
17  наурыз  2015  ж.                      сейсенбі №30 (18239)

Ќостанайдаѓы "АгромашХолдинг"
кєсіпорыны  ел Президенттігіне "Н±р Отан"
партиясы ±сынѓан ‰міткерді ќолдау акциясын
±йымдастырды.

      – "Н±р Отан" партиясы ±сынып отырѓан
‰міткер біздіњ де тањдауымыз, – дейді кєсіпорын
ж±мысшылары.

 Б‰гінде кєсіпорын єлемдік брэндке айналѓан
кμліктердіњ 40-тан астам т‰рін шыѓарады. Алып
μнеркєсіп ел индустриясыныњ кемелді
болашаѓына баланып отыр. "АгромашХолдинг"

Кездесу барысында тараптар
μзара ќарым-ќатынастыќты ны-
ѓайтуѓа жєне μњір экономикасын
дамытуѓа уаѓдаласты

Ќазіргі тањда "Кaz-ir Аgro"
ЖШС-і сафлор μсіріп ќана ќой-
май, к‰нжара майын μњдейтін
кєсіпорынды іске ќосќан. Б±л
μндіріс ошаѓы Жамбыл облы-
сында пайдалануѓа берілді.
Кєсіпорын к‰н сайын 100 мыњ
тонна май μндіреді, ал 2017 жыл-

  Жања жоба маќ±лданды

САЙЛАУ – 2015

Машина жасаушылар байламы
Айбек
      КЄДІР¦ЛЫ

акционерлік ќоѓамыныњ басќарма тμраѓасы
Алексей Сидоренко   Ќазаќ елі єлемдік аренада
биік беделге ие болѓандыѓын атап μтті. Осындай
зор жетістіктердіњ арќасында еліміздіњ єлеуеті
арта бермек.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

ѓа ќарай оныњ кμлемін 500 мыњ
тоннаѓа дейін ±лѓайтуды кμздеп
отыр. Сафлор майы Ресейге,
Г‰ржістанѓа, Иранѓа, АЌШ-ќа
жєне Ќытайѓа экспортталады.

Зауыт ќ±рылтайшыларыныњ
ендігі маќсаты, μндіріс аясын ке-
њейту болып отыр. Б±ѓан Жітіќа-
ра ауданыныњ Волгоград ауылы
тањдалѓан. Серіктестік сол жерде
сафлор μсіріп, Жітіќарадаѓы ин-
дустриялдыќ аумаѓында μнім

μњдейтін  цех ашпаќшы.
Б±л маќсатќа шамамен 300

млн.тењгедей ќаржы ќажет.
Соныњ 50 млн.тењгесін серіктестік
μз ќалталарынан шыѓарады. Ал
ќалѓан 250 млн. тењгеге  несие ар-
ќылы ќол жеткізбек.

Жања кєсіпорын іске ќосылѓан-
да 40 адамѓа жања ж±мыс орны
ашылады жєне тєулігіне 7 тон-
наѓа дейін μнім μндіретін бола-
ды.

ИНВЕСТИЦИЯ ИІРІМДЕРІ

Облыс єкімі Н±ралы Садуаќасов "Кaz-ir Аgro"
бірлескен ќазаќ-иран ЖШС-ніњ  Бас директоры
Хамидрез Забихоллах Алинагиянмен кездесті.
Екі жаќты кездесуге  серіктестіктіњ
Ќазаќстандаѓы μкілі Ќ.Єбденов, облыс єкімініњ
орынбасарлары Б.Жаќыпов, С.Карплюк,
Жітіќара ауданыныњ єкімі М.¤тешевтер
ќатысты.
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Штаб құрылды

Мұрат 
      ЖҮНІСҰЛЫ

«Нұр Отан» партиясының Арқалық қалалық филиалында 26 сәуір 
– ҚР Президент сайлауы күніне орай партияның сайлауалды штабы 
құрылды. Бұл жөнінде қалалық филиалы төрағасының бірінші орын-
басары Н. Хамзин мәлімдеді. 

 Құрамында 11 адам бар штаб 26 наурыздан бастап, бір ай мерзімін-
де жұмыс істейді. Штабтың негізгі мақсаты «Нұр Отан» партиясының 
ұсынған кандидатын қолдау, үгіттеу, насихаттау. Дауыс беруге елді 
ұйымдастырып, шақыру. Сонымен қатар, қалалық штабта халықтың 
мұң-мұқтажын жоғары жаққа жеткізіп отыру үшін қоғамдық қабылдау 
бөлмесі қызмет көрсетеді. 

Арқалық қаласы.

СУРЕТТЕ: «Нұр Отан» партиясының 
Арқалық қалалық  филиалының штабы.  
Суретті түсірген автор.

САЙЛАУ – 2015

– Көп ұлтты Қазақстан халқы 
береке бірлікте өмір сүруде. 
Қазіргі жаһанда болып жатқан 
саяси қитұр қыларға қарамастан 
біздің елдің шаңырағы шайқал-
май, тыныштық орнаған. Бұл 
Елбасымыздың салиқалы сая-
сатының жемісі. Осыдан 20 жыл 
бұрын ҚР Президенті  Қазақстан 
халқы ассамблеясын құрып, ұлт 
пен ұлыс тардың басын қосты. 
Бұл ТМД елдерінде жоқ біре-
гей институт – деп сөз бастады 
«Дос тық үйі» жетекшісінің орын-
басары, облыс тық Қазақстан 
халық ассамблеясының ғылы-
ми-эксперттік тобының мүшесі 
Алпыс Қожахметов.

Шара барысында «Кітап – 
достықтың кепілі» атты  көрме  
ашылды. Елімізде тұрып жатқан 
әр ұлт өкілі  әдебиетінің бірегей 
туындылары көрменің көркін 
келтіріп тұр. Өзге ұлттың мәде-
ниеті пен әдебиетіне қызығушы 
оқыр ман өз талғамына қарай 
кітап таба алады. Сонымен қатар  
әр ұлттың  қолөнер бұйымдары  
көрмені тамашалауға келген қа-
уым назарына ұсынылып отыр. 

Алдағы күндері іс-шара  ая-
сында «Толеранттылық пен 
ұлтаралық келісім – мемлекет 
тұрақтылығының кепілі» тақы-
рыбында дөңгелек үстел өтеді. 
Ұлтаралық және дінаралық қа-
тынастарда ұстамдылық таныту 
мәселесі әңгіме өзегіне айналмақ. 

Он күн ішінде «Ен-Коди» ко-
рейлер этномәдени бірлестігінің 
өкілдері кездесу ұйымдастыр-
мақ. Сонымен қатар «Ассам-
блея – татулықтың түп қазығы» 
атты кездесуде «Асаба» қырғыз 
ұлттық мәдени орталығының 
президенті Қанатбек Беделбе-
ков Ассамблеяның тарихы мен 
өңірімізде атқарылып жатқан жұ-
мыстары туралы әңгімелемек. 

Көркем фильм көрем деу-
шілерге кинолекторий өткізу де 
онкүндіктің жоспарына енгізіл-
ген іс-шаралардың бірі. Көрер-
мендерге әртүрлі жанрлардағы 
қазақ, орыс және басқа ұлттар 
киносының классикасы, қазіргі 
заманғы фильмдер көрсетілмек.  

Дүниежүзілік поэзия күні қар-
саңында облыстық кітапхана-
да Ресейдің Челябі қаласының 
«Вдохновение» әдеби студия-

сының мүшелері және Челябі 
облысы жазушыларының әдеби 
қауымдас тығы өкілдерімен кез-
десу өтеді. Бүгінгі күнгі поэзия 
ақындар кездесуіне арқау болып 
отыр. Бұл да болса ұлттар ара-
сындағы ғана емес, екі ел ара-
сындағы татулықтың, дос тықтың 
белгісі. 

Махаббат БЕКБАЙ.
Суреттерді түсірген 

Айбек Жүзбай.

«Менің Елім – Мәңгілік Ел»
Қазақстан халқы Ассамблеясының Қостанайдағы 
орталығының ұйымдастыруымен  «Менің Елім – Мәңгілік 
Ел» атты онкүндік басталды. Л. Толстой атындағы облыстық 
кітапханада оның ашылу салтанаты өтті. 

Облыста ҚР 
Президенттігіне 
үміткер Н.Назарбаевтың 
сайлауалды штабы 
құрылды
 «Нұр Отан» партиясының об-

лыстық филиалы ҚР Президент-
тігіне үміткер Н.Ә.Назарбаевты 
қолдау қоғамдық штабын құру 
туралы брифинг өткізді. Алқалы 
жиынды партияның облыстық 
филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Әлия Сапарова ашып 
берді. 

11 наурыз күні Астанада пар-
тия көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев-
тың төрағалығымен «Нұр Отан» 
партиясының кезекті XVI съезі 
өткен болатын. Осы жолы партия 
отырысына 2000-нан аса адам қа-
тысты. Олардың ішінде Парламент 
депутаттары, мемлекеттік басқару 
органдарының, ұлттық компания-
лардың басшылары және қоғам 
қайраткерлері, БАҚ өкілдері бол-
ды. Съезд төңірегінде «Нұр Отан» 
партиясы Саяси кеңесінің жұмысы 
мен Орталық бақылау-ревизия-
лық комиссиясының есебі талқы-

ланып, олардың құрамы сайланды. 
Съезд делегаттарының шешімімен 
«Нұр Отан» партиясының атынан 
ҚР Президенттігіне Н.Ә.Назар-
баевтың кандидатурасын ұсыну 
туралы қаулы шығарды. Партия 
осы күннен бастап еліміздің әр об-
лысында қоғамдық штабтар құру 
жұмысын қолға алды. Ал белгілі 
саясаткер Мұхтар Құл-Мұхаммед 
президенттікке үміткер Нұрсұл-
тан Назарбаевтың сайлауалды 
штабын басқаратын болды.  

Өз кезегінде Әлия Сүйіндікқы-
зы Елбасын қолдау штабы төраға-
сы Сәкен Төкеновты таныс тырды. 
Осыған дейін Сәкен Мәкенұлы 
Рудный қаласының әкімі, Қоста-
най қаласы әкімінің орынбасары, 
облыстық және қалалық мәсли-
хаттардың хатшысы сияқты бір-
неше лауазымды қызметтерді 
атқарған. 

– Бәріңізге белгілі, биылғы 
жыл Қазақстан үшін елеулі болға-
лы тұр. Ақпан айында Қазақстан 
халқы ассамблеясының елімізде 
Президент сайлауын мерзімінен 
бұрын өткізу жөнінде ұсыныс жа-

саған болатын. Бүгінде ол ұсыныс 
барша қазақстандықтардың қол-
дауына ие болды, – деді өз сөзінде 
Сәкен Төкенов.

Жалпы, облысымызда 4 қа-
лалық, 16 аудандық және 1 об-
лыстық штаб жұмыс істейтін 
болады. Қоғамдық штабтың бас-
ты мақсаты – Нұрсұлтан Назар-
баевтың сайлауалды бағдарлама-
сын ел ішінде кеңінен түсіндіру, 
үгіт-насихат жұмыстарын жүр-
гізу және оның кандидатурасын 
жан-жақты қолдауға қол жеткізу. 
Штаб «Қазақстан Республикасы 
азаматтарының сайлау құқықта-
рын iске асыру жөнiндегі шаралар 
туралы» Жарлығын қатаң сақтай-
тындығына уәде етті. Барлығы 48 
адамнан тұратын облыстық штаб 
құрамына қоғамдық ұйымдар-
дың жетекшілері, ғылым және 
мәдениет салаларының көрнекті 
өкілдері, ЖОО басшылары, соғыс 
және еңбек ардагерлері енді. Мұ-
ның сыртында бір жарым мыңға 
жуық ерікті сайлауды өткізуге 
көмек көрсетуге ынта білдірген.

Қасқырбай ҚОЙШЫМАНОВ.

Болашаққа жасалған батыл қадам

Айлық өтуде

Қарлығаш 
 ОСПАНОВА

Қазір еліміз бойынша туберкулездің алдын 
алу мақсатында айлық өткізілуде. Ақпанның 
 24-нен басталған бұл шара наурыздың 
24-не дейін жалғаспақ. Осы орайда, облыстық 
салауатты өмір салтын қалыптастыру 
проблемалары орталығының мамандары 
облыстық онкологиялық диспансерде 
дөңгелек үстел өткізді.

Басқосуға жиналған мамандар құрт ауруы туралы, оның алдын 
алу мен емдеу жолдары туралы айтты. «Ауырып ем іздегенше, ауыр-
майтын жол ізде» деген қағиданы алға тартқан дәрігерлер кез келген 
адамның өз денсаулығына немқұрайлы қарамай, қандай сырқат болса 
да дер кезінде емделу керектігін тілге тиек етті.

– Бұрын құрт ауруына көп жағдайда әлеуметтік жағдайы төмен-
дер көп шалдығады деуші еді, қазір бұл дерт жасты да, жағдайды 
да талғамайтын болды. Әлеуметтік жағдай өз алдына, бүгінде бұл 
дертке қатты күйзеліске ұшырағандар да шалдығатын болған. Емде-
луі ұзаққа созылатын бұл сырқат жалғыз өкпені ғана емес, ағзаның 
басқа мүшелерін де зақымдауы мүмкін. Сондықтан, аурудың белгілері 
білінсе, дереу дәрігерге көріну қажет. Айлық барысында біз аурудың 
алдын алу мақсатында көптеген шараларды ұйымдастырып, аталмыш 
дерт жайында халыққа кеңінен ақпараттандырып жатырмыз, – дейді 
бағдарлама үйлестірушісі Рабиға Наукенова.
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Ќ±с фабрикасы тоќтап т±р
Облыста. 2,7 млрд-тан астам инвестиция ќ±йылѓан Комсомол

ќ±с фабрикасыныњ ж±мысы тоќтап т±р.  "Ќостанай облысында
осыѓан дейін ‰демелі индустриялыќ-инновациялыќ даму баѓдар-
ламасы аясында енгізілген 77 инвестициялыќ жобаныњ ішіндегі
"Комсомол ќ±с фабрикасыныњ" ж±мысы єрекетсіз болып т±р", –
деді Ќостанай облыстыќ кєсіпкерлік жєне индустриялыќ-инно-
вациялыќ даму басќармасыныњ басшысы М.Сμкітбаев. Жалпы
"Ќазагроќаржы" ќ±с фабрикасын жандандыруѓа 2,7 млрд. тењге
бμлген. Б‰гінде μндіріс орнын жањѓыртуѓа арналѓан ќосымша
ќаражат ќарастырылуда.

Эбола белгісі табылмады
Лисаков. Ќатерлі дерт ж±ќтыруы м‰мкін деген к‰дікпен ќала-

лыќ  ауруханаѓа жатќызылѓан азаматтыњ аѓзасынан Эбола безгегі
вирусыныњ белгісі табылмады. Ќазаќтыњ карантиндік жєне зоо-
нозды ж±ќпалар ѓылыми орталыѓы ж‰ргізген лабораториялыќ
зерттеулер нєтижесі негізінде науќасќа ќазір "тыныс органдары
арќылы ж±ѓып асќынѓан ринофарингит" деген диагноз ќойылѓан.
Туѓан жеріне ќонаќќа келген Ресей азаматы С.Барышников 15
наурыз к‰ні тањертењ Алматы єуежайынан ауруханаѓа жеткізіл-
ген еді. Наурыздыњ 9-ы мен 14-і аралыѓында Гвинеяда іссапарда
болѓан ол Алматыѓа Стамбул арќылы жеткен. Науќас соњѓы ‰ш
к‰н бойы дене ќызуы кμтеріліп, іші μткені туралы шаѓымданѓан.

¤з тєжірибесімен бμлісті
Ќостанай ќ. Облыстыќ кμпсалалы ауруханасыныњ бас дєрігері

В.Стельмах Астанадан арнайы республикаѓа танымал невропато-
лог, медицина ѓылымдарыныњ докторы, профессор Алма Ж‰сіпо-
ваны шаќыртып, шеберлік шыњдауѓа арналѓан шара μткізді. Білікті
маман ќостанайлыќ кардиологтар мен невропатологтарѓа инсульт
ауруына шалдыќќан науќастарѓа алѓашќы кμмекті ќалай кμрсету
ќажет, аурудыњ белгілері мен оныњ алдын алу туралы μз тєжіри-
бесімен бμлісті.

Ж±мыспен ќамту жєрмењкесі
Ќарабалыќ. Аудан орталыѓында азаматтарды бос ж±мыс орын-

дарына орналастыруѓа арналѓан жєрмењке μтті. Іс-шараѓа ірі шаруа
ќожалыќтары ќатысты. Олардыњ арасында "Аќ-Бидай-Агро" ЖШС,
"Новотроицк-1", "КостанайАгро 2008" жєне Владимир Кригер, Оль-
га Карманщикова, Жанат Дербисова, Татьяна Серебрякова сияќты
кєсіпкерлер бар.  Ж±мыс берушілердіњ с±ранысы бойынша, ќазіргі
уаќытта ауданда механизатор, агроном, аспаз, электрші, шаштараз,
ќ±рылысшы, дєнекерлеуші мамандары тапшы болып отыр.

Біліктілігін арттыруда
Облыста. "¤рлеу" БА¦О" АЌ филиалы педагогикалыќ ќызмет-

керлердіњ біліктілігін арттыру институтыныњ ќызметкерлері Елор-
дада кєсіби біліктілігін жетілдіруде. Курстыњ негізгі міндеті –
арнайы тренерлерді даярлау. Назарбаев зияткерлік мектебініњ бас-
ќарма  тμрайымы К.Шамшитдинова даярлыќ курс барысында  кас-
кадты оќытудыњ, м±ѓалімдердіњ сабаќ беру тиімділігін дамытуѓа,
пєндерді оќытудаѓы педагогикалыќ єдіс-тєсілдерге назар ауда-
рылатынын атап μтті.

Назерке ж‰лдегер
Аманкелді.  Ќ.Єбенов атындаѓы мєдениет ‰йінде дєст‰рлі "Аќ

желкен-2015" жас єншілер байќауы μтті. 14-ші рет μткізіліп отыр-
ѓан байќауда аудан, ауыл мектептерінен барлыѓы 45 ‰міткер баќ
сынады.  Бірнеше саѓатќа созылѓан єн байќауында амантоѓайлыќ
Назерке Амангелді бас ж‰лдені жењіп алды. Жењімпаздар мен
ж‰лдегерлер арнайы дипломдармен жєне баѓалы сыйлыќтармен
марапатталды.

 Автобус астында ќалды
Ќостанай ауд. Затобол кентінде маршруттыќ автобус

ж‰ргізушісі 8 жасар ќыз баланы ќаѓып кетті. Кμптеген жараќат-
тар алѓан жас жеткіншек аурухана жеткізілген. Жол кμлік оќиѓасы-
на айыпты  ж‰ргізуші т±тќындалды. ЌО ІІД баспасμз ќызметініњ
мєліметіне с‰йенсек, жыл басынан бері облыс бойынша 44 жол
кμлік оќиѓасы болыпты. Оныњ салдарынан 5 адам ќайтыс болып,
42 адам єрт‰рлі жараќат алѓан.

Ќостанай мемлекеттік университеті экономикалыќ
факультетініњ Ќамќоршылыќ кењесін ќ±ру басќарудыњ
корпоративтік жања ж‰йесініњ негізі болды.

2012 жылы Ахмет Байт±рсынов атындаѓы Ќостанай
мемлекеттік университетініњ Ќамќоршылыќ кењес ќ±ра-
мына шаќырѓан кезінде мен, єлбетте, келістім. "ПРЭКО-
Консалтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігініњ (ЖШС)
директоры жєне ж±мыс беруші ретінде б±л ж±мысќа, ма-
мандарды даярлауѓа араласќандыѓым μте ќызыќты бол-
ды. Ќамќоршылыќ кењес м‰шесі болуы ол  аймаќтаѓы
бірегей жоѓарѓы оќу орындарын ќолдауды білдіреді. Мен
б±л университетте білім алып, ж±мыс істеген болатын-
мын.

Ж±мыс беруші ретінде біз жыл сайын облыстыќ бос
орындар жєрмењкесіне, т‰рлі конкурстарѓа, жобаларѓа
жєне дμњгелек ‰стелдерге ќатысамыз. 2014 жылдыњ
к‰зінде біз "Бос орындар жєрмењкесі-2015" атты жєрмењ-
кеге ќатыстыќ, ќазан айында "Aтамекен стартап" атты
бизнес жоба демеушілерініњ бірі болдыќ. Ќамќоршылыќ
кењес ж±мысыныњ мазм±нын шартты т‰рде екіге бμлуге
болады: μндірісті жєне білім беру ‰дерісін интенграция-
лау маќсатында жоѓарѓы оќу орындарымен ж±мыс бе-
руші арасында делдал болу, т‰лектерді дайындау дењ-
гейін жоѓарылату, сонымен ќатар, ќаржылыќ кμмек беру.

"ПРЭКО-Консалтинг" ЖШС-ніњ негізінде басќару жєне
іскерлік  єкімшілік кафедрасыныњ филиалы ашылѓан бо-
латын, сонымен ќатар, тєжірибе-баѓытталѓан  сабаќтар
мен ќиындыќ тудыратын лекциялар бойынша студент-
терге ЖШС-ніњ алѓа с‰йрер мамандарымен лекция
μткізіледі. Осы оќу жылында  мањызды дєрістер 5B050700
– Менеджмент  жєне 5B051100 – Маркетинг мамандыѓы-
ныњ 3 жєне 4 курс студенттері ‰шін  сабаќтар μткізілді.
Б±л сабаќтарды "ПРЭКО-Консалтинг" ЖШС-ніњ  келесі
мамандары Д.П.Злоедов  – сапаны басќару бμлімініњ бас-
шысы жєне Е.В.Фикс –  маркетинг бμлімніњ бастыѓы

Білімді маман – ел болашаѓы
μткізген болатын.

Біз μзімізге
тањдаулы да та-
лантты маман-
дарды ж±мысќа
алуѓа м‰мкін-
дігіміз бар. Ењ ал-
дымен, студент-
тер біздіњ компа-
ниямызда тєжі-
рибеден μте ала-
ды. Тєжірибе ке-
зінде студент-
тердіњ даѓдыла-
рын кμре аламыз
жєне оларды ќыз-
метке ала ала-
мыз. Сонымен
ќатар, ењбек на-
рыѓыныњ ќажетті-
лігіне сай оќу-ж±мыс жоспарын жетілдіруге жєне  пєндерді
еркін тањдауѓа кμмек береміз. Оќу орны мен μндірістіњ
арасындаѓы серіктестіктіњ формаларыныњ бірі – ол биз-
нестіњ ќызметкелерді дайындау барысына ќатысуы. Б±л
екіжаќты пайда єкеледі: жоѓарѓы оќу орындар  біздіњ ќол-
дауды, сонымен ќатар, интеллектуалды жаќсы даярлан-
ѓан мамандарды дайындайды, ал біз сол мамандарды
ж±мысќа ќабылдаймыз.

Біз университеттіњ т‰лектерін ж±мысќа орналастыр-
ѓа белсенді атсалысамыз. Біздіњ компанияныњ ќызмет-
керлерініњ басым кμпшілігі – Ахмет Байт±рсынов атын-
даѓы Ќостанай мемлекеттік университетініњ т‰лектері.
Б‰гінгі тањда білімді маман ѓана с±ранысќа ие болады.

Талѓат  РАХМЕТОВ,
"ПРЭКО-Консалтинг" ЖШС директоры.

26 сєуірде Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті сайлауы
μтпек. Б±ѓан μњірдегі дайындыќ
барысын пысыќтау маќсатында
облыстыќ єкімдікте аппарат жи-
ыны μтті.

Сондай-аќ, алќалы отырыста
жылу маусымыныњ аяќталуы
ћєм кμктемгі егіс, су тасќынына
дайындыќ, бекітілген облыстыќ
бюджеттіњ есеп-ќисабы талќыѓа
т‰сті.

Сєуірдегі басты оќиѓаѓа ќатыс-
ты облыстыќ сайлау комиссия-
сыныњ тμрайымы Антонина
Маркова есеп беріп, аталѓан
шара к‰нтізбелік жоспарѓа енгі-
зілгенін, соѓан сєйкес 847 участ-
ке, 20 аймаќтыќ жєне облыстыќ
сайлау комиссиясы ќатысатын-
дыѓын мєлімдеді. Б±лардыњ ор-
наласу шекаралары ќалалыќ,
аудандыќ БАЌ-та жарияланѓа-
нын да жеткізді.

–  Осы жылдыњ 1 ќањтарын-
даѓы дерекке с‰йенсек, μњір бой-
ынша сайлаушылар 549 717
адамды ќ±рап отыр. Біраќ б±л
алдаѓы уаќытта μзгеріп кетуі де
ыќтимал. Єрбір аймаќтарда
колл-орталыќтар ж±мыс
істейтіні, сайлаушылар μзіне

 ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

ќажетті аќпаратты осы орталыќ-
тардан алуѓа болады, – деді Ан-
тонина Маркова.

– Біз м±ны єбден пысыќтап
алуымыз ќажет. Кейбір шалѓай
жерлерде орналасќан ауыл-ай-
маќтаѓы сайлаушылар тек ќана
аќпаратпен ѓана емес, басќа да
ќажетті жаѓдаймен ќамтамасыз
етілуі ќажет. М±ны аппарат бас-
шысы Арман Єбеновке ныќтап
тапсырамын, – деді μњір басшы-
сы Н±ралы Садуаќасов.

Б±дан кейін ‰міткерлердіњ сай-
лауалды баѓдарламалары єрбір
аймаќтаѓы халыќќа толыќ жеткіз-
ілуі єрі ‰міткерлермен кездесетін
орындар алдын-ала белгіленіп
ќоюы ќажеттігі де пысыќталды.

Ал, мєжілісте талќыѓа т‰скен
таѓы бір таќырып – жылу маусы-
мыныњ аяќталуы жμнінде энер-
гетика жєне ТКШ басќармасы-
ныњ басшысы Хайдар Ќамбаров
мєлімдеме жасады.

Оныњ айтуынша 2014-2015
жылдары μњірдегі жылу маусы-
мы ойдаѓыдай μткен. Барлыѓы
штаттыќ кестеде ж±мыс істеп газ,
су, жылу, электр энергиясы ќыз-
меттері жоспарлы т‰рде міндетін
атќарѓан.

Арќалыќ, Жітіќара,Рудный,
Лисаков ќалалары мен аудан-
дарда айтарлыќтай оќыс

оќиѓалар тіркелмепті.
Басќарманыњ  ж‰ргізген мони-

торингке сай мемлекеттік комму-
налдыќ кєсіпорындарда шыѓын
кμлемі едєуір артќан. ¤ткен жыл-
дыњ нєтижесінде коммуналдыќ
кєсіпорындар 764,6 млн тењгеніњ
шыѓынына батќанын кμрсетті.
Єсіресе, Мењдіќара ауданын-
даѓы "Таза б±лаќ" МКК  2011 жыл-
дан бері ќарызын μтей алмай ке-
леді.

Биылѓы жылдыњ 27 аќпанын-
даѓы дерек бойынша μњір
т±рѓындарыныњ кμрсетілген ќыз-
мет т‰рлеріне ќарызы 205,6 млн
тењгені ќ±раса, соныњ 44,4
млн.тењгесі ќордаланып ќалѓан.
Ќайта μткен жылдармен салыс-
тырѓанда б±л ќаражат 60,4 млн.
тењгеге сєл тμмендегенін
жеткізді.

– Б±л єрине, тарифке де тіке-
лей ќатысты д‰ние. Осы мєселе
біржаќты шешілуі ќажет. Десек
те, б±рнаѓы жылдардан гμрі сєл
μзгерістіњ лебі аныќ сезіледі.
ТКШ-ны жањѓырту баѓдарлама-
ларын таѓы мыќтап ќолѓа алып,
монополиялыќ комитетпен біріге
отырып жылу есептегіш ќ±ралда-
рын енгізу єрі ќоюы ‰шін халыќќа
аќпаратты насихат ж±мыстарын
ж‰ргізуді тапсырамын, – деп
мєжілісті ќорытты облыс єкімі.

Н±рболат
         МЕШІТБАЕВ

МІНДЕТ АЙЌЫН

Ќазаќстан халќы Ассамблея-
сыныњ 20 жылдыѓына орай Ро-
дина ауылындаѓы орталыќ кітап-
хананыњ ±йымдастыруымен
"¦лттар достыѓы" фестивалі μтті.

Б±л сайысќа Родина ауылы
єкімініњ аппараты – ќазаќ хал-
ќыныњ, орталыќ кітапхана – орыс
халќыныњ, отбасылыќ дєрігерлік
амбулатория – украин халќы-
ныњ, Родина орта мектебі – неміс

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

¦лттар достыѓы ±лыќталды
халќыныњ жєне "Шаруашылыќ –
А" ЖШС – татар халќыныњ мєде-
ниетін наќыштап кμрсетті.

 Сайыс тμрт кезењді ќамтыды.
Бірінші кезењ – таныстыру, екінші
кезењ – μз ±лтымныњ μнері, ал
‰шінші кезењ салт-дєст‰рім –
асыл ќазынам жєне тμртінші
кезењ – дастарќан сєні – ±лттыќ
таѓамдарын кμрсетуге арналды.

 Жалпы, мерекелік іс-шараѓа
ќатысќан ±жымдар ќызу дайын-
дыќпен келгендіктерін айќын-
датты. Сайыс ќазаќ жерінде

т±ратын μзге ±лт μкілдерініњ
жергілікті халыќпен тыѓыз байла-
нысын, достыѓын кμрсете білді.

Мерекелік шара ќорытынды-
сында Арќалыќ ќаласы
єкімдігініњ "Шаруашылыќ–А"
ЖШС  І орынды, Родина ауылы
єкімініњ аппараты  ІІ орынды
жєне Родина орта мектебі  ІІІ
орынды иеленіп, ж‰лдегерлер
жєне барлыќ ќатысушылар гра-
мотамен, баѓалы сыйлыќтармен
марапатталды.

 Арќалыќ ќаласы.
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"Н±р Отан" партиясыныњ Федоров аудандыќ
филиалы "Мыќты бизнес – ќуатты мемлекет"
жобасы аясында жергілікті кєсіпкерлерге тиесілі
нысандарды аралап, отандыќ тауарларды наси-
хаттады. Ауданда азыќ-т‰лік μндірумен айна-
лысатын нысандар жеткілікті. Ќазіргі уаќытта
екі диірмен, ‰ш май зауыты, екі с‰т фермасы,
жартылай μнімдер дайындайтын цех ж±мыс
істеп т±р. Сонымен ќатар аудандаѓы азыќ-т‰лік
д‰кендерініњ  сμрелерінде "Ќазаќстанда жасал-

Елбасымыз Н.Є.Назарбаев
μзініњ Ќазаќстан халќына арнаѓан
μткен жылѓы "Н±рлы жол – бола-
шаќќа бастар жол" атты Жолдауын-
да Ќазаќстанда жасалѓан отандыќ
μнімдердіњ кμлемін ѓана арттырып
ќана ќоймай, олардыњ сапасын μрке-
ниет талаптарына сай  биік дењгейге
жеткізіп, халќымыздыњ игілігіне
айналдыруды алѓа ќойѓаны белгілі.
Содан  болар,  былтырѓы жылдан
бастап, μз елімізде жасалѓан т‰рлі
тауарларды халќымыздыњ кењінен
пайдалануына аќ жол ашылды. Б±л
– алыс-жаќын шет елдердіњ "сырты
жылтыраќ, іші ќалтыраќ" тауарла-
рына деген с±ранысты арттыра бер-
мей, μзіміздіњ елімізде жасалѓан са-
пасы да,  ќ±нары да жоѓары т‰рлі
тауарларды кμбірек пайдаланудыњ
керектігін одан єрі к‰шейте т‰сті.
Осыныњ нєтижесінде республика-
мыздаѓы азыќ-т‰лік жєне басќа да
тауарларды μндіретін зауыттар мен
μндіріс орындарыныњ μздері жасай-
тын тауарларыныњ сапасын зама-
науи талапќа сай кμтеруге ыќпал етті.

Б±л бастама барлыќ жерлердегі-
дей Аманкелді ауданында да кењ
ќанат жайды. Аудан басшылыѓы Ел-
басымыздыњ  "Н±рлы жол – бола-
шаќќа бастар жол" Жолдауында
кμрсетілген міндеттерді ж‰зеге асы-
ру барысында отандыќ μнімдерді
шыѓаруѓа жєне оларды т±рѓындар-
дыњ кμбірек т±тынуына ерекше ма-
њыз берді. Нєтижесінде, ауданы-
мыздыњ шаруа ќожалыќтары мен се-
ріктестіктерінде μндірілетін ет, с‰т,
кμкμніс, баќша, нан μнімдерініњ саны
мен сапасы арта бастады. Сол сияќ-
ты, ауданымыздаѓы сауда ‰йлері
мен  д‰кендерініњ  иелері Аманкел-
діге Ќазаќстанда жасалѓан тауарлар-
ды кμбірек єкелуді ќолѓа алды.
Алыс-жаќын шет елдердіњ тауарла-
рына деген с±раныс б±рынѓыдай
емес, бєсењдеп, жергілікті μнімдер-
ге деген ыќылас арта т‰сті. Аудан-
даѓы "Ќуаныш", "Береке", "Бекбау-
ыл", "Еконай", "Айко", "Єсем",
"Єлфа-Н±р", "Аќ жол", "Г‰лім",
"Сымбат" шаѓын маркеті жєне ба-
сќа да сауда ‰йлері мен д‰кендері
отандыќ тауарларды кμптеп єкеліп,

халыќтыњ игілігіне айналдыруда.
Б±л д‰кендерде "ЌАЗАЌСТАНДА
ЖАСАЛЃАН" деген жазу кμрнекі
жерге ілініп ќойылѓан. Халыќтыњ
кμзіне бірден т‰седі. Ж±рт "Ќазаќ-
станда жасалѓан" деген жазуды
кμріп, сол жерге барып, ондаѓы тау-
арлары асыќпай ќарап, ќуана-ќуана
алып жатыр.

Жаќында аудан єкімі Ж.Тауке-
нов, орынбасары Т.Карбозов, аудан-
дыќ кєсіпкерлік жєне ауылшаруа-
шылыѓы бμлімі басшысыныњ орын-
басары Ж.Єубєкір,  бас маманы
Е.Ж±мекенов, Аманкелді селолыќ
округініњ єкімі М.Дихамбаев  Аман-
келді  селосындаѓы сауда ‰йлері мен
д‰кендерін аралап кμріп, ж±мыста-
рымен танысты. Олардыњ "Ќазаќ-
станда жасалѓан", "Отандыќ
μнімдерді" т±рѓындарѓа ыќыласпен
сатып жатќандарын кμрді. Сол си-
яќты, т±рѓындар да елімізде жасал-
ѓан тауарларды ризашылыќпен алып
жатќанын байќадыќ. Солардыњ бірі
– есімі аудан, облыс ж±ртшылыѓы-
на танымал айтыскер аќын,  ардаќ-
ты  ана, ењбек ардагері, "Октябрь Ре-
волюциясы", "Ќ±рмет Белгісі" ор-
дендерініњ иегері Тμлеутай Ќ±тжан-
ќызы апамыз болды. Жасы 80-ге бет

алса да, μзін єрќашан сергек, жігерлі
±стайтын Тμлеутай апай да μзініњ ал-
ѓысын білдіріп жатыр.

–  Елбасымызѓа рахмет! Баяѓы-
дан бері осылай істеуіміз керек еді.
Шет елдердіњ сырты жылтырауыќ,
іші ќалтырауыќ, сєндеп ќойѓан
т‰рлі тауарларын алѓанша, μзіміздіњ
елдіњ ќ±нарлы да сапалы отандыќ
μнімдерін алѓанѓа не жетсін?! Олар
єсіресе, денсаулыќќа μте жаќсы.
Меніњ  айтайын   дегенім – аудан
халќы соныњ ішінде, тμрт т‰лік мал
шаруашылыѓымен айналысып отыр-
ѓан кєсіпкерлеріміз μздерініњ ќол-
дан жасаѓан μнімдерін сатуды ќазір-
гіден де кμбейтсе екен. ¤йткені,
"Ќазаќстанда жасалѓан" отандыќ
μнімдерді пайдалануѓа аќ жол ашы-
лып отыр ѓой. Мысалы, ќымыз бен
айранды, ет пен с‰тті, ќаймаќ пен
майды, ќазы-ќарта, жал-жаяны,
жент пен тарыны жєне басќа да
μнімдерді сататын болса, ќандай
жаќсы!

Єрине, м±ндай тілекті ¦лы Отан
соѓысыныњ  ардагері Ертай М±ќан-
±лы жєне тыл жєне ењбек ардагері
Ѓалымжан Ж‰ніс±лы мен Сатыбал-
ды ишан атындаѓы "Тєубє"
мешітініњ намазхандары Аманкелді

ЌАЗАЌСТАНДА ЖАСАЛЃАН

Ќымбат
       ДОСЖАНОВА

 Сауда сμрелерінде –
              ОТАНДЫЌ ¤НІМ

ѓан" деген плакат ілулі т±р. Яѓни ол жерден
жергілікті тауар μндірушілер ±сынѓан μнімдерді
сатып алуѓа болады.

– Єрќашан отандыќ μнімдерді сатып аламын.
Себебі, біздіњ кєсіпкерлердіњ ±сынатын тауар-
лардыњ ќ±рамында артыќ ќоспа жоќ, экология-
лыќ таза, сапасы жоѓары. Єсіресе, "Баян с±лу"
фабрикасыныњ конфеттері керемет, дємі тіл
‰йіреді. Жергілікті тауарлардан с‰т, ет, мака-
рон μнімдері мен с±йыќ май аламын, – деді

аудан т±рѓыны Татьяна Фаст.
"Ќазаќстанда жасалѓан" республикалыќ ак-

циясы кєсіпкерлердіњ бизнесін дамытуѓа серпін
берері аныќ. Себебі акция бойынша μзіміздіњ
жерімізде μндірілетін єр алуан тауарлар
кμпшілікке насихатталып жатыр. Осындай
ќомаќты ж±мыстыњ нєтижесінде ќазаќстандыќ
μнімге ішкі с±раныстыњ арта т‰сері белгілі.

– Біз аудандаѓы кєсіпкерлермен кездестік,
т±рѓындарѓа отандыќ μнім туралы аќпарат та-
раттыќ.  М±ндаѓы  сауда  сμрелерінде орналас-
ќан тауарлардыњ елу пайызы μзіміздіњ жеріміз-
де жасалады. Б±л дегеніміз тамаша кμрсеткіш.
Єр азамат Ќазаќстанда дайындалѓан азыќ-
т‰лікті сатып алып, отандыќ бизнестіњ дамуына
‰лес ќосар еді, – деді "Н±р Отан" партиясыныњ
Федоров аудандыќ филиалы тμраѓасыныњ
бірінші орынбасары Евгения Жданова.

Федоров ауданы.

Елбасыныњ м±рындыќ болуымен "Ќазаќстанда жасалѓан" акциясы
басталѓаны белгілі. Б±л акцияныњ маќсаты отандыќ тауар μндірушілерге
ќолдау білдіріп, кєсіпкерліктіњ μркендеуіне жол ашу. Ќазіргі уаќытта Ќостанай
ќаласындаѓы бірќатар сауда орталыќтарында "Ќазаќстанда жасалѓан" деген
жазуы бар сμрелер пайда болды. Облысќа ќарасты Федоров ауданы да
жергілікті тауар μндірушілерді насихаттауѓа кірісіп кетті.

Хамитбек
        М¦САБАЕВ

Оспанов, Ќуаныш Исмаѓ±лов, Рая
Ќ±сайынкеліні, Г‰лназия ќажы
Ќапарќызы бастаѓан аѓа-апалары-
мыз да білдірді.

–  Б±л бастама жыл басынан бері
бізді ќуантып, кμњілімізден шыѓып
отыр. Отандыќ μнімдерді пайдалан-
ѓанныњ берері мол. Халыќ ‰шін де,
отанымыз ‰шін де пайдалы. Ќаржы-
мыз далаѓа кетпейді. Сондыќтан,
осы  бастама б±дан єрі кењінен жал-
ѓаса берсін! – деді Г‰лназия ќажы
Ќапарќызы.

Ол μзініњ аудан орталыѓындаѓы
"Береке" сауда ‰йінен "Ќазаќстанда
жасалѓан" отандыќ сапалы μнімдерді
т±раќты т‰рде сатып алатынын айт-
ты. Б±л сауда ‰йініњ иесі марќ±м
Социалситік Ењбек Ері Тарѓынбек
Тілеулинніњ ќызы Елмира Тілеули-
на.

Г‰лназия ќажыныњ ризалыќ
сμзінен кейін "Береке" сауда ‰йіне
ат басын тіредік. Айтса айтќандай,
м±нда т±тынушылар кμп екен. Са-
лынѓанына кμп болмаѓан сауда
‰йініњ сырты ќандай ажарлы болса,
іші де сондай кμрікті, тап-таза, жып-
жылы. Т±тынушылар да риза. Ел-
мира "Ќазаќстанда жасалѓан" отан-
дыќ  μнімдерді сатып жатыр. Ол да
– Елбасымызѓа алѓысымыз зор! Біз
сияќты жас кєсіпкерлерге ол кісі
єрдайым ќамќорлыќпен келеді. Біз
Елбасымызды ќолдаймыз! – дейді
Елмира Тарѓынбекќызы.

Аудан т±рѓындары "Г‰лім" сау-
да ‰йініњ ќызметіне де риза. М±нда
да  Ќазаќстанда жасалѓан кμптеген
отандыќ тауарлар сатылады.

Селодаѓы сауда ‰йлері мен
д‰кендерін аралау барысында аудан
єкімі Ж.Таукенов аудандыќ
кєсіпкерлік бμлім басшысыныњ
орынбасары Ж.Єубєкірге, селолыќ
округ єкімі М.Дихамбаевќа Ќазаќ-
станда жасалѓан μнімдердіњ єр
д‰кенде арнайы орында болуын
ќамтамасыз етуге тиісті тапсырма
берді. Сол сияќты, жергілікті жерде
жасалѓан ет, с‰т, май, ќаймаќ, ай-
ран, ќ±рт, ірімшік, жент жєне басќа
да μнімдерді кμптеп сатуды жолѓа
ќоюды ж‰ктеді.

Б‰гінде аудан д‰кендерінде елі-
мізде жасалѓан отандыќ μнімдер
кμптеп сатылуда. Б±л бастамаѓа
аудан халќы дєн риза.

Аманкелді ауданы.

СУРЕТТЕ: "Ќуаныш" сауда
‰йіне сатылымѓа т‰скен отандыќ
μнімдер.

Суретті т‰сірген автор.

Тілім меніњ –
тірлігімніњ тірегі

ХАБАР:
   ¦ЗЫНК¤Л
     АУДАНЫНДА

Аудандыќ тілдері дамыту ор-
талыѓыныњ ±йымдастыруымен
"Тілі бірдіњ – тілегі бір" сынды
жастар форумы μтті. Форум ба-
рысында жиналѓандар кењ т±рѓы-
да мемлекеттік тілді ќалай дамы-
туѓа болады, тілдердіњ ‰ш т±ѓыр-
лыѓы, "Ќазаќстан болашаѓы –
ќазаќ тілінде" т±жырымдамасы
ќалай ж‰зеге асырылады, мем-
лекеттік тіл – ±лт бірлігініњ басты
факторы  секілді  мєселелерді
талќылады.  Жиналѓандарды
ќ±ттыќтаѓан ењбек ардагері
С.Д‰йсекеева  μз сμзінде тілді
сыйлау, тілді білу соныњ ішінде
мемлекеттік тілді жетік мењгеру єр
азаматтыњ парызы екенін атап
кетті. Сол секілді форум аясын-
да  μткен тіл туралы зерттеу ж±-
мыстардыњ байќауында №1
¦зынкμл орта мектебі ±стаздары-
ныњ ж±мыстары жиналѓандар-
дыњ назарын аударды.  Сондыќ-
тан да мектептіњ зерттеушілік
тобы  1-орынды иеленді. Топ
ќ±рамында ќазаќ тілін кењінен
мењгеріп, белсенді ќатысушы-
лардыњ бірі И.Ланг болды.

Жас ѓалымдар
 бас ќосып...

№ 2 ¦зынкμл орта мектебіне
келешекте ѓылыммен айналыса-
мын деген болашаќ еліміздіњ
Сєтпаевтары мен Марѓ±ландары
жиналды.  Себебі осы мектепте
2-7-сынып оќушыларыныњ ѓы-
лыми ж±мыстарыныњ аудандыќ
байќауы болып μтті. Оѓан отыз
сегіз оќушы ќатысты. Оќушылар-
дыњ назарынан мысалы, ±ялы
телефондардаѓы радиотолќын-
дар, компьютерлердіњ адам аѓза-
сына тигізетін зияны, ѓаламтор
желісіндегі сμздердіњ ќысќарту
реттері мен жμні,  μлкеміздіњ та-
биѓаты жєне оѓан адамныњ єсері
секілді небір таќырыптар тыс
ќалмаѓан. Жас зерттеушілер μз
ж±мыстары туралы баяндама
жасап, пікірлері мен ±сыныста-
рын келтіріп дєлелдеуге ±мтыл-
ды. Байќау ќорытындысында
Обаѓан, Федоров орта мектебініњ
оќушылары Б.Бєйкенова, Г.Му-
сина бірінші орынды, Троеб-
рат,№1 ¦зынкμл, Бауман орта
мектебініњ оќушылары А.Тоќбае-
ва, ЕДемьяненко, В.Ельшов,
А.Шевченко екінші орынды,
‰шінші орынды Пресногорьков,
Новопокров, Ершов, №1 ¦зын-
кμл, Арзамас орта мектебініњ
оќушылары О.Гуторова, А.Кова-
лев К.Принцевская, В.Загляда,
А.Баймбетова жењіп алды.

Ардагер  анаѓа
ќ±рмет

Кμктемніњ мерекесінде  Пре-
сногорьков селолыќ  округі
єкімдігініњ ќызметкерлері ¦лы
Отан соѓысыныњ ардагері Екате-
рина Сидельникованы ќ±ттыќтап,
ќ±рмет кμрсетіп, сый-сияпат жа-
сады. Мерекелік дастарќан ба-
сында ардагер ана Екатерина
Сидельникова сол бір с±рапыл
соѓыс жылдары туралы, А.Нев-
ский атындаѓы Ќызылтулы полк
ќ±рамында болып, жанкешті
±рыстарѓа ќатысќаны жμнінде
єњгімелей келе, еліміздіњ барша
халќына жаќсылыќ пен бейбіт,
табыс пен жетістік тілейтіндігін
білдірді.

Г‰лназым
    САЃИТОВА
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Сәлім 
  МЕҢДІБАЙ

1. Сталинград 
шайқасы

1942 жылдың қазанында неміс 
командованиесі бүкіл Шығыс 
майданында стратегиялық  
қорғанысқа көшуге мәжбүр 
болды. Осы кезге дейін жау 
орасан зор шығынға ұшырады, 
сөйтіп шабуылға шығу 
мүмкіндігінен айырылады. Мұның 
өзі, сайып келгенде, олардың 
Кеңес Одағына қарсы соғыс 
жоспарының күл-талқаны 
шықты деген сөз еді.

Тарихи деректерге зер 
салсақ, 1942 жылдың қа-
раша айында немістердің 
кеңес-неміс майданында 
266 дивизия сы тұрды, онда 
6,2 миллион адам бар еді. 70 
мыңнан астам орудия мен 
миномет, 6600 танк пен 
штурмдық орудия, 3500 
жауынгерлік ұшақ пен 194 
жауынгерлік корабль болды.

Кеңес Одағының майдан-
дағы әскерінде 6,1 миллион 
адам, 72,54 мың орудия мен 
миномет, 6014 танк, 3088 
ұшақ бар еді. Ставканың 
стратегиялық резервінде 
осы кезеңде 25 дивизия, 18 
танк және механикалан-
дырылған корпус, 7 жеке 
атқыштар және танк бри-
гадасы бар болатын.

Бұдан біз не көреміз? 
Яғни соғыстың бірінші ке-
зеңінің аяқталған тұсында 
әскери күштің қарым-қа-
тынасы жағынан Кеңес 
Одағы алға шыққан.

Кеңес әскерлері Сталинград түбінде 
аса ірі контршабуыл дайындап жатты 
және ол асқан құпия жағдайда жүзеге 
асырылды. Неміс барлаушылары одан 
хабарсыз болатын. Бұл шабуылға 10 
жалпы әскери, бір танк және төрт әуе 
армиясы, көптеген жекелеген танк, ме-
ханикаландырылған, атты әскер корпус-
тары, бригадалар және жеке бөлімдер 
қатысты. Ұрысқа 13,5 мың орудия мен 
миномет, 900-дей танкі мен өзі жүретін 
артиллериялық қондырғы, 114 жауынгер-
лік ұшақ кірді. 

«Сталинград ауданындағы шайқас 
мейлінше қатаң болды, – деп жазды 
кейін маршал Г.Жуков,  – мен оны тек 
Москва үшін шайқаспен теңестіремін. 
1942 жылдың 19 қарашасынан 1943 жыл-
дың 2 ақпанына дейін 32 дивизия мен 
3 бригаданың күлі көкке ұшты, қалған 
16 дивизия жеке құрамының 50-ден 75 
пайызына дейінін жоғалтты».

Тарихи деректерге зер салсақ, Дон, 
Волга, Сталинград аудандарында жау 
әскерлері 1,5 миллион адамынан, 3500 
танкі мен штурмдық орудиядан, 12 

мың орудия мен минометтен, 3 мыңдай 
ұшақтан және де басқа көптеген әскери 
техникадан айырылған. 

Осы цифрларға мұқият назар ау-
дарыңызшы. Көз алдыңа қанға боялған 
ұрыс даласы, істен шыққан сандаған 
техника, астан-кестені шыққан жер- 
ана елестері сөзсіз. Мұндай ойраннан 
тірі қалу да мүмкін емес. Міне, Ста-
линград үшін шайқаста біздің әскерлер 
жаудың жанын осылайша алды. Сталин-
град үшін күрес гитлерлік Германияның 
әскери машинасын мүлдем есеңкіретіп, 
тәлтіректетті. Неміс әскеріне күйрете 
соққы беріліп, біздің тарихи жеңісімізге 
жол салынды.

Сталинград түбіндегі біздің әскер-
лердің жеңісі Ұлы Отан соғысындағы 
түбегейлі өзгерістің басы болды және 

жау әскерін өз аумағымыздан жаппай 
тықсыра қуу дәл осы операциядан кейін 
ерекше серпін алды. Осы сәттен және 
соғыстың аяқталғанына дейін кеңес 
әскерлері стратегиялық инициативаға 
ие болып, кеудесіне нан піскен басқыншы 
жауды еліміздің аумағынан сағын сынды-
ра отырып, кейін шегіндірді.

Соғыстан кейін немістің генерал-лей-
тенанты Вестфаль былай деп жазды: 
«Сталинград түбіндегі жеңіліс неміс 
халқын да, оның армиясын да масқара 
қылды. Бұдан бұрын Германияның бүкіл 
тарихында осынша адамның құрбан 
болған сұмдық жағдайы болған емес». 

Осынау Сталинград шайқасына қа-
тысқан есіл ердің бірі жасы тоқсаннан 
асып, дүние салған Алмат Кемелев аға-
мыз еді. 

2. Тозақтан аман 
шыққан

Ұлы Отан соғысы тарихындағы 
ең ірі ауыр да қантөгісті шайқас осы 

Сталинград үшін болды. Біздің Алмат 
ағамыз 1942 жылы генерал В.И.Чуй-
ков басқарған 62-екпінді армия, 284 
– атқыштар дивизиясы, 820-полкінің 
взвод командирі еді. Мұның алдында 
Одесса артиллериялық училищесін 
бітірген болатын.  Ал әскер қатарына 
соғысқа дейін, 1939 жылы шақырылған 
екен. 

Алмат аға взводы қаланың Трактор 
заводы ауданында кескілескен ұрыс-
тарға қатысып, жан беріп, жан алысып 
жатқан шақ еді. Майдан шебі дәл осы 
арадан 2-10 шақырым жерде-тін.

13 қыркүйекте фашистер Сталин-
град үшін шайқастың ең бір шешуші 
кезеңін – штурмды бастады. Олардың 
алға қойған мақсаты – «өл, тіріл, бірақ 
Сталинградты ал, тізе бүктір» бола-

тын. Гитлер сол үшін техниканы да, 
адам күшін де аяған жоқ. Ұрыс даласын-
да темір балқып, төңіректі от жалын 
шарпып жатты.

Біздің әскердің де ойластырған так-
тикасы бар еді. Фашистер қайткен 
күнде де Сталинградты алмақ болып 
бар резевтерін осында төгіп, сөйтіп 
армия қанаттары,  яғни флангылары 
әлсіреді, онда жауынгерлік дайындығы 
жетілмеген құрылымдар тұрған. Біздің 
командирлер сол әлсіз қанаттарға 
қарсы тұрып, жау қорғанысын бұзып, 
дұшпанға оралып келіп, артынан соққы 
бермек. 

Ал қандай да болмасын соғыс қи-
мылында басты салмақ әскери алғашқы 
құрылым – взводқа түседі. Сондай бір 
жүрек жұтқан взводтың  тізгінін осы 
Алмат Кемелев ұстады. Ол басқара-
тын артиллерия взводы жабық ату 
позициясынан тікелей көздеп, 1000-1200 
метр қашықтыққа снаряд жаудырып 
жатты. Сондай бір қарбаласта жау 
снайпері көздеп атқан оқ дәл тиіп, 
естен талдырды. Ес-түссіз жатқан 

жауынгер көзін госпитальда ашып, 
төңірегіне таңдана қарады, алғашқы 
сұрағы:

– Сталинград кімдікі? – болды.
– Біздікі! – деді қасындағылар.
Сол сөзді естіген жауынгер аға жа-

дырай күлді.
Сауығып шыққан соң Әлекең 

15-гвардиялық кавелериялық дивизия 
57-полкінің орудия командирі болып 
тағайындалды. Әртүрлі шайқастарға 
қатыса жүріп, Жеңіс күшін жақында-
туға өз үлесін қосты.

Ұлы Жеңістен кейін елге оралған 
ол қоғамдық тәртіпті сақтау сала-
сында тер төкті. Бұл ретте ол Се-
миозер, Жітіқара, Торғай аудандарын-
да қызмет істеп, абыройға бөленді. Ал 
1952-1956 жылдары Қарасу ауданында 

арнайы комендатура-
ны басқарды, учаскелік 
өкілетті өкіл міндетін 
мінсіз атқарып, 1970 
жылы құрметті еңбек 
демалысына шықты. Ол 
бірнеше орден-медаль-
дармен марапатталды. 
Солардың ішінде ардагер 
ағамыз үшін «Сталин-
градты қорғағаны үшін» 
медалі ерекше ыстық 
еді. Оны Әлекеннің өз 
аузынан естіген жандар-
дың бірі де өзіміз едік. Ол 
өле өлгенше бүгінгі Вол-
гоградты Сталинград 
қаласы деумен өтті. 

Алмат Кемелұлы 
мен Сүтай апай бес 
бала өсіріп, тәрбиеледі: 
Гүлжан, Гүлнар, Гүл-
сім атты қыздары мен 
Талғат, Талап атты 
ұлдары еліміздің айту-
лы азаматтары. Бәрі 
де жоғары білім алып, 
өздерінің шаңырағын 
құрып, түтінін түтетіп 

жатқан өрендер. 
Ағамыз бен апамыз сол ұл-қызда-

рынан туған немере-жиендерін, шөбе-
ре-шөпшектерін көріп, дүниеден өтті. 
Әлекең тоқсаннан асты, ал Сүтай апай 
биыл сексен сегізге қараған шағында 
дүние салды.

Сүтай Аймұхамедқызы Қарасу ау-
даны «Ключевой», «Бақан», «Май» кең-
шарларында, Науырзым ауданы «Раз-
дольный», «Көктал» кеңшарларында бас 
бухгалтер болып еңбек етті. Халқына 
жақты, талай орден-медальдар алды, 
ағамыз майдангер болса, апай тыл ар-
дагері еді.

Әттең, олар Жеңістің 70 жылдық 
мерекесіне жете алмады, бірақ олар ұр-
пағының жадында, елінің есінде.

Иә, ерлік ешқашан ұмытылмайды. 

СУРЕТТЕ: Алмат Кемелұлы мен 
Сүтай Аймұхамедқызы өркен 

жайған ұрпағымен бірге.
(Сурет редакция мұрағатынан 
алынды. Түсірген Ким-Зон-Хун)

Шыбын жанын  
шүберекке түйіп  

Отан үшін от кешкен Алмат Кемелев туралы сөз 
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 Елімізде экстремистік пиѓыл-маќсаты
айќындалѓан ќылмыстыќ топтарѓа ќарсы к‰рес
неѓ±рлым аќпараттыќ насихаттыњ кμбірек
ж‰ргізілуі. Соњѓы жылдары ќауіпсіздік
±йымдары мен ќ±ќыќ ќорѓау органдары наќты
шараларды ќолѓа алѓан болса, ќоѓамдыќ
±йымдар жєне ќарапайым халыќ та теріс діни
єрекеттен ќорѓанудыњ жолдары жμнінен
барынша хабардар болуда. Халыќ арасында
діни аќпараттыќ-насихат ыќпалыныњ бір кμрінісі
– кμз алдыња наќты деректерді тізіп беретін
фильмдерді кμбірек шыѓару. М±ндай туындылар
жоќ емес, солардыњ бірі – "Незримый фронт"
деректі фильмі. Фильм режиссері,
республикалыќ діни аќпараттыќ-насихат
тобыныњ м‰шесі Руслан Иржанов μњірімізге
келді. Біз оќырман назарына режиссермен
деректі туынды жμнінде, оныњ маќсаты жайында
болѓан с±хбатты ±сынып отырмыз.

– Руслан Самархан±лы, терроризм мен діни экстре-
мизмге ќарсы к‰рес таќырыбындаѓы фильмдер єлемде
ѓасырлар бойы астыртын єрекетін ж‰ргізіп жатќан аќпа-
рат майданыныњ ќ±ралы деуге болады. Жалпы сіздіњ
фильміњіз туралы да осылай айтуѓа бола ма?

– Діни экстремистік аѓымдарѓа ќарсы к‰ресте ењ мыќты
ќ±рал – аќпарат. Ол тек фильмдер т‰сірумен ѓана шектелмейді.
Ондай ±йымдардыњ жетегіне еріп кетпеу ‰шін адамныњ сана-
сына єсер ететін электрондыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, телеар-
налар мен газет-журналдардыњ ыќпалын барынша пайдалану
керек деп ойлаймын. Мєселен, белгілі бір маќсатќа соѓыссыз
жету ‰шін м‰дделі топтар ел арасында жалѓан аќпарат тарат-
ќан. Жапон халќыныњ тарихында билікке ќарсы топтар саму-
райлар ‰шін абырой болып есептелетін б±рымдарын кесу ту-
ралы император ‰кім шыѓарады деген ќауесет таратады. Шын-
дыќќа жанаспайтын аќпаратќа сенген ењ мыќты ‰ш мыњ саму-
рай император ордасыныњ алањына шыѓып, μздерін-μздері
μлтіріп тынѓан. Сол сияќты кењес μкіметі кезінде шетел тыњ-

шылары да, мемлекеттік ќауіпсіздік комитеті де таралу жыл-
дамдыѓын жєне т±рѓындарѓа єсерін зерттеу маќсатында ел ара-
сына т‰рлі алыпќашпа єњгімелер таратып отырѓан. Оларды
АЌШ-тыњ арнайы ќызмет орталыќтарында шыѓарып, Кењес
Одаѓына єдейі таратып отырѓан. Ќазірдіњ μзінде аќпарат май-
даныныњ айла-тєсіліне єбден машыќтанѓан алпауыт мемлекет-
терде кμп ќаражат ж±мсалатын мыќты идеологиялыќ ж±мыс-
тар ж‰ргізіліп жатќаны аныќ. Біраќ "мылтыќсыз майдан" еш-
ќашан тоќтаѓан емес.

– Фильмді т‰сіруге, оны ж±ртќа кμрсетуге демеушілік
жасаѓан кім?

– Ќазір аќпараттыќ-психологиялыќ майданныњ ќарќыны
мыќты болып т±р. Ол аќпараттыњ барлыќ ќ±ралдары арќылы,
тіпті, бір ќараѓанда, еш ќорќынышы жоќ мультфильмдер ар-
ќылы да кез келген кμрерменін ќ±рбан етуге тырысады. Єсіре-
се, жастардыњ санасын улауѓа келгенде дінніњ атын жєне желілік
бизнестіњ т‰рлерін жамылѓан миссионерлер алдына жан сал-
май келеді. Сондыќтан б±л таќырыптаѓы єр деректі жарияла-
мас б±рын аса саќтыќпен ќараѓан д±рыс. Себебі кез келген
журналист, кинематография саласыныњ ќызметкері "мылтыќ-
сыз майданныњ" ќ±рыѓына ілігіп, ќ±рбаны болып кетуі ѓажап
емес. Ќоѓамныњ оњы мен солын тануына кμмектесетін фильм-
дерді біз мемлекеттік тапсырыс бойынша т‰сіреміз. Сондыќ-
тан кμрерменніњ ќолжетімділігі туралы мєселе шешілген деп
ойлаймын. Мєселен, "Елімай" кинокомпаниясы мен "Ќазаќ-
фильм" киностудиясыныњ бірлесіп т‰сірген "Мылтыќсыз май-
дан" ("Незримый фронт") деректі фильмдер циклінен он серия-
лы фильмді "Хабар" телеарнасы арќылы кμрсеттік. Б±л рес-
публиканыњ ±лттыќ ќауіпсіздік органдарыныњ 20 жылдыѓына
арнап т‰сірілді.

– Жалпы фильмдегі деректер шынайы кμрсетілген бе?
– БАЌ μкілдері тарапынан "Фильмдеріњіз аќиќатќа, шынайы

аќпараттарѓа негізделген бе?" деген с±раќты жиі естимін. Шы-
найылыќ, аќиќат туралы айтќан кезде алдымен БАЌ μкілі, ки-
нематография саласыныњ ќызметкері аќпарат майданыныњ
"жауынгері" екенін ±мытпауы керек. Мєселен, біз терроризм
мен діни экстремизмге ќарсы к‰рес таќырыбында т‰сірген де-
ректі фильмдеріміздіњ бірінде 2012 жылы Таразда жеті адам-
ныњ μмірін ќиѓан содыр Кариевтіњ ќылмысы туралы аќпарат
бердік. Осы жерде содыр Кариев те, оны тоќтату ‰шін μмірін
ќ±рбан еткен полиция капитаны Ѓазиз Байтасов та ислам ќ±нды-
лыќтарын μз таным-т‰сінігіне сай ќ±рмет т±тќанын ескерсек,
"аќиќат" кімніњ жаѓында, кімніњ "діні" шынайы болѓаны? Фильм
объективті фактілерді ѓана кμрсетіп, б±л с±раќтыњ жауабын
іздеуді кμрерменніњ μзіне ќалдырады.

"Мылтыќсыз майдан"
ешќашан тоќтаѓан емес

–  Фильмніњ идеясын жасау кезінде ќандай мемлекет-
тердіњ тєжірибесімен бμлістіњіздер?

–  Кейбір елдер аќпаратты пайдалану арќылы елдіњ дамуын,
адамдардыњ патриоттыќ кμзќарасын ќалыптастыруѓа м‰мкіндік
алѓан. Соѓысќ±мар аќпараттар аѓынын позитивті аќпараттар
тарату арќылы жењген елдердіњ бірі Оњт‰стік Кореяда "Мен
т±ратын ‰йдегі ењ єдемі пєтер – менікі! Біздіњ кμшедегі ењ
кμрікті ‰й – менікі! Ал еліміздегі ењ сєулетті ќала – біздікі! Ал
еліміз – єлемдегі ењ мыќты мемлекет!" деген ±ранды жастар-
дыњ санасына сіњіру ‰шін мемлекеттік дењгейде арнайы баѓ-
дарлама ќабылдаѓан. Сондыќтан сырттан аѓып келіп жататын
т‰рлі ±йымдардыњ аќпараттарымен азаматтарыныњ санасын
жаулауѓа м‰мкіндік бермеген Оњт‰стік Корея, Малайзия, Фил-
липин сияќты Азия елдерініњ экономикасы мен єлеуметтік
саласы ќарыштап дамыды. Біз де аќпарат ќ±ралдарын пайдала-
ну арќылы осындай ‰лгілерді елге ‰рей туѓызѓан агрессиялыќ
±йымдардыњ аќпараттарына ќарсы ќолдануымыз керек.

– Сіз т‰сірген деректі фильмдеріњізде ќандай тотали-
тарлыќ секталар,  деструктивті діни ±йымдар жμнінде ай-
тылады?

– Негізінен фильмдерімде деструктивті діни ±йымдардыњ
ќоѓамѓа зияны туралы сμзбен айтудан гμрі наќты фактілер ар-
ќылы дєлелдегенді д±рыс кμремін. Мєселен, "Мылтыќсыз май-
дан" фильмініњ циклдерінде біз єлемніњ кμп елдерінде ж±мы-
сын ж‰ргізуге тыйым салынѓан "Хизбут-Тахрир" діни-саяси
±йымыныњ Ќазаќстанныњ аумаѓындаѓы єрекеттерін наќты де-
ректерге с‰йене отырып кμрсеттік. "Жања шіркеу", "Жања μмір",
"Благодать" шіркеулері, саентология аѓымы сияќты ќазаќ да-
ласын жалпаѓынан басќысы келетін ±йымдар туралы да бар.

Біз фильмдеріміз арќылы айтпаѓымызды кμрермен санасы-
на жеткізіп, жекелеген адамдардыњ аѓымдардыњ жетегінде ке-
туіне тосќауыл болуды маќсат т±ттыќ. Ал фильмге баѓа беруді
халыќтыњ еншісіне ќалдырдыќ.

– Єњгімењізге рахмет!

ДІНІЊ – ДІЊГЕГІЊ

Ш±ѓа
   ЌОЊЌАБАЙ

‡міт желге ±шты

Премьер-Лига командалары
арасындаѓы ел чемпионаты-
ныњ 3-ші тур ойындарына
сєйкес Ќостанайдыњ "Тобылы"
μз алањында (Затоболдаѓы
"Затоболец"  стадионында)
Кμкшетаудыњ "Оќжетпесін"
ќабылдады. Биылѓы чемпионат
басталѓалы алѓашќы ќос тур-
дыњ ойындарын сырт алањда
μткізіп, оныњ бірінде ірі есеп-
пен ±тылып, екіншісінде тењ
т‰скен "Тобыл" футболшыла-
рынан барша жанк‰йерлер
б±л жолы тек ќана жењіс к‰ткені
аныќ. Алайда, кμптіњ ‰міті таѓы да аќталѓан
жоќ. Ќостанайлыќ футболшылар "Оќжетпес-
ке" 0:2 есебімен есе жіберіп алды.

Естеріњізде болса, ќысќы оќу-жаттыѓу жи-
ындары кезінде кμкшелік клубтыњ тізгінін та-
нымал ресейлік футбол маманы Владимир
Муханов ±стаѓаны белгілі. Тμрт жыл бойы
бірінші топта μнер кμрсеткен "Оќжетпес" ко-
мандасы Премьер-Лигаѓа жолдама ала са-
лып, ќ±рамына бірќатар талантты футболшы-
ларды шаќырѓанын білеміз. Солардыњ ара-
сында μткен жылы "Тобыл" сапында ойнаѓан
Виталий Волков та бар.

Айтпаќшы, дєл осы В.Волков  ойынныњ 87-
ші минутында "Тобыл" ќаќпасына доп соѓып,
командаластарына жењіс сыйлады. Оныњ ал-

ФУТБОЛ

Єлібек
       ЫБЫРАЙ

Облыстыќ тμтен-
ше жаѓдайлар де-
партаментіне То-
был μзені жанына
орналасќан Крас-
ный кузнец кμшесін-
дегі он шаќты ‰йді су
басу ќаупі тμніп т±р
деген жедел хабар
т‰сті. Ш±ѓыл т‰рде
ж±мысќа кіріскен
ќ±тќару ќызметі
ќауіпті аймаќќа ар-
найы техникалар
мен зардап шеккен
адамдарѓа алѓашќы медициналыќ
ќызмет кμрсететін палаткалар т±рѓыз-
ды. Б±л "Кμктем-2015" республикалыќ
командалыќ-штабтыќ оќу жаттыѓуы-
ныњ кезекті сценарийі. Алдымен ќ±тќа-
ру ќызметі ш±ѓыл т‰рде ќауіпті деген
аймаќта топыраќќа толѓан ќаптармен
ќорѓаныc бμгетін жасап, техникалар
ќар шыѓарып,  Тобыл μзенініњ бойы та-
заланды. Осылайша тμтенше жаѓдай-
лар ќызметі кμктем мезгілінде єбігерге
салатын су тасќыны апатына дайын-
дыќтарын пысыќтауда. Єдетте ќардыњ
мμлшерден тыс жаууы тасќынѓа ±ла-
сып жатады. Сондыќтан "саќтыќта
ќорлыќ жоќ".

Оќу-жаттыѓу
ойдаѓыдай μтті

Ш±ѓа
   ЌОЊЌАБАЙ

дында беларуссиялыќ  легионер Дмитрий
Павлов кездесудіњ 62-і минутында ќаќпашы-
мен бетпе-бет шыѓып, А.Петуховтан айласын
асырѓан. Ќорытынды есеп 0:2.  Ќоржынында
жалѓыз ѓана ±пайы бар "Тобыл" єзірге турнир
кестесініњ соњѓы орнында т±р. Енді жерлес-
теріміз 21  наурыз к‰ні Павлодардыњ "Ертесі-
не" кездесуге барады.

Матч соњында ойын нєтижесіне кμњілдері
толмаѓан бір топ жанк‰йерлер команданыњ бас
бапкері В.Минасянѓа наразылыќ білдірді. Тек
матч соњынан μткен баспасμз-мєслихатында
бас бапкер с‰рењсіз ойын ‰шін барша ќоста-
найлыќтардан кешірім с±рады.

Суретті т‰сірген  Айбек Ж‡ЗБАЙ.

 "Жаттыѓу ескертусіз болмайды. Мы-
салы, эвакуациялыќ пунктте жоспар-
ланѓан адам санынан кереуеттер аз
болды. Осындай кем-кетіктер кездесті",
деді облыстыќ тμтенше жаѓдайлар де-
партаментініњ басшысы Т.Кєкімов.

Келесі к‰нгі оќу-жаттыѓу облыстыќ
мањызы бар Мичурино-Константин
жолы бойында μтті. М±нда да 48 адам
мен 20 техника ж±мылдырылды.

Айта кету керек, м±ндай ш±ѓыл ша-
ралар еліміздіњ барлыќ аймаѓында
μтуде. Осылайша 96 адам мен 33 ар-
наулы техника ж±мылдырылѓан кезекті
кμктемге дайындыќ ж±мыстары сєтті
μтті.
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Ермекбай
	 ХАСЕНОВ	
 
Табиғат адамдардың   мінезін   

түрліше жарататыны белгілі.  
«Иман жүзді жан екен» деп қайы
рымдылығы көп кісіге  айтылып 
жатады. Мұндайларды ұлтына 
да, жынысына да бөлуге болмай
ды. Дмитрий Лобковты солардың 
қатарына жатқызар едім.  

Алғаш рет  телефон арқылы 
хабарласқаннанақ  ұстамды жан 
екені байқалды.  Кардиологиялық 
орталықтың  тәулік бойы жұмыс 
істейтін бөлімін басқарып жүрген 
жігіттің   уақыты шектеулі. Сонда  
да сұхбаттасуға келісті.  

Көпшілікке мәлім, негізінде 
жүрек ауруы тұқым қуалайды. 
Атаанасы сапсау боз балалар   
неліктен сырқаттанады? Жүрек
тің ишемиялық түрі дейсіз бе, 
миокардасы дейсіз бе, әйтеуір,  
он сегіз жастағылар да ауырады.   

Бұған алдымен салауатты   

өмір салтын сақтамаушылық  
әсер етеді  екен. Сонымен қа
тар, нарық  заманының  етектен 
тартқан ауыртпалығы, әлеумет
тік қамсыздандыру деңгейінің 
төмендігі де ықпалын тигізбей 
қоймайды. Әсіресе, жұмыс  таба 
алмай қобалжу, табыстың мар
дымсыздығы, отбасының тыныш
сыздығы және басқалар адам ағ
засына ізін салатыны анық.  

– Ескерте кетейін, инфаркт 
немесе инсультпен ауыратын
дар отыз жастағылар болып 
отыр. Тіпті, елу, алпыс бесте
гілердің   саны   артып  кетті, 
–  деп    Дмит рий Владимирович 
сөзін сабақтады. 

Дмитрийдің әкесі, гастро
энтеролог, Владимир Влади
мировичпен сексенінші  жылдары 
сырласқанмын. Оның да мінезінің 
биязылығын, салмақтылығын     
байқағанмын. 

Баласы Дмитрийдің жасы 
қырыққа жетпеген.  Жас   жігіттің 
барлық болмысымен адамның 
денсаулығын жақсартуға ын
тықтығы қызықтырды. Тілдескен 
сайын өзіңді баурайды. Білсем 
деген сұрақ тіліңе орала кетеді. 
Бұл сауал әулеттегі династикаға   
байланысты еді. 

– Вениамин Владимирович  
1961  жылы ұйымдастырылған    
неврология  бөлімін   басқарып, 
ғылыми кандидаттық  диссер
тация қорғады. Бұл кісі әкемнің 
туған ағасы, – деді Дмитрий Вла
димирович

– Әулеттеріңізбен дәрігер  
бола тұра  үлкендердің тікелей 
жолын қумапсыз ғой. 

Дмитрий Владимировичтің 
жылы жүзі онан  сайын құлпы

рып  кетті. Орынды  сауалға риза 
көңілмен: 

– Бала кезімнен әкемнің ағза
ның ішкі құрылысы туралы, оның 
ағасы Вениаминнің  нерв жүйе
лері жайлы әңгімелері құлағыма 
әбден сіңді. Соған қоса арман
шылдығым тағы да бар. Сайып 
келгенде, мен тың жол іздедім. 
Жылмажыл үдеп бара жатқан 
жүрек ауруын ауыз дықтау қат
ты ынталандырды,  –  дей келе  
Дмит рий  алдындағы компью
тердің тетігін басып, мәліметтерді 
тапты. Солар арқылы  күнделікті  
атқарылатын жұмыстарды баян
дады. Қан айналымы жүйесіне 
аналитикалық анықтама  тіптен   
ерекше.    

Мұнда  облыс бойынша көр
сеткіш республикалық деңгейден  
жиырма жеті  пайызға төмендігі  
цифрлармен  белгіленген. Тіпті, 
Меңдіқара, Аманкелді, Жанкел
дин аудандары мен Қостанай қа
ласында  қан айналымы жүйесі 
ауруы азайған.   

Жүректің ишемиялық ауруы
ның  көрсеткіші  Қазақстанда 
төрт жарым пайызға төмендесе,  
бізде тоғыз жарым пайызға дей
ін азайған. Инфаркт  миокарда 
рес публикада 9,3 пайызға артса, 
Қостанайда 3,7 пайызды ғана 
құрады. Елімізде артериалдық   
сырқаттанушылық бір пайыздан 
артыққа өссе, керісінше бізде  6,6  
пайызға кеміген.  

Бұл оқиғалар  облыстағы сан  
салалы медицинаның  алдын 
алу тәсілін терең меңгергенінің 
белгісі.  

– Біз, ақ халаттылар, әрбір 
сыр қат үшін толғанып, қобал
жимыз, – деп айтқанда  осы жас 

жігіттің   адам өмірін ұзартудағы 
қызметі адал екеніне сенесіз. 

Сұрастыра келе білдік, Дмит
рий Лобков басқаратын анги
ографикалық  зертхана тәулік    
бойы жұмыс істейтіндіктен ем
делушілердің сексен пайызы    
шұғыл түрде қабылданғандар  
екен. 

Шалғайдағы елді мекенде  
жүріп,  ауырғандар  тиісті емін  
алады. Жүрегінің сырқатын сез
гендер, қаралған медицина қыз
меткеріне  шағымдануы керек.  
Жедел жәрдем оны облыстық 
ауруханаға жеткізеді.  

Күнделікті күйбің шаруамен 
жүргендер артериалдық гиперто
нияға  мән бермейді. Шындығына 
келгенде, осы сырқат созылма
лы түрге айналады. Тіпті, қа
уіптілігі сонша аяғы  инсульт пен 
инфаркт ке әкеліп  соғатындығы.  
Қазіргі уақытта  артериалдық ги
пертониямен он сегіз жастағылар  
да ауыра   бастады. 

Д.Лобков алдын алу шара

сының ерекшелігіне тоқталды.  
Дәрігерге дейінгі  кабинетте  қан 
айналымы жүйесін бақылатқан 
дұрыс.  Дұрыстап  тамақтану, те
мекі шегуден бас тарту, тұрақты 
түрде қан қысымын өлшету   ин
сульттің де, инфаркттың да жо
лын кеседі.  

 Қостанай облыстық ауруха
насында  жеті жылдан бері   диаг
ностикалық  жолмен хирургтар 
жүректі емдеуде. Олардың ше
берлігі мен машықтығы жоғары, 
Еуропа мен Американың    кли
никасынан кем емес.  Бес адам
нан құралған топ әрқайсысы 
білімін  жетілдіруді ұмытпайды. 
Олар Америкада, Германия
да, Бельгия да, Прибалтикада, 
Израильда  оқып, тәжірибе жи
нақтады. Әсіресе, жас маман
дардың білімге құштарлығы 
ерекше.  Дмитрий Владимиро
вичтің Литвада кардиологияның  
инновация лық технологиясы   
мамандығын шыңдады.  

Ангиографикалық зерттеу  

кабинеті ашылғалы ақ халатты 
абзал жандар істің нәтижелі бо
луын көздеді. Былтырғы жылы  
1800  адам  коронарографиямен  
емделді. Коронарлық қан тамыр
ларын зерттеу арқылы жүректегі  
артериялардың  нашарлауы қай 
тұста және  қандай  деңгейде  
екені анықталады.  Мұндай проце
дура тек Қостанай   және Рудный 
қалаларында ғана жасалады. 

Тәулік бойы демалыссыз     
және   үзіліссіз жалғасқан    опе
рация саны оннан   он   беске   
дейін  жетеді.  Әлемдік  клини
кадағы  операциялардан кем 
соқпайды.   

Сонымен қатар, коронар
лық  артерияларға  стентиралық    
операция  да жасалады. Инфаркт  
миокардамен, стенокардиямен  
ауырғандарға  оның ықпалы зор. 

Әңгіме барысында карди
ология бөлімшесі аяқ астынан  
инфаркт миокардамен сыр
қаттанғандар кідіріссіз қабыл
данатынын білдік. Жүректің 
ишемиялық түрімен және стено
кардиямен ауыратындарға 
жоспарлы операция  жасалады.  

– Міне, үш жылға  таяды  біз  
жүректің лүпілдеп соғуына   әсер 
ететін  сырқатты емдеп, жазуда
мыз.  Яғни,  электрокардиостиму
лятор   қойғасын адамның жүре
гінің қызметі жақсарып, өмір сүру 
мерзімі ұзарады, – дейді   Дмит
рий Владимирович.  Мұны ғажап 
әрекет деу  керек. 

Бөлімше меңгерушісі  бұрын      
Қостанайда жүрек қақпақтарын   
протездеу тәжірибесі қалыптас
пағанын ескертті. Облыстық 
аурухананың бас дәрігері Вла

димир Стельмах еліміздің таны
мал кардиохирургі  Владислав  
Ачкасовты шақырды. Оның же
текшілігімен өткен жылы алпыс    
күрделі    операция    қолға   алын
ды. Солардың кейбіреуіне  басқа 
республика орталығында  батыл 
қадам жасалмаған.  

«Саламатты Қазақстан»    
бағдарламасы бойынша кардио
логиялық көмек облыстық ауру
ханада ақысыз.  

Таң қаларлық жағдай, жүре
гі ауыратын адамдардың дені 
еңбекке қабілеттілер. Ендеше, 
дәрігеркардиологтар, медбике
лер мен фельдшерлер оларға 
қол ұшын созуы құптарлық   және 
ерекше бағалайтын игі шара деу 
керек. 

СУРЕТТЕРДЕ:	Дмитрий	
Лобков	сырқатты	қабылдау-
да;	жүрек-қан	тамырларына	
операция	жасау	сәті.
Суреттерді		түсірген		Айбек	
ЖҮЗБАЙ.

Жүрегі жылы,  
       емі шипалы 

АҚ  ЖЕЛЕҢДІ  АБЗАЛ  ЖАНДАР

 дәрігер  Дмитрий Лобков басқаратын ангиографиялық  
зертхана жайлы сыр  
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Гүлназым 
 САҒИТОВА

Бүгінде баспасөз қызметшісі болу 
оңай ма?  Иә, жоқ дейміз. Рас, жұмыс 
бабымен үлкенді-кішілі іс-шараларға 
қатысқанда баспасөз қызметінің 
баспасөз хатшысы сол шараға я 
мәжіліске қатысты баспасөз хабар-
ламасымен бірге   қосымша ма-
териалдар даярлап қойса, сөзсіз 
қуанасың.  Сонымен бірге қандай 
мәселе талқыланып, қаралатынын 
да білесің. Өкінішке қарай, осындай 
сәттер, жағдайлар сирек кездесіп жа-
тады. Я болмаса  мәселеге байла-
нысты қажетті материалдарды өзің 
жанталасып сұрастырасың. Деген-
мен өз ісіне тыңғылықты жауапты, 
сауатты баспасөз хатшылары да жоқ 
емес-ті. Солардың бірі – Орынбасар 
Уақпаева. Ол облысымыздағы Ш. Қа-
былбаев атындағы ҚР ІІМ Қостанай 
академиясы баспасөз қыз метінің 
баспасөз хатшысы болып жұмыс 
істейді.

– Академияның  баспасөз қыз-
метінде 2013 жылдың наурыз айы-
нан хатшысы қызметін атқарып 
келемін. Жұмысым бір жағынан 
қызықты болса, ал екінші жағынан 
өзіндік қиыншылықтары да, ерек-
шеліктері де баршылық. Әрине, қиын 
екен деп босаңсуға  уақыт та жоқ. 
Адам болғасын қызметте кездесетін 
кейбір қиындықты жеңіп, алға жете-
леген армандарыма, қойған мақсат-
тарымды орындауға тырысамын.  
Баспасөз хатшысы болған соң, әр 
ісіңе, жұмысыңа жауапкершілікпен 
қарайсың. Академияда жұмыс ба-
бымен профессорлық-оқытушылар 
құрамымен, Отанын, елін қорғайтын 
болашақ офицерлермен  тығыз қа-
рым-қатынаста боласың. Олармен 
бірлесе отырып түрлі деңгейде өт-
кізілген мысалы, республикалық, об-
лыстық және  академияішілік  іс-ша-
раларға қатысасың, мәлімет бересің, 
дерек даярлайсың, негізгі мәселесі 
не деген сұрақтың жауабын баяндап, 
баспасөз хабарламасын жазасың. 

Қарап отырсаңыз жұмыс оңай 
секілді,  алайда бұл жұмыстың да 
өзіне тән қиыншылығы бар.  Айтар 
болсам, сол шаралар арқылы оқу 
орнымыздағы профессорлық-оқы-
тушылар құрамы, білім алып жатқан 
талапкерлеріміз,  материалдық-тех-

никалық жағдайымыз, жетісті-
гіміз бен табысымыз қандай 
деген сұрақтарға жауап бе-
руге ұмтыламыз.  Жақсы 
ұжымға түстім деп ойлаймын, 
неге десеңіз оқу ордасының 
басшылығы, ұжымы алғашқы 
күннен бастап маған өздерінің 
көмектерін ұсынды, қолдап 
отырды. Өмірімде  маған тек  
жақсы адамдар ғана кездесті. 
Олардың  айтқан ақылдарын, 
кеңестерін әрқашан жадымда 
сақтап жүремін, – дейді әң-
гімесінде Орынбасар.

Орынбасар Ұзынкөл ауда-
нындағы Итсары ауылының 
тумасы.  Абай ауылындағы 
Бірлік орталау мектебінде 8 
сыныпқа дейін оқыса, орта 
білімді қазіргі Ы. Алтынсарин 
атындағы  дарынды бала-
ларға арналған мектеп-интер-

наттан 1995 жылы алды. Әкесі Жо-
март Төлепов  өмірі мен  қызметін тек 
қана жұмысқа арнаған кісі екен. Ана-
сы  Күлтай Қажболқызы, бүгінде дү-
ниеде жоқ. Әкесі Жомарт анасының 
жоқтығын көрсетпей, Орынбасарды 
кішкентай кезінен бағып-қағып, үлгілі 
тәрбие мен білім берген. Сол секіл-
ді  Орынбасар үшін  ағасы  Есімжан 
мен жеңгесі Күләштің орны бөлек. 
Сол жандардың мейірімдері мен ша-
пағатына бөленіп өсіпті.  Олардың 
балалары Айсәуле, Сәуле ұстаз ма-
мандығын алса, Еслямғали ішкі істер 
органында қызмет атқарады.

– Сондықтан  да асқар таудай 
әкемді, жанашыр ағамды және 
жеңгемді өте қатты сыйлаймын, 
ардақтаймын.  Мен үшін құрмет-
ті жандар. Өз отбасымда  Жандос 
есімді ұлым бар. Жолдасым – Мағ-
жан.  Балам  Қостанай қаласының 
М.Хәкімжанова атындағы №20  орта 
мектептің 6 «А» сыныбында оқиды. 
Спортмен шұғылданады, – деді 
Орынбасар Уақпаева.

Ол тарих пәнін жақсы көрді.  Та-
рихтан сабақ берсем, мұғалім бол-
сам деп армандады. Сол арманмен 
Ахмет Байтұрсынов атындағы ҚМУ-
дың тарих факультетінің күндізгі оқы-
ту бөліміне түседі. Сабағын жақсы 
оқиды. Үнемі кітапханада жүретін. 
Оқуын үздік аяқтап,  қызыл диплом 
алып, ата-анасын қуантады. 

– Тарихты жақсы көрдім, тарих 
мұғалімі болсам деп армандадым 
дейсіз,  енді қалай  баспасөз қызметі-
не келіп қалдыңыз, – деп сұрадық.

– Өмірде өз дегенің бола бермей-
ді екен. Жоғары оқу орнын аяқтаған 
соң 1999 жылдан бастап Қостанай 
облысы ІІБ тергеу изоляторында 
кадр бөлімінің инспекторы қызметін 
атқара бастадым. Бір жыл еркін жал-
дамалы болып қызмет атқарғаннан 
соң,  келесі жылы Қазақстан Респуб-
ликасы ІІМ Қостанай училищесіне 
үш айлық оқу курсында оқыдым.  Ол 
курсты аяқтағаннан соң, сержанттық 
лауазыммен облыстағы ІІБ УК-161/1 
мекемесінде қызмет атқардым, осы-
лай  менің ішкі істер органындағы 
қыз метім басталып кетті. Әр кезде  
қызметтік міндеттерімді жақсы атқа-
руға тырыстым. Сол еңбегім ақталған 
секілді, өзімді жан-жақты, жақсы 
жағынан көрсеткенім үшін қызметімді 
жоғарылатып, офицерлік лауазымға, 

яғни кадр тобының аға инспекторы 
лауазымына тағайындалдым.  

– Сізге айтқан едім ғой,  өмір, 
еңбек жолымда жақсы адамдар кез-
десті деп, солардың бірі Амангелді 
Рахметов дер едім.

Осы аталған мекемеде 2006 
жылға дейін қызмет атқардым. Сол 
жылы  Қостанай облысы бойынша 
ҚАЖКБ бастығының орынбасары 
полиция полковнигі  Амангелді Рах-
метов қызмет атқарған-ды. Адамгер-
шілігі мол, сабырлы да, өз ісінің май-
талманы Амангелді Құжатайұлы мен 
үшін сыйлы жан еді. Өйткені, барлық 
қызметкерлерге қиындық уақытында 
көмек беріп, тірек болатын. Ол кісі  
зейнеткер. 

Бірде осы кісінің мені кабинетіне 
шақырып алып: «Қазақ тілін жақсы 
білесіз, мемлекеттік тілді дамыту то-
бының инспекторы деген лауазым 
штатқа енгізілді, осы лауазымды  

сізге ұсынып отырмыз, келісіміңізді 
бересіз бе?» деп сұраған сөздері 
әлі күнге дейін жадымда. Осы сәт-
те қуанып, ал екінші жағынан жаңа 
лауазымда қызмет жасау қолымнан 
келе ме, қазақ тілінде іс жүргізуге 
жауапты боламын ғой, қалай бола-
ды екен деген  сан-сауал туындай 
түсті. Ал, Амангелді Құжатайұлы 
болса, сіздің қолыңыздан келеді, біз  
жан-жақты көмек береміз деген сөзі 
маған күш-қуат бергендей болды. 
Ол кездері аталған басқарманың 
қарамағында алты мекеме бар-
ды. Оларға жетекшілік етіп, қазақ 
тілінде іс жүргізуді қолға алу керек 
болды. Әрі ойланып, бері ойланып, 
келісімімді бердім. Осылайша, 2006 
жылы мемлекеттік тілді дамыту то-
бының маман-инспекторы болып 
тағайындалдым. Осы аталған қыз-
метте  төрт жыл қызмет атқардым. 
Қызметім өзіме қатты ұнады. Облыс 
бойынша қызметкерлер арасында 
қазақ тілінде конкурс тар, сайыстар, 
түрлі деңгейде іс-шаралар өткіздім, 
сонымен қатар қызметкерлерге қазақ 
тілін оқытуды қолға алдым. Өзге ұлт 
өкілдерінің арасында өткізілетін рес-
публикалық, облыстық семинармен 
бірге байқауларға  қатысып, жүлделі 
орындар иелендім. Қызмет атқару-
мен қатар 2003 жылы  А.Байтұр-
сынов атындағы ҚМУ-дың заңтану 
факультетін сырттай бітірдім, – деді 
өз әңгімесінде Орынбасар Уақпаева

Орынбасардың  еңбек жолы-
на қарасаңыз,  атқарған қызмет-
терінің бәрі де адамдармен тығыз 
байланыс та жұмыс істеу екен. Ол 
оңай шаруа емес-ті. Бәрінің де тілін 
тауып,  бар шаруаны сөреге  қат-қа-
тымен қойған кітаптардай  дөңге-
летіп алып кетуің қажет. Атап кет-
сек, 2010 жылы Қостанай облысы 
бойынша ҚАЖБ кадр тобының аға 
маман-инспекторы болса, келесі 
жылы Қостанай облысы бо йынша 
ҚАЖД кадр және мемлекеттік тілді 
дамыту бөлімінің  аға инспекторы ла-
уазымына тағайындалады. Аталған 
ішкі істер органында әділет майоры 
атағына дейін жетті. Қызмет бары-
сында «ҚАЖ үздігі» кеуде белгісімен, 
«Мінсіз қызметі үшін» медалімен, 
грамоталармен марапатталды.

СУРЕТТЕ: Орынбасар 
Уақпаева.

КЕЛБЕТ

Алға жетелеген 
АРМАН

Жоғары дәрежелі ма-
ман Айнагүл Мәткенқызы 
өз қызметінің басым бағы-
тын облыстық кітапхана-
ның библиографиялық  
аппаратын жаңа ақпа-
раттармен толықтыруға, 
әртүрлі мазмұнда оның 
ішінде өлкетану библио-
графиясы қамтылған биб-
лиографиялық құралдар 
құрастырды. Б ү г і н г і 
кітапханашы заман тала-
бына сай оқып-үйренбе-
се, кәсіби басылымдарды 
күнделікті қадағаламаса, 
жан-жақты білімді  болуға 
талпынбаса, кітапханашы 
мамандығының мәртебесі 
оқырман алдында құлды-
райтыны сөзсіз. Сондықтан 
кітапханашылар біліктілігін 
үнемі жетілдіру курстары 
мен кітапхана жұмыстары 
жөнінде түрлі тақырыптар-
да кеңестер өткізіп,  әдіс-
темелік көмек көрсетіп оты-
рады.

О қ ы р м а н  с а у а т -
тылығын арттыруда өт-
кізіліп жатқан  жұмыс-

тардың бел ортасынан 
көрінетін, ақпарат айды-
нының иегерінің еңбегі 
ерекше.  Кітаппен жаны 
жақын болған адамнан 
жақсылықтың нұры шашып 
тұрары анық дегендей 
ұжымында беделі  жоғары, 
өз ісіне жауапкершілікпен 
қарайтын, қасиетті жан. 
Ойы зерек, қиялы жүйрік, 
өзінің кәсіби шеберлігін 
шыңдаған, оқырмандарға 
білім мен қажетті ақпарат-
тың тиімдісін демдеп беріп 
отырған, ой-өрісі кең, жан-
жақты білімді, парасатты 
кітапханашылардың бірі. 

Бүгінгі күні кәсіби ше-
берлік – кез-келген маман-
ның қоғамдағы сұранысы 
мен орнын анықтайтын 
оның басты ұстанымы. 
Әр маман иесінің қызмет 
көрсету деңгейі ең әуелі 
қызметкерлердің кәсіптік 
деңгейімен анықтала-
ды. Алдына келген ауру 
адамға ем жазатын дәрігер 
болса, алып жатқан білімін 
қосымша оқу-біліммен то-
лықтыруға көмектесетін 
мамандық иесі – кітапха-
нашы. 

Кітапхана жұмысын 
дамыту ісіндегі жемісті 
еңбегі үшін және Арқалық 
қаласының әкімі грамо-
тасымен, былтыр «Кітап-
хана ісінің ардагері» төс 
белгісімен марапатталды. 
Бүгінгі таңда осы еңбегінің 
арқасында кітапханадан 
зейнеткерлік жасқа жетіп 
отыр. 

Әсем АХМЕТЖАНОВА, 
библиограф.

Заңды білу –  
басты талап

Рудный қаласының прокуратурасы өткен жылы 
13 арнайы тексеру жүргізіп, мемлекеттік сатып алу-
лар саласында 103 құқық бұзушылықты анықтаған. 
Нәтижесінде қаланың 33 азаматы әкімшілік жазаға 
тартылса, бір мемлекеттік сатып алулар конкурсының 
қорытындысы жоққа шығарылды. Сондай-ақ мемле-
кетке кіріс ретінде 186454 теңге аударылды. 

Заңды білу – заманның басты талабы. Алайда, 
кейбір азаматтарымыз заңды білместіктен бәлеге 
ұрынып жатады. Мәселен былтыр жемқорлыққа апа-
ратын іс-әрекеті үшін «Рудный қалалық ветеринарлық 
станциясы» МҚК директорының міндетін атқарушы 
Н.Қоңыртаев әкімшілік жазаға тартылып, қызметінен 
босатылды. Өйткені прокуратура қызметкерлері жүр-
гізген тексеру нәтижесінде оның кәсіпкерлікпен айна-
лысатындығы белгілі болған.

Қуаныш СЕЙДОЛЛАҰЛЫ.
Рудный қаласы.

Кітапхананың 
жарқын бейнесі
Қасиетті қазынамыз ды көздің 
қарашығындай сақтап, насихаттап, 
ел игілігіне жаратып жүрген 
кітапханашылар – ең қажет, абыройлы 
мамандық иелері. Осы кітапхана 
саласында біраз жылдан бері еңбек етіп 
келе жатқан №2 облыстық әмбебап 
ғылыми кітапханасында  әдістеме-
библиография бөлімінің меңгерушісі 
болып қызмет атқарып жүрген Айнагүл 
Ермағамбетова жайында айта кеткім 
келеді.  
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Әгәрәки, әлдебіреу менен:
– Адамгершілік пен мейір

бандықтың идеалы деп кімді 
айтар едіңіз? – деп сұраса, 
ойланбастан туған ауылым 
Байғабылда тұрып, отыз жыл 
табан аудармастан бір кеңшар
да шопыр боп еңбек еткен туыс 
ағам Байғоныс Міңкеұлын ай
тар едім. Неге?

Асықпаңыз. Барлығын рет
ретімен баяндайын. Кимешек 
киген етжеңді қара кемпірді 
ес білген кезімізден әжелеп 
өстік. Өйткені, түбі бір атаның 
ұрпақтары ғана мекендейтін 
алақандай ауылдағы кемпір
лердің бәріортақ әже. Қа
зақы тәрбие деген осы шығар, 
бәлкім? Қашан көрсең де біз 
сияқты боқмұрындарды қа
сына шақырып, қамзолының 
түбі терең қалтасындағы кәм
питсәмпиттерін (кейде оларға 
кеңестің ұсақ күміс тиындары 
араласып кетеді) суырып алып, 
айналыптолғана үлестіріп 
жатқаны. Бір ғажабы, ешбір 
қарадомалақты алаламайды. 
Қара кемпірді осыдан соң қа
лай жақсы көрмеске?..

Есейдік.Ер жеттік.Өзіміз 
де соқталдай азамат атанып, 
бала сүйдік. Бірақ, бақытты 
сәби шағымнан есімде қалған 
сол сурет әлі күнге жадымда 
жаңғырып тұр...

Кейіндері ел адамдарынан 
сол әжеміздің Байғоныс ағам
ның өгей шешесі екенін  кез
дейсоқ естіп, қатты таңырқа
дым. Өйткені бала кезімнен 
көргенім, әжемнің барын 
Байғоныстың аузына тосып, 
астыүстіне түскені болса, 
таңырқамағанда қайтесің? 
Одан соң етекжеңіне ора
тылған немерелерін айна
лыптолғанған шешемізді өгей 
еді дегенге кім сенеді? Әрине, 
сенбейсің.

Алайда, ащы шындық осын
дай. Бірақ менің айтпағым ол 
емес. Айтпағым, өгей баланың 
өгей анаға деген шынайы сә
билік махаббаты.

...Марқұм Міңке атамыз
дың алғашқы бәйбішесі ерте 
бақилық болып, шиеттей ба
лаларымен бір өзі қалады. Ер
теден қара кешке дейін колхоз
дың ауыр жұмысына жегілген 
шаруа адамына жалғыз бас
ты өмір сүрудің қиындығы 
түсінікті жайт. Жылдар өте 
осы әжемізбен (әрине, ол кез
де орта жастағы келіншек) 
бас қосып, қайыра шаңырақ 
көтереді. Жанары жәудіреген 
жетімектердің бақытына қа
рай әжеміз аса мейірбан жан 
боп кезігеді. Қысқасы, бала
пандарын қанаттыға қақтыр
май, тұмсықтыға шоқыттыр
май мәпелеп баққан. Бала бағу, 
соның ішінде бөтен анадан 
туған перзенттерге мейірін тө
гіп, туғанындай әлпештеу қа

рапайым қазақ әйелі ұлылығы
ның көрінісі емей, немене? Ал 
біздер адам ұлылығын тек көр
кем әдебиеттен ғана іздейміз.

Бәкеңнің анасын айрықша 
қастерлеп, құрақ ұшатын
дығына мына бір әңгіме, әңгіме 
болғанда тұтас бір мелодрамаға 
арқау боларлық оқиға дәлел.

Ағамыздың жаңа үйленген 
кезі болса керек. Бал айының 
қызығы әлі басылмаған шағы. 
Бірде жаңа түскен келінше
гі Сәуле жеңгеміз енесінің 
айтқанын жүре тыңдап (бір 
шаңырақтың отын жақса да, 
біреудің әлпештеген ерке қызы 
ғой, қанша дегенмен) қиқаң 
мінез көрсетсе керек. Құдай 
дес бергенде, әлгі отбасылық 
сценаның үстіне жұмысынан 
түскі үзіліске шыққан ағамыз 
сарт ете түспей ме. Бәкеңнің 
бойынан ыстық бу атқылаған 
жас кезі. Әңгүдіктеу. Әйшәй
ға қарамастан (қызбалықты 
қойсаңызшы. Не боп қалды? 
– деп, ешбіреуінен де сұра
маған) шешесіне ара түсіп, 
жаңа түскен жеңгеміздің жо
нынан таспа тіледі ғой, баяғы.

– Апама ендігәрі бірдеңе 
деп ауыз ашсаң төркініңе апа
рып тастаймын. Қатын табыла
ды. Апамды сыйламайтын әйел
дің керегі не маған? Әкеңнің...

Ал керек болса! Жаңа 
түскен  келіншектің шайпау 
қылығы қанша жанына батса 
да, пейілі түзу мейірбан анамыз 
ауызынан түкірігі шашыраған 
есерсоқтау ұлының қолаяғы
на ойбайымен қоса жармасып, 
жеңгемізді тепкіден әзер ара
шалап алыпты. Осыдан соң 
әжемізді өгей анасы, ағамызды 
өгей баласы деп айтуға аузың 
қалай барады?!

Өмірлік сабақ боларлық 
осы оқиғадан кейін жеңгеміз 
(қазір өзі де әже) енесімен 
ищай деспей, үлкен кісі қашан 
бақилық болғанынша алдын 
кесіп өткен жоқ. Ағамыз екеуі 
шешелерін соңғы сапарға ару
лап аттандырды. Адамдықтың 
үлгісі мен өлшемі сірә, осы бол
са керек.

Әзәзілдікке баламаңыздар. 
Мұны өгей тұрмақ туған ана
сын алақанына сала алмай, 
көздері ашық, бірақ адуын 
келіншектерінің біз өкше та
бандарына тапталған пақыр
ларға өнеге ретінде айтып 
отырмын.  Бұл шағын эссемді 
әуелде «Адам туралы аңыз» деп 
атағым келген. Алайда, әйгілі 
кеңес жазушысы Б.Полевой
дың әйгілі шығармасының атын 
қайталаудан қаштым. Айтайын 
дегенім, күйкі тірліктің күй
беңімен нағыз АДАМдардың 
ортамызда жүргендігіне жет
кілікті мән бермейтіндігіміз. 
Көзге ілмейтіндігіміз. Әсіресе, 
пейіл тарылған мына заманда.

Алтай НҰРМАН.

ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТІРШІЛІК                                         

Адамдықтың 
өлшемі

Заманында ұлы ағартушы 
Ыбырай Алтынсарин құрылы
сын салғызып, алғаш ашқан 
мектепте оқығанымызға қуа
натынбыз.

Ең қиыны – кенттің шет 
жағындағы үйлерімізден жаяу
лап әрең жететінбіз. Жолай есі
гінің алдындағы сәкіде отырған 
қою қара мұртты, толық денелі 
орыс шалы  жанынан өтерде 
әрқайсысымызды тоқтатып, 
«Кімнің баласысың?» деуден 
жалықпайтын. Есту қабілеті 
нашарлаған тұста да үйреншік
ті әдетіне басатын. 

Балалықау, «Тағы да 
орыс шалы мазамызды алар» 
деп үйін айналып кететінбіз. 
Солғұрлым жолымыз ұзарып, 
шаршапшалдығып мектеп та
балдырығынан аттайтынбыз. 

Есейген уақытта бірақ 
білдік, орыс шалы жай адам 
емес, Азамат соғысының арда
гері Владимир Ильич Шишков 
болып шықты. Тұрғыласта
ры «Партизан Володя» деп 
өздерінше дәріптеген, көне 
Торғайды құтты мекеніне ба
лаған ол ана тілімізге жүйрік. 
Балаларын қазақ мектебіне 
берген. Ертеден елдің тарихы
на, атқа мінген азаматтарына 
қанық, еңбегімен қалай құр
метке бөленгенін баяндауға 
әрқашан дайын. Сондықтан 
өзін таныстырған балаға әкесі
нен әрі руынан хабары барын 
сездіріп қояды.

Бұған Жанкелдин ауданы
ның Құрметті азаматы атағы
на ие, белгілі Торғай танушы 
Орекен Алматұлының мына 
әңгімесін куәға тартсақ та жет
кілікті:

– «Алматтың баласымын» 
деп таныстырғанымда Влади
мир атай «Қай Алматты ай
тасың? Томай Алмат па, әлде 
Қыпшақ Алмат па?» – деді 
сығырая қарап.

«Қыпшақ Алмат» дегенім
де саусақтарын бүгіп, рудың 
беделді азаматтарын санай 
жөнелді. 

Бірде «Алты күйеуден 
шыққан қызым Магда руы Қы
рықмылтық, бес әйел жібер
ген Болатбекке қосылмақшы. 

Оңған отбасы шығар ма екен?» 
деп мұңайғаны және бар.

Әркімнің өмірі – хикая. 
Мысалы, ауаткомда, редакция
да қызмет істеген жылдары 
нағашымның үйінде тұрған
мын. Соған орай жолдаста
рым «Орыстың ұлы жазушы
сы Максим Горький сияқты 
нағашы жұртында тәрбие
ленген» деп қағытатын. Сыр
тымнан «Кіші жүздің баласы» 
дегендер де кездескен. Туған 
інім Талғат кішкентай кезінде 
апасынан: – Андасанда соға
ды. Фамилиясы да, жүрістұры
сы да бөлек. Бізге қай жағынан 
жақын?» деп те сұраған. 

Түрлі әңгімелер құлағына 
шалынған қара шаңырақтың 
иесі, көкем Оразбайдың на
мысқа тырысып, мені әдейі 
ертіп, туыстардың үйін жаға
латқаны әлі күнге дейін есімде. 

Торғай облысы бой кө
терген бетте газет редакторы 
Әбділдә Дүйсеновтың арнайы 
шақыртуымен біраз адам Қос
танайдан Арқалыққа қоныс 
аударған едік. Редактор мен 
орынбасарлар ЦКның жолда
масымен бұрынырақ орнала
сып үлгерген. Мұндай жайдан 
бейхабар адамдардың танысы
ның абыройын асыру мақса
тында «ЦКның жолдамасымен 
келген» деп бөсетініне қынжы
ласың. 

Содан бері 44 жыл өтті ара
да. Ардагерлердің қатарына 
қосылдық. Көшеде жолыққан 
жастар сәлемдескенде Торғай
дағы баяғы Владимир қарттың 
«Кімнің баласысың?» деген 
сауалын қайталап, бұл әдістің 
мәнін іштей түсінгендейміз. 

Әйтсе де, бәрі бірдей деуге 
ауыз бармайды. «Арқалықтан
быз» деп келте жауап қайта
ратындар да баршылық. Ар
тынан жақынжуықтарынан 
сұрастырсаң, жаңағы бала не 
Торғайдың, не Аманкелдінің, 
не Жарқайыңның тумасы. 

Егер олар шындықты 
бүркемелемесе, атаанасын, 
туыстарын естеріне түсіріп, 
Арқалықтың облыс орталығы 
мәртебесін иемденген дәуірге 
ойша саяхат жасап, байырғы 

тұрғындар сын кезеңде қайыс
паған жандар хақында сыр 
толғауға әзір. 

Әсіресе, «ауылы аралас, 
қойы қоралас» Жанкелдин, 
Аманкелді аудандарының 
жөні басқа. Кешегі Ахмет пен 
Міржақып, Әліби мен Аман
келді түлеп ұшқан ортаны кім 
мақтан тұтпас?!

Аталған қос аудан Торғай 
облысының құрамына енген
де «Целинный» мейманхана
сындағы /Қостанай қаласы/ 
ресторан даяшыларының 
«Ежелден жаратылысы ұқсас 
елдің азаматтары барынша 
дархан. Сағынысып көріскен
де үстелді үстелге қосып 
жіберіп, үстіүстіне небір 
тәтті тағамдарға тапсырыс 
беретінін, соңында ыңжың
сыз бөлмелеріне тарайтынын 
айтсаңшы» деп ағынан ақта
рылуы қимас тық танытқанын 
аңғартқандай. 

Дінге бет бұрудың айғағы 
тұрғысында Торғайда тұңғыш 
мешіттің кілтін тапсыру салта
натында қарымды қаламгер, 
екі елдің тарихынан мағлұма
ты мол Бөгетбай Әлмағамбе
товтың «Аманкелді Торғайдан 
енші алған. Яғни, Торғай аға, 
Аманкелді іні саналады» деген 
бәтуалы сөзінің астары тереңде 
жатыр. 

Ендеше еріккендердің 
ұшқары пікіріне иланып, кін
дік кескен жерден қашқақтау, 
замандастарының ұрпағына 
масаттанатын қарттармен 
жүре сөйлесу – әбестік.

Ал, даласында дән дариясы 
жайқалған, төскейін мыңғыр
ған мал жайлаған, сан салалы 
өнеркәсібі қарыштап дамыған, 
зеңгір көктен төмен қарай 
құлдилағанда ғарышкерлер 
табанын тіреген, ғылым, әде
биет  және өнер дүлдүлдерінің 
іңгәлаған дауысы естілген, 
сыйластық туын ұдайы 
асқақтата ұстаған Қостанай, 
Торғай өңірлерінің перзенті 
болу – маңдайға қонған бақ, 
құдіреті күшті Алла бұйырт
қан тамаша сый!

Жақсылық ЖҮНІСҰЛЫ,
баспасөз ардагері. 

КӨКЕЙДЕ ЖҮРГЕН ОЙ ЕДІ

«Кімнің баласысың?»
Бұл сауалдың да мәні үлкен

Өткен аптаның 
соңында Сарыкөлде 
аудан әкімінің 
уақытша міндетін 
атқарушы Асқар 
Жақсыбаевтың 
төрағалығымен 
«Жастарға жол» атты 
семинар өтті.

Ашық әңгіме алаңына жас 
қызметкерлер, студенттер, 
жастар ұйымының өкілдері 
мен оқушылар шақырылып, ҚР 
Жемқолыққа қарсы және мем
лекеттік қызмет істері бойынша 
агенттік департаментінің Қоста
най облысы бойынша басшысы 

Данияр Үсенов, ҚМУ ректо
рының кеңесшісі, «Құқықтық 
Қазақстан үшін» ҚҰ төрағасы 
Михаил Дәуенов, «Нұр Отан» 
партиясы ҚОФ «Жас Отан» ЖҚ 
атқарушы хатшысы Ерлан Төле
таевтар жемқорлық  жайлы сөз 
етті. Студенттер үшін ҚМУдың 
жемқорлыққа қарсы қоғамдық 
комитеті бойынша басшысы 
Фатима Торғаеваның сөйлеген 
сөзі ерекше әсер етті. Оның 
қарамағындағы ұйым ЖОО 
басшылығы мен белсенді сту
денттердің ұсынысы бойынша 
құрылған. Фатима Торғаева ко
митеттің өткізетін ең басты ша
раларының бірі – «Таза сессия» 

акциясы екендігіне аса көңіл 
бөліп, жұмысты күшейту мақса
тында әр факультетте құрылған 
штабпост үздіксіз жұмыс істеп 
тұрғанын айтты.    

Бұл семинардың басты 
мақсаты – жүргізілген жұмы
стар барысында жемқорлыққа  
қарсы саясат пен іске асыры
латын заң ережелері жайында 
жастарға ақпарат беру және 
жемқорлыққа жол бермейтін 
жастарды тәрбиелеу. Ашық әң
гіме барысында сауалдар қой
лып, оған тиісті жауаптар қай
тарылды.  

Руслан ӘЛКЕЕВ.
Сарыкөл ауданы.

Жастармен  өткен  жүздесу 
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ
кєсіпкерлік жєне индустриалдыќ-ин-
новациялыќ даму басќармасы" мем-
лекеттік мекемесі бос єкімшілік мем-
лекеттік лауазымдарына орналасуѓа
конкурс жариялайды:

1. Кєсіпкерлік бμлімініњ бас ма-
маны, "Д-О-4" санаты - 1 бірлік,
лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ат-
ќарѓан жылдарына байланысты
64063 тењгеден 86485 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Кєсіпкерлік мєселелері жμніндегі

Ќазаќстан Республикасыныњ Прези-
денті мен ‡кіметініњ тапсырмаларын
орындауды іске асыру (±сыныстар-
ды жинау, талдау жєне сараптау).
Бизнестіњ єр т‰рлі аспектілері жμнінде
шаѓын кєсіпкерлік субъектілеріне ке-
њес беру. Облыстыќ жєне республи-
калыќ баѓдарламаларды єзірлеу
жєне іске асыру. Облыс єкімдігініњ
жанындаѓы Кєсіпкерлік мєселелері
жμніндегі сараптамалыќ кењестіњ
ж±мысын ±йымдастыру. Шаѓын жєне
орта кєсіпкерлік субъектілеріне зањ-
намалардаѓы μзгерістерді т‰сіндіру.
Экономикалыќ ќызметтіњ т‰рлері
бойынша μњірлер бμлісінде шаѓын
жєне орта кєсіпкерлікті дамытудыњ
негізгі кμрсеткіштерін талдау жєне
мониторингтеу. "Даму" кєсіпкерлікті
дамыту ќоры" АЌ АФ, екінші дењгей-
дегі банктермен, лизингтік компания-
мен μзара єрекет ету. Кєсіпкерлік да-
муыныњ кμрсеткіштері мєселелері
жμніндегі Ќазаќстан Республикасы-
ныњ министрліктерімен, ќалалыќ
жєне аудандыќ атќарушы органда-
рымен, облыстыќ статистика бас-
ќармасымен жєне облыстыќ салыќ
департаментімен кєсіпкерлік дамуы-
ныњ кμрсеткіштері мєселелері
жμніндегі μзара єрекеттесу. Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтініштерін
ќарау. "Бизнестіњ жол картасы-2020"
баѓдарламасын, Моноќалаларды да-
мытудыњ 2012-2020 жылдарѓа арнал-
ѓан баѓдарламасын іске асыру бой-
ынша іс-шаралар жоспарын орын-
дауѓа ќатысу. Ќазаќстан Республи-
касы Президентініњ Жолдауы бойын-
ша іс-шараларды орындау жμніндегі
есептер дайындау. Келісімдерді,
шарттарды, ќосымша шарттарды
дайындау. Шаѓын жєне орта бизнес
субъектілеріне консультативтік
кμмек беру. "Бизнестіњ жол картасы
2020" баѓдарламасы шењберінде
сыйаќы мμлшерлемесін субсидия-
лауды беру", "Бизнестіњ жол карта-
сы-2020" баѓдарламасы шењберінде
кепілдіктер беру", Моноќалаларды
дамытудыњ 2012-2020 жылдарѓа ар-
налѓан баѓдарламасы шењберінде
сыйаќы мμлшерлемесін субсидия-
лауды беру мемлекеттік ќызметтерді
кμрсету.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойы-
латын негізгі талаптар:

Жоѓары білім: экономикалыќ,
ќаржы. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес немесе осы санат-
тыњ наќты лауазымныњ функционал-
дыќ баѓыттарына сєйкес келетін са-
лаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі болса, ортадан кейінгі
экономикалыќ, ќаржы білімі р±ќсат

етіледі.
2. ¤неркєсіп жєне ќ±рылыс мате-

риалдары μндірісі бμлімініњ бас ма-
маны, "Д-О-4" санаты - 1 бірлік, лау-
азымдыќ жалаќысы ќызмет атќар-
ѓан жылдарына байланысты 64063
тењгеден 86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Жетекшілігіндегі облыстыњ аймаќ-

тары, машина жасау жєне ќ±рылыс
материалдары μндіріс салаларын-
даѓы кєсіпорындары бойынша
μнеркєсіп μндірісі кμлемініњ ай сайы-
нѓы жєне онк‰ндік сайынѓы орында-
луына мониторинг ж‰ргізу. ¤нер-
кєсіптіњ бекітілген салалары бойын-
ша облысты єлеуметтік-экономика-
лыќ дамытудыњ орташа мерзімді
жоспардыњ єзірлеуіне ќатысу.  Ма-
шина жасауды, ќ±рылыс индустрия-
сы мен ќ±рылыс материалдары
μндірісін дамытудыњ салалыќ баѓ-
дарламасын, "¤німділік-2020" баѓ-
дарламасын  іске асыру жμніндегі
ж±мыс ж‰ргізу. Ірі жєне орта
μнеркєсіп кєсіпорындарда ж±мыс
орындарын ќ±ру туралы аќпаратты
дайындау жєне ±сыну. Форумдарды,
семинарларды, т±сау-кесерлерді,
конференцияларды, конкурстарды,
кμрмелерді ±йымдастыру мен μткізу-
ге ќатысу. Беларуссия Республика-
сы жєне Ресей Федерациясымен
сауда-экономикалыќ ынтымаќтас-
тыќ жμніндегі аќпарат дайындау жєне
беру. Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау. Бμлімніњ іс-ќаѓаз-
дарын ж‰ргізу.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойы-
латын негізгі талаптар:

Жоѓары білім: зањгерлік, экономи-
калыќ, техникалыќ (μнеркєсіп сала-
сындаѓы мамандыќтар). Мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес
немесе осы санаттыњ наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓыттары-
на сєйкес келетін салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі болса, ор-
тадан кейінгі зањгерлік, экономика-
лыќ, техникалыќ (μнеркєсіп саласын-
даѓы мамандыќтар) біліммен р±ќсат
етіледі.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сыныњ Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Бос єкімшілік лауазымына
орналасуѓа конкурс μткізу жєне кон-
курс комиссиясын ќалыптастыру
ќаѓидалары (б±дан єрі - Ќаѓидалар)
негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) білім туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырѓан кμшірме-
лері;

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєландырѓан
кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз!
Наурыздыњ 20 ж±лдызында Ќостанай облысы,

Аманкелді ауданыныњ т±рѓыны, еліне сыйлы, аѓай-
ын-туысќа ќадірлі асќар таудай єкеміз  Жаќып-
бек±лы Ќайырѓали 63-ке толып, зейнет жасына
жетіп отыр. Єкемізді осы ќуанышымен ќ±ттыќтай
отырып, мына тілектерді арнаймыз:

¦л-ќызыныњ сезінумен арманын,
Ойлайт±ѓын єке-асќар тау жан-жаѓын.
Ќуанышпен ќ±ттыќтаймыз б‰гін біз
Єкеміздіњ 63-ке толѓанын.

¤ткен шаќтан ќалды сізге б‰гін із,
Сєтті к‰ндер болсын єрбір к‰ніњіз.
Балалардыњ ќызыќтарын ќызыќ-
тап,
Ортамызда аман-есен ж‰ріњіз!

Ізгі ниетпен: Ж±байы – Айтжан, ±л-ќыздары,
немерелері, жиендері.

актілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21
желтоќсанда № 6697 болып тіркел-
ген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (немесе нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыруды соњѓы жа-
рияланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰н ішінде "Ќостанай облысы
єкімдігініњ кєсіпкерлік жєне индустри-
алдыќ-инновациялыќ даму басќар-
масы" мемлекеттік мекемесіне мына
мекенжайѓа: Ќостанай ќаласы,
Єл-Фараби дањѓылы, 65, каб 910.
Аныќтама телефоны: 8 7142
54-36-97, факс: 8 7142 57-52-35,
upp@kostanay.kz электрондыќ ме-
кен жайѓа ±сыну ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жат-
тары (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсе-
тіле отырып, ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрон-
дыќ пошта арќылы берген азамат-
тар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сы-
нады. Ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
бермеген жаѓдайда т±лѓалар єњгіме-
лесуге μтуге р±ќсат етілмейді.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оны кандидаттарды єњгімеле-
суге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап 5 к‰н ішінде "Ќоста-
най облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ
даму басќармасы" мемлекеттік ме-
кемесінде μтеді.

Конкурстыќ комиссия ж±мысы-
ныњ айќындылыѓы мен єділдігін ќам-
тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
баќылаушылардыњ ќатысуына бола-
ды. Конкурстыќ комиссияныњ оты-
рысында баќылаушылар ретінде
Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихаттыњ депутаттары, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањнамасы-
мен белгіленген аккредитация алѓан
б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ
μкілдері, басќа да мемлекеттік орган-
дардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ
(‰кіметтік емес ±йымдардыњ), ком-
мерциялыќ ±йымдар мен саяси
партиялардыњ μкілдері, уєкілетті
органныњ ќызметкерлері ќатыса ала-
ды. Конкурстыќ комиссияныњ оты-
рысына баќылаушылар ретінде ќаты-
су ‰шін т±лѓа єњгімелесу μткізудіњ
басталуына бір ж±мыс к‰ннен ке-
шіктірмей, "Ќостанай облысы єкім-
дігініњ кєсіпкерлік жєне индустриал-
дыќ-инновациялыќ даму басќарма-
сы" ММ кадрлыќ ќызметінде тірке-
леді. Тіркелу ‰шін т±лѓа кадрлыќ ќыз-
метке жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
жататынын растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќа-ларын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Зейнеткерлікке шыѓуыњызбен!

Аманкелді селосыныњ т±рѓыны, біздіњ с‰йікті жез-
деміз, облыс кμлеміне танымал μнерпаз-єнші, сек-
сенінші жылдардаѓы бірнеше "Торѓай єуендері" фес-
тивальдерініњ лауреаты  – Ќайырѓали ЖАЌЫПБЕК-
¦ЛЫ наурыздыњ 20 ж±лдызында зейнеткерлік жас –
63-ке толѓалы отыр. Жездемізді осы мерейлі тойы-
мен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз!

Апамыз Айтжан ЄМІРЌЫЗЫМЕН бірге ±л-ќызда-
рыныњ – мейіріміне, немерелерініњ – ќызыќ-ќуаны-
шына, балдыздарыныњ – с‰йіспеншілігіне, аѓайын-
туыстыњ – ќ±рметіне бμлене ж‰ріп, жастан-жасќа
жетіп, баќытты ѓ±мыр кешулеріне тілектеспіз!

Асыл жезде, ќ±тты болсын, тойыњыз,
Орындалды кμптен к‰ткен ойыњыз.
Апамызбен бірге жасап μмірді,
Ќуанышќа тола берсін ‰йіњіз.

Жалѓаѓан сен Жєуке батыр ‰зігін,
Туѓан жерге ќаќтыњ тірлік ќазыѓын.
Зейнеткер боп, аќсаќал боп ќадірлі,
Бейнетіњніњ молынан кμр ќызыѓын!

Тілек білдірушілер: балдыздары Ж±мабай-Г‰лнар,
Бейсенбай-Жанарг‰л, Г‰лбаќыт, Н±рбаќыт, Асылан, ‡мітжан, Н±рзат,

бажалары Оразєлі, Дулат.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Науырзым ауданы, Ќарамењді ауылыныњ т±рѓы-

ны, аяулы ана, асыл жар, аќ жаулыќты єже, ±лаѓат-
ты ±стаз ¤ТЕГЕНОВА К‰лзайра М±ќашќызы нау-
рыздыњ 18-де 58 зейнеткерлік жасќа  толѓалы отыр.
Сізді осы зейнет жасыњызбен шын ж‰ректен ќ±ттыќ-
таймыз! Ењбегіњіз еленіп, ±стаздыќ жолда кμп ењбек
етіп, тер тμктіњіз. Ќазіргі к‰нде шєкірттеріњіз μмірден
ойып орын алѓан. "Ењбек т‰бі – зейнет" демекші, тек
ќана ењбегіњіздіњ зейнетін кμріњіз.

¦заќ т‰ндер тал бесікті тербеген,
Єлди айтып ешбір тыным кμрмеген.
Біздер ‰шін айналайын єз Ана,
Єлемдегі ењ ќымбат жан сіз деген.

¤зіњ еккен тіршіліктіњ нєріміз,
Аман ж‰рсењ баќыттымыз бєріміз.
Арналады сіздіњ зейнет жасыња,
Осы кеште шырќалатын єніміз.

‡мітіњ дєйім жалѓанып алѓа,
Білімге ѓ±мыр арнадыњ Ана.
Маќсатќа жетіп, немере с‰йген,
Єженіњ басќа арманы бар ма!
Ізгі ниетпен: жолдасы – Боранбай, балалары –

Ербол-Динара, Жанар-Бейбіт, Жасќанат, немерелері
–  Аруза, Бибарыс, жиені – Амина.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
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жасќа жетіп, зейнеткерлікке шыѓып отыр. Б±л – ±л-
ќыз μсіріп ќ±да-жекжатты болып, немере с‰йіп, μрісі
кењейіп, μркені μскен беделді кезењ. Єкемізбен ±заќ
жасап, ±л-ќыздарыњыздыњ ќызыѓын молынан кμріп,
алып мєуелі бєйтеректей жапыраќ жайып, μркен-
дей берулеріњізге тілектеспіз! Єрќашан Алланыњ
назарында, баќыттыњ базарында шалќып, тасып
ж‰ре беріњіз! Сізге сарќылмайтын денсаулыќ, тау-
сылмайтын баќыт тілейміз!

Ќарапайым ќалпын саќтап биіктік,
¦л-ќызы мен отаѓасын иітіп.
Ана болып, пана болып отырсыз,
Бір єулетті ±йытќыдай  ±йытып.

Зейнет жасќа жетіп кепсіз зымырап,
Біраќ ќимыл єлі жастай шымыр-аќ.
Ењбегіњіз зейнет болсын ендігі,
К‰ндеріњіз м±њ салмасын ќырындап.

Осы жасќа жеткен де бар, жетпеген…
Жаратќанныњ н±ры сізде кμктеген.
Зейнет жастыњ бар ќызыѓын кμрсетсін,
Кμњіл деген кμркем кейіп кμк дμнен.

Игі тілекпен: жолдасы – Саѓит, ќызы Мейрамк‰л,
к‰йеу баласы Байзаќ, жиендері – Балерке, Арн±р;

±лдары – Азамат,
Жасμмір-Н±рг‰л, немересі Бекзат.

Аз.А.С.Донецтіњ сенімді т±лѓасы Кудербекова Айнаш
Мамбетовна кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен
Ќостанай облысы, Арќалыќ ќаласы, Фурманов селосы аума-
ѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан
μлшемі 75,0 га, кадастрлік нμмірі № 12-282-072-013,
04.02.2046 ж. дейінгі мерзімге, бμлінетін жер теліміне уаќыт-
ша ±заќ мерзімде сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілген
сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Сауда 2015 жылѓы 28 наурыз, саѓат 12.00-де  мына
мекенжайда: Арќалыќ ќ., Абай дањѓылы, 43 μткізіледі.

¤тінімдер 2015 жылѓы 26 наурыз, саѓат 17.00-ге дейін
сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќос-
танай обл., Ќостанай  ауданы, Затобол п., Школьная кμш.,
52/2, тел. 87078053724.

Доверенное лицо гр.Донец А.С. Кудербекова Айнаш
Мамбетовна в порядке внесудебной реализации залогово-
го имущества объявляет о проведении торгов по продаже
права временного долгосрочного землепользования сро-
ком до 04.02.2046 года на делимый земельный участок
площадью 75,0 га с кадастровым номером 12-282-072-013,
с целевым назначением - для ведения крестьянского хо-
зяйства, расположенного на территории города Аркалы-
ка, село Фурманово, Костанайской области.

Покупная цена вносится в течение 5 календарных дней
после проведения торгов.

Торги состоятся 28.03.2015 года в 12.00 ч. по адресу:
город Аркалык, проспект Абая, 43. Заявки принимаются в
рабочие дни в срок до 17.00 ч. 26.03.2015 года по месту
нахождения доверенного лица: Костанайская область, Кос-
танайский район, пос.Затобольск, улица Школьная, 52/2
тел. 87078053724.

«ЌОСТАНАЙ ТАЊЫ»
газетіне   жарнама  бергіњіз
келсе,  мына  телефондарѓа

хабарласыњыз:

54-33-22,
54-99-69 (факс)

ХАБАРЛАНДЫРУ

Жітіќара ауданыныњ єкімдігі Жітіќа-
ра ќаласыныњ Индустриалдыќ айма-
ѓын шаѓын жєне орта бизнес жобала-
рымен толыќтыру бойынша тапсы-
рыстарды 2015 жылдыњ 10 науры-
зынан бастап ќабылдайтынын ха-
барлайды.

Индустриалдыќ аймаќтыњ аума-
ѓында мынадай басымдылыќты даму
салалары бойынша жања жобаларды
жайластыру жоспарланады:

– ауыл шаруашылыѓы μнімін ќайта
μњдеу (м±здатылѓан жидектер мен
кμкμністердіњ, жарма μнімдерініњ,
балм±здаќтыњ, алкогольсыз сусын-
дардыњ, ќойылтылѓан с‰ттіњ,
μсімдік майыныњ, кетчуптардыњ,
майонездердіњ μндірісі);

– ќ±рылыс материалдарыныњ
μндірісі (ќ±рѓаќ ќ±рылыс материал-

дарыныњ, лак бояѓыш материалда-
рыныњ, минеральды оќшаулаѓыш
б±йымдардыњ μндірісі);

– μнеркєсіп жабдыѓыныњ μндірісі
(тоњазытќыш жабдыќты ќ±расты-
ру, ж‰к кμтергіш механизмдердіњ,
сорѓыштардыњ, велосипедтердіњ
μндірісі);

– басќа да дайын μнімдердіњ
μндірісі (біржолѓы ыдыстыњ μндірісі,
сабын мен жууѓа арналѓан ќ±ралда-
рыныњ ќ±йылып сатылуы);

– жылыжайлардыњ ќ±рылысы жєне
Ќазаќстан Республикасыныњ ‰демелі
индустриалдыќ-инновациялыќ даму
Баѓдарламасы экономикасыныњ бас-
ќа да басымдылыќты салалары.

Индустриалдыќ аймаќтыњ жалпы
кμлемі 76,2 га, оныњ ішінде кєсіпкер-
лерге беру ‰шін – 63 га. Жітіќара ќала-
сыныњ солт‰стік-батыс бμлігінде ор-
наласќан. Инженерлік инфраќ±ры-

лым μткізілген – газбен жабдыќтау,
сумен жабдыќтау, канализация, элек-
трмен жабдыќтау, а/жол. Ќаладан 7
км-де Стационный к. "Жітіќара" темір-
жол станциясы бар.

Жер телімдерін беру екі механизм
бойынша ж‰зеге асырылатын болады:

– Ќазаќстан Республикасыныњ
Жер кодексіне сєйкес 49 жылѓа дейін
±заќ мерзімді жалѓа беру;

– "Инвестициялар туралы" ЌР За-
њына сєйкес жеке меншікке натурал-
ды грант т‰рінде.

Толыќ аќпаратты алу ‰шін Жітіќа-
ра ќ., 6-шаѓын ауданы, 65-‰й, 14-каб.,
"Жітіќара ауданы єкімдігініњ
кєсіпкерлік бμлімі" ММ жолыѓуѓа бо-
лады, телефон: (8-71435) 2-77-11,
2-82-28, электрондыќ мекенжайы;
kasip2006@mail.ru, web-сайт:
zhitikara.kostanay.gov.kz – "Индустри-
алдыќ аймаќ"  бμлімі.
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"Ќамысты ауданы єкімініњ аппа-

раты" мемлекеттік мекемесі (Ќамыс-
ты а., Ержанов к-сі., 61, 317 каб,
аныќтама телефондары: 21-3-37
факс: 21-0-63, электрондыќ мекен-
жайы kamysty@kostanay.gov.kz) "Б"
корпусыныњ бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымына орналасуѓа кон-
курс жариялайды:

"Ќамысты ауданы єкімдігініњ эконо-
мика жєне бюджеттік жоспарлау
бμлімініњ бас маманы  (санаты Е-R-4)
лауазымдыќ жалаќысы ќызмет атќар-
ѓан жылдарѓа байланысты - 56376
тењгеден - 76235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ауданныњ барлыќ бюджеттік баѓ-

дарламалары бойынша єлеуметтік-
экономикалыќ дамуына болжам жа-
сауѓа ќатысу.

Денсаулыќ  саќтау,  білім  беру,
єлеуметтік  ќамсыздандыру,   мєде-
ниет, спорт жєне ветеринария маман-
дарына бюджеттік кредиттер мен
кμтерме аќы бойынша "Мамандарѓа
єлеуметтік ќолдау ±сыну бойынша ша-
раларды іске асыру" мемлекеттік ќыз-
метті кμрсету.  "Азаматтардыњ μтініш-
тері" баѓдарламасын ж‰ргізу. СНП
єлеуетті дамуын аныќтау, μњірлерді
даму баѓдарламасына ауысуды ќ±рас-
тыру. СНП μњірлерді даму баѓдарла-
малар бойынша мониторингі жєне
есеп. Кірістер кμздері шењберінде ‰ш
жылдыќ кезењіне кірістер болжамды
жасау. Кірістерді жоспарлау ‰шін
мєлімет базасын жасау жєне аќпарат-
ты жинауды іске асыру. Кірістер
т‰сімдерініњ динамикасын есепке алу.
Ж‰ктелген мемлекеттік ќызмет кμрсе-
тулерді ашыќ жєне сапалы ќамтама-
сыз ету.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар:

Жоѓары экономикалыќ, бухгал-
терлік, ќаржылыќ; Мемлекеттік ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес немесе осы
санаттаѓы  наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓытына сєйкес салалар-
да екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі
бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі
білімі (экономикалыќ,  бухгалтерлік,
ќаржылыќ) барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, Ќазаќстан Республика-
сыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес

туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы

жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызметтер туралы" зањдарын,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойын-
ша функционалдыќ міндеттерді орын-
дау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер .

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы  №  06-7/32 б±йрыѓымен бекітіл-
ген Бос єкімшілік мемлекеттік лауазы-
мына орналасуѓа  конкурс μткізу жєне
конкурс  комиссиясын ќалыптастыру
ќаѓидалары (б±дан єрі – Ќаѓидалар)
негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

 3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырылѓан
кμшiрмелерi;

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

5) Ќазаќстан Республикасы Денсау-
лыќ саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы
23 ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен
бекітілген (Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсан-
да № 6697 болып тіркелген) нысан-
даѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолданыс-
таѓы сертификат (немесе нотариал-
ды куєландырылѓан кμшiрмесi);

Кμрсетілген ќ±жаттарды конкурс-

тыњ μтетіндігі туралы хабарландыру
соњѓы жарияланѓан сєттен бастап 10
ж±мыс к‰ні ішінде  "Ќамысты ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік мекеме-
сіне мына мекенжай бойынша: Ќамыс-
ты ауданы, Ќамысты ауылы, Ержанов
к-сі, 61 ±сыну ќажет.

Конкурстыќ комиссияныњ ќарауына
азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте не-
месе пошта арќылы ќ±жаттарды ќабыл-
дау мерзiмiнде берілген (ќ±жат тігілетін
м±ќабаѓа салынѓан, ќ±жаттардыњ
тізбесін кμрсетуімен) ќ±жаттары  ќабыл-
данады. Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жат-
тарды электрондыќ пошта арќылы бер-
ген азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей ±сынады.

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

Конкурс комиссиясыныњ ашыќты-
лыѓы мен объективтілігін ќамтамасыз
ету ‰шін оныњ отырысына байќаушы-
ларды ќатыстыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына
байќаушылар ретінде Ќазаќстан Рес-
публикасы Парламентініњ жєне барлыќ
дењгейдегі мєслихат депутаттарыныњ,
Ќазаќстан Республикасыныњ зањнама-
сында белгіленген тєртіпте акредиттел-
ген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ,
басќа да мемлекеттік органдардыњ,
ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес
±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ μкілдері,
уєкілетті органныњ ќызметкерлері ќаты-
са алады. Байќаушы ретінде конкурс
комиссиясына ќатысу ‰шін т±лѓалар,
єњгімелесудіњ басталуына бір ж±мыс
к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей "Ќамы-
сты ауданы єкімініњ аппараты" ММ-ніњ
персоналды басќару ќызметіне (кадр
ќызметіне) жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымѓа ти-
есілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін ±сы-
нады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шыѓын-
дарын (єњгімелесу μтетін жерге келу
жєне ќайту, т±ратын жер жалдау, бай-
ланыс ќызметініњ барлыќ т‰рлерін пай-
далану) μздерініњ жеке ќаражаттары
есебінен ж‰ргізеді.

Еске алу
Какон, Матик…Бір-біріне

тете μскен ќос азамат – Ќасќ-
ырбай мен М±ратты  туѓан-
туыс, дос-жарандары еркелетіп
осылай айтушы еді. Екеуі де
ќарапайым ауыл баласына тєн
мінезбен ата-ана,  туыс-бауы-
рѓа  мейірімді, достыќќа адал
азаматтар болып ержетті. Ер
жігітке тєн ќайсар мінезден де
кенде емес еді. Єттењ, д‰ние,
мањдайѓа сыймады. М±рат 21
жасында, Ќасќырбай 38 жасын-
да μмірден μтті.

М±рат ќазаѓа ±шыраѓанда Ќасќырбай 24 жаста, Астана ќаласында бе-
делді ќызмет атќарып ж‰рді. Азамат болѓан ±лынан ќапыда айырылып белі
б‰гілген ата-анасыныњ басын с‰йеп, кμњілдерін ж±батты. Сол ќаралы к‰н,
ќайѓылы сєт уаќытпен алыстап, ж‰рек жарасы жазыла бастаѓанда, біздіњ
отбасымызды таѓдыр таѓы да ауыр сынаќќа салды. 38 жасында б‰кіл
єулетініњ арќа с‰йері болып отырѓан Ќасќырбай кенеттен ажал ќ±шып,
ќабырѓамызды ќайыстырды. Жылаѓаннан, ќайѓырѓаннан ќайыр жоќ. Ж‰рек
езіліп т±рса да, ењсемізді тіктедік, белімізді бекемдедік. Екеуініњ де артында
ізі – ќос ќызѓалдаќ ќыздары Диана мен Аяулым ќалѓанына ш‰кіршілік ќылдыќ.

Егер тірі болѓанда 16 наурыз к‰ні Ќасќырбай 40 жасќа, ал 19 наурызда
М±рат 37 м‰шелге толып, ќос ќуанышќа кенелер едік. Біраќ таѓдырдыњ
жазуы басќаша болды. Осы атаулы к‰ндердіњ ќарсањында ќос бауыры-
мызды саѓынышпен еске аламыз. Сендер кμрмеген ќызыќ пен сендер
с‰рмеген ѓ±мырды ±рпаќтарыња б±йыртсын. Жандарыњ жєннатта болсын....

Еске алушылар: Н±рѓазиндер єулеті.

Еске алу
Ќош, ќайран єке!

Жылдыњ басы 8 аќпан к‰ні ардаќты єкеміз, асыл
жар, с‰йікті ата  М±хамбетуєли Жолаушыбай±лы
67 жасында д‰ниеден озды. Амал ќанша, ажалѓа
кім ќарсы т±ра алѓан...

Марќ±м єкемізді ќимас кμњілмен соњѓы сапарѓа
шыѓарып салдыќ. Єке, сіздіњ жарќын бейнењіз біздіњ
жадымызда мєњгі саќталады. Жатќан жеріњіз жай-
лы, топыраѓыњыз торќа болсын.

*   *   *
Аѓайын-туыс, жекжат-ж±раѓат, ел аѓалары, жора-

жолдас, ќ±да-ќ±даѓилар, достарѓа М±хамбетуєли
Жолаушыбай±лыныњ ќырќына байланысты Руд-
ныйда "Ќуаныш 3" кафесінде (Топорков кμшесі) 21
наурыз к‰ні саѓ. 12-де ас берілетінін хабарлаймыз.

Еске алушы: Ж±байы, балалары.

Ж‰ргіншіні
соѓып кетті

Жыл басынан бері облыс
аумаѓында ж‰ргіншілердіњ
ќатысуымен 44 жол-кμлік
оќиѓасы тіркелді.
Апаттардыњ салдарынан
5 адам ќаза тапты жєне
42 адам єрт‰рлі дене
жараќатын алды.

9 наурыз к‰ні полицияѓа келген
27 жастаѓы рудныйлыќ бір адам-
ды кμлікпен соѓып, жазым еткенін
мєлімдеді. Ол "Рено Меган" авто-
кμлігімен келе жатып  баѓдаршам-
ныњ ќызыл шамына ќарамай,
μтпе жолдан μтіп бара жатќан
ж‰ргіншіні соѓып кеткен.
Ж‰ргіншініњ алѓан жараќаты ауыр
болып, сол жерде жан тапсырѓа-

 ЌЫЛМЫС ЖЄНЕ Т¦РМЫС

нын кμрген ол оќиѓа болѓан жер-
ден кетіп ќалѓан. Келесі к‰ні по-
лицияѓа μзі келіп, кінєсін мойын-
даѓан.  Аталмыш факті бойынша
алдын ала тергеу ж‰ргізілуде.
К‰дікті ешќайда кетпейтіні туралы
ќолхат берді.

 "Т±рмыс"
жедел-алдын

алу шарасы μтті

"Т±рмыс" жедел-алдын
алу шарасыныњ барысында
полицейлер т±рмыста ќ±ќыќ
б±зушылыќ жасаѓан 302
адамды єкімшілік
жауапкершілікке тартты.

Олардыњ 21-і балаларын
тєрбиелеуге тиісінше кμњіл
бμлмеген ата-аналар.

Жалпы, маќсатты шара бары-
сында тєртіп саќшылары ішкі
істер органдарыныњ есебінде
т±рѓан 9 мыњ адамды тексерді.
Єсіресе, тєрбиеге ќолайсыз отба-
сыларѓа баса назар аударылды.
Ішкілікке салынып, балаларыныњ
тєрбиесімен айналыспайтын ата-
аналардыњ ‰йлерін аралаѓан
учаскелік инспекторлар алдын
алу ж±мысын ж‰ргізді. Кємелетке
толмаѓандар істері жμніндегі инс-
пекторлар мектептерде болып,
оќушылардыњ ќ±ќыќтыќ сауатын
арттыру маќсатында 300-ден ас-
там лекция оќыды. Отбасындаѓы
зорлыќ-зомбылыќтыњ алдын алу
‰шін полицейлер кењ ауќымды
алдын алу ж±мыстарын ж‰ргізді.

ОІІД баспасμз ќызметі.

Ќостанай  облыстыќ  сотыныњ  ќылмыстыќ  істер
жμніндегі апелляциялыќ  сот алќасы жас жеткіншектерді
зорлаѓан 33 жасар Виталий Русскихке ќатысты ‰кімді
μзгеріссіз ќалдырды.

Естеріњізге салсаќ, μткен жылдыњ жазында Русских
μзініњ туѓан жиендері 12 жасар ±л бала мен 10 жастаѓы
ќызѓа сексуалдыќ зорлыќ жасаѓан.

Ќостанайдыњ ќылмыстыќ істер жμніндегі
мамандандырылѓан ауданаралыќ ќылмыстыќ сотыныњ 12
ќањтардаѓы ‰кімімен В.Русских нєпсіќ±марлыќ пен зорлыќ
жасауда айыпты деп танылды. Енді ол ерекше тєртіптегі
колонияда 18 жылѓа жазасын μтеуге тиіс еді. Біраќ
сотталушы ісін ќайта ќарау туралы шаѓым жазѓан
болатын.  Єрекетінде аса ќауіпті ќылмыстыњ ќайталануы
бар болѓандыќтан шаѓымы ќанаѓаттандырылѓан жоќ. Сот
μкімі μзгеріссіз ќалып, зањды к‰шіне енді.

Махаббат БЕКБАЙ.

Ќарасу  ауданында  шетінеп  кеткен нєрестесі ‰шін бала
к‰тімі бойынша жєрдемаќы алѓан єйелдіњ ісі єшкере болды.

Ќарасу аудандыќ прокуратурасыныњ тексерісі барысында
б±л ќылмыстыњ беті ашылды. Аудан т±рѓындарыныњ бірі бала
к‰тіміне жєне отбасы асыраушысынан айрылуы бойынша
тμленетін жєрдемаќыны алып отырѓан.

Тексеру барысында аныќталѓандай, Н.Денисова бμбегі
ќайтыс болѓаннан кейін зейнетаќы тμлеу мемлекеттік
орталыѓына жолыѓып,  бала  к‰тімі бойынша жєрдемаќы
тμлеуге μтініш жазѓан. Ќ±зырлы мекеме μтінішті ќарап, ќолдау
білдіреді. ¤зін оњай олжаныњ кμзін тапќандай сезінген
азаматша одан кейін асыраушысынан айрылып, кємелетке
толмаѓан ‰ш баланы жалѓыз μзіне ќарап ќалѓанын желеу етіп,
таѓы да єлеуметтік кμмекке с±раныс білдіреді. Онысы да
ескерусіз ќалмай, жєрдемаќы тμлене бастаѓан.

Осылайша алаяќ єйел мемлекеттен кμлденењ аќша алып
ќарыќ болѓан. Б±л дерек бойынша аудан прокуратурасы
ќылмыстыќ іс ќозѓап,  сотта  ќаралды. Сот μкімімен
Н.Денисова айыпты деп танылып, 1 жылѓа бостандыѓын
шектеу жазасына кесілді.

¤лген баласына
жєрдемаќы алѓан

Сот ‰кімі μзгеріссіз ќалды

Ќостанайда ай-к‰нніњ аманын-
да  таѓы  да  адам жоѓалды. 17
жастаѓы Арлан Марат±лы Ж‰сіпов
2 наурыз к‰ні ‰йінен шыѓып кет-
кеннен ќайта оралмаѓан.

Туыстары  полицияныњ ке-
зекші  бμліміне тек 5-ші наурыз
к‰ні  ѓана  шаѓым  т‰сірген. Із-т‰зсіз
жоѓалып кеткен жасμспірімді ќазір
тєртіп  саќшылары  іздестіріп
жатыр.  Єзірге  еш  нєтиже жоќ.
Бауыр еті-баласынан ќапелімде
кμз жазып ќалѓан ана жанарын
жасќа  шылап,  біздіњ редакция-
мызѓа  да келді. – Арлан  ‰йдегі
алты баланыњ  ењ  кенжесі. Ол
ќаладаѓы №21-ші мектептіњ 7-ші
сыныбында оќиды. Сабаќ
‰лгерімі жаќсы. ¤нерге бейім.

17 жастаѓы жасμспірім жоѓалды

ІЗДЕУ САЛАМЫЗ

Мектепішілік мєдени-кμпшілік ша-
ралардыњ бел ортасында
ж‰ретін, – дейді Арланныњ анасы
Г‰лмайра Ж‰сіпова. – Сол, 2 нау-
рыз к‰ні, саѓат 15.00 шамасында
кітапханаѓа барамын деп ‰йден
шыѓып кеткен. Содан бері к‰ндіз
к‰лкіден, т‰нде ±йќыдан айырыл-
дым, ќараѓым!

Арланныњ бойы 165 см., арыќ-
ша келген. Шашы ќара, ќысќа. Кμзі
кμкшіл.‡стіне с±р т‰сті джинси,
ќара т‰сті кроссовка, "Армани" деп
жазылѓан ќара т‰сті бас киім ки-
ген.

Егер де Арланды кμрген-білген
азаматтар болса 102 немесе 52-
62-18 телефонына хабарласула-
рыњызды с±раймыз.



1217 наурыз 2015 жыл

Арқалықта: 7-55-91
Рудныйда: 5-57-60
Аманкелдіде: 2-17-40
Жанкелдинде: 2-10-75, 5-00-02
Сарыкөлде: 2-25-17

Редакцияның
мекенжайы:

110000, Қостанай қаласы, 
Әл-Фараби даңғылы, 90

Меншiк иесi:

Қоғамдық-саяси, экономика: 54-79-68
Әлеумет, білім, мәдениет: 54-28-42

Фототілшілер: 54-73-36
Социологиялық зерттеу орталығы: 

54-53-21,39-26-25
Жарнама бергіңіз келсе: 39-26-88

Бухгалтерия: 
54-99-88, 39-26-88

Компьютер орталығы:
54-54-45 

Корректура: 54-39-49

Бөлiмдер:

Меншiктi тiлшiлер:

Таралымы 11399. Тапсырыс 563.                  Нөмiрдiң кезекшi редакторы:   Ш.ҚОҢҚАБАЙ.

Директор-Бас редактор
ЖАНұзАҚ

АЯзБЕКОВ

“Қостанай таңы” газетi 
редакциясы” ЖШС

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

Газетте жарық көрген оқырман пiкiрi редакция көзқара-
сымен сәйкес келе бермейдi. Редакция оқырман хаттарына 
жауап бермейдi, оны қайтармайды.  Үш компьютерлiк беттен 
асатын материалдар қабылданбайды.  “Қостанай таңында” 
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Жақында Аманкелді ауданында волейболдан 
өмірден ерте озған Бағдат Аманжоловты еске алуға 
арналған турнир болып өтті. Оған аудан орталығы 
және ауылдық округтерден тоғыз команда қатысып, 
жалпы саны жүзге тарта спортшы бақ сынады. Жа-
рыс айналым жүйесі бойынша өткізілді. Алғашқы 
топ Бағдаттың өзі оқыған Аманкелді орта мектебінің 
спорт залында ойнаса, екінші топтың спортшылары 
Ы.Алтынсарин атындағы мектептің ойын базасында 
жиналды. Тиісінше Жалдама мен Байғабыл ауылы 
және Ы.Алтынсарин орта мектебі құрамасы мен 
«Жолдастар» командалары жартылай финалда 
кездесті.

Ақтық ойында ұлт ұстазы атындағы мектептің 
оқушылары мен Бағдаттың достары кездесті. 

Тартыс ты өткен ойын «Жолдастардың» пайдасына 
аяқталды. Жалдамалық құрама Байғабылдан кел-
ген жас волейболшыларды ұтып, үшінші орынға ие 
болды. Айта кетерлігі, финалдық кезеңге шыққан 
барлық командалар сыйлықсыз қалған жоқ. Ал бірін-
ші орынға ақшалай сыйлықпен қатар бір қой және 
тоңазытқыш табыс етілді. Осы турнирге Бағдаттың 
туыс-туғандары, ұстаздары мен достары демеушілік 
жасады. – Соңғы кездері Аманкелді ауданы көлемін-
де еске алуға арналған спорттық жарыстар сиреп 
кеткен еді. Бағдатты еске алайық деген бастаманы 
достары көтерді. Олардың ұйымшылдығына шексіз 
ризашылығымды білдіремін, – дейді әкесі Қайрат.

Волейболшылардың арасында да өзара үздік-
тер анықталды. «Үздік ойыншы» болып Дастан 
Тұрсынов («Жолдастар») танылса, қорғаныста ше-
берлік танытқаны үшін Нұрбек Мәкімжанов (Ы.Ал-
тынсарин орта мектебі) марапатталды. Шабуылда 
ширақ қимылымен көзге түскен Дүйсенбай Мұса 
(А.Нұрманов орта мектебі) көптің қошеметіне ие 
болды. Волейболда тосқауыл қоя білу нағыз өнер 
екені рас. Жалдамалық Бердібек Қайырбек осы 
тұрғыда «Үздік тосқауылшы» деп танылды.

Ұйымдастырушылар осы турнирді дәстүрлі 
түрде өткізуді жоспарлап отыр екен. Аманкелдідегі 
осындай іс-шаралардың қайта жанданғаны қуан-
тады.

Қасқырбай ҚОЙШЫМАНОВ.    

СПОРТ

Ұйымшылдықтың  
үлгісін  көрсетті

Биылғы жыл – тарихи 
маңызға ие. Ұлы Жеңіске 
– 70, Қазақстан халқы 
Ассамблеясы мен ҚР 
Конституциясына – 20, 
Абай Құнанбаевқа – 170, 
Шоқан Уәлихановқа 
– 180 және Қазақ 
хандығына – 550 жыл 
толады. 

Дүйсенбі күні «Батыр» ста-
дионында  аудандық «Рауан» 
жастар бастамаларының орта-
лығы мен білім бөлімінің бірлесіп 
ұйымдастыруымен  «Менің елім 
– Мәңгілік ел!» атты патриоттық 
акция өтті. 

Акцияның ашылуында ҚР 
Әнұраны орындалып, аудандық 
ішкі саясат бөлімінің басшысы 
Елена Бауэр сөз сөйледі. 

Аталмыш шара шаңғы эста-
фетасы түрінде өтіп, оған қа-

тысқан белсенді жастар ұйым 
өкілдері, жасотандықтар, жас ма-
мандар, студенттер мен оқушы-
лар, яғни барлығы –  100-ге  жуық 
адам «Мәңгілік ел» эмблемасын 
жасап, сапқа тұрды. Қолдарын-
дағы көгілдір шарларды бейбіт-

шілік нышаны ретінде аспанға 
ұшырды. Бұл күні алаңға жи-
налған жастарды әсіресе, шыр-
қалған патриоттық әндер қатты 
жігерлендіре түсті.

Руслан ӘЛКЕЕВ.
Сарыкөл ауданы.

ПАТРИОТТЫҚ АКЦИЯ

Мерейлі мерекелер қарсаңында

2015 жыл бойы Қостанай 
облысы әкімдігінің мұрағаттар 
және құжаттама басқармасы-
ның бастамасымен көпшілік 
тыңдаушыларға  арналған Қа-
зақ хандығының 550 жылдығы, 
Қазақстан Республикасы Конс-
титуциясының 20 жылдығы, Қа-
зақстан халқы Ассамблеясының 

20 жылдығына арналған дәрістер 
қатары ұсынылады. 

«Қазақстан халқы Ассамблея-
сы:  тарихқа 20 жыл»  дәрісі ашы-
лады, «Қостанай облысының 
мемлекеттік мұрағаты» ММ ди-
ректоры, Қазақстан халқы Ассам-
блеясы Кеңесінің мүшесі, тарих 
ғылымдарының кандидаты В.Г. 

Вишниченко сөз сөйлейді.
Дәріс Қостанай Достық Үйін-

де 19 наурызда сағат 11-00 бо-
лады (мекенжайы: Қостанай қ., 
Алтынсарин к., 115).

Қатысуға тілек 
білдірушілердің бәріне 

есік ашық.

2015 жылғы мерейтой күндеріне арналады

Құтты болсын әлемге,
Ұлттық наурыз мейрамы.
Көрсек те қанша қиындық,
Азаттыққа сыйындық.
Алла қолдап алашты,
Тәуелсіз Қазақ ел болдық.
Әлемдегі ірі елмен,
Жас та болсақ тең болдық.
Кезінде кеңес тарылып,
Барымыздан кем болдық.
Игере алмай байлықты,
Қазақ елі жем болдық.
Болсақ та қанша шектеулі,
Қанағат қылдық, талмадық.

Мақсат қойып алдыға,
Тәуелсіздікті жалғадық.
Ту астына топтасып,
Бірлігі берік, көп ұлтты.
Мәңгілік Қазақ ел болдық,
Шүкір дейміз Аллаға.
Қабыл ал, Алла тілекті,
Қуантып мәңгі жүректі.

          Монтай АХМЕТШЕҰЛЫ,
                        еңбек ардагері.

  
Мәскелеу ауылы,
Әулиекөл ауданы.

«НАУРЫЗ  БАТА» БӘЙГЕСІНЕ

Мәңгілік  
Қазақ ел болдық

Еліміз еңселі,
Еңбегіміз еселі,
Жастарымыз жалынды,
Қарттарымыз көшелі,
Заманымыз тыныш болсын!
Егініміз бітік шығып,
Маңдайымызға бақ, 
  ырыс қонсын!
Өрендеріміз өрлесін!
Биікке шықсын төрлесін!
Жанымызды жаулап,
Ызғарлы жел еспесін.
Ошағымыздың оты лаулап,
Отанымыздың аты өшпесін

***
Наурыз айындай мейірім берсін,
Атымтай-Жомарттың 
  пейілін берсін.

Ананың ғазиз жүрегін берсін,
Әкенің мәнді тілегін берсін.
Асыл сөзге тоқтар бол,
Елдің мұңын жоқтар бол.
Ақ кемедей желкенді бол,
Өнегелі, өркенді бол!

***
Жазың жаңбырлы болсын,
Ұлың сабырлы болсын.
Қызың ибалы болсын,
Бойыңда сенім болсын,
Ойыңда елің болсын.
Дәулет берсін, тақ берсін,
Алла баянды бақ берсін!

 Серікбай ОСПАНҰЛЫ.

Қостанай қаласы.

Қош келіпсіз, Әз-Наурыз,
Қош келіпсіз, Әз-Наурыз!
Жарық күнді,
Шаттық үнді
Хош көріпсіз, Әз-Наурыз!
Шуақ төгіп, күн шығыпты,
Тал, терекке бүр шығыпты.
Дүбірлеген тіршілікті
Дос көріпсіз, Әз-Наурыз!
Тоқшылықты, молшылықты
Ескеріпсіз, Әз-Наурыз!
Ұлысымыз оң болғай-ды.
Ақ мол болғай,
Айранымыз, қаймағымыз!
Шұбат, қымыз, балдай уыз!
Жер түрленіп, бау гүлденіп,

Жайнай түссін жан-жағымыз!
Ел-халқымыз аман болғай,
Аман болғай аймағымыз!
Ұлдар өссін нар тұлғалы,
Болатындай айбарымыз. 
Қыздар өссін күн келбетті,
Әдепті де жайдары жүз.
Елім өсіп, өркендей бер,
Сұңқардай боп самғауымыз,
Орындалғай ойдағымыз.
Әлемдегі ең дамыған
Отыз үздік таңдауымыз!

Сұлтанбек БАЙДРАХМАНОВ, 
зейнеткер.

Қостанай ауданы.

Өрендеріміз өрлесін!

Отыз үздік таңдауымыз!
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