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     2016 жылдың 10 қазаны күні сағат 11-де «Шұғыла» 
жастар орталығының алдында Қазақстан Қарулы 
Күштерінің қатарына аттанғалы тұрған жас сарбаздар-
ды салтанатты түрде шығарып салу рəсімі өтті.
    Рəсімде аудан əкімінің орынбасары С.У.Хайруллин 
жас сарбаздарға ақыл-кеңесін арнап, əскери міндетті 
орындаудағы азаматтық парыздарын абыроймен 
атқаруға тілектестігін білдірді. 
    Мұнан соң аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Б.Уахитұлы жас сарбаздарға Аманкелді батыр елінің 
соғыс жəне еңбек ардагерлері атынан бата берді. 
   Келесі кезекте жас сарбаздар өздеріне көрсетілген 
жүрекжарды ақ тілектерге ризалықтарын білдіріп, 
жиналғандарды Отан алдындағы борыштарын абырой-
мен орындайтындықтарына сендірді. 
   Жас сарбаздар əскери борынштарын өтеуге үлкен 
құлшыныс танытты. Олар да бір-бірін құттықтап, ақ 
жол тіледі. 
   Сарбаздарға ауданымыздың өнер шеберлері əннен 
шашу шашты. 
    Мұнан соң рəсімге жиналған жұртшылық өкілдері-
мен қатар мектептердегі алғашқы əскери дайындық 
пəнінің мұғалімдері жəне əскери дайындыққа сай ар-
найы солдат киімін киген жоғары сынып оқушылары 
əрбір жас сарбазға сый-сияпат жасады. Олар да жас 
сарбаздарға ақ тілектерін арнады. 
  Рəсімге аудандық қорғаныс бөлімінің Т.Қ.Өтегенов 
бастаған басшылары да қатысып, сарбаздармен 
ескерткіш суретке түсті. 

Өз тілшіміз.

   Суреттерде: əскер қатарына баратын жас сарбаз-
дар тобы жəне оларға əскери форма киген жоғары 

Әскер қатарында болу - абыройлы парыз

ЖОЛЫҢ БОЛСЫН, ЖОЛЫҢ БОЛСЫН, 
ЖАС САРБАЗ!ЖАС САРБАЗ!

сынып оқушыларының сый-сияпат тапсырып 
тұрған сəті.  Олар сарбаздарға ақ жол тіледі.

Суретті түсірген автор.

     Құрметті оқырман! Қазіргі күні еліміз бойынша 
2017 жылдың  мерзімдік баспасөзіне жазылу науқаны 
жүріп жатыр. 
     «Аманкелді арайы» газетінің 2017 жылға жылдық 
жазылу бағасы төмендегідей болып  белгіленді:

      Жеке  тұлғаларға:

      1.  1 жылға   –   3 500 теңге
      2.  6 айға       –   2 000 теңге

♦ БАСПАСӨЗГЕ ЖАЗЫЛЫМ - 2017!

ӨЗ ГАЗЕТІҢІЗ – ӘР ҮЙДЕ БОЛСЫН, АҒАЙЫН!
                           Заңды тұлғаларға:

        1.   1 жылға    –   4 000 теңге
        2.   6 айға        –   2 200 теңге

    Құрметті оқырман! Сіздерді өздеріңіздің төл 
газеттеріңіз – «Аманкелді арайына» бір кісідей 
ұйымшылдықпен жазылады деп сенім білдіреміз.

Құрметпен - «АА» газеті редакциясы

АУДАН  ЖАҢАЛЫҚТАРЫАУДАН  ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

ҰСТАЗ РУХЫНА ТАҒЗЫМ
   2016 жылдың 8 қазаны күні туғанына 90 жыл толып 
отырған ұлағатты ұстаз, білікті де білімді мектеп дирек-
торы марқұм Сабыржан Оташұлына арналған салтанатты 
рəсім өтті. 
      Жиын сағат 9-да Жасбуын орта мектебінде бастал-
ды. Мектеп педагогикалық ұжымы мен оқушылары 
осы мектепті 14 жыл басқарған С.Оташұлының еңбегін 
ұлықтауға өте жақсы əзірлікпен келді. Кездесуде Сабыр-
жан Оташұлымен ұзақ жыл қызметтес болған əріптестері, 
ел ағалары, шəкірттері жəне өзінің ұрпақтары ғибратты 
əңгімелер айтып, жас ұрпаққа үлгі-өнеге көрсетті. 
    Рəсімге жиналған қауымды бірінші болып аудан əкімі 
Н.Қ.Өтегенов құттықтап, ұстаздың педагогтық жəне 
директорлық қызметтегі жетістіктерін жас ұстаздарға 
тіледі. 
 Келесі кезекте С.Оташұлының шəкірті, кейін 
ауданымыздағы білімнің қара шаңырағы - Аманкелді 
орта мектебін 14 жыл басқарған Н.Бекентаева, əріптесі 
М.Қоржынов, мектеп директоры М.Досымов сөз сөйлеп, 
дарынды ұстаздың санқырлы қабілетін ашып, ортаға сал-
ды. Жұртшылық оның да сөзін ықыласпен тыңдады. 
   Жиында С.Оташұлының ортаншы баласы, əке жолын 
қуған білікті ұстаз əрі белгілі ақын Сейітқали Оташев сөз 
сөйлеп, өздерінің əкелерінің еңбегін елеп, құрмет көрсетіп 
жатқан аудан басшылығына, Торғай аймағының барша 
жұртшылығына алғыстарын жеткізді. Мұнан соң Жасбуын 
орта мектебінің қабырғасына орнатылған С.Оташұлының 
ескерткіш-тақтасын М.Қоржынов пен О.Алмат ашты.  
   Мектеп оқушылары концерт қойды. Одан соң салтанатты 
рəсімге жиналған жұртшылық мектеп музейін көріп, тама-
шалап, өздерінің ризалықтарын білдірді.        

 (Жалғасы 8-бетте)

МЕРЕКЕЛІК КЕШ ӨТТІ
    Үрпек ауылдық округінде Тəуелсіздіктің 25 жылдығына, 
Қостанай облысының 80 жылдығына орай «Болашақты 
нұрландырған -Тəуелсіздік» атты мерекелік кеш өтті. Бұл 
кештің мақсаты: оқырмандар бойында Тəуелсіздікке деген 
құрмет қалыптастыру, оқушыларды елжандылыққа, туған 
жерді құрметтеуге тəрбиелеу жəне оқырмандардың кітапқа 
деген құрметін арттыру. Кешке аудандық мəдениет жəне 
тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы С.М.Кадиршинов, 
орталық кітапхана директоры Р.О.Əлмағанбетова, 
кітапхана əдіскері К.А.Мұсабаева қатысты. 
   Ауыл кітапханашысы М.Т.Нұржанова кіріспе сөз сөйлеп, 
оқырман қауымды 6 бөлімнен тұратын кітап көрмесімен  
таныстырды. Мемлекетіміздің əнұраны орындалып, 
ауыл əкімі Ғ.Т.Жақыбаев қатысушыларды мерекемен 
құттықтап, ел Тəуелсіздігі жайында айтып өтті. Кешті 
ауыл кітапханасының оқырмандары Сақан Сұлушаш 
жəне Əсетұлы Арсен жүргізді. Ауылдық кітапхана 
оқырманы Хайролла Талшынның «Тəуелсіздік», ағайынды 
Балахметовтердің «Байтақ елім - Қазақстан» əндері, 
«Сымбат» бишілер тобы орындаған «Толқын» биі,  қыздар 
тобының орындаған «Желтоқсан желі» əні көпшілік 
көңілінен шықты. Мектептің 6-7 сынып оқушылары ата-
бабаларымыздың ролдерін сомдады. Кештің соңғы бөлімі 
Қостанай облысының 80 жылдығына арналды.  Жергілікті 
сазгер Теміржан Жетпісбаевтың «Торғайым» əнін ауыл 
жəне мектеп кітапханашылары орындап, мерекелік кешті 
аяқтады. 
   Кеш соңында аудандық орталық кітапхана директо-
ры Р.Əлмағанбетова ауыл əкіміне, мектеп ұжымына 
оқырмандарға алғыстарын білдірді. 

Оқырман есіне!
АУДАНЫМЫЗДЫҢ ЕҢБЕК ДАҢҚЫ 

КІТАБЫ ШЫҒАДЫ 
    ҚР Тəуелсіздігінің 25 жылдығына орай ауданымызда 
«Амангелді ауданының Еңбек Даңқы» кітабын жарыққа 
шығару жұмыстары қолға алынуда. Аталмыш кітапты 
шығаруға байланысты арнайы құрылған топтың бірінші 
отырысы өткізіліп, кітаптың жобасы талқыланды. 
    Кітапқа Амангелді ауданының құрылған жылынан ба-
стап (1928 ж.) осы уақытқа дейінгі (2016 ж.) еңбектегі 
жетістіктері үшін орден, медальдармен, жоғары дəрежедегі 
мемлекеттік наградалармен марапатталған, салалар бой-
ынша еңбек сіңірген тұлғалар (білім беру, мəдениет, 
денсаулық сақтау, ғылым, өнеркəсіп, ауыл шаруашылық 
салалары, байланыс, сауда, тұрмыстық қызмет көрсету, 
көлік, құрылыс, спорт салалары бойынша жəне т.б.) 
енгізіледі. Енгізілетін тұлғалардың сапалы фотосуреті мен 
қысқаша деректер жəне марапатын дəлелдейтін негіздеме 
құжаттары болуы шарт. Кітапқа енгізу үшін мəліметтерді 
2016 жылдың 1 қарашасына дейін аудандық мұражайға 
немесе аудандық ішкі саясат бөліміне тапсыруларыңыз 
сұралады. Тапсырылған құжаттар қайтарылмайды, 
мұражай қорына сақталып қалатындығын ескертеміз. 

Ұйымдастырушылар алқасы
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 Тəуелсіздіктің 25 жылдығына орай Тасты 
ауылының əкімі Қатша Əлімғазықызы, ауылдың 
ақсақалдар алқасының төрағасы Кəрім ата, ауыл 
имамы Əуезхан ата тыл жəне еңбек ардагері, ау-
данымыз бойынша ең ұзақ жасап отырған 100 
жастан асқан Бижамал Бектепбергенованы туған 
күнімен құттықтап, оған зор денсаулық пен ба-
янды бақыт тілеп, Алғыс хатпен марапаттады, 
сыйлық табыстады.
  Бижамал əже өзіне көрсетілген құрмет үшін 
оларға ризашылығын білдіріп, алғысын айтты. 
Тəуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейтойының  
халқымызға зор қуаныш əкелуін тіледі.

Суретте: рəсімнен көрініс.
Салтанат ЕРЖАНОВА,

қоғамдық тілшіміз.
Тасты ауылы.

ҚР Тəуелсіздігіне 25 жыл жəне ұлт-
азаттық көтерілістің 100 жылдығына 

 Қарынсалды ауылдық 
кітапхананың кітапханашысы 
М.Мырзаханованың ұйымдас-
тыруымен Тəуелсіздіктің 25 
жылдығына орай «Тəуелсіз 
Қазақстан жаңа ғасырда» атты 
іс-шара өтті. 
 Іс-шараға 6-9 сынып 
оқушылары қатысты. 
   Шара барысында баяндама 
оқылып, сурет сайысы өтті, 

ТЫЛ АРДАГЕРІН АРНАЙЫ 

ҚҰТТЫҚТАДЫ
ТЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЛ АРДАГЕ

ҚҰТТЫ

«ТƏУЕЛСІЗ 
ҚАЗАҚСТАН -  

ЖАҢА ҒАСЫРДА» 
АТТЫ ІС-ШАРА 

ӨТТІ

кітап көрмесі ұсынылды. Сурет 
сайысының жеңімпаздарына ар-
найы диплом мен сыйлық табы-
сталды.

   Іс-шараның көпшілікке берген 
əсері мол болды.

Салтанат СƏРСЕНҚЫЗЫ,
қоғамдық тілшіміз.

   «Тəуелсіздік – Қазақстанның 
сан ғасырлық  арманы» 
тақырыбында мəнерлеп оқу, 
бастауыш сыныптар ара-
сында «Біз өз Отанымызды 
сүйеміз» атты сыныптан тыс 
сабақ, «Жаса, Қазақстаным!» 
патриоттық  əндер байқауы 
өтті. «Мен өз Отанымның па-
триотымын», «Мақтанышым 
– мемлекеттік рəміздер» ашық 
сабақтар өтті. Оларда еліміздің 
Тəуелсіздігімізді қалай алғаны 

МЕН – ТƏУЕЛСІЗ ЕЛДІҢ АЗАМАТЫМЫН!МЕН – ТƏУЕЛСІЗ ЕЛДІҢ АЗАМАТЫМЫН!

орай Н.К.Крупская атындағы жалпы 
білім беретін негізгі орта мектебінің 

тарих пəнінің мұғалімі 
С.Е.Байкенов «Мен 
– Тəуелсіз елдің аза-
матымын!»  атты 
дөңгелек үстел өткізді. 
 Мақсаты – 
оқушыларды адамгер-
шілікке, ел рəміздерін 
қастерлеуге, халықтың 
тарихын кеңінен білуге 
тəрбиелеу. 
   Дөңгелек үстел бары-
сында А.Н.Оспанбеков 
Тəуелсіздік  жыл-
дарына шолу жаса-
ды. Қорытынды сөз 
С.Байкеновке берілді.   
     М.СЕЙТҚОЖИН,
қоғамдық тілшіміз.

Қабырға ауылы.

ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ 25 ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ 25 
ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛДЫЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛДЫ

жəне оны баянды ету жолында 
25 жыл ішінде істелінген істер 
мен тұңғыш Президентіміз 
- Ұлт Көшбасшысы 
Н.Ə.Назарбаевтың ерен еңбегі 
жан-жақты сөз болды. Елбасы-
мыз Қазақстанның Тəуелсіздігін 
нығайта отырып, оның əлемдік 
қауымдастықпен тығыс да берік 
байланыс орнатуын қамтамасыз 
етті. 
    Тəуелсіздіктің 25 жылдығына 
орай «Баскетбол», «Тен-

нис» ойындарынан жарыс 
ұйымдастырылды. «Мəңгілік 
Елдің мызғымас жеті негізі» 
тарихи сабақ жəне кітапханада 
«Желтоқсан жаңғырығы» 
тақырыбында көрме өткізілді. 
Алдағы уақытта ауыл халқына 
«Жауқазын» көркемөнерпаздар 
үйірме мүшелерінің қатысуымен 
концерт жүргізбек.

Жандос ҚАРҚАБАТОВ,
қоғамдық тілшіміз,
Амантоғай ауылы.

♦Баспасөзге жазылым - 2017!

    Аса құрметті аманкелділік бауырлар! Қазіргі күні еліміз бой-
ынша 2017 жылдың баспасөзіне жазылу жүріп жатыр. Əркімге 
ең алдымен өз ауылының газеті ыстық. Себебі біз сонау Ха-
мит, Бөгетбай, Тұраш, Еренғайып ағайлардың редакторлық 
еткен кезінде ауданымыздың газетін оқыдық. Сол газеттен 
тəлім-тəрбие алдық. Ауданымыздың таңдаулы адамдары ту-
ралы мақала, очерктерді оқып, солардай болуды армандадық. 
Сол газетте басылған ақын-жазушылардың өлең-жырлары мен 
əңгімелерін, сатиралық туындыларын оқыдық. Солардың бəрі 
бізге үлкен əсер етті. 
      Кейін ер жеткен соң біздің өзіміз де аудан басшыларының бірі 
болдық жəне осы мақалаға қол қойып отырған екі азаматтың бірі 
аудандық мəслихатты, бірі аудан əкімінің идеологиялық саласын 
басқарып, баспасөзге жазылумен тікелей айналысты. Сол кезде 
біз аудандық газетке қолымыздан келгенше көмек жасадық. Ау-
дан халқының газетке ұйымшылдықпен жазылуын қамтамасыз 
еттік. 
      Біздің əлі есімізде 1990 жылы (ол кезде газет редакторы 
Х.Мұсабаев)  газеттің таралымы 4000 данаға жетті. Бұл - газеттің 
тарихындағы жазылуға байланысты жоғарғы көрсеткіш бола-
тын. Газет былтырға дейін 2000 данамен тарап келгені есте. Ти-
ражы былтыр түсіңкіреп кетті. Енді міне, қазіргі кезде бəріміздің 
де ойлануымызға тура келеді. Еліміздің оңтүстік аудандарында 
өздерінің аудандық газеттерінің таралымын төмендетпеуге бай-
ланысты көптеген игі істер жасалуда. Оларда өздерінің аудандық 
газеттері əр үйге таратылады. Бұл дəстүр жақсы қалыптасқан. 
Кейбір аз қамтылған отбасыларға жергілікті газет қалталы іскер 
азаматтардың, бизнесмендердің демеушілігі арқылы жазды-
рылып беріледі. Осы дəстүрді біздің Аманкелді ауданының 
кəсіпкерлері де қолға алса екен деп ұсыныс білдіреміз. 
    Аудандық газетке жазылуды сыртта жүрсек те ұсыныс жасап 
отырған біз өзімізден бастап отырмыз. Көпшілік жерлестеріміз 
жақсы біледі, біз қазір Қостанай қаласында тұрып жатырмыз. 
Бірақ соған қарамастан өзіміздің аудандық газетімізге жазылуға 
ниет білдіріп отырмыз. Бұл жөнінде газет редакторымен келісіп, 
шешім жасадық. Газетті уақытылы алып тұрудың жолын да 
шештік. Туған ауданымыздың күнделікті тірлігін біліп отыруды 
қаладық. Өмір болғасын қуаныш та, қайғы да болады. Солардың 
бірқатарын естімей қаламыз. Сондықтан газетті алу арқылы 
оларды да біліп отырамыз. 
    Аудан халқы жаңа əкімі Нұржан Қайыржанұлы Өтегеновтің 
басшылығымен ұлт-азаттық қозғалыстың 100 жылдық торқалы 
тойын жоғары деңгейде өткізді. Біз оны көзімізбен көріп, 
тамашаладық. Сырттан келген қонақтар ауданымыздың көркін 
көріп, қуанып қалды. Іс басындағы азаматтардың жасаған жақсы 
істеріне сүйсінді. Біздің өзіміз де ауданымыздың келбетін көріп, 
риза болдық. Осы себептен де ауданның тыныс-тіршілігін біліп 
отыру үшін аудандық «Аманкелді арайына» жазылмақпыз. 
Естуімізше Арқалық қаласында тұратын бауырларымыз да осы 
газетке жазылу жөнінде ұсыныс білдірген көрінеді. Оларды 
құптаймыз. 
     Құрметті жерлестер! Ауданның əрбір шаңырағы аудандық 
газетті жаздырып алғаны жөн деп есептейміз. Сондықтан аз ай-
тып, көп айтқанда, көп айтып, аз айтқанда Сіздерді «Аманкелді 
арайына» бір кісідей ұйымшылдықпен жазылуға шақырамыз. 

Құрметпен   -   Жұмағали ОТАШЕВ,
аудандық мəслихаттың бұрынғы хатшысы.

Əбдіқадыр ƏБІЛТАЕВ,
аудан əкімінің бұрынғы орынбасары.

«АМАНКЕЛДІ АРАЙЫНА» «АМАНКЕЛДІ АРАЙЫНА» 
ҰЙЫМШЫЛДЫҚПЕН ЖАЗЫЛАЙЫҚ, ҰЙЫМШЫЛДЫҚПЕН ЖАЗЫЛАЙЫҚ, 

ЖЕРЛЕСТЕР!ЖЕРЛЕСТЕР!

      «Ақ көгершін» қоғамдық бірлестік Қазақстан 
Республикасының Тəуелсіздігінің  25 жылдығына 
жəне Қостанай облысының  80 жылдығына бай-
ланысты əлеуметтік жобаны жүзеге асыру шеңберінде КМҚМ 
ҚООМЖСӨС  Қостанай облыстық əкімдігінің денсаулық 
басқармасы «Өкпе ауруын алдын-алу, өз денсаулығы бойынша 
азаматтардың жауапкершілігін арттыруға бағытталған іс-шаралар 
өткізу» əлеуметтік маңызы бар ауруларды алдын-алу мақсатында, 
облыстық тубдиспансер ауруханасының фтизиатр-дəрігері 
Ж.ЖМолдатаеваның қатысуымен 24 қазаннан бастап аудандық по-
шта байланысының түйіншегінде дөңгелек үстел, Амангелді орта 
мектебінде жəне Ы.Алтынсарин атындағы орта мектепте, Ішкі істер 
бөлімінде семинарлар, Амантоғай, Қарасу, Байғабыл ауылдарында 
«Мəдениет жəне спорт, өнер арқылы денсаулыққа» акциясы бойын-
ша дəрістер өткізеді. 
    Акцияның мақсаты: өкпе ауруын алдын-алу бойынша 
тұрғындарды ақпараттандыруды жоғарлату, салауатты өмір сал-
тын қалыптастыруын көтеру, қызметтің  түрлі  бағыттары, нақты, 
сұраныстар бойынша қатысу арқылы тəрбиелеу. Шығармашылығын, 
мəдениеттілігін дамыту, денсаулығының белсенділігін,  салауатты 
өмір салтына үгіттеу жəне танымалдығына, талаптылығын көтеру, 
тұрғындар арасындағы теріс əсердің болдырмауын алдын-алу, 
спорттық квесте жарысында 10 адамнан тұратын команда, «СӨС» 

жəне «Өкпе ауруы жоқ!» деген жазулармен ақ 
футболка жəне бейсболка киген əділқазылар 
бекетте  бағыттық парақпен командаларды 
күтеді жəне 1-3 орын алған жеңімпаздар  мақтау 
қағаздарымен, медальдармен, сыйлықтармен ма-
рапатталынады.
   Құрметпен -Альбина  Степановна  ЕРОХИНА,  

«Ақ көгершін» ҚБ жетекшісі.

БАСТЫ  БАЙЛЫҚ  - 
ДЕНСАУЛЫҚ
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ЖҰМЫСШЫ  МАМАНДЫҒЫ 
НЕГЕ  ЕЛЕУСІЗ ?

немесе жас түлектерге кəсіби бағдар беру - 
уақыт талабы

   Мектепішілік іс-шараларда «Ата-ана рөлін 
жандандырудың жаңаша бағыт-бағдары қандай 
болмақ?» деген сұраққа жауап беру мақсатын 
алға қойған үлгімде: оқушының ой-өрісін, 
білімін, тəрбиесін нығайту, дамыту мақсатында 
тəрбие жұмысына ата-аналарды көбірек тарту, 
ата-ананың бала алдындағы жауапкершілігін 
тереңірек ұғындыру қажет. Ата-ананың педа-
гогтармен ынтымақтастығын дамыту мақсатын 
алға қоя отырып, Мұхаммед пайғамбарымыздың 
«Əке мен шешенің бұл өмірде баласына сыйлайтын сыйлықтарының 
ішіндегі ең қымбатты жəне ең баға жетпес асылы-əдепті тəрбие» - деген 
сөзін басшылыққа ала отырып, қоғамда орыналатын киелі шаңырақ мек-
теп бола білсе, оның басты механизмі - педагог, онда білім алып, тəрбие 
жемісін бойына сіңіріп отырған оқушы емес пе? Ал сол оқушыға ата-
анадан артық қамқор кім бар? Сол қамқорлықты кейде орындап, кейде 
қоғамға сілтей салып жүрген заманда мұғалім «Ата-ана кінəлі», ал ата-
ана «Мұғалім кінəлі» деп төртке бөлініп отырған заманның тəрбиесінде 
ашылмаған мəселе, ойланбаған тəрбие жатыр. Ол үшін мектептің барлық 
іс-шараларына ата-ананы тарта біліп, оның жауапкершілігіне көбірек 
істер мен міндеттер бөліп бергенде ғана өз жауапкершілігі мен мектеп 
ауқымындағы істерге басы ауырып қарайтын болады. Сол үшін қандай 
бағдар болу керек? Əрине, ол үшін мектепте жұмыс жүргізетін ата-ана-
лар кеңесі мен мектеп əкімшілігінің реформалары мен бағдарламалары, 
тікелей ата-аналар комитетінің атқарылар істері міндеттері өзара бай-
ланыста болуы шарт. Ол үшін белсенді ата-аналарды жұмысқа тартқан 
жөн. Кейде жұмыс басты болып ата-ана мектептің істеріне бір жақты 
қарауы да мүмкін, соған қарамастан ата-ананың мүмкіндігін ескере оты-
рып, мектептегі іс-шараларға араласу жоспарын жүйелеп алған дұрыс.

    
   «Мен жастарымызды жұмысшы мамандығын белсенді меңгеруге 
шақырамын. Жұмысшы мамандықтарын меңгеру керек. Кезінде мен 
де жұмысшы киімін киюден бастадым, домна пеші от-жалынының 
жанында тұрдым. Үлгі алыңдар! Жылдар өтеді, бірақ, осы өмірлік 
тəжірибелерің, сендер қандай өмір жолын таңдап алсаңдар да, 
міндетті түрде кəделеріңе жарайды» - деп Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ə.Назарбаевтың жолдауында орынды айтқан.  
    Былтырғы  2015-2016 оқу жылында мектебімізде тоғызыншы  сы-
ныпты қырық екі оқушы аяқтады. Соның он жеті оқушысы  түрлі 
колледждерге оқуға түсті. Техникалық мамандыққа жеті оқушы, 
байланысқа бір оқушы, педагогикалық мамандыққа үш оқушы, темір 
жолшы мамандыққа екі оқушы, ауыл шаруашылығы мамандығына үш 
оқушы, Түркияның Испарта қаласындағы Мекке-Құран курсына бір 
оқушы.    Қазіргі таңда мамандықты оқушылар өз қалауымен емес, ата-
ананың қалауымен таңдайды. Ата-аналар балаларының білім деңгейіне, 
қабілетіне қарамайды, «Сен жоғары оқу орнына барасың, оқи аласың»-
деп үгіттейді. Қазіргі таңда алысқа бармай, өзіміздің Аманкелді ауданын 
алатын болсақ, біздің ауданымызда кейбір мамандықтар жетіспейді. 
Мысалы, механизаторлар, дəнекерлеуші,сварщик, аспазшы,повор, 
шашатараз,парикмахер, тоңазытқыш жөндейтін жəне тағы басқа маман-
дар жоқтын қасы. 
  Біз жалпы осы аталған мамандықтарды оқытатын колледж 
мұғалімдерімен, маман иелерімен жиі кездесулер өткізіп, сол 
мамандықтар жайлы, оның қоғамдағы орны мен маңызы төңірегінде 
оқушыларға бейнероликтер, слайдтар,презентация, арқылы бағыт-
бағдар береміз. Бірақ, осы жұмысымыздан оңтайлы нəтиже көре алмай 
отырмыз. Өткені  тағы да ата-ананың ықпалы басым.
      Болашақта ел тұтқасын ұстайтын азаматтардың болашақ маманды-
ғын анықтауға бағыт-бағдар беру - бүгінгі күн тəртібінде тұрған 
маңызды мəселердің бірі. Бүгінгі күні мектеп оқушыларына кəсіби 
бағдар беру жұмыстары қайтадан жандана бастады. Мамандықты сана-
лы таңдауда адамның қабілеттілігінің қалыптасуының да үлкен маңызы 
бар. Ол адамның психологиялық санасының қалыптасуына байланысты. 
Олар: қабілеттілік, қызығушылық, бағыттың құндылығы, кəсіптік жо-
спар, сенімі. Мектеп оқушыларының мамандық таңдауда дұрыс бағыт 
алу мəселесі мектептің психологиялық қызмет аясында жүргізілетін 
аса жауапты да маңызды жұмыстарының бірі болып отыр. Бала үшін 
болашақ мамандықты  таңдау  өмірлік  жолын дұрыс таңдаумен  бірдей. 
Өкінішке орай, біз, балалардың таңдауының ақылмен емес, біреудің 
сөзіне ере отырып немесе ата-анасының ықпалымен «қай жерге 
оқуға түсу оңай» деген көзқарастармен болып жатқанын байқаймыз. 
«Осы мамандықты таңдауыма ата-анам себепші болып еді. Енді өз 
қалауыммен екінші мамандықта оқып жүрмін» – деген сияқты сөздерді 
күнделікті өмірде жиі есітетініміз анық. Дұрыс таңдалмаған мамандық 
– мамандық иесінің өзіне ғана емес, қоғамға да кері əсерін тигізетінін 
ұмытпағанымыз жөн. Соңғы кездегі Білім жəне ғылым министрлігінің 
таратқан мəліметіне қарағанда, жоғары оқу орнын бітірген түлектердің 
50 пайызы өз мамандығы бойынша жұмыс істемейді екен. Бұл дегеніңіз 
мемлекеттің болашақ маман даярлауға грант негізінде оқыту үшін ел 
қазынасынан бөліп жатқан қаражатының 50 пайызы желге ұшады 
дегенді меңземейді ме? Ата-ананың баланы оқытуға жұмсаған ақшасын 
былай қойған кезде, Үкіметтен грантқа бөлінетін қыруар қаржының 50 
пайызы тиімсіз жұмсалады дегенді білдірмейді ме? Олай болса, 50 пай-
ыз студентті жоғары оқу орындары текке оқытқан болып шықпайды ма? 
  Əрбір оқушының жеке қабілеттері мен ерекшеліктерін, мүмкіндікте-
рін, шеберлігін, қызығушылығын ескеріп бағыт-бағдар, жекелеген 
мамандықтар туралы терең білім беру – біздің басты міндетіміз. Ал, 
мектебінде қанша оқушы болса сонша оқушының жеке-жеке қабілетін, 
бейімділігін анықтап, бағыт беріп отыру, мамандықты дұрыс таңдауға 
жол сілтеу – үлкен мəселе.
      Құрметті ағайын, бала тəрбиесі-біздің өміріміздегі ең басты 
міндетіміз.  Бала-біздің болашағымыз, сүйікті Отанымыздың тари-
хын жаңғыртып жаңадан жазатын да, іргетасын нықтап, қабырғасын 
қатайтатын да солар. Ұрпақ жалғастырып, келешектің бесігін тербететін 
де ата-ана, келер ұрпақты білім бұлағымен сусындататын- ұстаз, еңбек 
адамы, жетекшілер де ата-ана мен ұстаздар. Бұл аз десеңіз, біздің басы-
мыз есейген шақта сүйеу болатын тірегіміз де солар емес пе? Сондықтан 
бала тəрбиесіне немқұрайлы қарамай, бұл істі неғұрлым тізе қосып 
біріге отырып қолға алғанымыз жөн болар. 

М.ƏБДІКОВ, М.ƏБДІКОВ, 
Б.Қолдасбаев атындағы орта мектеп директорының Б.Қолдасбаев атындағы орта мектеп директорының 
тəрбие ісі жөніндегі орынбасары. тəрбие ісі жөніндегі орынбасары. 
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   2016 жылдың 5 қазан күні 
білім, денсаулық сақтау, спорт, 
мəдениет, халықты əлеуметтік 
қорғау мəселелері жөніндегі 
тұрақты комиссиясының депутат-
тарымен  аудандық балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебінің 
2014-2015 оқу жылдары атқарған 
жұмыстары туралы қарап, өзінің 
кезекті отырысын өткізді. Оны 
комиссия төрайымы Г.Баженова 
ашып, жүргізіп отырды.
     Спорт мектебінде спорттың 5 
түрінен футбол, қазақша күрес, 
дзюдо, жеңіл атлетика, бокс спорт 
түрлерінен  34 топта 620 спортшы 
тəрбиеленуде. Спорт мектебінде 11 
бапкер жұмыс жасауда, 2014-2015 
оқу жылдары Қарасу жəне Үрпек 
ауылдық округтерінде қазақша 
күрес бөлімше-лері ашылып екі 
бапкер жұмыс жасайды. Спорт 
мектебі 2016 жылы республика-
лық бюджеттен 68 000 000 (ал-
пыс сегіз миллион) теңге қаражат 
жұмсалып күрделі жөндеуден 
өтіп, кəзіргі уақытта дайындық 
жұмыстарын қысқы мезгілде 
өткізуге  толық жағдай жасалып 
отыр. Алдағы уақытта жас спорт-
шылар жақсы нəтиже көрсетіп, 
көптеген жеңістерге жететініне 
сенім білдірді.
  Отырыста депутаттар өздері-
нің көкейінде  жүрген біраз 
мəселелер бойынша өз ой-
ларын, ұсыныстарын айтты. 
Мысалы: депутат А.Ташимов 
тоғызқұмалақ ұлттық спортты 
дамыту туралы, Г.Баженова спорт 
түрлері бойынша жылдан жылға 
нəтижеге жұмыс істеу жағына 

Аудандық мəслихатта
ТҰРАҚТЫ КОМИССИЯЛАРДЫҢ ОТЫРЫСТАРЫ ӨТТІ

назар аударды. Өз кезегінде 
Н.Əбдіхалықов спортшылар-
ды облыстық, республикалық 
жарыстарға апаруға қаражат 
мəселесінің қиындығын айтты. 
Күн тəртібіндегі мəселе бойынша 
комиссия мүшелері тиісті қаулы 
қабылдады.    
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   2016 жылдың 5 қазанында 
аудандық мəслихаттың бюджет, 
экономика заңдылық пен құқықтық 
тəртіп мəселелері жөніндегі 
тұрақты комиссиясының жұмыс 
жоспарына сəйкес «Амангелді 
ауданында шағын кəсіпкерлікті 
дамыту жəне қолдау мақсатында 
жүргізіліп жатқан іс-шаралардың 
барысы туралы» Амангелді 
аудандық кəсіпкерлік жəне 
ауылшаруашылығы бөлімінің  
есебі тыңдалды. 
   Тұрақты комиссия отырысы 
өтер алдында комиссия мүшелері, 
яғни аудандық мəслихат депу-
таттары шағын кəсіпкерлікті да-
мыту үшін несие алған біршама 
нысандарды аралап, істелініп 
жатқан жұмыстарымен таны-
сты. Атап айтар болсақ: «Ата-
мекен» кəсіпкерлік палатасы-
нан несие алған  ЖК «Айжан» 
(Ж.Нөпіров) «Қонақ үй» жоба-
сы,  «Бизнестің жол картасы - 
2020» бағдарламасы бойынша 
жеке кəсіпкер Бимагамбетова 
Т.Р. – «500 тонналық көкөніс 
сақтау қоймасы», өз қаражаты 
есебінен   Амангелді ауданы Есір 
ауылында ЖК «АЯП С.Ж» (Аяп 
С.Ж.)  «Сиымдылығы 3000 тонна 
көкөніс сақтау қоймасының са-

лынып жатқанын көрді. Тұрақты 
комиссия отырысына аудан əкімі-
нің орынбасары, мəслихат депу-
таттары, бөлім, мекеме басшы-
лары, кəсіпкерлер палатасының 
директоры қатынасты. Ауданда 
кəсіпкерлікті қолдау мақсатында 
бірталай жұмыстар атқарылған.  
«Жұмыспен қамту- 2020 жол кар-
тасы» бойынша 2016 жылдың 22 
шілдесіне текті 19 адам микро-
кредит алған. 2016 жылы  аудан 
бойынша 864 кəсіпкер тіркелсе, 
2015 жылы бұл көрсеткіш 823-
ті құраған. Өткен жылмен 
салыстырғанда 41-ге өсіп отыр. 
Тиісінше жұмыс істейтіндер саны 
да 50 адамға өсіп, 2053 адам еңбек 
етуде.
   Отырыста депутат А.Ташимов 
осы алынған несиелердің 
мақсатты жұмсалуын кімдер 
қадағалайтындығына аса на-
зар аударды. Өңдеу цехтарының 
ашылуына мəн беру керектігін 
атап өтті. Аудандық кəсіпкерлік 
жəне ауылшаруашылығы бөлімі 
басшысының орынбасары 
Ж.Əубəкір несиелер алу кезіндегі 
кездесетін қиындықтар жөнінде 
айтып, құжаттар дайындау ба-
рысын бір жүйеге келтіріп, об-
лыс орталығына бармай-ақ аудан 
орталығында шешу жолдарын 
қарастыруды ұсынды.
  Күн тəртібіндегі мəселе қызу 
талқыланып, депутаттар өз 
ұсыныстарын ортаға салды. 
Отырыс соңында айтылған 
ұсыныстарды ескере отырып 
қаралған мəселе бойынша қаулы 
қабылданды.

Өз тілшіміз.

ХАБАРЛАНДЫРУ
    Амангелді аудандық Қоғамдық кеңесінің шы-
ғып қалған мүшелерінің орнына кандидаттар 
ұсыну жөнінде конкурс өткізіледі.
     Конкурса қатысу үшін:
    1. Кандидатураны Қоғамдық кеңестің құрамына 
ұсыну туралы  коммерциялық емес ұйымның жаз-
баша ұсынысы жəне азаматтың өтініші;
  2. Кандидаттың өмірбаян деректерін көрсете 
отырып, кəсіптік жəне қоғамдық қызметі туралы 
мəліметтер ұсынылады.

Кандидатқа қойылатын талаптар: 
  Қазақстан Республикасының 18-ге толған, 
сондай-ақ Қоғамдық кеңес жергілікті деңгейде 
қалыптастырылған жағдайда тиісті əкімшілік-
аумақтық бірлік негізінде тұратын азаматы 
Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидат бола алады.

    Соңғы уақытта аудан аумағында ит тістеу 
фактілері көбейіп кетті. Оның бірден-бір 
себебі аудан тұрғындары тарапынан иттер 
мен мысықтарды асырау жəне серуенде-
ту қағидаларын сақтамауда болып тұр. Жыл 
басынан бері аудан аумағында иттер мен 
мысықтарды асырау ережелерінің сақталмауы 
салдарынан 52 адамды ит тістеген жəне 
малдарға шабуыл жасалған. Осыған орай аудан 
тұрғындарының назарына Қостанай облыстық 
мəслихатының 2014 жылғы 14 наурыздағы 
№ 259 шешімімен бекітілген Қостанай 
облысының елді мекендері аумағында иттер 
мен мысықтарды асырау жəне серуендету, 
қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау жəне 
жою қағидасымен танысып алдағы уақытта 
иттерді осы қағидаға сəйкес ұстауларыңызды 
сұраймыз.
   Жеке тұрғын үйлер, жеке құрылыстар 
аумақтарында иттердің қашып кетуін, 
адамдарға жəне жануарларға шабуыл жасау-
ын болдырмайтын жағдайларда иттерді оқшау 
аумақта жəне (немесе) байлап ұстау қажет. 
Егер аумақты ит күзететін болса, иттің аумақта 
бар екендігі аумаққа кіре берістегі қақпада 
ескерту тақтайшасымен хабарлануы тиіс. Өз 
иттерінің оларды асырап отырған орыннан өз 
еркімен шығып кетуіне жол бермеу жөніндегі 
шараларды қолдану қажет. 

♦Өзекті мəселе

АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!
    Бірнеше иттердің, мысықтардың кенеттен 
өлген, бір мезгілде ауырған жағдайлары тура-
лы немесе олардың əдеттен тыс мінез көрсетуі 
туралы ветеринариялық мамандарға хабар-
лау жəне ветеринариялық мамандар келген-
ге дейін ауру деп күдік келтірілген иттер мен 
мысықтарды оқшаулап асырау жөнінде ша-
ралар қолдану қажет. Иттер мен мысықтарды 
асырау жəне серуендету қағидаларын бұзу 
- Қазақстан Республикасының əкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексінің 408 
бабына сəйкес ескерту жасауға немесе үш 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл 
салуға əкеп соғады. Жеке тұлғалардың 
денсаулығына немесе мүлкiне залал келтiруге 
əкеп соққан дəл сол əрекеттер он айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға 
əкеп соқтырады. Сонымен қатар қоғамдық 
орындарда жетектеуші тұлғасыз жүрген ит-
тер мен мысықтар қаңғыбастар деп саналады 
жəне олар аулауға жатады. Қаңғыбас иттер 
мен мысықтарды аулау «Ветеринария тура-
лы» Заңның 11-бабының 4-тармағына сəйкес 
жүзеге асырылады.

Есым ДАВЛЕТОВ,
 «Аманкелді мал дəрігері» 

коммуналдық мемлекеттік кəсіпорыны 
директорының міндетін атқарушы,

облыстық мəслихат депутаты.

      Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидат:
    1. Сотталғандығы болмауы;
  2. Сот заңда белгіленген тəртіппен сыбайлас 
жемқорлық қылмыс жəне сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылық жасауда кінəлі деп танылған 
болуы; 
  3. Психикалық ауруға, алкоголизмге, наша-
қорлыққа немесе уытқұмарлыққа байланысты 
денсаулық сақтау ұйымдарында есепте тұрмауға 
тиіс;

       Амангелді аудандық Қоғамдық кеңесіне кан-
дидаттарды қабылдау  мерзімі: 2016 жылдың 
12 қазанынан – 21 қазанға дейін.сағ 09.00-ден   
13.00-ге дейін; 14.00-ден 18.00-ге дейін, каб. 215
   Мекен жайы: Б.Майлин көшесі 14. Аудандық 
мəслихат аппараты.
     тел.  871440-22015;  
     эл. amang_maslixat@mail.ru
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     1982 жылы Арқалықтың совxоз теxникумын 
тəмамдаған соң, өзімнің туған ауылыма орал-
дым. Ауылымыз ол кезде «Қазақстанның 40 
жылдығы» атындағы совxоз деп аталатын. 
Келісімен жұмысқа орналастым. Жұмыс деген 
аты болмаса,  өз мамандығым бойынша қызмет 
табылмады. Қай жерде маман жоқ, сол орынға 
мені жібереді. Ай сайын жұмыс ауыстырдым де-
сем де болады. Ақыры, орталық кеңседегі дис-
петчер Жапаров Сүгірбай аға тұрмыстық қызмет 
көрсету комбинатына басшы болып кетті де,мені 
сол кісінің орнына ұсынды.Бұл жер енді нағыз 
бір жанып тұрған оттың ортасындай. Елдің 
бəрі «жассың, тəжірибең жетпейді. Қиналып 
қаласың» деп шошытты. 
    Расында да жаңа жұмысым нағыз еңбектің 
қайнаған қазаны екен. Таңғы 6-да жұмысқа 
келіп бүкіл бөлімшелерден, мекемелерден 
мəлімет жинайсың. Мəселе туындай қалса, 
уақытында шешу қажет. Шешілмесе директорға 
жеткізуге тиіссің. Жоғарыдан түскен тапсырма-
ларды қадағалау, директор шаруашылықтарды 
аралап, малшы, шөпшілерге кеткенде үнемі бай-
ланыста отыру оңайға түспеді. Қауырт жұмыс 
титықтатып, түнгі он екі, тіпті, түн ауғанша 
жүретін кешігіп қалатын күндер жиіледі.  
Қызметім шынында да ауыр тигесін амал жоқ 
ата-анаммен ақылдастым. «Егер ауылда тұрақты 
жұмыс табылмаса, көктемге əскер қатарына кет-
кенше жаңадан ашылған кеңшарлардың біріне 
бара тұрайын. Мені мына жұмыстан босатсын» 
деп əкемді Нұржановқа жібердім. Əкем совхозда 
ұзақ жыл бойы ұста болып жұмыс істейтін. Өзі 
де менің шаршап жүргенімді сезген əкем сөзімді 
жерге тастамай, директорға барып «ауылда ба-
лама лайық жұмыс жоқ шығар. Рұқсатыңызды 
беріңіз» өтініш айтыпты. Сонда ол кісі «əй, 
Түбекбай, мен сенің балаңа бір бухгалтерлік 
орын беріп отырғызып қоюыма болады. Бірақ 
одан жақсы маман болып қалыптаспайды. 
Қазір оның нағыз жұмыс істейтін кезі. Мен 
оны сынау үшін əдейі «от пен суға» салып, 
шаруашылықтың əр саласында шыңдап жүрмін. 
Жүре келе төселіп, игеріп кетеді. Егер басында 
үйренбесе, кейін қиналады.  
    Ал, оған көнбеймін десең, өзің ұстасың ғой, 

  «Жақсы елдің мақтаны, жұпар гүл жердің 
мақтаны» деген ғой, мақаламызға арқау  
азаматқа да лайықтығын айтқымыз келеді. 
Туған ортасына елеулі игіліктер жасауға жанын 
салып,қарым-қабілетін аянбай сарп еткен бұл 
кісінің есімі мен ісі Торғай өңірі жұртының  ау-
зынан əліде түсер емес. Көз көргендердің бəрі 
де кеңестік кезеңдегі ілуде біреу жайт, алыс 
түкпірдегі ауыл тұрмысын құлпыртып, байлығы 
да, сəулеті жағынан да жарқыратушы болуын 
аңыз қып əңгімелейді.
 Сол шақта осындайлық бірді-екілі 
шаруашылықтар бағын жандырған  Нұрмолда 
Алдабергенов, Николай Никитич Головац-
кий сынды əйгілі жаңашылдармен алғырлығы 
теңдестірілуші жан туралы жазуға біріміз та-
лапкер тілші ретінде іздеп барғанымыз есте. 
1975 жылдың қарбалас күзі еді. Өз алдына 
жеке шаңырақ көтерген Торғай облысының 
Аманкелді ауданындағы Қазақстанның 40 
жылдығы атындағы кеңшарға  кештетіп келіп, 
ертеліп кеңсеге асықсақ та директоры орнынан 
табылмады. Таңнан еңбеккерлердің басы бо-
лып, диқандар мен малшыларды, қыстақтарды 
аралауға  аттанып кетіпті.
   Кездесе алмағанымызбен бұған дейін көріп 
жүргендерімізден бөлек бейнедегі қазақы 
ауылдың жақсылық шарапатына бөленген 
жарқын тынысы мен көрікті келбеті құлақ 
жарған өзгеше өзгеріс лебін жайып салғандай-
ақ көрінді. Соны жаңғыртушы азаматқа сүйсініс 
негізсіз емес екенін түсіндік. Əңгіме өзі өмір 
сүріп, қызмет еткен жүйенің озығын пайдалана 
біліп, елі іші мүддесіне жұмсауға жұмылдырған, 
тізгінін ұстағанша жұмысы өндімей, жолы 
жанбай келген екі шаруашылықты бірдей алға 
тартып, өркенін өсірген басшы Əбдісадық 
Нұржанов туралы болып отыр. 
     Ғасыр бұрын Аманкелді мен Кейкі ба-
тыр қол бастаған, сарбаздары ат дүбірлеткен 
дала төсіндегі байырғы Байғабыл, Қарасу 
ауылдарының орнындағы Қазақстанның 40 
жылдығы атындағы жəне «Коммунизм жолы» 
кеңшарлары атағының алысқа асуы, аймақтағы 
үлгілі-тірек шаруашылықтар қатарына қосылуы 
мінеки, осы кісінің батыл іс-əрекетімен 
ұштасады. Ұлтжандылықтың, перзенттік 
парыздың,  қанға тараған үлкен рухтың, 
намысқойлық тектіліктің ұшқыны болып себілуі 
екені сөзсіз бұл.
    Намысқойлық демекші, артта қалудан арыла 
алмай қойған кеңшарларды басқарудан үркіп, 
қашқақтаушылар сырт айналып жатқанда на-
мыс жыртып шыққан бір өзі ғана болуын 
білеміз.Соғыстан кейін əскерде қайралған 
қайрат бар, білікті білім бар, ең бастысы елі іші 
еңсесін  тіктетуге деген от бар, осы мақсаттағы 
азаматтық биік борыштан жанылған талап жа-
лыны əуелі Қазақстанның 40 жылдығында та-
нылды. Бұл сол кездегі тоқырау дейтін кедергіге 
дөп келгенімен    қиюы табылған қат-қабат істер 
жемісін жармай жатпады. 
       Тарихында қиындықтан аяқ алып көрмеген, 
өгейсітуден көз ашпаған шаруашылық тамы-
рына қан жүгіріп, жанына дем бітті. Бірлік те, 
тірлік те нығайды. Біреулер қызыққан, біреулер 
қызғанған өзгерістер өрледі. 
         Сонда біз көрген зəулім үш қабатты мек-

теп оң құбылыстың алғашқы көрінісі екен. 
Еңбек жолын ұстаздықтан бастаған адамға 
ұрпақ келешегін ойлап, алдымен соған күш 
салуы  бірінші кезектегі міндет болғаны 
анық. Құбылмалы саясатты жүйеде  мектепке 
қаламынан зор үміт күттірген жазушы Ақан 
Нұрмановтың есімін бергізу де оңайлыққа 
соқпағанын жақын қызметтестері ғана біледі.
     Бірте-бірте ескі Байғабыл əсем ауылға ай-
налып үлгерді. Жаңа көшелер бой түзеп, сəнді 
үйлерге толды. Басқадай жұмыстар бастан асып 
жатса да директордың тікелей қадағалауымен 
тұрғындар қора-қопсыны, ауланы таза ұстауға, 
айналаны жасыл желекке көмкеруге, бау-
бақшаға малындыруға үйренді.Байғабылдықтар 
ауданда алғашқылар қатарында үйді-үйге 
тартылған таза ауыз суының рахатын көрді. 
Мал бордақылау алаңы, тері илеу цехы, сүт 
сауу кешені сияқтылы өндірістік нысандар ауыл 
тірлігін қоса  қыздырды.
   Бəрінен бұрын ерлік пен ұлт рухының 
жері екені ұмытылмауы үшін шаралар жұрт 
разылығын тудырды. Өңір тарихынан, ата-баба 
салт-дəстүрінен сыр шертетін мұражай орнады. 
Кірсе шыққысыз салынған Мəдениет үйі сөнуге 
шақ қалған ұлттық өнер отын қайта маздатты, 
талай таланттар көзін ашты. 
     Айта берсе, Əбдісадық ағаның қолдан кел-
генше ыстық ортасына жасауға тырысқан 
жақсылықтары көп. Осындайда Абайдың «Өзің 
үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның 
бірі боласын» деген ғибраты еске түседі.Тек 
өзі үшін емес, өмір бойында халқы қамы үшін 
жан-тəнімен күйіп-пісіп , бар қуат-білімін сол 
мұратқа арнаған жанның азаматтығы бүгінде 
көпшілік үлгі тұтқан қасиет. 
 - Əбекең елім деп еңбек етті. Іске 
талапшылдығымен қатар,  сегіз қырлы бір сыр-

лы жан сұлулылығы өзіне баурайтын. Бізді, жа-
старды уақытты босқа өткізбей өнермен, спорт-
пен шұғылдануға қайрайтын.  Тікелей қолдауы 
арқылы құрылған «Гүлдерай» ансамблінің ауыл 
аймақ мақтаны болуына қаншама күш салды 
десеңізші. Сол ұядан ұшып шыққан біразымыз 
өнерді біржолата серік етіп кеттік.
           Рас, беті жылтыр тар заманның қыспағында 
ойлағанын бəрін орындау мүмкін болмады. 
Өмірінде біте қайнасқан ортасын ешкімнен кем 
қылмауға деген ынтасын орындау оңайлыққа 
соқпады. Қанатындағы, қамқорлығындағы 
адамдарға барша жақсылықты жасауды көздеген 
еркіндеу басшылығына биліктің оң қабақ таны-
та қоймаушылығы, іштей жақтырмаушылығы 
сағын сындыра алмады. 
   Əркімнің қуанышын өз қуанышындай, өз 
бақытындай санайтын. Өсуімізді, абыройлы 
атануымызды көрінуінде құшаққа қысып «Міне, 
нағыз азаматсың дей аламын. Сол қадір беделді 
жоғары ұстай білуді естен шығармаңдар» 
дейтін, - дейді Қазақстан Республикасына 
еңбек сіңірген мəдениет қызметкері Аманкелді 
ауданының құрметті азаматы, дəулеткер күйші 
Айтпай Мұздаханов. 
      Əбекеңнің  халық алдындағы парызы мен 
қарызын адал өтеген қызметі, əрдайым үлкен мен 
кішіге мейірім есіп тұратын  жүзі, баршаға  бау-
ырмал нұрлы көңілі аманкелділіктер жүрегінде. 
80-нен аса дүниеден озған абыз ақсақалдың  
90-ға толар кезі осы күзтін. Ізгі істерге толы 
артында қалған терең ізімен, тағылымы таудай 
қасиетімен ұмытылмас тұлға.                                                           

Айқын НЕСІПБАЙ, 
Қазақстанның құрметті журналисі.

Суретте: Ə.Нұржанов сүйікті зайыбы Жібек 
Əбдіхалыққызымен.

балаңа темірден бесік жасап ал да, соған бөлеп 
қой. Сосын отырасың өмір бойы өзің асы-
рап» депті. Бұл уəжбен келіспеске шара бар 
ма, əкем үйге келіп «Əбекең дұрыс айтады, 
бар жұмысыңа шық, етің Əбсадықтікі, сүйегің 
менікі» деп жұмысқа қуды. Ауыл үлкендерінің 
біз көрген тəрбиесі осындай еді. 
    Сол оқиғадан кейін қашан əскер қатарына 
шақырылғанша Əбекеңнің  қарамағында жұмыс 
істедім. «Жылқы баласын тістеп сүйеді» деген 
ғой, басшы тарапынан сондай бір тіл жеткісіз 
жанашырлықты сезінгесін, сылтауға орын 
қалмады. Маңдай теріңді төксең, қандай қиын 
жұмысты да еңсеруге болатынына көзім жетті. 
Əскер қатарынан келгеннен соң Коммунизм 
жолы совхозында тағы да Ə. Нұржановтың 
қарамағына түстім. Бұл кезең менің өмір 
мектебімдегі емтихан болды десем артық емес. 
Аға буыннан көп нəрсені үйрендім, ойға түйдім. 
Əбекең үнемі халықтың жағдайына, əсіресе, 
жастардың білім алуына баса назар аударатын. 
Жетістігін дəріптеп басқаларға үлгі қылатын. 
Егерде, ғайыптан тайып ағаттық жасасақ, оны 
да кеңдікпен кешіре білетін. Ағалық қамқорлық 
танытып, келесіде қателік жасамауымызды 
ескертетін. 
    Ол кісі тек ғана білікті шаруашылық бас-
шысы емес, тамаша ұстаз еді. Жүрген жерінде 
лайықты шəкірт тəрбиелеуді өзінің азаматтық 
парызы санайтын. Соның бір мысалы өзім. Мен 
сияқты енді ғана техникум бітірген ұяң жігітті 
шаруашылықтың көрігіне салып, шыңдап, 
тəрбиелеп шығарды. Егерде, аудан, қала, ме-
кеме басшысы лауазымына жетіп жатсам, сол 
ұшқан ұядан көрген тəлімім мен тəжірибемнің 
пайдасы деп білемін. Нұржановпен жұмыс істеу 
əрі жеңіл, əрі ауыр болатын. Жеңілдігі бар істің 
ретін біледі, парторг,ауылсовет,рабочком,комс
орг,мектеп директоры,клуб меңгерушісі бəрі, 
бəрінің жұмысын өзі өте жақсы білетін. Ал, 
қиыны қателескеніңді бірден көріп қалатын 
əрі дұрыс жұмыс істемесең қуырып алатын.  
«Шаруашылық басшысымын» деп шікіреймей, 
қоғамдық жұмысқа белсене араласып, бəрінің 
ортасында өзі жүруші еді. Көмекке мұқтаж жан-
дар болса, оған да жаны ашып, қолұшын беру-

ге əзір тұратын.  Жаңалыққа жаны құмар, іскер 
де адал басшы қай жерге барса да құрметке 
бөленді. Бар қайрат-жігерін сала жүріп, 
небір күл-қоқысқа бөккен мекендерді қалаға 
бергісіз қылып құлпыртты. Өйткені, Əбекеңнің 
табиғаты сондай, қай іске кіріссе де жанын 
салып атқаратын. Алда болуды қалайтын. 
Бəйгенің алдын бермейтін нағыз тұлпардай əсер 
қалдыратын...
           Жасырақ кезінде көп нəрсені аңғарып-білуге, 
парқын тереңірек тануға қабілет-қарымың 
жете бермейтіні рас. Тіпті, Əбекең сияқты аты 
елге танымал, іс əрекеті мен жүріс-тұрысының 
өзінен кесек мінез бен кесімді қимылдың ада-
мы екені көрініп тұратын көрнекті адамдардың 
қасында жүргенінді де кеш ұғып жатамыз. 
Менің өз басым, осындай жағдайды кейінірек , 
ел сенімін арқалауға тура келген тұстарда – ау-
дан, қала, басқарған кездерімде ғана толығырақ 
түсіне бастағандай болдым. Жас кезеңдердегі 
Əбекеңнен алған тəлім-тəрбие мектебі мені 
не бір сындарлы сəттерде сүріндірмей алып 
шыққанын сан мəрте іштей сезініп жүрдім. Бұл 
сезім менде əлі де бар ... Мүмкін,  жоғалмайтын 
шығар. Таулар алыстаған сайын алып бо-
лып көрінетіні тəрізді, Əбекең сияқты бойына 
сан қырлы қасиеттерді сыйдырған танымал 
тұлғалардың бейнесі де, уақыт өткен сайын 
жарқырап ашыла түсері анық. 
          Есейіп, оң-солын таный түскен тұста өз өмір 
жолыңа шолып бір қарайтын сəттерің де болып 
тұрады. Сондай бір уақытта өмірден өз жолымды 
тауып, Азаматтық тұрғыдан қалыптасуыма оң 
əсер еткен жандардың тіпті де аз болмағандығын 
аңғарамын. Бірақ, сондай сый-құрметпен санам-
да жатталған абзал жандардың ішінде, барша 
болмысымен өшпестей із қалдыратындары өте 
сирек. Сол сиректердің ішінде мен үшін оқшау 
тұрғаны - Нұржанов! 
   Əбекең жалпақ елге көп қызмет еткен, əртүрлі 
ортада жұмыс жасай жүріп, соңынан сандаған 
шəкірт ерткен ұлағатты ұстаз бола білген алғыр 
басшы. Ұстазды ұятқа қалдырмау – шəкірттік 
парыз! Мен де осы биіктен табылсам деймін! 
«Бізде  бір шəкірті едік, Нұржановтың» деп айта 
жүрер азаматтардың алдағы қатарынан табыл-
сам мен үшін зор мақтаныш!  

Жомарт ТҮБЕКБАЕВ.
Астана қаласы.

ЖАҚСЫЛЫҒЫ ЖҰРТ ЖҮРЕГІНДЕ

БІЗ  ДЕ  БІР  ШƏКІРТІ  ЕДІК . . .

ПЕНСИЯДАН КЕЙІНГІ ОЙ

Қызық-ай,
Мен де биыл пенсияға шықтым ғой,
Оның мəнін енді ғана ұқтым ғой.
Тұлпардайын тұсауы бар, қимылсыз,
Мынау өзі айнымаған тұтқын ғой. 

Уақыт мені алдына сап айдапты,
Байқамаппын мұндай ұры-жалдапты.
Қақпалаумен тұйыққа əкеп тірепті,
Сұрамастан таңдайсың деп қай жақты.

Залым-уақыт, арамдыққа шебер ме-ең,
Сені білсем, айдауыңа көнер ме ем.
Аямадың, сезінемін мен қазір,
Тастағандай зіл-батпанды төбемнен.

Жарқыным, мұныңа мен көне алмадым,
Келіспес баяулықпен өр-арманым.
Дүбірдің диірменін тарта берем,
Төте жол одан артық көре алмадым.

Өйткені, көргем қызық еңбекпенен,
Ер жүгін өмір бойы теңдеп келем.
Қуаныш, көңілділік бəрі сонда,
Шипа боп, бойымды бір меңдетпеген.

Барайын жайымды айтып бастықтарға,
Бермейтін бір жұмысын қастық бар ма?
Жобалап, бір кəсіпті лайықтар,
Іріге жолайтындай жастық бар ма?

ШЫМБОЛАТ ЫРҒАҒЫНА 
ҚОСЫМША

Ұят болды-ау, ұлы елдің ірігені,
Енді қашан жұрт болып бірігеді?
Қайран ел, тоз-тоз болып кете барды,
Ал кеше мақтанумен жүріп еді.

Тарадық ойда жоқта, аяқасты,
Жол таппай Гобачевті қара басты.
Ағайын бірін-бірі қанға бояп,
Бейбіт елге соғыс кеп араласты.

У-шу боп, елдің жартсы азан-қазан,
Туып тұр жұршылыққа заман жаман.
Жақ-жақ боп билік үшін арпалысып,
Бой көтерді пысықтар амалдаған.

Ұят болды-ау тамақтың жетпегені,
Басшылардың қисынсыз ептегені.
Көсемдер серт бергендей бірауыздан,
Молшылық алдарыңда көп деп еді.

Білмейтін ел едік біз сауда-саттық,
Сабырмен əр нəрсенің артын бақтық.
Мəжбүр боп алыпсатар заманына,
Еріксіз саудагердің отын жақтық.

Заманың болғаннан соң алақұйын,
Көбейді парасатсыз шала ұйым.
Өрекпіп, өршеленіп ұрандап жүр,
Басбұзар өңшең ұртқа  болмай тыйым.

БІР АРЫЗҚОЙҒА

Əр елде қалыптасқан əдет бар-ды,
Қарасаң ой жіберіп, жоқ пен барды.
Сүйелдей көзге шыққан арамзаны,
Айыру қиын емес, ойы жарлы.

Ондайлар адам көшін кейін тартқан,
Бойына зұлымдықтың жүгін артқан.
Бүйідей жүрген жерін қан-қақсатып,
Жүреді əлсін-əлсін шалып арттан.

Жазылмас арызқұмар жарасы бар,
Сүйкімсіз қораштанған қарасы бар.
Көрсоқыр, ақ-қараны айырмайды,
Жазбаса жаны шығып, аласұрар.

Қашаннан жөнге жүрмес кесір еді,
Əркімге шоқпар болып есіреді.
Біреуді қаралауға жанын салып,
Күтеді арам жолдан «несібені».

Не құдай, не адамға сенімі жоқ,
Қоғамға пайда қылар өнімі жоқ.
Кəсіппен арыз жазу  айналысып,
Не сəнді, яки мəнді өмірі жоқ.

Өмірің осыменен өтті-ау, шіркін,
Маңайды елеңдетіп, бұзып шырқын.қын.
Ескерткіш сен сабазға қояр ма екен,
Дүниеде ажал жетіп өлсең бір күн?үн?

               Əбдісадық НҰРЖАНОВƏбдісадық НҰРЖАНОВ

Өлең  жазды  өмірден
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ЖҮРЕГІМДЕ САҒЫНЫШ БОЛҒАН СОЛ ЖЫЛДАРЖҮРЕГІМДЕ САҒЫНЫШ БОЛҒАН СОЛ ЖЫЛДАР

   Жылдар өткен сайын сыныптай сырғыған Жылдар өткен сайын сыныптай сырғыған 
өмір өрнектері еске оралатыны ақиқат. өмір өрнектері еске оралатыны ақиқат. 
Оңашада ой үйір демекші, жалғыз  отырғанда Оңашада ой үйір демекші, жалғыз  отырғанда 
артта қалған жылдар белестері көз алдыңнан артта қалған жылдар белестері көз алдыңнан 
кино лкино лентасындай өтіп жатады. Жастықтың 
шарпыған жалынына булығып, жайран-
дап жүріп, алғаш еңбек жолыңды бастаған 
ұжымыңды ұмыту əрине, мүмкін емес. 
Əсіресе, алғашқы айдың еңбек ақысын 
қолыңа ұстап, оны өз əріптестеріңмен атап 
өткенің қандай қызық, қуанышты дерсің?! 
    Қасиетті де қастерлі бір уыс топырағы мен 
үшін ыстық көрінетін туған жерім Аманкелді 
ауданының айнасы А.Байтұрсынов ата-
мызша айтқанда халықтың көзі, құлағына 
айналған, 80 жылдан астам тарихы бар 
«Тың шұғыласы»,  қазіргі атауы  «Аманкелді 
арайы» газеті редакциясы ұжымында алғаш 
рет еңбек жолымды бастадым. Уақыт қас-
қағым сəт-ау, содан бері 44 жыл жылжып өте 
шығыпты. Редакция табалдырығын имене 
аттаған мені ұжым жатырқамай қарсы алды. 
Əрине, алғашқы күндері шағын мақаланы, 
тіпті қысқа хабар жазудың өзі қиындау бол-
ды. Тосыннан  ұжымға келіп қалам ұстаған 
мен үшін барлығына төселіп кету оңайға 
соқпады. Сол кездері газетте қызмет жасаған 
қаламы жүйрік, тəжірибелі журналистер 
Еренғайып Əбдіхалықов, Уəли Хайруллин, 
Өтеген Сейдəзімов ағаларымның көмегіне 
сүйеніп, ақыл-кеңестерін тыңдап отырдым. 
Редакцияға қызметке алған, сол кездегі га-
зет редакторы Бөгетбай Əлмағанбетовтың 
ағалық қамқорлығын ұмыту мүмкін емес. 
Есімдері аталған ағаларымның барлығы 
да бұл дүниеден озды. Оларға жатқан 
жерлеріңіз жарық, қабірлерінің іші жұмақ 
нұрына толсын - дегеннен айтар басқа 
қолдан келер жоқ. 
    Өмірге адам келеді де ерте ме, кеш пе 
сол өмірден өтеді. Əрине, мұның барлығы 
Алланың қолындағы іс. 
   Менімен бірге редакцияда иық түйістіре 
қызмет еткен Сейілбек Əбдіков, Төлеген 
Сейдахметов те бақиялық болды. Екеуінің де 
қаламы қарымды журналистер еді. Төлеген 
кейін облыстық «Торғай таңы» газетінде 
қызмет істесе, Сейілбек сол кездегі Ле-
нинград қаласындағы жоғары кəсіподақ 
мектебін сырттай оқып бітіріп, аудандық 
партия, кəсіподақ комитетінде еңбек етті. 
У.Хайруллин мен Ө.Сейдəзімов партия, совет 
саласына қызметке ауысты. 1977 жылдан ба-
стап газет ұжымын Е.Əбдіхалықов басқарды. 
Ерекең - өте байсалды, аз сөйлеп, көп тын-
дайтын еді. Суырып-салма  ақындығы да 
бар. Ақындар айтысына қатысқан. Өнерге 
өте жақын еді. Қызметкерлерге дауыс 
көтеріп сөйлегенін естігенім жоқ.  Жігіттер, 
«Сабыр түбі - сары алтын» деп барлығын 
ақылға сыйдырып отыратын. Бəріміздің 
де ортақ мақсатымыз - газетті оқырмандар 
көнілінен шығатындай болуын қамтамасыз 
ету. Біздің де илегеніміз бір терінің пұшпағы 
емес пе деп, қызметкерлерді жігерлендіріп, 
үнемі шығармашылық жетістіктерге жете-
леп отырушы еді. Ақылына ісі сай, аяулы 
азамат Ерекең де өмірден ерте озды. 
    Тұлпардай ауыздықпен арпалысқан 
тұмар мінезді ақындар Əбжан Əбілтаев, 
Қонақбай Теміржанов, Самат Асқаровпен, 
2 жылдай осы газеттің редакторы болған 
Сұлтанғали Бейсекеевпен бір бөлмеде оты-
рып, талай рет жарыса мақала жаздым. Аз 
уақыт газет редакторының орынбасары  
қызметінде болған Серікбай Шоңғаловпен 
де қаламдас болдым. Газеттің бірде-бір 
саны Ғ.Қарағұловтың, М.Қанафиннің, 
Қ.Қанафиннің фотосуретінсіз шықпайтын.
   «Аманкелді арайы» газетінің ыстығына 
күйіп, суығына тоңып, осы уақытқа дейін 
қызмет жасап келе жатқан Хамитбек 
Мұсабаев бауырымды қалай ерекше ата-
маймын?! Екеуміз газет редакциясына 1972 
жылы келдік. Ол төрт-бес ай кейін келді. 
Тақырыпты тапқырлықпен табан астынан 
табады. Мен мақаланы жазып тастаймын да, 
тақырып таба алмай, басым қатып отыра-
ды. Соны түсіне қояды да «Реке, тақырыпқа 
тіреліп отырсың ғой  шамасы» - деп мақала 
тақырыбын бірінен-соң бірін атай жөнеледі. 
«Жақсы тақырып, мақаланың жартысына та-
тиды»,  деп Бөкең үнемі айтып жүруші еді. 
40 жылдан астам уақыт газетте еңбек етіп, 
кейінен осы ұжымды көп жылдардан бері 
басқарып келе жатқан Хамитбек қаржылық 
дағдарыстарды жəне басқа да қиындықтарды 
жеңе білді. Қаламы жүйрік журналист по-
эзиямен де айналысады. Бірнеше кітаптары  
жарық көрді. Шабытына шабыт қосып, 
қаламы ұшқырланып, əлі де талай биіктерге 
самғай беретіндігіне сенемін. Оған дейін біз 
білетін редакторлар осы қызметке əрқалай 
келді. Мысалы: Бөгетбай ағай екі ретінде 
тілшіден редактор болса, Еренғайып ағай 
əдеби қызметкер, бөлім меңгерушісінен 
жауапты хатшылыққа соқпай редактордың 

орынбасары, одан кейін редактор болды. 
Сұлтанғали да Бөкең секілді тілшіден редак-
тор болды. Хамитбек барлық сатыдан өтті. 
Тілші, бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы, 
редактордың орынбасары, бас редактор бол-
ды. Артықшылығы ол макетті өзі сызады. 
Жоғарыдағы үш редактордың үшеуі де ма-
кет сызып  көрмеген кісілер. Бөкең – Өтеген 
Сейдəзімовті жауапты хатшы етті. Ол кез-
де Өтекең ғана макет сызды. Одан басқа 
ешкім сызбады. Өтекең кезекті демалысына 
бүгін кешке шығарылса, келесі күні қайта 
қызметке алынды. Ол 13 жыл бойы еңбек де-
малысынан шақырылып отырылды. Макетті 
білген журналистті газетші дейді. Хамитбек  
газетші.
    Биыл, корректор болған апайымыз Шай-
зат Есмағанбетованы немересінің ұзатылу 
тойында кездестірдім. Құлап, аздап жам-
бас сүйегін ауыртып алған екен. Темірден 
жасалған жылжымалы төрт аяқтыға сүйеніп 
жүреді. Көрмегеніме де, 30 жылдай болып 
қалған. Қасына келіп жақындай бергенім сол 
еді «Рамазансың ғой» деп бетімнен сүйді. 
Апайды көргенде өз анамды көргендей 
қуанып қалдым. Редакция  мен баспахана 
есепшісі Күлғаныс Ахметова,  машинист-
калар Нұрбибі апай, Ақжібек Фазылова 
есімдерін сағынышпен еске аламын. Нұрбибі 
мақала басқанда саусақтары клавиатура 
үстінде көз ілеспейтін. Ақжібек те өз ісіне 
мығым болды. Мақалалар жиналып қалғанда 
жазғандарыңды оқып тастаңдаршы, деп тез 
басып тастайтын. Редакция мен баспаханың 
жұмысы бір-бірімен тығыз байланыста 
болатыны белгілі. Осының бел ортасын-
да жүрген баспахана меңгерушісі Қазтай 
Ахметжанов көзіне көзілдірігін киіп алып, 
тапсырыстарды өзі жасап тұратын. Ұлы 
Отан соғысының ардагері, марқұм иманды 
болсын, қатты сөйлеп, дауыс көтеру дегенді 
білмейтін Қақаңның қос жұбайы болды, 
бірі Мəсура апай редакцияда, екіншісі 
Рəзия апай  баспаханада техничка болып 
еңбек етті. Менің тұсымда баспаханада 
еңбек еткен Зейнегүл Қойшығұлова, За-
йра Ахметжанова,  Ақбала Хасенова, Қапаш 
Сұлтанов, Əділхан Төребеков жəне есімдері 
есіме түспей отырғандардың барлығыда өз 
істерін адалдықпен атқаратын. Амантоғай 
аудандық  «Коммунистік еңбек үшін» 
газетіне ауысқанымда жинақтаған мол 
тəжірибем үлкен пайдасын тигізді. Мұнда 
аз уақыттың ішінде əдеби қызметкерліктен 
редактордың  орынбасары қызметіне 
көтерілдім.  Сүйікті ұжымыма айналған 
газеттегі қаламдастарымның игі ықпалы  
деп сеніммен айта аламын.
   Редакциядан  партия, совет аппараты-
на қызметкерлер тартылды. Олар жай-
лы жоғарыда айтып өттім. Жалғыз бет-
пен шығатын газеттің аударма бөлімінде 
істеген Бахытбек Байтеміров аудандық пар-
тия комитетінің нұсқаушысы, «Шөптікөл» 
кеңшары партия ұйымының хатшысы, сель-
совет төрағасы, ауыл əкімі, мектеп дирек-
торы болып қызмет атқарды. Осы бөлімде 
істеген Ұмсынай Жаманова Жоғары пар-
тия мектебіне жолдамамен барып оқып, 
Амантоғай  аудандық партия комитетінің ап-
паратында еңбек етті. Сол кездегі аудандық 
партия комитетінің бірінші хатшысы, ту-
ысым  Ғ.Д.Жоламановпен көңіл қосып, 
балалы-шағалы болды. Қазір Көкшетау 
қаласында тұрады. 60-ыншы жылдардың бас 
кезінде аудандық газеттің бір беттік орыс-
ша тілді аударма газетіне қызметке келген 
М.И.Вандерді аудан жұртшылығы жақсы 
білді. Ол  бақилық болғанша, қонақ үйде 
өмір кешті. Марқұмға жеріміздің топырағы 
бұйырды. Редакцияда қызмет істеп жүргенде 
бауыр ауруына шалдығып, қайтыс болды. 
Ол өзінің отбасы жайлы ешқандай тіс жар-
майтын. Кейде есін білмей ауырып кететін 

кездері болатын. Сондай сəтте костюмінің 
іш қалтасынан сарғайған суретті алып 
шығып, «мынау менің əйелім мен балам» - 
деп кемсеңдеп көзіне жас алатын. Ержетіп 
есейген баласының əкесі жайлы анасынан 
сұрамағаны қалай? Əйтпесе, анасы айтпады 
ма екен?! Бəрінен де бұрын өз қанынан туған 
баласын өмірден аңсаумен өткен əкесінің 
дағдыры қалай ойлантпады екен шіркін-ай?! 
Өз баласын бауырына басып, сағынышын 
баса алмай өмірден озды. Мен қылышынан 
қан тамған, «Алға!» - деп ұрандаған 
коммунистік партияның кезіңде редакция 
ұжымында еңбек жолымды бастағанымды 
тағы айта кеткім  келеді. Партия қатарына 
қабылдайды, тəрбиелейді, басымнан сипап 
баспалдақтан өсіреді. Біреулерге жақпасаң 
су түбіне кеттім дей бер. Партияның үнсіз 
əрекетінен талай азаматтар партия қатарынан 
шығарылып,  қызметтерінен қуылып жат-
ты. Мұндай жағдайға тап болсаң іле басқа 
жаққа қоңыс аударасың немесе отбасыңнан 
жырақта жүріп, салт басы жұмыс істеуіңе 
тура келеді. Жала жабылып, қызметтен 
қуылғандар қатарында марқұм Бөгетбай 
Əлмағамбетов те бар еді. Біреулер арыз-
ды дөңгелете жазып жіберген болу керек. 
Тексеріс басталды да кетті. Аудандық пар-
тия, тіпті облыстық партия комитетіндегілер 
де оны қуғынға алды. Облыстық пар-
тия  комитетінің  сол кездегі үгіт жəне на-
сихат бөлімі меңгерушісінің орынбасары 
А.Шолпанов, жерлесіміз обком нұсқаушысы 
Д.Қорғанбеков  редактор отырған каби-
нетке бір күні сау етіп кіріп келді. Тіпті 
бұл іс қылмыс деп аудандық прокурату-
ра да қызметкерлерден түсініктеме алды. 
Сол сəтте  «Бөкенді тексереді, жұмыстан 
шығарады»,  деген əңгіме гуілдеп, ауданға тез 
тарап кетті. Көп ұзамай тексеріс аяқталып, 
Бөкең редакция басшылығынан қуылып, 
есеп карточкасына жазылған партиялық 
сөгіс жарияланды. Екінші рет 1980 жылы 
тағы солай жазаланып, Аманкелдіде еш жер-
ге жұмысқа алмағандықтан,  шалғайдағы  
Қима  аудандық  газетінде салт басы қызмет 
істеді. Үш жылдан кейін мен де қызметіммен 
қош айтысып, партиялық сөгіс арқалап, 
Бөкең соңынан кете бардым. Сондағы 
жасаған қылмысымның түрі – əкемнің 
үйін  сатқандығым. Сатып алған, марқұм 
болып кетті, Қабдыраш Ержанов аудандық 
партия комитетіне арыз түсірген. Оны өзі 
жазды ма, əлде біреулер итермеледі ме, 
беймəлім  күйінде қалды.  Бастауыш партия 
ұйымының жиналысында менің мəселемді 
қарауға аудандық партия комитетінің 
екінші хатшысы А.Жұмабаев, ұйымдастыру 
бөлімінің меңгерушісі Қ.Тəшімов, үгіт 
жəне насихат бөлімінің  меңгерушісі, туы-
сым С.Исмайылов,  нұсқаушы Қ.Жұмабаев, 
есімін ұмыттым тағы бір нұсқаушы келді. 
Аудандық партия комитетінің барлық 
аппаратының бөлім басшылары осында 
болды. Бірнеше жыл редакция жəне баспа-
хана партия ұйымының хатшысы болып 
сайланғам. Газеттің бөлім меңгерушісімін.  
Партия жиналысынан кейін бəрі əдіре қалды. 
Бастауыш партия жиналысында жұмыстан 
шығарылып, есеп карточкасына «сөгіс жари-
ялансын», деген  қаулы қабылданды. Келесі 
күні аудандық партия комитетінің бюро-

сы да  сол күйінде қаулыны бекіте салды.  
Бюро мүшелері хатшы С.Омаровтың сөзіне 
бастарын шұлғып отыра берді. Атылуға 
бара жатқанымдай маған «соңғы сөзің», - 
деді хатшы. Айтарым жоқ, - дедім. «Тоқсан 
ауыз сөздің тобықтай ғана түйіні» таныстар 
арқылы облыстық партия комитетіне шығып, 
Амантоғай аудандық газетіне қызметке ба-
ратын болдым. Амантоғай редакциясына 
тастай батып, судай сіңіп, аудан алғашқы 
жабылғанға (1988 ж) дейін қызмет жасадым. 
Аудандық партия комитетінің бірінші хат-
шысы, марқұм  иманды  болғыр, Дүйсембаев 
Əнеш Жанбайұлының қабылдауында бол-
дым. «Қызметінді жақсы атқар, сөгісіңді  бір 
жылдан кейін аламыз» - деді. Бір жыл өте 
шықты. Бюро мəжілісіне сөгісімді алды.
       Егеменді  еліміздің  туы аспанда желбіреп, 
биіктей түскенде коммунистік партияның 
саясаты да мүлдем құрдымға кетті. Демо-
кратия үстемдік жасай бастағанда халық 
бұрынғыдай емес,  тасада домалақ арызды 
қарша боратқандардан құтылып,  көздері 
ашылды-ау. Партияның  каһарынан үрейлері 
ұшып, іштегі шындықтарын  шырылдап  
жеткізе алмай  жүргендердің үстемдігі  
орнады. Мен партияның құйтырқы сұм 
саясатын басшылыққа алып, кейбір 
əділетсіздіктерге жол берген шенеуініктер 
жайлы  жəй ғана жұқалап жазып өттім. Өзім 
қызмет жолымды алғаш бастаған редак-
ция ұжымындағы жұмбақ жəйтті жасырып 
қалмай, оқырмандарға жеткізуді жөн көрдім. 
Əрине, оның төрелігін айту менің еншімде 
емес,  алайда оның жауабың алға жылжыған 
уақыттың еншісіне қалдырайын. 
     Зейнеткерлікке  шығып, адал  еңбегімнің 
дəмін татып отырғанда, туған топырағымда 
еңбек жолымның алғашқы құтты қақпағын 
ашқан аудандық газетті қалай ұмытайын?! 
Жылдар жылжып өткен сайын оның 
қызметкерлері өзгеріп, жаңарып, жасарып 
отырады. Бірақ, газет өз үнін жоғалтпай, 
уақыт талабына сай аудан экономика-
сын, мəдениетін, халықтың əлеуметтік 
мəселерін оқырмандарға  қызмет көрсете 
беретіні белгілі. Шіркін! Бұдан  80 жыл 
бұрынғы мұрағатта жатқан газет тігінділерін 
парақтасаң ғой, тарихы  тұнып тұрған 
ауданның оқиғаларын көз алдыңа елесте-
тер едің. Осы газетте еңбек қадамдарын 
бастаған республика, облыс көлеміне таны-
мал болған жерлес ақын-жазушыларымыз, 
қаламы жүйрік журналистеріміз  қанша ма 
дерсің!  Олардың  шығармашылық шыңырау 
биіктерге көтерілгені жəне көтеріліп келе 
жатқаны бүкіл аудан жұртшылығының 
мақтанышы. 
   Уақыт өткен сайын еліміздің гүлденіп, 
көркейіп, халқының тыныштығы 
бұзылмай, бейбіт өмір кешіп, əлеуметтік 
жағдайларының жақсарып келе жатқаны 
қуаныш пен шатыққа бөлейді. Астанада 
тұрып жатсам да бүйрегім туған топырағыма 
бұрып тұрады. Аудан жұртшылығының күн 
санап тұрмысының  жақсарып, əл-ауқатының 
арта түскендігін, жастарының кəсіпкерлігі 
шыр айналдырып өмір талабына ілесіп оң 
өзгерістерге  қол жеткізгендіктерін естіп, 
біліп қуанып отырамын. 
    Ер жетіп, есею жолдан өткен ұжымым - 
аудандық газеттің үні заман талабына сай 
үндесіп, оқырмандардың қызықтап оқи  
беретін  басылымына айнала берген. Бұдан 
44 жыл  бұрын  қарама-қарсы  қойылған  
үсті қара қос үстелде отырып, мақала 
жазған  Хамитбекке жəне ол басқарып 
отырған газет қызметкерлеріне қаламдарың 
мұқаммай,  жарық жұлдыздай жарқырап, 
оқырмандар жүрегіне жол тауып, ыстық 
ықыластарыңа  бөлене беріңдер! -  деген 
жүрекжарды тілегімді жеткіземін. Соны-
мен қоса туған ауданымның халқын сүйікті 
газетіміз «Аманкелді арайына» бір кісідей 
ұйымшылдықпен жазылуға шақырамын 
жəне елімнің солай істейтініне толық 
сенемін.
     Ия, еңбек жолымды осы редакцияда ба-
стап, жақсылардан тəрбие алған, жүрегімде 
сағыныш болған сол жылдарды еске ал-
дым. Сағынамын, ойлаймын,  мақтанамын, 
ұмытылмас жақсылардың жақсылығын 
еске аламын. Сағымдай болып өте шыққан 
сағындырған қайран сол жылдар-ай! 

Рамазан ТІЛЕУЖАН,
баспасөз ардагері, Қазақстан 

Журналистер Одағының мүшесі
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Вандер, Сəуле Əбішева, Галя Əлмағанбетова, Бақытбек Вандер, Сəуле Əбішева, Галя Əлмағанбетова, Бақытбек 
Бəйтеміров, Бөгетбай Əлмағанбет, Сейілбек Əбдікұлы, Бəйтеміров, Бөгетбай Əлмағанбет, Сейілбек Əбдікұлы, 
Уəли Хайроллаұлы, Күлғаныс Смағұлқызы, Шайзат Уəли Хайроллаұлы, Күлғаныс Смағұлқызы, Шайзат 
Есмағанбетқызы, Мəшкура Ахметжанкеліні (1972 ж)Есмағанбетқызы, Мəшкура Ахметжанкеліні (1972 ж). . 

Суретті түсірген  Ғалымгерей Қарағұлов.Суретті түсірген  Ғалымгерей Қарағұлов.
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АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
   «Амангелді ауданы əкімдігінің қаржы бөлімі» 
КММ  аудандық коммуналдық меншік нысанда-
рын сату жөнінен аукцион өткізеді. 
   Сауда 2016 жылы 1 қарашада  сағат 10.00 де 
мемлекеттік мүлік тізімінің www.gosreestr. kz. веб-
порталында өткізіледі.
   Аудандық коммуналдық меншік нысандарын 
сату Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 
жылғы 9 тамыздағы №920 (бұдан əрі-Ережелер) 
қаулысымен бекітілген жекешелендіру нысанда-
рын сату Ережелеріне сəйкес жүзеге асырылады. 

АУКЦИОН
Ағылшын  əдісі

   «Амангелді ауданы əкімдігінің білім беру 
бөлімі» КММ
   1. Амангелді ауданы əкімдігінің білім беру 
бөлімінің М.Тонашин атандағы жалпы білім 
беретін бастауыш мектебі ғимараты, 1979  жылы 
салынған, жағдайы қанағаттандырылықсыз,  
Бастапқы бағасы – 102 000 теңге. Аукционға 
қатысу үшін кепілдік жарна- 15300 теңге. Мекен- 
жай: Амангелді ауданы, Үрпек селосы, Қосжан 
елді мекені.
 2. Амангелді ауданы əкімдігінің білім беру 
бөлімінің Кіндікті жалпы білім беретін бастауыш 
мектебі ғимараты, саланған жылы анықталмаған, 
жағдайы қанағаттандырылықсыз,  Бастапқы 
бағасы – 50 000 теңге. Аукционға қатысу үшін 
кепілдік жарна- 7500 теңге. Мекен-жай: Амангелді 
ауданы, Байғабыл селосы, Жетібай елді мекені.

  «Амангелді ауданының Қарынсалды ауылдық 
округі əкімі аппараты»  ММ
  1. Амангелді ауданы əкімдігінің білім беру 
бөлімінің Қарынсалды жалпы білім беретін ба-
стауыш мектебі ғимараты, 1979  жылы салынған, 
жағдайы қанағаттандырылықсыз,  Бастапқы 
бағасы – 135 000 теңге. Аукционға қатысу үшін 
кепілдік жарна- 20250  теңге. Мекен- жай: 
Амангелді ауданы, Қарынсалды селосы, Горняк 
елді мекені.

   Амангелді ауданының Үрпек  ауылдық округі 
əкімі аппараты»  ММ
   1. Бұрынғы кітапхана ғимараты, 1980  жылы 
салынған, жағдайы қанағаттандырылықсыз,  
Бастапқы бағасы – 130 000 теңге. Аукционға 
қатысу үшін кепілдік жарна- 19500  теңге. Мекен- 
жай: Амангелді ауданы, Үрпек селосы, Аккісі елді 
мекені. 
  «Амангелді ауданы əкімдігінің ветеринария 
бөлімінің «Амангелді мал дəрігері» МКК
  1. Бұрынғы мектеп ғимараты, салынған жылы 
аңықталмаған, жағдайы қанағаттандырылықсыз,  
Бастапқы бағасы – 91 000 теңге. Аукционға 
қатысу үшін кепілдік жарна- 13650  теңге. Мекен- 
жай: Амангелді ауданы, Амангеллді селосы, Есір 
елді мекені. 
     Назар аударыңыз! Тізілім веб-порталының 
өтінімді қабылдаудан бас тартуына қатысушының 
хабарландыруда көрсетілген талаптарды 
сақтамауы, сондай-ақ сауданың өткізілеті тура-
лы хабарламада көрсетілген кепілдік жарнаның 
сатушының шотына аукционның басталуына 
жетпіс екі сағат қалғанға дейін түспеуі негіз бо-
лып табылады.
  Аукциноға қатысу үшін тізілім веб-порталында 
мыналарды көрсете отырып алдын ала тіркелу 
қажет: 
  1) жеке тұлғалар үшін: жеке сəйкестендіру нөмірі 
(бұдан əрі ЖСН), тегі, аты, əкесінің аты (болса);
 2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сəйкестендіру 
нөмірі (бұдан əрі БСН), толық атауы, бірінші 
басшысың тегі, аты,  əкесінің аты (болса);
 3)  кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші 
деңгейдегі банктің есеп шотының деректемелері;
 4)  байланыс мəліметтері (пошта мекенжайы, 
телефон, факс, е-mail);
 5) ұлттық куəландыру орталығы берген ЭСҚ 
қолданыс мерзімі.
   Жоғарыда көрсетілген мəліметтер өзгерген 
жағдайда қатысушы бір жұмыс күні ішінде тізілім 
веб-порталында енгізілген мəліметтерді өзгертеді.
    Аукцион қатысушысы ретінде тіркелу үшін 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

     КГУ «Отдел финансов акимата Амангельдинско-
го района»  проводит аукцион по продаже объектов 
районной коммунальной собственности
     Торги состоятся 1 ноября 2016 года, в 10 часов, 
на веб-портале Реестра государственного имуще-
ства www. gosreestr.kz.
   Продажа объектов районной коммунальной 
собственности осуществляется в соответствии с 
Правилами продажи объектов приватизации, ут-
вержденных постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 9 августа 2011 года №920 
(далее - Правила).

АУКЦИОН
Английский  метод

    
   КГУ «Отдел образования акимата Амангельдин-
ского района»
   1. Здание начальней общеобразовательной шко-
лы им. М Тонашина отдела образования акимата 
Амангельдинского района, год  постройки 1979 
год, состояние неудовлетворительное.  Стартовая 
цена – 102 000 тенге.  Гарантийный взнос для уча-
стия в аукционе составляет – 15300  тенге. Адрес: 
Амангельдинский район, село Урпек, населенный 
пункт Косжан
   2. Здание Киндиктинской начальней общеобра-
зовательной школы отдела образования акимата 
Амангельдинского района, год  постройки не уста-
новлен, состояние недовлетворительное.  Старто-
вая цена – 50 000 тенге.  Гарантийный взнос для 
участия в аукционе составляет – 7500  тенге. Адрес: 
Амангельдинский район, село Байгабыл, населен-
ный пункт Жетибай.
     ГУ «Аппарат акима Карынсалдинского сельского 
округа Амангельдинского района» 
    1. Здание  Карынсалдинской начальней общеоб-
разовательной школы отдела образования акимата 
Амангельдинского района, год  постройки 1979 год, 
состояние неудовлетворительное.  Стартовая цена 
– 135  000 тенге.  Гарантийный взнос для участия в 
аукционе составляет – 20250  тенге. Адрес: Аман-
гельдинский район, село Карынсалды, населенный 
пункт Горняк.
     ГУ «Аппарат акима Урпекского сельского округа 
Амангельдинского района» 
   1. Здание бывшей библиотеки, год  постройки 
1980 год, состояние неудовлетворительное.  Стар-
товая цена – 130 000 тенге.  Гарантийный взнос 
для участия в аукционе составляет – 19500  тенге. 
Адрес: Амангельдинский район, село Урпек, насе-
ленный пункт Аккиси.
     КГП «Амангелді мал дəрігері отдела ветерина-
рии  Амангельдинского района» 
   1. Здание бывшей школы, год  постройки не уста-
новлен, состояние неудовлетворительное.  Старто-
вая цена – 91 000 тенге.  Гарантийный взнос для 
участия в аукционе составляет – 13650  тенге. 
Адрес: Амангельдинский район, село Амангелді, 
населенный пункт Есир.
      Внимание! Основанием для отказа веб-порталом 
реестра в принятии заявки является несоблюдение 
участником требований,  указанных в объявлении, 
а также непоступление за семьдесят два часа до на-
чала аукциона гарантийного взноса, указанного в 
извещении о проведении торгов, на счет продавца.
Для участия в аукционе необходимо предваритель-
но зарегистрироваться на веб-портале реестра с 
указанием:
  1) Для физических лиц: индивидуального иден-
тификационного номера (далее- ИИН), фамилии, 
имени и отчества (при наличии);
  2)  Для юридических лиц: бизнес- идентифика-
ционного номера (далее- БИН), полного наимено-
вания, фамилии, имени и отчества (при наличии) 
первого руководителя;
  3) Реквизитов расчетного счета в банке второго 
уровня для возврата гарантийного взноса;
   4) Контактных данных (почтовый адрес, телефон, 
факс, e-mail)
   5) Срока действия ЭЦП, выданной национальным 
удостоверяющим центром.
      При изменении вышеуказанных данных участ-
ник в течение одного рабочего дня изменяет дан-
ные, внесенные в веб- портал реестра. Для реги-
страции в качестве участника аукциона не обходимо 
на веб- портале реестра зарегистрировать заявку на 
участие в аукционе по форме, подписанную ЭЦП 
участника. Участники аукциона в течение одного 

тізілім веб-порталында қатысушының ЭСҚ 
қойылған аукционға қатысу туралы өтінімді ны-
сан бойынша тіркеу қажет.
     Аукционға қатысушылар аукционның баста-
луына бір сағат қалғанда ЭСҚ мен аукциондық 
нөмірді пайдаланып, аукцион залына кіреді. 
Аукцион сауданың өткізілуі туралы хабарламада 
көрсетілген Астана қаласы уақытында аукцион 
залында жекешелендіру нысанының бастапқы 
бағасын автоматты түрде орналастыру жолымен 
басталады.

Аукционды сауданың ағылшын əдісімен өткізу 
Ережелері

 1) егер аукцион басталғаннан кейінгі жи-
ырма минуттың ішінде аукцион залында 
қатысушылардың бірде біреуі жекешелендіру 
нысанының бастапқы бағасын Ережелер-
ге сəйкес белгіленген қадамға өсіру жолымен 
жекешелендіру нысанын сатып алуға тілек 
білдірмесе, онда осы жекешелендіру нысаны бой-
ынша аукцион өтпеді деп танылады;
 2) егер аукцион басталғаннан кейінгі жи-
ырма минуттың ішінде аукцион залын-
да қатысушылардың біреуі жекешелендіру 
нысанының бастапқы бағасын Ережелерге 
сəйкес белгіленген қадамға осіру жолымен 
жекешелендіру нысанын сатып алуға тілек 
білдірсе, онда бастапқы баға белгіленген қадамға 
өсіріледі.
  3) Егер ағымдағы баға өсірілгеннен кейін жи-
ырма минуттың ішінде қатысушылардың бірде 
біреуі жекешелендіру нысанын ағымдағы бағаны 
өсіру жолымен сатып алуға тілек білдірмесе, онда 
жекешелендіру нысанын сатып алуға өз тілегін 
соңғы болып растаған    қатысушы жеңімпаз болап 
табылады, ал осы жекешелендіру нысаны бойын-
ша аукцион өтті деп танылады. 
 Жекешелендіру нысаны бойынша 
сауданың ағылшын əдісімен өтетін аукцион 
қатысушылардың біреуі ұсынған ең жоғарғы 
бағаға дейін жүргізіледі. 
  Жекешелендіру нысаны бойынша сауданың 
ағылынша əдісімен өтетін аукцион жекешелендіру 
нысанының бастапқы бағасы бағаны өсірудің 
кемінде екі қадамына өссе, оның үстіне бастапқы 
бағаны екі қадамға өсіруді кемінде екі қатысушы 
жүзеге асырса ғана өтті деп танылады. 
   Аукцион қортындылары туралы хаттама 
аукцион қортындыларын жəне жеңімпаз бен 
сатушының сату бағасы бойынша жекешелендіру 
нысанын сату- сатып алу келісім- шартына қол 
қою міндеттемелерін тіркейтін құжат болып та-
былады. 
     Жеңімпазбен сату- сатып алу келісім- шартына 
аукцион өткізілген күннен бастап он күнтізбелік 
күннен аспайтын мерзімде  мына мекен- жайда 
қол қойылады: Амангелді ауданы, Амангелді се-
лосы, Майлин көшесі 14, 2 қаб, Амангелді ауданы 
əкімдігінің қаржы бөлімі» КММ.
   Сонымен қатар аукцион жеңімпазы сатушыға 
сату- сатып алу келісім- шартына қол қоярда 
түпнұсқаларын салыстыру үшін ұсына отырып 
келесі құжаттардың көшірмелерін не болмаса 
келесі құжаттардың нотариалды куəландырылған 
көшірмелерін ұсынады:
   1. Жеке тұлғалар үшін: төлқұжат немесе жеке ба-
сын куəландыратын өзге де құжаттың көшірмесін;
Заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік 
тіркеу  (қайта тіркеу) туралы куəлік немесе 
анықтама;
  2. Заңды тұлға өкілінің өкілеттігін растайтын 
құжаттың, сондай- ақ төлқұжат пен заңды тұлға 
өкілінің жеке басын куəландыратын құжаттың 
көшірмесі.
  Құжаттардың тұпнұсқасы салыстырғаннан 
кейін бір жұмыс сағатының ішінде қайтарылады.   
Аукционға қатысу үшін кепілдік жарна 
жекешелендіру нысанының алғашқы (бастапқы) 
бағасының 15%- ын құрайды жəне «Ақпараттық-
есептеу орталығы» АҚ, БСН 050540004455, «Каз-
коммерцбанк» АҚ-дағы № KZ529261501102032004 
шотына, БСК KZКОKZКХ, КБе 16, төлем коды 
171, енгізіледі.
   Қосымша ақпаратты мына телефон бойынша 
алуға болады: 8(71440) 21565 жəне amangeldy-
fi nans@mail.ru сайтында.
     Техникалық жəрдемінің телефоны 8(7142) 501-
887.

часа до начала аукциона заходят в аукционный зал, 
используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион на-
чинается в указанное в извещении о проведении 
торгов время города Астаны путем автоматическо-
го размещения в  аукционном зале стартовой цены 
объекта приватизации.
     Правила проведения аукциона по английскому 

методу торгов:
  1)  Если в течение двадцати минут с начала аук-
циона в аукционном зале ни один из участников не 
подтвердил свое желание приобрести объект при-
ватизации путем увеличения стартовой цены объ-
екта приватизации на шаг, установленный согласно 
Правилам, то аукцион по данному объекту привати-
зации признает несостоявшимся;
   2) Если в течение двадцати минут с начала аукци-
она в аукционном зале один из участников подтвер-
дит свое желание приобрести объект приватизации 
путем увеличения стартовой цены объекта прива-
тизации на шаг, установленный согласно Прави-
лам, то стартовая цена увеличивается на установ-
ленный шаг;
  3) Если в течение двадцати минут после увели-
чения текущей цены ни один из участников не 
подтвердит свое желание приобрести объект при-
ватизации путем увеличения текущей цены, то 
победителем признается участник, последний 
подтвердивший свое желание приобрести объект 
приватизации, а аукцион по данному объекту при-
ватизации признается состоявшимся.
    Аукцион по объекту приватизации по английско-
му методу торгов идет до максимально предложен-
ной цены одним из участников. Аукцион по объ-
екту приватизации по английскому методу торгов 
считается состоявшимся только в том случае, если 
стартовая состоявшимся только в том случае, если 
стартовая цена объекта приватизации повысилась 
не менее чем на два шага увеличения цены, при 
этом повышение стартовой цены на два шага осу-
ществляют не менее двух участников.
     Дополнительную информацию можно получит 
по телефону 21-5-65, 21-3-48 и на сайте: аmangeldy-
fi nans@mail.ru
    Результаты аукциона по каждому проданному 
объекту приватизации оформляются электронным 
протоколом результатах аукциона, который подпи-
сывается на веб-портале реестра продавцом и побе-
дителем и использованием ЭЦП в течение двадцати 
четырех часов после завершения аукциона.
     Протокол о результатах аукциона является доку-
ментом, фиксирующим результаты аукциона и обя-
зательства победителя и продавца подписать дого-
вор купли-продажи объекта приватизации по цене 
продажи. Договор купли- продажи с победителем 
подписывается в срок не более десяти календарных 
дней со дня проведения аукциона по адресу: Аман-
гельдинский район, с.Амангельды, ул. Майлина 14, 
2 этаж,  КГУ «Отдел финансов акимата Амангель-
динского района».
    При этом победитель аукциона представляет 
продавцу при подписании договора купли- прода-
жи копии следующих документов с обязательным 
предъявлением оригиналов для сверки либо нота-
риально засвидетельствованные копии указанных 
документов:
  1) Для физических лиц: паспорт или документа, 
удостоверяющего личность физического лица, для 
юридических лиц: свидетельства либо справка о 
государственной регистрации (перерегистрации) 
юридических лица;
   2) Документа, удостоверяющего полномочия 
представителя юридического лица а также па-
спорта или документа, удостоверяющего личность 
представителя юридического лица;
     Оригиналы документов после сверки возвраща-
ются в течение одного рабочего часа. Гарантийный 
взнос для участия в аукционе составляет 15% от 
начальной (стартовой) цены объекта приватизации. 
Гарантийный взнос для участия в торгах вносится 
на счет КГУ «Отдел финансов акимата Амангель-
динского района», № KZ 650705034520508006 
в Комитете казначейства МФ РК г.Астана, БИК 
KKMFKZ2A, БИН  000340003212, КБЕ 12, КНП 
171, код учреждения 12. 
   Регистрация участников торгов производится 
со дня публикации извещения и заканчивается 
за двадцать четыре часа до начала аукциона. До-
полнительную информацию можно получить по 
телефону 8 (71440)21-5-65, 21-3-48 и на сайте: 
аmangeldy-fi nans@mail.ru
      Телефон техподдержки  8(7142) 501-887.

   Кез-келген өркениетті қоғам 
үшін сыбайлас жемқорлықпен 
күрес - ең өзекті мəселелердің 
бірі болып табылады. Сыбай-
лас жемқорлық мемлекетті 
ішінен жоюдың бастамасы мен 
жетістіктерді жоққа шығаратын, 
ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер 
əкелетіндігі күмəнсіз. Сондықтан 
да Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік саясатының негізгі 
басымдылықтарының бірі бо-
лып осы зұлымдықпен күресу 
болып табылады. Қазақстан 
Республикасының заңнамаларына 
сəйкес, сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарға негізінен лауазымды 
қылмыстар жатады. 
     Өмір көрсеткендей, қызмет 
өкілеттігін теріс пайдалану, 
билікті не қызметтік өкілеттікті 
асыра пайдалану, пара алу, 
пара беру, парақорлыққа дел-
дал болу, қызметтік жалғандық 
жасау, көрінеу жалған сөз 
жеткізу, сеніп тапсырылған 
бөтен мүлікті иеленіп алу неме-

СЫБАЙЛАС  ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН  КҮРЕС  -  
ЕҢ  ӨЗЕКТІ  МƏСЕЛЕ

се ысырап ету, көрінеу жалған 
жауап беру, сарапшының жалған 
қорытыңдысы немесе қате ау-
дару, жалған жауап беруге не-
месе жауап беруден жалтаруға, 
жалған қорытынды беруге не 
қате аударуға сатып алу, осын-
дай қылмыстардың барлығы 
жемқорлық сыбайластық байла-
ныстарды пайдалану арқылы жа-
салады. 
    Қазақстан Республикасының 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заңы мен Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік 
қызметкерлерінің Əдеп кодексі 
талаптарының сақталуы Қарасу 
ауылдық округі бойынша жіті 
қадағалауда. 
  Осы мақсатта «Амангелді 
ауданының Қарасу ауылдық округі 
əкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінде 25-6-03 сенім теле-
фоны жұмыс жасайды. 

Бақытжан МОЛДАШОВ,
Қарасу ауылдық округі əкімі

Азық-түлік жəне дəрі-Азық-түлік жəне дəрі-
дəрімектер бағасын бақылау дəрімектер бағасын бақылау 
мақсатында рейд жүргізілдімақсатында рейд жүргізілді

   «Нұр Отан» партиясы Амангелді аудандық 
филиалы Амангелді аудандық əкімшілігі ауыл 
шаруашылық жəне кəсіпкерлік бөлімімен бірлесіп  
азық-түлік жəне дəрі-дəрмектер бағасын бақылау 
мақсатында рейд жүргізді.
  Жеке кəсіпкер Есмагамбетова Дидардың дəрі-

ханасын, азық-түлік дүкендері «Береке», «Да-
стан», «Əсем», «Екон-ай», «Бекбауыл» арала-
ды. Дəріхананы тексеру барысында балаларға 
арналған  «Хилак форте» дəрісінің 100 тг 
өскенін байқадық. 
   Азық-түлік дүкендерінде ұн, май жəне 
қант бағаларының арзандағаны анықталды.  
Бұл тексерудің мақсаты: азық-түлік,  дəрі-
дəрмектердің бағасын анықтау, жүйеге келтіру, 
тұтынушылардың құқығын қорғау. 
     Мұндай іс-шаралар алдағы уақытта өз 
жалғасын табады.

Жəния ЖАБАҒИНА,
«Нұр Отан» партиясы аудандық 

филиалының консультанты.
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♦ЕСКЕ АЛУ

    Асқар таудай əкеміз Мұратбек Білəнұлы БІЛƏНОВ, аяулы 
анамыз Білəнова Рəш КƏКІМЖАНҚЫЗЫН сағынышпен 
еске аламыз. Əкеміз бен анамыздың өмірден озғандарына 
биыл 10 жыл болды. Осы 10 жылдың ішінде əкеміз бен 
анамызға деген сарғайған сағыныш пен қимастық сезім əлі 
басылған емес. Біз үшін əкеміз бен анамыздың қашанда орны 
бөлек. Оларға Аллатағаладан көркем иман жəне жұмақтың 
төрін беруін тілейміз. Раббымыз əкеміз бен анамыздың 
көре алмаған қызықтарын артында қалған ұл-қыздарына, 
немерелеріне көруді жазып, ұзақ ғұмыр берсін деп тілейміз.
     Өтсе де жылдар арада уақыт алыстап,
     Біз барда əке, ана ұмытылмайсыңдар қалыс қап.
     Рухтарың тірі жүрсін бізге қорған боп,
     Өзіңе əке, ана оқимыз құран бағыштап.
 Əкеміз Мұратбек Білəнұлы мен анамыз Рəш 
Кəкімжанқызының 10 жылдық асы 2016 жылдың 22 қазаны 
күні сағат 12-де «Ақниет» тойханасында беріледі. Оған туыс-
туғандарды, құда-құдағиларды, дос-жарандарын шақырамыз.

Құрметпен - балалары мен немерелері.

    Өткен жылы «Атамекен» Ұлттық Кəсіпкерлер Палатасы-
ның қолдауымен Мемлекеттік кірістер комитетімен республи-
ка аумағында «Чекті талап етіп жүлде ұтып ал» атты акциясы 
өткізілген еді. Оның аясында 200-ден аса жүлде, оның ішінде 
бас жүлде – Chevrolet маркасының автокөлігі ұтысқа салынып, 
өз иелерін тапты. Азаматтар акцияға қатысуы үшін сатып алған 
тауар, қызмет немесе жұмыс бойынша фискалды чектарды 
мемлекеттік кіріс органдарына беруі керек еді.
    Республика бойынша акцияға 2 млн. аса адам қатысып, 10 млн. 
аса чекті жіберді. Акцияны өткізу нəтижесінде заңнан тыс жұмыс 
істеп келген 9 мыңнан аса жеке кəсіпкер салықтық тіркеуге 
қойылды, 8 мыңнан астам бақылау кассалық аппараттар тіркелді.
  Қазақстандықтар өздерінің белсенді əрекеті арқылы көлеңкелі 
экономика көлемінің азаюына жəне кəсіпкерлер арасында адал 
бəсекелестіктің дамуына өз үлестерін қосқандығы аталып өтті.
     Осы жылы да Мемлекеттік кірістер комитеті азаматтары-мызға 
салықтық заңнаманы сақтау бойынша қоғамдық бақылауға қатыса 
отырып, бағалы жүлделер ұтып алуға мүмкіндік беретіндігін 
жария етті. Мəселен, ағымдағы жылғы 1 қазаннан бастап «Ата-
мекен» Ұлттық Кəсіпкерлер Палатасының қолдауымен Комитет 
«Чекті талап етіп жүлде ұтып ал» акциясын бастады.
   Оның мақсаты азаматтардың тауар, жұмыс жəне қызмет 
тұтынушысы ретіндегі өз мүдделерін қорғау бойынша құқықтық 
мəдениетін қалыптастыру.
    Өткен жылғы акция əрбір аймақта бөлек жəне түрлі нысан-
дарда өткізілген. Бір жерде чектер WhatsApp қосымшасы арқылы 
қабылданса, енді бір жерде қағаз лотерея билеттеріне ауысты-
рылып, жеңімпаздар лотерелық барабан арқылы анықталды. 
Оның қортындыларын жасаған кезде бізге акция болашақта 
автоматтандырылып, орталықтанған сипатта өтетінін Коми-
тет уəде еткен болатын. Сондықтан осы жылғы акция «Атаме-
кен» Ұлттық Кəсіпкер-лер Палатасының қаржылық қолдауымен 
электрондық форматта көлеңкелі экономикаға қарсы «Wipon» 
мобилді қосымшасы арқылы өткізіледі. Бұл мобилді қосымша 
таза қазақстандық өнім болып табылады. Отандық маман-
дар дайындаған бұл қосымшаны ақысыз көшіріп алып, 
смартфондардың барлық түрлері мен басқа да гаджеттерде 

пайдалануға болады.
  Акцияға өздері тұтынған та-
уар, жұмыс немесе қызмет 
үшін берілген фискалды чектің 
фотосын жіберген Қазақстан 
Республикасының азаматтары 
қатыса алады. Егер фискалды 
чек берілмеген жағдайда, аза-
маттар бұл бұзушылықтарды 
көрсетіп шағым жібере алады. 
   Іс-шара ағымдағы жылғы 1 қазан мен 15 желтоқсан аралығында 
өткізіледі. Осы кезеңде барлық облыстар мен Астана жəне Алма-
ты қалаларында ай сайын жүлделердің ұтысы мен оларды табы-
стау өтеді. 
   Бас финал жылдың аяғында Мемлекеттік кірістер комите-
тінде болады. Онда бағалы жүлделер, оның ішінде бас жүлде – 
автокөлік ұтысқа салынады. Жүлделер бизнес-қауымдастықпен 
ұсынылып отыр. Ұтыс жеңімпаздары чекті кездейсоқ таңдау 
əдісімен анықталатын болады. Қаншалықты көп чек жіберілсе, 
жүлдені ұтып алу мүмкіндігі де соншалықты өсе түседі. 
 Қайталанып жіберліген чектер ұтысқа қатыспайды.
Жеңімпаздарды анықтау үрдісінің ашықтығы мен объективтілігін 
қамтамасыз ету үшін əрбір облыс пен Астана жəне Алматы 
қалаларында, сондай-ақ Мемлекеттік кірістер комитетінің жа-
нында құрамына кəсіпкерлер қауымдастығы, үкіметтік емес 
ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері кіретін 
комиссиялар құрылады.
       Биылғы жылы да өткізіліп отырған «Чекті талап етіп жүлде 
ұтып ал» акциясына баршаңызды белсенді түрде қатысуға 
шақырамыз, жүлделі ұтыстарға ие болу мүмкіндіктеріңізді 
жіберіп алмаңыздар! Толық ақпараттар алу үшін Аманкелді ау-
даны бойынша мемлекеттік кірістер басқармасына келіп немесе 
21851 телефон номеріне хабарласып  білулеріңізге болатынын 
естеріңізге саламыз.

Мұздыбай СЕЙТКАМАЛОВ,
Аманкелді ауданы бойынша 

мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы.

ЧЕКТІ ТАЛАП ЕТІП ЖҮЛДЕ ҰТЫП АЛ!ЧЕКТІ ТАЛАП ЕТІП ЖҮЛДЕ ҰТЫП АЛ!

«БЕРЕКЕЛІ АЛТЫН КҮЗ!»
«БЕРЕКЕЛІ АЛТЫН КҮЗ!»

   Күз молшылық айы. Себет-
ке толы жемісін, қамбаға толы 
егісін сыйлап, балабақшамызға 
да берекелі де, мерекелі ал-
тын күз келіп жетті. Осыған 
орай балабақшамызда 
Индира Серікқызының 
ұйымдастыруымен «Бере-келі 
алтын күз» атты ертеңгілік 
өтті. Ертеңгілік сайыс түрінде 
өткізілді. Сайыс 4 кезеңді 
қамтыды. 
    Сайысқа Гүлдер, Ертөстік, 
Жұлдыз, Айгөлек топтары 
қатысты. Бірінші кезеңде əр 
топ өздерін командалық атау-
ларымен таныстырды. Екінші 
кезеңде би өнері бойынша 
сайысқа түсті. Сайыстың 
үшінші кезеңінде күзгі сəн 
үлгісін көрсетті. Төртінші 
кезеңде күз байлықтарынан 
түрлі тағамдардан дəм ұсынды. 
   Мереке соңында Қапиза 
Түсебайқызы балабақша 
бүлдіршіндерін құттық-тап, 
топтарға əр түрлі номинаци-
ялар беріп, марапаттады.  Со-
нымен қатар ата-аналар аты-

нан Ахметова Қарлығаш апай 
бүлдіршіндерге  құттықтау 

сөз сөйлеп, ризашылығын 
білдіріп, алғысын айтты.

І.БАҒДАТҚЫЗЫ,
«Қаламқас» балабақшасы

    Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 
Елбасының кітапханасы мен Қоры Қазақстан Республикасы 
Тəуелсіздігінің 25 жылдығын құрметпен атап өту мақсатында, 
баспа жəне электрондық бұқаралық ақпарат құралдары 
қызметкерлері арасында «Қазақстан Тəуелсіздігі жəне Ел-
басы» тақырыбы бойынша, алдағы тарихи оқиғаға арналған 
таңдаулы материалдарға ашық конкурс жариялайды.
     Конкурстың мақсаты – елдің тəуелсіздік жылдарын-дағы 
жетістіктерін көрсету, Қазақстан мемлекеттілігінің негізі 
ретінде «Назарбаев моделін», Елбасының идеялары мен ба-
стамаларын танымал ету.
       Конкурс төрт номинация бойынша өткізіледі:
1) «Үздік теледидар материалы»;
2) «Үздік радиоматериал»;
3) «Газеттер мен журналдардағы үздік мақала»;
4) «Ғаламтор-БАҚ-тағы үздік жарияланым».
    Номинациялардың əрқайсысы бойынша жеңімпаздарға 1 
миллион теңге мөлшерінде ақшалай жүлде беріледі, ал екінші 
жəне үшінші орындар үшін тиісінше – 500 мың жəне 200 мың 
теңге беріледі. Одан басқа, барлық жүлдегерлерге дипломдар 
мен омырауға тағатын белгілер тапсырылады.

ЕЛБАСЫНЫҢ КІТАПХАНАСЫ МЕН ҚОРЫ ЖУРНАЛИСТЕРГЕ АРНАП 
«ҚАЗАҚСТАН ТƏУЕЛСІЗДІГІ ЖƏНЕ ЕЛБАСЫ» КОНКУРСЫН ЖАРИЯЛАЙДЫ

♦Аңдатпа

     Конкурсқа кəсіпқой журналистер жеке де жəне ұжымдық 
негізде де қатыса алады.
   Конкурсқа 2016 жылғы 1 маусымнан бастап 31 қазан 
мерзімі бойынша мемлекеттік жəне орыс тілдерінде ресми 
жарияланған (басылған, эфирге шығарылған, ғаламторда 
орналастырылған) бірегей материалдар қабылданады.
     Конкурстың қорытындысын құрамына белгілі журналистер, 
Қазақстанның көрнекті мемлекет жəне қоғам қайраткерлері 
енген Конкурс комиссиясы шығарады.
    Жеңімпаздарды марапаттаудың салтанатты рəсімі Тəуел-
сіздік күні қарсаңында өткізіледі.
   Конкурсқа қатысуға өтінімдер 2016 жылғы 1 қарашаға 
дейінгі мерзімде əкеліп беру тəртібімен немесе поштамен 
жөнелту арқылы мына мекен-жайда: Z05S5X1, Қазақстан Ре-
спубликасы, Астана қаласы, Еңбекшілер көшесі, 10, 213-каб., 
«Қазақстан тəуелсіздігі жəне Елбасы» конкурсына» деген 
белгісімен қабылданады (байланыс тел.: (7172) 69-30-57, 69-
30-52, 69-30-50).
    Конкурсты өткізудің шарттары мен уақыты туралы барлық 
ақпаратпен www.presidentlibrary.kz, www.presidentfoundation.
kz/ сайттары арқылы танысуға болады.

  Ауданымыздың абыз 
ақсақалдарының бірі атанған, 
ардақты да асыл əкеміз, сүйікті 
атамыз,  республикалық  
дəрежедегі  зейнет-
кер  Науан Серікбайұлы 
МЕҢДІБАЕВТЫҢ дүние-
ден озғанына да мінекей 40 
күнге жақындап қалыпты. 
Атамыз үлкенге іні, кішіге 
аға, немерелеріне мейірімді 
ата бола білді. Табиғатынан 
жүрегі  мейірімді атамыз 
адамгершілігімен, қайырымдылығымен,  ізгілікті істерімен, 
өнегелі де мəнді өмір сүруімен  халықтың құрметіне бөленді. 
Тамаша тағылымды да шыншыл сөздерімен, көпке деген 
ілтипатымен, ізгілікті көңілімен, парасатты ақыл-ойымен 
кеудесі қазына ақсақал атанды. Шебер ұйымдастырушылық 
қабілетімен, алғырлығымен ауылшаруашылығы саласын-
да жəне кеңестік атқарушы орындарында жемісті еңбек етіп 
жоғары көрсеткіштерге қол жеткізді, туған өлкенің өркендеуіне 
зор үлесін қосты.                                                                        
   Біздер үшін - атамыздың орны ерекше. Қайтеміз, Алланың 
ісіне не шара?! Сағынышпен еске ала отырып, жатқан жерің 
жарық, топырағың торқа, қабірің нұрға толсын, иманың жол-
дас болып,  Алланың рахметіне, Пайғамбардың шапағатына 
бөленіп, жаның Жұмақтың төрінде болсын, ата демекпіз. 
Аллатағала осы тілегімізді қабыл еткей дей келе төмендегі 
жыр жолдарын арнамақпыз:

♦ЕСКЕ АЛУ

Қариямен сақтаулы бай мұрамыз,                                                                              
Ата сөзін құптаған жанұямыз.                                                                               
Қырық күндік жолына қарайлаумен,                                                              
Атамызды еске алып сағынамыз.                                                                   
          Немерелер аңсайды сағыныштан,                                                                       
          Бірақта озмыш жоқ қой жазымыштан.                                                               
          Ұрпағыңа құт-береке, дəулет берсін,                                                                 
          Құдайым, айырмасын бақ-ырыстан! 

Еске алушылар: балалары, немерелері.
   Науан Серікбайұлының қырық күндік асы 2016 жылғы 22 
қазан күні сағат 12:00-де Аманкелді селосы Кейкі батыр 
көшесі №9 үй мекен-жайында өтеді. Асқа туыс-туғандар мен 
ілік-жіліктерді жəне көрші-көлемдерді, əкеміздің сыйласқан 
замандастарын шақырамыз.

2016 жылдың IV тоқсанында «Амангелді ауданы əкімдігінің  ішкі саясат бөлімі»
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жеке жəне заңды тұлғаларды қабылдау КЕСТЕСІ

Аудандық ішкі саясат бөлімінің мекен жайы:  Амангелді селосы, Б.Майлин көшесі, 14 үй. 2 қабат 
тел/факс: 8(71440)22020         СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ: 22-020

Азаматтарды қабылдау жүргізетін 
тұлғаның тегі, аты-жөні Азаматтарды қабылдау жүргізетін тұлғаның лауазымы Қабылдау күні, уақыты, 

телефоны
Тажин Нұрлыбек Қалмұханұлы «Амангелді ауданы əкімдігінің ішкі саясат бөлімі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің басшысы 
Жұма күні сағ: 15:00-17:00

8(71440) 22-0-20

♦ХАБАРЛАНДЫРУ
«Нұр Отан» Партиясы Аманкелді аудандық филиалы ғимаратында 2016 жылдың қазан айында 

өтетін қоғамдық қабылдау:

Қоғамдық қабылдау   мəжіліс залында  өткізіледі.   Алдын ала жазылу жүргізіледі. Байланыс телефондары:  21 5 28

Азаматтарды қабылдау жүргізетін 
адамның тегі, аты- жөні Азаматтарды қабылдау жүргізетін азаматтың лауазымы. Қабылдау күні, уақыты

Жаналинов Аскар Базарбаевич Арқалық аймағы бойынша «Ауданаралық сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы бөлімі» басшысы 20 қазан    15.00

  Біз 10 ағайынды едік. Аяу-
лы ағамыз Бақыт Қазиханұлы 
НҰРФАЙЫЛОВ бəріміздің 
үлкеніміз еді. Өткен 2015 жылдың 
қараша айында 56 жасында 
дүниеден өтті. Ол 1959 жылы 25 
қазан күні туған еді. Ағамыздың 
алдында 6 ай бұрын асыл жары 
Майраш ШОМЫТҚЫЗЫ 
қайтыс болап кеткен еді. Екеуінің 
артында өрімдей 4 ұл қалды. 
Ағамыздың қазасы бəріміздің 
қабырғамызды қайыстырып кетті. 
  Ағамыз Бақыт Қазиханұлы ұзақ жылдар электрик болып 
қызмет жасады. Өзінің ортасында сыйлы, беделді болды. 
     Өтіп бара жатқан уақыт қой, көзді ашып-жұмғанша ағамыздың 
жылы да болып қалыпты. Бүгін біз оны сағынышпен еске 
алып, рухына бас иіп, Алладан медет, пайғамбардан шапағат 
тілейміз. Алды пейіш, арты кеніш болғай. Алла арманда қалған 
4 ұлына ұзақ ғұмыр, бақыт бергей. 

Жан аға, адалдықпен еңбек еттің,
Арамыздан суырылып ерте кеттің.
Еліңе қызмет етіп жан аямай,
Арыңа дақ түсірмей, сен де өттің.
                Жыл толды жүрегіңіз тоқтағалы,
                Біз сізді дұғаменен жоқтағалы.
                Жетелеп ұлдарыңды өсіреміз,
                Өзіңнің сеніміңді ақтағалы.

    Ағамыз Бақыт Қазиханұлы НҰРФАЙЫЛОВТЫҢ жылы 
2016 жылдың 29 қазаны күні Затабол кентінде сағат 12-де «Па-
радис» кафесінде беріледі. Жылдық асқа туыс-туғандар мен 
ілік-жіліктерді жəне ағамыздың достарын шақырамыз.

Еске алушылар: НҰРФАЙЫЛОВТАР ƏУЛЕТІ.

♦ЕСКЕ АЛУ
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Меншік иесі: «Аманкелді арайы» газеті редакциясы ЖК. Газет  2016 жылдың 
15 ақпаны күні Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі мемлекеттік 
кірістер комитетінде тіркеуден өткізіліп, серия 3920 №0000415 куəлігі берілді.  
Редакция оқырман хаттарына, жарнама мен хабарландырудың мəтініне жауап 
бермейді, оларды қайтармайды. Газетте жарияланған автор пікірі редакция 
көзқарасын білдірмейді. 
Аптасына 1 - рет шығады. Көлемі екі баспа табақ. Таралымы - 1800 дана.  Тап-
сырыс -  2079

Тарихи анықтама: газет 1935 жылдың 15 маусымынан бастап шығады. 
Газет редакцияның компьютерлік орталығында теріліп, беттелді.
«Аманкелді арайында» жарияланған материалдарды көшіріп немесе өзгертіп, 
сілтемесіз басуға болмайды.       
Мекен-жайымыз: Аманкелді селосы,  Б.Майлин көшесі 14,  2 - қабат, 201 - 202 
бөлмелер.  Телефондар: (8714-40)   2-38-10.    2-10-57 
Газет Қостанай қаласы, С.Мəуленов көшесі №16, «Қостанай-полиграфия» 
ЖШС баспаханасында басылды.

АМАНКЕЛДІ  АРАЙЫАМАНКЕЛДІ  АРАЙЫ

ҰСТАЗ РУХЫНА ТАҒЗЫМ

   Көрнекті ұстаз, білікті мек-
теп директоры Сабыржан 
Оташұлының туғанына 90 
жыл толуына арналған іс-
шара аудан орталығында - 
мəдениет үйінде жалғасты. Оны 
А.Иманов мемориалдық музейі 
директорының міндетін атқарушы 
К.Əбжанова жүргізіп отырды. 
      Алғашқы сөз ұстазбен Қарасу 
ауылында көп жылдар бірге 
қызметтес болған, сол кезде со-
вхоз бастауыш партия ұйымының 
хатшылығын атқарған Хамит 
Камалиұлы Досжановқа берілді.  
Хамаң:
  - Сабыржан ағай екеуміздің 
арамызда достық қатынас 
қалыптасты. Ол кісі мектеп-
ке кетіп бара жатып, менің 
кабинетіме келіп, əңгімелесіп, 
сосын мектепке кететін. Бұл 
əдет күнде болмағанмен жиі 
қайталанып тұратын. Сол кезде 
мен:
     -   Сəке, менің кабинетімді екіге 
бөлейік, соның бір жағында - мен, 
бір жағында - сіз отырсаңыз, 
əңгімеміз жарасады, - дейтінмін.
      Ол кісі күліп:
    - Хамит, бұл сөзің жөн екен, - 
деп шығып кететін.
   Кейін 1976 жылы мен аудан 
орталығындағы №154 кəсіптік 
училищеге директор болдым. 
Сəкең аудандық білім бөліміне 
басшы болып келді. Сол кезде 
енді мен ағайдың кабинетіне жиі 
баратын болдым. Сол кезде ол 
кісі:
   - Хамит, менің кабинетімді екіге 
бөлейік, бір жағында сен отыр, 
бір жағында мен отырайын, - 
дейтін күліп.
   Ол кісінің бұл сөзіне мен де 
еріксіз күліп жіберетінмін. Сон-
дай жақсы сыйластық. Ол кісі 
ауданымыздың бірден-бір білімді 
ұстазы əрі оқу бөлімінің білікті 
басшысы болды.  Кейде əн де сала-
тын. Сонда Сəкен Сейфуллиннің 
«Көкшетауын» шырқайтын. Өте 
сыпа, сырбаз кісі болды. Сəкең 
қазіргі жас басшыларға қай 
жағынан болсын өнеге дер едім. 
Сирек кездесетін адам еді, - деді 
Хамит Камалиұлы.
    Мұнан соң кезінде өңірімізде 
мектеп директоры, аудандық білім 
бөлімінің басшысы, одан соң 
аудандық партия комитеті насихат 
жəне үгіт бөлімінің меңгерушісі 
болған, ел ағасы Сəндібек 
Жұмабайұлы Исмаилов сөз алды. 
Ол кісі де Сəкеңнің ұстаздық, 
басшылық жəне адамгершілік 

қасиеттеріне кеңінен тоқталды. 
    Енді С.Оташұлы туралы «Жүрек 
түбіндегі жарқын бейне» («Фоли-
ант» баспасы. Астана. 2016 ж.) 
атты кітаптың тұсаукесері жа-
салды. Рəсімде кітаптың тұсауын 
Сəкеңнің немересі Гауһар Оташе-
ва мен құдасы Берік Əлмағанбетов 
қиды.  
  Келесі кезекте сахна төріне 
қазақтың көрнекті ақыны, сын-
шысы, Қазақстан Жазушылар 
Одағының мүшесі, бала кезінде 
Сабыржан Оташұлының тұңғыш 
шəкірті болған Жұма-Назар 
Сомжүрек пен талантты компози-
тор Жанат Борашқызы Темірова 
шақырылды.  Олар  С.Оташұлы 
туралы «АРДАҚТЫ ҰСТАЗ» атты 
əн шығарып келген екен. Əннің 
əуенін Жанат шығарса, мəтінін 
Жұма-Назар ағамыз жазыпты.
   Жанат өзінің шəкіртімен осы əнді 
нəшіне келтіре орындады.  Əнді 
сүйсіне тыңдаған жұртшылық са-
тырлата қол соқты.
  Осы кезде сахна төріне Са-
быржан Оташұлының тұңғыш 
перзенті, кезінде ауданымыздың 
басшыларының бірі болған, 
1994-2012 жылдар аралығында 
аудандық мəслихатты басқарған 
Жұмағали Сабыржанұлы 

көтерілді. Ол ақын ағасы мен ком-
позитор қарындасына ризалығын 
білдіріп, бірінің иығына шапан, 
бірінің иығына қамзол жауып, ар-
найы сыйлық тапсырды. 
  Мұнан соң С.Оташұлының 
шəкірттері белгілі дəрігер 
Қайыржан Қауынбаев, 
«Аманкелді арайы» газетінің 
бас редакторы, ақын Хамит-
бек Мұсабаев, А.Байтұрсынов 
атындағы ҚМУ-дің профессоры 
Нұрлыбай Абатов, композитор 
А.Мұздаханұлы сахна төріне 
көтеріліп, ұстаздары Сабыржан 
Оташұлы туралы өздерінің жылы 
лебіздерін білдіріп, өлең оқыды. 
   Келесі кезекте сахна төріне 
С.Оташұлына арналған торқалы 
тойды ұйымдастырушылардың 
бірі Жұмағали Сабыржанұлы От-
ашев жұртшылық алдына шықты. 
Ол өз сөзінде кезінде Аманкелдіде 
сот төрағасы, кейін Қазақстан 
Республикасы Парламентінің 
бірнеше дүркін депутаты болған 
ел ағасы Рамазан Сарпеков 
салдырған С.Оташевтің портретін 
халыққа көрсетіп, оған деген 
жүрекжарды алғысын білдірді. 
   Жүкеңнің бұл сөзін жұртшы-
лық зор ықыласпен, қошеметпен 
қол соғып, қарсы алды. 

    Ол 7 қазан күні «Педагогтар-
дың ғылыми əдістемелік деңгейін 
анықтау, кəсіби жəне ақпараттық 
құзіреттілік деңгейлерін артты-
ру, шығармашылықпен айна-
лысатын мұғалімдерді қолдау 
жəне мадақтау мақсатында 
ұлағатты ұстаз Сабыржан 
Оташұлының туғанына 90 жыл 
толуына орай ұстаз жүлдесі 
өткізілген аудандық қазақ тілі 
пəні мұғалімдері байқауының» 
жеңімпаздары атанған Лəззат 
Темірханқызы Садуақасованы, 
Гүлнұр Тойшыбекқызы Кар-
бозованы, Асел Қапайқызы 
Үсенованы марапаттау үшін жəне 
«Ұлт ұрпағының санасын білім 
сəулесімен нұрландырып, білім 
беру саласында өзіндік сара жолын 
салып кеткен тамаша ұстаз, да-
рынды мектеп директоры Сабыр-
жан Оташұлы атындағы сыйақы 
2016 жылдың тамыз кеңесінде 
Аманкелді орта мектебінің 
мұғалімі, қазақ тілі мен əдебиеті 
пəні мұғалімдерінің аудандық 
олимпиадасында екінші орынды 
иеленген, оқушылары аудандық, 
облыстық пəн олимпиадасының 
жүлдегерлері атанып, облыстық 
«Абай оқулары», «Жарқын 
болашақ», «Қазақ тіл» олимпиада-

сында жүлде алып жүрген білікті 
ұстаз Бақыткүл Жұмабекқызы 
Уатқановаға ұстазға деген 
жүрекжарды лебізін арнады. 
   Жүлдегерді марапаттау үшін 
С.Оташұлының шəкірті, арда-
гер ұстаз, байқаудың комиссия 
мүшесі Үмітжан Нұрғожина 
сахнаға шақырылды. Ол 
байқаудың қорытындысын жари-
ялап, жеңімпаздарға орындарына 
қарай сыйлықтарын тапсырды.
      Соңынан «Елдар» тойхана-
сында Сабыржан Оташұлына ар-
налып Ас беріліп, рухына дұғалар 
бағышталды.

Қ.ҚУАНДЫҚҰЛЫ
Суреттерде: 90 жылдық 
мерейтойдан көріністер.

АЛҒЫС АЙТАМЫЗ
       Жуырда, 8 қазан күні, Аманкелді селосын-
да ардақты əкеміз КСРО оқу-ағарту ісінің жəне 
Қазақ КСР халық ағарту ісінің озық қызметкері, 
ұстаз Оташев Сабыржан Оташұлының 90 
жылдығына ас беріліп, еске алу рəсімі өткізілді. 
Асқа əкеміздің өмірдегі сыйлас болған іні-
қарындастары, қызметтес əріптестері, алдынан 
дəріс алған шəкірттері, туыс-туғандары, ауыл-
дастары бір кісідей қатысты. 
      Ас беру рəсімі ұстаздық өмірінің соңғы 14 
жылында (1966-1980 ж.) өзі мектеп директоры 
болған Жасбуын орта мектебіне мемориалдық 
тақта  қоюмен ашылды. Одан соң Аманкелді 
ауданының Мəдениет үйінде С.Оташұлына 
арналған естелік кітаптың тұсаукесері болып 
өтті.  

        Аудан орталығындағы «Елдар» тойханасын-
да рухына арнайы ас беріліп, дұға бағышталды. 
Жоғарыдағы іс-шаралардың қай қайсысында 
болмасын, ұлағатты ұстаздың ұрпаққа білім мен 
тəрбие берудегі жан-жақты ерен еңбегі мен ерек-
ше шеберлігі сөз сөйлеушілердің пікірлерінде 
толық айтылды. Жарқын істерін, педагогикалық 
тəжірибелерін болашаққа үлгі ретінде жеткізудің 
қажеттігі көрсетілді. 
     Астың жоғары деңгейде өтуіне өз үлестерін 
қосып, көмек көрсеткен: Аманкелді ауданының 
əкімшілігіне, аудан əкімі Өтегенов Нұржан 
Қайыржанұлына, аудандық оқу бөліміне, 
маслихатқа, редакцияға, тілдерді дамыту мен 
мəдениет бөліміне, Жасбуын орта мектебінің 
ұжымы мен басшылығына, барша ағайын-туыс 
бауырлар мен ауылдастарға зор рахметімізді ай-
тып, алғысымызды жеткіземіз.

Сабыржан Оташұлының ұрпақтары. 

Редакцияға хат ЕЛ-ЖҰРТЫМА  КӨП  РАХМЕТ!
     2016 жылдың 8 қазан күні Амангелді ауданында ұстаздарға ұстаз болған, 
аяулы да ұлағатты жан Сабыржан Оташұлы ағайымыздың 90 жасқа  толу-
ына арнап,  өзі еңбек еткен Жасбуын орта  мектебіне мемориалдық тақта 
қойылып, «Жүрек төріндегі жарқын бейне» атты естелік кітаптың тұсауы 
кесіліп, құран бағышталып, ұрпақтары ас берді.
     Іс-шара жəне ас беру рəсімдері ұйымшылдықпен, береке дарып, өте 
биік деңгейде өткенінің куəсі болдық.
   Ұлыларын ұлықтап, елдің елдігін танытуға басшылық жасап, ат 
салысқан  жас та болса - бас бола  білген  Амангелді  ауданының  əкімі  
Нұржан Қайыржанұлы  Өтегеновке, Сабыржан Уəлиұлы Хайрул-
лин, Сағынғали Зəкірұлы Сейдин, «Аманкелді арайы» газеті ұжымына 
жəне бас редактор Хамитбек Қуандықұлы Мұсабаев пен Жасбуын орта 
мектебінің ұжымына, оның директоры Марал Мұратбекұлы Досымов 
бауырымызға  алғысымыз шексіз. Сіздерге Алланың нұры жаусын, ата-
бабаларымыздың аруағы қолдай берсін!
      «Орнында бар - оңалар» деген осы емес пе?! Ынтымағы жарасқан  Са-
быржан Оташұлы ағамыздың əулетіне  - дұға қабыл  болсын!  демекпін.

 С.Оташұлының шəкірттері атынан  –  Рəш СҰЛТАНҚЫЗЫ,
республикалық  «Əділетті Қолғабыс» ҚБ-ның президенті.    

Астана қаласы.      

(Жалғасы. Басы 1-бетте)


