
рынѓымен салыс-
тырѓанда єрине,
жер мен кμктей
екенін т‰сіндіріп
баѓуда. Ќазіргі
ауылдыњ халќы
3000-ѓа жетер-жет-
пес екен. ‡й саны
биыл 800-ге жуыќ-
тапты. Зейнет жа-
сындаѓы адамдар
400-ден асатын
кμрінеді. Ал, ¦лы
Отан соѓысыныњ
ардагері ауылда
жалѓыз екен. Оѓан
ќарттар к‰ні мен
басќа да мереке-

лерде міндетті т‰рде ќамќорлыќ кμмек кμрсетілуде.
Сапар барысында біздіњ бір ањѓарѓанымыз – орталыќ

кμшеге жања тас жол тμсеудіњ ќамы ж‰ріп жатыр. Ленин
ескерткішініњ мањында балалар ойнайтын алањќай
ашылмаќшы екен болашаќта. Б±л да ауылдаѓы ж‰ргізіп
жатќан игі істердіњ бірі.

Єлеуметтік нысандардан биыл 60 жылдыѓын атап μткен
Октябрь орталыќ мектебін ерекше атап μтуге болады.

Осыдан тμрт жыл б±рын мектепке к‰рделі жμндеу
ж‰ргізіліпті. Мектептегі  ќ±рал-жабдыќтар  да ќазіргі за-
манѓа лайыќ єрі аудандаѓы заманауи білім ошаќтары-
ныњ ењ негізгісі. Ауылда "Салтанат" балабаќшасы да
ж±мыс істеп т±р. Оѓан да сапалы жμндеу ж±мысы
ж‰ргізілген. Кезінде кєсіпкерлермен бірлесіп жасалѓан
меморандум нєтижесінде 27 млн. тењгеге жуыќ ќаржыѓа
мєдениет ‰йі ќалпына келтірілген. Сондай-аќ, монша,
шаштараз, аяќ киім жμндеу сияќты т±рмыстыќ ќызмет-
тер де т±раќты атќарылып отыр.

Бір ќуанышты жайт – ауыл ауыз сумен толыќтай ќам-
тылѓан. Біраќ су уаќытпен беріледі екен. Б±л турасында
ауыл єкімі мен "Суыќ-Су" мемлекеттік коммуналдыќ
кєсіпорны директоры Анатолий Феоктистовтіњ μз айтары
бар.

Осыдан бірнеше жыл б±рын "Аќ б±лаќ" баѓдарлама-
сымен ауылдаѓы су ќ±бырлары жањартыла бастаѓан.
Біраќ ќаржы толыќ жетпей, кейбір ќ±бырлар ескі ќал-
пында ќалѓан. Кейін бюджет ќысќарѓанда тіпті, берілетін
ќаражат б±йырмаѓан. Міне, соныњ салдарынан су екі
мезгілмен берілуде. ‡здіксіз су берілсе, ќ±бырлар ќысым-
ѓа шыдамай жарылып кетуі бек м‰мкін.

Кєсіп т‰бі – нєсіп

Октябрь ауылында кєсіпкерлер жетерлік. Олар шаѓын
жєне орта бизнеспен айналысып, кєсібін μрге шыѓарып
отыр. Бір ауылдыњ μзінде 21 д‰кен, 3 жанар-жаѓар май
ќ±ю станциясы, 7 дємхана, "Кристалл" мейрамханасы,
"Ѓасыр", "Олимп" ќонаќ ‰йлері, 6 техникалыќ ќызмет
кμрсету станциясы, 2 шаѓын нан, тоќаш μнімдерін
пісіретін орын бар.

– Ауылда мемлекеттік баѓдарламалар аясында єсіре-
се, "Бизнестіњ жол картасы – 2020" бойынша Ќабидолла

Тμлегенов деген азамат 2,5 млн. тењге ж±мсап жылќы
μсіруде. Татьяна Кузнецова да 1 млн. тењге несие алып,
мал шаруашылыѓымен айналысуда. "Макс" ЖШС-ніњ ди-
ректоры Максим Артемук кμлемді ќаржы жобасын іске
асырып, шаѓын элеватор салды. "Ќ±лан" баѓдарламасы-
мен Г‰лнар Т±рѓынќызы 25 жылќы алып баѓуда, – деді
Владимир Андрусенко.

Таѓы бір байќаѓанымыз – ауылда "Кμркейе бер, Ќос-
танай" акциясыныњ аясында осыдан он жыл б±рын ашыл-
ѓан Ќарамырза мешітініњ асханасы бой кμтеріпті.

– Ауылдаѓы м±сылман жамаѓатыныњ ынтымаѓы мен
бірлігініњ арќасында жєне "Кμркейе бер, Ќостанай" ак-
циясына ‰лес ќосайыќ деген ниеттен жања асхананы
салып бітірдік. Таяуда салтанатты т‰рде арнайы аштыќ.
Б±ѓан дейін мешітте асхана болмаѓан. Ауылдаѓы аѓайын
ас болсын, халал той болсын барлыѓын ќымбатына
жергілікті дємхана мен мейрамханада μткізетін. Ал, ќазір
барлыѓы осы мешіттіњ асханасында ±йымдастырылуда,
– деп ауыл имамы Серік ќажы Салих жергілікті м±сыл-
ман жамаѓатыныњ ынтасы мен ынтымаѓына ерекше тоќ-
талды.

Жалпы, октябрьліктердіњ жаѓдайы біршама кμш ілгері.
Біраќ халыќтыњ кμњілі к‰пті. Оѓан себеп – ауылдаѓы ішкі
жолдыњ жаѓдайы. Сонау 1990 жылдардан бермен ќарай
єлі жμндеу кμрмеген. Тек биыл ѓана орталыќ кμшеге тас
жол тμселмек. Оныњ μзі ќашан бітері белгісіз. Б±л – бір.
Екінші мєселе – ауыз су тоќтаусыз берілсе екен дейді.

СУРЕТТЕРДЕ: Ауыл єкімі Владимир Андрусенко;
"Суыќ-Су" МКК  директоры  Анатолий  Феоктистов;
60 жылдыќ тарихы бар Октябрь орта мектебі; "Салта-
нат" балабаќшасы; ауыл  т±рѓыны  Диана   Кєдіржан-
ќызы уаќытымен берілетін суѓа да ш‰кір дейді; ауыл-
даѓы орталыќ алањ.

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ
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Адал ењбекпен кєсібін дμњгелентіп ж‰рген
жерлестеріміз аз емес. Солардыњ бірі – Арќалыќ
ќаласыныњ т±рѓыны Мейрамбек Сєнуарбек±лы.
Ол кμпбалалы Байзаќовтар отбасында он баланыњ
жетіншісі болып д‰ниеге келген. 2003 жылдан бері
жеке кєсіпкерлікпен айналысады.

 Орталыќ базарлардыњ бірінде жалѓа орын алып
т±ратын жас кєсіпкер жаќында анасыныњ есімімен
аталатын "Роза" атты жеке д‰кенін ашты.

Кєсіпкер жеке

д‰кенін ашты

Таќырып арќауы –
±лт кμсемі

Рудный политехникалыќ кол-
леджінде Єлихан Бμкейханов-
тыњ 150 жылдыѓына орай ашыќ
сабаќ μтті. Ќалалыќ ерікті м‰ге-
дектер ќоѓамы ±йымдастырѓан
шараныњ басты маќсаты –
Алаштыњ біртуар азаматы, ірі
саяси-ќоѓам ќайраткері, ±лт
кμсемі, ѓ±лама ѓалым Єлихан
Бμкейхановтыњ μмірі мен атќар-
ѓан істері, тарихта алар орны
жайлы маѓл±мат бере отырып,
туѓан халќына адалдыѓын, пат-
риоттылыѓын кейінгі ±рпаќќа ‰лгі
ету.

Сабаќты колледж оќытушысы
Салтанат Ќасымбаева ж‰ргізді.
Ол Алаш арысыныњ балалыќ
шаѓынан бастап, білім алуы,
ќоѓам ќайраткері болып, т±лѓа-
лыќ даму жолындаѓы μмір де-
ректерін оќушыларѓа єњгімелеп
берді. Ќазаќ халќыныњ т±њѓыш
демократиялыќ "Алаш" партия-
сы, оныњ ±йымдастырушысы,
кμсемі Є.Бμкейханов екендігі жас
жеткіншектерге егжей-тегжейлі
баяндалды. ‡лкен экраннан
кμрсетілген ±лт маќтанышы тура-
лы деректі фильмді оќушылар
аса ќызыѓушылыќпен, ынта-
ыќыласымен тамашалады. Єли-
хан жайлы келтірген осы дерек-
тер мен ой-пікірлер жастарѓа ‰лгі
боларлыќтай єсер ќалдырѓаны

сμзсіз.
– Б‰гінгі дєріс ішкі саясат

бμлімініњ мемлекеттік єлеуметтік
тапсырысы бойынша ж‰зеге
асырылып жатыр. Жобаныњ
аты "Оралмандарды ќоѓамѓа
кіріктіруге арналѓан іс-шаралар-
ды ±йымдастыру" деп аталады.
Жања  жылѓа дейін біз таѓы да 12
ќоѓамдыќ, мєдени жєне спорт-
тыќ іс-шараларды ±йымдасты-
рып, ќандастарымызѓа оќу, ж±-
мысќа орналасу мен зањ жаѓы-
нан жан-жаќты кμмек кμрсететін
боламыз, – дейді Рудный ќалалыќ
ерікті м‰гедектер ќоѓамыныњ
жоба кењесшісі Марат Пірназа-
ров.

 ‡КІМЕТТІК ЕМЕС ¦ЙЫМДАРДА

Ќуаныш
     ЕСЌАБЫЛ

Шара барысында оќушылар-
ѓа с±раќтар ќойылып, не т‰йген-
дері жайлы сμз ќозѓалды. Бел-
сенді жастар ќол кμтеріп, Єлихан
аталары туралы μз ойларын
жасќанбай ортаѓа салды. Алаш
‰шін ж‰регін алау еткен ±лы
т±лѓаныњ халќына сіњірген ењбе-
гіне, жан-жаќты атќарѓан ќыру-
ар істеріне жас жеткіншектердіњ
с‰йсінгендігі,  кеуделерін маќта-
ныш кернегені сμздерінен бай-
ќалып т±рды. Сабаќ соњында
оќушылар назарына кітапхана
ќорындаѓы Є.Бμкейхановтыњ
ењбектері жєне ол туралы зерт-
теулер жинаќталѓан кітап-жур-
налдар ±сынылды.

ЕЊБЕК ЌОЃАМЫНА – 20 ЌАДАМ

– Ќала жєне ауыл т±рѓын-
дарыныњ тоќсан пайызы
Мейрамбектіњ бμлімінен
киінеді деп айтуѓа болады.
Тауарлары сапалы. Ерлер
киімдері ќолжетімді баѓада.
Т±раќты т±тынушыларына

баѓасын т‰сіріп те береді.
Мейрамбек заман аѓымы-

на ќарай бейімделген аза-
мат. ¦йымдастырушылыќ
ќабілеті мол. Жоѓары оќу
орнын μте жаќсы тємамда-
ды. Мектепте м±ѓалім болып
ж‰ргенде домбыра жєне
ќолμнер ‰йірмелерін ашты.
Домбырада єнді жаќсы айта-
ды. Кезінде тіпті, мектеп ди-
ректоры оныњ кандидатура-
сын мектептіњ оќу ісі мењге-
рушілігіне де ±сынѓан бола-
тын.

Д‰кенніњ эскизін де μзі жа-
сады. Бала кезінен ±ќыпты,
аќылды, адамѓа кμмектескісі
келіп т±ратын елгезек болды.
‡лкен аѓасына пєтер сатып
єперді. ¤зінен кейінгі бауыр-
ларына да ќаражатпен
кμмектесіп, ќарындастарын
жеке кєсіпкер етіп ќойды, –
дейді туѓан єпкесі Баян ха-

ным.
 Єкесі Сєнуарбек аќсаќал

баласыныњ болашаѓынан
‰лкен ‰міт к‰тіп: "Осы ±лым
совхоздыњ директоры бола-
ды" – дейді екен.

Кєсіпкердіњ μзі болса: – Бір

жерде директор болмасам да,
осы к‰нгі жеке кєсіпкер-
лердіњ бірімін, – деп жымиып
ќояды.

 Іскер азамат жыл сайын
єлеуметтік т±рмысы тμмен от-
басыларѓа кμмек ќолын со-
зып,  ќайырымдылыќ шара-
ларын жасайды. Ж‰йке ауру-
лар ‰й интернатына, балалар
‰йіне киім-кешектер беріп
ќолѓабыс жасаѓан. Жаќында
μткен Ќ±рбан айт мейрамын-
да да ќ±рбандыќ шалып,
кμпбалалы отбасыларѓа етін
μз ќолымен жіліктеп таратып
берді.

 Біз адамгершілік ќасиет-
терді жанына серік еткен жер-
лесіміздіњ ќолѓа алѓан істері-
не сєттілік тіледік.

 Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ:  жеке кєсіпкер
М.Байзаќов.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

"Шаѓын бизнесті орта дењгейге кμшіру перспек-
тивасымен дамыту шараларын ќабылдау мањызды
болмаќ. Шаѓын жєне орта бизнес жања инновация-
лыќ кєсіпорындар тμњірегінде дамуѓа тиіс. ‡кімет
¦лттыќ кєсіпкерлер палатасымен бірлесіп, ж±мы-
сын жања бастаѓан бизнесмендерге єдістемелік
кμмектіњ тиімді тетіктерін жасауы керек".

Н.Є. НАЗАРБАЕВ,  "Жалпыѓа Ортаќ Ењбек
Ќоѓамына ќарай 20 ќадам".

Елбасымыздыњ Ќазаќстан хал-
ќына Жолдауын т±рѓындарѓа кењ
кμлемде т‰сіндіру маќсатында, То-
был μњірінде ауыз толтырып ай-
тарлыќтай ж±мыстардыњ ж‰ргізіліп
жатќаны белгілі. "Ќостанай облы-
сы бойынша "ГРИН" азаматтыќ
альянсы" ќоѓамдыќ ќорыныњ бас-
тамасымен, арнайы т‰сіндіру тобы
ќ±рылып, жер-жерлерде Жолдау-
ды т‰сіндіру, насихат ж±мыстары
ж‰ргізіліп жатыр.  Мемлекет басшы-
сыныњ "Мєњгілік ел" жалпы±лттыќ
идеясын ±станѓан белсенділер
Рудный, Лисаков ќалалары мен
Таран ауданындаѓы  ‰кіметтік емес
±йымдар, ќоѓамдыќ бірлестік
μкілдерімен кездесті.

Айтулы топты "ГРИН" ЌЌ тμр-
айымы Динара ¤тебаеваныњ бас-
тап барѓанын айта кеткен жμн. Ќор
жетекшісі Елбасымыздыњ "100 наќ-
ты ќадам" ¦лт жоспарын ж‰зеге асырудаѓы
‰кіметтік емес ±йымдардыњ атќарар рμлін айќын-
дап берді. Ал мемлекеттік ќызмет істері департа-
менті басшысыныњ орынбасары А.Досекенов  Ел-
басы тапсырмаларын орындаудаѓы азаматтыќ
ќоѓамдардыњ іс-єрекетін єњгіме арќауына айнал-
дырды. Сондай-аќ, медициналыќ саќтандыру, ішкі
кμші-ќон мєселесі де кμтерілді. Армян этно-мєде-
ни бірлестігініњ жетекшісі Р.Мартиросян Ќазаќстан
халќы Ассамблеясыныњ бастамасымен ќолѓа
алынѓан "‡лкен мемлекет – ‰лкен отбасы" жоба-
сыныњ ж‰зеге асырылуынан хабардар етті.

Жолдау –
тарандыќтардыњ

талќысында

Жиынѓа ќатысушылар дєл осындай басќосулар-
дыњ жиі-жиі ±йымдастырылуы тиістігін алѓа тарт-
ты. ‡кіметтік емес ±йым μкілдерініњ айтуынша,
билік, ќ±зырлы орган жєне азаматтыќ ќоѓам бел-
сенділерініњ ќатысуымен μтетін осы тектес жиын-
дардан кμп нєрсені алуѓа болады. Сондай-аќ,
‰кіметтік емес ±йым μкілдерініњ ортаќ идеямен
бірлесе іс атќаруына м‰мкіндік береді.  Билік пен
б±ќараныњ ара аѓайынына айналѓан ќоѓамдыќ
±йым μкілдері дєл осындай басќосуларды облы-
сымыздыњ μзге аудандарында да μткізуді жоспар-
лап отыр.

Ж.Т¤КЕН¦ЛЫ.
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– Ќостанайда жеке кμмекші ќыз-
метініњ ж±мыс істей бастаѓанына ќанша
жыл?

– Біздіњ  ќызметке  биылѓы  ќырк‰йек
айында 10 жыл толды. Жеке кμмекші ќыз-
меті туралы ќала т±рѓындары біледі. Біздіњ
басты маќсатымыз – м‰мкіндігі шектеулі
азаматтарды белсенді μмірге тарту. Олар
μздерін ќоѓамныњ м‰шесі, пайдалы ењбек-
кер ретінде сезінулері керек.

Тμрт ќабырѓаѓа ќамалып, мемлекеттен
берілетін жєрдемаќыны місе т±тып оты-
руѓа болмайды. Ќызу тірлікке араласып,
бойындаѓы талантты не бір ќасиетті да-
мытып, μзге адамдармен араласу керек.
Елбасы Н.Є.Назарбаевтыњ "Ќазаќстан
жолы - 2050: Бір маќсат, бір м‰дде, бір бо-
лашаќ" атты 2014 жылѓы 17 ќањтардаѓы
Жолдауында м‰мкіндігі шектеулі азамат-
тарѓа кμбірек кμњіл бμлу керектігін ерекше
айтты. Олар ‰шін Ќазаќстан кедергісіз ай-
маќќа айналуы тиіс. Біздіњ жасап жатќан
ж±мысымыз Жолдауда айтылѓан оймен
μзектес.

Ќазір бізде 58 жеке кμмекші ж±мыс істеп
ж‰р. Негізі 60 адам тіркелген. Екеуі бала
к‰тіміне байланысты демалыста. 126 м‰ге-
дек жеке кμмекші ќызметін пайдаланады.
Соныњ 65-і арбаѓа танылѓан, 61-ініњ кμзі
нашар кμреді.

Жеке кμмекшілердіњ ењбегі орасан зор.
Олар м‰гедектерді баратын жеріне жеткі-
зеді, ќажетті ќ±жаттарды жинап, кμмекте-
седі. К‰ні бойы бірге ж‰реді. Сол ‰шін м‰ге-
дектер алѓыстарын айтып, ризашылыќта-
рын білдіріп жатады.

Жеке кμмекшілер бμлімініњ алѓашќы
басшысы – Зоя Николаевна Балясная.
Осы ќызметтіњ дамуына ‰лес ќосып, ±заќ
жылдар абыроймен ењбек етті. Ќазір
ќ±рметті зейнеткерлікке шыќќан. Кμптеген
єріптестері ризашылыќпен еске алып, ай-
тып отырады. Ќостанай аумаќтыќ єлеу-
меттік ќызмет кμрсету жμніндегі орталыќ-
тыњ басшысы – Зияг‰л Кузьминова.

Мен аталѓан орталыќта єлеуметтік ма-
ман болып, екінші жыл істеп жатырмын.
Жеке кμмекшілер ќызметін ‰йлестіремін.
Жеке кμмекшілердіњ бірі демалысќа шыќ-
са, енді бірі ауырып ќалатын кездер бо-
лады. Сондай сєттерде м‰гедектерді на-
зардан тыс ќалдырмауѓа тырысамын.

Жеке кμмекшілер ќызметініњ аныќтама-
сын бір  сμзбен немесе бір сμйлемге сый-
ѓызып айту м‰мкін емес. М‰гедектер жеке
кμмекшілер арќылы ќаланыњ μмірімен та-
нысып, єлемде не болып жатќанынан ха-

бардар болады.
– Жеке кμмекші ќызметін кімдер пай-

далана алады?

– 1 топтаѓы м‰гедектерге,
ж‰ріп-т±руы ќиын жєне кμру
ќабілеті тμмен адамдарѓа бері-
леді. Ењ алдымен, μзі емделіп,
ќаралып ж‰рген емханаѓа ба-
рып, сондаѓы дєрігерден МСЭК-
ќа жолдама алады. Яѓни, меди-
циналыќ-санитарлыќ эксперти-
залыќ комиссия м‰гедектіктіњ
ќандай топќа жататынын аныќ-
тайды жєне жеке кμмекшініњ
ќажеттілігін белгілейді. Егер
м‰мкіндігі шектеулі азамат "‰йде
отырмаймын, ж±мыс істеймін
немесе оќимын", – десе кμмекші
беріледі. М±ндай ќызмет т‰рін
ќажетсінбесе, мархабат.

Жеке кμмекші ќызметі тура-
лы білу ‰шін Ќостанай ќаласы-
ныњ кодын теріп 55-61-12 теле-
фон нμміріне хабарласуѓа бола-
ды. Негізінен, б±л ќызмет т‰рі
спорт, μнер сияќты єр салада
жетістікке жетіп ж‰рген белсенді азамат-
тарѓа арналѓан.

– Аталмыш саланыњ ќызметкерлері
туралы бірер сμз.

– Жеке кμмекші болып ж±мыс істегісі ке-
летін адамдарды орта немесе жоѓары
білімді деп бμлмейміз. Єњгімелесу бары-

сында адамныњ ішкі пейілін, ниетін
байќауѓа болады. Кез келген адамѓа 1
ай емтихан сияќты сынаќ мерзімі бері-
леді. Сол уаќыт ішінде ќолынан келе
ме, жоќ па μзі байќап кμреді. Себебі,
б±л ж±мысты екініњ бірі істей бермейді.
Физикалыќ жаѓынан еш ќиын емес. Мо-
ральдыќ жаѓынан мыќты болуы керек.
М‰гедек жандарѓа мейірім тμгіп, тμзімді
болып, адамгершілікпен ќарауы тиіс.
М±ндай ж±мысты саналы, сабырлы адам-
дар ѓана істей алады. Кейбір жастар бізге
келіп, бір айдан соњ шыдамай шыѓып ке-
теді. Сонымен ќатар, он жыл істеп келе
жатќан ж±мысшыларымыз да бар. Олар-

дыњ ењбегі μте ќ±нды. Кμмекшілердіњ дені
таныстарынан естіп, бізге келеді. Кейде
м‰гедектер μздеріне ±наѓан адамдарѓа
осы ж±мысты ±сынып жатады.

Ќостанайлыќ м‰мкіндігі шектеулі аза-
маттар μте белсенді. Єр салаѓа араласа-
ды. Кейбір жалќау, єлжуаз адамдарѓа ‰лгі

КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК

болады. Олар μмірдіњ мєнін жаќсы
т‰сінеді. Єрќайсысы μмір с‰руге ќ±штар.

– Сіз б±л салаѓа ќалай келдіњіз?
– Меніњ негізгі мамандыѓым – м±ѓалім.

Француз тілініњ маманымын. Уаќыт μте
француз тілініњ ќолданыс аясы тарыла
т‰сті. Сμйтіп, біліміміз ќажет болмай ќалды.
М±ѓалімдіктен кеткен соњ 1-2 жыл ‰йде бос
отырып ќалдым. ¤зім де II топтаѓы м‰ге-
декпін. Кμзім д±рыс кμрмейді. 2012 жылы
ќазаќ соќырлар ќоѓамында жеті айдай
ж±мыс істедім. Сол жерде ж‰ргенімде жеке
кμмекші ќызметініњ мамандары мені бай-
ќап ќалса керек. Ж±мыстан шыѓып ќалѓа-
нымды естіп, мені ќазіргі ќызмет орныма
шаќырды.

Соњѓы екі жылдыњ ішінде м‰мкіндігі
шектеулі азаматтардыњ саны кμбейіп бара
жатќанын байќадым. Біздіњ ќызметімізді
ќазір 126 м‰гедек пайдаланады. Былтыр
дєл осындай уаќытта 96 адам болатын.
Кμрсеткіштіњ μсуіне наќты себепті атай ал-
маймын. Єрт‰рлі фактор єсер етеді ѓой.
Біраќ, ќазіргі адамдар μз денсаулыќтары-
на кμњіл аудармайтын сияќты. Ауырса да
ж±мыс істеп ж‰ре береді. Єсіресе, кμзі
ауыратындар  сырќаты  єбден    асќынѓ-

анша ж‰ре береді.
Біздіњ маќсатымыз м‰гедектерді

ќоѓамѓа тарту екенін таѓы да ќайта-
лаймын. Олардыњ арасында талант-
ты адамдар кμп. ¤нерлерін дамы-
тып, шыњдасын деген ниетпен ќол-
дау білдіреміз. Кез келген адам μзін-
μзі жеке т±лѓа ретінде ќалыптасты-
рулары керек. М‰мкіндігі шектеулі
азамат спортпен ш±ѓылданып, оќу-
білім, μнер-ѓылым ‰йренемін десе,
біздіњ жеке кμмекшілеріміз єрќашан
дайын.

М‰мкіндігі шектеулі азаматтарѓа
мемлекет тарапынан ќолдау жоѓа-
ры. Єрт‰рлі кμмектер кμрсетіледі.
М‰гедектер арбасы тегін беріледі.
Кμзі кμрмейтін заѓип жандар мемле-
кет арќылы компьютер, магнитофон,
диктофон  алады. Келер жылдан
бастап дауыспен басќаруѓа арнал-
ѓан мобильді телефондар беріледі.
М‰мкін, кейбіреулер сол кμмектіњ
барын білмейтін шыѓар. Сіз бен
біздіњ с±хбатты оќып, жеке кμмекші

ќызметі туралы хабардар болады деген
ойдамын.

СУРЕТТЕРДЕ: Балапан Наг‰рбекова;
жеке кμмекші Ѓ.Сєдуаќасов   Д.Оспанов-
пен бірге.

Ќымбат
    ДОСЖАНОВА

Жеке кμмекші ќызметініњ
барын білесіз бе?

М‰мкіндігі шектеулі азаматтарѓа арналѓан жеке кμмекші
ќызметініњ барын білесіз бе? К‰нделікті к‰йбењ тірлікте кμріп, естіп
ж‰ргенімізбен аса мєн бермейтін сияќтымыз. Аталѓан ќызмет
туралы жан-жаќты аќпарат алу ‰шін "Ќостанай аумаќтыќ єлеуметтік
ќызмет кμрсету жμніндегі орталыќ" МКЌК-ныњ єлеуметтік ж±мыс
маманы Балапан Наг‰рбековамен с±хбаттасќан едік.

Ѓабит СЄДУАЌАСОВ, жеке кμмекші:
– 2013 жылдан бері жеке кμмекші болып ж±мыс істеймін. Ж±мыс ќиын емес,

‰йреніп ќалдым. Тањертењ сегізден кешкі алтыѓа дейін ж±мыстамын. Кейде жи-
налыстар болып ќалса, саѓат алтыдан кешігеміз. Жалаќысы б±рынѓыдан жаќ-
сы. Сенбі, жексенбі к‰ндері демалыс. Єркімніњ ішкі т‰йсігіне, рухына байланыс-
ты ѓой. Мен μз тањдауыма μкінбеймін.

Д‰йсенѓали ОСПАНОВ, "‡міт-Надежда" ЌБ тμраѓасы:
– Жеке кμмекші ж±мысыныњ ќажеттілігін сμзбен айтып жеткізу м‰мкін емес.

Біздіњ арамызда спортпен, бимен айналысатын, оќитын м‰гедектер кμп. Сон-
дай жаѓдайда жеке кμмекшілердіњ кμмегі ауадай ќажет. Ќостанай ќаласындаѓы
жеке кμмекшілер ќызметіне ж±мысшыларды алудыњ μзі, ‰лкен ењбек. Кез келген
адам м±ндай ќадамѓа бара бермейді. Олардыњ ж±мысын баѓалау керек. ¦йым-
дастыру, адамдарды баѓыттау сол орталыќтыњ ењбегі. Он жылдыњ ішінде бір де
бір ќателік болѓан жоќ. Біздіњ алѓысымыз шексіз.

Аруна ЖАЌСАЃ¦ЛОВА, "‡міт-Надежда" ЌБ тμраѓасыныњ орынбасары:
– Азия елдерінде жеке кμмекші ќызметі тек Ќазаќстанда ѓана бар. Мінекей,

кμрдіњіз бе! К‰ніне ќаншама жиналыстарѓа ќатысамыз. Ќаншама ќ±жаттарды
жинап, тапсырамыз. Сондай ќарбалас тірлікке ‰лгертетін жеке кμмекшілер ѓой.

2016 жылѓы ќањтар-тамызда

μнеркєсіп μнімдерініњ наќты кμлем ин-

дексі 95,9% ќ±рды.
Облыстыњ μнеркєсібімен 2016 жылѓы

ќањтар-тамызда ќолданыстаѓы баѓаларда
380,1 млрд. тењгеге μнім μндірілді.

Кен μндіру μнеркєсібі жєне карьерлерді
ќазуда мыс ќойыртпалар (72,4%), боксит-
тер

(2,2%), асбест (0,8%), теміркенді ше-
кемтастар (0,3%) μндіру μсті. Мыс кендерін
(59,9%), к±рамында алтыны бар кендерін
(38,8%), теміркенді ќойыртпалар (27,9%)

μндіру кμлемі ќысќарды.
¤њдеу μнеркєсібінде μткен жылмен са-

лыстырѓанда ж‰к автомобильдері
(90,2%),шоколад, шоколад пен ќанттан
жасалѓан кондитер μнімдері (56,4%),
μњделген с±йыќ с‰т жєне кілегей (43,6%),
ірімшік жєне с‰збе (31,3%), дєнді даќыл-
дардан жєне μсімдіктен жасалѓан ±н
(28,3%), жарма (22,2%) кμбірек шыѓарыл-
ды.

Электрмен жабдыќтау, газ, бу беру
жєне ауа баптауда электр энергиясын
μндіру 13,6% тμмендеді, жылу энергия-
сын - 7,4%.

2016 жылѓы ќањтар-тамыздаѓы
негізгі капиталѓа салынѓан инвес-
тициялар кμлемі, баѓалау есебімен
101,6 млрд. тењгені немесе 2015
жылѓы ќањтар-тамызѓа 100,4%
ќ±рды.

Лисаков ќ.є. (3,5 есе) жєне Жітіќа-
ра  ауданында (42,2%-ѓа) инвести-
циялыќ салымдар кμлемініњ едєуір
μсімі байќалады.

Инвестициялыќ ресурстардыњ ењ
‰лкен кμлемі Рудный ќ.є.  (негізгі ка-
питалѓа салынѓан инвестициялар
жалпы кμлемінен 37,7%) жєне Ќос-
танай ќаласында (19,6%) игерілген.

Негізгі капиталѓа салынѓан инвес-
тициялар кμбіне кєсіпорындар,
±йымдар жєне халыќтыњ меншікті
ќаражаттары есебінен ќаржыланды-
рылады, олардыњ инвестициялар-
дыњ жалпы кμлеміндегі ‰лесі 79,0%
ќ±рды.

Инвесторларѓа μнеркєсіп (негізгі
капиталѓа салынѓан инвестициялар
жалпы кμлемінен 51,3%), ауыл, ор-
ман жєне балыќ шаруашылыѓы
(20,8%), жылжымайтын м‰лікпен жа-
салатын операциялар (12,8%) сияќ-
ты салалар тартымды болып табы-
лады.

 СТАТИСТИКАЃА  Ж‡ГІНСЕК
Ќостанай облысындаѓы
инвестициялыќ ќызмет¤неркєсіп μндірісі
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Ќазаќстан Республикасы ІІМ Оќу орталы-
ѓында Ќазаќстан халќы  тілдер  к‰ніне  арнал-
ѓан  "Тіл – бірлігіміздіњ нышаны" таќырыбы
бойынша   жеке  жєне  ауыспалы  ќ±рамѓа  ар-
налѓан  Тіл апталыѓы   басталды. Тілдер  к‰ніне
арналѓан   іс-шараныњ ашылуында оќу орта-
лыѓыныњ бастыѓы  полиция  подполковнигі
Т.Мењдібаев  Оќу орталыѓыныњ  жеке  жєне
ауыспалы  ќ±рамын  алдаѓы  келе  жатќан ме-
рекемен ќ±ттыќтап, мемлекетіміздіњ тілі –
ќазаќ тілініњ  ќанатын  жаюѓа  жєне  оныњ  да-
мытылуына єр ќызметкердіњ белсенділік та-
нытуы керектігін  айтып жеткізді.

Оќу орталыѓыныњ  ќызметкерлеріне, ар-
найы  алѓашќы  оќыту  курсындаѓы   таѓылым-
дамашыларѓа  жєне  біліктілігін арттыру  кур-
сындаѓы  тыњдаушыларѓа   Тілдер  к‰ніне арнал-
ѓан  конкурстарѓа ќатысып, μздерініњ жан-жаќ-
тылыѓын танытып, жењімпаз атануларын тіледі.

Т±раќты  жєне  ауыспалы  ќ±рамѓа, іс-шара-
ныњ  баѓдарламасында "Тіл жєне достыќ", тіл са-
уаттылыѓы конкурсы,  "Саптыќ тіл" кμрсетілімі,
"Меніњ  елім, – Ќазаќстан" таќырыбы  бойынша
кμрме  ±йымдастырылды, 22 ќырк‰йек к‰ні
Ќазаќстан  халќы  тілдер  к‰ніне арналѓан  " Тіл –

бірлігіміздіњ нышаны"  таќырыбына  салтанатты
іс-шара жєне  мерекелік  концерт ±йымдастыры-
лып,  барлыќ μткізілетін конкурстардыњ нєтижесі
ќорытындыланып,  жењімпаздар марапатталатын
болады.

Г.ДОСТОЯРОВА,
Мемлекеттік тіл жєне аќпарат тобыныњ

инспекторы.

Таяуда шаруа ќамымен Ќоста-
най селолыќ єкімдігіндегі сєулет
жєне ќ±рылыс бμліміне бардым.
Тμрде отырѓан жігіт аѓасына кел-
ген жєйімді баяндадым.

– Сіздіњ шаруањызды шешетін
ќыз ќазір келеді, шыѓып кетіп
еді,  – деген соњ, кіре берісте
сμйлесіп отырѓан бір-екі ќазаќ
ќызы болар деп ќастарына барып
едім:

– Ќандай мєселе? – деді толыќтау біреуі орысша.
– Келген т±рѓындарды осы жерде ќабылдайтын ба едіњіз? – деп

мен шамырќанѓан соњ орнынан єзер кμтеріліп кабинетке беттеді.
Басынан бастап айта бергенімде:

– Мен есепшімін, б±л мєселе меніњ ќ±зырыма кірмейді, халыќќа
ќызмет кμрсету орталыѓына барыњыз, – деді орыс тілінде.

Келген шаруамныњ шешілмегеніне емес, мемлекеттік мекеме-
де отырѓан жауапты ќызметкердіњ б±л ќылыќтары ерсі кμрінген
соњ дауысымды кμтеріп біраз нєрсе айттым: мемлекеттік тілді мем-
лекеттік ќызметкер ±станбаса, алдына ќазаќ тілінде μтінішпен кел-
ген адамныњ талабын тікелей орындай алмаса, б±л не болѓаны?
Шомбал ќара келіншек ‰ндеместен алдындаѓы параќтарын аќта-
рып отыра берді, ал есігі ашыќ т±рѓан кабинеттегі бμлім басшысы
Г‰лнар Тμленова μз ќызметкерініњ тєртібін кμре т±рып, дєл иегініњ
астында шыѓып жатќан шањ-ш±њѓа айылын да жиѓан жоќ.

Аудандыќ халыќќа ќызмет кμрсету орталыѓында да мемлекеттік
тілдіњ жаѓдайы мєз емес екен. Аќпараттыќ-кењес залындаѓы ќыз-
меткер Єлия Єбілева да меніњ ќазаќ тілінде берген сауалыма орыс
тілінде жауап ќайтарды. "Неге мемлекеттік тілде жауап бер-
мейсіњ?" дегеніме де ‰ндемеді. Ќызмет кμрсету залындаѓы опера-
торлардыњ бєрі ќазаќ болѓанымен тілден біразы маќ±рым.  Ал,
екінші ќабаттаѓы "Жылжымайтын м‰лік орталыѓы департа-
ментініњ" аудандыќ бμлімшесіндегі азаматтар барлыќ мєселемді
шешіп, ќазаќ  тілінде  т±щымды жауаптарын алѓаныма кμњілім
марќайѓанымен, халыќпен тікелей ж±мыс жасайтын алдыњѓы екі
мекемедегі мемлекеттік тіліміздіњ м‰шкілдігіне ж‰регім ауырды.

Рєзия БИКЕНОВА.
Ќостанай ауданы.

ТІЛ – ¦ЛТТЫЊ ЖАНЫ

Тіл – бірлігіміздіњ  нышаны

"Социум жєне мен" ќоѓамдыќ
бірлестігі жєне «Тілдарын» клу-
быныњ шыѓармашылыќ жаста-
ры Заречный орта мектебініњ
жоѓарѓы сынып оќушыларымен
акция μткізді. Мемлекеттік
тілді насихаттауѓа баѓытталѓан
«Мемлекеттік тіл – меніњ тілім»
єлеуметтік жобасын жастар
жаѓы жаќсы ќабылдады.

Облыстыќ тілдерді дамыту
басќармасыныњ бастамасымен
2011 жылы ашылѓан "Тілдарын"
жастар клубыныњ ќ±рамында
республикалыќ жєне облыстыќ
байќауларыныњ жењімпаздары,
ќазаќ тілінде еркін сμйлейтін
μзге ±лт μкілдерініњ талантты
жастары тоѓысќан. Осы клубтыњ

негізгі маќсаты – мемлекеттік
тіл саясатын кењінен насихат-
тау, мемлекеттік тілдіњ ќолдану
аясын кењейту. "Тілдарын" клу-
бы 3 жылдыњ ішінде мемле-
кеттік тілді насихаттауѓа баѓыт-
талѓан кμптеген іс-шаралар
μткізді.

"Тілдарын" жастар клубы-
ныњ м‰шелері Индира Ивано-
ва, Ольга Тихова, Александра
Кашелюк ќазаќ тілінде акция-
ны ж‰ргізіп, Заречный оќушы-
ларымен кездесу барысында
ќызыќты ойындар, викторина-
лар, музыкалыќ сайыстар
μткізді. Оќушылар ойындарѓа
белсене ќатысып отырды. Бар-
лыќ ќатысушыларѓа ќазаќ-

орыс тіліндегі сμздіктер,
оќулыќтар таратылды. Осы
тектес іс-шаралардыњ мемле-
кеттік тілді єрі ќарай терењ-
детіп оќуѓа жаќсы ынта берері
аныќ. Оќушылар, мектеп м±ѓа-
лімдері акция ±йымдастыру-
шыларына μз ризашылыѓын
білдірді.

Мемлекеттік тілді насихат-
тауѓа баѓытталѓан "Мемлекеттік
тіл – меніњ тілім" єлеуметтік
жобасы Мичурин, Ќазаќстан,
Затобол ауылдыќ округтерінде
μткізу жоспарланѓан.

А.ЕСЕТАЕВА,
Ќостанай аудандыќ

тілдерді оќыту орталыѓыныњ
єдіскері.

 Б¦ЃАН ЕНДІ НЕ ДЕЙСІЗ?

Мекемелерде тіл
мєселесі єлі кемшін

"Мемлекеттік тіл – меніњ тілім"

 Е.¤мірзаќов атындаѓы
облыстыќ филармонияда
μзге ±лт μкілдері арасында
"Тіл – татулыќ тірегі"
атты мемлекеттік тіл
байќауы μтті. Облыстыќ
дењгейдегі дєст‰рлі шараны
Тілдерді дамыту басќармасы
±йымдастырѓан.

Байќауѓа 18-30 жас аралыѓын-
даѓы жастар, оныњ ішінде мемле-
кеттік ќызметкерлер жєне этно-
мєдени ±йымдардыњ жас μкілдері
ќатысты. ‡здіктен ‰міткерлер
саны 11 адамды ќ±рады. Єрќай-
сысы мейлінше даярлыќпен кел-
ген. Біліктіліктері мен μнерлерін
ќазылар алќасы алдында паш етті. Байќау ‰ш
кезењнен т±рды. Алѓашќы айналымда єр ќатысу-
шы μздерін єуелі ќазаќ тілінде, кейін μзініњ
±лттыќ тілінде таныстыруы керек. Б±л сында
ешбірі с‰рінген жоќ. Екінші кезењде білім дењ-
гейлері баќыланды. Наќтысында, олар ќазаќ тілі
мен єдебиетінен ќойылѓан с±раќтарѓа м‰дірмей
жауап беруі шарт, сондай-аќ маќал-мєтелдіњ жа-
сырын бμлігін табулары ќажет. Жалпылай алѓан-
да, б±л бμлім де к‰тілген дєрежеде μтті. Соњѓы
айналымда олар μз μнерлерін ортаѓа салды. Бірі
мемлекеттік тілде єуелетіп єн салса, бірі Абай-
дыњ, М±ќаѓалидыњ, тіпті μздерініњ шыѓарып єкел-
ген μлењдерін екпіндете оќып берді. Тігіншілік
ќырын танытып, мыњ б±рала билегендер де кμрер-
менніњ ќошеметіне бμленіп жатты.

Жењімпаз айќындалар кез келді. Жанк‰йер-

лер таќымдарын ќыса т‰сті. Марапаттау салта-
натын ж‰ргізуге ортаѓа Тілдерді дамыту басќар-
масыныњ басшысы Жанболат ‡мбетов шаќырыл-
ды. Ол осынау дєст‰рлі шараныњ жылдан-жылѓа
дамып, сапаныњ арта т‰скенін, ќатысушылардыњ
ќатары артып, ќ±рамы μзгергені соныњ бір мыса-
лы екенін тілге тиек етті.  Сонымен, 1-орынды
Ќостанайдаѓы №2 емхананыњ дєрігері, неміс
±лтыныњ  μкілі  Кристина  Линк  жењіп  алды.
2-орынѓа Кєсіпкерлік жєне индустриалды-инно-
вациялыќ даму басќармасыныњ туризм бμлімі
маманы Дарья Лукьянова лайыќты деп танылды.
"Асаба" ќырѓыз  ќауымдастыѓыныњ  жас  μкілі
Бегайым Азизбекќызына ‰шінші орын б±йырды.
Жењімпаздар мадаќтама ќаѓазымен жєне баѓалы
сыйлыќтармен марапатталды.

Ж.БАЛЃЫНБЕК¦ЛЫ.

"Тіл – татулыќ тірегі"

Рудныйда "Ой-сана" орыс тілі
білгірлерініњ ќалалыќ байќауы
μтті. Басты маќсат – ќазаќ
тілінде оќитын жастардыњ ара-
сында орыс тілін оќуѓа деген
ќ±лшынысын арттыру, ритори-
калыќ даѓдыларын дамыту,
сμйлеу мєдениетініњ дењгейін
кμтеру, орыс тілін еркін мењгер-
ген дарынды жастарды насихат-
тау жєне оларѓа ќолдау кμрсету.

Шараныњ ашылу салтанатын-
да сμз алѓан ќалалыќ тілдерді
оќыту орталыѓыныњ жетекшісі
Жанна Жањбыршина Елбасы
±сынѓан "‰ш т±ѓырлы тіл" идея-
сыныњ мањызына тоќталып, осы
байќаудыњ сол идеяны дамы-
туѓа елеулі ‰лес ќосып жатќа-
нын атап μтті. Барша жиналѓан
ќауымды ел Тєуелсіздігініњ 25
жылдыѓымен ќ±ттыќтап, ќаты-

сушыларѓа сєттілік тіледі.
Байќаудыњ алѓашќы кезењін-

де жастар білім, ѓылым, мєде-
ниет пен ±лтаралыќ ќатынастар
таќырыбында μз ойларын ауыз-
ша ортаѓа салып, елдегі болып
жатќан ќоѓамдыќ-саяси μзгеріс-
терден ќаншалыќты хабардар
екендіктерін кμрсетті. Диалог
кезењінде ќатысушылар екеуара
єњгіме-д‰кен ќ±рса, "Шабыт"
кезењінде жастардыњ шыѓарма-
шылыќ ќабілеттері сыналды.

Жарыс ќорытындысы бойын-
ша Рудный єлеуметтік-гумани-
тарлыќ колледжініњ "Шет тілі"
мамандыѓыныњ оќушысы Рау-
зат Тμлеу жењімпаз атанды. Енді
ол кеншілер ќаласыныњ намы-
сын байќаудыњ облыстыќ кезе-
њінде ќорѓайтын болады. Тілдер
мерекесі ќарсањында μткен бай-
ќаудыњ барлыќ ќатысушылары
алѓыс хаттармен жєне естелік
сыйлыќтармен марапатталды.

Ќуаныш
          ЕСЌАБЫЛ

Ой-сана байќауы
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сында ќазіргі жас айтыскерлерге ќатыс-
ты μз ой-пікірін де іркіп ќалмады. Осы-
лайша жаќсы адамдардыњ жанында жаны-
мыз жадырап, кμњіліміз марќайып тар-
ќасќанмен, діттеген кісіммен кейін оњаша-
да таѓы бір мєрте жолыќсам деген ойда
ќалдым.

Кμзі ашыќ, кμкірек кμзі ояу, с‰йкімді
ќалпын саќтаѓан, жадына ќылау т‰спеген,
рухани байлыќты ту етіп, белсенді μмір
салтын ±станѓан кейуананы μзгелерге
μнеге етпекке бел буѓан мені Єлия
єріптесім ‰йіне ертіп апарды. Біз ішке
кіргенде, апамыз тμргі бμлмеде айтысты
тамашалап отыр екен. Ќызыныњ жалѓыз
келмегенін кμріп, орнынан т±рып, ас‰йге
беттеді.

‡стел басында Єлия Сейітќазыќызы
анасыныњ єрдайым тамаќ пісіріп, к‰тіп
отыратынын айтып ќалды. Иє, осындай
анасы бар адамда арман бар ма екен дейсіњ
ѓой пендешілікпен. Єрине, арман кμп, ал
соныњ бірі к‰нде ж‰зеге асып жатса, ол
да ‰лкен демеу. Демеу демекші, биылѓы
ораза айт ќарсањында, шілденіњ бірінде,
±жым болып алѓашќы демалыс к‰нін єсем
табиѓат аясында μткізбекке турбазаѓа
келдік. Осы жерде Мењс±лу апаныњ тосын
сыйына кує болдыќ. Жє, б±л турасында
сєл кейін, алдымен апамыздыњ шањыра-
ѓында туындаѓан, кμњілге т‰йген кейбір
ойларыммен бμлісейін.

 Кейуананыњ "¤мір белестері" кітабын
параќтай отырып, оныњ єсіресе отбасы
ќ±ндылыќтары мен адал ењбектіњ мањы-
зына ерекше кμњіл бμлгенін ањѓардыќ.
Анамыз сегіз ќ±рсаќ кμтеріп, олардыњ бе-
сеуі нєресте кезінде шетінеп кеткен екен.
Єрќайсысыныњ атын, туѓан жылын, айы
мен к‰нін, ќалай ќайтыс болѓанына дейін
жазыпты. Балалыќ шаѓы бал дєурен деуге
келмейтін, наѓашылары ќолында μсіп, тыл
ж±мысына жегілген ќаршадай ќыздыњ бой
жетіп, μз отбасын ќ±рып, енді-енді т±рмы-
сы т‰зеле бастаѓан т±ста д‰ние есігін аш-
ќан сєбилерініњ бірінен соњ бірініњ шеті-
ней беруі жас анаѓа оњай соќпаѓаны аныќ.
Єйтсе де,  μзін-μзі ќайрай ж‰ріп, алѓа ±мты-
луды маќсат т±тты. ¤мірде адалдыќ, таза-
лыќ, кішілік пен кісілікті ту етті. ‡лкен-
дер арасында "ерекше келін" атанып,
ќатарластары оны аќкμњіл, аќж‰рек адам
ретінде баѓалады. Бала тєрбиесіне ерекше
кμњіл бμлді.  Б‰гінде аман-есен жер басып
ж‰рген Сєлімгерей, Сейіткерей, Єлияѓа
берген тєлімінен бір ‰зік: "Бірде балала-
рымды сынамаќшы болып, "Сендер кμп
аќшаѓа тап болсањдар, не істер едіњдер?"
– деп с±радым. Сонан соњ: "Кμп аќшаѓа

ќызыќпањдар, ол жаќсылыќќа жеткіз-
бейді" деп μзім жауап бердім". Таѓы бірде
єскерде болсын, μзге жерде болсын сат-
ќындыќ жасаудыњ барып т±рѓан азѓын-
дыќ екенін, опасыздыќ жасаѓан баласын
Тарас Бульба μз ќолымен μлтіріп тастаѓа-
нын айтып берген.

Мењс±лу апа отаѓасын жиі-жиі еске
алып, оѓан талай мєрте μлењ де арнаѓан
екен. Жарты ѓасыр бірге ѓ±мыр кешкен
ерлі-зайыпты жандардыњ μзара сыйласты-
ѓын, бір-біріне деген жанашырлыѓын
сμзбен айтып жеткізу оњай емес. Кітап
беттерінен "С±лтанѓазым" деген сμзді жиі
±шыратасыњ. Сол С±лтанѓазысы Мењс±-
лу апамыз  демікпемен сырќаттанып, ауру-
ханаѓа т‰сіп ќалѓанда, оны ќалай μбектеп,
к‰ніне ‰ш рет ыстыќ с‰т єкеліп т±рѓанын,
палатадаѓы єйелдердіњ б±ѓан тањѓалыс
білдіргенін  жазѓан т±сын тебіренбей оќу
м‰мкін емес. Ќиын-ќыстау 90-ыншы жыл-
дары д‰кенде с‰т, майдыњ ќат кезі, ќала
д‰кендерін аралап тапќан с‰тті пісіріп,
ыстыќ к‰йінде жеткізіп т±ру ж±мыс ада-
мына оњай шаруа емес. Ыстыќ с‰т сєл де
болса демікпені, жμтелді басатын болу
керек. Осы жєне μзге де   ќимас сєттер
кейіпкеріміздіњ  єлі к‰нге кμз алдында.

"Аќылды ќария – аѓып жатќан дария"
демекші, сондай-аќ ол кеншілер ќаласы,
облыс тарихында μзіндік із ќалдырѓан ер
азаматына арнап естелік жазып, еске алу
рєсімін μткізгені жайында да хабардар-
мыз. Сейітќазы Бексейіт±лыныњ екінші
д‰ниеж‰зілік соѓыста, бейбіт ењбек жо-
лында ие болѓан орден, медальдары, ќимас
ќ±жаттары отбасы м‰шелері ‰шін ќанша-
лыќты ќ±нды жєдігер болса да, кейуана-
ныњ ±йѓаруымен  ќаладаѓы μлкетану му-
зейіне табысталыпты. Кμпшіліктіњ кμз
алдында болсын, ќазіргі жєне кейінгі
±рпаќтар біліп ж‰рсін, μнеге т±тсын де-
ген ізгі ниет ќой, баяѓы.

Кейіпкеріміз μмірініњ ќай кезењін
алсаќ та, μкінетіндей, μзгелер алдында
ж‰зін тμмен салатындай т±сы болмаѓанын
ањѓардыќ. Єулетініњ алтын діњгегі бола
ж‰ріп, Мењс±лу апамыз ж‰рек ќалауымен
келген сауда саласында жемісті ењбек етті.
Т±лымшаѓы желбіреген он ‰ш жасар ба-
лауса ќыз соѓыс кезінде ‰лкендермен
бірге кез келген ауыр ж±мысты орындап,
біршама шыныќќандыѓынан болар, ма-
мандыѓы бойынша кіріскен ісінде де аянып
ќалмады, бар білім, білігін сарќа ж±мса-
ды. Сатушылыќ ќызметте жоспарды
єрдайым артыѓымен орындап, ±жым, ел
ыќыласына бμленді. Омырауына Ењбек
Ќызыл Ту, Ќ±рмет белгісі ордендерін та-

ѓып, медальдармен, маќтау грамоталары-
мен марапатталды.

...Жє, енді жоѓарыда сєл кейін орала-
мыз деген сμз ауанына аз-кем ауысайыќ.

Сол к‰ні табиѓат тосын мінез кμрсетті.
Кенеттен сытырлай жауѓан жауын  кілт
тоќтап, кμк аспанды торлаѓан ќалыњ б±лт
заматта сейіледі де, жарќырай шыѓа кел-
ген к‰н кμзінен ќоршаѓан єсем кμрініс
одан сайын ажарлана т‰седі. "О, жаќсы
болды ѓой! Енді жаумайтын шыѓар..." –
дейсіњ бе, ќара б±лт ќайтадан ќоюланып,
оныњ ізінше жањбыр нμсерлетіп ќ±я сала-
ды... Осы бір табиѓат ќ±былысы єлденеше
мєрте ќайталанып, ќашан ќас ќарайѓан-
ша бір тыйылѓан жоќ.  Біраќ б±л – дем-
алушылардыњ кμњіл-к‰йіне еш єсер етпеді.
Єн салып, би билеп, арагідік кєсіподаќ
комитеті єзірлеген сценарий бойынша
ойын ойнап, арасында Тобыл μзеніне шо-
мылып, сауыќ-сайран ќ±рѓан м±ѓалім-
дердіњ тμбесі кμкке екі елі жетпей т±рды.

Ал, дастарќан басындаѓы алѓашќы оты-
рыс та к‰тпеген дємнен ауыз тиюден
басталды. Ќызы Єлияныњ айтуынша,  м±ѓа-
лімдер табиѓат аясына шыѓатынын естіген
анасы ќасиетті ораза айт ќарсањында
демалушылар ‰шін  арнайы жеті шелпек
пісіріп, т‰рлі ±лт μкілдерінен ќ±ралѓан
±жым м‰шелері бас ќосатын дастарќанѓа
ќоюын μтініпті. Сμйтіп, к‰ні б±рын мере-
келік дємнен ауыз тиген педагогтер ‰лкен
кісініњ ыќыласына, сезімталдыѓына риза-
шылыѓын білдіріп, алѓыс жаудырып жат-
ты.

Иє, μзі ќатарлас жандардан болмыс-
бітімі μзгерек Мењс±лу апа – баќытты
єйел. ¦лы педагог В.А.Сухомлинский: "Ру-
хани с±лу адамдар –  наѓыз баќытты адам-
дар", – деген екен. Шынында да, с±лу
ѓ±мыр кешу, жаќсы ќартая білу – "адам"
деген ардаќты атќа μмір бойы адал болу-
дыњ бірегей кμрінісі. Ж±рттыњ бєрі
бірдей ќол жеткізе бермейтін адами ба-
ќытты ±заќ жылдар бойы ±стап т±ру ‰шін
де аќыл-парасат, ќажыр-ќайрат, кењ пейіл
ќажет-аќ. Осы жєне μзге де асыл ќасиет-
тер μз бойынан табылатын Мењс±лу апа-
ны кμпшілік назардан тыс ќалдырмайды.
Ќала єкімдігі мерекелермен ќ±ттыќтап,
сый-сияпатын жасап т±рады. Ќаладаѓы
єсем кеншілер сарайына, μзге де жерлерге
шаќырѓанда, бармаѓан кезі болмапты.
Кμњілге ќуаныш сыйлайтын м±ндай айту-
лы сєттер мектеп оќушылары тарапынан
да жасалатынын айта кетсек, артыќ бол-
мас. Айталыќ, жазѓы демалысќа шыќпас
б±рын, №7 орта мектептіњ бір топ оќушы-
сы єжелерініњ ‰йіне келіп, μлењ оќып, єн
салып, бμлме жинап дегендей, ‰лкен ќам-
ќорлыќ кμрсетуі Мењс±лу  Тєшетќызы-
ныњ ќаладаѓы ќ±рметті, беделді жандар-
дыњ бірі екенін ањѓартса керек.

Елбасы Н.Назарбаев айтќандай,  ќазаќ-
стандыќтардыњ μмір с‰ру жасыныњ ±заќ-
тыѓы – халќымыздыњ єл-ауќаты артуы-
ныњ айќын бір кμрсеткіші. ¦лы Дала
Елініњ ќай азаматы болсын, μз м‰мкін-
шіліктерін пайдалана отырып, ќоѓамы-
мыздыњ толыќќанды м‰шесі ретінде μзі,
отбасы, елі ‰шін пайдалы єрекет жасай бе-
руге ынталы болса, Мєњгілік Еліміздіњ
ќуаты, єлеуеті артып, ењсесі биіктей
т‰сері хаќ. Сμз орайы кеп т±рѓанда айта
кетелік, Мењс±лу апамыз кітабыныњ 69-
бетінде былай деп жазыпты: "1992 жылы
Елбасымыз Н.Назарбаев Меккеге барѓан-
да, Жаратушы иемізден еліміздіњ ты-
ныштыѓын, халќымыздыњ амандыѓын
тілепті...Аллаѓа ш‰кір, μз тєуелсіздігімізді
алдыќ, Б¦¦-ѓа м‰ше болдыќ. Єлемге таны-
ла бастадыќ". Отбасы, ошаќ ќасыныњ
к‰йбењ тіршілігімен шектеліп ќалмай, ел,
єлем жањалыќтарына єрдайым ќ±лаќ т‰ріп
ж‰ретін, белсенді μмір салтын ±станатын
±лаѓатты  жандарды μнеге етпек керек.  Шы-
нында да, таѓылымынан нєр алатын, ‰лгі
т±татын ќарияларымыздыњ ќашанда орны
бμлек. Олай болса, Мењс±лу апамыздай
арќа т±тар аѓа толќын μкілдеріне ќашанда
кμњілдеріњіз марќайып, арамызда аман-
есен ж‰ре бергейсіздер деп тілейік.

Пиалаш С‡ЙІНКИНА,  педагог.

ЕЊБЕК АДАМЫ

Т
АБИЃАТТЫЊ єсем кμрінісіне,

бойжеткенніњ  с±лу  кμркіне,
єдемі   киімге я болмаса μзге де

кμз тартар жан иесіне, зат немесе ќ±бы-
лысќа ќызыѓа ќарап, алѓан єсерімізбен
бμлісіп жатамыз. Ал, с±лу ѓ±мырѓа ѓашыќ
болып кμрдіњіз бе?

Ќанша жасќа келсе де, рухани с±лулыќ-
ты серік еткен жандарѓа ќалайша
с‰йсінбессіњ, ќ±рмет т±тпассыњ! Сμз ар-
наѓалы отырѓан кейіпкеріміз туралы ал-
ѓаш естігенде, елењ етіп, тілдесіп кμруге
асыќтым. Жасы сексенніњ сегізіне келсе
де, кісі ќызыѓарлыќтай тірлік жасап, га-
зет оќып, теледидар ќарайтын, к‰нделік
жазатын  Мењс±лу апаны маѓан сырттай
таныстырѓан ќызы Єлия, меніњ єріптесім
болатын. К‰нделік демекші, ±заќ жылдар
бойѓы жазбаларыныњ негізінде кейіп-
керіміз "¤мір белестері" атты кітап ќ±рас-
тырып, шыѓартќан екен. Бексейітовтер
єулеті ‰шін асыл м±ра, ќ±нды жєдігер
іспеттес осынау ењбектіњ алѓашќы беті
мынадай сμздермен басталыпты: "¤мір
дегеніміз ол  – ењбек, жаќсылыќ, мехнат,
ќуаныш бєрі-бєрі. ¤мірге адам жылап ке-
леді, туѓан-туыс ќуанышпен ќарсы алады.
¤мірден μткенде де жыласып, ќайѓырып
ќоштасады. ¤мір дегеніміз – ол секунд,
минут, саѓат,  к‰н, апта, ай, жыл... Міне,
осыныњ бєрі μтіп жатыр. ¤мір деген ал-
дайды, жарќырайды. Белгісіз, баянды, ба-
янсыз, тоќтаусыз μмір...". Жалѓан тірлік
жайлы осылайша толѓанѓан кейіпкеріміз
ес білгеннен-аќ ќанша ќиыншылыќ бол-
са да, μмірді барынша мєнді, маѓыналы
μткізуге бел буѓан секілді. Кітапты оќи
отырып, осылайша ой т‰йдім. Жє, б±л
жайында сєл кейінірек...

Тєњірім ќай нєрсеніњ де ретін μзі келті-
реді деген осы да, кμруге ќ±мартќан кісім
кμп ±замай колледжімізге келді. Халыќ
аќыны Єсия Беркенованыњ 65 жылдыѓы-
на орай ќала єкімдігі кездесу жоспарлап,
ол акт залында μткізілетін болды. Айтыс-
кер аќынмен ж‰здесуге ж±рт біршама
жинала берген т±ста, ішке ќолында єдемі
шоќ г‰лі бар, аппаќ болып киінген
с‰йкімді єйел кіріп келе жатты. Ќасындаѓы
кеншілер  ќаласы т±рѓындарына етене та-
ныс, елге сыйлы азамат Бексейіт Сейітќа-
зы±лына (б‰гінде ол – ардагерлер ке-
њесініњ тμраѓасы – авт.)авт.)авт.)авт.)авт.) ќарап, анасы
екенін т‰сіндік.

Жаќсылыќќа, жаѓымды жањалыќќа
жаны ќ±мар кейуана алдыњѓы ќатардан
орын алып, басќосу басталысымен бар
назарын сахнаѓа салып отырѓанын ањѓар-
дыќ. Аќын сμзін ќалт жібермей тыњдап
отырѓан  ол  оњтайлы бір сєтте орнынан
кμтеріліп, сахнаѓа беттеді. Єсияныњ мањ-
дайынан иіскеп, ќолындаѓы хош иісті
г‰лін ±сынды да:

– Айналайын ќызым, айтыс μнері
д‰лд‰лдерініњ бірі ретінде Ќостанай
μњірініњ мерейін асырдыњ. Саѓан Алланыњ
н±ры жаусын! Біз сенімен маќтанамыз.
Аман-есен жарќырап ж‰ре бергейсіњ! –
деп, аќ батасын берді.

Кμпті кμрген кμне кμздіњ ж‰рекжарды
лебізі аќын ќызѓа арнайы жайылѓан аќ
дастарќан басында да жалѓасып, сμз ара-

"Баќыт сол:
μз-μзіњді ќайрап ж‰ріп,

Соњында кμштіњ ќалмай,
μрге шыќсањ".

 Ѓ±мар АХМЕТЧИН.
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"Хажиев Курганбек Магумович" ш/ќ  сенімді т±лѓасы  кепілдік м‰лікті соттан
тыс μткізу тєртібімен  Сарыкμл  ауданы Тимирязев селолыќ округі аумаѓында
орналасќан   кадастрлік нμмірі 12-190-011-476, μлшемі 98,0 га, шаруа ќожа-
лыѓын ж‰ргізуге арналѓан бμлінетін жер теліміне  жер пайдалану ќ±ќыѓын
сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілген сєттен бастап 5
к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі. Сауда 2016 жылы 30 ќырк‰йекте саѓат 10.00-
де мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Сарыкμл  ауданы, Урожай-
ное селосы, "Куат-Т-1" ЖШС офисі. ¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2016  жылѓы 29
ќырк‰йек саѓ. 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде
ќабылданады: Сарыкμл  кенті, Орджоникидзе кμш., 23, аныќтама ‰шін  тел.
8-714- 51-22-2-00.

Доверенное лицо к/х "Хажиев Курганбек Магумович" в порядке внесудеб-
ной реализации залогового имущества объявляет о проведении торгов по
продаже права  землепользования делимым земельным участком  располо-
женным на территории Тимирязевского сельского округа, Сарыкольского рай-
она, предназначенными для ведения крестьянского хозяйства с кадастровым
номером: 12-190-011-476, площадью 98,0 га.

 Покупная цена вносится наличными деньгами в течение 5  календарных
дней с момента проведения торгов.Торги состоятся 30 сентября 2016 года в
10.00 часов по адресу:с. Тимирязевка, офис ТОО "Куат-Т-1", Сарыкольского
района,  Костанайской области. Заявки принимаются в  срок до 18.00 часов,
29 сентября 2016 года по месту нахождения доверенного лица: п.Сарыколь,
улица Орджоникидзе 23,  телефон для справок  8-714-51-22-2-00.

"Ќостанай облыстыќ орман шаруашылыѓы жєне жануарлар д‰ниесі аумаќтык
инспекциясы" РММ-де жеке жєне зањды т±лѓалардыњ  μкілдерін ќабылдау кестесi

Азаматтарды ќабылдау мына мекенжай бойынша μтеді: Ќостанай ќаласы, Гагарин кμшесі, 85 А.
Байланыс телефоны 54-30-60.
"Ќостанай облыстыќ орман шаруашылыѓы жєне жануарлар д‰ниесі аумаќтык инспекциясы" РММ-ніњ сенім

телефоны 8 (7142) 54-30-60

Азаматтарды ќабылдау к‰ндері мен уаќыты
Сейсенбi, бейсенбi

саѓат 10-нан  12-ге дейін
Сєрсенбi, ж±ма

саѓат 10-нан  12-ге дейін
Сєрсенбi, ж±ма

саѓат 10-нан  12-ге дейін

Ќызметі
Инспекция басшысы

Инспекция басшысыныњ
орынбасары

Инспекция басшысыныњ
орынбасары

Лауазымды т±лѓаныњ ТАЄ
Ж±мабаев

Дєуіт Бєкен±лы
Молдаѓ±лов

Хилимхан Айтќ±л±лы
Сєрсенов

Н±рќан Аќпар±лы

График приема физических и представителей юридических лиц  РГУ "Костанайская
областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира"

Прием граждан проводится по адресу: г. Костанай ул. Гагарина, 85 А.
Контактный телефон 54-30-60.
Телефон доверия РГУ "Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного

мира" 8 (7142) 54-30-60

Дни и время приема
вторник, четверг
с 10 до 12 час.
среда, пятница
с 10 до 12 час.
среда, пятница
с 10 до 12 час.

Должность
Руководитель инспекции

Заместитель
руководителя инспекции

Заместитель
руководителя инспекции

ФИО должностного лица
Джумабаев

Даут Бакенович
Молдагулов

Хилимхан Айткулович
Сарсенов

Нуркан Акпарович

Єріптесіміз Секен
Ж±мабек±лыныњ отбасына

Ќостанай облыстыќ телекоммуникация дирек-
циясыныњ басшылыѓы мен ±жымы  Секен Ж±ма-
бек±лыныњ ќайтыс болуына байланысты ќайѓы-
ларыњызѓа ортаќтасып, кμњіл айтады.

Секен Ж±мабек±лы басшылыќ шеберлігі мен
±йымдастырушылыќ  ќасиеттерініњ арќасында μзі
басќарѓан ±жымды с‰ттей ±йытып, жоѓары
кμрсеткіштерге ќол жеткізді.  Торѓай μњіріндегі бай-
ланыс саласыныњ дамуына μз ‰лесін ќосты.
Єріптестері арасында абыройлы, беделді болды.

Секен аѓаныњ ортамыздан кеткені – орны тол-
мас ќаза. Оныњ жарќын бейнесі біздіњ есімізде
мєњгі саќталады. Марќ±мныњ жаны жєннєтта, топыраѓы торќа, иманы
жолдас болсын!

Ќостанай ОТД ±жымы.

ОЌИЃА

65 млн. тењге  ќолды болды
Ќостанайда ќ±рылыс материалдарын сататын д‰кендердіњ

бірінде аќша салынѓан сейф ±рыларѓа оњай олжа болды. Ќылмыс-
керлер ірі сомадаѓы аќша салынѓан сейф т±рѓан ‰й-жайѓа пласти-
калыќ терезе арќылы кірген. Олар жалпы кμлемі 65 млн.тењге бо-
латын т‰рлі валютадаѓы ќаражатты ќолды етті.  Б±л туралы облыс-
тыњ ІІД баспасμз ќызметі хабарлады.

"Сейфте 11,5 млн тењге, 300 мыњ ресей рублі, 150 мыњ АЌШ
доллары болѓан, – деп т‰сіндірді баспасμз ќызметінде. – Жалпы
шыѓын – 64 миллион тењгеден астам. Ќылмыскерлерді іздеу шара-
сы жарияланды". Тергеу нєтижесі жайлы єзірге мєлімет жоќ.

Алимент ќарызы –
миллион тењгеге жуыќ

Ќостанай ќаласыныњ мамандандырылѓан єкімшілік соты 1977
жылы туѓан С-ѓа ќатысты єкімшілік істі ќарады. Ол ЌР ЄЌБтК-ніњ
669 бабы бойынша жауапќа тартылѓан. Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушы-
лыќ туралы хаттамаѓа сєйкес, азамат С. 1999 жылы туѓан баласы-
на алимент ретінде азаматша С-ѓа ай сайынѓы кірісініњ 4/1 бμлігін
тμлеп т±ру туралы сот б±йрыѓын орындамаѓан.

Сот орындаушысыныњ ќаулысына сєйкес, оныњ 11-ќырк‰йекке
дейінгі алимент бойынша ќарызы 885 000 тењгеге жеткен. С. μз
кінєсін толыќ мойындады. Сот ќаулысымен С. єкімшілік жауапкер-
шілікке тартылып, 5 тєулікке ќамауѓа алу т‰ріндегі жазаѓа тартыл-
ды. Ќаулы зањды к‰шіне енген жоќ.

Жол апатынан кμз ж±мды
13 ќырк‰йек к‰ні Ќостанай-Рудный тас жолында "Лада Приора"

мен КамАЗ ж‰к кμлігі соќтыѓысты. Апат салдарынан  бір адам кμз
ж±мып, ‰шеуі жараќаттанды.

Облыстыќ ІІД баспасμз ќызметініњ мєліметіне сєйкес, "Лада"
ж‰ргізушісі рμлге ие бола алмай, ж‰к кμлігіне барып соќтыѓысќан.
Оќиѓа орнында жењіл кμліктіњ 55 жастаѓы жолаушысы опат болды.

"‡ш  жолаушы т‰рлі жараќаттармен ауруханаѓа жеткізілді. Екі
кμлікті ж‰ргізушініњ де ішімдік ішпегені аныќталды", – деп хабарла-
ды баспасμз ќызметі. Ауруханаѓа жеткізілгендердіњ жаѓдайы ауыр,
олардыњ бірі жасанды тыныс алу аппаратына тањылѓан. Сотќа
дейінгі тергеу амалдары басталды.

Мас ж‰ргізушілер жауапќа
тартылды

"Мас ж‰ргізуші –  ќылмыскер" операциясы μткен екі к‰нде
ОІІД жергілікті полиция ќызметі жол ережесін б±зудыњ 817 жаѓ-
дайын аныќтады.

Операция кезінде облыс жолдарында ±сталѓан 47 мас ж‰ргізушініњ
‰шеуі б±ѓан дейін сот тєртібімен ж‰ргізушілік ќ±ќыќтан айырылѓан екен.
Мысалы, Ќостанайда Ќайырбеков-Кμбеев кμшелерініњ ќиылысында
жергілікті полиция ќызметініњ ќызметкерлері "Лада-Приора" машина-
сыныњ ж‰ргізушісін ±стады. Ол аздап ішімдік ішіп алѓан.

ОІІД жергілікті полиция ќызметініњ бастыѓы Н.Исмаѓ±ловтыњ айтуын-
ша, кењ тараѓан ќ±ќыќ б±зушылыќ –  белгіленген ќозѓалыс жылдамды-
ѓын асыру болып табылады. Осындай жол ережесін б±зудыњ 147 жаѓ-
дайы аныќталѓан. Жиі тіркелетін ќ±ќыќ б±зушылыќтыњ таѓы бір т‰рі –
ќауіпсіздік белдігін таќпау. Б±л кμрсеткіш 121-ге жеткен. Кμлікпен келе
жатып ±ялы телефонмен сμйлескені ‰шін 136 ж‰ргізуші, машина тере-
зесін ќарањѓылаѓаны ‰шін 8 ж‰ргізуші єкімшілік жауапкершілікке тарты-
лѓан. Ќ±ќыќ б±зушылардыњ ќатарында 70 ж‰ргінші бар.

Аѓымдаѓы жылдыњ 14 ќырк‰йегінде
Ќостанай облысыныњ ТЖД Азаматтыќ
ќорѓаныс басќармасыныњ мамандары
Ќостанай ќаласы политехникалыќ кол-
леджінде "Судаѓы μлімніњ алдын алу",
"¤рт ќауіпті кезењінде μрт ќауіпсіздігі ша-
ралары" таќырыптарында интерактивті
сабаќ ±йымдастырды. Ќостанай облысы-
ныњ жоѓары оќу орындары мен техника-
лыќ жєне кєсіптік білім беру мекемелері
арасында осындай сабаќты онлайн ре-
жимінде μткізу бірінші рет тєжірибеге ен-
гізілуде.

Колледждіњ студенттерімен кездесуге
департаменттіњ μрт ќауіпсіздігі саласын-
даѓы баќылау жєне профилактикалыќ
ќызмет басќармасыныњ жєне тμтенше жаѓдайлар-
ды жою бμлімініњ ќызметкерлері келді.

Бір саѓат бойы балаларды судаѓы  саќтандыру
іс-шараларымен таныстырды. Су ќоймаларын-
даѓы μзін-μзі ±стау ережелері жєне μрт ќауіпсіздігі
шаралары, тμтенше жаѓдайѓа тап болѓанда μзін
д±рыс ±стау ережелері туралы єњгімеленді. ¤рттер
мен ТЖ есепке алатын статистика жасμспірім-
дердіњ тμтенше жаѓдайларѓа жаќын болып ке-
летінін куєландырады. Сондыќтан тμтенше жаѓ-
дайларды болдырмау ‰шін балаларѓа  μзін-μзі
ќауіпсіз ±стау ережелерін т‰сінерліктей етіп жетк-
ізу департамент ќызметкерлерініњ міндеті.

 Ќостанай облысыныњ 7 жоѓары оќу орны  мен

Облыста μрттердіњ кμп ‰лесін
жаѓылатын пеш ќ±рылѓысыныњ
жарамсыздыѓы немесе д±рыс
пайдаланбау салдары ќ±райды.

Тек μткен жылы  пештердіњ
ќ±рылѓысы мен пайдалануы
д±рыс болмаѓандыќтан μрт
ќауіпсіздігі ережелерін б±зу   се-
бептері бойынша облыста 120
μрт тіркелді. Аѓымдаѓы жылдыњ 8
айы ішінде пештерді жаѓу кезін-
де, олардыњ ќ±рылѓысы мен пай-
далануы д±рыс болмаѓандыќтан
μрт ќауіпсіздігі ережелерін б±зу
салдарынан 96 μрт болды. Оныњ
‰стіне, екі жаѓдайда пештіњ бμлу
ќ±рылѓысы   μртке ќарсы сєйкес-
тігіне сай келмеуіне ќатысты – 2
адам ќаза болды. Пеш жаѓу
кезењі басталар алдында
μрттерді болдырмау ‰шін  пеш
пен т‰тіндіктіњ д±рыстыѓын тексе-
ру (к‰йені тазарту, жарыќтарды
бітеп тастау, шатырдыњ астын-
даѓы жєне жапќыштан жоѓары
орналасќан т‰тіндік м±ржасын
аќтау) керек.

Жылыту маусымыныњ
барлыќ кезењінде ќолжетімді
ережелерді орындау ќажет:

– пеш жаѓылатын бμлмеде
кішкентай балаларды ќараусыз

Пеш жаќќанда абай бол!

Интерактивті сабаќ μткізілді

ќалдыруѓа, балаларѓа μз бетімен
пешті т±татуѓа;

– пеш жаѓу ‰шін тез жањѓыш
жєне жањѓыш с±йыќтыќтарды
ќолдануѓа болмайды – ол к‰йікке
немесе μрт туындауына єкеліп
соѓады;

– жаѓылатын пештіњ мањына
жићаздарды, перделер мен тез
жањѓыш заттарды 0,5 м жаќын ор-
наластыруѓа болмайды;

– ќатты аяз кезінде пешті
к‰ніне 1 рет ±заќ уаќыт жаќќан-
ша, к‰ніне 2 рет жаќќан д±рыс.

Пеш ќ±рылѓысын орнату
кезінде ќойылатын талаптар:

– балшыќты кірпіштен жасал-
ѓан  т‰тінді м±ржалар ќабырѓасы-
ныњ ќалыњдыѓы 12 см кем  бол-
мауы тиіс немесе ыстыќ ±стай-
тын бетонды трубаныњ ќалын-
дыѓы 6 см кем болмауы тиіс,
кμмірмен жаѓылатын пешке ас-
бест цемент т‰тіндік, сонымен
ќатар тот баспайтын болаттан
жасалѓан т‰тіндікті ќолдануѓа
болмайды;

– ќабырѓалар, жапќыштар,
ќалќалар арасына жанбайтын
материалдармен толтыруды ќам-
тамасыз ету ќажет;

– т‰тіндік арналар мен пеш

бμлшектерініњ кμлемі 50 см (екі
кірпіш) ѓимараттыњ ќ±рылысы
жањѓыш материалдарына дейін
бірдей ќабылдау ќажет жєне ќабы-
рѓадан 38 см (бір жарым кірпіш)
сыланѓан ќабырѓа ќалындыѓы жа-
њѓыш материалдар металды сет-
ка бойынша 2,5 см немесе асбесті
картон бойынша металды табаќ-
пен ќорѓаудыњ ќалындыѓы 8 мм
кем болмауы тиіс;

– ашыќ т‰рдегі шеті (т‰тіндік
арналар (м±ржалар)  немесе пеш
‰стініњ араќашыќтыѓы ќабырѓаѓа
дейін) 32 см болуы тиіс, ал жабыќ
т‰рде 50 см.

– от жаѓатын жердіњ едені
70х50 см кем емес кμлемінде ме-
талды табаќпен ќамтылуы ќажет;

– от жанып жатќан есіктен ќара-
ма – ќарсы т±рѓан ќабырѓа ара-
сындаѓы ќашыќтыќ 125 см кем
болмауы тиіс.

Кμрсетілген μрт ќауіпсіздік
ережесі мен талаптарды орын-
дау  – біздіњ μміріміздіњ
ќауіпсіздік кепілі.

  Ќостанай облысыныњ ТЖД
¤рт ќауіпсіздігі саласындаѓы

баќылау  жєне
профилактикалыќ ќызметі

басќармасы.

20 техникалыќ жєне кєсіптік білім беру ±йымда-
рыныњ 729 студенті интерактивті сабаќты онлайн
режимінде кμрді. Сонымен бірге сабаќќа  Ќоста-
най политехникалыќ колледжініњ механика-тех-
нологиялыќ бμлімшесі тобыныњ тыњдаушылары
ќатысты.  Сабаќтыњ соњында олардыњ алѓан
білімдері с±раќ-жауап ж‰ргізу арќылы бекітілді.

Оќыту ж‰рісін оњтайландыру ‰шін єр сμйле-
ушініњ слайд материалдары назарларына ±сы-
нылды. Сабаќ барысында балаларѓа 4 оќыту бей-
неролигі кμрсетілді.

 Ќостанай облысыныњ ТЖД Азаматтыќ
ќорѓаныс басќармасы.
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– Мен атама байланыс-
ты т‰рлі деректерді жинап
келемін. Єкем Рамазан

Амангелдиев есейген шаѓында
ќолына ќалам алып, єкесі тура-
лы "Батырдыњ балалыќ шаѓы"
деген роман жазуды бастады.
Біраќ, аяќсыз ќалды. ¤йткені,
єкем соѓыс басталѓан жылы май-

данѓа баруѓа μтініш берген екен.
Енді б±л кітапты аяќтап, халыќќа
жеткізу – меніњ міндетім, – деді
батырдыњ немересі.

Ал Жамбыл облысы, Шу ауда-
нынан келген зейнеткер, Аман-
келді ‡дербай±лын дєріптеп, на-
сихаттаушы Рысбай Райыс±лы:

– Аманкелдi Иманов 1918
жылдыњ наурызында Торѓай
уезiнiњ єскери комиссары болып
таѓайындалѓан. Ењ μкiнiштiсi,
1919 жылы Торѓайда Кењес
μкiметi ќ±лап, батыр бабамыз
ќанды кμйлек сарбаздарымен
бiрге т±тќындалды. Ел iшiнiњ ты-
ныштыѓы кетiп, Аманкелдi батыр-

дыњ туыстарына атамекенiнде
тыныш μмiр с‰ру м‰мкiн болмай-
ды. Ќауiп-ќатер жиiлеген 1920
жылы батырдыњ аѓайын-туыста-
ры мен бауырлары, шамамен 140
отбасыдай болса керек, Торѓай-
дан д‰ркiрей кμшедi, – деп, есте-
ліктерінен ‰зінді оќып берді.

Іс-шаралар легі "Мєњгілік Ел
м±раты: Тарих пен таѓылым" атты
ѓылыми конференциямен жал-
ѓасты. Оѓан Ќостанай облысы
єкімініњ орынбасары Марат
Ж‰ндібаев, Астана, Алматы, Ќос-

танай ќалаларынан, Ќараѓанды,
Аќмола облыстарынан арнайы
тойѓа шаќырылѓан ќонаќтар,
ауданныњ зиялы ќауым μкілдері,
барлыѓы 200-дей адам ќатысты.
Ќостанай облысыныњ єкімі Архи-
мед М±хамбетовтіњ ќ±ттыќтау ха-
тын оныњ орынбасары Марат
Ж‰ндібаев оќып берді.

"1916 жылѓы халыќтыќ ќозѓа-
лысты тарихи т±рѓыда зерделеу
мєселелері" таќырыбында про-
фессор, тарих ѓылымдарыныњ
докторы Аманжол К‰зембай±лы
баяндама жасады. Ол μз сμзінде:

– Елу жылда ел жања, ж‰з жыл-
да ќазан дейді ќазаќ. М±ндаѓы
айтайын дегеніміз осы тарихи
ќ±былысќа шынайы баѓа беру
ќажеттілігі енді туѓан сияќты. Ќоз-
ѓалыс тμњкеріске ±ласты, соныњ
нєтижесінде Ресей империясы-
ныњ ±лан-ѓайыр территориясын-
да Кењес ‰кіметі орнады. 1916
жылѓы ±лт-азаттыќ ќозѓалыс
біржаќты ѓана зерттеле бастады.

Ќозѓалыстыњ єрбір он жылдыѓын-
да Торѓайѓа экспедиция ±йым-
дастырылып, есепсіз деректік ма-
териалдар жинаќталды. Олар-
дыњ кμпшілігі жарияланды да.
Є.Жанкелдин, А.Иманов жμнінде
ќ±жаттар жинаѓы ертеректе
жарыќ кμрді. ¤кініштісі, барлыѓы
да тек кењестік идеология т±рѓы-
сынан ќарастырылды, – деді.

1916 жылѓы халыќ ќозѓалысы-
ныњ μњір тарихындаѓы орны ту-
ралы белгілі аќын Хамитбек М±са-
баев баяндама жасап, ж±рттыњ
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кμбі білмейтін тыњ деректерді
ортаѓа салды. Жиын соњында бір
топ азаматтарѓа шапан жабы-
лып, сый-сыяпат жасалды.

"Елдік пен Ерлік даласы" атты
республикалыќ атты айтысќа
Б‰ркітбай Бекетов, Айбек Ќали-
ев, Мамай Ізтілеу, Азамат
Мєлжанбай, Баѓила Балмашева,
Салтанат ¤телбаева Марѓ±лан
Оспанов, Батырлан Саѓынтаев,
Байбатыр Ахметбеков, Ѓалымге-
рей Кенжеѓозин, Тоба ¤тепбаев,
Айбар Раѓатовтар ќатысты.
Аќындар халыќ ќозѓалысыныњ
мањызын, Аманкелді батырдыњ
ерліктері хаќында жырлады. Ел
жайы да назардан тыс ќалѓан
жоќ.  Аманкелді ауданы жыл са-
нап кμркейіп, жана нысандар бой
кμтеріп келе жатќанын айтты.
Аќындардыњ мєнді сμздеріне
±пай кμтеріп, єділ баѓасын Ѓ±мар
Ахметчин, Єлпия Орманшина,
Хамитбек М±сабаев, Ж±ма-Назар
Сомж‰рек сынды аѓа-апалары-

мыз беріп отырды. Бірінші кезекті
аяќтаѓан соњ Айбек Ќалиев пен
Азамат Мєлжанбай, Салтанат
¤телбаева мен Марѓ±лан Оспа-
нов айтысты. Осы тμртеудін ай-
тысынан кейін єділќазылар
келісіп, шешім шыѓарды. Нєтиже-
сінде, бас бєйге Айбек Ќалиевке
б±йырды. Бірінші орынды Салта-
нат ¤телбаева еншіледі. Екінші
орынды Азамат Мєлжанбай
алса, ‰шінші орын Марѓ±лан
Оспанов пен Батырѓан Саѓын-
таевќа б±йырды.

Осыдан соњ аудан орталыѓы-
на келген ќонаќтар мєдениет
‰йіндегі кμрмені, А.Иманов м±ра-
жайын тамашалауѓа м‰мкіндік
алды. Меймандарѓа арнайы
тігілген аќшањќан ‰йлерде ќона-
ќасы берілді. Той єрі ќарай
аудан μнерпаздары дайындаѓан
концерттік баѓдарламаѓа ±лас-
ты.

Кекілін желге
с‰йдіріп...

Ќалыњ ќауым бєйге болатын
жерге ќарай аѓылды. Б±л к‰нде

ат жарысты μткізетін алањды табу
да оњай шаруа емес. Бєйге жо-
лыныњ топыраѓы ж±мсаќ, аттыњ
т±яѓына заќым келтіретін тастар,
±њѓыл-ш±њѓылдар болмауы
шарт. Ал Аманкелдіде м±н-
дай жер – Тойтμбе.  Єсем єн,
к‰мбірлеген к‰ймен астасќан
осынау сєн-салтанат баршаны
керемет бір к‰йге бμлеп т±р.
Ќыраѓы кμз бапкерлер бєйге ат-
тарыныњ артыќ-кемін жазбай та-
нып, алдын ала байќап, тиісті
ќорытынды жасап отыр. Кей
аќсаќалдар бас бєйгені алатын
атты да жорамалдап ќойѓан.
Бєйге басталмай т±рып, халыќ
театрландырылѓан ќойылымды
тамашалады. Аманкелді сардар-
дыњ ж±рттыњ басын ќосып, губер-
наторѓа, кейін орыс патшалыѓы-
на ќарсы кμтеріліс бастау сєтінен
кμріністер ќойылды.

Сμйтіп, шашасына шањ ж±ќпа-
ѓан сєйг‰ліктер ауыздыѓымен
алысып, алѓа ±мтылды. Ат бєйгесі
десе арќасы ќозатын жанк‰йер-
лер Тойтμбені ќиќуѓа бμледі.
Шабандоздар 12 шаќырымды
ењсеру керек. Єу дегеннен об-
лысќа белгілі кєсіпкер А.Т±рсы-
новтыњ "Аргон" атты сєйг‰лігі
суырылып алѓа шыќты. Ќоста-
найлыќ "Хан", арќалыќтыќ "Ла-
зер", аманкелділік "Аќтанау" да
осал емес. Соњѓы екі айналым
ќалѓанда "Аргон" шаршањќырап
ќалѓан сыњайлы, Атбасардан
ќосылѓан "Сарматам" атты торы

ќ±нан алѓа шыќты. Сонымен, мєре-
ге 17 жастаѓы Аќылбек Ж±маѓали-
ев мінген "Сарматам" бірінші жетті.
Аттыњ иесі –  Азамат Б±лтанов.

Шабандоздар 25 шаќырым-
дыќ аламан бєйгеге ќатысты.
Басты ж‰лде – автокμлік. Аламан
бєйгеде белгілі атбегі, торѓайлыќ
Балѓабай Ќабжановтыњ ж‰йрігі
бєрінен озып, мєреге жеке дара
келіп жетті.

Орталыќ стадионда алыптар
бєсекесі – "Т‰йе палуан" μткізілді.
Бозкілемге "Ќазаќстан барысы"
турнирініњ алѓашќы жењімпазы
¦лан Рысќ±л, халыќаралыќ жа-
рыстардыњ ж‰лдегерлері Руслан
Єбдіразаќов, Ержан Шынкеев,
Сейтен Айбат секілді кілењ мыќ-
тылар шыќты. "Т‰йе палуанда"
¦лан Рысќ±л аќтыќ сында Ержан
Шынкеевтен айласын асырып,
жењіске жетті. Осылайша,  ол ав-
токμлік иегері атанды.

Атаулы мереке соњы орталыќ
алањдаѓы эстрада ж±лдыздары-
ныњ ќатысуымен μткен концерт,
от шашумен аяќталды.

Міне, халыќ ќозѓалысына ар-
налѓан Батпаќќара тμсіндегі той
μз мєресіне жетті. Жоѓары дењ-
гейде ±йымдастырылѓан тойѓа
жан-жаќтан келген ќ±рметті
ќонаќтар дєн риза.

СУРЕТТЕРДЕ: Аманкелді
ауданында μткен ѓасырлыќ
тойдан кμріністер.

Суреттерді т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.
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