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Архимед МҰХАМБЕТОВ:

Көркейе бер, Қостанай!

АКЦИЯ

Биыл Қостанай облысының құрылға-
нына 80 жыл толады. Бұрынғы Қостанай 
мен Торғай облыстарының негізінде қайта 
құрылып, осында тату-тәтті өмір сүріп 
жатқан ондаған ұлттардың алтын бесігіне 
айналған, Қазақстанды астықпен қамта-
масыз етіп отырған ірі өңірлердің бірі – Қос-
танай облысы бүгінде ел экономикасының 
дамуына елеулі үлес қосып отыр!

Қостанайдың ең үлкен байлығы – аза-
маттары! Осы топырақта кіндік қаны 
тамып, бүгінде әр салада көзге түсіп, 
белгілі тұлғаларға айналған азамат-
тар әрісі әлемнің, берісі Қазақстанның 
түкпір-түкпірінде жемісті еңбек етіп  
жүр.

Сол азаматтар өздері өсіп-өнген, өмір-
дегі алғашқы қадамдарын басқан туған жер 

алдында перзенттік парыздарын өтейтін 
кезі келді деп есептеймін. Мен бүгін «Көркейе 
бер, Қостанай!» атты акцияның тұсауын 
кескелі отырмын. Осы акция аясында кіндік 
қаны осы топырақта тамған әрбір азамат 
өз ауылы немесе қаласын көркейтуге үлес 
қоса алады. Біз оларға шығып, ұсыныстар 
жасауымыз керек. Әрбір елді мекен өз түлек-
терінің шарапатын сезінуі тиіс!

Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Халыққа қызмет көрсету ор-
талығы Қостанай облысында 
2006 жылдан бері жұмыс істеп 
келеді. Сол шақта орталықта 
мемлекеттік қызметтің 25 түрі 
көрсетілсе, қазір бұл көрсеткіш 
212-ге жеткен. Бүгінде облыс 

көлемінде 24 халыққа қызмет 
көрсету орталығы бар. Олар ха-
лыққа өз деңгейінде қызмет көр-
сетіп отыр. Соңғы жылдар ішінде 
мемлекеттік қызмет көрсету са-
пасы да жақсарған. Мысалы, са-
пасыз қызмет 2013 жылы 5898-ге 
жетсе, соңғы жылдары бұл көр-
сеткіш 2014-жылы 1435, ал был-
тыр 487-ге төмендеген. Халыққа 

қызмет көрсету қызметінің сапа-
сы арта түсуі үшін басшылық бар 
жағдайды үнемі назарға алып 
отырады. Қызметкерлер арнайы 
оқыту курстарынан өтіп, мемле-
кеттік орган өкілдерімен бірігіп 
оқу қызмет сапасының арта тү-
суіне жол ашқан. 

Бұл жөнінде облыс әкімдігін-
де өткен аппарат жиналысында 

ХҚКО Қостанай облыстық фили-
алының директоры Е. Жұмабай 
баяндады. 

– Бүгінгі күні біздің алды-
мызда тұрған маңызды мәсе-
ле Арқалық, Рудный, Қамысты 
аудандарында орталықтар ғи-
мараттың екінші қабатында ор-
наласқан, қолайсыз. Мүмкіндігі 
шектеулі, зейнеткер кісілер үшін 

ыңғайсыздық тудырады. Лисаков 
қаласында ғимарат өте тар. Ке-
зекте тұрғандардың қатары ар-
тып, жұмысқа кедергісін келтіріп 
келеді, – деді Е. Жұмабай. 

Облыс әкімі А. Мұхамбетов 
бұл бір күнде шешілетін мәселе 
емес екенін алға тартты. Деген-
мен, тиісті шаралар қолға алы-
нады.

Халыққа  –  сапалы  қызмет
ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ
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Кμктем айыныњ
алѓашќы к‰нінде
республика халќы
Алѓыс айту к‰нін атап
μтті. Атаулы к‰нге орай
облыс єкімі Архимед
М±хамбетовтыњ
ќатысуымен мерекелік
іс-шара μтті.

Достыќ ‰йіне жиналѓан
єрт‰рлі этнос μкілдері ±лттыќ
киімдерін киіп келіпті. Ѓима-
раттыњ екінші ќабатында фото-
кμрме ±йымдастырылды. Онда
Ќазаќстан халќы Ассамблеясы-
ныњ бетке ±стар т±лѓалары тура-
лы аќпаратќа ќаныќ боласыз.
Тарихтан сыр шертетін кμне
кітаптар, ±лттыќ музыкалыќ ас-
паптар да кμрмеге ќойылѓан.

Салтанатты шараныњ ресми
ашылуы еліміздіњ Єн±ранымен
басталды. Облыстаѓы этномєде-
ни бірлестіктердіњ жетекшілері
сμз алып, Алѓыс айту к‰нініњ
мањызына тоќталды. К‰нтізбе-
дегі жања мерекеніњ 1 наурызѓа
белгіленуі бекер емес. Дєл осы
к‰ні Ќазаќстан халќыныњ Ассам-
блеясы ќ±рылѓан болатын. Ас-

самблея  – мемлекетімізді ме-
кендеген барша халыќты бірік-
тіретін бірден бір ±йым.

– Биыл елімізде ‰лкен мере-
ке, ел Тєуелсіздігініњ 25 жыл-
дыѓы. Осы уаќыт ішінде Ќазаќ-
стан экономикасы ќарыштап да-
мыѓан, халыќаралыќ ќауымдас-
тыќта  абыройы  мен  беделі арт-
ќан ќуатты мемлекетке айнал-
ды. Елбасы Н.Є.Назарбаевтыњ
дана, сарабдал  саясатыныњ   ар-
ќасында мемлекетіміз бейбітші-
ліктіњ мекеніне айналды. Бір ша-
њыраќтыњ астында бас ќосќан

КЄСІПКЕРГЕ КЕЊЕС

Электронды-сандыќ ќолтањбасы жоќ
бизнесмендер тауар айналымы кезінде
проблемаѓа тап болуы м‰мкін. Б±л
туралы   облыстыќ Мемлекеттік кіріс
департаментініњ ќызметкерлері
кєсіпкерлер Палатасында μткен
брифингте ескертті.

 Ќолтањба электронды шот-фактураны ресім-
деу кезінде керек, ал ол – арнайы алынатын
μнімдерді сату кезінде ќойылатын басты шарттыњ
бірі. Б±л ќажеттілік  Ќазаќстан Д‰ниеж‰зілік сауда
±йымына кіргеннен кейін жасалды жєне ±зын саны
1347 атаудан т±рады.

Дєл осы тізімге осыншама назар аударылуы
тегін емес. ¤йткені, оѓан енгізілген тауарларды
тμмендетілген баж салыѓы бойынша импорттауѓа
болады, б±л, сμз жоќ, ДС¦-ѓа кірудіњ пайдасы
екендігі т‰сінікті. Біраќ, м±ндай μнімді ЕАЭО елде-
ріне, мєселен, Ресейге шыѓаруѓа болмайды.
Ќазаќстан єріптестерін "аяќтан шалмауѓа" міндет-
теме алѓан, себебі,  Бірыњѓай кедендік тариф
мμлшерлемелері μте жоѓары жєне кері экспорт-
талѓанныњ  μзінде импорт тек сол бойынша жаса-
лады.

Сауданыњ жања ережелері 11 ќањтардан бас-
тап к‰шіне енді. Сол себепті  μњірге тізімдегі тау-
арлар келіп ‰лгерді. Біраќ, салыќ ќызметі ќызмет-
керлерініњ айтуынша, импорттаушылардыњ бєрі
бірдей электронды-сандыќ ќолтањба алмаѓан,
демек, ќадаѓалау ќаѓидаты єзірге саќталмай отыр.

"Таяуда ѓана "Бугристое" бекетінде ж‰к кμліктері
тоќтатылѓаны туралы аќпарат т‰сті.  Б±л жолы
Ресейге жеміс-жидек тиелген кμліктерді  кіргізбей
ќойѓан. ¤њір кєсіпкерлерініњ еш кінєсі жоќ, алай-

да,  б±л жаѓдайды μзгерте ќоймайды. Міндеттеме-
лерді алѓан екенбіз, оларды орындау ќажет. Жєне
де, кєсіпкерлер неѓ±рлым істіњ б‰ге-шігесіне дейін
білсе, соѓ±рлым проблемалардан аулаќ боламыз",
– дейді облыстыќ кєсіпкерлер Палатасыныњ бμлім
басшысы Роберт Юсупов.

– ДС¦ ережелерімен ж±мыс істеу аса ќиын емес,
– деп мєлімдеді μз кезегінде облыстыќ Мемлекеттік
кіріс департаментініњ жанама салыќтарды
єкімшілеу басќармасыныњ бас маманы Дєулет
Айсин. – Тізімдегі тауарларды, яѓни етті,
кμкμністерді, кондитерлік μнімдерді сатќыњ келсе,
электронды шот-фактураны ресімде! Оларды бас-
ќа елдерден алып келгіњ келсе – БКТ мμлшерле-
мелері бойынша кедендік тазартудан μткізу жєне
ілеспе ќ±жаттарды растау ќажет: шот-фактураныњ
ќаѓаз кμшірмесі, тауарлардыњ декларациясы, СТ1
сертификатыныњ т‰пн±сќасы жєне 328 формасы
бойынша єкелім туралы μтініш ќажет.

"Салыќ тμлеуші μтініш береді, ал біз бір к‰н
ішінде ж‰йелік баќылау жасаймыз жєне т‰йінде-
ме береміз. Осы ќ±жаттарды растамай, єкелім
жасау м‰мкін емес. Б±л жаѓдайда алдымен тізімдегі
тауар ќандай маќсатпен єкелінетінін, ішкі т±тыну
‰шін бе немесе одан єрі кері экспорттау ‰шін бе,
соны аныќтап алу ќажет. Ќажетті ќ±жаттарды
б±рын єкелінген тауарларѓа да алуѓа болады, б±л
‰шін департаментке ж‰гіну керек", – деп атап μтті
Дєулет Айсин.

Сондай-аќ, брифингте, осы жылдыњ соњына
ќарай Ќазаќстан мен РФ-ныњ аќпараттыќ ж‰йе-
лерін интеграциялау к‰тілуде. Б±л шекарадан
кесіп μту ресімін жеделдетуге м‰мкіндік береді
жєне тізімдегі тауарлардыњ барлыќ сатыдаѓы ай-
налымын, яѓни импорттаудан т‰пкі т±тынушыѓа
жеткізуге дейінгі толассыз баќылау ж‰ргізуді ќам-
тамасыз етеді.

Электронды ќолтањба
не ‰шін ќажет?

АЛЃЫС АЙТУ К‡НІ

Єлібек
      ЫБЫРАЙ

2016 жылдыњ 14-ші наурызы к‰ні Ќостанай ќаласы єкімдігініњ
±йымдастыруымен "Кμркейе бер, Ќостанай!" деген ±ран аясын-
да  ж±мыс жєне ќызмет кμрсету, жергілікті тауар μндіруші-
лердіњ жетістіктер кμрмесі μткізіледі. Ондаѓы маќсат – ќазаќстан-
дыќ μнімдерді ќолдау жєне облыс орталыѓыныњ  одан єрі кμркейіп,
дамуына μњір кєсіпорындарын тарту кμзделген ( ќаланыњ архи-
тектуралыќ-ќ±рылыс  келбетін  жаќсарту, санитарлыќ жаѓдайы,
инфраќ±рылымдардыњ ќолжетімділігі жєне т.б).

 Егер аталѓан кμрмеге ќатысамын деушілер болса, ќала
єкімдігініњ кєсіпкерлік бμліміне хабарласуларына болады. Мекен-
жайы: Єл-Фараби дањѓылы, 43, №6 бμлме. Аныќтама ‰шін теле-
фондар: 757-745,532-077. E-mail otdpred@mail.ru

¤тініштер 5-ші наурызѓа дейін ќабылданады.
         Ќостанай ќаласы єкімініњ баспасμз ќызметі.

Кєсіпкерлерге ‰ндеу

К¤РКЕЙЕ БЕР, ЌОСТАНАЙ!

Облыстыќ тμтенше жаѓдайлар департаментініњ ќызметкерлеріне
Алѓыс айту к‰ніне орай департаменттіњ зањ тобыныњ бас маманы
Ќанат Ибрашев лекция оќып, атаулы мерекеніњ мєн-маѓынасына
тоќталды.

– 1995 жылы 1 наурыз к‰ні Ќазаќстан халќы Ассамблеясы ќ±рыл-
ды. Ал 2015 жылы Ассамблеяныњ 20 жылдыѓын мерекелеу кезінде
Мемлекет  басшысы  б±л к‰нді халыќтардыњ бір-біріне жєне ќазаќ-
тарѓа кμптеген халыќтар елге к‰штеп ќоныстандырылѓан кезде
тμзімділік пен ќонаќжайлылыќ танытќаны ‰шін алѓыс білдіре ала-
тын к‰н деп жариялауды ±сынды, – деді ол.

Ш.АЊСАЃАНЌЫЗЫ.

Алѓыс айту к‰нін атап μтті

Елімізде бірінші рет
аталып, мерекеленіп
отырѓан   Алѓыс айту
к‰ніне байланысты об-
лысымыздаѓы іскер
єйелдер ќауымдасты-
ѓыныњ μкілдері   ¦лы
Отан соѓысыныњ арда-
гері, Ќостанай ќаласы
ардагерлер кењесініњ
бірінші тμрайымы болѓан Тамара Вечоркинаѓа барып, ізет кμрсетіп,
айтулы к‰нмен ќ±ттыќтап, сый-сияпат кμрсетті.

– Єрине, осындай айтулы мерекеде  ±лттар арасындаѓы татулыќ-
ты, достыќты, бейбітшілік мен т±раќтылыќты ±лыќтап, бір-бірімізге
ќ±рмет кμрсетсек, ќандай жарасымды болмаќ. Сондыќтан да ќауым-
дастыќ атынан ардагер Тамара Вечоркинаѓа келіп, ќ±рмет кμрсетіп
отырмыз. Осынша жасќа келген ардагеріміздіњ μмір жолы, мемлеке-
тімізге ќосќан ‰лесі μскелењ ±рпаќќа  ‰лкен  бір  тєлім, μнеге, – деді
Ќостанай облысы бойынша іскер єйелдер ќауымдастыѓыныњ атќа-
рушы директоры  Єсия Дуанбаева.

Тоќсан беске келген Тамара Вечоркина  ќуанып ќалды. Ризашы-
лыѓын  білдіріп,  алѓысын айтты. Осынша жасќа келсе де,  Тамара
Яковлевна ќуатты, бойы тіп-тік,  тек ќолына ±стаѓан таяѓы болмаса.
Тамара Вечоркинаныњ кеудесінде "Отан соѓысы" ордені мен  бірне-
ше медаль жарќырайды. Соѓыс, ењбек ардагері. ¤њіріміздіњ бірнеше
аудандарында ќызмет атќарып, облысымыздыњ экономикасыныњ
дамуына μз ‰лесін ќосќан екен.

СУРЕТТЕ: ардагерге ќ±рмет.
Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Ќ±рмет кμрсетілді
Г‰лназым
    САЃИТОВА

¦ланѓайыр даласы,
Кμк пен жердіњ арасы.
Тєњірге ѓана табынѓан
¤р ќазаќтыњ баласы.
Жаратќанѓа мыњ алѓыс!

Аќ найзаныњ ±шымен,
Аќ білектіњ к‰шімен.
Артында із ќалдырѓан
Кемењгерлік ісімен.
Бабаларѓа мыњ алѓыс!

Ел бірлігін саќтаѓан,
Ер ‰мітін аќтаѓан.

Ќамын ойлап ±рпаќтыњ
Єркез тыным таппаѓан.
Аналарѓа мыњ алѓыс!

Кμкте к‰нім елжіреп,
Кμк туым т±р желбіреп.
Шекараныњ шебінде
Ел ќорѓаны ерж‰рек.
¦ландарѓа мыњ алѓыс!

Елдікті жыр еткізген,
Ерлікті жыр еткізген.
Танытып елді єлемге
Кμзін аныќ жеткізген.
Елбасына мыњ алѓыс!
 Арќалыќ ќаласы.

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

Мыњ алѓыс!Мыњ алѓыс!Мыњ алѓыс!Мыњ алѓыс!Мыњ алѓыс!

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

130 этнос μкілдері татулыќ пен
достыќтыњ тірегіне айналды.
Осы баянды тірліктіњ ныѓаюына
Ќазаќстан халќы Ассамблеясы-
ныњ ќосар ‰лесі зор, – деді Ќос-
танай облысыныњ єкімі Архимед
М±хамбетов.

Мерекелік іс-шара жергілікті
μнерпаздардыњ концерттік баѓ-
дарламасымен жалѓасты.

СУРЕТТЕ: і с -шарадан
кμрініс;

Суретті т‰сірген
     Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

К¤КТЕМНІЊ
алѓашќы МЕРЕКЕСІ
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– Біздіњ μњірдіњ кμктемгі су тас-
ќынына дайындыѓы ќалай?

– Су тасќынынан 17 электр тасы-
малдау желілері, 20 жуыќ авто жол-
дар учаскесі зиян шегуі м‰мкін деп
болжанып отыр. Тμтенше жаѓдайлар
департаментініњ ќызметкерлері б±л
туралы біледі, сондыќтан іс-ќимыл
шараларыныњ жоспары бекітілді,
к‰штік ќ±рылымдар мен ќ±ралдар
саќадай-сай. Ќостанай облысында
68 мектеп пен ќонаќ ‰й уаќытша эва-
куациялау орны ретінде єзірленді.
Жергілікті атќарушы органдар тамаќ-
тандыруды ±йымдастыратын бола-
ды. Т±рѓындарѓа ќауіп тμнген жаѓ-
дайда барлыќ б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарынан хабар беріп отыра-
мыз.

3-4 наурызда "Кμктем-2016" рес-
публикалыќ командалыќ-штабтыќ
оќу-жаттыѓу шаралары μтеді. Онда
облыстыњ барлыќ к‰ш ќ±рылымда-
ры ж±мылдырылатын болады. Ќ±тќа-
рушылар ќар суларын апатсыз
μткізуде тєжірибелік машыќтануды
мењгереді. Ќостанай облысында
7000 азаматтыќ ќорѓау ќ±рамасы мен
жеке ќ±рамныњ 11 мыњнан астам
адамы апаттыњ алдын алуымен к‰ре-
сетін болады. Ќосымша инженерлік
жєне су тартатын техникалар бар.

Осы жылы су тасќынына ќарсы
іс-шараларѓа облыстыќ бюджеттен
400 миллион тењгеге жуыќ ќаражат
бμлінді. Оныњ ішінде аумаќты
єуеден барлау ‰шін 13 миллионѓа
жуыќ ќаражат ж±мсалады, 7 милли-
онѓа жуыќ ќаржы жарылыс ж±мыс-
тарын ж‰ргізуге бμлінді. Сењ ж‰ру
кезењін апатсыз μткізуге осал жер-
лерде жарылыс ж±мыстарын
ж‰ргізу ‰шін жергілікті атќарушы
органдар тарапынан μтінімдер
ќабылдануда. Облыс бойынша 11

гидротехникалыќ ќ±рылыс есепте-
луде, ењ ірілері –  Жоѓарѓы-Тобыл
жєне Ќаратомар су ќоймалары. 1
аќпандаѓы жаѓдай бойынша олар-
да 441 млн. текше метр еркін кμлем-
де су ќоры бар.

– Ал кμршілес Ресеймен су тас-
ќынына байланысты ќандай шара-
лар ж‰ргізілуде? Ќанша су
мμлшері келеді деп отырсыздар?

– Ќабылданатын судыњ наќты
кμлемі 5 наурыздан кейін белгілі бо-
лады. Осы уаќытта да су тасќыны-
ныњ наќты болжамы белгілі болѓан-
да жаѓдайда ѓана наќты айта ала-
мыз. Облыс μзендері μз бастауын
кμршілес Ресейден алѓандыќтан,
судыњ кμп мμлшерде келуі кμршілер-
ге де байланысты. Осы маќсатта
кμршілес Челябі жєне Орынбор об-
лыстармен к‰н сайын байланысып
отырмыз. Оларда да дєл біздікінде-
гідей жаѓдай.

Ќ±тќарушылар кез келген тμтен-
ше жаѓдайѓа дайын, оќытылѓан, жаб-
дыќталѓан. Ќажетті мμлшерде ж‰зу
ќ±ралдары бар. Егер топан су келсе,
облыстыќ жєне ќалалыќ, аудандыќ
штабтар ж±мылдырылатын болады.
Ќазіргі уаќытта да жедел топтар
ќ±рылды, олардыњ міндеттері ењ
біріншіден су тасќыны жаѓдайын тек-
серіп, баѓалау жєне ќажетті к‰штерді
ж±мылдыру.

 Облыс орталыѓыныњ μзінде ал-
дын алу шаралары ж‰ргізілуде.
Ќазір ќалыњ ќарлар шыѓарылуда,
арыќтар тазартылуда, аулаларды
аралып, насихат ж±мыстарын
ж‰ргізілуде, жеке меншік ‰йлер мен
мемлекеттік мекемелердіњ шатырла-
ры ќардан тазартылуда.  Жалпы
наурыздыњ соњы сєуірдіњ аяѓына
дейін штаттан тыс жаѓдайларѓа
дайын болу ќажет.

МЕРЕКЕ

К‰н жылынѓаннан бастап
облыс аумаѓында тμтенше
жаѓдайлардыњ алдын алу
маќсатындаѓы ж±мыстар
ќолѓа алынды. Облыстыќ
тμтенше жаѓдайлар департа-
ментініњ бастыѓы Талѓат
Кєкімовтіњ айтуынша, су тас-
ќынына ќарсы  шараларды
тиімді ±йымдастыру ‰шін
аудан єкімдіктеріне арнайы
тапсырма беріліпті. Биыл да
облыстыќ штаб ќ±рылып, су
алып кету ќаупі бар аймаќ-
тарѓа баса назар аударылып
отыр. Оныњ ішінде Тобыл
μзенініњ мањында т±ратын
Затобол кентініњ т±рѓында-
ры арасында саќтыќ шарала-
ры ж‰ргізілді.

 "Кμктемгі су тасќынын
μткізуге дайындыќ жμнінде
іс-шаралардыњ жоспары
бекітілді. Су тасќынына
ќарсы ж±мыстарды ж‰ргізу
‰шін облыстыќ бюджеттен
400 млн. тењге ќаражат
бμлінді". Ќ±тќарушылар
ауылдыќтарѓа осы жылы ќар
жєне ылѓал ќоры нормадан

СУ ТАСЌЫНЫ

жоѓары т‰скенін, сондыќтан
ауа температурасы жоѓары
болѓанда Затоболдыњ тμ-
менгі бμлігін су басуы ќаупі
м‰мкін екенін ескертті.

– Су алып кету ќаупі
т±рѓын ‰й иелерініњ μз аула-
лары мен іргелес аумаќты
гидрологиялыќ жєне су аѓызу
іс-шараларын д±рыс атќар-
маѓандыќтан болады, – деп
атап μтті Т.Кєкімов. – Сон-
дыќтан єр т±рѓын μз ‰йініњ
ќауіпсіздігі туралы ерте жа-
рыќта ойлаѓан жμн. Т±рѓын-
дар ќолдарына к‰рек алып,
‰йлерініњ мањындаѓы жыра-
ларды, аумаќты ќалыњ ќар-
дан тазарту ќажет. Мањай-
даѓы б±лаќтар мен жыралар-
ды к‰л-ќоќыстардан таза-
лауды ±мытпау керек. Судыњ
жиналуына єкелуі м‰мкін. ‡й
аумаѓын аѓынды судан саќ-
тау ‰шін топыраќ, ќ±м тол-
тырылѓан ќапшыќтарды ер-
терек єзірлеп ќою ќажет.

Ќ±тќарушылар т±рѓын-
дардан ќ±нды заттарды,
жылы киімдерді, азыќ-т‰лік,

су, дєрі-дєрмек ќо-
рын арнайы шабадан-
ѓа немесе жолдорбаѓа
алдын ала салып
ќоюды тапсырды. Су
басу жєне су тасќы-
ны ќаупі туралы да-
был жеткен кезде те-
резелер сынбас ‰шін
м‰мкіндігінше тере-
зелер мен есіктерді
таќтайлармен шеге-
леп бекітуді ескертті.
Сонымен бірге кез
келген адам су, газ
жєне электр кμзін де-
реу сμндіріп, бекітіл-
ген эвакуация пунк-
тіне жылдам жету ке-
рек.

Ќазіргі к‰ні ауылдыќтар-
дыњ ‰йлерін су басќан жаѓ-
дайда эвакуация пунктерініњ
тізімі бекітілді. Т±рѓындар-
ды білім беру мекемелерін-
де орналастыру жоспарлану-
да. Адамдарды уаќытша
орна-ластыруѓа дайындыќ
шарасы ж‰ргізілді. Ауыл-
дыќтарды ыстыќ тамаќ жєне
басќа да ќажеттіліктермен
ќамтамасыз ету ж±мыстары
саќадай-сай. Ењ бастысы,
ќ±тќарушылар сабырлыќ
саќтап, ‰рейге бой алдыр-
мауды, тез, абыржымай жєне
батыл ќимылдауды ескер-
теді. Кез келген тμтенше жаѓ-
дайда кμмек келген ќ±тќару-
шылардыњ талаптары орын-
дау ќажет.

– Барлыќ т±рѓындарѓа жа-
дынамалар таратылды. ‡йді
су басќан жаѓдайда "112
ќ±тќару ќызметініњ" немесе
аудандыќ єкімдіктіњ кезекші
ќызметініњ кμмегіне ж‰гінуі-
њізге болады, – деп ескерті
Т.Кєкімов.

Ш. АЊСАЃАНЌЫЗЫ.

Ш±ѓа
   ЌОЊЌАБАЙ

Мањызды сынѓаМањызды сынѓаМањызды сынѓаМањызды сынѓаМањызды сынѓа
дайынбыз ба?дайынбыз ба?дайынбыз ба?дайынбыз ба?дайынбыз ба?

Ќостанайлыќтар су тасќынына ќаншалыќты дайын?
Тμтенше жаѓдайлар болѓан жаѓдайында ќанша адам жєне
техника кμмекке келуге єзір? Осы с±раќтарѓа Ќостанай
облысы тμтенше жаѓдайлар департаментініњ бастыѓы
Талѓат Кєкімов жауап берді.

Концерттік баѓдарлама Ќоста-
най педагогикалыќ колледжі сту-
денттерініњ єн шашуымен бас-
талды. Содан соњ Ќостанай ќала-
сыныњ єкімі Базыл Жаќыпов бар-
ша облыс т±рѓындарын айтулы
мерекемен ќ±ттыќтады.

– Былтырѓы жылдыњ сєуір
айында μткен Ќазаќстан халќы
Ассамблеясыныњ ХХІІ сесссия-

"Алѓысым шексіз, Ќазаќстан!"

сында Елбасы Н±рс±лтан Назар-
баев 1 наурызды барлыќ этнос-
тардыњ бір-біріне Алѓыс айту к‰ні
деп жариялау туралы ±сыныс-
пен сμз сμйлеген. Расында да,
б±л к‰н бізді б±рынѓыдан да гμрі
жаќындастыра т‰спек. Олай
дейтін себебіміз, елдіњ дамуы –
бірлік пен ынтымаќтыњ арќасын-
да. Осы к‰н мейірімділіктіњ, б‰кіл
ќазаќстандыќтардыњ бір-біріне
деген достыѓы мен махаббаты-
ныњ жарќын мерекесі іспетті.

Ќостанай μњірін мекендеген бар-
ша т±рѓындарды Алѓыс айту
к‰німен ќ±ттыќтаймын. Єрќашан
аспанымыз ашыќ, еліміз тыныш
болсын, – деді.

"Біз – Ќазаќстанныњ болаша-
ѓымыз" атты флэшмобќа жиыл-
ѓан жастардыњ дені ќатысты. Ал
белгілі єнші, домбырашы Азамат
М±ќатов Шємшініњ "Арыс жаѓа-

Алѓыс айту к‰ні – ќазаќ халќына
тєн ќайырымдылыќтыњ, ќамќорлыќ
пен ќонаќжайлыќтыњ нышаны. Осы

мереке ќарсањында облыста кμптеген
іс-шаралар мен ќайырымдылыќ

акциялары ±йымдастырылуда. Соныњ
бір парасы – Сити-орталыќта μткен

"Ќостанай – достыќ мекені" атты
мерекелік шара.

сындасын" наќышына келтірсе,
жас μнерпаз Азамат Ибраев "Мен
– ќазаќпын" єнін орындап,
ж±ртты желпіндіріп тастады.

Б‰кілќазаќстандыќ бірліктіњ
бірегей моделін ќалыптастыру-
да Ќазаќстан халќы Ассамблея-
сы мањызды рμл атќарады. Б±л
бірегей институт еліміздегі бар-
лыќ этнос μкілдерін ортаќ маќ-
сатќа ±йыстыра отырып, респуб-
ликадаѓы т±раќтылыќты саќтау
мен ел дамуыныњ маќсатына
айтулы ‰лес ќосып келеді. Осы
шарада сμз сμйлеген тєжік этно-
мєдени орталыѓыныњ тμраѓасы
Эргашвой Халметов пен корей
этно-мєдени орталыѓы тμраѓа-
сыныњ орынбасары Марина
Лян ќазаќ халќыныњ ќонаќжай-
лыѓы мен ауызбіршілігіне зор
мєн берді.

СУРЕТТЕ: шарадан кμрініс.
Суретті т‰сірген

Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Ќамданѓан
ќапы ќалмайды

Ќасќырбай
     ЌОЙШЫМАНОВ
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Сєрсенбі к‰ні Толстой атын-
даѓы облыстыќ ємбебап ѓылыми
кітапхананыњ мєжіліс залында
мемлекет жєне ќоѓам ќайраткері,
Алаш ќозѓалысыныњ кμсемі,
кμсемсμзші-ѓалым, аудармашы
Єлихан Бμкейхановтыњ туѓанына
150 жыл толуына орай "Алаш
рухы" атты мєдени шара μтті. Та-
ѓылымды шараѓа тарихшы-
ѓалымдар бас ќосты.

– Алашорда ‡кіметініњ негізін
ќалаушылардыњ бірі Єлихан

Жања сипаттаѓы тарих
Бμкейхановтыњ 7 томдыќ ењбек-
тері жарыќќа шыќты. "Алаш"
идеясын алѓа тартќан Єлихан:
ќазаќ ±лтшылдыѓы – ол μз ±лтын,
тілін, мєдениетін, салт-дєст‰рін,
ата-баба жерін, Отанды с‰ю,
ќорѓау жєне ќамќор болу деп на-
сихаттады. Ол соњѓы демі біткен-
ше туѓан ќазаќ халќыныњ ата-
баба жеріне деген, ±лттыќ мем-
лекет ќ±рып, μзін-μзі басќаруѓа
деген ќасиетті ќ±ќын табанды
т‰рде ќорѓап, сол ‰шін к‰ресіп
μтті, – деді мєдени шарада сμз
алѓан ЌМПИ тарих ѓылымдары-
ныњ кандидаты, доцент ¤теген

Банк μкілдері
кењес беруде

 "Т±рѓын ‰й
ќ±рылыс жинаќ
банкі" μз
салымшыларына
μтемаќы тμлеуді
бастады.
Еліміздіњ
барлыќ
аймаќтарындаѓы
жергілікті
халыќќа ќызмет
кμрсету
орталыќтарында депозиттер бойынша ќосымша келісім-
шарттар ќабылдануда.

Банк ќызметкерлері Арќалыќ ќаласында да ж±мыс жасауда.
– ¦жымдарды аралап, салымшыларымызѓа айтып, т‰сіндіріп жа-

тырмыз. Кμп адамдар біле бермейді. Буклеттер ќалдырып жатыр-
мыз. ¤тініштер тμрт ай кμлемінде ќабылданады. Ќабылдау элек-
тронды ќолтањба арќылы жасалады. Ќосымша келісімге сєйкес,
μтемаќы 2015 жылдыњ 18 тамызына, яѓни доллар баѓамы μскенге
дейін салымын тењгемен жинаѓан азаматтардыњ барлыѓына бері-
леді.

 Жинаќтау ж‰йесі – 50/50. Мμлшерлі ќаражаттыњ елу пайызын
жинаѓан салымшылар Ќазаќстанныњ кез келген аймаѓынан баспана
алуѓа ќ±ќылы. Банктіњ: "Бастау" 3 жыл 3 ай (5%); "¤ркен" 5 жыл (4,5%);
"Кемел" 8 жыл (4%); "Болашаќ" 15 жыл (3,5%) сынды тиімді баѓдар-
ламалары бар, – дейді "Т±рѓын ‰й ќ±рылыс жинаќ банкі" АЌ облыс-
тыќ филиалыныњ кењесшісі Н±рдана С±лтанханова.

Банк кењесшілері μз ж±мыстарын кμршілес Аманкелді ауданында
да жалѓастырмаќ.

 Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: банк μкілдері кењес беруде.
Суретті т‰сірген автор.

Аќпараттыќ
технологияларды

ќолдану
Ќостанай

облыстыќ
сотында Соттар
єкімшісініњ
басшысы
Д.Каипов
семинар μткізді.
Шараѓа
облыстыќ сот
ќызметкерлері,
облыс
орталыѓындаѓы
соттардыњ кењсе мењгерушілері ќатысты.

Алѓы сμз алѓан соттар єкімшісініњ басшысы Д.Каипов к‰н
тєртібіндегі мєселелерге тоќталып, "Сот кабинеті" сервисініњ мо-
бильдік ќосымшасы, "Тμрелік" аќпараттыќ ж‰йесіндегі тіркеу дисцип-
линасы, тєлімгерлерді бекіту тєртібі сынды мєселелер басты назар-
да екендігін айтты. Сондай-аќ, Д.Каипов т±рѓындардыњ аќпараттыќ
технологияларды кењінен ќолдануын ќамтамасыз ету маќсатында
"Сот кабинеті" сервисініњ мобильдік ќосымшасын тиімділігі мен ќолай-
лылыѓы туралы халыќ арасында кењінен таныстырып насихаттау
ж±мыстарын ж‰ргізу керектігін тапсырды. Соттарда тєлімгерлік ісі
ќолѓа алынѓандыѓы туралы кадрлыќ ќызмет бμлімініњ басшысы Ќ.Ра-
хымбай єріптестерін хабардар етті.

Соттар єкімшісініњ б±йрыѓымен тєлімгерлер кењесі ќ±рылѓан. Ке-
њестіњ ќ±рамы мемлекеттік ќызметте ±заќ жылѓы тєжірибесі бар,
єріптестері арасында сыйлы ќызметкерлерден т±рады. Аталмыш
кењес еліміздіњ мемлекеттік ќызметкерлері арасында жуырда ѓана μз
ж±мысын бастады. Оныњ негізгі маќсаты – мемлекеттік ќызметке жа-
њадан келген жас маманныњ кєсіби шеберлігі мен біліктілігін артты-
рып, ќызмет бабында кездесетін ќиындыќтар кезінде психология-
лыќ жєне моральдыќ т±рѓыдан ќолдау кμрсетуге,  азаматтыќ жєне
μмірлік ±станымдарын ќалыптастыруѓа баѓытталѓан.

Семинар соњында Д.Каипов б±дан былай да сот ќызметкерлерін
мемлекеттік ќызметкерлер этикасын саќтап, μзара жєне т±рѓын-
дарѓа сыпайылыќ танытып, ќызметтік міндеттерге адал ќарауѓа ша-
ќырды.

Ќостанай облыстыќ сотыныњ баспасμз ќызметі.

Ш±ѓа
   ЌОЊЌАБАЙ

Исенов.
Мемлекет ќ±ру жолында жа-

зыќсыз ќ±рбан болѓан Алаш
кμсемі Єлихан Бμкейханов ат-
ќарѓан ісі, кейінгі ±рпаќќа ќал-
дырѓан аманат-м±расы. Биыл
Єлихан Бμкейхановтыњ 150 жыл-
дыќ мерейтойы ЮНЕСКО аясын-
да μтетін болады. Халыќаралыќ
±йым кезекті 38-сессиясында
осындай ќаулы ќабылдады. Енді
жауапкершілік – Ќазаќстан
‡кіметі мен Алаш кμсемініњ
μмірін, сан ќырлы ќызметін, баѓа
жетпес м±расын зерттейтін
ѓалымдар мойнында.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Ардагермен кездесу
 Таяуда Є.Боранбаев атындаѓы жалпы  білім

беретін орта мектебініњ география пєнініњ
м±ѓалімі  Айбек Италмасовтыњ ±йымдастыруы-
мен 8-10 сыныптар арасында Аманкелді ауда-
ныныњ ќ±рылѓанына 88 жыл толуына орай ар-
дагер Балтабай Уахитовпен кездесу кеші μтті.

Ќариялар халќымыздыњ μткені мен б‰гіні,
т±нып жатќан тарихымыз, "Ќарттары бар елдіњ
ќазынасы бар" деген аталы сμз осыдан ќалса
керек-ті. Аќсаќалдарымыздыњ μмірлік тєжіри-
бесі, аќыл-кењестері, тєлім-таѓылымдары ±рпаќ
‰шін орны бμлек.  Сондыќтан да кездесу кешініњ
маќсаты – ардагер жолын оќушыларѓа ‰лгі ету.
Ардагер єњгімесініњ мєнін ±ѓына білуді, ‰лкенді
сыйлауды, ќ±рметтеуді, атаныњ батасын, ана-
ныњ алѓысын ала білуді ‰йрету еді.

Кездесу барысында ардагер Балтабай ата-
ныњ μмір жолынан арнайы дайындалѓан слайд
кμрсетілді. ¤мірі ењбекпен μрілген атамыздыњ
ењбегі елеусіз ќалмаѓаны да сμз етілді. Ол кісі 18
жасынан бастап ењбекке араласќанын, жарты
ѓасырдан астам уаќыт ењбектен ќол ‰збей тыным-
сыз ж±мыс істегені  туралы айтып берді. Осы жыл-
дар ішінде бірнеше медальдармен жєне алѓыс
хаттармен марапатталып, Елбасымыздыњ атынан
екі мєрте алѓыс хат алѓан екен.

Мектеп оќушылары Балтабай атаѓа с±раќтарын

Жас ±рпаќ – ел болашаѓыныњ ал-
тын кілті. Сол ќазынаныњ басты
кμзірі – білім. Б±л жμнінде кμрнекті
аѓартушы Ш.Уєлиханов осыдан
бірнеше ѓасыр б±рын: "Халыќ кемелі-
не келіп даму ‰шін екі-аќ нєрсе керек.
Оныњ біріншісі – азаттыќ, екіншісі –
білім", десе, дєст‰рлі єр Жолдауын-
да Елбасы Н.Назарбаев: "Б±л заман
білекке емес, білімге сенетін заман.
Заманауи єлемде елдіњ ќуаты, ењ ал-
дымен, білім мен ѓылымда болаты-
нын т‰сінетін уаќытќа келдік. Енді
білімді ќажетке, т±рмыс игілігіне
жарата білуіміз керек. Инемен ќ±дыќ
ќазѓандай, ќиын да к‰рделі, орасан
ќажыр-ќайрат пен ерік-жігерді та-
лап ететін білімсіз μмір т±л", дей
келе терењ білім тєуелсіздігіміздіњ
тірегі, аќыл-ой азаматтыѓымыздыњ
алдаспаны екенін баса айтып келеді.

Мањыздысы – біз б‰гінгі тањда
аќпараттандыру ѓасырында μмір
с‰ріп жатќандыѓымыз, ѓалымдар
айтып ж‰рген тμртінші индустрия-
лыќ революция кезењі де осы. Сол се-
бептерден жастарѓа, оныњ ішінде
мектеп оќушыларына орасан зор
жауапкершілік артылып отыр, жања
міндеттер талап етілуі бек м‰мкін.

Єр ата-ана μз перзентініњ болаша-
ѓына алањдауѓа тиісті, б±л ретте
олар μз баласына ќандай жаѓдайлар
жасап, ќандай білім беретінін м±ќи-
ят ойлауы ќажет. Осы ретте  біздіњ
А.Н±рманов атындаѓы орта мектеп-
те де ата-аналармен кездесу жиі
±йымдастырылады. Ењ бастысы,
оќушылардыњ сапалы білім мен са-
налы тєрбие алуы ‰шін барымызды
салуымыз керек. Апта сайын тєрбие
саѓаттары, спорт ‰йірмелері, мєде-
ни шаралар легі μткізіледі. М±ныњ
барлыѓы – оќушылардыњ ертењі
‰шін.

Сонымен ќатар, Мемлекет басшы-
сы Н.Назарбаев ¦лт Жоспары – "100
наќты ќадамда" негізгі баѓыттар-
дыњ бірі ретінде білім жєне ѓылым
саласын дамытуды атап μтті. Ада-
ми капиталдыњ ењ жоѓары дењгейі
ѓана еліміздіњ жања кезењдерге ныќ
ќадам басуына кепіл бола алады.

 Ел маќсаты – єлемдегі ењ дамы-
ѓан 30 мемлекеттіњ ќатарына ќосы-
лу. Осыѓан орай, маќсатты межеге
жету жолында кездесетін ќиындыќ-
тарѓа тойтарыс беріп, оѓан тиісті
шаралар жасауымыз керек. Елдігіміз
сыналып єрі шыњдалатын осындай

БІЛІМ –
болашаќќа баѓдар

±рымтал т±ста Президентіміз єлем
дамуыныњ сын-ќатерлерін к‰ні
б±рын болжай білудіњ мањыздылы-
ѓын атап кμрсетті, ќазаќстандыќ-
тар тарапынан ‰лкен ќолдауѓа ие
болѓан негізгі ќаѓидаттарды кењ
ауќымда шешіп, ќандай жаѓдайда
болмасын, єлеуметтік мањызы бар
тапсырмаларды м‰лтіксіз орын-
дауды басты міндет ретінде алѓа
ќойып отыр.

Биылѓы Жолдауда елдіњ єлеу-
меттік-саяси жєне ќаржылыќ-эконо-
микалыќ салаларын кμтеруге, сон-
дай-аќ, ењ бастысы, Ќазаќстанныњ
болашаѓы – жастарѓа айрыќша кμњіл
бμлінді. "100 наќты ќадам" атты
¦лт Жоспарын ж‰зеге асырсаќ, ба-
янды болашаќќа кепілдік ала аламыз
деп ойлаймын. Білім мен ѓылым
кμкжиегін кењейтуге баѓытталѓан
бастамалар мектебімізде жалѓаса
береді.

Рауан ЄБІШЕВ,
Аманкелді ауданы, Байѓабыл

ауылы, А.Н±рманов атындаѓы
орта мектептіњ директоры.

ЖОЛДАУ: ¤СІМ, РЕФОРМА, ДАМУ

ќойды. 10 сынып оќушысы Жањылсын Хусайн
атаѓа арнап шыѓарѓан ж‰рекжарды арнау μлењін
тарту етті. Кеш соњында Балтабай ата оќушы-
ларѓа ризашылыѓын білдіріп,  жастардыњ бойына
ата-бабадан ќалѓан озыќ μнегемізді ‰йретуден
жалыќпау керектігін жеткізді.

Єнет Ж¦МАБЕК.
Аманкелді ауданы.
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"Ќазаќстан Республикасында
білім беруді дамытудыњ 2011-
2020 жылдарѓа арналѓан мемле-
кеттік баѓдарламасында" мек-
тепке дейінгі ±йымдар мен мек-
тептер арасындаѓы байланыс
басты мєселе болып отыр. Маќ-

саты – ж‰йелі оќуѓа дайындау.
6-7 жасар балалардыњ психика-
сыныњ басты ерекшелігі де сол
баланыњ тез ќабылдайтынды-
ѓында. Осыѓан байланысты маѓ-
л±мат беретін сμздерді оњай
мењгереді. Балада тіл мен та-
нымдыќ процестерді игеруге
деген ќ±лшынып т±рады.

Баланыњ психикасын дамы-
тудаѓы басты фактор – баланыњ
μзіндік нанымын дамытуѓа
кμњіл аудару. Алдымызѓа кел-
ген балѓындардыњ жан д‰ниесі-
мен сырласу арќылы оныњ
бойында ±намды ќылыќ пен жа-
ѓымды мінез ќалыптастыру, ай-
наласындаѓы адамдармен ќа-
рым-ќатынас жасауѓа ‰йрету.
Кμњілі кμтеріњкі бала μзі істеген
єрекеттерді сенімділікпен орын-
дайды емес пе. Сабаќ процесін-
де баланыњ ойлау єрекеттерін
μрістету ‰шін оќып-‰йретуге
ќажетті нєрселерін ±статып,
т‰рлі єрекеттер жасау тиімді.
Єр алуан ќимыл-ќозѓалыстар
арќылы бойындаѓы к‰ш-ќуаты
мен іс-ќимылын жетілдіретін
ќызыќты ойындармен ш±ѓыл-
дандырамыз.  Єсіресе, сауат
ашу, математика, ќоршаѓан ор-
тамен танысу сабаќтарын ойын
т‰рінде μткіземіз. Ондай ойын
т‰рлері баланыњ сан ќилы си-
туациялыќ жаѓдайѓа шапшањ

икемделуін дамытады.
Мектепалды даярлыќ

тобыныњ маќсаты – єр
баланыњ бойындаѓы
жеке ќабілетін аныќтау;
баланыњ бейімділігіне
ќарай ќабілетін шыѓар-

машылыќ даѓдысын ќалыптас-
тыру ‰шін оларды жеткілікті
т‰рде жаттыѓу ж±мыстарымен,
кμмекші ќ±ралдармен ќамтама-
сыз ету; балалардыњ ерекше
жєне пайдалы деген ойларын,
пікірлерін, ењбектерін баѓалап,
мадаќтап отыру; с±раќ ќоя білу-
ге жєне жауап беруге ‰йрету.

Мектепалды даярлыќ тобын-
даѓы балалар μзініњ алдына ќой-
ѓан белгілі бір ойларын, маќсат-
тарын шындыќ жолмен шешу-
ге тырысады. Ол μзіне наќты
жаѓдайды кμз алдына келтіріп,
μзініњ танымында єрекет етеді.
Сол ‰шін біздіњ баѓдарламамыз-
да ќазаќ ертегілерін оќыту енгі-
зілген. Б±л кμркем єдебиетте
оќыѓан ќазаќ ертегілерін тек
ќана сμйлем ќ±рап сμздік ќорын
молайту ѓана емес, асќан шебер-
лікпен рμлдерге бμліп орындау-
да дауыс екпініне мєн беріп, ер-
тегі кейіпкерлерін бейнелеуде
шеберлікті ќажет етеді. Сон-
дыќтан оларѓа сол кейіпкерді
рμлге бμліп сомдауѓа да ‰йре-
теміз. Баланыњ жаѓымды жєне
жаѓымсыз кейіпкерлерді бейне-
леуде балаѓа берер тєрбиеніњ
мєні зор. Мысалы: "Ќарылѓаш-
тыњ ќ±йрыѓы неге айыр?", "Маќ-
та ќыз бен мысыќ", "Алдар кμсе
мен Шыќбермес Шыѓайбай" ер-

тегілерін орындауда адам
бойындаѓы жаќсы, жаман ќа-
сиеттерді, сарањдыќ пен ќулыќ
сияќты мінездерді ажыратып
єшкерелейді. Сонымен ќатар,
балалардыњ ішінен кейбіреулері
дыбыстарѓа тілі келмей ќинала-
тын тєжірибеде жиі кездеседі.
Сондыќтан, баланыњ сμз мєне-
ріне зер салу, оны жетілдіру ісі
асќан ыждаѓаттылыќты ќажет
етеді. Сμздіњ дыбысталу ерек-
шелігін байќап, ‰н ырѓаѓына,
дауыс екпініне мєн беріп, тек
сμздіњ, дыбыстыњ айтылу
мєнісіне ѓана емес, сμйлеу мєде-
ниетін ќалыптастыру ењ басты
міндеттеріміздіњ бірі болып са-
налады. Баланыњ ана тілін
ж‰йелі таза, еркін сμйлеу
тєсілдерін мектепке дейінгі ке-
зењде мењгерту маќсаты єсіре-
се, ќазаќ топтарыныњ алдына
ќойылѓан. Мектепке дейінгі
ќоѓамдыќ тєрбие халыќќа білім
беру ж‰йесіндегі сєбилерді жан-
жаќты тєрбиелеуде ењ негізгі,
жауапкершілігі зор бастауыш
саты болып табылады. Неге
десењіз, адам баласына тєн ќа-
сиеттер бала бойында осы кезењ-
де ќалыптасады. Сондыќтан да
мектепке дейінгі тєрбие орын-
дарында ж‰йелі білім беру мек-
тептегі оќытудыњ басты іргета-
сы болып табылады.

М.АУЕЗХАНОВА,
Мичурин орта мектебініњ

"Еркетай" мектепалды
даярлыќ тобыныњ

тєрбиешісі.

Арќалыќ ќаласындаѓы
Ы.Алтынсарин атындаѓы
гимназияда ѓылыми
ж±мыс жазумен айналы-
сатын  оќушылар μте кμп.
Ж±мысты  жазудаѓы  бас-
ты маќсаттары  μмірдегі
сан т‰рлі  ќ±былыстардыњ
ќыр-сырын ашу,  ќоѓам-
даѓы  μзекті  таќырыптар-
ды  жария ету.  Гимна-
зияда  дєст‰рлі т‰рде
жыл сайын  дарындардыњ
ќабілеттерін ±штау маќса-
тында мектепішілік
ѓылыми жобалар сайысы
μтіп отырады.    Єдетте,
сайыстыњ  жењімпаздары
ќалалыќ  одан єрі облыс-
тыќ ѓылыми жобалар
сайысына  жолдама ала-
ды.  Дарынды  оќушыларымыз
μткен жылдыњ желтоќсан айын-
да "Ќостанай  дарыны"  аймаќ-
тыќ  ѓылыми-практикалыќ ор-
талыѓыныњ  ±йымдастыруымен
μткен ѓылыми жобалар сайысы-
на ќатысты. Б±л байќауѓа  об-
лыстыњ  єр аймаѓынан  300-ге
тарта  оќушылар ќатысып,
μздерініњ білімдерін сынады.
"Ќазаќ тілі мен єдебиеті", "Эко-
номика", "Химия", "Биология",
"Тарих", "¤лкетану", "Этномє-
дениеттану" т.б. секциялары
ж±мыс жасады. Біздіњ  гимна-
зиядан  Жебей Фазыл, Хиуаз
Бейсенбекова, Нарѓыз Сейтма-
ѓанбетова, Назым Файзулла,
Єния Молдахметова   жєне ќала-
мыздаѓы  №3 Б.Майлин атын-
даѓы  орта  мектептіњ 11-сынып
оќушысы Айым Ќ±лымбет ќа-
тысты.  Оќушылар таудай та-
лаптарын шыњдап, ѓылыми
ж±мыстарын дєлелдерін келті-
ре ќорѓады.  Сайыстыњ  нєтиже-
сінде   оќушыларымыз  м±ѓалі-
мдерініњ   ‰міттерін аќтап,  же-
њіс  т±ѓырына кμтерілді. Мєсе-
лен, Жебей  Фазыл ќазаќ єдебие-
ті секциясы бойынша  "Б.Момыш-

 БІЛІМ – МЄЊГІЛІК ЌАЗЫНА

±лыныњ  ќанатты  сμздері мен
маќал-мєтелдердіњ ‰ндесуі" та-
ќырыбындаѓы  ж±мысымен
ж‰лделі 1-орынды,  Хиуаз Бей-
сенбекова биология пєні  бойын-
ша  "Ќаратомар бμгенініњ су
ќ±рамын  макрофиттер (балдыр-
лар, судаѓы  г‰лді μсімдіктер)
арќылы зерттеу"  ж±мысымен
2-орынды, Нарѓыз Сейтмаѓан-
бетова этномєдениеттану  сек-
циясынан "¤нерлініњ μрісі кењ"
(Ахметхан Єбіќай туралы)  жєне
Назым Файзулла  μлкетану  сек-
циясы бойынша  "Ел тарихымен
тамырлас μмір" (Айса Н±рманов
туралы) ѓылыми ж±мысымен
ж‰лделі 3-орынды   иеленді.
Аталѓан  оќушылардыњ  ѓылы-
ми жобаларыныњ  таќырыптары
б‰гінгі к‰нніњ μте мањызды,
μзекті  таќырыбы болды.  Соны-
сымен де  басќа  ж±мыстардан
ерекшеленіп, оза шауып
бєйгеніњ  алдыњѓы  ќатарынан
кμрінді.

 Ерсін ЌОЊЫРШИНА,
Ы.Алтынсарин атындаѓы

гимназияныњ ќазаќ тілі мен
єдебиеті пєнініњ м±ѓалімі.

Арќалыќ ќаласы.

Ардагерлерді  ќ±ттыќтаѓан
оќу орныныњ  директоры, педа-
гогикалыќ ѓылымдардыњ кан-
дидаты  Г.Оразымбетова  білім
ордасыныњ  ‰стіміздегі оќу жы-
лында кадрлар даярлаудыњ сегіз
мамандыќ-біліктілік  т‰рлері
бойынша   246 т‰лектіњ,  оныњ
ішінде  35 жастыњ ‰здік  бітір-
генін, олардыњ  тегіс  ењбекке
орналасќандарын  атап  μтті. 250
талапкер жас биылѓы жылы
білім шањыраѓыныњ табалдыры-
ѓын  аттап,  оќуѓа  ќабылданѓан.
Педагогтардыњ біліктілігін
кμтеруде наќты, айтарлыќтай
±йымдастыру ж±мыстары
ж‰ргізіліп, колледж ±стаздары-

ныњ  ќатары  тμрт жас  маман-
мен толысќан.

 Колледж  ардагерлер ке-
њесініњ тμраѓасы А.Алтухов
жасы бойынша зейнет демалы-
сына  шыќќан кешегі оќытушы-
ќызметкерлерді ќ±ттыќтап, ке-
њес м‰шелігіне ќабылданѓан-
дыќтарын жариялады. Сμйтіп,
оларѓа естелік Алѓыс хаттар
±сынды. Кєсіподаќ ±йымы бар-
лыќ шаќырылѓан ќонаќтарына
сый-сыяпаттар жасады. Ќ±рмет-
ке  бμленген ардагерлерге кол-
ледждіњ  μнерпаз жастары
кμњілдерін кμтерді.

Оќу  орныныњ  ќ±рметті арда-
гері, ‰стіміздегі жылы 90 жыл-

дыѓы зор салтанатпен  атап
μтілген ќарт майдангер-±стаз
Г.Олейник осындай ќ±рметтеу-
лердіњ арќасында жасыныњ
ж‰зге ќарай  аяќ  басып бара
жатќанын айтып, аѓынан жарыл-
ды. ¤зі  ±заќ  жыл  ‰зіліссіз, та-
банды ењбек  еткен  педагогика-
лыќ  ±жымѓа  барлыќ  ардагер-
лер  атынан  шын  ыќыласты  ал-
ѓысын айтып, оќу  орны  ќызмет-
керлеріне ќол  жеткен  табыста-
рын  одан   єрі  жалѓастыра  беру-
ге  тілек  білдірді.

Єбдіќадыр
ЄБДІРАЙЫМ¦ЛЫ,

зейнеткер.
Ќостанай  ќаласы.

Ќостанай  педагогикалыќ  колледжінде  100-ден аса педагог-
оќытушылармен ќатар 40-ќа  тарта  педагогикалыќ ењбектіњ ардагерлері
есепте  т±р. Атаулы  оќу  орныныњ єкімшілігі мен кєсіподаќ ±йымы кезінде
колледжде ќызмет етіп, жастарѓа білім-тєрбие беру,  оќу  орныныњ  μсіп-
ныѓаюына μлшеусіз ‰лестерін ќосќан ќарт ±стаздардыњ басын ќосып,
ењбектеріне сай шынайы ќ±рмет  кμрсетті.

Жыр алыбы – ЖАМБЫЛ

Мектебімізде ќазаќ халыќ поэзиясыныњ єйгілі т±лѓасы, μлењ
сμздіњ д‰лд‰лі, жырау, жыршы, халыќтыњ м±њы мен зарын
жырлаѓан суырып салма аќын Жамбыл Жабаевтыњ туѓанына
170 жыл толу ќ±рметіне арналѓан "Жыр алыбы – Жамбыл"
атты тіл мамандарыныњ ±йымдастыруымен єдеби кеш болып
μтті. Кештіњ маќсаты – мектеп оќушыларыныњ Жамбыл шы-
ѓармашылыѓы – асыл ќазына, аѓып жатќан б±лаќ, жыр б±ла-
ѓымен сусындауына зер салу, жыр єлеміне деген
с‰йіспеншілігін ояту.

Таќтаѓа аќын жайында аќын-жазушылардыњ даналыќ ой-
лары, таным деректер ілінді. "Жамбыл ата" кітап кμрмесі
±йымдастырылды. Интерактивті таќтадан Жамбыл Жабаев-
тыњ μмірбаяны туралы фильмі кμрсетілді. Оќушылар аќын-
ныњ μлењдерін жатќа айтып, айтыстарынан ‰зінділер кμрсетті.
Балалар μмірініњ жарќын болашаѓына ныќ сенімін білдіріп,
білім жолына баѓыт беретін μлењдері де тамаша ырѓаќпен
оќылды. Сонымен  бірге аудандыќ білім бμлімініњ ±йымдас-
тыруымен аудандыќ ќазаќ тілі мен єдебиеті пєні м±ѓалімдері
мен мектеп оќушылары арасында "Жыр алыбы – Жамбыл"
таќырыбында шыѓармалар сайысы болып μтті.  Осы сайыста
Глазунов орта мектебініњ ќазаќ тілі мен єдебиеті пєнініњ
м±ѓалімі  З.Садыќова 1-орынды иеленсе, 8 "Б" сынып оќушы-
сы Айн±р Ж±маш 3-орынды иеленді. Б±ныњ μзі Жамбыл ата-
мызѓа деген ‰лкен ќ±рмет, зор ілтипат.

Д. БЕРС‡ГІРОВА,
Глазунов орта мектебініњ

ќазаќ тілі мен єдебиеті пєні м±ѓалімі.
Ќостанай ауданы.
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1978 жылы Єулиекμл ауданы оќу-білім
саласы жаѓынан Б‰кілодаќтыќ жарыста
ІІІ орынѓа шыѓып, марапатталѓан екен. Об-
лыс, республика бойынша да ‰здіктер
ќатарынан кμрінген μњір балалардыњ
μндірістік бригадаларын ±йымдастыру
мен жазѓы демалыстарын μткізу науќа-
нын μте тыњѓылыќты ж‰ргізгені жоѓары
баѓаланыпты. Ал кμппен жасалѓан осы бір
‰лкен істіњ басында сол кезде аудандыќ
білім бμлімін басќарѓан Ж±мабай Байжа-
нов ж‰рген еді.

Б‰кіл саналы ѓ±мырында тек єділдік
жолында ќызмет еткен Ж±мабай
Кєрім±лы 80 жасќа толып отыр. Заманын-
да кμп істіњ ±йтќысы болѓан, кесе-кμлде-
нењ келетіндерге жаны ќас, кемшілік-
ќателіктерді т‰зету ‰шін басын тауѓа да,
тасќа да соќќан азамат сол ењбегініњ

жемісін кμрді деп айта аламыз. Б‰гінгі
к‰ні ќ±рметті зейнет демалысында
отырѓан аќсаќал кейінгі буынѓа аќыл-
кењесін беруден жалыќќан емес.
¤њіріміздіњ ќоѓамдыќ ж±мыстарынан
ќол ‰зген жоќ. Енді сол арпалысќа
толы, біраќ соныњ сынынан с‰рінбей
μткен, ѓибратты дєуір кешкен Ж±ма-
бай аѓамыздыњ μмірі жайында аз-кем
єњгімелесек.

Ж±мабай Байжанов 1936 жылы Ре-
сейдіњ Ќорѓан облысында д‰ниеге кел-
ген. Єкесі Кєрім ¦лы Отан соѓысына
аттанѓанда, анасы Г‰лбану екеуі ќазіргі
Сарыкμл жерінде т±ратын ата-єже-
лерініњ ќолына келеді. Балалыќ шаѓы
Аманжол, Шабаќжарѓан ауылдарында
μткен екен. Біраќ сол ауыр жылдары
бала болып ќызыќ кμрмеген Ж±мабай
"жалањ аяќ, жалањ бас соќаныњ соњына
жегіліп, жер жыртып, к‰здіњ к‰ні ќолы-
на ораќ алып, мал азыѓын дайындап ала-
тынбыз" деп есіне алып отырады. "С±ра-
пыл соѓыс жылдарыныњ ќиын кезењіне
байланысты μмір жолымды оќудан
емес, ењбекпен бастау пешенеме
берілді. Бірінші сыныпќа 1945 жылы

бардым" деп кейін μзініњ "Єркімніњ μзі шы-
ѓар биігі бар" атты естелік кітабында
келтіріп μтіпті.

Он жылдыќты ойдаѓыдай аяќтаѓан
Ж±мекењ 1955 жылы Ќостанайда ќайта
ќ±рылѓан  педагогикалыќ институттыњ
тарих-филология факультетіне оќуѓа
ќабылданады. Студент к‰нінде ќазаќтыњ
біртуар азаматы, академик Манаш Ќозы-
баевтан дєріс алѓанын маќтан т±тады.

1960 жылы Єулиекμл ауданында комсо-
мол комитетініњ отырысында жастар
бμлімініњ мењгерушісі, артынша хатшысы
болып сайланѓан Ж±мабай Кєрім±лы
μзініњ іскерлік ќабілеттілігін, табандылы-
ѓын дєлелдеп берді. Сол жылы ќ±дай ќос-
ќан жары Мєрия Ахметбекќызымен ша-
њыраќ ќ±рып, отбасылыќ μмірі басталды.

Ж±мабай аѓамыз сонау алпысыншы
жылдардыњ басында аз уаќыт Диев орта
мектебінде м±ѓалім, Москалев орта мек-
тебінде директор ќызметтерін атќарып

келді. Ісіне мыѓым, алдына ќойѓан міндеті
мен айтќан уєдесін орындамай тынбай-
тын, алѓыр, жас маман 1962 жылы Єулие-
кμл аудандыќ білім беру бμліміне жетек-
шілікке келеді. Б±л – еліміздегі ана
тілімізде оќытылатын білім ошаќтары-
ныњ, олардаѓы ќазаќ сыныптарыныњ ќыс-
ќарып жатќан кезі еді. Осы бір шаќ хал-
ќымыздыњ ана тілінен біржола айырылып
ќала жаздаудыњ алдында т±рѓан кезењі еді.
¦лттыќ мектептерді жабу аудандыќ ке-
њес атќару комитетініњ арнайы ќаулысы
бойынша ж‰зеге асырылады. Ал оныњ ба-
сында ж‰рген Ж±мабай Байжанов секілді
арын μзінен жоѓары ќоя білген азамат
±лтына ќиянат жасауѓа ќолы бармады.

1966 жылы Ж±мабай Кєрім±лы ‰шін
ќызметте  μсу  сатысыныњ  жања белесі
басталды – халыќ депутаттары аудандыќ
кењесі атќару комитеті тμраѓасыныњ
орынбасары болып таѓайындалды. Ол аза-
маттыњ ќаншалыќты іскер болѓанын бізге
дейін талай аќсаќалдарымыз жазып кетті.
Сондай игі тілегін білдіргендердіњ ќата-
рында  ¦лы  Отан  соѓысыныњ ардагері
Сералы Жакетов замандас інісіне жоѓа-
ры баѓа берген екен:

"Ол Єулиекμл μњірінде басшы ќызмет-
терде ењбек ете ж‰ріп, жањадан ±йымдас-
ќан "Целинный", "Раздольный", "Соснов",
"Дружба", "Тірсек", "Кμктал", "Приозер-
ный" кењшарларында алдымен сегіз жыл-
дыќ мектептердіњ ‰йлерін салуѓа, соњы-
нан оларды ќажетті ќ±рал-жабдыќтармен,
оќытушы-тєрбиешілермен ќамтамасыз
етуге белсене араласты. Єрине, жања мек-
тепті ашып, оѓан оќушылар мен оќыту-
шыларды  орналастыру  оњай  шаруа
емес... Сондай-аќ, Ж.Байжанов, єсіресе,
Н.С.Хрущевтіњ басќару кезењіндегі кадр
мєселесіндегі келењсіздікті де тілге тиек
етеді. Ќазаќстанныњ солт‰стік облыста-
рын т‰бінде Ресейге ќосу маќсатымен
Тыњ μлкесі ќ±рылды".

Ж±мекењ алѓаш ќызметін бастаѓан ке-
зінде Социалистік Ењбек Ері Ќ.Т±рѓым-
баев, А.Тищенко, М.Иманмаѓз±мов,
И.Шевченко, Республика білім беру ісініњ
озаты С.Нєбиев ќатарлы т±лѓалар аќыл-

кењесін беріп, ‰немі ќолдау кμрсетіп оты-
рыпты.

Жетпісінші жылдары Єулиекμлдегі
Ш.Уєлиханов атындаѓы ќазаќ орта мек-
тебініњ ѓимараты ескіріп, оныњ орнына
зєулім орда бой кμтерген екен. Міне, б±л
іске Ж±мекењніњ ќосќан ‰лесі бар. Ал
аудандыќ аурухананыњ 240 орындыќ ке-
шенін салу мєселесі тікелей Ќазаќстан
Компартиясы Орталыќ комитетініњ бірін-
ші хатшысы Д.Ќонаевпен келісіледі екен.
Сол аурухана мерзімінде салыныпты.
Жєне медицина ќызметкерлеріне арналып
20 сєулетті т±рѓын ‰й бой кμтерген екен.
Осы науќанныњ бел ортасында Ж±мабай
Байжанов ж‰рген деп еске алыпты кезін-
де ардагер Ќуаныш Шамшиев: "Жылдыњ
тμрт мезгілінде ауданныњ елді мекендерін
аралап, єлеуметтік саладаѓы олќылыќтар-
ды μз кμзімен кμріп, дабыл ќаѓатын. Ша-
руашылыќ басшыларын кемшіліктерді
жоюѓа ж±мылдырды. Ауданныњ μміріне
жаны ашитын басшыны совхоз директор-
лары, ќоѓамдыќ ±йым жетекшілері ќадір-
леп, сыйлады".

Дањќты батыр Бауыржан Момыш±лы:
"¦стаз – ±лыќ емес, ±лы ќызмет" деп бе-
кер атамаса керек. Сол бір ж‰гі ауыр, жа-
уапкершілігі батпандай маман болып ќалу
бір басќа. Ал єрбір шєкірттіњ ж‰регінде
±лаѓатты ±стаз болып ќана ќоймай, мек-
тептер мен емдеу мекемелерін салу ісіне
араласып, білім беру сапасын арттыру
жєне материалдыќ-техникалыќ базалар-
дыњ жаќсаруына ќажымай ‰лес ќосќан
бесаспап азаматтар кμп емес. ¤њіріміздегі
осындай жанашыр ±стаздар отбасыныњ
бірі деп  Байжанов жан±ясын атауымызѓа
болады. Олай дейтініміз, Ж±мекењніњ
ќ±дай ќосќан жары Мєрия апамыз да
еліміздіњ білім беру саласыныњ ардагері.
Ќазір μнегелі єулет бес баладан немере-
шμберелер с‰йіп отыр.

Ж±мабай аѓамыз Єулиекμл аудандыќ
партия баќылау комиссиясыныњ тμраѓа-
сы, аудан єкімшілігініњ халыќтыњ кμші-
ќоны бμлімі мењгерушісі бола ж‰ріп, зей-
нетке шыќты. Біраќ таѓы ‰йде отырмады
– аудандаѓы ардагерлер кењесіне м‰ше,
А.Байт±рсынов атындаѓы ЌМУ ректоры
жанындаѓы ќоѓамдыќ кењес тμраѓасы бол-
ды. Осы жасќа дейін талай жоѓары мара-
паттар алды. Еліміздіњ білім ісініњ озаты,
Єулиекμл ауданыныњ ќ±рметті азаматы,
кμптеген медальдар мен алѓыс хаттардыњ
иегері. Біраќ ќай салада ењбек етпесін, μзін
ењ алдымен ±стазбын деп санайды. Ал ќан-
дай ‰лкен ќызметтер атќарсам да, кісілік
ќалыпты жоѓалтќан емеспін депті μз ес-
телігінде: "Осы ќысќа μмірімде ата-тегім-
нен дарыѓан адал, арым таза адам болуѓа
тырыстым. Мансапќорлыќ, тєкаппарлыќ,
μзін басќалардан жоѓары ±стау менде бол-
ѓан емес. Барды ќанаѓат т±тып, елге ќол-
дан келгенше ќызмет етуден басќаны ой-
ламай ж‰ргенім  хаќ.  Жиѓан-тергенім,
арттырѓаным жоќ" деп μзініњ ќарапайым
тірлік кешіп келе жатќанын,  арыныњ биік
екенін маќтан т±татынын келтірген.

КЕЛБЕТ

немесе ардагер Ж±мабай Байжанов туралы єњгіме

Ќыдырбек
         ЌИЫСХАН¦ЛЫ

Міне, осындай таќырыппен
ењ алѓаш рет елімізде мереке-
ленетін  Алѓыс айту к‰ніне орай
"Ќостанай дарыны" μњірлік
ѓылыми-практикалыќ орталыѓы
іс-шара μткізді.

– Елбасымыз  2015 жылѓы
сєуір айында Ќазаќстан халќы
Ассамблеясыныњ  ХХII сессия-
сыныњ ашылу салтанатында
сμйлеген сμзінде кезінде ќуѓын-
с‰ргін жылдарда, Сталин режи-
мінде т‰гелдей, т±тастай халыќ
жер аударылып, вагон-вагон-
мен ќазаќ жеріне єкелінгенін,

Г‰лназым
    САЃИТОВА

Ќазаќстан халќы Ассамблеясы-
ныњ ќ±рылѓан к‰нінде – 1 нау-
рызда, барлыќ ±лттыњ бір-біріне
жєне осы адамдарды ќабылда-
ѓан, аяушылыќ білдірген ќазаќ-
тарѓа алѓыс айту к‰ні деп белгі-
ленсе єділетті болар еді, – деп
айтќан-ды. Кμктемніњ бірінші
к‰ні Президенттіњ Жарлыѓымен
Алѓыс айту к‰ні болып бекітілді.
Сондыќтан да жас ±рпаќты
тєрбиелеуде б±л мерекеніњ ма-
њызы да, мєнісі де зор деп ой-
лаймыз. "Мєњгілік Ел" жалпы ха-
лыќтыњ патриоттыќ идеясыныњ
негізі жєне  Ќазаќстан халќын
ѓасырларѓа біріктірмек. Алѓыс

айту, ризашылыќ білдіру к‰ні –
б±л, ењ алдымен, бейбітшілік
пен келісімніњ салтанат к‰ні,  со-
нымен бірге ќ±рмет т±ту, мемле-
кетімізде т±рып жатќан μзге ±лт
μкілдерініњ бір-біріне сеніп ар-
тып,  достыѓымыз жарасып, рес-
публикамызды кμркейтіп, дамы-
тып, ‰лес ќосып, бір шањыраќ
астында мекендеп отырмыз.
Сол секілді осыдан жиырма
жыл б±рын Елбасымыз  кμре-
гендікпен  мемлекетіміздіњ тірегі
болар  дарынды, талапты жас
±рпаќќќа ќамќорлыќ жасау маќ-
сатында "Дарынды балаларѓа
арналѓан мектептерді дамыту

жєне мемлекеттік ќолдау тура-
лы" Жарлыќќа ќол ќойѓан-ды.
Осы Жарлыќтыњ Тєуелсіздігі-
міздіњ 25 жылдыѓымен, алѓыс
айту к‰німен  т±спа-т±с келуі
μзіндік бір нышан деп білеміз.
Жастарымызѓа тек ќана білім
беріп ќана ќоймай,  толерант-
тылыќќа, μзара т‰сіністікке, бір-
бірін сыйлауѓа,  ел тарихын,
мєдениетін танып білуге жете-
леу, адами  рухани ќаѓидалар-
ды бойларына сіњіру – ±стаз-
дардыњ ѓана емес, баршамыз-
дыњ міндетіміз, – деді "Ќостанай
дарыны" μњірлік ѓылыми-прак-
тикалыќ орталыѓы  директоры-
ныњ  ѓылыми-єдістемелік ж±мы-
сы бойынша орынбасары Ба-

ќытжамал Ќосќ±лаќова.
Іс-шараѓа облысымыздаѓы

татар-башќ±рт, єзірбайжан
этно-мєдени орталыќтарыныњ
μкілдері,  дарынды балаларѓа
арналѓан мектептердіњ маман-
дары,  єр т‰рлі дењгейдегі білім
олимпиадалары мен ѓылыми
жобалардыњ жењімпаздары
ќатысты. ¤здерініњ алѓыстары
мен  тілектерін жеткізді. Жинал-
ѓан ќауымѓа достыќ пен тату-
лыќќа ‰ндейтін бейнефильм-
нен ‰зінді кμрсетілді.  Облысы-
мызда т±рып жатќан єр т‰рлі ±лт
μкілдерініњ билері биленіп,
єндері шырќалды. Халќымыз-
дыњ біртуар ±лы, композитор
Н.Тілендиевтіњ к‰йі орындалды.

 "Болашаќ б‰гіннен басталады"
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Мұғалімдік қызметін тастап, 
Серік  шаруа қожалығын құрыпты 
деген әңгіме  Қарасу ауылына тез 
тарады. Ауылдың той-томалағы, 
құдайға жиналғандар әртүрлі  бол-
жамдар айтты. Толық жүктемесі 
бар,  оның үстіне  мектеп  кәсіподақ 
ұйымының  төрағасы саналатын 
оның  жұрт жұмыс таба алмай жүр-
генде қызметтен кетуін көпшілік 
түсіне алмаған. 

– Серік не істесе де  он ойланып, 
жүз толғанатын, асығыс шешім қа-
былдамайтын, тиянақты, жауап-
кершілігі зор жігіт. Ертең-ақ  оның 
құрып жатқан шаруа қожалығы 
гүлденіп, табысы  шалқыған  қо-
жалыққа айналады. Асығыс пайым 
жасамаңдар, – деп Жанат ақсақал 
елді сабырға шақырған.

Кәсіпкерлікке  келмес бұрын  

Серік  ескі  «Беларус»  тракторын  
жөндеп, екі  шалғы, тырма, шөптие-
гіш  агрегаттарды қолдан құрастыр-
ды. Шағын ағаш үй жасап, тіркеме 
үстіне орнатты. Үйінің маңайында  
техника жөндеуге  қажетті көтер-
гіш тағы басқа құралдарды іске 
қосты. Шөбі  шүйгін «Қызыр» ша-
бындығынан 30 гектар жер алды. 
Ірі қараға арнап  үлкен  қора салды. 
Әулиекөлден  бөренелер әкеліп  қора 
төбесін  қамыспен жапты. «Сыбаға» 
бағдарламасы бойынша шағын  
несие алып «Ұлы Дала» шаруа қо-
жалығынан асыл тұқымды бұқа 
сатып әкелді. Үлкен бөгет маңай-
ынан жайылымдық жер алып, ер-
лі-зайыпты Сәрсенбай мен Несібел-
діні мал бағуға  жұмысқа алды. Бір 
кездері  сатып алған екі бұзауынан 
өскен мал саны қырықтан асқан. 
Орталықта тұратын бірнеше жанұя 
мүшелеріне жер беріп, картоп   екті. 
Сиырдан алған сүт, қаймағын, май-
ын Арқалық, Астана қалаларына  
сатқызды. Мектепте медбике бо-
лып істейтін жолдасы Айман екеуі  
осылайша жеке кәсібін жанданды-
ра түсті. Өзен жағасындағы  үйі 
маңайына  еккен  көкөністі балала-
ры, қаладан келген  жиендері күтіп, 
қыстық азығын  да дайындап алды. 

... 90 жылдар ортасында  еліміз  
жаңа даму жолына түсіп жатқан  
қиын кезде жұмыс орындары 
қысқарып, жалақы, зейнетақы 
беру уақытша тоқталғанда Серік-
тің де  жанұясы  қиындықты бастан 
кешірген. Талай түндерді  ұйқысыз 
атқарған ол бала-шағасын асырау 
мақсатында  кәрістердің  бригада-
сына кіріп, көкөніс өсірумен айна-
лысқан. Жер емген адамның  аш 
болмасына көзі жеткеннен кейін  
өзі  бақша салды. Алғашқы жылы  
айтарлықтай мол өнім алмаса да 
мектепте оқитын балаларының 
киім-кешегіне, оқу құралдарына, 
тамағына жетердей табыс тапқан. 
Келесі жылы тәжірибесі молайып, 
алған  өнімі де көбейе түсті. Қарасу 
өзені жағасына үй салып, маңай-
ын қоршап, көкөністі енді  үй жа-
нынан өсіруге кіріскен. Күздің күні 
мектеп алдында қияр, қызанақ, 
картоп сатып тұрғанында, оны сол 
кездегі мектеп директоры кабинеті-
не шақырыпты. «Мектеп ауласына  
неге сауда жасайсың?» – деп ұрсады 

ғой деп барған оны мектеп басшы-
сы жылы қабылдады. Жас жігіттің 
еңбекқор, қолынан іс келер азамат 
екеніне көзі жеткен ол оның бұл қа-
білетін жас шәкірттерді оқыту, тәр-
биелеу ісіне пайдаланғысы келген. 
Аудан басшыларын жағалай жүріп 
мектепке өндірістік шебер штатын  
алып, Серікті мектепке қабылда-
ды. Өсімдіктану сабағын оқушылар  
теория жүзінде оқып, тәжірибеге 
көңіл бөлінбейтін. Бүгінде елімізде 
дуалды оқыту деп аталып жүрген  
жаңа технология Жасбуын орта 
мектебінде  сол кезде  бастау алған 
еді. Мектеп оқушылары, мұғалім-
дері өзеннің арғы бетінде атшап-
тырым аумақты талмен қоршап, 
картоп егетін орын дайындады. 
Ескі мал қыстауынан  мал қиын 
әкеліп, жерді құнарландырды. Үй 

жанынан  оқушылардың өндірістік 
бригадасы үшін үлкен алаң жасал-
ды. Көкөніс өсіру тәжірибесін өт-
кізуге келген оқушылар демалып, 
күнделіктерін жүргізу үшін төбесі 
жабылған қалқа тұрғызылды. Әжет-
хана, шомылу орны дайындалды. 
Көктемде  оқушылар  отырғызған 
көкөніс тұқымы  тың жерде тез бой 
көтеріп, жаз бойына өндірістік бри-
гада мүшелері бағып күтті. Әрбір 
атыз басына ілінген тақтайшаға  
көкөніс аты, сорты, себілген күні 
жазылып қойылды. Көршім үйі-
не күнде барып, балалардың қуа-
нышты күлкісін естіп, мен де мәз 
боламын. Қызықтап дәптерлерін 
қараймын. Өсімдіктің егілген, та-
мырланған, жапырақ жайған кез-
дерін қағаз бетіне айы, күнімен 
түсіріп отырады екен. Арғы бетте 15 
мектеп мұғалімі  картоп егіп, күзде  
мол өнім алды. Картопты күтуге, су-
аруға келгендермен әңгімелесемін. 
Бәрі де Серіктің тиянақтылығын, 
еңбекқорлығын айтады. Қарасу 
ауылына 60 жылдары көшіп келген 
Сергей есімді азамат үйі жанына 
алма ағашы мен қоса  Украинадан  
әкеліп жүзім өсірген. Күтім арқа-
сында біздің табиғи жағдайымызға 
бейімделген жүзім бұталары  мол 
өнім беретін. Серік биология пәні 
мұғалімдері М.Байболатова, Г.Құр-
манғалиева, Г.Батыршаевалармен  
жеміс ағаштарымен бірге жүзім кө-
шеттерін де отырғызды. 

– Серіктің мектепке мұғалім 
болуы өзіне пайдасыз болған жоқ. 
Сонда жүріп көп нәрсені үйренді. 
Жиі бұзылатын бу қазанын жөндеп 
жүріп тәп-тәуір дәнекерлеуші бо-
лып шықты. Жоғары  білім алды. 
Бұрынғы директоры басқа жұмысқа 
ауысып кеткеннен кейін өндірістік 
бригадасы тарап, мұғалімдер  кар-
топ егуді қойғанымен, Серік өз ша-
руашылығын кеңейте берді, – дейді 
көршісі В.Новицкий. «Талпынған 
жетер мұратқа» демекші, Серік бір 
белесті бағындырып, екіншісіне бет 
бұрғанда  үшіншісін ойлап тұрады. 
Адам алдына мақсат қойып, соған 
жету жолында еңбек еткенде ғана 
ойлағаны жүзеге асады емес пе. Еш-
кімге бағынышты болмай, өз жеке 
ісімді  жүргізсем деген  арман бала 
жастан жүрегіне ұялаған ол тұңғыш 
баласының есімін де Мақсат қойған 

болатын. Ұлы қазір  Арқалық қала-
сындағы  пединститутты бітіріп, 
қалалық  ҰБТ орталығында  жұмыс 
істейді. Екінші қызы – Әйгерім  
Еуразия университетінде археолог 
мамандығы бойынша тәмамда-
мақ. Жастайынан мектеп оқушы-
лар  қоғамында ғылыми жұмыстар 
жазумен машықтанған қызымыз  
қазір де ойлы мақалалар жазып 
жүр. Мектепте оқып жүргенде де 
атасы, Ұлы Отан соғысының  арда-
гері, нағашым  Бөстекбай Наурыз-
баев өмірін зерттей жүріп маған 
келген болатын.  

– Аға, менің атамды  ел неге  
Ақжүрек деп атаған? – деп сұраған. 
Қақ-соқпен жұмысы жоқ, ағай-
ын-туыстары, елге тек жақсылық 
ойлайтын нағашымыз өмірі өтірік 
айтып көрген жан емес еді. Мем-
лекет мүлкіне қол сұқпайтын. Кең-
шар директорының шаруашылық 
жөніндегі орынбасары болып жүр-
генінде билігі жүріп тұрса да қоғам 
мүлкіне қызықпады. Өзі алмаған-
нан кейін өзгелер де батып ештеңе 
сұрамайтын. Осындай тазалығы 
үшін, бетің бар, жүзің бар демей  
шындықты айтатын  бір беткей мі-
незі үшін  Ақжүрек деп  атап кет-
кен. Кеңшар директоры Ә.Нұржа-
нов Бәкең еңбегін бағалап, үй де 
салып берді. 

Серік пен Айманның кейінгі екі 
баласы Жасбуын орта мектебінде 
оқып жүр. Аружан  көркемөнерпаз-
дар  үйірмесінің белсенді  мүшесі, 
өткен жылы  Астана қаласында өт-
кен патриоттық әндер байқауында 
үшінші орын алып, қазылар алқа-
сы төрағасы генерал-майор М.Та-
ласов қолынан диплом мен бағалы 
сыйлық алды. Кенжесі Табиғат – 
оқушылар ғылыми қоғамының мү-
шесі. Әдеби кітаптарды  көп оқиды. 
Маңғаз тұрысы, сөйлеген сөзінен  
тектілікті көргендей боламын. Жұ-
байы  Айман өз ісінің шебері. Екеуі 
бір мектеп, бір сыныпта оқыған. 
Мектепте басталған достықтары 
жұбайлық өмірде жалғасын тапты. 
Әкесі ерте  қайтып, қиналған ауыр 
күндер де артта қалды. Бау-бақша, 
тал-терек, жеміс ағаштарына толы 
үйінде тұрмысқа қажеттінің бәрі 
бар. Кең көкөніс сақтау қоймасы, 
моншасы, техника тұрағы көз тар-
тады. Өткен жылы Ресейде баға 

төмендеп жатқанда барып  «Нива» 
автомашинасын тіркемесімен, 
трактор бөлшектерін, тамшылап 
суару  қондыр ғысын алып келген. 
Бүгінде соның  қызығын көруде. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 
«Қазақстан  жаңа жаһандық  нақты 
ахуалда: өсу, реформалар, даму» 
Жолдауында: «Ерінбей  еңбек еткен, 
талмай  ғылым іздеген, жалықпай  
техника меңгерген адам озады. 
Тұрмысы жақсы, абыройы асқақ 
болады», – деген болатын. Жанұя 
басшысы техника құлағында ойна-
са, қызы Әйгерім магистратурада 
білім алуын жалғастырып, бақытын  
ғылымнан іздеуге бел байлаған. Бір-
неше жылдан бері Президентіміз 
Н.Ә.Назарбаев бастамасымен 
елімізде  ұлағатты  ұл, қылықты қыз 
өсірген, еңбекте,тұрмыста, өмірде 
жоғары табыстарға жеткен отбасы-
лардың өнегелі  істерін насихаттау 
кең көлемде жүзеге асырылуда. Бас 
газетіміз «Егемен Қазақстан» он-
дай отбасыларды кеңінен жазып, 
насихаттап келеді. Серік пен Ай-
манның жанұясы да осындай ме-
рейлі  отбасы қатарында деп айта 
аламыз. Осы байқаудың аудандағы 
алғашқы жеңімпазы, облыстық «Ме-
рейлі отбасы» байқауына қатысқан  
ауыл ақсақалы, Серікке қиын кезде 
қол ұшын берген ағасы С.Шоңғалов: 

– Алдына  нақты  мақсат қой-
ып, соған жету жолында өмір сүр-
ген адамның денсаулығы мықты, 
жүрек ауруына шалдықпайтын бо-
лады. Халықтың да  арманы болады. 
Қазақ халқының арманы – дүние-
жүзіндегі дамыған 30 елдің  қатары-
на қосылу. Серіктің де, халқымыз-
дың да  арманына  қол жеткізеріне 
күмән жоқ, – дейді ағынан жарыла. 
Қаладан мамандығына сай жұмыс 
табылса да, шақырушылар болса да 
Серіктің ауылды  тастап кетер ойы 
жоқ. Туған ауылын  көркейтуге де-
ген  мақсатты жолында  әлі де зор 
табыстарға жетері сөзсіз. Бүгінде ол  
мал қыстату  науқанын ойдағыдай 
өткізуде, малы семіз, көңілі  тоқ. 
Нағашымның  алар асуы  бұдан да 
биік болары сөзсіз. Серік сөзінде 
тұрар  сенімді жігіт.

Азамат ҚАБЫЛДИН,
кәсіпкер.

Аманкелді ауданы, 
Қарасу  ауылы.

КӘСІБІҢ – НӘСІБІҢ                                      

СЕРІК – сенімді жігіт
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Қараша күз. Ызғары бет 
шымшытады. Тоңазыған денесін 
жылытпақ болып үйге асығып 
бара жатқан Балдырғанның ойын 
ілгерідегі үйдің  маңынан  шыққан 
ащы  дауыс еріксіз елең еткізді:

– Өлді... Өлді ғой... Ойбай жедел  
жәрдем шақырыңдар... Не жазығы 
бар  еді... Қу тағдыр- ай... – деген 
дауыстардың мәнісін білмек ой-
мен көпшілік топырлап жиналған 
жерге жақындап барды. Қаптаған 
адамның арасынан не жәйт болға-
нын аңғара алмай жатыр. Кенет, 
таныс сұлбаны аңғарғандай болды 
ма, Балдырғанның көңілі тітіркене 
бастады.

– Мүмкін ол емес шығар деп 
іштей күбірлеп жүр. Неде болса 
ойылған ортаға ойыспақ болып, 
жұрттың арасын бұза жара ор-
таға қарай тақай берді. Таныс. Ор-
таға жақындаған сайын қан жосы 
жүзін таныды. «Жоқ. Мүмкін емес. 
Ол емес». Ортада жатқан жансыз 
дененің қасына жақындағанда 
сылқ отыра кетті. Еріндері діріл-
деп қозғалақтай:

– Жо... жо, жоқ. Жооо-ооқ! – 
шыңғырған ащы даусын жаңғырта 
жансыз денені құшақтай қапсы-
рата қойнына басты –  Жоқ. Жа-
ным- ау бұл қалай болғаны. Өтінем 
ашшы көзіңді. Балапаным-ау! Жа-
ным, ботақаным ау! Ояншы! – зар-
дауысымен жылай жансыз балғын 
денені сілкіп жатыр. 

– Арты иманды болсын! Пеше-
несіне жазылған ғой, – десе, біреуі:

– Бейшара анасына қиын 
болды-ау. Өзі өрімдей екен. Әй, қу 
тағдыр-ай. Бекем бол айналайын! 
– деп қоршаған жандардың  Бал-
дырған дауысын естіген жоқ. Құ-
шағындағы жансыз қыздың бетін 
сипалап сүйіп зар еңіреп жылап 
отыр. Одан сайын құса болды. 
Келген жедел жәрдем Балдырған-
ның құшағынан өрімдей денені 
ұзаққа дейін босата алмай, әбігер-
ге түсті. Қызды жедел жәрдемге 
салып жатқандарға ұмытылған 
Балдырғанды көпшілік жібермей 
құшағына баса:

– Бекем бол қызым! Тағдырдың 
жазғаны, амалсыз көнесің. Бекем 
бол! Арты иманды болсын! – деп 
өздері де жылай демеп жатыр. 
Ұзаған жедел жәрдемге қарап жи-
налғандар жылап тарқаса баста-
ды. Балдырған көп жылағаннан ба 
әлсіреп, көз алды қарауытып та-
лып қалды. Есін жиса ауруханада 
жатыр. Тұрмақ болып еді, әлсіз де-
ненің шамасы келмеді. Қасындағы 
сөмкесін қопарып ұялы телефон-
нын алып, біреуге қоңырау шалды... 

– Алло, Балдырған, қайдасың? 
Жұмысқа қашан келесің? Сыныбың 
күтіп отыр ғой. – деген тұтқа-
нын ар жағынан алаңдаған дауыс 
шықты... Ішіндегі өксігін баса ал-
май жылаған Балдырған:

– Шолпан... Мөлдір қайтыс бол-
ды. Менің мөлдіреген болашағым 
қайтыс болды Шолпан...

– Не дейсің? Қайдағы Мөлдір...? 
Тоқтай тұр... Мүмкін емес. 

– Ауруханадамын. Келші.
– Қазір барам.
Сенгісіде келмейді. Өзінің сү-

йікті оқушысы Мөлдірдің былай 
фәниден кеткеніне сене алмай, 
күйзеліп отыр. Мөлдіреген бола-
шағы зор еді ау. Неге? Кім кінәлі?! 
Болашағы неге сөнді? Бар өмірі әлі 
алда еді ғой. Әлде...

Осынау күймен арпалысып 
отырған Балдырған өткенді есі-
не түсірді. Алтыншы сыныпқа 
сынып жетекші болып келгенде 
ең алғашқы бауырына тартқаны 
Мөлдір еді. Балғын қыздың өмірге 
деген қызығушылығы ерек тұғын. 
Қашанда күлімдеп,  жайдары 
жүретін. Тілдескенде үлкендерше 
ойлы сөйлейтін.  Бірде талдырмаш 
қыздың ашуланып:

– Балдырған апай, айтыңыз-
шы әлем неге пайдасыз заттар-
ды жарата береді. Мысалы, менің 
ата-анамның ішетіні – арақ. Одан 
не пайда осы? – деп сұрағанына 
не деп жауап берерін білмей аб-
дырап қалғаны бар.  Ата-анасының 
ішімдікке салынуы жанына батса 
да көрсетпеуге тырысатын қай-
ратты қыз.  Ата анасын ешқандай 
жамандыққа қимайтын. Өзгереді  
деп сеніп жүрді. Мөлдірдің сынып-
та жазған бір шығармасын оқыған 
еді.

«Әжем айтады: «Сенің 
періштең бар. Оны Құдай жіберді. 
Ол сені жебеп жүреді». Ал ата- 
анамдікі қайда? Ол кісілерді зиян-
ды арақтан кім жебеп жүреді?! 
Менің арманым – өскенде ата-
анам ның періштесі болам» деген 
бала арманы неткен заңғар еді. 
Амал нешік... Ей қайран қу дү-
ние-ай! Пенденің өмірін зілзала 
қылған. Не жазығы бар еді қайсар 
қыздың? Баланың болашағына 
балта шапқан байыпсыз дүние-ай.  
Ойлармен шарпысқан Балдырған 
өксікке басты. Палатаға жанұшы-
ра кіріп келген Шолпанды көріп:

– Мөлдірімнен айырылып қал-
дым! 

– Бекем бол! Жылап ал! Амал 
нешік, пешенесіне жазғаны болар! 
Арты иманды болсын! Қызымыз-
ды өзіне-өзі қол жұмсауға нендей 
себеп итермеледі екен? – деген 
Шолпан құрбысын құшақтап бірге 
жыласты. Құрбысының құшағынан 
суырыла:

– Не дейсің Шолпан? Қайдағы 
қол жұмсау? 

– Менде сенгім келмейді. Ин-
спекторлар айтыпты. Бірақ 
шындығы сол: қызымыз өз үйінің 
балконынан секіріпті. Ата-анасы 
ештеңе білмейді екен.

Балдырған Мөлдірдің мұндай-
ға барғанына сенгісі келмейді. Көз 
алдында жайдары бейнесі сағым-
данып қол бұлғайды.

Періште қыз еді...
Жалғас ӘЛІМҒАЗЫ.

Арқалық қаласы.

ҚАЗ-ҚАЛПЫНДА

Періште 

Сыр-ағаның  
дауысын айнытпай 

салған
Серік Тұрғынбекұлының Жан-

келдин ауданында радио ұйымдас
тырушы қызметін атқарған кезі.   
Кезекті хабарында «Ақ түн» атты 
өлеңді авторына – тура Сыр–аға-
ның дауысына салып күркіреп 
оқыған ғой.

Кешкілік Аю руы азаматтары-
ның үстіүстіне редакцияға теле-
фон шалып, «Сырекең қашан келіп 
еді?», «Қай үйге түскен екен?» деп 
дүрліккені. 

Омырауды ашып, 
тізені қағып

Жастықтың буымен аудан-
дық «Жаңа өмір»/қазіргі «Біздің 
Торғай»/ газетіне біріміздің 
өлеңіміз, енді біріміздің мақала-
мыз басылса, кеудемізді мақтаныш 
сезімі кернеп, қыстың қақаған ая-
зында да омырауымызды ашып 
тастайтынбыз. 

Бірде сол Серіктің ойдажоқта 
шалбарының тізесін қаға бастаға-
ны.

«Мұншама неге әуреленіп жа-
тырсың?» десем,   «Жолыққан қыз
дар үстібасын таза ұстайды» деп 
ойласын» дегені маңғазданып.

Көп таңбалы саннан 
жаңылатын 

«Албарбөгет» кеңшарынан 
оралғалы Серік қаптаған графа-
ларға үңілумен әбден шарша-
ды. Ақыры тәуекелге бел буып, 
кіріскенімен редактор Сапабек 
Әсіпов қолын қоймай, өзіне қай-
тарды. 

Сөйтсе, Серік жоспар мен оның 
орындалуы толтырылған графалар-
ды ауыстырып жіберіпті. 

Содан былай қарай Серікке 13
ті із, ал, 03ті оз деп оқисың деп 
қалжыңдайтын болдым. 

Злобинді 
Арқалықтан іздеп
Ертелетіп республикалық «Ле-

ниншіл жас» /бүгінгі «Жас Алаш»/ 
газетінің меншікті тілшісі тұрғы-
сында Серік «Торғай таңының» 
құрылыс бөліміне келіп, «Злобин 
қай бригадада жұмыс істейді?» деді 

ентігін баса алмай. 
Досымның аңғал қылығына 

ішегім түйілгенше күлдім де, ар-
тынан «Ол – Мәскеудің атақты 
құрылысшысы. Соңғы уақытта 
бүкіл ел соның әдісіне көшкен. 
Шамасы, редакцияң жолын қуған 
құрылысшыны тап деген шығар» 
деп мәнжайды байыппен түсін-
дірдім. 

«...Ұрысқаны  
жақсы еді»

Алпысыншы жылдары кезекші 
редактор мен қырағы көз газетті 
басуға қолдарын қойған соң шар-
шағандарын басу үшін «жүзграмм
датып» іле үйлеріне тарайтын.

Кенет түн ортасында редактор 
Бақытжан Жангисиннің баспаха-
наға соққаны. Бірақ, онша тұрақта-
мады. Жауапты хатшының орынба-
сары Аңсаған Атымтаевқа қарады 
да, үнсіз кете барды. 

Келесі күні лездеме өткізді, 
тыныш. Дәлізде кездесті, түк бол-
мағандай. 

Әйтсе де «Үндемей қойға-
нынан гөрі ұрысқаны жақсы еді» 
деп өзөзінен қуыстанып жүрді 
Аңсекең. 

«Алдыңнан 
пенсионер, артыңнан 

пионер»
«Торғай таңы» газетінің қыз-

меткері Қазбек Зағыпаровтың де-
несі шағын, бойы аласа. Сондықтан 
өзіне шақ киімді тек «Балалар 
әлемі» дүкенінен таңдайтын. 

Қазекең санаторийде демалған-
да замандасы «Кешіріңіз, алдыңыз
дан пенсионерге, артыңыздан пио
нерге ұқсайсыз» депті өнбойына 
көзін жүгіртіп.

Беріректе Қазекең әріптестеріне 
жаңағы сөзді рахаттана қайталау ға 
ерінбейтін.

«Жан-жағымыз – 
сыңсыған орман»
1971 жылы «Торғай таңы» га-

зетіне жаңадан орналасқандардың 
дені жергілікті жердің жағдай-
ынан бейхабар. Олай дейтініміз, 
павлодарлық Ерғали Әбілмәжінов 
Жанкелдин ауданынан оралған-
да дастарханын молынан жайып, 
«Волга» машинасымен Арқалыққа 

аттандырған торғайлықтарға риза-
шылығын білдіру мақсатында көл-
дей мақаланы тез жазып үлгіреді. 

Редактор Әбділдә Дүйсенов бір-
неше беттік жол жазбаны оқып оты-
рып, «Жанжағымыз – сыңсыған 
орман» деген сөйлемге кідіреді де, 
Ерғалиді шақыртып, «Орман түгіл, 
Торғайдан тіс шұқитын ағаш табы-
ла ма?» деп кейіпті. 

Оңашада бізге Ерекең «Тен-
тек судың» әсерінен қос қапталда 
самсаған бағаналар көзіме ағаш 
болып көрінген білем» деп асыра 
сілтегенін мойындағантын. 

Құртты сорып 
отырып 

Қостанайлық Сыздық Әбілға-
зиннің есімі фотограф, әнші, әде-
би мұраны жинаушы ретінде өңір 
халқына мәлім.  

Баяғыда Сәкеңнің Аманкелді 
ауданында бір адамның арқасына 
мініп, жоғарыдан шопанды ота-
рымен суретке түсіргенін естігенбіз. 

Бұл жолы «Торғай таңы» га-
зетінің қызметкерлерімен кездесуде 
жылы суға батырылған құртты ара
тұра сорып, домбырамен келістіріп 
ән шырқады. 

Кетерінде ғана ағамыз «Мұндай 
тәсіл таңдайыңның құрғамауына 
көмектеседі» деп өзін баптау әдісін 
алдымызға жайып салды. 

«Алтын Жұлдызды 
тағуыңа 

көмектесермін»
Ереке Ахатов – ауыл шаруа

шылығы бөлімінің әдеби қызмет-
кері. Рас, кейіпкерлерінің бірқатары 
– Социалистік Еңбек Ерлері. 

Бүгін Арқалық қаласымен ірге-
лес ауылда мол сүт өндірген сауын-
шымен сұхбат құру үстінде.

Мана омырауындағы Ленин 
ордені көзіне шалынған ол қошта-
сарда «Барған бетте очерк туында-
тып, қалайда үлкен орденіңнің жа-
нынан Алтын Жұлдызды тағуыңа 
көмектесермін» деп дәмелендіріп 
қойыпты. 

Ақкөңіл досымның марапаттау 
мәселесі жоғары жақтың    құзыры-
на жататынын ескермегеніау.

Жақсылық ЖҮНІСҰЛЫ,
Қазақстанның құрметті 

журналисі.

ДЕМАЛЫС  СӘТІНДЕ
ФОТОЭТЮД

Көңілі даладай, қылығы баладай 
қаламгерлер хақында 

ДЕГЕН ЕКЕН 

Фотоэтюдті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.
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Тарих бiзге жас Абайдың келбетiн 
сақтаған жоқ. Бiз бiлгенде, Абай 

– «қартайып, қайғы ойлаған» қарт.  Гете: 
«Мен он сегiзге толғанда, Германия да он 
сегiзден жаңа асқан» дептi.   Абай дүние-
ге келгенде қашанғы қазақ қауымы көптi 
көрген кәрi едi.

Абай қырыққа толғанда, қазақ – са-
насы әлi жазу түспеген ақ парақтай сә-
биге айналды.

Қырық жасында Абай қартайып, 
қайғы ойлады!

Қырықтағы кемеңгердiң парасат, қия
лыңыз нұсқалаған дидарына қаныңыз.

Өлеңдегi сыры – Абайдың жүрек қа-
нының ыстығы, жан даусының жаңғы-
рығы. Даусыз. Бiрақ, өлеңнiң аты – өлең. 
Сөз патшасы, сөз сарасы. Өнер. Өнер 
шартына жүгiнсек, өлеңдегi Абай да – 
өнер туындысы, көркем бейне. Термин-
ге жықсақ – лирикалық тұлға. Абайдың 
өзiнөзi шын өмiрдегi сезiнуiнен бөлек 
бiр сыр осында жатса керек. Ақындық 
құдiрет иесi, яғни, халқының бiрденбiр 
тәлiмгерi ретiнде Абай өлеңдегi өзiн, 
саналы түрде, көптi көрген, көптi бiл-
ген қарттың бейнесiнде көруi әбден 
заңды (мұны М.Әуезов айтқан). Неге? 
Арғыбергi тарихқа көз салыңыз. Аңыз
да айтылатын, қазақты пiкiрге жүгiн-
дiрер, ақылға тоқтатар, жақсыжаман-
ның жiгiн айырып уағыз айтар әулиелер 
мен ауызы дуалы би, ақылман игiнiң 
дәстүрлi түсiнiктегi жас шамасына қа-
раңыз. Қазақ бiлетiн Лұқпан хакiм мың 
жасаған. Түйе мiнiп, жер шолатын Асан 
ата – қайғылы қарт. Бұқар әулие – жүз-
ден асқан кәрi. Төле, Қазыбек, Әйтеке 
билер – шетiнен шал... Сiрә, Абайдың 
тұсында да ең ақылды қазақ өзiн ең кәрi 
сезiнуi тиiс болған шығар...

Ғылымға сенсек, адамзат биология
лық тұрғыдан жасарып келедi. Қазiргi 
орта жас – 4550дiң төңiрегi болса ке-
рек. ХI ғасырда жазылған «Кабусна-
маның» авторы адам ғұмырының жер 
ортасы 40 жас дейдi. Одан көп бертiн-
дегi Данте қойған меже – 35. Абайдан 
бiраз бұрынғы Бұқар жырау «Қырық 
деген жасыңыз – Ерттеулi тұрған құр 
аттай» дептi. Абайдың алдында өткен 
Шал ақынның өзi: «Қырықта қынаптағы 
қылыштаймын» деп желпiнедi.  Соларға 
қарап отырсаң, Абайды өз рухани жа-
сын бұлайша сезiнуi мен шамалауы – 
әдеттен тыс, дәстүрден шетiн, төтенше 
жай. 

Абайдың бiзге белгiлi суреттерiне 
қараңыз – толық жүздi қартаң «Абай» 
(Жас Абайды бейнелеген бiрдiекiлi 
картина ешкiмнiң санасына сiңбейақ 
қойды). Абайдың барша жұртқа әйгiлi 
«ресми» портреттерiне зер салыңыз – 
тақия киген, жүзiнде ой белгiсi, сезiм 
нышаны жоқ стандартты егде. Орыстар 
да Толстойды бiр құшақ сақалсыз елес
тете алмайды... Неге? 

Жалпы жұрттың санасында екеуiнiң 
де суреткергений ретiндегi бағасынан 
гөрi, моральдық гений тұрғысындағы 

беделi басымырақ сияқты. 
Бұл – менiң өз күдiгiм. Келi-

сукелiспеу шарт емес. 
Портретте тұрған не бар дерсiз. Рас, 

осы мәселеге көп шұқшимасақ та бо-
лар едi. Бiрақ, мойындауыңызға тура ке-
ледi, қайқайсымыздың да абайтанудағы 
алғашқы қадамымыз Қазақстандағы 
барлық мектептiң қабырғаларында iлулi 
тұратын сол сезiмсiз, тоқмейiл, жайдақ 
қарттың бейнесiнен басталған жоқ па? 
Ал сол алғашқы алдамшы әсерiмiз оқу-

лықтағы «Интернатта оқып жүрмен» 
бекiп, Абай туралы кейiнгi танымымыз
да, өмiр бойғы түсiнiгiмiзде өз iзiн қал-
дырмады деп айта аласыз ба?

Демек, портрет – ұсақ мәселе емес. 
Бiзге белгiлi портреттерiнде Абай-

дың рухани дидары жоқ. 
Толстойды айттық. Мәселе, Толс

тойдың бiр құшақ сақалында да емес. 
Өңменiңнен өте, тереңiңдi тергей тесiл-
ген көздерiнде. Ол бәрiн сезедi, жасыр
ған, бүккен, я өзiң де бiле бермейтiн 
әлдебiр сырларыңды көрiп тұр... Анау 
романдарды жазған – анық осы кiсi 
екенiне көп қиналмайақ сенесiз. Өте 
сәттi фотобейне!

Абайдың портретiнде ақынның ру-
хани дидары жоқ дедiк. Мұны бiзден 
бұрын И.Андроников айтқан. Әрине, 
Лермонтовтың портреттерiне қарап 
отырып. Өзiне ең жақын рухани сырлас 
болған ақынмен Абай бұл тұрғыда да 
тағдырлас. Лермонтовтың көзi тiрiсiн-
де салынған 15 портретi бар екен. Руха-
ни келбет мәселесi тұра тұрсын, әуелi 
осы суреттердiң ұлы ақынның сыртқы 
кескiнкейпiмен анық ұқсастығы тура-
сында да күмән көп секiлдi. Бұл, тегi, 
суретшiлердiң де кiнәсi болмаса керек. 
Iшкi дүниесiнiң құбылысы көп, көңiл
күйi жедел алмасқыш адамдардың шы-
райы да сәт сайын тоқсан түрленетiнi 
белгiлi. Лермонтовтың түртұрпаты, 
мiнезқұлқы туралы, өзге емес, заман-
дастарының өзiнiң пiкiрi қырық жары-
лады. Мәселен, Лермонтовтың көздерi 
байыз таппай жылтжылт жүйткiген 
түймедей ғана қара ма, әлде алақан-
дай, аялы, тұнжыр ма? Замандастарын 
тыңдасаңыз, осы екеуi де – Лермонтов
тiкi... Лермонтовтың маңдайы, айталық, 
аласа ма, биiк пе? Биiк те сияқты, аласа 
да сияқты... Жоқ, аласалау, бiрақ кең 
екен, айтпақшы... Ақын көңiлiнiң құ
йындай құбылған әр сәтiне куә болған 
адамдар оның сырт кейпiн де осылайша 
әр сипатта көредi. Және соның әрқайсы-
сының өз шындығы бар. 

Гетенiң 70ке тарта бейнесi сақталып-
ты. Сол портреттердегi гетелер бiрбiрi-
не ұқсамайтын әртүрлi кейiптерiмен 
зерттеушiлердiң басын қатыратын болса 
керек. Тiптi, бiр жылы салынған сурет-
тердiң өзi неше түрлi, әр басқа адамдар-
дың кескiнiндей әсер қалдырады екен. 
Бұған өзге тұрмақ, сол портреттердiң 
авторлары да таңтамаша, айранасыр 
болыпты. Немiс, орыс ақындарына ти-

есiлi осынша байлықтың қасында екi
ақ тал фотосуретi сақталған жұпыны 
Абайдың бiздi «таңтамаша» қалдыра-
тындай жағдайы жоқ. Бiздi таң қалды-
ратыны – Абайдың әлгi айтқан «ресми» 
бейнесiне табынудан көз ашпайақ келе 
жатқанымыз.

Соншама байлықтың үстiнде оты-
рып, әйгiлi лермонтовтанушы Ираклий 
Андроников: «бұл портреттерде ең бас
тысы – ақын жоқ», – дейдi. 

Пушкиннiң портреттерi бiрбiрiн 

толықтыра түседi. Ал, Лермонтовтiкi – 
бiрiнебiрi қайшы дейдi...

Не деген байлық?!
Ал, бiзде не бар?
Бiзде, жаңағы айтқан бiрдiекiлi 

фотосурет қана бар – рас. Бiрақ бiзде 
ең бастысы – Абайдың шығармалары 
бар емес пе?! «Дидары шымырлаған 
ойшыл, көзi жасаураған құмаршыл, 
танауы желбiреген әсершiл... қыртыс
ты, құнарлы» Абай (Т.Әлiмқұлов) сон-
да тұрған жоқ па? «Күллi халықтың 
болмысын, табиғатын, тағдырын ойы-
на сiңiрген генийдiң iшкi әлемi» (тағы 
да Т.Әлiмқұлов) теңiздей буырқанып, 
тебiренiпшалқып сонда жатқан жоқ 
па?!

Бұл аз десеңiз, естелiктердiң куәлiгi-
не құлақ салыңыз. Абайдың өз баласы 
Тұрағұлдыақ тыңдайық: «Мен әкемдi 
танығанда, жүзi ашық, ажары сыртында, 
көзi өткiр, ашуы да, қуануы да жылдам, 
ширақ жанды адам едi... Мәжiлiсi қы-
зықты, сауықшыл, дастарханы аса мол 
едi. Бiр iспен қызықтамай, жай салбырап 
шаруасын iстеп отырмаушы едi. Маған 
десе, малай, малшы, қызметкер қатын-
ның да болса, бiр тәуiр мiнезiн, қылығын 
тауып, жақсы көрiп, ойнапқалжыңдап 
отырар едi...»

«Жалпы ғадетiнде: ақылынан гөрi 
махаббатын ардақтап, ақылдың суық 
сынынан қашып, көңiлiне билетiңкiреп 
отыратын. Бiрақ, құдайдың өзiне мол 
берген өткiр сезiмiнiң арқасында, айт
пасақ та, не ойлап, разы, яки наразы 
болып жүргенiмiздi бүлк еткiзбей сезiп 
қоюшы едi».

Өлең жазарда: «Өңi қашыңқы-
рап, азырақ ентiккен кiсiдей танауы 
кебiңкiреп, көзi жасаураңқырайды, 
естiрестiлместей қып күңiренгеннiң 
iшiнде күбiрлеңкiреп кеп, жазып кеп 
кеткенде, көп тоқталып, ойлана бермей-
дi де, қайта сызып түзетпейдi де, өлеңнiң 
тығыны суырылып кеткенге ұқсайды».

Дариядан тамшының өзi осындай 
бедерлi, айғақты. Әсiресе, ақынның, 
ақын болғанда да, даусыз кемеңгердiң 
шабытты сәтiн тiрi суретiмен ұстап 
қалған мұндай сезiмтал куәлiктi әлем 
мемуарис тикасынан iздеп таба алар ма 
екенсiз?!

Абайдың лайықты портретiн жасау
ға бұлардан артық ендi не керек?

Суретшi, мүсiншi, актер, әншi, ки-
ношы... алдымен, Абайдың өз сөздерiне 
бойласын. Сосын, мiндеттi түрде, Абай 
туралы естелiктер мен аңыздарды оқы-
сын!

Фотосуреттегi бейтарап кескiннiң ру-
хани мазмұнын солардан ұстасын.

Мәселен, суретшiнiң шеберлiгiнде 
ғана емес, өлеңдегi анық Абайды түсi-
нер парасатта жатыр. Бiздiң суретшi, 
драмашы, режиссер, мүсiншiлер үшiн 
Абай – ресми данышпан, ұлылық тұғы-
рындағы сезiмсiз келбет. Абайдың мәң-
гiлiгi – тұғырдағы мүсiннiң мәңгiлiгiндей 
өмiрсiз, суық, жансыз. Қоланың, тастың 
мәңгiлiгi... Ескерткiштiң, алыстаған сай-
ын қарауытып, бедерсiз сұлбаға айнала-
тын күңгiртсұр, мағынасыз тұрпаты...

Рас, адамның жүзi – жарық пен түнек 
сапырылысқан теңiз бетiндей құбыл-
малы. Бiрақ, шетсiзшексiз телегей қай 
түспен құбылса да, тегеурiнi мен тереңi  
тұрақты. 

Андроников Лермонтовтың «айны-
малы» келбетiнен генийлiк сондай қуат 
пен тереңдiктi таба алмаған. 

Абайдың айнымайтын стандарт-
ты дидарында да сол күштiң – рухани 
құдiреттiң нышаны жоқ. 

Шопенгауэр, замандастары Шекс
пирдiң қадiрiн бiлмеген деп санайды. 
Дәлелге, ұлы драматургтың денi дұрыс 
бiрдебiр портретi қалмағанын кел-
тiредi. Өзге қазақ былай тұрсын, Абай-
дың мәнiсiн, келешек үшiн қадiрiн ай-
наласындағы көзi ашықтардың өзi жете 
түсiнбеген сияқты. Портрет салу дәстүр-
де болмаған дейiк. Рәсiмге (фото) түсу де 
осындай, әдетке ене қоймаған һәм қат 
дүние. Ал, ендi Абай жазбаларының 
бiрдебiр автографы сақталмауы, көзi 
тiрiсiнде шығармаларының ескерiлiп 
жиналмауы – жаңағы күдiгiмiзге дәлел. 
Өзi қайтыс болғаннан кейiн, ел аузын-
да, жұрт қолында шашырап кеткен 
мұрасын жанұшыра жинауға шыққан 
Кәкiтай, Тұрағұлдарды көремiз. 

«Көк тұман алдындағы келер за-
ман»... Келешек, кемеңгер үшiн де – 
бұлдыр. Менiң көңiлiмдегi «портреттiң» 
сұлбасы – келешек туралы ой көзi үмiттi 
шырақ қып тұтатып, алыстаған сайын, 
түнек тартқан көк тұман бұлыңғырға қа-
далған Кемеңгердi нұсқалайды. Оның 
жүзiнде, жоғарыда келтiрiлген сипат-
тарға қосымша, заманы мен жаратылы-
сының тымырсық, тұйық, қайғылы, қа-
пас құрсауында бұлқынған жанкештi 
аңсар мен қуатты ойдың қажыры бар. 
Абайдың келбетi – жетпестi шамалап, 
көрместi болжаған, дүние құмарынан 
азат, ақиқаттың өзiндей алыс Әулиенiң 
айқын жүзi, тынық дидары емес, бо
йында ыстық қаны ойнап, өмiр қуаты 
тепсiнген, ызалықамырықты, арманды 
– уытты, сүйiнiштi – түңiлiстi, жайдары – 
назалы, қасiреттi – қайратты, қызықшыл 
– күйшiл, сағынышты – назды, ойлы – 
қамқор... Данышпанның бейнесi.

Айқынның көмескiге түскен сәу-
лесiндей өлеңдегi Абай, аңыздағы Абай, 
суретiн салам деген кiсiге, өмiрдегi ке-
меңгердiң де ғазиз рухын тiрiлтiп, ұлы 
жанының барша аңсар, күллi сұлу-
лығымен анық Абайдың жүзiн көрсе-
тер едi...

Тағы не айтуға болады?
Менiң «портретiмдегi» Абайдың ди-

дарында сөнген жанартаудың алыстан 
көз тартқан тынық көркiндей «классика-
лық» салқындық жоқ – тұсындағы қай-
ғымен қарауытып, тiршiлiгiндегi көздiң 
ащы жасы, жүректiң ыстық қанымен 
буырқанып тұр. 

Абайдың дидарында кешегi айтқаны 
бүгiнге дөп келген Шыншылдың шы-
райы мен салтанаты бар.

Тұрсынжан ШАПАЙ.

 Абайдың  

   дидары

ЭССЕ
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– Қазақстан Республика-
сындағы есірткі жағдайы күр-
делі деп айтқанмен, тұрақты. 
Есірткінің кейбірін  қолда-
ну кемуде деп сипатталады. 
Дегенмен  күшті әсер ететін 
есірткілер базасы жалпы 
алғанда,  жақын және алыс шет 
мемлекеттерден әкелінетін-
дердің есебінен қалыптасуда. 
Сондықтан да 2015 жылдың 1 
қаңтарынан жаңа Қазақстан 
Рес публикасы Қылмыстық 
және Қылмыстық-процессуал-
дық Кодексінің қолданысқа ен-
гізілуіне сәйкес, есірткі құрал-
дары мен психотроптық заттар 
және оған ұқсастардың заңсыз 
айналымына  байланысты қыл-
мыстық құқық бұзушылықтың 
құрылымы өзгерді. Атап айт-
қанда,  қосымша тергеу тек-
серісі,  қылмыстық іс қозғау-
ды тоқтату және қылмыстық 
істі қозғау институттарының 
шығарылуынан ҚР ҚПК   қыл-
мыстық  үдерісінің  бастапқы 
сатылары түбегейлі өзгерді. 
Қазіргі кезде қылмыстық іс тір-
келген сәттен бастап қозғалды 
деп саналады.  Сонымен бірге 
құқық бұзушылықты тіркегені 
туралы  статистика мәлімет-
терінің ұлғайғанымен, оның 
барлығы еліміздегі кримино-
гендік жағдайдың нашарлағаны 
деп сипатталмайды. Бұл атап 
айтқанда қылмыстық-процес-
суалдық заңнаманың қылмыс-
тық құқық бұзушылық туралы 
өтініштерді тіркеудің   жаңа 
нормаларына байланысты бо-
лып отыр.

– Мемлекетіміз бірне-
ше алыс, жақын мемлекет-
термен шекаралас. Есірткі 
құралдарының, психотроп-
тық және сол тектес заттар 
бір мемлекеттен екінші мем-
лекетке үшінші мемлекеттің 
аумағы арқылы өткізілуі де  
осы заттарды өткізудің үлкен 
рыногы ретінде қарастыруы 
мүмкін.  

–  Иә. Ол сөзіңіз рас.  Мәсе-
лен, Ауғанстандағы халықара-
лық қылмыстық топтар біздің  

мемлекетіміздің аумағын тран-
зиттік дәліз ретінде  пайдала-
нып, Ресейге, Еуропаға героин 
тасымалдауға әрекеттенеді. 
Халықаралық сарапшылардың 
бағалауы бойынша соңғы жыл-
дары Ауғанстанның  солтүсті-
гінде көкнәр апиыны өсірілетін 
алаңдары қысқарылып, қайта 
оңтүстік аймақтарда оның 
көлемі ұлғайып отыр. Шетел 
талдаушылары есірткі тра-
фигі маршрутының өзгеруін, 
ең алдымен Таяу Шығыстағы, 
Солтүстік Африкадағы қоғам-
дық-саяси ахуалдың тұрақсыз-
дығымен байланыстырады.  
Сонымен  қатар  Индия мен 
Пәкістаннан тікелей прекурсор-
лардың тасымалдануы ықпалын 
тигізді.  Осыған байланысты 
Еуропа мемлекеттеріне тіке-
лей шығатын «Балқан маршру-
тының» өзектілігі артып отыр. 
Тәжікстан шекарасындағы 
қиын жағдайлар мен Қырғыз-
стандағы тұрақсыздық біздің 
мемлекет арқылы  героин ді 
тасымалдауға әрекеттенуінің 
ұлғаюын күтуге болады.  

2015 жылдың 12 айында 
Қостанай облысында есірткі 
құралдарының заңсыз айна-
лымы  мен  заңсыз сақтау  фак-
тісі бойынша  795 қылмыс тық 
құқық бұзушылық тіркелді.  2014 
жылғы көрсеткішке  қараған-
да  2,5 есе немесе 150 пайыз-
ға көп. Сонымен, 795 тіркел-
ген қылмыстық есірткі құқық 
бұзушылықтың 317-сі қылмыс-
тық теріс қылық болады.

Айта кеткеніміз жөн, есірткі 
құралдарының, психотроптық 
заттар мен прекурсорлардың 
заңсыз айналымына байла-
нысты жаңа ҚР Қылмыстық 
Кодексінің- 218, 262-265, 286, 
296-303 баптары бойынша  жа-
уапкершіліктері қарастырыла-
ды.

Қазіргі таңда  есірткі  қыл-
мыстылығы құрылымында  296 
баптың 1-4 бөлімінде «Есірткі, 
психотроптық заттармен, сол 
тектестермен, прекурсорлар-
мен өткізу, мақсатынсыз заңсыз 
жұмыс істеу» қарастырылған 
қылмыстылық, барлығы қыл-
мыстық құқық бұзушылықтың 

жалпы алғандағы көрсеткіші 
бойынша  546 немесе 68 пайыз  
басым болып отыр.

Есірткі құралдары, пси-
хотроптық заттар контрабан-
дасымен байланысты қылмыс-
тық  құқық бұзушылық 1,3 есе 
ұлғайды (34-тен 46 дейін). Мы-
салы, 2015 жылғы 10 маусымда  
Қарабалық ауданындағы  ше-
каралық «Қайрақ-көлік» өткізу 
пунктінде Қазақстан Республи-
касы арқылы кетіп бара жатқан 
Тәжікстан Республикасының 
азаматы А. С. Рахмотчанов-
тың «Опель-Астра» автома-
шинасын, мем. нөмірі №8824 
AD 02 тексеру барысында   ма-
шинаның артқы дөңгелегінің 
жоғары топшысының астынан 
8 келі 216 гр 26 мгр «героин» 
есірткі құралы табылды. Факті 
бойынша  ҰҚКД қызметкерлері 
сотқа дейінгі тексеру жұмыста-
рын жүргізді,  А.С.Рахмотчанов 
қылмыстық ісіне байланысты 
Қостанай облыстық арнайы ма-
мандандырылған ауданаралық 
соттың шешімімен  16 жылға 
бас бостандығынан айырылып, 
сотталды. 

Барлығы, қылмыстық жауап-
кершілікке 478 тұлға тартылды 
(2014 жылы – 164), олардың 85 
(2014 – 18) бұрын  істегендер, 46 
әйелдер, 1-і жасөспірім. Соның 
ішінде 28 тұлға есірткі контра-
бандасын жасағандар, 370 тұлға 
есірткі құралдарын сақтаған-
дар, 79 тұлға есірткіні  өткізген,  
1 тұлға есірткі тұтынатындар 
үшін притон (қорда) ұстаған.

–  Бүгінде  елімізде, об-
лысымызда есірткі заттары-
ның жолын кесу, қарсы күрес 
секілді шаралар атқарылып 
жатқаны белгілі.  Кәдімгі 
есірткі заттарын алмасты-
ратын басқа да  жаңа есірткі 
заттары шығарылуда деген 
сөз бар.  

–  Шетел тәжірибесі көр-
сеткеніндей,   дәстүрлі есірт-
кі құралдарының заңсыз ай-
налымына қарсы күрестің 
 күшеюінің нәтижесінде «қара» 
нарық тез  табылатын есірткі 
құралдарымен толтырылып 
отыр. Бүгінде Қазақстанда  
есірткіні алмастыратын  сол  

жасанды есірткі заттарына  
қарсы  жұмыстар жүргізілу 
үстінде.  Жаңа есірткі заттары-
ның әлемде, басқа мемлекет-
терде таралу жағдайы сарап-
тамасына келер болсақ, соның 
ішінде Ресейде, адам өміріне, 
оның денсаулығына және мем-
лекет қауіпсіздігіне төнген қа-
тер деп қарастырылуда. Мы-
салы, американ химигі Джон 
Хаффан JWH (JohnW.Huffman) 
ашқан заттек есірткі гендік  
әлеуеті бойынша  марихуанаға 
қарағанда он және одан жүз есе 
күшті. 

Соңғы уақытта  синтезделіп 
жасалған 400 заттек тез арада 
әлемдік есірткі нарығынан бір-
ақ шықты. 2012 жылы Еуро-
Одақ  мемлекеттерінде  ұқсас 
166 жаңа  психоактивті зат-
тектер анықталды, 2011-2013 
жылдары Ресейде жүздеген 
түрі, соның ішінде 50 шақтысы 
тыйым салу заттардың тізбесі-
не енгізілді.  Солардың ішінде 
екі негізгі жаңа есірткі түрі бар: 
темекі қоспасы JWH (план, джи-
вик, спайс, микс, шөп, көк шөп, 
химия. т.б) және МДПВ (Мети-
лен Диокси Привалерон –  тұз,  
легалка, жылдамдық, ысқырық 
және т.б). МДПВ («тұздар») 
демді ішке тарту, кейде шегу 
болмаса сұйықтықпен күре-
тамырдың  ішіне құю арқылы  
қолданылады. Бұл заттек көбі-
несе «МТV», «Magic»(Мэджик), 
«Peevee»(Пиви), «Cloud 9»(Кла-
уд найн), «Ocean»(Оушн)  деген 
атпен белгілі. 2010 жылдардан 
бері «тұздар»  «Ваннаға ар-
налған тұздар» я кеміргіштер-
ге арналған құралдар, өсімдік-
терге арналған тыңайтқыштар 
түрінде сатылады. 

–  Осы жаңа есірткі зат-
тары адам өміріне қанша-
лықты  қауіпті?   

–  Дәстүрлі есірткі заттардың 
қай-қайсысын алмайық,  қолда-
натын адам, ең алдымен, дағ-
дыланып, (JWH  мен МДПВ-ға 
тез арада әдеттенеді) тәуелді 
болады. Ал,  жаңа синтетика-
лық  «негіздер», мамандардың  
бағалауы бойынша тұтынатын, 
қолданатын адамның денса-
улығына өте қатерлі, әсіресе 

(санасына) психикасына. Ше-
гетін мәселен, «спайс» қоспа-
сы (Еуропа  есірткі нарығында, 
2006 жылдан бері) психоактивті 
қасиеттерімен ерекшеленеді, 
марихуанаға ұқсас,  өсімдік 
тектес емес,  каннабинод тек-
тес синтетика болып табылады. 
«Спайстың», «тұздардың» та-
ралуына қарсы күрестің қиын-
дығы сол, бұл қоспалар түрлі 
аттармен сатылады, біреуіне 
тыйым салынса, екіншісі ке-
леді. Мамандардың бағалауы 
бойынша, JWH-нің әсер беруі  
өсімдік тектес каннабинодтер-
ге қарағанда өте күшті,  себепсіз 
адам бойына үрей  мен агрес-
сия, елестеушілік және психи-
калық ауру әкеледі. Осы есірт-
кілерді қолданатын адамдарға 
арналған оңалту әдістері жоқ. 
Жаңа есірткі заттарының пай-
да болуының нәтижесінде  ауыр 
уланғандар, артық мөлшерден 
қолдану, өліммен аяқталу кез-
десуде. Есеп бойынша 2015 
жылы  облыстық наркология-
лық диспансеріне 1378 тұлға 
(2014 жылы – 449) есепке алын-
ды, олардың 240, соның ішінде 
46-ы есірткіні  артық мөлшер-
ден қолданудан қайтыс болды 
(2014 жылы – 71). 

Осы есірткіні өткізушілер 
арасында өздерінің қатерлі 
есірткі құралдарын тарту жүйе-
сін де өзгерту үстінде, мәселен 
ғаламтор, электрондық  төлем 
жүйесі арқылы,  әртүрлі хабар-
ландырулар арқылы сатады. 

Көп жағдайда «спайс» пен 
«тұздар» Қытайдан, ұнтақ 
ретінде әкелінеді. Осы  қоспа 
заттек заттармен бірге «коак-
сил» деген түрі де  таралуда. 
Оның да адам денсаулығына  
әкелер зияны аса зор. Сон-
дықтан да  мемлекет қауіпсізді-
гін, азаматтарымыздың ден-
саулығын қорғау мақсатында 
есірткі, психотроптық заттар 
сол тектес пен прекурсорлар-
дың заңсыз айналымына, та-
ралуына тосқауыл қоя отырып, 
алдын алу, қарсы күрес шарала-
рын тек құқық қорғау органда-
ры ғана емес, баршамыз қолға 
алып, жұмыс істеуіміз қажет.

–  Әңгімеңізге рахмет. 

ӨМІРДІҢ ӨКСІГІ – ЕСІРТКІ

Бүгінде есірткі қоғамымызға  төніп тұрған қауіптің бірі деп айтсақ, 
қателеспейміз.  Онымен әлем болып күресуде.  Сондықтан да нашақорлық 
пен есірткі бизнесіне қарсы күрес, алдын алу, жолын кесу секілді  шаралар 
елімізде, соның ішінде облысымызда да  тиісінше  атқарылып жатқаны 
белгілі. Біз  қазіргі кезде  осы өзекті мәселенің ахуалы, сипаты қандай 
деген сауалмен құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі  
комитетінің Қостанай облысы бойынша басқармасының аға прокуроры 
Марат Ақбаевпен  әңгімелескен едік.

НАШАҚОРЛЫҚ – 
қауіпті індет,  

алдын алу – міндет
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КЕЛБЕТ

Ауыл  
ардақтысы

«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын...» демекші, еліне 
өзінің қол ұшын беруге дайын тұратын, жаманды жақсартуға, жар-
тыны бүтін қылуға бар өмірін арнайтын жаны жайсаң жандардың 
бар екенін білсек те, оның атқарған істеріне көз жұма қарайтыны-
мыз да рас.  Ал, бүгінгі әңгімеге арқау болып отырған ақсақалдың 
бойындағы асыл қасиеттерін жасыру мүмкін емес. Ол Обаған ауда-
нының Темірқазық ауылында дүниеге келген, өмір жолын білімге, 
халыққа қызмет етуге арнаған Дощанов Темірбек Дощанұлы.

1936 жылы 13 ақпанда дүниеге келген ақсақал, бүгінде сек-
сеннің сеңгірін арқалап отыр. Өзі өмір сүріп келе жатқан жылдар 
аралығына көз жүгіртетін болсақ, 1955-1957 жылдар аралығында 
әскери борышын өтеп, 1959-1969 жылдары бухгалтер, кітапхана-
шы, 1975 жылы Целиноград ауылшаруашылығы институтын, 1969-
1996 жылдары Маяковсий совхозында бас экономист қызметін 
атқарып ел мерейіне бөленсе, 1996 жылдан бастап  зейнеткерлікке 
шыққан. Осы жарты ғасырдан астам өмірінде басқарушылық қыз-
мет атқарып, еңбегінің жемісін жеп те үлгерген ақсақалға бағалы 
сыйлықтар да ұсынылады. Бір басына бірнеше жұмысты тоғыс-
тыра білген қария бірнеше рет сайлау учаскелерінде төраға қыз-
метін атқарған. Қолы қалт етсе, ел қамын ойлайтын асыл азамат 
осы жұмыстарымен тоқтап қалған жоқ. «Өлі разы болмай, тірі 
байымас» демекші, 2015 жылы 100 жылдық тарихы бар қорымды 
аралап, оны сақтап қалу үшін мрамор тастан өз қолымен ескерт-
кіш қойдырды. Сонымен қатар, Ұлы соғысының 70 жылдығына 
орай, халықтың қолдауымен  Первомай ауылының Маяковский 
мектебінің жанында орналасқан «Украинский базальт» тасынан 
жасалған ескерткішке өзгертулер енгізіп, 181 адамның аты-жөнін, 
туған және қайтқан жылдарын көрсетіп, ескерткіш тақта орнатты. 
Ақсақал қандай жұмыс жоспарласа да, үнемі мектеппен тығыз 
байланыста болып, көп тер төгіп келеді. Отбасымен бірге жа-
саған осы жұмысы ұрпақ жадында мәңгі сақталары анық. Бүгінгі 
таңда Первомай ауылының  құрметті азаматы Темірбек ақсақал 
ардагерлер кеңесінің төрағасы қызметін атқарып келеді. Осындай 
маңдай тердің арқасында жаны жайсаң қария марапаттаулардан 
да шет қалмады. Атап айтатын болсақ, 2005 жылы  Елбасымыз 
Н.Ә Назарбаевтың мадақтау хатын алып, 2015 жылы еңбек ар-
дагерлерінің «Ата қоғамдық» қорынан медаль тақса, Алтынсарин 
ауданының 25 жылдық мерекесінде алғыс хатқа, өткен жылдың 
қараша айында «Ардагерлер ұйымының» алғыс хатын алды. Абыз 
ақсақалдың ерен еңбегі «Ветеран труда», «За освоение целинных 
земель» газеттерінде жарияланып, оқырман назарына ұсынылды. 

 Бүкіл қазақ баласы еңбегін бағалап, мойындаған  асылдың 
сынығы Темірбек Дощанұлының одан әрі атқарар жұмыстары 
осымен тоқтап қалмақ емес. Әр жиында өзі бас көрсетіп, күрделі 
мәселелерді ортаға салып, халық қамын ойлаған азамат жақында 
өзінің 80 жылдық мерейтойын атап өтті. «Жақсы адам жан-жағын 
доспен қоршайды» демекші, үнемі жанына жайсаң жандарды жи-
наған қарияға біз де Жамбылдың жасын тілейміз. Өмірінде тек 
қана ізгі істерімен танылып жүрген осы жанның әлі де бағындырар 
белестері бар екеніне сенімдіміз. Біз сізді ұмытпаймыз, сіз де ұрпақ 
жадында мәңгі сақталасыз!

Гүлбану ҚАБЫЛБЕКОВА, 
Маяковский орта мектебінің қазақ тілі  

мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.
Алтынсарин ауданы.

Ашынғанда шығады 
ащы даусым

Республикалық басылымнан «Қазақ қыздары шектен шығып жүр» 
атты мақаланы («Егемен Қазақстан», ақпан 2016) оқып, ойлана келе 
қолыма қалам алдым. Шынында да, балаларымызды шектен шығуға 
не итермелейді? 

Жастар жақсыдан да, жаманнан да үйренуге бейім тұрады. Қазір 
кейбір жастар тәрбиеден тыс қалып жатқандай. Теледидар, ұялы 
телефон, компьютер, интернет деген шықты. Осы аталған заманауи 
ақпараттық технология керексіз нәрселерді көрсетеді. Ұл-қыздарымыз 
автобуста құлаққаптарын тағып алып, музыка тыңдап отырады. Көбісі 
батыстың әндері. 

«Отау» ТВ қабылдағышының арқасында Қазақстанның барлық об-
лыстарындағы жаңалықты көріп білеміз. Бірақ, жастарымыз атыс-ша-
бысты көрсететін телеарналарды таңдайды. Біздің Денисов ауданын-
да кітап немесе газет-журнал оқитын жастарды көре алмай жүрмін. 
Ересек адамдардың да оқып жарытып жатқаны шамалы. Осыдан кейін 
жастар тәрбиесі туралы айтудың өзі аянышты. Бұл үрдіс дәл осылай 
жалғаса берсе жететін жеріміз белгілі. Мінекей, қыздарымыздың шек-
тен шығуына осы аталған құбылыстар әсер етуде. 

Әбен ЖАКЕНОВ.
Свердлов ауылы, 
Денисов ауданы. 

Тәуелсіздік алғанымызға 
биыл ширек ғасыр толады. Қарап 
отырсақ, дербес ел ретінде көп 
жұмыстар атқарылған. Барлық 
экономикалық, саяси-әлеуметтік 
дамумен қатар, рухани өміріміз 
де біршама алға бас ты. Біз, ең 
алдымен, өзіміздің тілімізбен, 
дінімізбен, ғұрпымызбен қайта 
табыстық. Ата-бабамыздың діні 
кеңес уақытында теріс жағынан 
дәріптеліп келді. Бұл коммунис-
тік партияның үлкен қателігі 
болды. Енді біраз жыл осылай 
кете бергенде, ұрпағымыз бар 
асыл мұрасынан айрылып қа-
лар ма еді. Бірақ Алла қазағыма 
бақ берді, дербес тақ берді. Енді 
осы күнімізге шүкіршілік етуіміз 
 керек.

Біз саналы ғұмырымызды 
кеңестік дәуірге арнадық. Қа-
зақстан алғаш егеменді рес-
публика болып жарияланған 
шақта халықтың дінімізге деген 
ықыласы байқалды. Сол кезде 
өзім де облыстық атқару коми-
тетінде басшылық қызметте 
отырып, қазіргі Қостанайдағы 
Марал ишан мешіті ғимараты-
ның ғибадат үйі болып қайта-

рылуына атсалысып едім. Ал 
тоқсаныншы жылдардан бері 
өңіріміздің аудан-қалаларында, 
тіпті, ауылдарында Алла үйі бой 
көтере бастады. 

Қазіргі уақытта барлық ау-
дандардың орталықтарында 
мешіттер бар. Құлшылық үйі тек 
Меңдіқарада салынған жоқ. Ау-
дандық мешіт құрылысын жүр-
гізу бүгін ғана көтеріліп отырған 
мәселе емес. Бұған дейін Қайрат 
Ахметов әкім болған уақытта 
құжаттар жасалып, рұқсат етіліп 
еді. Алайда, аудан басшылығы 
ауысқан кезде жұмыс аяқсыз 
қалды. Ал халықтың қазіргі құл-
шылық жасап келе жатқан мешіт 
ғимараты өткен ғасырлардағы 
көпестер үйі. Кеңестік дәуірде 
оған жөндеу жасалып, банк ғи-
мараты болды. Кейін мұсылман 
қауымға берілді. Алайда, сол ғи-
марат мешіт болуға ыңғайсыз. Әрі 
көнерген, әрі тар. Ғибадат үйінің 
мұндай халде тұрғаны сол елдің 
азаматтарына да, сырттан ке-
летін адамдар үшін де сын екені 
рас. Қазір жастарымыз түрлі 
ағымдардың жетегіне еріп кетіп 
жатыр. Бұған тоқтау болатын – 

мешіттегі дұрыс бағыт. 
Енді Меңдіқарадағы Алла үйін 

салатын игі де, сауапты науқанды 
аяқтау ға мүмкіндік болып отыр. 
Жергілікті ақсақалдар кеңесі кө-
терген мәселеге аудан әкімі Вик-
тор Ионенко қолдау танытты. 
Атап айтқанда, аудан басшылығы 
орталықтағы бұрынғы «Родина» 
кинотеатры ның орнын беріп 
отыр. Орналасқан аумағы да 
жақсы жерде. Оның жобасымен 
таныстық. Шамамен 75 миллион 
теңге қаражат қажет екен.

Осы науқанға қаржылай де-
меу көрсетуге өңіріміздің қал-
талы, жомарт азаматтарын ат-
салысуға шақырамын әрі бұл 
бастаманы көпшілік қолдайды 
деп сенемін. Өз басым да қаражат 
жағынан үлесімді қосуға әзірмін.

Егер мешіт ойдағыдай аяқта-
лып жатса, бұл барша меңдіқара-
лық мұсылман  қауымы үшін зор 
қуаныш болар еді. Біз болашақ 
ұрпағымыздың бабаларымыз 
ұстанған дәстүрлі дінінен адас-
пай жүргенін қалаймыз.

Төлебай АХМЕТОВ,
Меңдіқара ауданының 

құрметті азаматы.

Мешіт құрылысына 
атсалысайық, ағайын!

ДІНІҢ – ДІҢГЕГІҢ

Сәби – ата-ананың ең басты байлығы. 
Сол байлықты қажет етпейтіндер де 
бар арамызда. Жасына жетпей жүкті 
болып, баласын тастап кетіп жатқан 
көкек аналар қатары көбейді десек 
әбестік болмас. Осы тақырыпты арқау 
еткен кездесу қаламыздағы Ыбырай 
Алтынсарин атындағы әлеуметтік-
гуманитарлық колледжінде өтті. Оған 
«Нұр» мешітінің бас имамы Сейіт 
қажы Темірбекұлы, Салауатты өмір 
салтын қалыптастыру орталығының 
психолог маманы Лариса Артоманова 
және балалар үйінің директоры Павел 
Коваль қатысты.

«Қызға қырық үйден тыйым» салынып жатса, 
қазіргі кездегідей жан түршігерлік оқиғалар саны 
азаяр ма еді. Бүгінде қыз балалар тәрбиесінің осал-
дығы ма, әлде олардың ерте есеюге деген әуестігі 
ме, ерте жасында жүкті болып жатқан оқиғалар-
ды құлағымыз естіп, көзіміз көріп жүр. Жарты 
жылдың ішінде баспасөз құралдары еліміздің 
түкпір-түкпірінде баласын өмірге әкеле сала, кез 
келген жерде тастап кеткендер туралы талай ақпа-
ратты таратты. Бүгінгі кездесу тақырыбы да осы.

– Рас қазіргі таңда рухани байлығымыз азайып, 
Алла тағаланың есімінен қорқу, ұялу деген нәрсе-
лерден жырақ болып кеткенбіз. Кез келген халықта 
«Құдайдан қорықпағаннан қорық» деген сөз бар. 
Сондықтан да, 75 жыл бойғы атеизм заманының 
«жемісін» қазір сіздер мен біздер көріп отырмыз. 
Дүние есігін енді ашқан сәбиді осылай жауапсыз 
тастап кету фактілері соңғы жарты жылдың ішінде 
көп айтылып жүр.  Жас аналардың қаныпезер бо-
лып кеткендігі өкінішті. Дегенмен, мұның барлығы 
да жүректегі иманнан, ұяттан болуда. Иманы мен 
ұяты күшті адамдар мұндай қадамға бармайды, – 
дейді кездесуде сөз сөйлеген бас имам Сейіт қажы 
Темірбекұлы.   

Колледж қабырғасында білім алып жатқан сту-
дент жастардың басты мақсаты – мамандық иесі 
атану. Қоғамда өз орнын тауып, болашаққа нық 

аяқ басу. Ал, ойланбай жасалған әрбір қадам бола-
шаққа балта шабуы әбден мүмкін. Статистикалық 
мәліметтерге жүгінсек, Қазақстанда жетімдердің 
саны 100 мыңға жеткен екен. 

– Балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан сәби-
лердің 80 пайызының ата-анасы бар, – дейді қа-
лалық балалар үйінің директоры Павел Коваль. 
– Бұдан бірнеше жыл бұрын интернатта 297 бала 
тәрбиеленсе, бүгінде біздің қамқорлығымызда  290 
бала бар. Оның 36-сы ғана жетімдер, яғни ата-ана-
сы жоқ балалар. Екеуара келіспей қалған ата-ана-
ның зардабын балалар тартады. Құрметті, студент-
тер! Сіздер – болашақ ұстазсыздар, әрі анасыздар. 
Әрбір қадамдарыңызды ойланып бассаңыздар, 
қоғамда мұндай сұмдық оқиғалар орын алмас еді.

Бір тәнде екі жүректің соғуы – тек аналарға ғана 
тиесілі құбылыс. Тоғыз ай бойы жүрегінің астында 
тағы бір жүректің соғуын естіп, оны жарық дүниеге 
әкеліп, іңгәлаған дауысын есту – барлық ананың 
арманы. Ал құрсағына біткен баласын қаңғытып, 
тастап кеткендердің жазасы сыбағасыз қалмас.  
Мұсылман дінінде некесі қиылмай жатып, төсек 
қатынасына түсу үлкен күнәға жататынын жастар 
білсе де, аяғын шалыс басуда. Оқу орындарында 
осындай кездесулер мен насихат жұмыстары көп-
теп жүргізілсе, болашақ аналарымыздың мұндай 
қаныпезерлікке баруының алдын алар ма едік. 
Қызды қырық үйден тыйып, қыз бала тәрбиесін 
мықтап қолға алайық дейді кездесуді ұйымдасты-
рушылар.    

Дамира ҚОЖАХМЕТОВА. 
Рудный қаласы.
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Иє, нардыњ μркешіндей с±лбасы алыс-
тан кμрінетін, таут±лѓа ќарттарымыз біз
к‰н кешіп жатќан ќоѓамныњ алдыњѓы бір
тобыр толќыны емес пе?

Оларсыз алќалы жиын, аламан д‰бірдіњ
сєні де, мєні де болмас еді. "Ќарты бар
‰йдіњ ќазынасы бар" дейтіні де содан бо-
лар.

Егеудіњ сыныѓындай ќатары екшеліп
ќалѓан, ењбегі екі ѓасырѓа айѓаќ зейнет-
керлік жасындаѓы ќазыналы ќарттары-
мыз ќаншама?! Солардыњ алдыњѓы легін-
де ќаланыњ тыныс-тіршілігіне етене жа-
ќын, алќалы жиындарда халыќпен бірге
болып, біте ќайнасатын бір белсенді топ
бар. Сол топтыњ арасынан Республиканыњ
Ќ±рмет белгісі иегері – Кєки Аќанды,
кєсіби білім беру ісініњ Одаќтыќ ж‰лде-
гері – Хамит Досжанды, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Сєулетшілер одаѓыныњ
м‰шесі – Єбілбек ¦заќовты, "Мєдени
м±ра" жμнінде Ќазаќстан Сєулетшілер
академиясыныњ академигі – Ж±маѓали
¤мірбекті, ¦лан-Батордаѓы "Шыњѓысхан"
академиясыныњ академигі – Шμптібай
Бєйділдинді, Ішкі істер бμлімініњ ‰здігі –
Совет Керейбаевты, Ќазаќстан Республи-
касыныњ Білім беру ісініњ ‰здіктері –
Жєнібек Ѓаппасовты, Бейсенбай Ержа-
новты, партия-совет кєсіподаќ ±йымдары-
ныњ ењбегі сіњген байырѓы ќызметкерлері
Ќайырден Жиенбаевты, Ќонысбай
Аѓуановты, Сапар Н±рѓалиевтерді халыќ
жиі кездестіреді.

Б±лардыњ єрќайсысы єр салада майдан-
ныњ ортасында ж‰ргендей, мањдайдыњ
терін с‰ртіп ењбек еткен азаматтар емес
пе?!

Мен б‰гін осы асыл азаматтар шоѓы-
рыныњ ортасынан  Орекен Алматов

аѓамыз жайлы бμле-жара сыр шерткім
келеді. Етек-жењі кењ, кμњілі кμл-дариядай,
жан баласын жатсынбайтын осы бір
ќарияѓа ќалай етене жаќын болып кет-
кенімді μзім де байќамай ќалдым.

"Єрќайсы бір-бір кеніш ашылмаѓан"
дегендей, т±ла бойы т±нѓан тарих, шексіз
шежіре, єњгімесініњ аяѓын єзілге айналды-
рып, тыњдаушысын еріксіз баурап алар
сиќыры бар керемет жан.

Ел мен  елді,  жер мен жерді бμлмей,
аѓайынныњ арасын ашпай, туыстырып,
жуыстырып ж‰ретін асыл ќасиеттерімен
ќ±нды ќария. Єркез єњгімесін: "Ќарѓасы,
"Біріњді, ќазаќ, біріњ дос, кμрмесењ істіњ
бєрі бос", – деп бастай келе, Арќалыќ
ќарт Торѓайдыњ немересі ѓой, ал немере
кім-кімге де  ыстыќ. Арќалыќтыњ ќайта
т‰легені, кμркейгені Торѓайдыњ жарќын
болашаѓы емес пе?!" – дейтін. Біздіњ
міндетіміз – сол жарќын болашаќ ‰шін
кейінгі ±рпаќќа кμшбасшы болып, μмір са-
баќтарын ‰йретіп, єр ісімізбен ‰лгі-μнеге
болуѓа тиіспіз. Біз кμп ±лтты елміз, ±лт
саулыѓы ‰шін бірлікті μз ±лтымыздан,
μзімізден бастауымыз керек. Елбасыныњ,
ќалалыќ ардагерлер ±йымыныњ бізге
ж‰ктер міндеті де сол емес пе? – деп аќса-
ќал ќызына сμйлейтін.

Орекен аѓа  Тєуіш селосындаѓы орта
мектепті ойдаѓыдай аяќтаѓаннан кейін
1952 жылы Мењдіќара педагогикалыќ учи-
лищесіне т‰сіп, оны ќызыл дипломмен
аяќтап шыѓады. 1955 жылы туѓан ауылы
Аралбайда ±стаздыќ ќызмет  атќарады.
Тумысынан зерек, алѓыр да іскер азамат
1959 жылы аудандыќ комсомол комитеті-
не екінші хатшылыќ ќызметіне шаќыры-
лады. 1965-70 жылдары Жанкелдин ауда-
нындаѓы  Албарбμгет , "Юбилейный" кењ-

шарларында партия ±йымыныњ хатшысы
ќызметін атќарып ж‰ріп, 1972 жылы Ал-
матыдаѓыжоѓарѓы партия мектебіне сыр-
ттай оќуѓа т‰седі.

Сол  жетпісінші жылдары Торѓай об-
лыстыќ партия комитетініњ халыќтыќ ба-
ќылау бμлімініњ штаттан тыс лекторы бо-
лып таѓайындалады.

Орысша-ќазаќша білікті азамат Орта
Азияныњ Ташкент, Бішкек, Душанбе ай-
маќтарында Б‰кілодаќтыќ семинарларда
дєріс оќиды. 1979 жылы мєдениет
бμлімініњ мењгерушісі, аудандыќ атќару
комитеті хатшысы.

1983 жылы аудандыќ партия коми-
тетініњ ±йымдастыру бμлімініњ мењге-
рушісі, 1987 жылы аудандыќ халыќтыќ
баќылау комитетінде, 1988 жылы аудан-
дыќ кєсіподаќтар комитетінде ќызмет
атќарып, 1998 жылы зейнеткерлікке шы-
ѓады.

1999-2012 жылдар аралыѓында Жанкел-
дин аудандыќ ардагерлер ±йымын басќа-
рады. Ќоѓамныњ єр саласында жан аямай
ењбек еткен абыройлы ењбегініњ арќасын-
да Ќазаќстан Республикасы Жастар ода-
ѓыныњ "Жастар тєлімгері", "Б‰кілодаќтыќ
Халыќтыќ баќылау комитетініњ ‰здігі"
тμсбелгілерімен, "Ењбек дањќы", "Ењбек-
тегі ерлігі ‰шін" медальдарымен, "Ќ±рмет
белгісі" орденімен марапатталады. Аѓа осы
марапаттарыныњ ішінде "Жанкелдин ауда-
ныныњ ќ±рметті азаматы" деген атаѓын
ерекше жанына жаќын кμреді екен. "Б±л
μмірде марапаттыњ ењ жоѓарѓысы – аза-
мат болып ќалу ѓой, ќарѓасы", – деп
ќояды ќария.

Ќ±рметті ќария б±л к‰нде Г‰лжићан
апамызбен бірге ±лылыѓына сай ±лаѓатты
±л-ќыз μсіріп отырѓан ‰лгілі жан±я.

Сандуѓашы – ќаламыздаѓы тіл жєне
мєдениет бμлімініњ басшысы, Бегайымы
– Денсаулыќ саќтау министрлігінде  эко-
номист, Талѓаты – Жанкелдин ауданы-
ныњ электр ж‰йесініњ директоры, Инди-
расы – Алматыда осы министрлікте бμлім
басшысы, Аидасы – зањгер, Абылай –
Ќостанайдаѓы "Ерлан" жауапкершілігі
шектеулі серіктестіктіњ атќарушы дирек-
торы, Саѓадат пен Салауаты арнайы
біліміне сай єр салада ќызмет атќарады.
Аѓа б‰гінде ардагерлер ±йымында "Ќазы-
налы ќарттар" мектебініњ белді м‰шесі,
"Ќазына" ансамблініњ єншісі.

"Сырлы аяќтыњ сыры кетсе де сыны
кетпейді" дегендей, μзінен кейінгіге ‰лгі
болу ниетімен сексенніњ сењгіріне таяп
ќалса да, бойындаѓы ќабілет-ќарымын
кμрсетуден єлі тайынар емес.

Сєуле шашып сан мыњ дерек мидаѓы,
Аталы сμз кμкірегіне сиѓаны.
Атаќ та емес, аќша да емес байлыѓы,
Бар болѓаны ‰ш мыњ кітап жиѓаны.

Мейіріњді ќандыратын шμл басќан,
Ол сμйлесе, сарќылмайтын кμл-дастан.
Екі ауданныњ тел баласы секілді,
Таразыныњ екі басын тењ басќан.

Домбырадай к‰мбірлеген к‰йі кеп,
Ол сμйлесе, тыњдаушысы с‰йінед.
Орекењді білетін ж±рт айтады,
Ара аѓайын, єділ сμздіњ биі деп.

Молдатай ЖАПАР¦ЛЫ,
ќалалыќ ардагерлер ±йымыныњ

тμралќа м‰шесі.
Арќалыќ ќаласы.

 ЌАРИЯЛАР – ХАЛЫЌ ЌАЗЫНАСЫ

Ќазаќтыњ аѓалары ќандай болар,
Сєріде шапаќ атќан тањдай болар,
Аќыл мен келелі іске кењес беріп,
Кμшбасшы ж‰к кμтерер нардай болар.

Єрќайсы бір-бір кеніш ашылмаѓан,
Таулардыњ тμбесіндей басылмаѓан,
Сμз берсењ тарихты параќтаѓан,
Ѓажайып жазылмаѓан  "Ѓасырнамањ".

¤нерпаздар сарыкμлдіктерге
±мытылмас кеш сыйлады. Киелі
сахна тμріне кμтерілген м‰мкіндігі
шектеулі талантты жандар кон-
церттіњ кμркін кіргізді. Б±л жерде
μз μнерлерін кμрсеткендер – таѓ-
дырдыњ єр ќилы тауќыметін тарт-
ќандар. Есесіне, ќатал μмірдіњ
сол ауыртпалыѓына м±ќалмай,
ќасќая ќарсы т±рып, ќанаттарын
биікке ќайта ќаќќандар. Яѓни,
олар μмірден оњбай теперіш
кμрсе де, бойдаѓы ерік-жігерініњ
арќасында ќоѓамнан μз орында-
рын тапќандар. Халыќ алдында
ќамкμњіл жандар бойдаѓы μнерін,
зор талпынысын ќ±штарлыќпен
жеткізе білді. Айталыќ, концерт
барысында бірнеше республика-
лыќ жєне халыќаралыќ байќау-

лардыњ ж‰лдегері Аруна Жаќсы-
ѓ±лова мен Александр Чащин
арбаѓа тањылѓан ќалпында ќи-
мылдыњ ќисынын келтіріп, мыњ
б±рала би биледі. Сондай-аќ,
Г‰лбану Ілиясова, Юрий Тайгу-
нов, Александр Одинец жєне Ар-
ман Салиев  сынды дарынды
жандар ж‰ректерді жылатып,
кμњілдерді ж±батып, бірнеше рет
єуелете єн салды. Б±лардыњ μне-
ріне т±рѓындар тєнті болып, тањ-
дай ќаќты. Сарыкμлдіктердіњ
с‰йсінгендіктері соншалыќ, олар-
дыњ ќ±рметіне ќайта-ќайта ќол
соѓып, орындарынан тік т±рып,
ќошемет кμрсетті.

– ¤те єсерлі μтті. ¤з басым
ерекше к‰йге бμлендім. Б±рын-
соњды дєл осындай концертті

кμрмеппін. Ќайырымдылыќ ша-
расына Барвин ауылынан ар-
найы келіп отырмын. Оќушылар-
ды да ала келдім, – дейді кμп
кμрерменніњ бірі Диана Исина.

Сондай-аќ, "‡міт-Надежда" ЌБ
тμраѓасыныњ орынбасары Аруна
Жаќсыѓ±лованы сμзге тартќан
едік:

– Елбасымыздыњ арнайы тап-
сырмасымен елімізде м‰гедек-

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

Сарыкμлдіктердіњ ќошеметіне бμленді
РУХАНИЯТ

терге, барлыќ м±ќтаж жандарѓа
ќамќорлыќ кμрсету игі дєст‰рге
айналѓан. Біздіњ негізгі маќсаты-
мыз – μзіміз секілді жандарѓа
кμмек ќолын созып, μмірге деген
ќ±лшыныстарын арттыру, б±л
μмірдіњ тек ќиындыќтан т±рмай-
тындыѓына кμпшіліктіњ назарын
аудару. Осындай концерттік баѓ-
дарламамен биыл Ќарасу ауда-
нында болдыќ. Б‰гін Сарыкμлге

сапарымыз т‰сіп отыр. Енді, ал-
даѓы уаќытта аймаќтыњ барлыќ
μњірлерін аралап шыѓамыз, –
деді ол бізбен єњгімесінде.

Жалпы, концерт соњында ау-
дан єкімініњ орынбасары Елжан
Т±рабеков аудан єкімі атынан
Ќостанайдан ат терлетіп келген
б±л ±жымды ќ±ттыќтап, бірлестік
орынбасары Аруна Жаќсыѓ±ло-
ваѓа  алѓыс хат пен г‰л шоѓын та-
быстады. Сондай-аќ, "Аќќозы ќа-
жы" мешітініњ бас имамы Дєулет-
бай ќажы Єбдіхалыќ та μзініњ
жылы лебізін жеткізіп, бір ќ±шаќ
г‰л сыйлады. Оѓан ќоса, сары-
кμлдік екі м‰гедек балаѓа сый-
сыяпат жасады.

Айтпаќшы, концертке келуші-
лер ќайырымдылыќ жєшігіне
ќолдаѓы барын салып, аз да бол-
са, м‰мкіндігі шектеулі жандарѓа
кμмек ќолын созуѓа тырысты.

Сарыкμл ауданы.

Ќостанайлыќ "‡міт-Надежда" ќоѓамдыќ бірлестігі
"Жаќсылыќ жаса" атты концерттік баѓдарламамен
Сарыкμл ауданына келді.
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Ауыл жылдаѓы єдетімен жай-
лауѓа кμшіп ќонѓан. Ел ішінде
барымтаныњ етек алып т±рѓан
кезі. Ауыл адамдары ауыз суды
ескі ќыстаудаѓы шеген ќ±дыќ-
тан тасып ішетін.

Б‰гін таѓы да бір топ ќыз-ке-
ліншек μгіз арбаѓа ыдыстарын
тиеп, су алуѓа шыќты. Арала-
рында маќсатсыз ере салѓан
ойын балалары да бар. Ересек-
тері μлењ айтып, ара-т±ра єр
єњгіменіњ басын шалып ауыз
жаппай келеді.  Осыныњ μзі
б±ларѓа ќала шыќќанмен
бірдей. Ќыстау да ќашыќ емес.
Бар болѓаны бір ќырќаныњ
асты   кμрініп т±р. Сμйте т±ра
мына μгіз аяњмен соѓан арты-
нып-тартынып барып келгенше
біраз уаќыт μтеді.

Топтан бμлініп жарыса
ж‰гірген ‰ш-тμрт ќара домалаќ
ќыстауѓа таќаѓанда ‰йдіњ жа-
нында тамаќ ішіп отырѓан екі
еркекті аныќ кμрді. Б±рын
м±ндай бейсауыт адам кμрмеген
олардыњ зєрелері ±шќаны сон-
ша, кейін ќарай тік б±рылып,
екпіндеріне екпін ќоса безіп
берді. Ондайлардыњ μздеріне де
зияны тимей ќоймайтынын
жаќсы білетін ќыз-келіншектер
μгіз арбаны тастай салып, тым-
тыраќай ауылѓа ќарай т±ра
ќашты...

Б±лардыњ б±лай д‰рлігіп
келе жатќанын кμрген ауыл
адамдары жиналып та ќалды.
Єйелдер жаѓы шыдай алмай
ќарсы ж‰гіріп барады.

– Боталарым-ай, амансыњ-
дар ма? Не болды? – деген с±-
раулы пішіндерге: – Екі адам
кμрдік. Шайтан кμрдік. Тамаќ
ішіп отыр, – деген жауаптарѓа
±ласып, шаѓын ауыл д‰рлікті де
ќалды.

– Ой єкењніњ... Мен кμрейін
оларды, – деп м±ндай десе жа-
нып т‰сетін боќтампаз, тентек
Мыржыќ т±саулы аттарѓа
ќарай ж‰гіре жμнелді. Ж‰гіріп
бара жатып: "¤мірзаќ, ¤мірзаќ!
Ќайдасыњ, ер соњымнан!" – деп
айѓайлап ќояды.

Ауыл ‰стін шањдатып шаба
жμнелген Мыржыќќа ¤мірзаќ
та ілесті. Ол – жылќышы.
Ойын- тойларда к‰реске т‰сіп,

сол тμњіректе аты жайыла бас-
таѓан балуан жігіт. Мыржыќ
болса ќайыру кμрмеген б±зыќ
адам. Б±л екеуін біраз жерге
дейін шыѓарып салѓан ауыл ит-
тері тілдері салаќтап ќайта ора-
лып, келген бетте бейне бір
шаруаны тындырып келгендей
кμлењке-кμлењкені паналап,
жата-жата кетті. Тілдерініњ
±шынан суы сорѓалаѓанда ќай-
наѓан самауырын секілді кеуде-
лері зірк-зірк етеді.

– Ќой, жай ж‰рген жолау-
шы болар. "Ќорыќќанѓа ќос
кμрінеді"деген.

Не де болса ¤мірзаќ пен
Мыржыќ біліп келер, – деген
‰лкендер жаѓы ‰йді-‰йіне тарап
кетті.

 К‰н шыжып т±р. Сыртта тек
балалар ѓана. – Єй, ж‰гірмек-
тер! Тμбелеріњнен к‰н μтеді,
ішке кіріњдер, – деген шеше-
лерініњ сμзін ќ±лаќтарына ілер
емес. Жерошаќ басында
к‰йбењдеген ауыр денелі орта
жастаѓы єйел μз-μзінен сμйлеп
ж‰р.

– Апа, мені шаќырдыњыз
ба? – деп жања ѓана "жаяу жа-
рыстан" оралѓан келіні жанына
келіп еді: – К‰нім-ау, бірдењењ
жоќ па еді? Ќорыќќан жоќсыњ
ба? Суы ќ±рсын, б‰гіннен соњ
барма. Сол су жалѓыз біз екеуі-
мізге керек емес шыѓар. Ана
‰йдегі еркексымаќтар єкелсін.
Болмаса басќа суы бар жерге
кμшер, – деп сампылдап жа-
тыр...

Ќуѓыншылар таянѓанда екі
салт атты ќаннен-ќаперсіз ќыс-
таќты тастап бара жатты.

– Єй, кімсіњдер? Тоќтањ-
дар... ¤й, єкењніњ ауызы... Не
ќылѓан жансыњдар? Б±ларды
жања ѓана байќаѓан ж‰ргін-
шілер сєл кідірді де, бірі бетке
±стаѓан баѓытымен кете берді,
ал екіншісі елере шапќан екеу-
ді к‰тті.

–  Єй, єкењніњ ауызы... Ана-
уыњды неге ќашырып жібердіњ?
Мє, ендеше! Єй-шєй жоќ Мыр-
жыќ келген бетте жазыќсыз
жанды ќолындаѓы шоќпарымен
салып μтті. Анау ќ±лаѓан жоќ.
Б±ны кμрген ¤мірзаќ та сілтеді.
Ќ±лаѓан жоќ. Міне, ќызыќ! Бас-
аяѓы ќас-ќаѓым сєтте ќуѓыншы-
лардыњ ќолында кеспелтек таяќ
ќана ќалды. "Мєссаѓан, б±л не

АДАМ ЖЄНЕ ТАБИЃАТ

Ќ±рметті оќырман! 2012
жылы 26 ќарашада Ќазаќстан
Республикасы ‡кіметініњ ар-
найы № 1496 ќаулысымен жања-
дан "Алтын дала" мемлекеттік
табиѓи резерваты ќ±рылды. Б±л
табиѓи резерват елімізде ќабыл-
данѓан "Жасыл даму" салалыќ
баѓдарламасыныњ шешімдерін
ж‰зеге асыру маќсатында ќ±рыл-
ѓан болатын. Оныњ жер кμлемі
489 766 гектар алќапты ќамти-
ды. "Алтын дала" мемлекеттік
табиѓи резерваты Ќостанай об-
лысыныњ Аманкелді, Жанкел-
дин аудандары аумаѓында ор-
наласќан далалы, шμлейт,
шμлді, шалѓынды жєне сулы
батпаќты алќаптардыњ табиѓи
экож‰йелерімен ландшафттыќ
ерекшеліктерін жєне еліміз-
дегі киіктердіњ бетпаќдала по-
пуляциясын ќорѓау маќсатын
кμздейді. Яѓни, "Алтын дала"
резерватыныњ негізгі міндеті –
μзіне тиесілі аумаќтарда мекен-
дейтін жан-жануарлар мен
ќ±старды, μсімдіктерді ќорѓау
жєне олардыњ μсіп-μнуін, попу-
ляциясын зерттеу болып табы-
лады. Соныњ бір бμлігі ќазаќ да-
ласыныњ атам заманнан келе
жатќан табиѓаттыњ кμркі мен
еркесі, киелі жануар киік десем
ќателеспеспін. Аќпарат беттер-
інен μздеріњізге мєлім, киік-
тердіњ ќай жылдары жаппай
ќырылып, ќай кезењдерде
кμбейгені. ‡кімет тарапынан
киіктерді ќорѓау ‰шін ќанша-
ма ќомаќты ќаражат бμлінгенін
біліп те, естіп те ж‰рсіздер. Ењ
μкініштісі, 2015 жылдыњ ма-
мыр айынан бастап Ќостанай об-

лысы Аманкелді, Жанкелдин
аудандары аумаѓында болѓан
тμтенше жаѓдай – ол киіктердіњ
жаппай ќырылуы болатын. Б±л
бір ауыр жаѓдай болды, кμзімен
кμрген азаматтар ‰шін сμзбен
айтып жеткізу ќиынныњ ќиыны,
кμзі мμлдіреп, тμлін тμлдей ал-
май жан тапсырып жатќанын
ќμргенде сан т‰рлі ой толѓанды-
рады. Біраќ табиѓаттыњ апатына
шара бар ма? Ендігі ќазаќ бала-
сыныњ санасында киіктерді саќ-
тайыќ, кμбейтейік деген ±ѓым
пайда болады деп сенемін.
Аѓайын, ел болып, халыќ болып
киіктердіњ кμбеюіне ат салы-
сайыќ. Ол μзіміздіњ ќолымызда.
"Алтын дала" резерваты кμктем
келіп, тμлдеу кезінде киіктердіњ
ќырылуыныњ алдын алу маќса-
тында м‰дделі мекемелермен
тыѓыз байланыста болып, іс-ша-
ралар ±йымдастыруды ќолѓа
алды. Еліміздіњ байлыѓы сана-
латын киіктердіњ ќорѓалуына,
к‰зетіне жауапкершілікпен,
жанашырлыќпен ќарап, сенімді
аќтайыќ азаматтар! Мамонттар-
мен дєуірлес μмір с‰ріп, б‰гінгі
к‰нге жоѓалмай ќаз-ќалпында
жеткен дала еркесініњ таѓдыры
ол біздіњ ќолымызда екенін
т‰сінетін уаќыт жетті аѓайын!
Біздіњ басты байлыѓымыз –
жеріміз бен табиѓатымыз – ке-
лер ±рпаќќа ќалдырар асыл
м±рамыз.

Ж.СЫЗДЫЌОВ,
"Алтын дала" мемлекеттік
табиѓи резерваты ѓылыми-
аќпараттыќ, экологиялыќ
туризм, аѓарту бμлімініњ

басшысы.

Киіктерді
єлі де ќорѓай

аламыз

М±рат
        Ж‡НІС¦ЛЫ

с±мдыќ?! Жын ба, пері ме? Ањ-
тањ болѓан екеуі естерін жиѓан-
ша: – Т‰сіњдер аттан! – деген
зор дауыс сањќ ете ќалды. Мыл-
тыѓын кезеп тμне т‰скен
б±жыр бет ќара с±р кісі б±л
екеуін лезде м‰лєйім халге
енгізді. –  Єй, иттер! Атып ке-
тейін бе, осы? Ол ш±ќшия т‰сті.

–  Ойбай, аѓатай! Ата кμрме-
њіз. Жаздыќ, жањылдыќ...

– Жат болѓанда б±лай
тєжікелесіп т±рмай, мана  жай-
рата салар едім. Сен екеуіњніњ
ќандарыњды мойныма ж‰кте-
мей-аќ ќояйын. Ауылдарыња
сєлем айтарсыњдар. Жμнімді
айтсам, мен Кейкімін! Анау ќыр
астында ќарайлап т±рѓан
єйелім. Ал, енді кμп т±руѓа
уаќыт тыѓыз. Ата-бабамды ќоз-
ѓап, кμрсеткен сыйларыњ ‰шін
мен де ќара жаяу ќала алмадым.
Екеуіње екі "таќия" кигізейін, –
деп дырау ќамшымен ќос
ќуѓыншыны ќаќ бастан бір-бір
тартып ж‰ріп кетті...

Б±л Кейкініњ сол кездегі
μкіметтен д‰мпу кμріп, туѓан
топыраќты ќиып кете алмай,
жасырынып ж‰рген кезі бола-
тын...

¤мірзаќ пен Мыржыќ аман
ќалѓандарына ќуанды. Кейкі
жμнінде сырттай естігендері
болмаса, кμріп т±рѓандары осы
болатын. ¤здерініњ бір єбестік
жасаѓандарын, тіпті бастары-
ныњ жарылып самайдан аќќан
ќанды да бір сєт ±мытып, батыр-
дыњ соњынан ±заќ ќарап т±рды.

Б±л кезде "Манаѓылар
кешікті -ау", – деп дегбірі ќаш-
ќан ќариялар тμрт-бес жігітті
жєне ж±мсады. Іздеушілер б±л
екеуін оњай тапты. Ауа жайы-
лып кеткен аттарына баруѓа
дєрмендері болмай, елге жаяу
баруѓа беттері жоќ олар азыраќ
тыныстап алмаќ болып ќыс-
тауѓа кіріп жыѓылыпты. Баста-
ры к‰п болып іскен, ±йып ќал-
ѓан ќанды да жумапты. Бей-
небір таќия киіп алѓан сияќты.
"¦ялѓан тек т±рмастыњ" кебін
киген Мыржыќ ќана оќта-тек-
те "Ой, єкењніњ... ¤зіме де сол
керек!", – деп кіжініп ќояды.

 Не болѓанын біле алмай ын-
тыќќан ауыл адамдары, б±л
екеуіне "таќия" кигізген адам-
ныњ Кейкі екенін кейін білді...

 Арќалыќ ќаласы.

СОЛАЙ БОЛЃАН...

Ќостанай ќаласыныњ Герцен
кμшесінде орналасќан  №3 емха-
нада  Ќостанай ќаласы гарнизоны-
ныњ  ќатысуымен оќу-жаттыѓу
μткізілді.  Тактикалыќ жоспарѓа
сєйкес ќойма ѓимаратындаѓы
ыдыстан спирттіњ тμгілуінен  "μрт"
шыќќан.  Медициналыќ ќызмет-
керлер  μртті байќап ќалып, "101"
ќызметіне  жєне бас дєрігерге ха-
барлап, емделушілерді сыртќа
кμшіріп, ќол ќ±ралдарымен μртті
сμндіруге кірісті,  электриктер ѓима-
ратты тоќтан ажыратты. Оќу-жат-
тыѓу барысында мемлекеттік μртке
ќарсы ќызметі  бμлімшелерініњ
жеке ќ±рамы мен  емхана ќызмет-

Емханада "μрт" шыќты...
керлерініњ  бірлескен іс-ќимылда-
рын ‰йлестіруге баса кμњіл бμлінді.
Жоѓарѓы ќабаттарда сыртќа шыѓа
алмай ќалѓан адамдарды μрт
сμндірушілер сатылы кμлік арќы-
лы сыртќа шыѓарды. Газ т‰тіннен
ќорѓау ќызметі ѓимаратќа барлау
жасап, зардап шеккендерді тауып,
адамдарды кμшіруді ±йымдастыр-
ды, жењдерді жалѓап  μртті сμндіру-
ге кμшті. ¤рт сμндіру жеке ќ±рамы
ѓимараттан ќ±тќару ж±мыстарын
ж‰ргізу баѓыттарын аныќтады, μрт
сμндіру заттарын беру схемасы
μњделді.

Оќу-жаттыѓу аяќталѓаннан кейін,
кемшін т±стар айќындалып, ж±-

мысты одан єрі жетілдіру бойын-
ша ±сыныстар мен ескертулер жа-
салды. "Ќостанай облысы ТЖД
¤рт сμндіру жєне авариялыќ
ќ±тќару ж±мыстары ќызметі" ММ
бастыѓыныњ орынбасары, азамат-
тыќ ќорѓау полковнигі Дмитрий
Полончук оќу-жаттыѓуѓа ќатысќан
бμлімшелердіњ алдына ќойѓан
міндеттерді орындаѓанын, осын-
дай объектілерде μрт бола ќалѓан
жаѓдайда оны ауыздыќтауѓа
дайын екендіктерін атап μтті.

"Ќостанай облысы ТЖД
μрт сμндіру  жєне авариялыќ

ќ±тќару ж±мыстары  ќызметі"
ММ баспасμз ќызметі.
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Дені сау адамныњ – жаны да
сау. "2030 жылдары халќымыз-
дыњ 30 пайызы спортпен, дене
шыныќтырумен айналысады
деген Елбасыныњ сμзі бар. Са-
лауатты μмір салтын ±стану
жєне аудан, ауылдыќ округ
спортшыларын шањѓы спортына
ынталандыру маќсатында ау-
дандыќ спорт мекемесініњ ±йым-
дастыруымен Ќарасу ауылында
μткен сайысќа ‡рпек ауылдыќ
округініњ єкімшілік ±жымы ба-
рып, ќатысып ќайтты. Сайыс μте
жаќсы ±йымдастырылѓан, салта-
натты т‰рде еліміздіњ Єн±раны-
мен басталды. Аудан єкімініњ
орынбасары С.У.Хайруллин
ќатысушыларды мерекемен
ќ±ттыќтап, сєттілік тіледі. Ќашан-
да адам жанын т‰сініп т±ратын
аудан єкімініњ орынбасары
демалыс к‰ні єйел азаматшалар-
дыњ толып жатќан ж±мысын тас-
тап, келіп ќатысып отырѓанына
алѓысын айтты. Б±ѓан єйелдер
ќауымы бір марќайып, жењіске
деген талпынысы зор болды.
‡рпек ауылы толыќ командамен
ќатысты. Єр жылѓы азаматтар
мен азаматшалар сайысќа ба-
рын салды. 2002 жылѓы шањѓы-
шылар сайысында Мусин
Н±рым 1-орынѓа ие болып, об-
лысќа жолдама алды. 1966-1986
жылѓы  ќыздар арасынан Есен-
таева Кμркем 1-орын, Смаѓ±ло-
ва Н±рг‰л 2-орын, 1966-1986
жылѓы ќыздар арасынан 2-орын-
ѓа Н±ржанова Майраш ие бол-

  Денсаулыќќа
      шањѓы жолымен

ды.  1965 жылѓылардан жоѓары
ер адамдар сайысында 3-орын-
ѓа  ауыл єкімі Жаќыбаев Ѓалым-
жан Т±рлыѓ±л±лы ие болды.
Спорттыќ сайысќа клуб мењге-
рушісі, ауыл кітапханашысы,
єлеуметтік ќызметкер, дене шы-
ныќтыру пєнініњ м±ѓалімдері
Ќасымов Єлім, Биѓабылов Ер-
лан, Оспанов Мадияр атсалыс-
ты. Жасбуын орта мектебініњ
оќушылары, мектеп директоры,
м±ѓалімдері спорттыќ сайысќа
μте жаќсы дайындалѓаны
кμрініп т±рды. Сайысты ±йым-
дастырып, басы-ќасында ж‰рген
Асылан Садыќовќа аудан
єкімініњ орынбасары алѓысын

"ZhasChampions"

"Жігер" стадионында
осындай атаумен сту-
денттердіњ кμњілді мєре
ойыны μткізілді.

 Сайыстыњ салтанат-
ты ашылуында ќала
єкімініњ орынбасары
Есламбек Мєметеков
ќ±ттыќтау сμз сμйледі.

 Кμњілді мєре ойында-
ры: "Секіртпе", "Ќ±мырсќа", "Жылан", "Біз біргеміз", "Соњѓы шайќас"
кезењдерін ќамтыды.

– Іс-шараныњ негізгі маќсаты – жастарѓа спорттыњ єр т‰рін тануѓа
ыќпал ету, жастар арасында ќоѓамдыќ белсенділікті арттыру, оќу
орындар арасында достыќ ќарым-ќатынасты ныѓайту, командалыќ
ойын т‰рлерін дамыту жєне μскелењ ±рпаќќа салауатты μмір салтын
насихаттау, – дейді жарысты ±йымдастырушы "Жастар ресурстыќ
орталыѓыныњ" директоры Дархан Кикимов.

Ќорытындысында Ы.Алтынсарин атындаѓы мемлекеттік педаго-
гикалыќ институты 1-орынѓа, Торѓай аграрлыќ-техникалыќ колледжі
2-орынѓа, Н.Ќ±лжанова атындаѓы Торѓай гуманитарлыќ колледжі 3-
орынѓа ќол жеткізді. Арќалыќ медицина колледжі мен Арќалыќ кμпса-
лалы колледжі "Ж‰йрік топ", "¦йымшыл топ" номинацияларын бμлісті.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: Кμњілді мєре ойындарына ќатысушылар.

 Салауатты μмір салтын ±стану мен насихаттау
УК-161/1 т‰зету мекемесінде де кењінен дєріптеліп
келеді. Ќысы-жазы спортпен ш±ѓылданып ќана ќой-
май, т‰рлі жарыстар μткізу дєст‰рге айналѓан. Сот-
талѓандардыњ ыќыластарын спортќа тарту маќса-
тында ќысќы спартакиадасы μткізіліп, ќатысушылар
‰стел теннисі, дойбы, шахматтан сынѓа т‰сті.

Сайыс ќорытындысы бойынша жењімпаздар аныќ-
талып, мекеме басшысы Дархан Белгібаевтыњ аты-
нан грамоталарѓа ие болды. С.Фохт, Ж.Искиндиров,
С.Шевцов ќатарлы сотталушылар ‰здік деп таныл-
ды. Сондай-аќ, ќысќы спартакиада сайысына бел-
сенді ќатысќандары ‰шін μзге ќатысушылар да гра-
моталармен марапатталды.

А. ЄУБЄКІРОВА,
"УК-161/1 мекемесі" РММ бμлім басшысы.

Ќысќы спартакиада μтті

"Біз Ќазаќстанныњ
келешегіміз"

"Жігер" стадионында
осындай атаумен ЌР
Тєуелсіздігініњ 25 жыл-
дыѓы, Арќалыќ ќаласыныњ
60 жылдыѓына арналѓан
мєдениет ќызметкерлерініњ
спорттыќ жолдастыќ кезде-
суі μтті.

– Б±л шара мєдениет
ќызметкерлерініњ арасында
биыл екінші рет μткізіліп
отыр. Кμњілді спорттыќ эс-
тафетаны ±йымдастырудаѓы маќсат – Елбасыныњ салауатты μмірге ‰ндеген
саясатын насихаттау, ‰лкен іске ‰н ќосу, мєдени ошаќтардыњ арасындаѓы
μзара сыйластыќты ќалыптастыру, – дейді ќатысушыларѓа сєттілік тілеген
ќалалыќ мєдениет жєне тілдерді дамыту бμлімініњ басшысы Сандуѓан Алма-
това.

 Спортшыларѓа шабыт, жігер беру ‰шін флешмоб ±йымдастырылды.
Сайысќа мєдениет саласы, м±ражай, кітапхана, ќалалыќ мєдениет сарайы,
ауыл клубтарыныњ ќ±рамасы барлыѓы бес команда ќатысты.

 Командалар сайыстыњ "Таныстыру", "Кедергіден μту", "Ќапшыќпен секі-
ру", "Ќырыќаяќ", "Жабыспаќ", "Шањѓы тебу", "Арќан тартыс" кезењдерінен
сынѓа т‰сті.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ:  Іс-шарадан кμрініс.
Суретті т‰сірген автор.

айтты. Ќарасу ауылында шањѓы
спорттыќ сайысы μте жоѓары
дењгейде μтті. Ауданныњ дене
тєрбиесі жєне спорт бμлімініњ
басшысы Болат Мусин ќатысу-
шыларды марапаттап, аќшалай
сыйлыќтар тапсырды. Жалпы
есеп бойынша ‡рпек ауылыныњ
спортшылары 1-орынѓа ие бо-
лып ќайтты. Спорт – денсаулыќ
кепілі. ‡рпек ауылы спортшыла-
ры  таза ауада, шањѓымен сыр-
ѓанап, к‰нніњ суыќтыѓына ќара-
май, кμтеріњкі кμњілмен оралды.

Майраш Н¦РЖАНОВА,
‡рпек ауылдыќ
кітапханашысы.

Аманкелді ауданы.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

 Жас балѓындар
жарысы

"Ќайрат" спорт кеше-
нінде Каратэ-додан
(WKF) ќалалыќ ашыќ
турнир μтті. Арќалыќ
ќаласыныњ 60 жылдыѓы-
на арналып ±йымдасты-
рылѓан жарысќа "Арќа-
лыќ арланы", Астана
ќаласынан "Шыѓыс
спорт мектебі" жєне "Фуд-
зямо" каратэ ‰йірмесініњ
тєрбиеленушілері ќа-
тысты.

Спорттыњ б±л т‰рі ќалада жаќсы дамып келеді. Шыѓыс жекпе-же-
гіне арнайы тєрбиелейтін клубта елуге тарта жасμспірім жаттыѓады.
Олардыњ жас ерекшеліктері 5 жєне 11 жас аралыѓында.

– Маќсатымыз балаларды Елбасымыздыњ салауатты μмір салты
±станымына баулу. Осы орайда тєжірибемізді шыњдап, астаналыќ
єріптестерімізбен жиі жолдастыќ кездесулер μткізіп т±рамыз. Б±л істе
б‰гінде Елорда тμрінде ж‰рген жерлесіміз, белгілі жаттыќтырушы
Андрей Маклаковтыњ ќамќорлыѓы μте зор, – дейді Баѓылан Кμкішев.

 Жарыс жењімпаздары дипломмен, медальмен марапатталды.
Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: Жарысќа ќатысушылар.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Б±л ќайырымдылыќ шарасы
барысында музыка пєнініњ
м±ѓалімі Маржанк‰л Ќайыркен-
ќызы бастаѓан бір топ оќушы
аудан т±рѓыны Лысый отбасына
барып, бір ‰йде тек екеуі ѓана
т±ратын Иван Архипович пен Ли-
дия Клименьтиевнаныњ хал-жаѓ-
дайын білді. Олар ‰й жинау,
ыдыстардыњ шањын с‰рту,  г‰лге
су ќ±ю сынды ж±мыстарды атќа-
рып, ‰лкендердіњ ризашылыѓына
кенелді.

Сондай-аќ, тєрбие ісініњ орын-

басары Єсем
Ж±мабайќызы ба-
стаѓан келесі топ
жалѓызбасты ана
Ќайреш Аѓатае-
ваѓа жєрдемдесті.
Оќушы ќыздар
єжейдіњ єр ж±мысын бμліп алып,
ж±мыла кірісті. Бірі ‰йдіњ шањын
с‰ртсе, енді бірі сыпырып, ќалѓа-
ны еденін жуып, ќысќасы ‰йдіњ
ішін тап-т±йнаќтай етті. Дарынды
оќушы Мадина Валиева єн шыр-
ќап берді. Балалардыњ б±л ісіне

ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ

Руслан
      ЄЛКЕЕВ

Оќушылар алѓыс арќалап ќайтты

ж‰зі бал-б±л жанып, ж‰регі елжі-
реген ана алѓысын жаудырды.

Жалпы, ‰лкенге ќ±рмет кμрсе-
туді парыз санаѓан оќушылар
осылайша алѓыс арќалап ќайт-
ты.

 Сарыкμл ауданы.

 Алѓыс айту к‰ні ќарсањында
мемлекеттік тілде оќытатын Сарыкμл
орта мектебіндегі "Жас ¦лан" ±йымыныњ
м‰шелері ќарияларѓа ќол ±шын созды.
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Ќ±ттыќтаймыз!
Бірімізге ардаќты аѓа, екіншімізге аяулы бауыр

Бейбіт Ањсаѓан±лы  ЌОЊЌАБАЕВ наурыздыњ
тμртінде ер жасы 50-ге толып отыр. Осы бір єр адам-
ныњ μмірінде ерекше орын алатын атаулы к‰німен
ќ±ттыќтап, ењ бастысы, денсаулыќ, абырой, отбасы-
на амандыќ тілей отырып, аќ тілекті μлењ жолдары-
мен жалѓастырмаќпыз.

Жμніњ бμлек, жолыњ бμлек біз ‰шін,
Жаќсылардыњ ортадаѓы ізісіњ.
Келдіњ міне, ердіњ жасы 50-ге,
Алмас ќылыш кезіњ ѓой б±л ж‰зі шыњ.

Ќуат болсањ туѓан-туыс, жаранѓа,
Б±л да баќыт біле-білген адамѓа.
Адал жарсыњ, Зекеніње с‰йікті,
Келеді μсіп Ќажыѓали – балањ да.

¤се берсін баќытыњ да, баѓыњ да,
Самѓай бергін ќыран ќанат шаѓыњда.
Б‰гін елу, ж‰зге жетіп – сол к‰ні,
Ќ±ттыќтайыќ аќсаќалдыќ таѓыњда.

Аќ тілекпен: аѓа-жењгелері, жездесі, іні-келіндері,
ќарындас-к‰йеу балалары, туѓан-туыстары, балалары.

 ЕСКЕ АЛУ

Еске алу
Науырзым ауданы Дємді ауылыныњ тумасы

Балташ С‰ндет±лы тірі болса 3-ші наурыз к‰ні
60 жасќа толар еді. Біраќ, амал не, ол арамыздан
ерте кетті. Ол μмірде μз орнын таба білген, аќ кμњіл,
адамгершілігі мол игі жандардыњ бірі еді.

Жаратылѓан адалдыќтан пенде едіњ,
Жанымызды азыраќ к‰н тербедіњ.
Армандарыњ асќаќ еді-ау, амал не,
¦л-ќызыњныњ кμп ќызыѓын кμрмедіњ.
Жатќан жеріњ жайлы, топыраѓыњ торќа болсын.

    Саѓынышпен інісі Егеубай.

ЖЄРМЕЊКЕ!
5 наурыз (сенбі) саѓат 9.00-де Спорт сарайында тауар μндіру-

шілер баѓасымен ауыл шаруашылыќ жєрмењкесі μтеді.
Ќосымша аќпарат тел.: 575 - 773.

Ќостанайдыњ бірќатар μњірінде к‰н ќ±былма-
лы болады. Б±л туралы "Ќазгидромет" РМК хабар-
лайды. Ќостанай облыстарыныњ кей аймаќтарын-
да т±манды ауа-райы тіркеліп, кμктайѓаќ, жаяу
б±рќасын болады. Ауа температурасы – 12-20
градусќа дейін баруы м‰мкін. Т‰нде жєне тањер-
тењ секундына 15-20 метр жылдамдыќпен жел со-

ѓады.
Сондай-аќ, синоптиктердіњ сμзінше, апта орта-

сында ауа температурасы нμлден 5 градусќа,
т‰нде 5-8 градусќа дейін суыќ саќталады. Кей жер-
лерде т±ман, кμктайѓаќ болуы м‰мкін. Желдіњ жыл-
дамдыѓы секундына 5 метрге дейін жетеді.

Ш.АЊСАЃАНЌЫЗЫ.

Наурыз айыныњ басында
ауа-райы ќ±былмалы болады

АДАМ  ЖЄНЕ  ТАБИЃАТ

Ќалыптан   тыс
психо-эмоционалды
жаѓдайда болмаса,
ќарапайым  кμпші-
ліктіњ кμњіл-к‰йі ауа-
райымен бірге ќ±бы-
лып отырады. Б±лт-
ты, жањбырлы неме-
се боранды к‰ндері
адам далаѓа шыќ-
ќаннан гμрі ‰йде
отырѓанды, μзімен-
μзі оњаша ой ‰стінде
болѓанды ±натады.

К‰н шуаѓын тμгіп
т±ратын ашыќ
к‰ндері бала да,
дана да  далада, та-
биѓат аясында болѓ-
анды ќалайды.
М‰мкіндігі барлары
далада ањ ќуалап,
μзен, кμлдерді жаѓа-
лап, балыќ аулайды.
М±з ‰стінде коньки-
шањѓы теуіп, ќысќы
уаќытќа тєн ќызыќ-
тарѓа кенеліп, бел-
сенді дем алады. Ењ
болмаѓанда,   кμше-
де  бірер саѓат серу-
ендейді.

Бабаларымыз ќыстыњ ашыќ
к‰ндері ќой, жылќы малдарын те-
біндетіп,  алдындаѓы ќардыњ ас-
тында шμп барын білмей, ашы-
ѓатын  сиыр    т‰лігін солардыњ
ізімен жіберіп, мал баѓудыњ  ќыр-
сырларын жетік мењгерген. Ата-
мыз ќазаќ "Ашыќ к‰нніњ бєрі –
жаз" дегенде осы жаѓдайларды
мењзеген   болуы   керек.

Еліміздіњ телеарналары арќы-
лы Шыѓыс Ќазаќстанда, Орталыќ
Ќазаќстанда, Сырдарияныњ бой-
ында  ќардыњ єдеттегіден ќалыњ
т‰суіне байланысты су тасќыны
μзен, кμл арналарынан асып,
елді мекендердіњ суѓа кетуі
м‰мкін деп хабарлануда.

Біздегі жаѓдайлар ќалай

Аса  ќауіп жоќ

ќалыптасты, енді соѓан тоќта-
лайыќ. Тобылдыњ, Торѓайдыњ,
Жалдаманыњ кμктемгі ќарќыны
ќандай болмаќ? Бєзбіреулер
биыл наурызда ќар кетеді  екен
деген  болжамдар   айтуда.    ¤тіп
жатќан    ќыс    бізді  несімен ќуан-
тып, несімен   абыржытуы
м‰мкін?

Облысымыздыњ оњт‰стігінде
ќытымыр ќыстыњ белгілері онша
біліне  ќоймады  десе болѓандай.
Желтоќсан айы жањбырлы,
кμктайѓаќ, жылылыѓымен  ерек-
шеленеді. Ќыстыњ нышаны
жања жылдан кейін ѓана сезіле
бастады. Ќањтар айыныњ 25-нен
бастап, жылы ауа-райы ќалыпта-

сып, ‰шінші  аќпандаѓы жылы бо-
ранныњ соњы жањбырѓа ±ласты.
Ќардыњ беті жылтырап,
кμктайѓаќќа айналды.

Жалпы, биылѓы жылы жол
бойындаѓы кμктайѓаќтыњ жиі бо-
лѓандыѓын атап μткен жμн.
Аќпанныњ бірінші онк‰ндігініњ
соњына ќарай ќысќы ауа-райы
μзініњ ќалыпты жаѓдайына
кμшкен   сияќты.

Биылѓы ќањтар-аќпан айла-
рындаѓы  ќар мен μзен-кμлдер-
дегі м±здыњ ќалыњдыѓы μткен жы-
лѓымен салыстырѓанда  ж±ќалау.
Аќпан, наурыз айларында да
жылдаѓы   кμлемінен  артыќ  ќар
жауатынын   болжау   ќиын.  Сол
себептен,  ќазіргі  ќыстыњ аяѓы
μткен жылѓыдай созылып кетеді
деп ќауіптену негізсіз.

Алдаѓы   Наурыз мейрамы
кμктемніњ барлыќ нышандары
мен μзініњ   белгілерімен халыќ-
тыњ мерекелік кμњіл-к‰йініњ
кμтеріњкі болуына себепші бола-
ды  деп толыќ сеніммен айтуѓа
болады.

– Негізгі су ќоры ¦лытаудан
келетін Торѓай μзені Жалдамаѓа
ќараѓанда б±рын жєне кμп жаѓ-
дайда сєуірдіњ  1-12 аралыѓын-
да тасиды. Мысалы, 2003, 2010,
2012, 2014 жылдары сєуірдіњ 1-
мен 2-де тасыса, 2005, 2007,
2015 жылдары сєуірдіњ 12-мен
11-де тасыѓан. Ењ ерте жєне
ќатты тасыѓаны 2002 жылы 5 на-
урызда жєне 2013 жылѓы 25 на-
урызда   екен. 2004 жылы Торѓай
μзені тасымаѓан. 2006, 2008 жыл-
дары су жайылѓан жоќ. Ауа-райы
к‰рт жылынып кетпесе, биылѓы
кμктемгі су тасќыны орташа дењ-
гейден  аспас деп болжануда, –
дейді Аманкелді ауданы
єкімдігініњ тμтенше жаѓдайлар
жμніндегі бас маманы Дархан
Б‰ркітов.

 Баќытбек  БАЙТЕМІРОВ,
Ермекбай  ХАСЕНОВ.

Жемќорлыќќа
жол бермейміз

"Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы" зањ талабы-
ныњ аясында жемќорлыќќа
ќарсы іс-єрекеттер єр салада
ж‰зеге асырылуда. Єсіресе,
халыќ параќорлыќ дертімен жиі
бетпе-бет келеді. Сондыќтан, кез
келген ортада пара беру мен
пара алудыњ жолын кесуде ќоѓам
болып белсенділік танытуымыз
ќажет. Параќорлыќ мемлекеттік
органдардыњ тиісті ќызмет атќа-
руына кері єсерін тигізіп, беде-
ліне н±ќсан келтіреді, зањды
ќаѓидаларды теріске шыѓарып,
азаматтардыњ конституциялыќ
ќ±ќыќтары мен зањды м‰дде-
лерініњ б±зылуына т‰рткі бола-
ды. Ќазаќстан Республикасы-
ныњ "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы" зањына
сєйкес, сыбайлас жемќорлыќ-
пен к‰ресті барлыќ мемлекеттік
органдар мен онда ќызмет атќа-
ратын лауазымды т±лѓалар
ж‰ргізуі тиіс. Мемлекеттік ќызмет-
шілердіњ сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы ќылмыстарѓа жєне
осы т±рѓыдаѓы ќ±ќыќ б±зушы-
лыќтарѓа бой алдыруыныњ се-
бебі кμп. Оѓан, ењ алдымен, ќыз-
метшілердіњ білім дењгейініњ,
єдептілік ±станымыныњ тμмен
болуы єсер ететін болса керек.
Кей мемлекеттік ќызметшілердіњ
ќ±ќыќ б±зушылыќќа немќ±рай-
лылыќ танытуы, кєсіби
єдептілігініњ жетіспеуі де, жеке
басыныњ ќамын ойлауы да па-
раќорлыќтыњ  дендеуіне септігін

тигізуде. "Алтын Дала" мемле-
кеттік табиѓи резерваты сыбай-
лас жемќорлыќпен пєрменді
к‰ресу ‰шін ќызметшілердіњ са-
уаттылыѓын кμтеріп, ќ±ќыќтыќ
т‰сіндіру ж±мыстарыныњ дењгейі
мен сапасын арттыру маќсатын-
да ж±мыстар жасауда. Мекеме
ќызметшілеріне μздерініњ
ќ±ќыќтарын, μздеріне ќарсы
ќандай да бір ќ±ќыќќа ќайшы іс-
єрекет жасалѓан жаѓдайда ќан-
дай іс-ќимыл ќолдану ке-
ректігініњ наќты жолдарын толыќ
білулері ќажет екендігі к‰нделікті
ж±мыс барысында басшылыќ
тарапынан ќатањ т‰рде ескертіп
отыру  ќолѓа алынѓан. Конститу-
циялыќ тєртіпті ќорѓау, сыбай-
лас жемќорлыќпен к‰рес аясын-
да тиімді жєне жалпы мемле-
кеттік саясат ж‰ргізу, азаматтар-
дыњ μмір с‰руініњ барлыќ сала-
ларында сыбайлас жемќорлыќ-
пен к‰ресу, ќоѓамныњ сенімін
ныѓайту б‰гінгі к‰ндегі басты
маќсат болып табылады. Біздіњ
"Алтын Дала" резерватында сы-
байлас жемќорлыќќа орын жоќ.
Сондыќтан, сыбайлас жемќор-
лыќпен к‰ресу барлыќ Ќазаќ-
стан Республикасы азаматтары-
ныњ азаматтыќ борышы деп білу
керек.

Ж.СЫЗДЫЌОВ,
"Алтын дала" мемлекеттік
табиѓи резерваты ѓылыми-

аќпараттыќ, экологиялыќ
туризм, аѓарту бμлімініњ

басшысы.

"Єскер балалар
кμзімен"

"Єскер балалар кμзімен" акциясы №6697 єскери бμлімінде μтті.
Єскери-патриоттыќ акциясыныњ маќсаты – болашаќ жауынгер-
лерді єскери бμлімдерге апарып, сарбаздардыњ т±рмыс-
тіршілігімен, ќару-жараќ т‰рлерімен таныстыру. Сонымен ќатар,
колледж студенттері тек ќана олардыњ тіршілігімен танысып ќана
ќоймай, казарма ішінде болып, кинолог ж±мысыныњ ќызыќты
ќырларына ќаныќ болды. Соњында олар Отан ќорѓап жатќан аза-
маттардыњ асханасын да аралады. Алѓан єсерлерімен бμлісті.

– Мен ќыз бала болсам да, мені єскери таќырыптаѓы єњгіме-
лер ќатты ќызыќтыратын, сондыќтан єскери-патриоттыќ клубќа
барып ж‰рмін, – дейді Ќостанай индустриалдыќ-ќ±рылыс кол-
леджініњ студенті Наталья Грязнова.

Аталѓан акция республика бойынша μтуде. Біздіњ μњірде б±л
шарадан ќалыс ќалмады.

– Б±л жоба жоспарлы т‰рде μткізіліп отырады. Жыл сайын μске-
лењ ±рпаќќа жауынгерлер μмірін бір сєт таныстыру, насихаттау.
М±ныњ бєрі болашаќ єскерге шаќырылушылардыњ патриоттыќ
рухын ояту, Отан алдындаѓы міндетін ќорѓауѓа шаќыру, – дейді
Ќостанай ќалалыќ ќорѓаныс істері жμніндегі басќарманыњ бμлім
басшысы Асылбек Кибеков.

Кењ болсањ,
кем болмайсыњ
Адам баласыныњ асыл ќасиет-

терініњ бірі – ќайырымдылыќ. Б±л
адам баласыныњ айналасына деген
ыстыќ ыќыласын, жанашырлыѓын
білдіреді. Адамгершілік ќ±ндылыќта-
рын μскелењ ±рпаќќа насихаттау
маќсатында мектебімізде "Кμмек
ќолын  созайыќ" атты іс-шарасы бо-
лып μтті. Оѓан мектеп ±жымы, оќушы-
лар,  ата-аналар, белсене атсалыс-
ты.  Оќушыларѓа мейірімділік, ќайы-
рымдылыќ  сμздерініњ мєн-маѓына-
сын терењ ±ѓындырып, т‰сіндіру ‰шін
сынып  саѓаттарын ±йымдастырдыќ.
Єр  сынып жєрмењке μткізіп, т‰скен
аќшаны  дерті бар оќушы Марѓ±лан-
ныњ  емделуіне   жинадыќ.

   Гаућар БИСЕКЕЕВА,
Т.Єубєкіров  атындаѓы  жалпы
негізгі  білім беретін мектебініњ

бастауыш сынып м±ѓалімі.
Жалѓызтал  ауылы,
Арќалыќ  ќаласы.

Ш±ѓа
     ЌОЊЌАБАЙ

Еске алу
¦заќ жылдар бойы Федоров ауданыныњ т±рѓыны,

ардаќты єке, асыл жар, сыйлы бауырымыз Ќойшыбай
Жанќылыш±лы 18 аќпан к‰ні елу жасќа ќараѓан ша-
ѓында д‰ниеден озды. Таѓдырдыњ дегеніне тосќауыл
бар ма, атпалдай азамат тірі болса, 25 аќпан к‰ні ту-
ѓан к‰нін тойлап жатар еді. Біраќ, кенеттен келген ажал
оны тым ерте алып кетті. Жанќылыш Ќойшыбай±лы
μмірін ішкі істер ќызметіне арнады. ‡лкенге ізетті іні,
кішіге ќамќор аѓа болатын. Екі баласын μсіріп, ќызыѓын
енді кμрер шаѓы еді. Алланыњ жазѓанына кμніп, топы-
раѓыњ торќа, алдыњ пейіш, артыњ кеніш болсын, рухыњ
ж±маќта шалќысын дегеннен басќа не амал бар?!

Отбасыњныњ аќылшысы тірегі,
Арќас‰йер азаматтыњ бірі едіњ.
Аѓайын, дос, ±рпаќтарыњ барында,
Жарќын бейнењ мєњгі μшпейді білерім.

Ќайѓырып еске алушылар Тонтаќаевтар єулеті.
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Мәуліт мерекесіне арнайы 
келген ҚМДБ-ның Қостанай об-
лысы бойынша өкіл имамы, «Ма-
рал ишан» мешітінің бас имамы 
Бақытбек Тәжімбет және дін өкіл-
дері бастаған мәртебелі мейман-
дарды аудан әкімінің орынбасары 
Түбекбай Әубәкіров күтіп алып, 
аудан орталығындағы өткен күн-
нен сыр шертетін мұражайларды 
аралатты. Мұражайларды аралау 
барысында еліміздің тамыры 
терең тарихымен танысқан мей-
мандар ерекше әсерде болды. Бұ-
дан кейін өкіл имамның ұсынысы 
бойынша Ы.Алтынсарин атын-
дағы орта мектебінің мәжіліс 
залында мектеп оқушыларымен 
жүздесті. Бақытбек Нұрғабылұлы 
мектеп оқушыларына дін тұрғы-
сындағы салауатты әңгімелерді 
уағыздап, олардың сан сауалда-
рына жауап берді.

Облыс орталығынан келген 
меймандар және Арқалық қа-
ласы мен көршілес Аманкел-
ді ауданының бас имамдары 
Н.Ахметбеков атындағы мәде-
ниет үйінде «Оспанқожа әулие» 
мешітінің ұйымдастыруымен 

«Менің сүйік ті Пайғамбарым» 
атты діни іс-шараға қатысты.

Алдымен дін өкілдері Мұхам-
мед Пайғамбарымыз бен оның 
сахабаларына, әулие әмбилер 
мен Торғай жерінен бақилық 
болған ата-бабаларымыздың 
рухтарына құран бағыштады. 
Қазақстан Мұсылмандары діни 
басқармасының Қостанай об-
лысы бойынша өкілі имамы, 
«Марал ишан» мешітінің бас 
имамы Бақытбек Нұрғабылұлы 
аудан тұрғындарын мәуліт ме-
рекесімен құттықтап, Пайғам-
барымыздың жақсы істерімен 
амалдарын тілге тиек етіп, 
ғиб ратты жолын насихаттады. 
Сондай-ақ, жыл сайын өз та-
рапынан мешітімізді қыстық 
отынмен қамтып, өзіміздің жер-
лестерімізге үлгі болар ісімен 
атымтай-жомарт танылған 
Аманкелді ауданының тұрғыны, 
жеке кәсіпкер Сағидолла Аяпов-
ты және жаз айында жасалатын 
мешіттің күрделі жөндеуіне қо-
мақты қаржымен демеушілік жа-
сап отырған Қайрат Наурызұлын, 
Асхат Қисықовты,  ауданымыз-

дың құрметті азаматы Кәкімжан 
Кәрбозовты алғыс хаттармен 
марапаттап, ризашылығын біл-
дірді.

Аудан әкімі Асқарбек Кен-
жеғарин өкіл имам бастап кел-
ген қадірменді қонақтар мен 
аудан жамағатына мұсылман 
қауымның дәстүрлі мерекесі 
мәуліт күніне арнаған ақ тілегін 
жолдап, «Марал ишан» мешітінің 
бас имамы Бақытбек Тәжімбет-
тің иығына шапан жапты. Арқа-
лық қаласының құрметті азама-

ты, «Құрметті қажы» атағының 
иегері Мираш қажы Тәшетұлы 
үлкендерді құрметтеп, оларға 
әрдайым қамқорлық танытып, 
сыйлау жас ұрпаққа тән  қасиет 
болу керектігі жөнінде әңгіме 
өрбітті. «Оспанқожа әулие»  
мешітінің шәкірттері Мұхам-
мед Пайғамбарымызға салауат 
айтты. «Балдырған» балабақша-
сының кішкентай бүлдіршіндері 
имандылық жөніндегі тақпақта-
рын мәнерлеп, жатқа оқыды. 
Ауданымыздың бас имамы Аян 

Хасенов балабақша тәрбиеле-
нушілеріне сыйлықтар табыс 
етті. Аудандық мәдениет үйінің 
театр әртістері «Адасқандар» 
атты көріністі сахналап, жүрек-
терге ой салды. Сонымен қатар 
имандылыққа жетелейтін әндер 
көптеп шырқалды.

«Оспанқожа әулие» мешітінің 
бас имамы Аян Сәбитбекұлы 
қыстың көзі қырауда жердің 
шалғайлығына қарамай дін өкіл-
дерін бастап келген облыстың 
өкіл имамына аудан жамағаты-
ның атынан алғысын білдіріп, 
барлық меймандарға сый-сия-
пат жасады. Мешітте өтетін 
барлық іс-шараға атсалысып, 
демеушілік жасап жүрген жеке 
кәсіпкерлер Талап Нағашыбай-
ұлына, Нұрболат Сәрсекеевке, 
Нұржан Ғаниматовқа және Бей-
біт Тойшыбекұлына алғыс хаттар 
табыстады.

Пайғамбарымызды ұлықтау-
ға арналған дәстүрлі мерекеден 
кейін «Наргиз» шатханасында ас 
беріліп, дұға оқылды.

Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.

ДІНІҢ – ДІҢГЕГІҢ

Торғайдағы мәуліт мерекесі

Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай 
«Жасбуын» жалпы білім беретін орта 
мектебі ауылдың мәдениет үйінде «Жі-
гіт сұлтаны – 2016» байқауын ұйымда-
стырды. Байқауға 1-4 сынып оқушылары 
қатысты. Оқушылардың бойына ұлттық 
құндылықтар мен елжандылықты сіңірту 
мақсатында өткізілген сайыстың жоғары 
деңгейде болуына Н.Құлжанова атын-
дағы Торғай гуманитарлық педагогикалық 
колледжінің 3-курс студенттері Жандос 
Нүриев және Ерхан Мырзабек белсене ат-
салысты. Мектепте мемлекеттік өндірістік 
педагогикалық іс-тәжірибеден өтіп жатқан 
машықкерлер өздерін бастауыш сынып 
оқушыларымен жұмыс істей білетіндік-
терін көрсетті. Алты бөлімнен тұратын 
байқаудың  әр кезеңінде қатысушылар 
ұшқыр ойлары мен терең білімдерін 
ортаға салды. Сахнада өздерін дұрыс 
ұстай білу, көркем сөйлеу өнерлерімен 

де көрермендерді таң қалдырды. Әсіре-
се, «Авангардтық сән үлгісі» бөлімінде 
қатысушылардың ой-қиялдарынан туған 
костюмдер өзіндік көркемдік талғамда-
рымен ерекшеленіп отырды. «Сұрақ-жа-
уап» бөлімінде сайыскерлерге еліміздің 
егемен жолындағы жетістіктері жайлы 
сұрақтар беріліп, оған әлі бастауыш сы-
нып оқушысы екендіктеріне қарамастан 
ұтқыр, нақты жауап берді. Нәтижесінде 
байқаудың бас жүлдегері болып «Жігіт 
сұлтаны-2016» атағын 3-сынып оқушысы 
Орал Боранбай иеленсе, 1-3 орындарды 
4-сынып оқушысы Әлішер Мұхамбетқа-
ли, 2-сынып оқушысы Нұрбек Әуезхан, 
1-сынып оқушысы Диас Қазбектер өзара 
бөлісті. 

 Жанар ЕСІМСЕЙІТОВА,
Жасбуын орта мектебінің аға 

тәлімгері.
Аманкелді ауданы.

 «Жігіт сұлтаны – 2016» 

байқауы

Мұрат 
     ЖҮНІСҰЛЫ

«Қайрат» спорт кешенінде 
1 Наурыз – Қазақстан 
Республикасының «Алғыс 
айту» күніне орай спорт 
ардагерлерімен кездесу 
өткізілді.

Қонақтар ең алдымен кешен ішіне 
саяхат жасап, жаттығу залдарын көрді.  

Кездесуге қала әкімінің орынбаса-
ры Есламбек Мәметеков, қалалық ар-
дагерлер кеңесінің төрағасы Жәнібек 
Ғапбасұлы қатысып, жылы лебіздерін 
білдірді. Ардагерлер: Сапар Шәріпұлы, Ни-
колай Ромашенко, Қуанышбай Қазымбек, 
Молдатай Жапаров, Сейтқали Оташевтар 
өнегелі өмір жолдарынан сыр шертті. 

Спорт мектебінің директоры Рүстем 
Шалабаев ұжымның тыныс-тіршілігі жай-
лы әңгімелеп берді. Кешен тарихы өткен 
ғасырдың сексенінші жылдарынан бастау 
алады. Осы уақыт ішінде еңбек сіңірген 
төрт жаттықтырушы, жүзден аса спорт ше-
бері шықты. Балғын спортшылар облыс 
намысын асқақтатып жүр. Мектепте мыңға 
жақын бала дзюдо, қазақ күресі, футбол, 
тоғызқұмалақ, гір сынды спорт түрлерінен 
жаттығады. Оларға 17 жаттықтырушы қыз-
мет көрсетеді. Жыл ішінде 139 бала спорт 
шеберіне үміткер атанып, І-ІІ разрядқа ие 
болды. 

 Спорт – тазалыққа, сымбаттылыққа 
тәрбиелейді. Соның арқасында қариялар 
қуатты.

– Менің жасым 79-да. Әлі күнге дейін 
футбол ойнаймын. Жақсы жетістікке жету 
үшін салауатты өмір салтын ұстану керек, 
– деді жастарға ақыл-кеңесін айтқан ҚР 
еңбек сіңірген жаттықтырушысы Николай 
Ромашенко. 

«Бүгінгі жастар бақытты. Біздің кезімізде 
мұндай зәулім сарайлар болған жоқ. Жат-
тығуларымызды далада өткізетінбіз», – деп 
жаңа дәуірдің жетістіктеріне сүйсінген арда-
гер спортшылар өздерінің әлі де бабында 
екенін бір сәт боз кілемге шығып бокс, еркін 
күрес тәсілдерін көрсетіп, бір сәт кір тасын 
үйірумен паш етті.

Спорт мектебінің тәрбиеленушілері өз 
кезектерінде кездесудің қызғылықты өтуіне 
атсалысқан ардагер аталарына алғыстарын 
айтып, ескерткіш сыйлықтар ұсынды.

Арқалық қаласы.

СУРЕТТЕ: кездесуден көрініс.
Суретті түсірген автор.

Спорт мектебінің игі шарасы
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