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Ќысќы балдаѓы
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А.Байт±рсынов атындаѓы Ќостанай

мемлекеттік университеті ќысќы бал

салтанатты іс-шарасын μткізді. Биыл

тμртінші рет ±йымдастырылып отырѓан

балда 42 ж±п μнер кμрсетті.

Ќатысушылардыњ бєрі студенттер.

Сондай-аќ лейкоз дертіне шалдыќќан

Айша Ќабылбековаѓа кμмек ретінде

ќайырымдылыќ акциясы ±йымдастырылды.

БЄРЕКЕЛДІ!

Ќысќы бал шарасы былтыр ¦лы Жењістіњ 70 жылды-
ѓына арналѓан болатын. Биыл ЌР Тєуелсіздігініњ 25 жыл-
дыѓы мен Ќостанай облысыныњ 80 жылдыѓына орайлас-
тырылып отыр. Студенттер бидіњ ‰ш т‰рінен (классика-
лыќ, заманауи жєне ретро) μнер кμрсетті.

– Биыл ел Тєуелсіздігіне 25 жыл жєне Ќостанай облы-
сыныњ ќ±рылѓанына 80 жыл. Салтанатты шараны ±йым-
дастырудаѓы маќсат – студенттердіњ арасында еліміз-
дегі мањызды мерейтойлыќ даталарды насихаттау. Ќысќы
балѓа кастингтен μткен, іріктеліп алынѓан ќатысушылар
ѓана шаќырту алды. Олар екі ай бойы дайындалды, –
деді ЌМУ жастар бастамаларын дамыту орталыѓыныњ
директоры Болат Ќалиев.

Іс-шараныњ аясында лейкоз дертіне шалдыќќан тμрт

жасар Айша Ќабылбековаѓа кμмек ретінде ќайырымды-
лыќ акциясы ±йымдастырылды. Банктік есеп-шоттыњ
номері жазылѓан жєшік орнатылды. Тμрт жасар Айша
ќазір Астанада емделіп жатыр. Балаќайдыњ  денсаулы-
ѓына ќатысты наќты пікір айту ќиын.

– Айшаныњ еміне б‰гінгі к‰нге дейін алты миллион тењ-
геге жуыќ аќша жиналды. Мен ‰шін жат болып келген
адамдар ќиналѓан сєтте ќасымнан табылып, жаќын дос-
ќа айналды. Осыныњ μзі кμњілге медеу, ‰міт сыйлайды.
Ќайырымды адамдармен кездесу маѓан да к‰ш береді, –
деді Айшаныњ єкесі Батырбек Ќабылбеков.

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

"¦рпаќтар сабаќтастыѓы"

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Ќысќы балдаѓы
ќайырымдылыќ

2-бет

Г‰лназым
    САЃИТОВА

– Еліміздіњ кμп ѓасырлыќ тари-
хы Отанѓа деген шексіз махаб-
батты бейнелей отырып, μткені-
міз бен келешегімізді тоѓыстыра-
ды. Ол  т‰п  тарихы терењде жат-

ќан т‰рлі ±лттыњ т±тас таѓдыры-
нан ‰лгі алу арќылы, генетикалыќ
жадымызда жатќан ±лттыќ ќ±н-
дылыќтарды жањдандыра т‰седі.
Сол себепті, аталмыш шараныњ

басты маќсаты – адамдардыњ
тартысќа толы таѓдырлары мен
бастарынан кешкен жанкешті
оќиѓаларын, келешек ±рпаќ ќамы
‰шін атќарѓан μлшеусіз ењбек-
терін, бір ауќымды таќырыпќа
сыйдыра отырып насихаттау,
облысымызда т±ратын т‰рлі ±лт
μкілдерініњ буындарын Отанс‰й-
гіштікке, елін, жерін с‰юге баулу,
Отанымыздыњ тарихына, мєде-
ниетіне, ќ±ндылыќтарына  ќ±р-
метпен ќарау, – деді "ГрИн" Ќос-
танай облысыныњ Азаматтыќ
Альянсы" ќоѓамдыќ ќорыныњ же-
текшісі Динара ¤тебаева.

Жиын  басталмас  б±рын жи-

налѓандарѓа кешегі 1941-1945
жылѓы неміс-фашистерге ќарсы
¦лы Отан соѓысына ќатысќан ар-
дагерлердіњ айтќан естелігі тура-
лы "Тірі естелік" атты бейнеролик
кμрсетілді. Содан кейін шыѓып
сμйлеген облыстыќ ардагерлер
кењесініњ тμраѓасы К.‡кин μз сμ-
зінде μткен тарихымызды бейне-
лейтін шаѓын болса да мањызы
зор бейнефильмді ќалалыќ,
аудандыќ ардагерлер кењесіне
берсе ќ±ба-ќ±п деді. Сол секілді,
мысалы,  облысымыздаѓы соѓыс
ардагерлері мен тыл ењбеккер-
лері, жерлес Кењес Одаѓыныњ
Батырлары туралы, атап айтќан-

да бірнеше томды "Боздаќтар",
"Соѓыс дањќы" таѓы да басќа  кі-
таптар шыќќанын, оларды μњірі-
міздегі барлыќ кітапханадан та-
буѓа болатынын, жєне де  соѓыс
ардагерлеріне деген ќ±рметпен
Ќостанай облысында 315 ес-
керткіш ашылѓанын айта келіп,
осындай кездесулердіњ жастары-
мызѓа патриоттыќ тєрбие беруге,
дєст‰рлі ќ±ндылыќтарымызды
ќ±рметтеуге себепкер болатын-
дыѓын,  сол кітаптарѓа деректер
мен мєліметтерді тізбелеп жазып
шыќќан ардагер Беген Кμпештіњ
ењбегі зор, оны екініњ бірі
біле бермейтіндігін жеткізді.

Міне, осындай атпен облыс орталыѓындаѓы "Ќоѓамдыќ
келісім" ‰йініњ конференц-залында ¦лы Отан соѓысы,
ауѓан соѓысы ардагерлерініњ, ‰кіметтік емес
±йымдарыныњ, єскери-патриоттыќ клуб μкілдерініњ,
єскери ќызметкерлерініњ ќатысуымен диалогтыќ алањы
болып μтті. Іс-шараны ±йымдастырушы – Ќазаќстан халќы
Ассамблеясы, "ГрИн" Ќостанай облысыныњ Азаматтыќ
Альянсы" ќоѓамдыќ ќоры болып табылады.

ќайырымдылыќ
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Жаќында облыс єкімі А.Б.М±хамбетов "Ќостанай тањы" газетініњ
бас редакторы Жан±заќ Аязбековты ќабылдады. Журналист μњір
басшысына тарихы терењде жатќан басылымныњ μткені мен
б‰гінгісі, болашаќ  перспективасы жμнінде ќысќаша баяндап, "Ќос-
танай тањыныњ" алдындаѓы міндеттері тμњірегіндегі ойымен бμлісті.

Облыс басшысы ќазіргі к‰рделі де жауапты кезењдегі баспасμздіњ
рμліне тоќталып, облыстаѓы б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарына
єрдайым кμмек пен ќолдау кμрсетілетінін ерекше атап айтып, жур-
налистер алдындаѓы міндет пен жауапкершілікке назар аударды.

БАЃА – арзан, ТАЊДАУ – кμп

Кезекті жєрмењкені де ж±ртшылыќ асыѓа к‰ткен-
ге ±ќсайды: Спорт сарайыныњ іші-сырты адамѓа
лыќ толы болды. Б±л жолы да ауылшаруашылыќ
тауарларыныњ ќ±ны нарыќтаѓы баѓадан 25-30
пайызѓа арзандатылып сатылды.

Басќасы басќа, осы жолы єсіресе 200 тењге-
ден баѓаланѓан ж±мыртќа саудасы аса ќызу ж‰рді.
Кμз с‰ріндіретін ењ ±зын кезектер – осы ж±мыртќа
сатушылар мањында."Жас ќанат" зауыты сμреге
жайѓан тауыќ еттерін де т±тынушылар пышаќ
‰стінен бμліп єкетіп жатты. Жылќы, сиыр, ќой ет-
тері де молынан ќойылѓан. Олардыњ да баѓалары
єдеткіше – 850-1100 тењгеніњ айналасы. Кμкμніс
сатушылар да бел жазѓан жоќ. Келісі 50-60 тењге
болѓан ќарат‰йнекті (картоп) ќапшыќтап алушы-
лар кμп. Ж±рт 70 тењгелік сєбіз бен ќызылшаны
ѓимараттыњ ішінен де, сыртынан да себет-себеті-
мен сатып єкетті. Балыќшылардыњ да сμресін
айналып μткендер аз. Баѓасы 300-350 тењгеден
белгіленген табан мен сазандар таразы ‰стінен
кейін ќайтќан жоќ. Сондай-аќ, жергілікті тауар
μндірушілер ±сынѓан с‰зілмеген к‰нбаѓыс майы-
ныњ бір литрлігі 300, бес литр ќ±тыдаѓысы 1500
тењгеден саудаланды.

"Ректор балы" – Руд-
ный индустриялыќ ин-
ститутыныњ студенттері
‰шін кμптен к‰ткен
ќызыќты шара болды.
Б±л кешке оќу орныныњ
ењ ‰здік студенттері
ќатысты. Оќу озаттары,
халыќаралыќ, респуб-
ликалыќ, облыстыќ
жєне ќалалыќ сайыс-
тардыњ, ѓылыми олимпиадалар мен конференциялардыњ жењімпаз-
дары. Ќоѓамдыќ μмірге белсенді ќатысатын студенттер.

1-ші курс студенттері ‰шін б±л кештіњ орны бμлек. ¤йткені олар
студенттік μмірді сезініп, алѓашќы семестрді аяќтап, ќысќы сессия-
ларын тапсырды. Ал, 4-ші курс студенттері ‰шін барлыѓы соњѓы рет
болып жатты, соњѓы бал, соњѓы сессия. Алда мемлекеттік емтихан-
дар, дипломдыќ ж±мыстар.

Институт ректоры, профессор Є.Найзабеков студенттерді ќ±ттыќ-
тап, оларѓа жаќсы жетістіктері мен нєтижелері ‰шін  алѓыс білдіріп,
сєттілік тіледі. Студенттердіњ орындауында концерттік баѓдарлама-
лар дайындалды.

Хан мен Ханым титулына ие болѓысы келетін студенттер аз бол-
мады. Кμптіњ шешімімен Хан – Балѓынбай Н±ржан, ал Ханым – Аќер-
ке Баќытова атанды, екі студент те тау-кен металлургия факультетініњ
"Металлургия" мамандыѓыныњ μкілдері. Жастар жаќсы демалыс
±йымдастыра білді.

Жастар кеші

Облыстыќ Ќазаќстан халќы
Ассамблеясыныњ μкілдері Дос-
тыќ ‰йі басшысыныњ орынбаса-
ры А.Ќожахметов пен Ќазаќстан
халќы Ассамблеясыныњ м‰шесі,
профессор Ќ.Жаќып Рудный
ќаласында болып, РИИ студент-
терімен "Ќоѓамдыќ келісім жєне
этносаралыќ толеранттылыќтыњ
Ќазаќстандыќ моделі" таќыры-
бында лекция ж‰ргізді.

Лекцияныњ басты маќсаты –
Ќазаќстан халќыныњ этносара-
лыќ бірлігін жас ±рпаќќа жеткізу,
студенттерде толеранттылыќты
тєрбиелеу, "Мєњгілік Ел" идеясы
шењберінде ќоѓамдыќ келісім
мєдениетін ныѓайту.

Лекция студенттердіњ ќызыѓу-
шылыѓын арттырып, диалог

т‰рінде μтті. Студенттермен
ќазаќстандыќ модельдіњ бола-
шаѓы, этносаралыќ толерантты-
лыќ пен ќоѓамдыќ келісімді
ќалыптастыруда этномєдени
бірлестігініњ рμлі, ќазаќстандыќ
патриотизм арќылы єлемге толе-
ранттылыќ ќарым-ќатынасты да-
мыту таќырыптары талќыланды.
Кμп этникалыќ Ќазаќстанныњ ењ
ќиын кезењде де этносаралыќ
келісімді саќтап,  этносаралыќ
ќаќтыѓысќа жол бермегендігі ту-
ралы тезисті жастар шабытпен
ќабылдады.

Елімізде этномєдени бірлестік-
терімен мемлекеттік органдар-
дыњ μзара єрекеттестігініњ тиімді
ж‰йесі ќ±рылѓан. Барлыќ этнос-
тар мен этникалыќ топтардыњ

μкілдері ‰шін тењ ќ±ќылы болып
табылатын базалыќ принциптер-
мен, мемлекеттік этносаясатты
ж‰зеге асыру механизмі єзірленді
жєне ойдаѓыдай ќолданылады.
Ал б‰гінде Н±рс±лтан Назарбаев-
тыњ елімізде ќоѓамдыќ-саяси
т±раќтылыќты ќамтамасыз ету
идеясы бойынша ќ±рылып, біре-
гей институт ретінде танылѓан
Ќазаќстан халыќтарыныњ Ассам-
блеясыныњ ќызметін баѓаламау
м‰мкін емес.

Кездесудіњ екінші бμлімінде
студенттер алдында Рудный
ќаласыныњ ІІБ μкілдері Р.Делм±-
хаметов, Ж.Аќпасов террористік
жєне экстремистік іс-єрекетке
ќ±ќыќтыќ ќарсы т±ру шаралары
туралы баяндап берді.

"Мєњгілік Ел" идеясы шењберінде

ЖЄРМЕЊКЕ

Жылдыњ екінші жєрмењкесініњ барысын баќы-
ламаќќа, саѓат 10-дар шамасында облыс єкімініњ
бірінші орынбасары Ѓ.Н±рм±хамбетов, ќала єкімі
Б.Жаќыпов жєне ауыл шаруашылыѓы басќарма-
сыныњ μкілдері арнайы келді. Билік μкілдері ке-
зекті  сауда-саттыќ  мерекесі  наурыз  айыныњ ал-
ѓашќы онк‰ндігінде ±йымдастырылатынын айта-
ды.

Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Жандос
        Ж‡СІПБЕК

РЕДАКЦИЯДА НЕ ЖАЊАЛЫЌ?

Облыс єкімі бас
редакторды ќабылдады

¤ткен аптада Ќостанайдаѓы Л.Толстой атындаѓы ѓылыми-ємбе-
беп кітапханасында жиналѓан ќауымѓа ой саларлыќ дμњгелек ‰стел
болып μтті. Б±л жиында "Терроризммен к‰рес – ортаќ міндет" деп
аталатын таќырып єњгіме арќауына айналды.

Ќазіргі тањда осы μзекті мєселе єлемде ж±ртшылыќтыњ бєрін де
алањдатып отырѓаны белгілі. Сондыќтан да кездесуде ол жан-жаќты
талќыланды. Оныњ зияны жμнінде айтылѓан пікірлер басќосќан
‰лкенді-кішілі ќауымѓа ‰лкен ой салды.

Б±л дμњгелек ‰стелге Ќостанай облыстыќ "Марал ишан" мешітініњ
наиб  имамы  Дархан  Сыздыќов, облыстыќ дін  істері жμніндегі бас-
ќарманыњ маманы Сапарѓали Єбдиев, Ќазаќстан Республикасы Ішкі
істер министрлігініњ Шыраќбек Ќабылбаев атындаѓы Ќостанай ака-
демиясынан полиция полковнигі Александр Сметановский ќатысып,
пікір айтты.

Кездесуден Ахмет Байт±рсынов атындаѓы Ќостанай мемлекеттік
университеті мен ќаламыздаѓы педагогикалыќ институттыњ студент-
тері жєне Ќостанай академиясыныњ тыњдаушылары кμп жайды
кμњілге т‰йді.

Жиынныњ соњында ‰лттыќ ќауіпсіздік саласыныњ ардагері, белгілі
ќаламгер Ѓалихан Мєулетов μзініњ жастарѓа ењ ізгі тілегін білдірді.

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

"¦рпаќтар сабаќтастыѓы""""""
1-бет

барысында Ќостанай ауданы-
нан арнайы келген єскери-патри-
оттыќ  клубтардыњ, мысалы, "Тай-
фун", "Барлаушы" м‰шелері
μздерініњ єскери μнерлерін
кμрсетті, ал, 6697 єскери
бμлімніњ ќызметкері Т.Т±рлыба-

ев "Тырналар", "Ауѓанстан", "Ор-
ден" секілді єскери-патриоттыќ
єндерді шырќады.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан кμрініс.
Суретті т‰сірген Айбек

Ж‡ЗБАЙ.

Семинар-тренинг μткізді
Арќалыќ ќалалыќ єкімдігінде Арќалыќ ќалалыќ сотыныњ су-

дьясы А.Байт±рова ќаладаѓы сайлау учаскелері комиссиясы-
ныњ тμраѓалары мен хатшыларыныњ, ауыл єкімдерініњ ќатысу-
ымен семинар-тренинг μткізді.

Семинар аясында "Ќазаќстан Республикасындаѓы сайлау тура-
лы" Конституциялыќ Зањыныњ негізгі т±стары айтылып, сайлау
ќ±ќыѓына н±ќсан келтіруге  ќатысты єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ жа-
сау бойынша єкімшілік жауапкершілікке тартылу жайттары жан-жаќ-
ты талќыланды.

2016 жылдыњ 1 ќањтарынан ќолданысќа енген Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Ењбек кодексі мен Азаматтыќ процестік кодекстіњ не-
гізіне арналѓан келесі семинарѓа білім бμлімі ќызметкерлері, мектеп
директорлары, педагогтар, дєрігерлер мен жергілікті атќарушы орган
μкілдері ќатысты. Шара барысында даудыњ сотќа дейінгі реттелуі,
бітімгершілік бекітуді ќолдану, медиативтік келісім жасау, партисипа-
тивтік тєртіппен дауды шешу жєне де нотариус арќылы келісімге
келу мєселелеріне баса назар аударылды.

Семинарѓа ќатысќан т‰рлі сала ќызметкерлері судьяѓа ризашы-
лыќтарын білдіріп, ќолданыстаѓы зањнамаларды осындай тєсілмен
т‰сіндіруді т±раќты ету керек деген ойларын айтты.

САЙЛАУ – 2016
Кездесу аясында арда-

герлер М.Подоляков, Ю.Ха-
рьяков, отставкадаѓы пол-

ковник В.Каратаев,  Ауѓанстан со-
ѓысыныњ ардагері А.Харченко,
тєжік-ауѓан шекарасындаѓы  со-
ѓыс ардагерлері одаѓыныњ тμра-
ѓасы А.Мырзахметов, облысы-
мыздаѓы 6667 єскери бμлімі рота
командирініњ орынбасары, аѓа
лейтенант Р.Садваков сμз
сμйлеп, жастар мен жасμспірім-
дерді μз Отанын с‰йіп ќана ќой-
май, оны ќорѓап, ќ±рметтеуге
шаќырды. ¤йткені патриоттыќ
ќ±ндылыќтар негізінде мемле-
кетіміз одан єрі  ныѓая
т‰сетіндігін, Отанс‰йгіштік – ќоѓам
рухыныњ ќуатты тірегі, єлеу-
меттік-саяси ќарым-ќатынастар-
дыњ мањызды факторларыныњ
бірі, сондай-аќ, ќазаќстандыќ
μркениетті ќалыптастыруда,
±лттыќ м‰дделерді ќорѓауда
ќажетті мањызды алѓышарт бо-
лып табылатындыѓын айтты. Со-
нымен бірге диалогтыќ кездесу

"Терроризммен к‰рес –
ортаќ міндет"

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

Елбасыныњ бастамасымен ќ±рылѓан ќоѓамдыќ келісім жєне этносаралыќ
толеранттылыќтыњ Ќазаќстандыќ моделі єлемніњ кμптеген елдерінде єр- т‰рлі
дењгейде кμп жылдар бойы талќыланып келеді. Кемел игілікті кμбейтетін жєне
саќтайтын білімді ќазаќстандыќ жастар ‰шін  оныњ мєні айрыќша мањызды.
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Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Қостанай мемлекеттік 
педагогикалық 
институтында «Жаңа 
сын-қатерлер – 
жаңа реформалар» 
тақырыбына жастар 
конференциясы өтті. 
Отырыста жастар 
Елбасы жариялаған 
«5 институционалдық 
реформа» және 
«100 нақты қадам» 
бастамасын талқылады.

«100 нақты қадам» – бұл 
мемлекетіміздің, экономика мен 
қоғамның сатылап жаңғыртылу 
бағытына негіз қалайтын же-
ке-жеке және іс жүзіндегі тың 
100 шешім. «Институционалдық 
5 реформа» – Қазақстанның 
жаһандық деңгейдегі бәсекеде 
басымдылық көрсетуі үшін ау-
адай қажет. Институционалдық 
реформаны іске асыру жолын-
да Мемлекет басшысы ұсынған 
қадамдар тек мемлекеттік ап-
паратты, сот және құқық қорғау 
жүйелерін ғана емес, басқа да 
ауқымдарды жаңғыртуға қатыс-
ты.  Олардың табысты орында-
луына еліміздің әрбір азаматы 
мүдделі. Ұлт жоспары – нақты, 
сабақтасты және айқын. Елбасы 
миллиондаған қазақстандықтар-
дың болашақтарына даңғыл жол 
белгілеп берді. Президенттік Ұлт-
тық жоспардың әрбір жолының 
астарынан көзге көрінбейтін, 

бірақ тарихи жасампаз – «Біздің 
еліміз, біздің ұлтымыз, біздің бо-
лашағымыз» ұстанымы барынша 
айқын менмұндалап тұрады.  

Ең бірінші кезекте, елдің 
болашағы жастарымен айқын-
далады, яғни, жастарға дұрыс 
берілген бағыт – табыстың ке-
пілі. Сондықтан жастар Прези-
дент ұсынған бағдарламаны 
орындауды өз жауапкершілік-
теріне алуы қажет. Сол сияқты, 
студент жастар «100 нақты қа-
дам» бағдарламасын іске асыру 
– олардың лайықты болашағы 
екенін, ал ол дегеніміз Қазақстан-
ның гүлденуінің шарты екенін 
түсіне білуі керек. 

«Елбасының бағдарламала-
рын іске асырудағы жастардың 
рөлі» тақырыбын дамытқан кон-
ференцияға қатынасушылар сөз 
алды.

Қуаныш Бектұрғанов,  
«Парасат» пікір-талас  
клубының президенті:

– Мемлекеттің мәңгілік бо-
луының алғы шарттарының бірі 
– ұлттығымызды сақтау бол-
са, сол ұлттығымыздың қайнар 
бұлағы болып табылатын рухани 
мұраларымызды сақтау, оларды 
насихаттау, ел игілігіне жарату 
мақсатында жастарға ұлттық 
дәстүрді насихаттау. Сонымен 
қатар елімізді мәңгілік елге ай-
налдыру үшін патриот жастарды 
тәрбиелеу, ата-бабаларымыздың 
қанымен келген тәуелсіздіктің та-
рихын жастардың бойына сіңіру 

біздің, яғни болашақ педагогтар-
дың басты мақсаты болып табы-
лады. «Мәңгілік ел» патриоттық 
актісі жобасын әзірлеу» бары-
сында осыдан бір ғасыр бұрын 
ұстанған «Алаш» партиясының 
ұстанымдарын, 20 ғасырдың ба-
сында күллі түркі жұртының бір-
лігі жолында күрескен Мұстафа 
Шоқайды жадымызда ұстағаны-
мыз абзал.

 Әмір Батырғожин,  
ҚМПИ Студенттік Қазақстан 
халқы ассамблеясының 
төрағасы:

– Елбасының бағдарлама-
сында болашағы бір халықты 
қалыптастыру, қазақстандық 
танымалдылықты одан әрі да-
мыту міндеті ерекше орын ала-
тынын атап өтті. Республикада 
мемлекеттік саясат мемлекет-
тік тұтастай қарымды дамуын 
қамтамасыз ететін жалпы адами 
құндылықтарға, этностардың ру-
хани және мәдени дәстүрлеріне 
негізделген. Біз «100 нақты қа-
дам» Ұлт жоспарын іске асыру, 
«Мәңгілік ел» жалпыұлттық идея 
негізінде тұрақтылықты, келісімді 
нығайтуға және қазақстандық та-
нымалдылықты қалыптастыруға, 
қоғамды біріктіруге ықпал ететіні-
не сенімдіміз. 

Руслан Мұхтаров,  
ҚМУ «Жас Отан» ЖҚ  
бастауыш бөлімінің мүшесі: 

–«100 нақты қадам» – бұл 
жаһандық және ішкі сын-қатер-
лерге жауап және сонымен бір 
мезгілде, жаңа тарихи жағдай-
ларда ұлттың дамыған мем-
лекеттердің отыздығына кіруі 
жөніндегі жоспарын іске асыру 
қазақстандық жастар үшін қас-
терлі де құрметті міндет екенін 
айтып өтті. «100 нақты қадам» 
елімізге «2050  Стратегиясын» 
жүзеге асыру мен Қазақстан 
мемлекеттілігін нығайтуға, жол-
дан адаспауға, күрделі кезеңнен 
сенімді өтуге жағдай туғызатын 
беріктік қорын жасап беретін бо-
лады.

ЖОЛДАУ: ӨСІМ, РЕФОРМА, ДАМУ

Жастар елдік жайында БІЛІМ – 
басты міндет
ХХІ ғасырда барша адамзаттың даму жолын білім мен ғылым 

айқындайды. Қазіргі таңда ғаламдық даму үдерісінде білім-
ғылым – өмір сүрудің негізгі тетігі. Сондықтан, білім мен ғылым-
ды ұлттық экономика мен қоғамның әлеуметтік сұраныстары 
талаптарына сай дамытуды қамтамасыз ету – күттірмейтін іс. 
Бүгінде Қазақстан бүкіл әлемге әлеуметтік-экономикалық, мә-
дени-рухани салалардағы жан-жақты әрі қарқынды дамуымен 
танымал болып отыр. Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: 
өсім, реформалар, даму» атты халыққа Жолдауы – қазіргі әлемдік 
экономикалық, саяси, рухани дағдарыс жағдайдағы ел тағдырын 
тығырықтан алып шығар уақыт талабына сай бағытталған тари-
хи құжат. Елбасымыз Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің 
қатарына қосылуы үшін ұзақ мерзімде орындалатын бірнеше 
міндет қойды.

Жоғары оқу орындары мамандарына, педагог-ғалымдарға 
білім беруде, кәсіби маман даярлауда үлкен жауапкершілік жүк-
телініп отыр. Жолдаудағы «Ғылым мен инновацияның күні туған 
заман. Ерінбей еңбек еткен, талмай ғылым іздеген ғана адам 
озады» деген бағыт – студенттер мен оқытушылардан ғылыми 
ізденіс пен кәсіби шеберлік, біліктілікті талап ету. Бұл үшін білім 
жүйесін инновациялық технологиялармен жабдықтап, білім алу 
мен берудің, оқытудың халықаралық талаптарын меңгертудің 
маңызы зор. 

Жасыратыны жоқ, әлемде  шиеленіскен саяси жағдайлар, 
көптеген мемлекеттерді тұйыққа тіреген экономикалық дағда-
рыс етек алуда. Мұның бәрі жоғары қарқынмен дамып келе 
жатқан Қазақстанды да айналып өтпей, әлеуметтік-экономи-
калық жағдайымызда көлденең қиындықтар тудыруы әбден 
мүмкін. Соның бір шешімі – білімді жас ұрпақты тәрбиелеу.

Жолдауда Президентіміз бүкіл әлемді қыспаққа алып тұрған 
экономикалық дағдарыстан шығудың  айқын жолын дәл көр-
сетіп, бірінші кезекте қолға алынуға тиіс  іс-шараларды нақты 
белгілеп берді. 

 Қостанай индустриялдық-педагогикалық колледжінде 2014 
жылдың  қыркүйек  айынан бастап  «Серпін – 2050»  мемле-
кеттік бағдарламасы бойынша «Кәсіптік оқыту» пәні бойынша 
«Ауыл шаруашылық өндірісін механикаландыру» мамандығын-
да студенттер оқиды.

Бағдарламаның басты мақсаты – индустриялды-инновация-
лық даму аясындағы мамандар тапшылығын азайту. Студент-
тер үшін арналған бағдарлама білім алушыларға стипендиялар 
төлеу ге, сондай-ақ, жатақхана, жұмыспен қамтамасыз етуді 
көздейді.         

ҚР дамыту стратегиясы мен қазіргі талаптарына сәйкес білім 
саласында, сонымен қатар отандық және халықаралық бизнесі-
не қатысумен білімді жақсартуға ықпал ету – біздің болашаққа 
барар жолымыз. ХХІ ғасырдағы дамыған ел дегеніміз – белсенді, 
білімді және денсаулығы мықты азаматтар. Бұл үшін біз, оқы-
тушылар қауымы, аянбай еңбек етуіміз қажет.

Барлық дамыған елдерде сапалы бірегей білім беру жүйесі 
бар. Ұлттық білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда 
бізді ауқымды жұмыс күтіп тұр. 

Бауыржан СМАҒҰЛОВ,
Қостанай индустриалдық-педагогикалық

 колледжінің оқытушысы.

Мемлекет басшысы, «Нұр Отан» пар-
тиясының Төрағасы Н.Ә.Назарбаевтың 
Қазақстан Республикасының 2050 жылға 
дейінгі Стратегиялық даму жоспары, Ел-
басымыздың халыққа арнаған «Нұрлы 
жол» жолдауы және Бес институционал-
дық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 
Ұлт жоспары – 100 нақты қадамының 
негізгі ережелерін түсіндіру бойынша 
ұйымдастыру жұмыстарын, үстіміздегі 
жылдың  18 ақпан күнінде партияның 
облыстық филиалының қоғамдық қабыл-
дау бөлмесі «Кәсіпкерлерге қамқорлық» 
акциясын өткізді.   

Өздеріңізге белгілі, 2014-2015 жыл-
дары бағдарламаның тетіктері мен 
шарттарын жетілдіру бойынша өз-
герістер енгізілген. Онда шағын және 

орта бизнесті қаржыландыруға қол-
жетімділігін арттыру, екінші деңгейдегі 
банктердің кредиттері бойынша сыйақы 
төлеу жүктемесін азайту, кәсіпкерлерді 
оқыту және бизнес-жоспарларын жасау, 
ынтымақтастық бағыттарын және жеке 
қаржы институттарымен бірлесіп шағын 
және орта бизнесті қаржыландыру, ортақ 
қаржыландыру механизмдерін кеңейту, 
шағын және орта бизнесті қаржыландыру 
көлемін арттыру үшін ішкі және сыртқы 
нарықтарда қосымша қорландыруды 
тарту және  кәсіпкерлерге осы бағдар-
лама бойынша әлеуметті қатысушы бола 
алатын басымды салалар тізімін кеңейту 
қарастырылған. 

Осыған орай, «Нұр Отан» партиясы-
ның қоғамдық қабылдау бөлмесі орта 

және шағын бизнес өкілдеріне қажетті 
ақпаратты, сондай-ақ  қызықтыратын 
сұрақтарына құзіретті жауаптар мен 
кеңестер  алуы үшін мүмкіндік берді.    

Бірінші болып жазылған жеке кәсіпкер 
С.В.Палашев мүгедектерге жұмыс орнын 
ұйымдастыру мақсатында қайырым-
дылық жарнасын белгілей отырып авто-
маттандырылған көшірме аппараттарын 
орнату жөнінде ұсыныс жасайды.  Оған 
Халық банкі 85 % кепілдікпен «Бизнес 
старт» бағдарламасы бойынша несие 
беретіні туралы айтылды. 

Келесі Е.А.Галаган жылу қазандықта-
рын, радиаторларды және локомотив-
терді бұзбай химиялық тазартудан өт-
кізу жөніндегі бизнесті дамытуға кеңес 
сұрайды. Оған екінші деңгейдегі банкілер 

арқылы «Даму» қорынан несие алуға бо-
латыны жөнінде кеңес берілді.

А.Т.Жұмабаева зергерлік жұмыс бой-
ынша өз кәсібін ашу жөнінде кеңес сұрай-
ды. Өтінушіге «Даму» қорынан несие алу 
арқылы жеке кәсіпкерлігін ашуға бола-
тыны туралы жан-жақты кеңес берілді.

Сол сияқты Г.К. Хасенова мемлекеттік 
бағдарламалар туралы түсінік беруді өті-
неді. Оған нақты кеңес алу үшін қаладағы 
кәсіпкерлерді қолдау орталығына келу 
жөнінде кеңес берілді.

Келушілерге Е.С.Оганова–«Даму» 
РКҚ» АҚ РФ бас менеджері, А.А.Бекетаев 
– «Қазақстанның халық банкі» АҚ бөлім 
басшысы, Д.М.Кемалов– «Нұрбанк» АҚ 
бөлім басшысы өз құзырлары аясында 
кеңес берді.

Кәсіпкерлерге қамқорлық
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Ауылда ќалмаѓан
жас маман

Жиында  облыстаѓы 2011-2020 жыл-
дарѓа арналѓан мемлекеттік білім беруді да-
мыту баѓдарламасыныњ бірінші кезењініњ
орындалуы мен оныњ келешектегі даму
ж‰йесі туралы  облыстыќ білім басќарма-
сы жетекшісініњ міндетін атќарушы К.Иб-
рагимов баяндама жасады. Облыс єкімініњ
орынбасары М.Ж‰ндібаев баяндамада
айтылѓан мєселелерге  т‰сіндірме жасап
отырды.

Соњѓы ‰ш жылда  облысымыздаѓы білім
саласына  бμлінген ќаржы 57,3 млрд. тењ-
геге жетті. Атќарылѓан ж±мыстар да
жеткілікті, дегенмен μзекті мєселелер де
жоќ емес.   Сонымен, облысымызда  22,5
мыњ педагог пен тєрбиеші ж±мыс істейді,
оныњ жоѓары жєне бірінші санаттаѓы ±стаз-
дар саны –  42,8 пайыз,  б±л сапалы білім
берудіњ кепілі жєне білім беру ќызметін ли-
цензиялау болып табылѓанымен, Денисов,
Ќарасу, ¦зынкμл, Федоров аудандарында
б±л кμрсеткіш тμмен.  Сол секілді биылѓы
оќу жылында мектептерімізге 593 жас пе-
дагог келді,  ал, "Дипломен–ауылѓа!" баѓ-
дарламасымен 2015-2016 оќу жылдарын-
да ауыл-селоѓа 337 жас маман барѓан, олар-
дыњ 234-і μтемаќы алѓан болса,  161-і
т±рѓын ‰й алу ‰шін несие алды. Біраќ
ж‰ргізілген мониторинг кμрсеткендей,
жас мамандардыњ  40% ауылдыќ жерлер-
ге орныќтырылмаѓан. Облыс єкімініњ орын-
басары Ж‰ндібаевтыњ айтуынша,  б±л мєсе-
лені шешу ‰шін ењ алдымен білім бμлімдері
ж±мыс істей отырып,  єсіресе, соныњ ішінде
жас мамандарды ауыл-селода орныќтыру
‰шін, оныњ белгілі жолы,   єріптестік бар
дегендей, тек оњтайлы жаѓдайларды ќа-
растыра білуіміз керек.

Облысымыздаѓы  μзекті мєселеніњ бірі –
балабаќшаѓа деген кезек. 2015 жылѓы ќоры-
тынды бойынша μњірде 178 балабаќша
ж±мыс істейді, 46 жекеменшік  балабаќша
жєне 452 шаѓын орталыќ бар. Республика
бойынша басќа μњірлерге ќараѓанда
кμрсеткіш саны жоѓары. Жалпы, 0 жастан
6 жасќа дейінгі балаларды мектепке дейінгі
мекемелермен ќамтамасыз ету – 90,9%
ќ±раѓанымен кезек саны саќталып отыр.
2010 жылдан бері "Балапан" мемлекеттік
баѓдарламасы аясында 10348 орын ашыл-
ды. Осы баѓдарлама шењберінде соњѓы екі
жыл ішінде Сарыкμл ауданында, Рудный
ќаласында  жања орындар ашылмаѓан.

– Балаларѓа арналѓан мектепке дейінгі
мекемелер салынбады деп  я болмаса
ашылмады деп айтудыњ ќисыны келмес,
оны ашу ‰шін ењ алдымен  бос ѓимарат
іздеу ќажет я болмаса басќа да  механизм-
дерді ќарастырѓан жμн, немесе жалѓа бе-
рілген, б±рыныраќ жекешелендірілген
ѓимараттарды ќайтару секілді  жолдарды
ќарастыру керек я мемлекеттік-жеке-
меншік єріптестік деген бар, – деді облыс
єкімініњ орынбасары М.Ж‰ндібаев.

Жас маман,
балабаќша, оќушы

Б±л мєселелер білім басќармасыныњ
алќа мєжілісінде сμз болды

Стандартќа
сай келмесе...

Облыстыќ білім басќармасы же-
текшісініњ міндетін атќарушы К.Ибраги-
мовтыњ айтуынша,  жања оќу жылында об-
лыс бойынша 536 мектеп  ж±мыс істеді.
Алайда, мемлекеттік нормативтік стандарт
ж‰йесіне сай келмегендіктен он екі
бастауыш, бір негізгі мектеп жабылды.

– Ќазіргі кезде   облысымыздаѓы 106
мектеп мемлекеттік  нормативтік стандарт-
ќа сай емес. Мєселен, Ќамысты ауданында
мектептіњ 62,5%-ы, Жітіќарада – 43,5%-ы,
Сарыкμлде – 35,7% стандартќа сай кел-
мейді. ¤њірде мектептеріміздіњ 68,1% ша-
ѓын комплектті мектептер. Осы мектептер-
дегі білім сапасын арттыру маќсатында  он
жеті ресурстыќ орталыќ ж±мыс істейді. Сол
секілді  мектептері жоќ ауыл-селодаѓы
оќушылар ‰шін  тасымалдау ±йымдасты-
рылуда, – деді К.Ибрагимов.

Ал, облыс єкімініњ орынбасары
М.Ж‰ндібаевтыњ пікірінше, осы μзекті
мєселені  шешудіњ жолы – сауатты жоспар
жасау.   Рас, шаѓын комплектілі мектеп-
терді оњтайландыру керек.

"Алтын белгіге"
ие болу да
оњай емес

Білім беру  индикаторы жалпы алѓанда,
білім сапасы мен оќушы балалардыњ білім
‰лгерім кμрсеткіштерін, педагогтардыњ
біліктілігін кμрсетеді.  Сол білім мен
біліктіліктіњ ќорытындысы деп – ¦лттыќ
бірыњѓай тестілеуді айтады. Облыстыќ
білім басќармасы жетекшісініњ міндетін
атќарушы К.Ибрагимовтыњ айтуынша,
μткен жылѓы  оќу жылында  μњір оќушыла-
рыныњ ¦БТ-де алѓан орташа баллдары –
78,79  болды.  Осы кμрсеткішпен республи-
када 9 орынды иелендік. Ќазіргі кезде
оќушылар  ¦БТ бойынша тμрт рет  байќау
сынаѓын тапсырѓан екен,  оѓан 11 сынып
оќушыларыныњ 84,5% ќатысты, орташа
баллдары – 70,89.

Осы арада айта кетер бір мєселе бар,
μткен жылы "Алтын белгіге" деген ‰міткер
120 оќушыныњ бар-жоѓы 41 ѓана μз
білімдерін дєлелдеп, белгіге ие болды. Ал,
енді осы оќу жылында μтіп жатќан   ¦БТ
байќау сынаѓына  ќатысќан  "Алтын белгі-
ге" ‰міткер 121  оќушыныњ 11 оќушысы  μз
білімдерін дєлелдеді. Мєселен, Аманкелді
ауданынан "Алтын белгіге" ‰міткер 12,
Жанкелдин мен Арќалыќ ќаласынан 11,
Федоров ауданынан 10 оќушыныњ бірде-
біреуі μз білімдерін осы  сынаќ тестілеуін-
де тиісті балл жинай алмады. Облыс
єкімініњ орынбасары М.Ж‰ндібаевтыњ ай-
туынша, б‰гінде жергілікті  атќарушы
органдары білім беруді басымдыќ саланыњ
бірі екенін назардан шыѓарѓан секілді.

БІЛІМ – МЄЊГІЛІК ЌАЗЫНА

11 жыл білім алѓан
оќушы

Жыл сайын кем дегенде облысымызда
4 мыњѓа жуыќ оќушы мектепті бітіріп,
еліміздіњ, одан ќала берді  шетел яѓни, Ре-
сейдіњ жоѓары оќу орындарына  оќуѓа
т‰седі. Єркімніњ μз тањдауы бар, ќайда ба-
рамын, ќай оќуды тањдаймын, ќандай ма-
мандыќтыњ иесі боламын деген. Алайда, осы
арада айтпасќа болмайтын таѓы бір  μзекті
мєселе бар екен. Мысалы,  мектеп бітіретін
талапкер оќушыныњ  ¦БТ  я емтихан тапсы-
рамын деген ќ±ќыѓы бар. Сондыќтан да  об-
лысымыздыњ мектеп бітіретін оќушылары
кей жаѓдайда  ¦БТ тапсырмайтын Ресейдіњ
жоѓары оќу орындарын ќалайды. Мєселен,
μткен жылы мектеп бітірген тμрт мыњ
оќушыныњ 530 оќушысы  шетелдіњ жоѓары
оќу орындарын ќалап, сол елге кетті.

Ќостанай мемлекеттік  педагогикалыќ
институтыныњ ректоры  Ќ.Баймырзаевтыњ
айтуынша,  білім беру сапасын, даярлана-
тын мамандардыњ біліктілігін арттыру маќ-
сатында ‰стіміздегі жылдан бастап педагог
мамандыѓын ќалаѓан талапкер  енді  емти-
хан тапсыратын болады. Сонымен бірге
жылдан жылѓа μњір талапкерлері тарапынан
педагог мамандыѓын ќалаѓандардыњ ‰лесі
кему ‰стінде, ќайта басќа облыстардан білім
іздеген жастардыњ, педагог мамандыѓына
келушілердіњ ‰лесі, атап  айтќанда, 17 пай-
ыздан  33 пайызѓа дейін артып келеді.  Тіпті
грант бойынша  оќуѓа т‰сетін ќостанайлыќ
талапкерлердіњ саны да  кеміген.

– Кењейтілген жиынѓа бекерден-бекер об-
лысымыздаѓы жоѓары оќу орындарыныњ бас-
шыларын шаќырѓан жоќпыз. Мектеп
бітіретін оќушылармен насихат ж±мыста-
рын шабан ж‰ргіземіз. Кешегі  530 оќушы
μзіміздіњ жоѓары оќу орындарына т‰сіп,
еліміздіњ, облысымыздыњ єлеуетін арттырар
еді, – деді μз сμзінде облыс єкімініњ орынба-
сары М.Ж‰ндібаев.

Оныњ  т‰йіндеуінше,   жања оќу жылы бас-
талысымен шекараѓа жаќын  кμрші елдегі
жоѓары оќу орындарыныњ  мамандары келіп,
тегін кењес беріп, емтихан алып, тіпті оќу
орындарыныњ студент  екенін білдіріп, мек-
тепті бітірген соњ оќуѓа бізге кел деп  ќолда-
рына ќаѓаздарын  тапсырып та кетеді. Ал,
біздіњ жоѓары оќу орындарымыз насихат-
‰гіт ж±мыстарын сєуір-мамыр айларында
бастайды.

– Біз,  оќушы-талапкерлерімізге  кедергі
жасап, оќуѓа т‰суіње, баруѓа р±ќсат жоќ деп
айта алмаймыз, біраќ біздіњ отандыќ жоѓа-
ры оќу орындарымыз да  заманѓа сай,  ќан-
дай да жењілдіктер бар екенін, келешекте
ж±мысќа т±рып, μзініњ м‰мкіндігін ж‰зеге
асыруѓа жаѓдайдыњ барлыѓын  айтып,
бірлескен ж±мыстар ж‰ргізуіміз ќажет,–
деді облыс єкімініњ орынбасары М.Ж‰нді-
баев.

Жиын барысында   техникалыќ жєне
кєсіптік білім беру, соныњ ішінде дуалды
оќыту,  ќосымша білім беру,  жасμспірім-
дердіњ ќ±ќыѓын ќорѓау, білім саласын  мем-
лекеттік баќылау  секілді мєселелер де сμз
болды.

Б‰гінгі кезде еліміздегі, соныњ ішінде облысымыздаѓы білім ж‰йесініњ басымды баѓыты
оныњ єлемдік білім кењістігінде бєсекеге ќабілеттілігін ќамтамасыз ету болып табылады,
сондыќтан  ЌР-да білім беруді дамытудыњ 2011-2020 жылдарѓа арналѓан мемлекеттік
баѓдарламасыныњ негізгі ќаѓидасы  да сол. Осы баѓдарламаѓа сай облысымыздаѓы білім
беру ж‰йесі ќай дењгейде дамып отыр, алдаѓы жылдарда ќалай дамитын болады, ќандай
μзекті мєселелер бар, оныњ шешімі бар ма? деген мєселелер облыс єкімініњ орынбасары
М.Ж‰ндібаевтыњ ќатысумен μткен облыстыќ білім басќармасыныњ кењейтілген алќа
жиынында жан-жаќты талќыланды.

Алаш

ардаќтысына

арналды

ЮНЕСКО-ныњ Парижде
μткен Бас конференциясыныњ
38-сессиясында Алаштыњ
кμсемі, кμрнекті мемлекет
ќайраткері Єлихан Бμкейха-
новтыњ 150 жылдыќ мерей-
тойын 2016 жылы ЮНЕСКО
кμлемінде тойлау ±сынысы
ќабылданѓаны бєрімізге
мєлім. Ќазаќ халќыныњ сан
ѓасырлыќ тарихында ерен
ењбегімен елініњ есінде ќал-
ѓан, Отаным деп ж‰регі ел-
жіреген, біртуар азаматтары
ќаншама! Осындай елі ‰шін,
жерініњ тєуелсіздігі ‰шін
к‰рескен ќаћарман азамат-
тардыњ бірі – Бμкейханов
Єлихан Н±рм±хамед±лы. Ол
кμрнекті ќоѓам жєне мемле-
кет ќайраткері, ѓ±лама
ѓалым, ±лт азаттыќ ќозѓалы-
сыныњ теориялыќ негізін са-
лушы єрі кμсемі, ќазаќтыњ
т±њѓыш саяси партиясын
±йымдастырушы жєне Алаш-
орда ‰кіметініњ тμраѓасы. Ол
ќазаќ ‰шін публицист те, эко-
номист те, ѓалым да, аудар-
машы да, тарихшы да, этно-
граф та болды. Єлихан
Н±рм±хамед±лы Бμкейханов
XIX ѓ. соњы мен XX ѓ. басын-
даѓы ќазаќтыњ біртуар ±лда-
рыныњ ќатарындаѓы аса ерек-
ше т±лѓа.

Ќостанай гуманитарлыќ
колледжінде Є.Бμкейханов-
тыњ 150 жылдыѓын мереке-
леуге байланысты   "Алаш-
тыњ ардаќтысы – Є.Бμкейха-
нов 150 жаста"  атты апталыќ
μтті. Апталыќ салтанатты
т‰рде ашылды. Апталыќ ба-
рысында бірінші курстар ара-
сында "Є.Бμкейхановќа – 150
жыл" атты газеттер байќауы,
спорттыќ іс-шаралардан жа-
рыстар болды. Кітапханада
алаш ардаќтысына арналѓан
кμрме ±йымдастырылып,
тєрбие саѓаттары μткізілді.
Студенттерге "Алаш Орда"
мен "Єлихан Бμкейханов"
туралы деректі фильмдер
кμрсетілді.

Апталыќ "Алты Алаштыњ
арысы  Є.Бμкейханов" деген
таќырыпта дμњгелек ‰стелмен
ќорытындыланды, апталыќта
белсенді жєне сайыстарда
озып шыќќан студенттер кол-
ледждіњ маќтау ќаѓаздары-
мен марапатталды.  Іс-шара-
ныњ басты маќсаты – алты
алаштыњ арысы, ±лт-азаттыќ
ќозѓалысыныњ кμсемі, мем-
лекет жєне ќоѓам ќайраткері,
"ќызыл террордыњ" ќ±рбаны
– Єлихан Бμкейханов м±ра-
сын оќушыларѓа таныстыра
отырып, оларды патриоттыќ
сезімге тєрбиелеу, μзіндік
ойларын ортаѓа салуѓа, сыни
ойлауѓа, ой ќорытынды жа-
сауѓа ‰йрету.

С.ДОСМАЃАНБЕТОВ,
Ќостанай

гуманитарлыќ
колледжініњ оќытушысы.

Г‰лназым
      САЃИТОВА
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Өз ортасында Әбекеңді  қазақ 
журналистерінің атасы деп айтады.

Қалың қазақ арасынан «Әбіл-
файыз» деген есім өте сирек кез-
деседі. Ауылға «Қалпе»  атанған 
Қасым атасы немересінің есімін 
осылай қойғанда ұрпағынан 
ұлылық пен ұлықтық қана күтпесе 
керек, ең бастысы, ұлы Абай айт
қандай, адамшылықтың қарызы 
үшін еңбек қылатын, ақ адал жүрек-
ті, ыстық ықыласты алланың сүйікті 
құлының бірі болсын деп үміт артса 
керек.

Сол үміттің ақталғанын, сол ақ 
тілектің адалынан болғанына мына 
бүгін біздер анық көз жеткізіп отыр
мыз. Оған Ә.Ыдырысовтың өзі ғұ-
мыр бойы зерттеп те, зерделеп те 
келе жатқан ұшқыр қаламын қанша-
ма жыл тербетіп те, тебірентіп 
келе жатқан эссе жанрының, 
ондағы өмір, жәй өмір емес, 
сіз бен бізді ойлантып, мың 
толғантар тіршілік тынысы.

Әбілфайыз Ыдырысұлы 
Ыдырысов қазақ даласын-
дай дарқан көңілді,  жақыны 
түгел жатты да жатырқамай-
тын мінезі, бауырмалдылығы 
алғашқы қадам басқан 
шағынан бірден көрінеді.

Ол «Лениншіл жас» (Жас 
алаш)  газетінде істеп жүрген 
кезінде әлі есімі көпшілікке 
онша таныс емес қырғыз қа-
ламгері Шыңғыс Айтматовтың 
«Жәмилә» хикаясын тікелей 
шығаруға атсалысқан. Сыр-
шыл, нәзік  ұлы махаббатты 
жырлаушы – ұлы Шыңғыс 
Айт матов жаңа қадам басқан жур-
налистке мәңгілік жүрегінде із қал-
дырдыау сірә!

Сыршылдық, бауырмалдық 
қаламгердің алғашқы шығармасы 
«Егінсайда» көрінеді. «Егінсай – 
менің туған жерім. Балалық балғын 
шағым сонда өткен. Оның қара 
шаңырағында қара балтыр боп 
асық ойнап, лақ қуғанмын. Жонын-
да қой баққанмын. Әне, мөлдіреп 
Мойылды өзені ағуда. Жағасында 
мойыл, жидек өседі, балығы суда 
жүзеді. Шіркін, туған жер. Сағынып 
қалыппын ғой, отыра қалып аунай 
кеттім». Осы жолдардан жазушы-
ның сағынышы, балалық шағының 
керемет бір суреттері еріксіз елітіп 
кетеді өзіңді!

Кейін университетке ұстаз бо-
лып ауысқанда да сол сезімталдық, 
сол сұлулық тақырыбы. «Газетті 
безендіру» деп аталады шығарма-
сы. Кезкелген басылым өте әсем, 
әсерлі, тартымды болуы оның без-
ендірілуіне байланысты. Бұл ретте 
Ыдырысов өзін шын мәнінде білгір 
екендігін ісімен де, шығармасымен 
де дәлелдей алды. Біртебірте 
ақылпарасаты мол, жанжақты 
қалыптасқан, ойы терең, көкірегі 
заңғар жазушыға айналды.

Журналистжазушы алдымен 
қазақ халқының біртуарлар: Мұх-
тар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Ғабит 
Мүсірепов, Бауыржан Момышұлы, 
Шәмші Қалдаяқов туралы эсселер 
жазды.  Қаламгер әйгілі жандардың 
қас қағым сәттік мінездерін, абзал 
қасиеттерін, істеген істерін, айтқан 
сөздерін әсіресіз, қаз қалпында 
бейнелеп жеткізеді. Оны жазушы 
былай дейді: «Олардың ол сәттері 

бүгінгі тірілерге, ертеңгі 
ұрпақтарға қажетақ! Өйт-
кені, ғажап жандардың сол 
сәттері бүгінгілерге, ертең-
гілерге өмірлік сабақ! Өмір-
лік ғибрат! Тіршіліктеріне 
қаракет, әрекеттеріне өне-
ге! Тәлімтәрбие!»

Мына алмағайып зама-
нында шындықты жазып 
жатырмын деп өткендегі 
күйкі өмірдің бір парақта-
рын кейбіреулер ақтарып 
жатқанда, жазушы өткен 
тұлғалардың бір сәт өмірін 
соншалықты сүйіспен-
шілікпен береді. Олай тек 
нәзік, сезімтал жүрек қана 
жаза алады. Оған кейін 
Т.Тәжібаев, Ө.Жолдасбе-

ков, З.Қабдолов, С.Байжанов, 
К.Смайылов туралы естеліктерін 
қосты.  Әбекең сондайақ өзі аса 
құрметтейтін аға әрі ұстаз М.Әу-
езов туралы «Әуезовке іңкәрлік» 
деген ғылымиэссе кітабын жазды. 
Мұнда ол ұлы қаламгердің кейбір 
біз білмейтін қырларына талдау 
жасап, жеріне жеткізе баяндады. 
Ұлы Мұхтардың соншама қарапай-
ым, кішіпейілділігі, шәкірттеріне 
соншалық ілтипатпен, жанашыр-
лықпен қарағанын қаламгер сүйсіне 
де, тебірене қалам тербеді. Мұхтар 
Әуезов туралы естеліктер, кітаптар 
көп қой, бірақ солардың ішінде ке-
меңгер  тұлғаның белгісіз бір сәт-
терін шәкірттік іңкәрлік сезіммен 
тебіренген бұл еңбек өз алдына 
бір төбе.  Сондықтан «Егемен Қа-
зақстан» газеті жариялаған очерк-
шілер байқауында жүлде алды.

Ә.Ыдырысов қарымды жазушы, 
белгілі қаламгер. Оның қаламынан 
«Таңшолпан» атты төрт кітапты 
романхикая, «Аңсаған менің әнім-
сің», «Айшаның ғашығы», «Ақсүй-
рік» атты лирикалық, «Боздақ», 
«Кер бұзаудың өлімі» атты деректі 
повестер туды.

Оның ішінде «Таңшолпаны» 
ерекше. Ауруы меңдеп бір аяқ, бір 
қолы сыр бергеніне қарамастан ақ 
парақ алдында талай күндер мен 
түндер жекпежекке шықты. Ма-
хаббаттың ғашықтық сырсипатын 
барынша шынайылық пен ашатын  
«Таңшолпан» сияқты тамаша ро-
манэссе қалың оқырманға жол 
тартты. Әдебиет әлеміне пішіні де, 
бітімі де бөлек жаңа дүние қадам 
басты. Бұл шығарманың бір ерек-
шелігі; мұндағы махаббат – мөлдір 

махаббат.
Қол ұстасқан қос 

кейіпкер арамызда. Егіз 
өріммахаббат жарас
тығына сүйсінесің, қы-
зыға қарайсың! Шынайы 
махаббат қашанда мәң-
гі! Бұл шығарманың, қа-
ламгердің жеткізу құды-
реті!

К е з і н д е  К а з -
ГУдің үлкен залында 
Ә.Ыдырысов тың 70 
жылдығында керемет 
сырбаз, асылдың тұяғы 
Шота Уәлиханов «Әбіл-
файыз – сен мәңгі ғашық 
адамсың» деген. Шын 
мәнінде Ыдырысов өзі 
өмірге ғашық, өзі жазған  

ұлы тұлғаларға іңкәр, шығарма-
ларының кейіпкерлері де өңшей 
ғашық жандар.

Қаламгер өткен қырлар мен ой-
лар, шыққан шыңдар мен құздар 
көп. Оның нәтижесі толып жатқан 
медальдар, төс белгілері, алтын 
медаль, Кәкімжан Қазыбаев атын-
дағы сыйлық.  

Әбілфайыз Ыдырысов «Қыз 
Жібек» ариясын тамылжыта орын-
дайтын, аяулы ЗаряТаңшолпандай 
жар сүйген нар жігіт, ел намысына 
қорған болар ұл тәрбиелеп, алтын 
бесікті аялай білер қыз өсірген аб-
зал әке. Адам – бұл дүниенің қо-
нағы. Сұм ажал ешкімді де аямас. 
Соның бірі болып сол ағамыздың 
мәңгілік жырына, махаббатына 
айналған Таңшолпаны – Заря 
Мәлікаж дарқызы да дүниеден 
озды. Мұндайда сабырға қайрат қо-
сатын, қайнаған күйікті басатын жұ-
бату айту қиын. «Аққу құсқа оқ тисе, 
қанатын суға тигізбес. Ақсүйекке оқ 
тисе, көршісіне білдірмес» деген 
сөздер осы Әбілфайыз ағаға қа-
тысты айтылған сияқты. Аққуынан 
айрылса да, мәңгі жырлап өткен 
Таңшолпаннан айырылса да сыр 
білдірмей шыдап отыр. Аяққолын 
құрсаулап тастаған аурумен он 
жылдан аса алысып келеді. Бойын
дағы қайраты мен қайсарлығы адам 
қызығарлық жастарға үлгі. 

Адами тұрғыдан алғанда, қа-
ламгердің жолы – азаматтық жол, 
еңбек жолы, ізденіс жолы, табыс 
жолы, ерлік жолы. Осындай үлкен 
жүректі қаламгердің жүрегі мәңгі 
соға берсін! 

Жұмағали ҚАСЫМОВ.
Қостанай қаласы.

Іңкәр  жүрек

Әбілфайыз Ыдырысұлы Ыдырысов Қоста-
най облысы, Аманкелді ауданының Бүйректал 
ауылында дүниеге келген. 1947 жылы Қостанай 
қаласындағы Жамбыл атындағы қазақ орта мек-
теп-пансионатын (қазіргі Ыбырай Алтынсарин 
атындағы дарынды балаларға арналған мектеп) 
алтын медальмен бітірген.

КазГУ-дің журналистика факультетін бітір-
ген. Республикалық «Лениншіл жас» гәзетінде 
әдеби қызметкерден бастап, сол редакцияға 
жауапты хатшылыққа дейін жоғарылатылды. 
1961-1965  жылдар арасында «Қазақстан пионері» 
газетінің бас редакторы болып жұмыс атқарды. 
Кейін КазГУ-ге арнайы шақыртумен барып, ұзақ 
жыл ұстаз атанды. Зерделі зерттеуші, ғалым, 
ұстаз-педагог, профессор, Қазақстанның ең-
бек сіңірген мәдениет қайраткері, Қазақстан 
Жазушылар одағының мүшесі, жазушы, белгілі 
қаламгер. 

ӘЛЕМНІҢ ӘМІРШІСІ – ЕҢБЕК

Ерлік мекені – 
Рудный

Қуаныш 
 ЕСҚАБЫЛ
Рудный қаласы «Горняк» мәдениет сарайында Тәуел-

сіздіктің 25 жылдығы мен Қостанай облысының 80 жыл-
дығына арналған «Еңбек даңқы» кітабын Қамысты ауданына 
табыстау эстафетасы болып өтті. 

Қостанай облыстық ішкі саясат басқармасының қолда-
уымен жүзеге асып отырған жарқын жобаның басты мақ-
саты – еселі еңбегімен ел дамуына өлшеусіз үлес қосқан 
тұлғалар туралы танымдық материалдарды бір жинаққа 
топтастырып, облыстық мұрағатқа табыстау. Осы арқылы 
келешек ұрпаққа ерліктерін аманат ету. Айта кетейік, «Еңбек 
эстафетасы» ел мақтанышына айналған Социалистік Еңбек 
Ері Кәмшат Дөненбаева, Тәуелсіз Қазақстанның Еңбек Ері 
Сайран Бұқановтар шыққан Меңдіқара ауданынан бастау 
алған болатын. Облысымыздың он ауданын аралаған Тобыл 
еңбеккерлерінің топтамасын рудныйлықтар 25-қаңтарда 
Алтынсарин ауданынан қабылдап алды. Кітапқа 8 Лениндік 
сыйлық иегері, 11 Социалистік Еңбек Ері мен басқа да еңбек 
адамдары енгізілді. Солардың ішінде жарты ғасыр ғұмы-
рын туған комбинаты мен қаласының өркендеп, дамуына 
арнаған еліміздің «Еңбек сіңірген кеншісі» Қасымқайыр 
Дүйсенбаев та бар.

Шара барысында қалалық мұрағат қызметкерлері «Қос-
танай жерінің қазынасы», «Ер еңбегі – ел есінде» тақырып-
тарда көрме ұйымдастырса, шығармашыл жастар көрер-
мендердің назарына есте қаларлық мерекелік бағдарлама 
ұсынды. «Өзім тұратын қала» атты шағын бейнеролик көр-
сетіліп, қала әкімінің орынбасары Елена Скаредина, облыс-
тық ардагерлер кеңесінің төрағасы Кенжебек Үкин, облыс-
тық мұрағаттар және құжаттама басқармасының басшысы 
Гүлжан Мендекенова мен облыстық ішкі саясат басқармасы 
басшысының орынбасары Бибігүл Аққожиналар рудныйлық 
ардагерлердің қажырлы еңбегі жастарға үлгі болып қала 
беретіндігін атап өтті. Жиын соңында «Еңбек даңқы» кітабы 
салтанатты түрде Қамысты ауданы әкімінің орынбасары Ға-
зиз Ахметчин мен аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Сейітбек Есембайға берілді.

СУРЕТТЕ: Рудныйдағы салтанаттан көрініс.
Суретті түсірген автор.

Жұрт ісі деп 
жұмылсақ

Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гумани-
тарлық колледжінде «Жас Отан» жастар қанатының кеңей-
тілген отырысы өтті. Қаланың барлық білім ордаларының 
жастарын бір арнаға тоғыстырған кеңесті «Жас Отанның» 
атқарушы хатшысы Мұрат Ысқақов жүргізді.

Бүгінде Рудный бойынша аталмыш ұйымның 500-ге 
жуық мүшесі бар. Олар өздеріне бекітілген учаскеде жастар-
дың қоғамдық-саяси белсенділігін арттыруға бағытталған 
түрлі шаралар ұйымдастырып, «Жас Отанның» облыстық 
және республикалық деңгейдегі басқосуларына жиі қаты-
сып тұрады. Дегенмен «100 нақты қадам» Ұлт жоспары қа-
былданғалы жұмыс сапасын жаңа деңгейге көтеру кезек 
күттірмес мәселеге айналды.

– Дәл қазіргідей кезеңде жұрт ісі деп жұмылсақ, жұмы-
сымыз алға басатынына сенімдімін. «Сан бар жерде сапа 
бар» демекші, ол үшін «Жас Отанды» кеңінен насихаттап, 
қатарымызды озат ойлы, жалынды жастармен толықты-
руымыз керек. Бүгінгі жиналыстың да басты мақсаты осы, 
–  деді Мұрат Ахатұлы.

Басқосуда әрбір оқу орнынан келген көшбасшылар 2015 
жылы атқарылған жұмыстарға қорытынды жасап, күрмеулі 
мәселелерді алға тартты. Сондай-ақ жастар осы жылы атқа-
рылатын іс-шаралардың жоспарын бекітті. Жиын соңын-
да бір топ студенттер мен оқушылар жаңадан «Жас Отан» 
жастар қанатына мүшелікке қабылданып, оларға арнайы 
куәліктер табыс етілді.

Рудный қаласы.

КЕЛБЕТ
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– Өңірге қош келдіңіз! Еңбек жо-
лыңыз тұтастай әуе және ғарыш қыз-
метімен байланысты, яки осы саланың 
сүрлеуіне кездейсоқ тап болмадыңыз. 
Қалай басталды? 

– 1972 жылы Талдықорған облысына 
қарасты Өтенай атты ауылда өмірге келдім. 
Әкем Ақан шөп шабатын. Әрбір жаз сай-
ын пішен басында болатынбыз. Бірде жаңа 
жиылған шөмеленің үстінде демалып жатыр 
едік. Күн ұясына батып, әдеттегідей жұлдыз
дар жарқырап тұрды. Кенет бір жұлдыздың 
ағып түскенін көре салып, әкемнен себебін 
сұрадым. Ол кісі күн жүйесі мен барша ға-
рыш әлемі жайында айтып берді. Қызыққа-
ным соншалықты, осы кезден бастап қайтсем 
де ұшқыш боламын деген мақсат қойдым. 
Ол кезде, қателеспесем, алты жаста болдым.

Сөйтіп, Талдықорған қаласындағы  № 20 
орта мектепті алтын медальға бітірген соң, 
Кутахов атындағы Армавир жоғары әскери 
авиация училищесіне түстім. 1993 жылы 
«Командалық, тактикалық жою авиациясы» 
мамандығы бойынша бітіріп, ұшқышин-
женер маманы атандым. Жалпы, біздің 
кезімізде біреу ғарыш туралы әңгіме өрбітсе, 
барлық бала қызыға тыңдайтын, өздерінің 
арманмұраттарын айта бастайтын. Гагаринді 
пір тұттық.

1993 жылы өзімді ғарышкерлер қатарына 
енгізу жөнінде өтініш білдірдім. Оған дейін 
Талдықорғандағы әуе базасында командир 
болып қызмет еткен едім. 470 сағат әуеде 
ұшып, парашютпен 360 рет секірдім. Өзіме 
нық сенімді едім. Бұйыртып, 2002 жылдың 
9қарашасында Қазақстан Республикасы-
ның ғарышкерлерінің қатарына қосылып, 
2003 жылы медициналық тексеруден өтіп, 
жаттығу жұмыстарына кірістім. Ал, 2009 
жылдың 15желтоқсанында Мемлекеттік 
Ант қабылдап, «Қазғарыш» басшысының 
кеңесшісі ретінде қабылдандым. Содан кей-
інгі жылдары осы агенттікте бөлім басшысы, 
департамент басшысы сияқты бірқатар лау-
азымды қызметтерді атқардым. 2014 жылы 
оған ҚР Әскериәуе күштерінің полковнигі 
атағын алдым. Осылай, бала кезгі арманым 
жүзеге асты дей аламын. Сонымен қатар, бі-
раз жыл күреспен де айналысқан кездерім 
де болды. Қазір әскери жойғыш ұшақтарды 
басқаратын маманмын.

– Осы сапарға іріктелген 700 ғарыш-

кердің ішінен таңдау сізге түсті. Іріктеу 
қалай жүргізілді?

– Жалпақ тілмен айтқанда, ғаламшардан 
әрі асу үшін ғарышкерге қойылатын талап 
та зор. Сондықтан ол барлық жағынан сай 
келу керек. Әуелі, физикалық дайындық өте 
жоғары болу қажет. Спортпен күн сайын 
шұғылдандым.  Байқау кезінде, алдымен, 
медициналық тексеруден өтесің. Ең қиыны 
психологиялық тестілеу болды. Сауалдар 
күнделікті өмірден, ғылымбілімге қатыс
ты қойылады. Мысалы, «сенде үш алма 
бар делік, ал оны төрт адамға қалай бөліп 
бересің?» деген сұрақ болды. Психологтар 
тұрмыстық жағдайларда кездесетін жағдай-
ларды молынан қолданды. Юрий Гагарин 
атындағы Ғарышкерлерді даярлау орта-
лығында жаттығып, күшімізді сынадық.

– Ғарышқа ұшарда қандай да бір 
қорқыныш сезімін бастан кештіңіз бе?

– Оның алдында талай ұшужаттығула-
рынан  өтіп, бойдағы қорқынышты жеңдік 
қой. Дегенмен, кемеге мініп, барлық люктер 
жабылып, алып машина от алғанда біраз елең-
дегенімді жасырмаймын. Өйткені, салмағы 
389 тонна, 200 миллион аттың күші бар алып 
зымыран дірілдеп, жерден көтерілгенде, оның 

күшқуаты кімді болса да қобалжы-
тар еді. Станцияға кірген кезденақ 
адам ағзасы ғарыштық климатқа 
бойын бірден үйрете алмайды. Не-
гізгі фактор – салмақсыздық және 
ағзадағы қанның қайта алмасуы. 
Егер анықтап қарасаңыз, алғашқы 
телекөпір кезінде біздің басымыз 
үлкенірек болды. Дауысымыз да 
өзгеріске ұшырады, көздің қысымы 
жоғарылады. Бірақ та, оқыс жағдай-
ларға қарамастан тәжірибе жүргізу 
қажет. Ғарышкерлер арасында «егер 
ғарышта тосын жайтқа куә болсаң, 
оны бірден психологқа айтпа» деген 
әзіл бар. Ғарыш кеңістігінде төтен-
ше бір құбылысты көріп, куә болма-
дым. Бірақ солтүстік полюстің күн 
нұрына малынуы маған өте қатты 
әсер етті. Керемет көріністі тілмен 
айтып жеткізу мүмкін емес. Тек қана 
көру керек.

– Біршама ғылыми-тәжіри-
белік сынақтар жүргіздіңіз. Олар-
дың маңызы қаншалықты? Осы 
сапарға кеткен шығын да аз емес 
дегендей. 

Ой-отау

Жаһанды жанарына 

сыйдырған ғарышкер

Жолбарыс қажы Баязид,
ақын, Қазақстан Жазушылар одағы-

ның мүшесі, Қостанай қаласының құр-
метті азаматы

Қазақ Елінің  
қос қыраны

Ғарышкер Айдын Айымбетов 
және даңқты диқан Сайран 
Бұқановпен кездесу кешіне

Тағы да көкке самғап Байқоңырдан,
Көңілге мақтаныш күй, жай қондырған.
Ғарышкер бауырымыз Айдын болды,
Бір сәтте туғызғандай Айды оңынан.

Үшінші ғарышкерін қазағының,
Сүйсіне жырға қосып жазады ұлы.
Танытқан өршіл  рухын қиын жолда,
Аңыздай болса дағы азабы мың!

Жер-көкті қаhарман ер жалғады да,
Қуандық қалың ел боп барға мына!
Бұл деген ұлттық өрлеу бір сипаты,
Мәңгі ел боп тәуелсіздік алғанында.

Ер тұлға, туып-өскен жерге жаққан,
Бақытты Ұлы Дала кен ғой жатқан!
Замана Ері атанған Сайран, Айдын,
Қаhарман перзенттерсің елге мақтан!

Асыл сөз, лебіздерің сазды әуендей,
Елге аян ерліктерің назды әулиедей.
Бүгінгі бұл кездесу қос батырмен,
Өтті, рас, ақпан емес, жаз дәурендей.

Мәңгілік аман болсын елім менің,
Ер өссін қорғар әр кез белін, жерін.
Ұлтымдай, өздеріңдей адал болсын,
Туса да Ұлы Дала, жерімде кім!

 Қостанай қаласы 18.02.2016 ж.

СУРЕТТЕ: Жолбарыс пен Зейнел қажы-
лар қос қыранмен бірге.

Халық қаһарманы Айдын 
Айымбетовпен сұхбат

Қазақстанның аспан түстес байрағын жеті қат көкке 
шығарып, Ұлы даланы ұлықтай білген азамат Айдын Айымбетов 
–  «Байқоңыр» айлағынан ғарышқа сапар шеккен үшінші қазақ. 
Естеріңізге сала кетейік, былтырғы жылдың екінші қыркүйегінде 
ол ресейлік Сергей Волков және Еуропа ғарыш агенттігінің 
астронавты, даниялық Андреас Могенсенмен бірге «Союз ТМА-
18М» кемесімен ұшқан. 

Күні кеше әлемнің 545-ші ғарышкері Айдын Ақанұлы Қостанай 
өңіріне келді. Мұнда тұрғындармен жүздесіп, жастардың 
сұрақтарына жауап берді, қаланың көрікті жерлерін аралады, 
тіпті жас баланың тұсауын кесті. Ғарыш сапары мен алдағы 
жоспарлары жайында толығырақ мәлімет алу үшін Айдын 
Айымбетовке бірқатар сұрақ қойған едік.
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– Бұл Қазақстан тарихында мәңгі қала-
тын айтулы оқиғалардың бірі болары сөзсіз. 
Әрине, жасыратыны жоқ, сапардың құны 
– 20 миллион доллар. Дегенмен, осынша 
қаржы кеткен жұмыс жемісін беретініне 
сенімдімін. Ғарыш кеңістігінде қазақстан-
дық ғалымдардың тапсырысы бойынша фи-
зика-техникалық, медико-биологиялық 20-ға 
жуық ғылыми тәжірибе жүргіздім. Бұлардың 
бәрі отандық ғылымды дамыту үшін аса қа-
жет жобалар. Соның ішінде мұздықтар мен 
«Кулон кристалдарын» етене зерттедім. 
Менің сапарымның негізгі міндеті психофи-
зиологиялық тәжірибе: контент және өзара 
байланыс деп аталды. Бұл дегеніңіз ғарыш-
керлердің ұзақ сапардағы жұмыстарының 
жан-жақты байланысын зерттеу. Тәжіри-
бе барысында кейбір заттардың тартылыс 
күшінен тыс ғарыш кеңістігінде қандай күй-
де көрінетінін бақылап, оны бейнетаспаға 
түсіріп, ғалымдарға жеткізіп бердім. Арал 
мен Каспийді суретке түсіріп, мониторингін 
жасау кезінде Қазақстанды алғаш бақыла-

дым.  Иллюминаторда тұрып, объективке 
керек аудандарды сыйғызу керек еді, ал Ха-
лықаралық ғарыш стансасы (ХҒС) секун-
дына 7,8 километрмен ұшты. Арал теңізін 
бірден бақыладым, мұнайлы өлкені табуда 
сәл еңбектенуді қажет етті. Арал теңізінен 
шаң-тозаң толқыны шығып жатыр. Соның 
әсерінен жақын аудандар залалдарға тап бо-
луы мүмкін. Сондықтан да мониторинг жасау 
аса керек болды. ХҒС Жер шарын 92 минутта 
айналады. Керек ауданды түсіре алмай қал-
сам, тағы да сондай уақыт күтуге тура келеді. 
Он күнге созылатын сапар барысында басқа 
да физикалық-ғарыштық тәжірибелер мен 
экологияға қатысты мониторинг жүргізіп, 
шаңды дауылды зерттедім.

 Таяуда бір ғалым ғарышта жүргізілген 
тәжірибенің арқасында ғылымда маңызды 
төрт ғылыми-зерттеу жұмысы қолға алынға-
нын айтып, қуантты. Сонымен қатар уль-
тракүлгін сәулелерді сақтап алатын арнайы 
камерамен ғарыш кеңістігіндегі гамма сәу-
лелерін түсіріп алдым. Бұл зерттеудің меди-
ко-биологиялық маңызы зор. Біздің ғалымда-
рымыз алдағы уақытта осы материалдарды 
пайдаланып, радиация сәулесін кең көлемде 
зерттейді. Ал тәжірибе жүргізу барысында 
ешқандай төтенше оқиға болған жоқ.

– Салмақсыздық жағдайындағы ұй-
ықтау мен ас ішуде қиындық туды ма?

– Ғарыштағы алғашқы күндері ұйықтау 
мүмкін емес-тін. Өйткені ғарышта тар-
тылыс күші болмағандықтан  күні-түні ауа-
да қалықтап тұрасың. Әдетте біздер жастық 
жастанып, басымызды ыңғайымызша қи-
сайтып, ұйқыға бас қоямыз ғой. Ал ғарышта 
қалаған жағыңа қисайып, бір бүйірмен ұй-
ықтай алмайсың. Сондықтан ғарышта болған 
сәтімде жерде жатып мызғығанды қатты аң-
садым (күліп). Станциядағы тоғыз адам ас 
ішуге жиыламыз кейде. Ал борттың еніне бес 
адам ғана сыяды. Ал қалған төртеуі жоғарыда 
қалықтап тұрып тамағын жейтін. Басында үй-
ренісе алмадық. Кейіннен орындарымызбен 
ауысып, ауқаттанып жүрдік. Ал ауыр (сал-
мақты) заттардың ауада қалқып жүретінін 
алдын-ала білеміз ғой. Бірақ, көзбен көрген 
мүлде бөлек екен, сол сәтте басқа әлемде 
жүргендейсің. 

– Бос уақыт болды ма? Ғарыштан 

жерге қарағанда көкіректі бір 
керемет сезім кернеген шығар?!

– Әлбетте. Біздер атмосфера 
қабатынан өзге ғаламшарларды 
мүлде көре алмаймыз. Ғарышта 
мұндай кедергі болмағандықтан 
басқа ғаламшарларды анық көру-
ге болады. Марс, Юпитер, Сатурн 
дәл қасыңда, қол созым жерде 
тұрғандай. Бос уақыт аз болатын. 
Ондай сәт туындай қалса, бірден  
иллюминаторға тартатынмын. 
Жерге қарасаң, ешқандай шекара 
көрінбейді. Алпауыт елдер мен 
шағын мемлекеттерді ажыратқың 
да келмейді. Бәрі – біртұтас. Сол 
кезде «Жер – ортақ үйіміз, барлық 
ел бірлікте, ынтымақтастықта 
өмір сүрсе екен» дейсің.   Біздің экипаждағы 
тоғыз адам – бес елдің өкілі. Әрқилы діл мен 
діннің адамдары болсақ та, бізді байланысты-
рып тұрған – ғарыш. Біз – ғарышкерлерміз. 
Сондықтан да, сырлары ортақ бір отбасы-

ның балаларындай болдық. Бәріміз ағылшын 
тілінде сөйлестік. Мәселен, американдық ға-
рышкер Скотт Келли орбитадан байтақ Қа-
зақстанның суретін түсіріп алды. Ал оның: 
"Қайырлы таң, Қазақстан! Ғарыш станса-
сында сенің төл балаң Айдын Айымбетовпен 
бірге ұшып келемін. Оның жағдайы жақсы» 
деп жазған блогын оқып, қатты риза болдым. 
Сол кезде елімнің маған артқан жауапкер-
шілігін тағы бір мәрте ұқтым. Жалпы, қазақ 
жерінің табиғатын ғарыштан көру мүлдем 

басқа сезім. Ғарышта жұлдыздар әдеттегіден 
15-20 есе үлкен әрі жарық екен. Осы кезде 
бала кезімдегі әкем айтқан оқиға есіме түсіп 
кетті. Мен осы сәтті көптеген жыл күттім. 
Арманым орындалды.  

– Ғарышта жүріп, жермен байланыс
ты тоқтатпадыңыз. Барлық (сурет, бей-
не) жазбаларды Твиттер арқылы үш тілде 
жолдадыңыз. Халықаралық ғарыш стан-
сасында ғарыштағы ғылыми бағдарлама-
ны атқаруға кіріскеніңізді де әлеуметтік 

желілерден білдік. Сапар барысында жа-
салған «Дастархан6» ғылыми тәжірибесі-
не тоқталыңызшы.

– Әрине, қазір ақпарат ғасырындамыз. 
Көрген-білгендерімді жерге жедел жіберіп 
отырғым келді. Бос уақытымда жұбайым Ли-
лиямен, балаларым Әмір және Дианамен сөй-
лесуге тырыстым. Мен өзіміздің стансада тір-
шілікті қамтамасыз ету жүйесін зерттедім,  ал 
даниялық әріптесім Андреас Могенсен суды 
тазарту тәжірибесін өткізді. Бойға қуат бе-
ретін ұлттық тағамдардың адам ағзасына ға-
рышта қалай әсер ететінін тәжірибе жүзінде 
тексеріп көруім тиіс болатын. Жоспар бойын-
ша бұл тәжірибе тек ресейлік экипаж мүше-
лерінің қатысуымен жасалуы керек болған. 
Алып барған тағамдарымды командирдің 
кеңесімен ХҒС барлық мү-
шелерімен бөлістім. Мәсе-
лен, таңғы асқа көже мен 
ірімшік, түсте жаңғақтар 
мен шай іштік. Құрамдағы 
американдықтар Скотт Кел-
ли, Челл Линдгрен және 
жапон азаматы Кимия 
Юи қазақ тағамдарын аса 
жоғары бағалады. Ұлттық 
тағамдарды Қазақ тағамта-
ну академиясы жасады. 
Экипаж мүшелеріне қазақ 
тағамдары жайында айтып 
бердім. Мәселен, құрт. Ол 
біздің ата-бабаларымыздың 

аса сүйіп жейтін сүттен жасалған тағамы 
екенін айттым. Кейбіріне құртты тұз қо-
сылған сүзбе деп те түсіндірдім. Ал ауылдағы 
әжелеріміз жасайтын кәнігі ірімшікке экипаж 
мүшелерінің барлығы қызықты. «Бірінші ас – 
қазақша дайындалған еттің құрғатылған түрі. 
Салмақсыздық жағдайында тамақ жеу үйрен-
шікті іс емес. Ет дәмді, бірақ құрғақтау. Сор-
па жетіспейді» деп жаздым желіде. Бие сүтін 
алып барғанымның да өзіндік себебі бар. Бұл 
сүтте жасанды синтезделген май болмайды, 

ал ол рак клеткалары ауруларына тап-
тырмас ем. Менің жасаған тәжірибе-
лерім қазіргі текті Қазақстандық ға-
лымдар институтының зерттелуінде.   

– Ғарыштан оралғаннан соң дү-
ниетанымыңыздағы қандай да бір 
өзгерістерді сездіңіз бе?

– Мен ғарышта өткізген онкүндік-
те көп нәрсеге көз жеткіздім. Асылы, 
жерді шеті мен шегі жоқ кең дүние деп 
елестетеміз ғой. Ал ғарыштан қараған-
да жердің тұңғиық кеңістікте қорған-
сыз әрі нәзік екендігін байқайсың. 
Сондықтан да жер шарын аялаудың 
маңыздылығын түсіндім. Барлық адам 
тату-тәтті, бірлікте өмір сүрсе дейсің. 
Осы тұрғыдан алғанда жан дүниемде 
біраз өзгерістер болды. Ал күнделікті 

өмірде де шамалы өзгерген дүние лерді бай-
қай бастадым. Біріншісі – танымалдылық. 
Отағасы болғаннан соң, үй-жайға қажетті 
заттар іздеп дүкенге шығасың. Сол кезде 
жұрттың бір-біріне «Айдын Айымбетовты 
қара!» дегендерін естимін. Екіншіден, Халық 
қаһарманы – жоғарғы атақ. Мұның жауапкер-
шілігі ауыр. Қызмет бабымнан бөлек, тұрмы-
стағы тірліктерім, тіпті, киім киісім де үлгі 
болуға тиіс. Ал қарапайымдылықты барлық 
жағдайда сақтауға болады. 

– Қостанай жұртшылығымен кездес
тіңіз. Астықты аймақ несімен есте қалады 
деп ойлайсыз?

– Талантты тұлғалар өмірге келген өңірге 
келгеніме қуаныштымын. Қостанай – ғарыш-

керлерді бірінші болып қарсы алатын облыс. 
Сондықтан да осы өңірден де ғарышкерлер 
шығады деп үміттенемін. 

А.Байтұрсынов атындағы университет-
ке атбасын тіреп, студенттермен жүздестім. 
Қазақтың бағына біткен тұлға Ахмет баба-
мыздың ескерткішіне гүл шоқтарын қойдым. 
Қазіргі жастардың талғамын жоғары бағалай-
мын. Себебі, олардың қойған сұрақтарының 
салмағы жеңіл емес. Арасында, ғаламдық 
мәселелерді айтқан жастар болды. Ой-өрісі 
кең студенттерге ризамын. Сондай-ақ, қа-
зақтың ұлттық дәстүрі «Тұсаукесер» рәсімі-
не қатыстым. Жақында бір жасқа толатын 
кішкентай Бекнұрдың тұсауын кесіп, ақ жол 
тіледім оған. Бұл менің өмірімдегі бей-жай 
қалмайтын оқиғалардың қатарына кіреді деп 
ойлаймын.  

– Алдағы уақытта қандай жоспарла-
рыңыз бар?

– «Қазғарышта» қызметімді жалғастыра-
мын. Сонымен қатар ғарышқа тағы бір мәрте 
ұшу ойымда бар. Тағы бір айтарым, қазақ 
азаматтары ғарышқа ұзақ мерзімге ұшқанын 
қалаймын. Ғарышты игеру – әлем елдерінің 
қолжетпес арманы. Мысалы, менімен бірге 
ұшқан ресейлік Геннадий Падалка бес рет 
ғарышқа ұшып, сонда 878 тәулік зерттеумен 
айналысқан. Біздің де қолымыздан күллі 
кеңістікті зерттеу, ғылыми жаңалықтар ашу 
келеді. Маңыздысы – бастамасы бар. 

Ойотауда сұхбаттасқан Қасқырбай 
ҚОЙШЫМАНОВ.

СУРЕТТЕРДЕ: ғарышкер А.Айым-
бетов Қостанайда; Айдын Ақанұлының 
твиттердегі жазбасы.

Суреттерді түсірген Бағдат АХМЕТ-
БЕКОВ.

Тобыл өңіріне сапарлап келген ға-
рышкеріміз Айдын Айымбетов Қоста-
най облыстық коммуникация дирекция-
сында қонақта болды. Дирекцияның ID 
орталығы мен өткен ғасырлардан сыр 
шертетін жәдігерлер топтастырылған 
мұражайын көрді. Ең соңғы үлгіде жаб-
дықталған бірнеше нысанын аралады. 
Халық қаһарманын атап айтқанда, рес
публикада теңдесі жоқ оқужаттығу, ең-
бек қорғау және техникалық қауіпсіздік 
сыныптары, оқу полигоны бар байланыс-
шыларды даярлау орталығы таң қалдыр-

ды. Тілдерді оқыту орталығы мен 
байланысшылардың демалатын 
орындарына да соқпай өткен жоқ.

«Жастелеком» жастар ұйымы 
мүшелерімен азкем сұхбаттас
қан ғарышкер өзінің өмірбаянын 
айтып, сұрақтарға жауап берді.

Айдын Айымбетов шалғай-
дағы Жанкелдин ауданының 
жұртшылығымен телекөпір 
арқылы тілдесті. Аудан әкімінің 
орынбасары Түбекбай Әубәкіров, 
аудандық ардагерлер кеңесінің 

төрағасы Қарсақбай Бірмағанбетов, 
Торғай ауылы ардагерлерінің төрағасы 
Жылқыбай Бәкіров, аудан ардагерлері 
мен аудандық телекоммуникациялар 
торабының қызметкерлері жылы лебіз-
дерімен бөлісті.

Жас әнші Шынболат Жүзбай Халық 
Қаһарманына арнау айтып, Нүретден 
қажы Молдабеков ақ батасын берді.

Байбатыр НИЯЗБЕКҰЛЫ,
Қыдырбек ҚИЫСХАНҰЛЫ.

Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

Армысың, қарт Торғай!
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№ 1 Абай сайлау округі бойынша
Аманќ±лов Ѓалымжан Хабдулович, 1968 жылы ту-

ѓан, ќазаќ, "Аманжол КZ" ЖШС директоры, Ќостанай ќала-
сында т±рады.

Жаќсыбаев Кенжеѓара Ќабылович, 1966 жылы ту-
ѓан, ќазаќ, "Данко" ПИТК тμраѓасы, Ќостанай ќаласында
т±рады.

Темірбаев Ермек Балтабекович, 1955 жылы туѓан,
ќазаќ,  "НК КТЖ-Костанайское отделение дороги" АЌ
бастыѓы, Ќостанай ќаласында т±рады.

Д‰йсембаев Арман Болатович, 1988 жылы туѓан,
ќазаќ,  μлкетанушы-экспедитор, Ќостанай ќаласында
т±рады.

Комиссия тμраѓасы                        Ж.Жарлыѓасов.

№2 Байт±рсынов сайлау округі бойынша
Дорожко Марина Николаевна, 1987 жылы туѓан,

орыс, бала баќшаныњ мењгерушісі, Ќостанай ќаласында
т±рады.

Булгацевич Татьяна Борисовна, 1965 жылы туѓан,
орыс, "Ќостанай перинаталдыќ орталыѓы" КММ бас
дєрігері, Ќостанай ќаласында т±рады.

Комиссия тμраѓасы                           З.Оразбаева.

№3 Уєлиханов сайлау округі бойынша
Есова Сауле Єскеровна, 1968 жылы туѓан, ќазаќ,

ќалалыќ балалар ауруханасыныњ медбикесі, Ќостанай
ќаласында т±рады.

Дощанова Алма Іргебаевна, 1962 жылы туѓан, ќазаќ,
Ќостанай политехникалыќ колледжініњ директоры, Ќос-
танай ќаласында т±рады.

Жоламанова Ќымбат Н±рлановна, 1978 жылы туѓан,
ќазаќ,  "Дарынды балаларѓа арналѓан ќазаќ-т‰рік лицей-
интернаты" КММ м±ѓалімі, Ќостанай ќаласында т±рады.

Комиссия тμраѓасы                                             Л.Рубец.

№4 Западный сайлау округі бойынша
Н±ртазин Ќунышбай Шарипович, 1964 жылы туѓан,

ќазаќ,   "БК Строй" ЖШС бригадирі, Ќостанай ќаласында
т±рады.

Ж±мабаев Дастан Жалбасбаевич, 1983 жылы туѓан,
ќазаќ,  "Газета "Наш Костанай" ЖШС директоры, Ќоста-
най ќаласында т±рады.

Комиссия тμраѓасы                            Ю.Черкасов.

№5 Студенческий сайлау округі бойынша
Абдуллина Динак‰л Айм±хаметќызы, 1957 жылы ту-

ѓан, ќазаќ,  жеке кєсіпкер, Ќостанай ќаласында т±рады.
Ахметова Г‰лмира Асќаровна, 1969 жылы туѓан,

ќазаќ,  "Ќазаќстан Халыќ  Банкі" АЌ ЌОФ директоры,
Ќостанай ќаласында т±рады.

Жайыќова Меруерт Ќаппасовна, 1973 жылы туѓан,
ќазаќ, №3 орта мектеп директорыныњ орынбасары, Ќос-
танай ќаласында т±рады.

Мамиев Н±рлан Бекентаевич, 1968 жылы туѓан,
ќазаќ, А.Байт±рсынов атындаѓы ЌМУ департаментініњ
директоры, Ќостанай ќаласында т±рады.

Комиссия тμраѓасы                           А.Рыбалкина.

№6 Текстильный сайлау округі бойынша
Жаманбалин Ќадырѓали Ќоныспаевич, 1958 жылы

туѓан, ќазаќ,  Ќостанай єлеуметтік техникалыќ универ-
ситетініњ ректоры, Ќостанай ќаласында т±рады.

Сарбаев М±хит Кμшекбаевич, 1968 жылы туѓан,
ќазаќ, "Тирмооктан" ЖШС директоры, Ќостанай ќала-
сында т±рады.

Комиссия тμраѓасы                            Е.Ќажбулин.

№7 Южный сайлау округі бойынша
Орынбаев Ќуаныш Дулатович, 1982 жылы туѓан,

ќазаќ,  "Арлан 2050" ЖШС н±сќаушысы, Ќостанай ќала-
сында т±рады.

Распаев Уєлиќан  ‡мітпаевич, 1957 жылы туѓан,
ќазаќ,  "Элеваторщик" ПИТК тμраѓасы, Ќостанай ќала-
сында т±рады.

Байѓабылов Алтынбек ¤сербаевич, 1959 жылы ту-
ѓан, ќазаќ,  Ќостанай облыстыќ село т±тынушылары мен
басќа да зањды т±лѓалар одаѓыныњ тμраѓасы, Ќостанай
ќаласында т±рады.

Комиссия тμраѓасы                           Л. Дегтярева.

№8 Молодежный сайлау округі бойынша
Ивлева Ольга Васильевна, 1966 жылы туѓан, орыс,

"Ќостанай облыстыќ ауруханасы" КМК ќабылдау бμлімініњ
мењгерушісі, Ќостанай ќаласында т±рады.

Жакупова Анна Петровна, 1989 жылы туѓан, орыс,
"Ќостанай автовокзалы" ЖШС баќылаушысы, Ќостанай
ќаласында т±рады.

Смышляева Екатерина Васильевна, 1982 жылы ту-
ѓан, орыс,  "Ќостанай облысыныњ кєсіподаќ орталыѓы"
кєсіподаќтардыњ аумаќтыќ бірлестігініњ тμраѓасы, Ќос-
танай ќаласында т±рады.

Комиссия тμраѓасы                         Л. Матушевич.

№9 Промышленный сайлау округі бойынша
Егимбаева Зауре Дарханбаевна, 1961 жылы туѓан,

ќазаќ,   "Арќалыќ μњірлік емханасы" КМК дєрігер тера-
певті, Арќалыќ ќаласында т±рады.

Жанділдина Балкенже Еламановна, 1975 жылы ту-
ѓан, ќазаќ, Ы.Алтынсарин атындаѓы гимназияныњ м±ѓалімі,
Арќалыќ ќаласында т±рады.

Ќосм±хамбетова Дємеш Сєкеновна, 1959 жылы ту-
ѓан, ќазаќ, Арќалыќ туберкулезге ќарсы диспансердіњ
бас дєрігері, Арќалыќ ќаласында т±рады.

Комиссия тμраѓасы                           Г.Шегебаева.

№10 Лисаков сайлау округі бойынша
Усманов Кемаль Рашатович, 1958 жылы туѓан, μзбек,

"Алюминий Казахстана, КБРУ АЌ филиалыныњ директо-
ры, Лисаков ќаласында т±рады.

Комиссия тμраѓасы                         С.Хайруллина.

№11 Аят сайлау округі бойынша
Вишнякова Оксана Юрьевна, 1973 жылы туѓан,  ук-

раин,  "Лисаков ќалалыќ балалар-жасμспірімдер спорт
мектебі" КММ оќытушысы,  Лисаков ќаласында т±рады.

Комиссия тμраѓасы                             Н.Курилова.

 №13 Киров сайлау округі бойынша
Досанов Ќадырбек Берлібекович, 1965 жылы туѓан,

ќазаќ,  "Крансервис РИЦ" ЖШС директоры,  Рудный
ќаласында т±рады.

Кайкенов Талѓат Еркеб±ланович, 1956 жылы туѓан,
ќазаќ,   "Рудный ќалалыќ ауруханасы" КМК бас дєрігері,
Рудный  ќаласында т±рады.

Комиссия тμраѓасы                                  М.Бедник.

№ 14  Ленин сайлау  округі бойынша
Кμппаев Ерболат Серікович, 1964 жылы туѓан, ќазаќ,

"ССГПО" АЌ жер ќойнауын пайдалану жєне экология
жμніндегі департаментініњ бастыѓы,  Рудный  ќаласында
т±рады.

Хабарлама
Округтік сайлау комиссиялары Ќостанай облыстыќ
мєслихатына  депутаттыќќа кандидат  етіп тіркеді:

Манабаев Батыр Д‰йсенбаевич, 1975 жылы туѓан,
ќазаќ,  "ССГПО" АЌ ќауіпсіздік департаментініњ маманы,
Рудный ќаласында т±рады.

Садуаќасов Серік Сейілбекович, 1973 жылы туѓан,
ќазаќ,  "ССГПО" АЌ ќауіпсіздік департаменті бастыѓыныњ
орынбасары, Рудный  ќаласында т±рады.

Комиссия тμраѓасы                            С.Саламаха.

№15 Ленин сайлау округі бойынша
Дмитриева Ирина Николаевна, 1962 жылы туѓан,

орыс, "Рудный жетім балалар мен ата-ана ќамќорлыѓын-
сыз ќалѓан балаларѓа арналѓан №1 т‰зету мектеп-ин-
тернаты" КММ директоры, Рудный  ќаласында т±рады.

Комиссия тμраѓасы                           А.Чернышев.

№16 Заводской сайлау округі бойынша
Маишев Ќайрат Єлембаевич, 1975 жылы туѓан, ќазаќ,

"Жас Ќанат" ЖШС директоры, Ќостанай ќаласында т±ра-
ды.

Ќасќатаев Оркен Такежанович, 1979 жылы туѓан,
ќазаќ,  "Рудненская Энергокомпания" ЖШС директоры,
Рудный  ќаласында т±рады.

Комиссия тμраѓасы                                 В. Царько.

№17  Шахтерский сайлау округі бойынша
Баянов Серікбай Балм±ќанович, 1952 жылы туѓан,

ќазаќ,   "Теплосеть" ЖШС шебері,  Ќашар к. т±рады.
Ибраев Дархан Ѓ±марович, 1965 жылы туѓан, ќазаќ,

"Трансрудныйавто" ЖШС эксплуатация бμлімініњ бас-
тыѓы, Рудный  ќаласында т±рады.

Мухаметќалиев Береке Саѓатович, 1974 жылы ту-
ѓан, ќазаќ,   "ССГПО" АЌ президенті, Рудный  ќаласында
т±рады.

Комиссия тμраѓасы                     Л.Александренко.

 №20 Амангелді сайлау округі бойынша
Т±рѓанов Асылхан Олжабаевич, 1981 жылы туѓан,

ќазаќ,  "Aclan-2014" ЖШС к‰зет бастыѓы, Амангелді ауда-
ныныњ Амангелді с. т±рады.

Дєулетов Есім Салыќович, 1965 жылы туѓан, ќазаќ,
"Аманкелді дєрігері" МКК директоры, Амангелді ауданы-
ныњ Амангелді с. т±рады.

Тайжанов Жомарт, 1957 жылы туѓан, ќазаќ, Аман-
гелді радиотелевизия станциясыныњ инженері, Аман-
гелді ауданыныњ Амангелді с. т±рады.

Комиссия тμраѓасы                          С.Ќ±ттыѓожин.

№21 Жангелдин сайлау округі бойынша
Кєрбозов Манат Кєкімжанович, 1973 жылы туѓан,

ќазаќ, шаруа ќожалыѓыныњ басшысы, Жангелдин ауда-
ныныњ Кμлќамыс с. т±рады.

Комиссия тμраѓасы                             К.Ќ±лтанов.

№22 Ќамысты сайлау  округі  бойынша
Алиев Ќайрат Хайдарович, 1986 жылы туѓан, ќазаќ,

"Ќамысты ауданыныњ білім бμлімі" ММ єдіскері, Ќамыс-
ты ауданыныњ  Ќамысты с. т±рады.

Исмагилов Юрий Асгашович, 1970 жылы туѓан, та-
тар, шаруа ќожалыѓыныњ басшысы,  Ќамысты ауданы-
ныњ  Ќамысты с. т±рады.

¤тепов Тμрем±рат Кμбекович, 1961 жылы туѓан, ќазаќ,
"Кайрат" ПКФ ЖШС директоры, Ќамысты ауданыныњ
Ќамысты с. т±рады.

Комиссия тμраѓасы                           Н.Демиденко.

№24  Єулиекμл сайлау округі бойынша
Кузнецов Владимир Егорович, 1960 жылы туѓан, орыс,

"Єулиекμл аудандыќ балалар-жасμспірімдер спорт мек-
тебі" КММ директоры,  Єулиекμл ауданыныњ Аманќара-
ѓай с. т±рады.

Даниленко Олег Владимирович, 1958 жылы туѓан,
украин,  "Агрофирма "Диевская" ЖШС бас директоры,
Єулиекμл ауданыныњ Диев с. т±рады.

Шалтыков Николай Николаевич, 1980 жылы туѓан,
татар,  Диев орта мектебініњ м±ѓалімі, Єулиекμл ауда-
ныныњ Диев с. т±рады.

Комиссия тμраѓасы                               Е.Мажара.

№26  Шортанды сайлау  округі бойынша
Борамбаев Берік Серімжанович, 1989 жылы туѓан,

ќазаќ, "Арман плюс" ЖШС эфир ж‰ргізушісі, Жітіќара
ауданыныњ Жітіќара ќ. т±рады.

Саќтаѓанов Болатбек Баязитович, 1970 жылы туѓан,
ќазаќ,  № 2 орта мектеп м±ѓалімі, Жітіќара ауданыныњ
Жітіќара ќ. т±рады.

Акишев Самат Саѓынбаевич, 1963 жылы туѓан, ќазаќ,
"Ќостанай минералдары" АЌ директорлар кењесініњ
м‰шесі, Ќостанай ќаласында т±рады.

Комиссия тμраѓасы                                А.Галеев.

№28 Ќарабалыќ сайлау округі бойынша
Хабиев Єлжан Нариманович, 1978 жылы туѓан, ќазаќ,

"Венера" ЖШС директоры, Ќостанай ќаласында т±рады.
Комиссия тμраѓасы                          Е.Озир-

ная.

№31 Затобол сайлау округі бойынша
Семейкин Владимир Иванович, 1959 жылы туѓан,

орыс, "Тэрра" шаруа ќожалыѓыныњ басшысы,  Ќостанай
ќаласында т±рады.

Комиссия тμраѓасы                           Е.Савельева.

№32 Мичурин сайлау округі  бойынша
¤теулин  Н±ркелді  Єбдірашевич, 1970 жылы туѓан,

ќазаќ,  шаруа ќожалыѓыныњ басшысы,  Ќостанай ауда-
ныныњ Половников с.  т±рады.

Комиссия тμраѓасы                          С.Бурдюг.

№33 Заречный сайлау  округі
Капенова Г‰лмира Амангелдиновна, 1971 жылы ту-

ѓан, ќазаќ,  "Ќостанай облысы балалар жєне жастар
±йымдары ќауымдастыѓы" ОЮЛ тμраѓасыныњ орынбаса-
ры,  Ќостанай ќаласында т±рады.

Комиссия тμраѓасы                               Н.Апенько.

№34 Мењдіќара сайлау округі бойынша
Дощанов Дулат Ѓалымович, 1958 жылы туѓан, ќазаќ,

Буденнов  орта мектебініњ директоры, Мењдіќара ауда-
ныныњ Буденнов с. т±рады.

С‰лейменов Байм±рат Ізбасарович, 1956 жылы ту-
ѓан, ќазаќ, шаруа ќожалыѓыныњ басшысы,  Ќостанай
ќаласында т±рады.

Ахметов Марат Ж±мас±лтанович, 1959 жылы туѓан,
ќазаќ,  "Азат и Д" ЖШС директоры, Ќостанай ќаласында
т±рады.

 Комиссия тμраѓасы                              А.Кушанов.

№36  ¦зынкμл сайлау округі бойынша
Берманов Єнуар Алтаевич, 1982 жылы туѓан, ќазаќ,

Ќостанай облысы бойынша ХЌКО РКК ¦зынкμл филиалы-
ныњ басшысы, ¦зынкμл ауданыныњ ¦зынкμл с. т±рады.

Комиссия тμраѓасы                             Л.Хлыстун.

по Абайскому избирательному округу № 1
Аманкулов Галимжан Хабдулович, 1968 года рожде-

ния, казах, директор ТОО "Аманжол КZ", проживает в
г.Костанай.

Жаксыбаев Кенжегара Кабылович, 1966 года рожде-
ния, казах, председатель ПКСК "Данко", проживает в
г.Костанай.

Темирбаев Ермек Балтабекович, 1955 года рожде-
ния, казах, начальник АО "НК КТЖ-Костанайское отде-
ление дороги", проживает в г.Костанай.

Дюсембаев Арман Болатович, 1988 года рождения,
казах, региновед-экспедитор, проживает в г.Костанай

Председатель комиссии                      Ж.Жарлыгасов.

по Байтурсыновскому избирательному округу № 2
Дорожко Марина Николаевна, 1987 года рождения,

русская, заведующая детским садом, проживает в
г.Костанай.

Булгацевич Татьяна Борисовна, 1965 года рожде-
ния, русская, главный врач КГП "Костанайский перина-
тальный центр", проживает в г.Костанай.

Председатель комиссии                      З.Уразбаева.

по Валихановскому избирательному округу № 3
Есова Сауле Аскеровна, 1968 года рождения, ка-

зашка, медсестра детской городской больницы, прожи-
вает в г.Костанай.

Дощанова Алма Иргибаевна, 1962 года рождения,
казашка, директор Костанайского политехнического кол-
леджа, проживает в г.Костанай.

Жуламанова Кымбат Нурлановна, 1978 года рожде-
ния, казашка, учитель КГУ "Казахско-Турецкий лицей-
интернат для одаренных детей", проживает в г.Костанай.

Председатель комиссии                          Л.Рубец.

по Западному избирательному округу № 4
Нуртазин Кунышбай Шарипович, 1964 года рожде-

ния, казах, бригадир ТОО "БК Строй", проживает
в г.Костанай.

Жумабаев Дастан Жалбасбаевич, 1983 года рожде-
ния, казах, директор ТОО "Газета "Наш Костанай", про-
живает в г.Костанай.

Председатель комиссии                            Ю.Черкасов.

по Студенческому избирательному округу № 5
Абдуллина Динакуль Аймухаметкызы, 1957 года рож-

дения, казашка, индивидуальный предприниматель,
проживает в г.Костанай.

Ахметова Гульмира Аскаровна, 1969 года рожде-
ния, директор КОФ АО "Народный Банк Казахстана",
проживает в г.Костанай.

Джаикова Меруерт Каппасовна, 1973 года рожде-
ния, казашка, заместитель директора средней школы
№ 3, проживает в г.Костанай.

Мамиев Нурлан Бекентаевич, 1968 года рождения,
казах, директор департамента КГУ "им.А.Байтурсыно-
ва", проживает в г.Костанай.

Председатель комиссии                    А.Рыбалкина.

по Текстильному избирательному округу № 6
Джаманбалин Кадыргали Коныспаевич, 1958 года

рождения, казах, ректор Костанайского социально тех-
нического университета", проживает в г.Костанай.

Сарбаев Мухит Кушекбаевич, 1968 года рождения,
казах, директор ТОО "Тирмооктан", проживает в г.Кос-
танай.

 Председатель комиссии                         Е.Кажбулин.

по Южному избирательному округу № 7
Урумбаев Куаныш Дулатович, 1982 года рождения,

казах, инструктор ТОО "Арлан 2050", проживает в г.Кос-
танай.

Распаев Валикан Умутпаевич, 1957 года рождения,
казах, председатель ПКСК "Элеваторщик", проживает в
г.Костанай

Байгабелов Алтынбек Усербаевич, 1959 года рож-
дения, казах, председатель Костанайского областного
союза сельских потребителей и других юридических
лиц, проживает в г.Костанай.

Председатель комиссии                          Л. Дегтярева.

по Молодежному избирательному округу № 8
Ивлева Ольга Васильевна, 1966 года рождения, рус-

ская, заведующая приемным отделением КГП "Коста-
найская областная больница", проживает в г.Костанай

Жакупова Анна Петровна, 1989 года рождения, рус-
ская, контролер ТОО "Костанайский автовокзал", про-
живает в г.Костанай.

Смышляева Екатерина Васильевна, 1982 года рож-
дения, русская, председатель территориального объе-
динения профсоюзов "профсоюзный центр Костанайс-
кой области", проживает в г.Костанай.

Председатель комиссии                         Л. Матушевич.

по Промышленному избирательному округу № 9
Егимбаева Зауре Дарханбаевна, 1961 года рожде-

ния, казашка, врач терапевт КГП "Аркалыкская регио-
нальная поликлиника", проживает в г.Аркалык.

Жандилдина Балкенже Еламановна, 1975 года рож-
дения, казашка, учитель гимназии им. И.Алтынсарина,
проживает в г.Аркалык.

Космухамбетова Дамеш Сакеновна, 1959 года рож-
дения, казашка, главный врач Аркалыкской противоту-
беркулезного диспансера.

Председатель комиссии                   Г.Шигибаева.

по Лисаковскому избирательному округу № 10
Усманов Кемаль Рашатович, 1958 года рождения,

узбек, директор филиала АО "Алюминий Казахстана,
КБРУ, проживает в г.Лисаковск.

Председатель комиссии                           С.Хайруллина.

по Аятскому избирательному округу № 11
Вишнякова Оксана Юрьевна, 1973 года рождения, ук-

раинка, преподаватель КГУ "Лисаковская городская детс-
ко-юношеская спортивная школа",  проживает в Лисаковск.

Председатель комиссии                                Н.Курилова.

по Кировскому    избирательному округу №13
Досанов Кадырбек Берлибекович, 1965 года рожде-

ния, казах, директор ТОО "Крансервис РИЦ", прожива-
ет в г. Рудный.

Кайкенов Талгат Еркебланович, 1956 года рожде-
ния, казах, главный врач КГП "Рудненская городская
больница", проживает в г. Рудный.

Председатель комиссии                             М.Бедник.

по Ленинскому избирательному округу № 14
Коппаев Ерболат Серикович, 1964 года рождения,

казах, начальник Департамента по недропользованию
и экологии  АО "ССГПО", проживает в г. Рудный.

Манабаев Батыр Дюсенбаевич, 1975 года рожде-
ния, казах, специалист Департамента безопасности АО

Сообщение
Окружными избирательными комиссиями

зарегистрированы кандидатами в депутаты
Костанайского областного маслихата:

"ССГПО", проживает в г. Рудный.
Садвакасов Серик Сейльбекович, 1973 года рожде-

ния, казах, заместитель начальника департамента бе-
зопасности АО "ССГПО", проживает в г. Рудный.

Председатель комиссии          С.Саламаха.

по Ленинскому   избирательному округу №15
Дмитриева Ирина Николаевна, 1962 года рождения,

русская, директор КГУ "Рудненская коррекционная шко-
ла-интернат №1 для детей и сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей", проживает в г. Рудный.

Председатель комиссии                             А.Чернышев.

по   Заводскому избирательному округу №16
Маишев Кайрат Алембаевич, 1975 года рождения,

казах, директор ТОО "Жас Канат", проживает в г.Коста-
най.

Каскатаев Оркен Такежанович, казах, 1979 года рож-
дения, директор ТОО "Рудненская Энергокомпания", про-
живает в г. Рудный.

 Председатель комиссии                               В. Царько.

по Шахтерскому избирательному округу № 17
Баянов Серикбай Балмуканович, 1952 года рожде-

ния, казах, мастер ТОО "Теплосеть", проживает в п.Ка-
чар.

Ибраев Дархан Гумарович, 1965 года рождения, ка-
зах, начальник отдела эксплуатации ТОО "Трансруд-
ныйавто", проживает в г. Рудный.

Мухаметкалиев Береке Сагатович, 1974 года рожде-
ния, казах, президент АО "ССГПО", проживает в г. Руд-
ный.

Председатель комиссии                 Л.Александренко.

по Амангельдинскому  избирательному округу № 20
Турганов Асылхан Олжабаевич, 1981 года рожде-

ния, казах, начальник охраны ТОО "Aclan - 2014", про-
живает в с.Амангельды Амангельдинского района.

Давлетов Есым Салыкович, 1965 года рождения,
казах, директор ГКП "Аманкелді дєрігері", проживает в
с.Амангельды Амангельдинского района.

Тайжанов Жомарт, 1957 года рождения, казах, ин-
женер Амангельдинской радиотелевизионной станции,
проживает в с.Амангельды Амангельдинского района.

Председатель комиссии                         С.Куттыгужин.

по Джангельдинскому избирательному округу № 21
Карбозов Манат Какимжанович, 1973 года рожде-

ния, казах, глава крестьянского хозяйства, проживает
в с.Колькамыс Джангельдинского района.

Председатель комиссии                              К.Култанов.

по Камыстинскому избирательному округу № 22
Алиев Кайрат Хайдарович, 1986 года рождения, ка-

зах, методист ГУ "Отдел образования акимата Камыс-
тинского района", проживает в с.Камысты Камыстинс-
кого района.

Исмагилов Юрий Асгашович, 1970 года рождения,
татарин, глава крестьянского хозяйства, проживает в
с.Камысты Камыстинского района.

Утепов Туремурат Кубекович, 1961 года рождения,
казах, директор ТОО ПКФ "Кайрат", проживает в с.Ка-
мысты Камыстинского района.

Председатель комиссии                          Н.Демиденко.

по Аулиекольскому избирательному округу № 24
Кузнецов Владимир Егорович, 1960 года рождения,

русский, директор КГУ "Аулиекольская районная детс-
ко-юношеская спортивная школа",  проживает в с. Аман-
карагай Аулиекольского района.

Даниленко Олег Владимирович, 1958 года рожде-
ния, украинец, генеральный директор ТОО "Агрофирма
"Диевская", проживает в с.Диевка Аулиекольского рай-
она.

Шалтыков Николай Николаевич, 1980 года рожде-
ния, татарин, учитель Диевской средней школы, прожи-
вает в с.Диевка Аулиекольского района.

Председатель комиссии                                Е.Мажара.

по Шортандинскому избирательному округу 26
Бурамбаев Берик Серимжанович, 1989 года рожде-

ния, казах, эфирный ведущий ТОО "Арман плюс", про-
живает в г.Житикара Житикаринского района.

Сактаганов Болатбек Баязитович, 1970 года рожде-
ния, казах, учитель средней школы № 2, проживает в
г.Житикара Житикаринского района.

Акишев Самат Сагинбаевич, 1963 года рождения,
казах, член совета директоров АО "Костанайские мине-
ралы", проживает в г.Костанай.

Председатель комиссии              А.Галеев.

по Карабалыкскому избирательному округу № 28
Хабиев Альжан Нариманович, 1978 года рождения,

казах, директор ТОО "Венера", проживает в г.Костанай.
Председатель комиссии            Е.Озирная.

Затобольский избирательный округ № 31
Семейкин Владимир Иванович, 1959 года рождения,

русский, глава крестьянского хозяйства "Тэрра",  про-
живает в г. Костанай.

Председатель комиссии                    Е.Савельева.

Мичуринский избирательный округ № 32
Утеулин  Нуркелдин Абдрашевич, 1970 года рожде-

ния, казах, глава крестьянского хозяйства, проживает
в с.Половниковка Костанайского района.

Председатель комиссии              С.Бурдюг.

Заречный избирательный округ № 33
Капенова Гульмира Амангельдиновна, 1971 года

рождения, казашка, заместитель председателя ОЮЛ
"Ассоциация детских и молодежных организаций Коста-
найской области,  проживает в г.Костанай.

Председатель комиссии             Н.Апенько.

по Мендыкаринскому избирательному округу № 34
Дощанов Дулат Галимович, 1958 года рождения, ка-

зах, директор Буденновской средней школы, прожива-
ет с.Буденновка Мендыкаринского района.

Сулейменов Баймурат Избасарович, 1956 года рож-
дения, казах, глава крестьянского хозяйства, прожива-
ет в г.Костанай.

Ахметов Марат Жумасултанович, 1959 года рожде-
ния, казах, директор ТОО "Азат и Д", проживающий в
г.Костанай.

Председатель комиссии            А.Кушанов.

по Узункольскому  избирательному округу № 36
Берманов Ануар Алтаевич, 1982 года рождения, ка-

зах, руководитель Узункольского филиала РГП ЦОН по
Костанайской области, проживает в с.Узунколь Узун-
кольского района.

Председатель комиссии            Л.Хлыстун.
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(Соңы. Басы газеттің  
өткен сандарында)

Өлең жазуда мәдениетсіздіктен 
сақтанып, өлең жазу қағидаларын 
басшылыққа алғын.

Мәселен, ақындыққа қажет-
ті тәсілдерге мына төмендегілерді 
жатқызуға болады: сөздегі үндестік, 
теңеу, пішіндеу, қайталау, дамыту, 
ұлғайту, теңдестіру, құбылту, астар-
лау, ажарлау, айшықтау, шендестіру, 
үзінділеу, асқақтату, жұптау, түйдек-
теу, баяулату, перделеу, қалыптау, 
кейіптеу, мегзеу, ырғақтау, бейне-
леу, табу, бұрмалау, егіз ұйқас пен 
мадақтау сияқтылар.

Әр түрлі нәрсе жазғың келсе, өз 
ой-пікіріңмен жазғын. Біреудің 
жазғанын қайталама. Біреудің сөзін 
пайдаланғаннан, көңілің ашылмай-
ды. Өлеңіңнің қадір-қасиеті артпай, 
алғашқы өлең жазған дәрежеңде 
қала бересің. Табиғатың ашылып, 
ақындық өнеріңе төселген соң те-
рең мағыналы жұрт қызығарлық 
сөз есітіп, қажетіңе жаратсаң, оны 
пайдаланғаның үшін масаттанып, 
көкірегіңді көтермей-ақ қой. Лажы 
болса, пайдаланбағын.

Көпшілік жиынға немесе базарға 
барсаң, қабағың салыңқы, киімің кір 
болмасын. Әрқашан жүзің жарық 
болып, күліп тұрғын. Жақсы әңгіме, 
күлдіргі сөздерді жаттап ал. Өйткені, 
ақынның қалың көпшілікті өзіне 
тартып, баурап алатын бұдан жақсы 
қаруы жоқ.

Жыршы және 
музыканттық
Ей, перзентім, егер жыршы бол-

саң, көңілді, қағілез бол. Өзіңді 
әрдайым пәк, таза ұста, сенен бір 
жағымды иіс сезіліп тұратын бол-
сын. Сөзің дәмдә, өз өнеріңе шебер 
бол. Сөзің ірі, қабағың салыңқы бол-
масын. Әрдайым ауыр мақамдарды 
немесе жеңілін бір сыдырғы қайта-
ламау керек. Неге десең адамдардың 
бәрі бірыңғай болмайды. Табиғат та-
лаптары бір-біріне сай келе бермей-
ді, өйткені халық әр түрлі.

Уәзірліктің 
шарттары мен 

әдеттері
Дүниесіз кедейлерге үлкен қыз-

мет берме. Бір күні Әбузар Жам-
хардан: «Не себепті Сасаний әулеті 
қызмет бөліскенде үлкен істі кіші 
қызметкерлерден талап етті», – 
депті. Кедей қызметкерлерге үлкен 

қызмет берме, өйткені олар алдымен 
өз қарнын тойғызбай, сенің ісіңе қа-
рамайды.

Қызметкерің қуатты, дүниелі бол-
са, өз қарнымен шұғылданбай, сенің 
тапсырған ісіңмен шұғылданады. 
Байқағын, мысалы егінге су бер-
мекші болсаң арық ылғал болса, егін 
тамырына су тез барады, егер арық 
құрғақ болса, алдымен жер жібімей, 
егін тамырына су бармайды. Кедей 
қызметкер құрғақ арық сияқты ал-
дымен өзін қандырады, кейін сені 
қанағаттандырады.

Падишалықтың 
шарттары мен 

әдеті
Ей, перзентім, егер падиша 

болсаң, өзіңді жаман істерден ау-
лақ ұстай білгін. Қолыңды, көзіңді 
халқыңның қатын-қыздары мен ба-
ла-шағаларына салушы болма. Жан 
дүниең таза болсын. Әр істі бастасаң, 
ақылдың бұйрығына сүйеніп баста, 
ақылға сыймайтын іске қол ұрма. Па-
дишаның ақылшылары – уәзірлері. 
Уәзірлеріңмен ойласып жұмыс істе. 
Қандай іске ұрынсаң да асығып-са-
судан аулақ бол. Егер бір жұмысқа 
қол ұруды көңілің ұнатса, алдымен 
ол жұмысты қалай аяқтауды жақ-
сы ойланғын. Барлық істерді ақыл 
тезіне салып байқағын. Бұзықтық 
пен басқа да зиянды жәйттерді бай-
қағыш, сезімтал болғын. Әрдайым 
шыншыл болып, кем сөйлеп, аз күл-
гін. Өзіңе бағыныштылар сенің ал-
дыңда әдепсіз және жасқанбайтын-
дардан болмасын. «Падиша үшін ең 
жаман іс – халықтың әдепсіздігі» 
депті. Сыйың ды лайықты адамдарға 
бергін және өзіңді қадірлей біл.

Ей, перзентім, сақы, жомарт бол, 
қымбат қадіріңді құнсыздандырма. 
Бір нәрсе жоқ болса, көпшіліктің 
алдында ол жоқты сездірме. Егер 
өз құныңды өзің көпшілік алдында 
төмендетсең, халық ішінде дұшпа-
ның көбейеді. Дұшпан саған қызмет 
етпей, дұшпаныңмен достасар. Әр-
дайым падишалықтың шарабына 
мас болмағын және алты нәрсені 
әрдайым ойыңнан шығарма. Олар: 
сестілік, әділеттік, қайырымдылық, 
мейірімділік пен мәдениеттілік, 
шындық. 

Жан-жақтағы өзіңе тең падиша-
лармен сырттан дос болсаң да, ішкі 
жан дүниеңмен етбауыр дос деп ой-
лама. Сол сияқты ішіңнен дұшпаным 
деп ойласаң да, оны дұшпаныңа да, 
басқаларға да сездіріп жарияла-
мағын, құпияңда сақталсын.

Рүмдік Искандар өз жауларына 
қарсы ұрысу үшін соғысқа дайын-

далды. Оған жанындағылар: «Ей, 
падиша, жауларға аңсыз кезде, кеш-
ке жақын тұтқиылдан шабуыл жа-
сайық», –  деді. Искандар: «Ұрлықпен 
жеңіске жету ұят іс», –   деді. Демек 
Падишалыққа лайықты ұлы істермен 
шұғылдануды әдеттен. Падишаның 
сөзі, мінез-құлқы басқалардың сөзі, 
мінез-құлқынан, ұлылығымен, да-
налығымен дараланып тұруы шарт. 
Арзан, құнсыз сөзбен падишалар-
дың даңқы елге тарамайды. Үкіміңді 
ұлық деп түсін, ұсақ-түйекке үкім 
шығарма. Егер бір нәрсеге бұйрық 
берсең, ол үкіміңе кереғар іс істеме.

Диқаншылық 
және базар өнері

Кәсіптес достарың көп болсын. Аз 
пайдаға қанағат қыл. Қымбат баға-
мен сатамын деп, алушыны өзің-
нен қашырма. Сонда ғана сен өзіңе 
лайық ты ырзық несібеңнен құра-
лақан болмайсың. Халық сенің ал-
дыңа сатып алу үшін келсе, достым, 
жаным, қарағым, шырағым деп жақ-
сы сөзбен қарсы алғын. Жұрт сенің 
мейірімді, мәдениетті сөзіңе риза 
болып, сататын малыңа жоғары баға 
қояды. Ұялса да сенің мақсатыңды 
орындауға жәрдемдеседі. Көпшілік 
арасында жақсы деген атағың шыға-
ды. Қай кезде болмасын шындықты 
айтқын, сараң болма. Тапқан пай-
даңды жақсы іске жұмсағын. Кедей-
лерге жәрдем бергін, өзіңнен үлкен-
дерді құрметтеп, ізет көрсете білгін.

Жалған ант ішпегін, адамдармен 
қатаң, дөрекі мәміле жасамағын. 
Әрдайым көңілің ақ болсын. Әр-
бір өнерді менің айтқанымдай етіп 
орындасаң, барлық өнер, кәсіп ие-
лерінің абзал жомарты боласың.

Жомарттық
Адамның адамдық қасиетінде үш 

нәрсе бар. Бұл үшеудің бірі – ақыл, 
екіншісі – туралық, үшіншісі – жо-
марттық (адамгершілік, сақылық, 
қолы ашықтық).

Халықтың жалпы талабына шын-
дық көзбен қарасаң бірде-бір адам 
ақыл, жомарттық және туралықсыз 
жұмыс істей алмайды. Өйткені бұл 
үш қасиет болмайтын адам жоқ, 
бірақ салғырттық, енжарлық, пара-
сатсыздық және даурықпалық ха-
лыққа сол ұлы жолды жауып қойған. 
Адам ақылмен түрлі ілімді үйрене 
алады.

Жомарттықтың негізі үш нәрсе-
ден тұрады: бірі –  айтқан сөзіңді 
қалтықсыз орындау; екіншісі –  тура-
лыққа нұқсан келтірмеу, үшіншісі –  
қайырымдылықты естен шығармау.

Адамдағы қалған қасиеттер осы 

үш нәрседен соңғы сатыда тұратын-
дар.

Жомарттықтың бір шарты  да у ыс 
көтеріп дауласып біреудің бетін 
жырт пайды. Жұртты ант ішіп, талап 
қоюға әдеттендірмейді. Халыққа қа-
тал емес мейірімді, ғаріп-ғасірлердің 
қатесіне кешірімді болып, бақыл 
болмау керек. Бұзық адамдардың 
жаман істерін жарияламайды және 
көпшілік алдында біреуге жекелей 
үгіт-насихат айтпайды.

Егер жомарттық жолына түспек 
болсаң, әрдайым үш нәрседен сақ 
болғын:

Көзіңді жаман қараудан, қолың-
ды жаман істен, тіліңді жаман сөзден 
сақта. Үш нәрсені дос-дұшпаныңа 
ашық ұста: ол –  үй-ішің, дастарқа-
ның, теңге салатын қалтаң.

Жалған сөйлеме, турасын айтқын. 
Егер жұрт сенің жомарттығыңа көзі 
жетсе, қанша абыройлы адам болға-
нымен мойын ұсынып, көпшілік 
алдында сенің жомарттығыңа тәнті 
болады. Сондықтан барлық әре-
кетіңді жасап жомарттық қасиетіңе 
ие болғын. Әрдайым өткен істің өшін 
қайтару жайын ойланба, біреуге қия-
нат жасама. Бұлар да жомарттыққа 
тән қасиет емес.

Тағы да қайталаймын, әрдайым 
өкінішті жағдайға тап болғың кел-
месе, қанағатты бол. Күншіл бол-
мағын, сонда ғана әрдайым көңілді 
боласың. Барлық қайғы-қасіреттің 
негізі – күншілдік. Білгенің  жақсы 
аумалы-төкпелі айналып тұрған дү-
ниенің ықпалымен адам әрдайым 
жақсылық пен жамандықты көреді. 
Менің ұстазым «адам баласы дүние-
нің ықпалымен мойнын созып ау-
зын ашады» дейтін. 

Дүниеде адамға бір ауырлық түс-
се, мойнымен көтереді, бір үзім нан 
түссе, аузына салады. Осы жоғары-
да айтылған екі жағдайдан дүние 
еш уақытта да тыс қалмайды. Бұл 
жолдан көзіңді айырмай ынсап-қа-
нағатқа әдеттенсең, бостандықтағы 
денең ешкімнің құлы болмайды. 
Дәмеленуді әрдайым ойыңа ал-
мағын. Жақсылық яки жамандыққа 
жолықсаң оған тәнтілік жасағын. 
Білгенің жөн, адам баласы әртүрлі, 
бірақ бір-бірінен кем болу, мұқтаж 
болу дәмеленудің салдары. Сон-
дықтан ынсап-қанағатқа әдеттенген 
жан дүниеде еш нәрсеге де мұқтаж, 
жалынышты болмайды. Сонымен 
менің тағы да айтарым, ешкімнен 
де дәмеленбегін. Адам – дүние дегі 
ең артық жаралған құрметті тіршілік 
иесі. Дәмеленуге әдеттенгендер – 
ашқарақ, ең төменгі дәрежедегі қор 
жандар. Ондай адамдар  өз малынан 
да, жомарттықтан да дәмеленеді. 
Қайыршы болсаң да, бұзақы болсаң 
да қанағатты болғын.

Адамға ақылды зорлап үйретуге 
де болмайды. Ақыл екі түрлі болады, 
біріншісі – тума ақыл, яғни табиғи 
дейді, бұл адамдағы табиғи қымбат 
қасиет, екіншісі –  кәсіптік ақыл, 
яғни еңбекпен табылған ақыл. Бұл 
кәсіби ақылды даныш дейді. Егер та-
биғи ақылың болмаса, оған ешқан-
дай лаж жоқ. Енді кәсіби ақылды иге-
руге бар күшіңді жұмса. Ақылдылар 
қауымынан болмасаң да, данышпан-
дар тобына қосыласың. Екеуінің 
біріне ие болғаның жақсы. Халықта 
«ата болмаса анадан жақсы ешкім 
жоқ» дейтін мақал бар. Егер ақылды 
болғың келсе, хикмет (фалсафа) үй-
рен. Ақыл хикметпен кемелденеді. 
Аристотель данышпаннан «ақылдың 
күші неде?» деп сұрағанда, «Адам-
ның күші – тамақтануда, ақылдың 
күші – хикмет фәлсафада» деп жауап 
беріпті.

НӨМІРДЕН – НӨМІРГЕ         

қабуснама
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2016 жылдыњ 27 аќпанында бєрімізге ардаќты жан
К‰лтай Абдырахманќызыныњ д‰ниеден озѓанына бір
жылдыњ ж‰зі болады. Кезінде ерте кеткен ж±байыныњ
орнына балаларына єке де, ана да бола білген,
жетімдік кμрсетпей тєрбиелеген К‰лтай арамызда
болса 67 жасќа толар еді. Ж‰регімізге жазылмас жара
салѓан єрі бауыр, єрі досымызды еске аламыз.

Бір єулеттіњ анасы да, атасы да сен едіњ,
Ќорѓан болып, туыс, бауыр, жаќындарды демедіњ!
Барша ж±ртты бірдей кμріп, жіті тартып бауырѓа,
Затыњ єйел болѓанымен болмысыњмен ер едіњ!

Естелік боп санамызда ќалды ќазір кμп белгі,
Сеніњ тайќы пешенењнен  талай сындар μткен-ді...
Балаларыњ μсіп-μніп, ќолы аузына жеткенде,
Ортасынан кете бардыњ, мекен ќылып бμктерді.

Ардаќтым-ау, кеттіњ мініп кемесіне келместіњ,
¤ксік ќалды μзегімде, емдей алмас енді ешкім.
"Сеніњ жаныњ наќ жєннаттыњ шалќымайды тμрінде"
деген сμзге ешќашан да, μмір-баќи сенбеспін!
Еске алушылар: Батыр Естекбай±лыныњ отбасы. Ќостанай ауданы,

Затобол кенті.

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Жанкелдин ауданы, Ќызбел ауылыныњ т±рѓыны,
ардаќты анамыз, аќ жаулыќты єжеміз, єулетіміздіњ
аќылшысы СЕРІКОВА Закира Ќойбаѓарќызын  25
аќпан к‰ні 80 жасќа толатын туѓан к‰німен ќ±ттыќ-
таймыз.

Анамызды ќуанышты к‰німен ќ±ттыќтай отырып,
денініњ саулыѓын, шањыраѓымыздыњ ырыс байлыѓын,
кμњіліміздіњ шалќыѓан шаттыѓын тілейміз. Єрдайым
осы тыњѓылыќты ќалпынан танбай ортамызда неме-
ре-шμберелерініњ кμзайымы болып, ќызыѓына кене-
ле берсін деген ж‰рекжарды тілектестігімізді
білдіреміз.

Жырлатып μлењ сепкенде,
Ќуанып ж‰рер тек пенде.
Шањыраќќа сєн берген,
Єжеміз келді сексенге.

Сексеннен де іркілместен асыњыз,
Баќыттыњ ѓана айналасын басыњыз.
Тоќсанныњ тμњірегін ењсеріп,
Алла ќолдап ж‰зге келсін жасыњыз.

Ќуанышпен ата берсін бар тањыњ,
Ќуаныштан єуезді єн шырќадым,
Мерейлі той 80 жасќа толдыњыз,
Шын ниетпен ќ±ттыќтайды ±рпаѓыњ.
Игі тілекпен: балалары Ибрагим-Дариѓа, Жањбырбай-Баќытжамал, Ай-

дархан-Г‰лнар, Асылхан-Аятипа, немерелері мен шμберелері.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Жанкелдин ауданы Торѓай селосында т±ратын ар-

даќты єке адал жар, єулетіміздіњ тірегі СЕЙДАХМЕТОВ
Тμрехан Ќайдар±лын 8-наурыз к‰ні толатын 49 жас
м‰шел жасымен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз!

Сізге зор денсаулыќ, ±заќ ѓ±мыр, баќыт тілейміз.
Ќ±тты болсын ќуанышты к‰ніњіз,
Баќытты боп шаттыќ μмір с‰ріњіз.
Бала-шаѓа ќызыѓына кенеліп,
Ортамызда ±заќ μмір с‰ріњіз!
Игі тілекпен: ж±байы Г‰лайым, балалары Айсєу-

ле-Елдос, Айбек, Н±рс±лу, жиендері Аќерке, Айша-
бибі.

Біреуге аяулы жар, ибалы келін, біреуге бауыр еті ќызы, енді біреуге
асыл ана болѓан Єлия Кенжетайќызы ЖАДИКОВА ортамызда тірі болса,
биыл  23  аќпанда 47 жасќа толар еді. Биылѓы жылдыњ 13 ќањтарында
Єлияныњ б±л д‰ниемен ќоштасќанына 10 жыл болды.

Амал нешік, ажалдыњ ±зын ќ±рыѓы арамыздан ерте іліп єкетіп, ќабырѓ-
амызды ќайыстырды. Саѓыныштан туѓан жыр жолдарымен:

Ќашанда адалдыќтыњ маќтаны едіњ,
Ж‰реді ж‰ректерде саќтап еліњ.
Тілейміз Алладан біз имандылыќ,
Мєњгілік жайлы болсын жатќан жеріњ, – деп еске аламыз.
Еске алушылар: ата-анасы,туыс- туѓандары, балалары, ж±байы.

М‰шелтой – 49!М‰шелтой – 49!М‰шелтой – 49!М‰шелтой – 49!М‰шелтой – 49!
Асыл   ана,   аялуы   жар,   ќымбатты   бауырымыз   Мейрамг‰л

ШЄМШИДЕНЌЫЗЫН 23 аќпан к‰ні толатын туѓан к‰німен шын ж‰ректен
ќ±ттыќтаймыз! Єр басќан ќадамыњ сєтті болып, ќ±т-берекењ артып, ме-
рейіњ асќаќтай берсін. Соњыњнан ерген ±л-ќызыњныњ ќызыѓына тоймай,
балаќайларыњ ел сыйлаѓан азаматтар болсын. Ата-ана, дос-жаранныњ ор-
тасында к‰ліп-ойнап ж‰ре бер. Жолдасыњ Сєулет екеуіњ шынайы махаб-
бат пен адал сезімніњ символы болып, мєњгі ж±птарыњ жазылмасын.
Ењбегіњніњ жемісін кμріп, ел алдында єрќашан ќ±рметке бμленіп, ±заќ жаса.
Бауырларыњныњ тірегі, єулетіњніњ ж‰регі бол!

Алдыѓа бассањыз да неше ќадам,
Сізбенен мерейіміз μседі єман.
Бμленіп б±л μмірдіњ баќытына,
Ж‰ре бер ортамызда есен-аман.

Т±тамыз сізді ќ±рмет барлыѓымыз,
Осылай жайнап μтсін єр к‰ніњіз.
Кμрініп биіктерден с‰йікті елмен,
¤шпес із артыњыздан ќалдырыњыз!

Игі тілекпен: ата-анасы – Шємшиден-Ѓалия, жолдасы, бауырлары мен балалары.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!

Еске алу
ЕСКЕ АЛУ

Ќазаќ мєдениеті мен єдебиетіне,
баспасμзіне елеулі ењбек сіњірген
белгілі жазушы Н±рѓожа Ораз 84 жасын-
да д‰ниеден μтті.

Ол 1932 жылы 20 ќазанда Ќостанай
облысы Урицкий ауданындаѓы "Маяк"
кењшарында туып, 1947 жылы туѓан
ауылындаѓы жетіжылдыќ мектепті
бітіріп, Гурьев (Атырау) педучилищесін
1950 жылы тємамдады. М±найлы жеті-
жылдыќ мектебінде бір жыл м±ѓалім
болып ќызмет істеді. 1951 жылы Ќазаќ
мемлекеттік университетініњ филология
факультетіне оќуѓа т‰сіп, б±л оќу орнын
да ойдаѓыдай бітірді. Алѓашќы топтама-
сы "Жас ж‰рек" (1956) атты жас аќын-
дар жинаѓына енді. 1964 жылы жарыќ кμрген "Т±њѓыш кітабынан"
бастап б‰гінге дейін жыр с‰йер ќауымѓа "Ш±ѓыла", "Кμњіл кμктемі" ,
"Тыњ т‰легі", "Ќырандар ±ясы", "Жауќазын шаќ", "Дала демі" секілді
с‰белі шыѓармаларын ±сынды.

1956-1958 жылдары мектепте ±стаздыќ ќызмет атќарып, кейін
1958-1963 жылдары Ќостанай облыстыќ "Ќостанай тањы" газетін-
де, 1963-1965 жылдары "Тыњ μлкесі" газетінде журналистік ењбек
етті. 1965 жылы Ќазаќстан Жазушылар одаѓы Целиноград облыс-
аралыќ бμлімшесіне жауапты хатшы болып таѓайындалды.
¤мірініњ соњѓы жылдары μзі ашќан "Жања Сарыарќа" журналы-
ныњ Бас редакторы ќызметін атќарды.

Ерен ењбегініњ арќасында Ќазаќстан Республикасыныњ ењбек
сіњірген мєдениет ќызметкері, Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген ќай-
раткері, ЌР Журналистер одаѓыныњ М.Сералин атындаѓы сыйлы-
ѓыныњ лауреаты атанды.

Оныњ ќаламынан кμптеген ќ±нды д‰ниелер туды. Топтама μлењ-
дері украин, орыс, ќырѓыз тілдеріне аударылды. Ќашан соњѓы демі
біткенше ќолынан ќаламын тастамай μткен дањќты жерлесіміздіњ
μмірі біздер ‰шін μнеге. Ол μзініњ барлыќ саналы ѓ±мырында туѓан
елініњ, туѓан жерініњ жырын жырлады, дањќты ењбек адамдары-
ныњ т±тастай галереясын жасады.

Жыл сайын Ќостанайѓа келіп, осы дарќан μлкеніњ азаматтары-
мен, туѓан жер тμсіндегі туѓан-туыстарымен дидарласып ќайтуды
μзіне парыз санайтын.

Н±рѓожа Ораз ±лаѓатты ±рпаќ μсіріп, елге сыйлы болды, мемле-
кеттіњ талай мєртебелі марапаттарын алды.

Ќаламы ж‰йрік журналист-жазушы, танымал мемлекет жєне
ќоѓам ќайраткері, жастардыњ тєлімгер ±стазы Н±рѓожа Ораздыњ
жарќын бейнесі біздіњ ж‰регімізде єрдайым саќталады.

Орны  толмас  ќазаѓа  байланысты  марќ±мныњ отбасы мен
аѓайын-туѓандарына ќайѓыѓа ортаќтасып, кμњіл айтамыз.

Жолбарыс ќажы Баязид, Ѓ±мар Ахметчин, Сергей Хар-
ченко,  Жан±заќ  Аязбеков, Серікбай Оспан±лы, Сєлім Мењ-
дібай, Аќылбек Шаяхмет, Хамитбек М±сабаев, Наѓашыбай
М±ќатов, Ермекбай Хасенов, Ж±маѓали Арѓынбаев, Ораза-
лы Жаќсанов.

Облыстыќ соттыњ баспасμз
ќызметініњ мєлімдеуінше, Ќоста-
най облысыныњ ќылмыстыќ іс-
тер  жμніндегі  мамандандырыл-
ѓан ауданаралыќ соты 21 жас-
таѓы Рамиль Сиитовке ќатысты
ќылмыстыќ іс бойынша сот ‰кімін
шыѓарды.

Б±ѓан дейін жазѓанымыздай,
Р.Сиитов орталыќ ж‰йке ж‰йесі-
ніњ т‰рлі ауруына шалдыќќан
2014 жылы туѓан ±лын емдету
‰шін ќаражат таппаќ болып, Ќос-
танай ќаласыныњ т±рѓынын ќор-
ќытып, аќша бопсалаѓан. ¤зініњ
ќылмыстыќ ойын ж‰зеге асыр-
маќ болѓан Сиитов 2015 жылдыњ
10 ќарашасында жєбірленуші
Ж.-ѓа 5 миллион тењге тμлемеген
жаѓдайда оныњ автокμлігін за-
ќымдап, 1999 жылы туѓан неме-
ресіне зиянын тигізетіндігі тура-
лы хат жазып, оны азаматша
кμлігініњ єйнек тазалаѓышы асты-
на бекітіп кетеді. 12 ќарашада
жєбірленуші Ж. хатты байќап,
ќ±ќыќ ќорѓау органына ж‰гінген.
Жедел-іздестіру шарасы бары-
сында айыпталушы Сиитов
жєбірленушіден 50 мыњ тењге
алуы кезінде ±сталѓан.

Сот ‰кімімен Р.Сиитов ЌР ЌК-
ніњ 194 бабы 4 бμлігі 2 тармаѓы-
мен (ќорќытып алушылыќ, яѓни
к‰ш ќолдану не бμтенніњ м‰лкін
жою немесе б‰лдiру ќатерін тμн-
діріп, аса ірі кμлемде бμтенніњ
м‰лкін талап ету) ќарастырылѓан
ќылмыстыќ  єрекет  жасауда
айыпты деп танылып, оѓан 7 жыл-
ѓа  ќатањ  тєртіптегі т‰зету коло-
ниясына  бас  бостандыѓынан
айыру жазасы таѓайындалды.

Сот ‰кімі зањды к‰шіне енген
жоќ.

Ќ.МАРАТЌЫЗЫ.

Ќоѓамныњ ќауіпсіздігін
к‰зетіп, ел ішініњ тыныштыѓы
‰шін опат болѓан оѓланымыз
Ѓазиз Байтасовты 2016
жылѓы 12 аќпанда бір минут
‰нсіздікпен еске алѓан
арнайы алѓашќы оќыту курс
тыњдаушылары, оныњ есімін
ќайта жањѓыртып, ерлігіне
таѓзым жасады. Мемлекеттік
тіл жєне аќпарат тобыныњ
инспекторы Г.Достоярова
кешімізге шаќырылды, Ѓазиз
Байтасов туралы баяндама
оќыды. Кешке арнайы
алѓашќы оќыту курсыныњ
тыњдаушылары жєне оќу
бμлімініњ оќытушылары,
взвод жетекшілері жєне курс
буыны ќатысты.

Тегеурінді тєртіп пен
тыныштыќ ‰шін μмірлерін
ќиѓан єріптесімізді єрдайым
есте саќтау, ±лыќтау, ‰лгі
т±ту,  тєртіпті жєне ќыраѓы
болу, батыл, тайсалмай жєне
табанды ќимылдарѓа,
адамгершілік ќасиеттері
жоѓары болу, ќызметке
байланысты ќиындыќтарѓа
тμзу, шыдамдылыќ таныту
біздіњ міндетіміз болып
саналады.

Ќазаќстан Республикасы
Ішкі істер министрлігі Оќу
орталыѓыныњ (Ќостанай
ќаласы) тμрінен Ѓазиз
Байтасовќа орын бμлінген.
Онда  Ѓ.Байтасовтыњ суреті
ілініп т±р. Полиция капитаны

Ѓ.Байтасовќа арналѓан
таќтайшаѓа фотосуреттері
шыѓарылѓан жєне атќарѓан
ж±мыстары жμнінде
баяндайтын материалдар
мен ќ±жаттар да аз емес.
Ѓазиз Байтасов Антына адал
болѓан жан. ¤кінішке ќарай,
еліміз бойынша ќызметтік
міндетін орындау кезінде
ќаза тапќан полиция
ќызметкерлерініњ тізімі жыл
сайын кμбейіп барады.
Ќоѓамымызда ќ±ќыќ ќорѓау
органдарыныњ ж±мысына
кμњілі толмай, сынѓа
алатындар да жеткілікті.
Алайда, ќиын жаѓдайѓа
душар болѓанда, олар ењ
бірінші полиция ќызметіне
ж‰гінеді. Азаматтардыњ
ќ±ќыќтары мен

бостандыќтарын ќорѓауда
ќаншама к‰ш-жігер
ж±мсалатынын біреу білсе,
біреуі білмейді. Ѓ.Байтасовты
арнайы алѓашќы оќыту
курсыныњ тыњдаушылары ІІО
бірінші к‰ннен бастап
білулері, ќ±рмет т±тулары
керек. Б±л іс-шара бірінші
к‰ннен бастап μткізіледі.
Ѓазиз Байтасовтыњ ерлігі
келер ±рпаќќа жєне
тыњдаушыларѓа ‰лкен тєрбие
болатынына сенімдімін.

М.ЃАЛИЕВА,
Ќазаќстан Республикасы

ІІМ Оќу орталыѓыныњ
(Ќостанай ќаласы)

криминалистика жєне
арнайы техника циклыныњ

оќытушысы, полиция
майоры.

Ерлікке жасалѓан таѓзым

Жеті
жылѓа

сотталды

Жарнама бергіњіз
келсе

54-33-22, 54-99-69 (факс)

Еске алу

Н±рѓожа ОРАЗ
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ білім басќар-
масы" ММ бос лауазымѓа орналасуѓа конкурс
жариялайды  Ќостанай облысы єкімдігі білім
басќармасыныњ "Рудный политехникалыќ
колледжі" коммуналдыќ мемлекеттік ќазына-
лыќ кєсіпорныныњ директоры (Рудный ќ.,
Ленин к-сі, 34, 8-714-31-4-47-21).

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына байланысты   60 347 тењгеден 72
204 тењгеге дейін.

Лауазымдыќ міндеттері: Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањнамасына жєне білім беру
±йымыныњ жарѓысына сєйкес оќу-єдістемелік,
ѓылыми-єдістемелік, єкімшілік-шаруашылыќ
жєне ќаржы-экономикалыќ ќызметіне басшы-
лыќ жасайды.

Оќу ж±мыс жоспарлары мен баѓдарлама-
ларын, оќу процесініњ кестесін, ішкі тєртіп ере-
жесін бекітеді. Білім беру ±йымыныњ басќару
ќ±рылымын, штаттыќ кестесін, ќызметкер-
лерініњ лауазымдыќ н±сќаулыќтарын бекітеді.
Білім алушылардыњ контингентін ќалыптасты-
рады, олардыњ єлеуметтік ќорѓалуын ќамта-
масыз етеді. Техникалыќ жєне кєсіптік білім
беру ±йымдарында ќоѓамдыќ тамаќтандыру,
медициналыќ ќызмет кμрсету ±йымдарыныњ
ж±мыс істеу жєне олардыњ ж±мысына баќы-
лауды ±йымдастыру ‰шін ќажетті жаѓдайлар-
мен ќамтамасыз етеді.

Ж±мыс берушілермен жєне єлеуметтік
єріптестермен ж‰ргізілетін ж±мысты ‰йлесті-
реді. Ќолда бар м‰ліктер мен ќ±ралдарѓа билік
ж‰ргізеді, оќу-материалдыќ базаны толтыру-
ды жєне оныњ есебі мен саќталуын, санитар-
лыќ-гигиеналыќ ережелер тєртібініњ саќта-
луын ќамтамасыз етеді. Материалдыќ-техни-
калыќ базаны ќайта жараќтауды жєне ќайта
ќ±руды ±йымдастырады. Педагогикалыќ ке-
њестіњ ж±мысын басќарады. Білім беру ±йы-
мыныњ оќыту ќызметініњ саласын д±рыс ±стау
жєне кењейту маќсатында инновациялыќ білім
технологияларын енгізуді жєне тартуды ќам-
тамасыз етеді.

Кадрларды іріктеу мен орналастыруды
ж‰зеге асырады, педагогикалыќ жєне тєрбие
процесініњ ќажетті дењгейін ќамтамасыз етеді,
олардыњ біліктілігі мен кєсіби шеберлігін арт-
тыру ‰шін жаѓдай жасайды.

‡здіксіз кєсіптік оќыту жμнінде білім беру
±йымдарымен бірлескен ж±мыс бойынша
жалпы басшылыќты ж‰зеге асырады.

Ж±ртшылыќпен байланысты ќамтамасыз
етеді, ата-аналармен (олардыњ орнын басу-
шы адамдармен) ж‰ргізілетін ж±мысты
‰йлестіреді. Жоѓары т±рѓан, ќоѓамдыќ жєне
μзге де ±йымдарда білім беру ±йымыныњ

м‰ддесін  білдіреді.
Єлеуметтік серіктестік жєне халыќаралыќ

ынтымаќтастыќты кењейту жμніндегі шаралар-
ды ж‰зеге асырады. Уєкілетті органѓа (ќ±рыл-
тайшыѓа) оќу, ѓылыми жєне ќаржылыќ ќыз-
мет нєтижелері туралы жыл сайынѓы есепті
±сынады. Ењбекті ќорѓау, техникалыќ
ќауіпсіздік жμніндегі зањнамалыќ жєне μзге де
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілер талаптарын
орындауды ќамтамасыз етеді жєне ќауіпсіз
ењбек етуге жаѓдай жасайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: жоѓары білім, білім беру ±йымын-
даѓы немесе оќу орныныњ бейініне сєйкес
±йымдарда басшы лауазымда ењбек μтілі 5
жылдан кем болмауы тиіс.

Бос лауазымѓа орналасуѓа ‰міткерлер ‰шін
єњгімелесу баѓдарламасы мыналарды ќамти-
ды: Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-
циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ Азамат-
тыќ Кодексін, Ќазаќстан Республикасыныњ
Салыќ Кодексін, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Білім туралы", "Мемлекеттік кєсіпорын тура-
лы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес ту-
ралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы тіл ту-
ралы" зањдарын, білім беруді дамытудыњ мем-
лекеттік баѓдарламаларын, білім алушылар-
дыњ білім жєне тєрбие беру мєселелері
бойынша басќа да нормативтік-ќ±ќыќтыќ ак-
тілерін; педагогика жєне психология негіздерін,
ќазіргі педагогтік ѓылым мен тєжірибе жетістік-
терін; басќарудыњ инновациялыќ єдістерін;
экономика негіздерін, ќаржы-шаруашылыќ
мєселелерін; ќ±ќыќ негіздерін, ењбек туралы
зањнаманы, ењбекті ќорѓау, техника ќауіпсіздігі
жєне μртке ќарсы ережелер мен нормаларын.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-
тар: конкурсќа ќатысу туралы μтініш, мемле-
кеттік жєне орыс тілдерінде т‰йіндеме, еркін
нысанда жазылѓан μмірбаян, білімі туралы
ќ±жаттардыњ кμшірмелері, ењбек кітапшасы-
ныњ (ол болѓан кезде) немесе ењбек шарты-
ныњ кμшірмесі не соњѓы ж±мыс орнынан
ж±мысќа ќабылданѓаны жєне ењбек шарты-
ныњ тоќтатылѓаны туралы б±йрыќтардыњ
кμшірмелері, денсаулыѓы туралы белгіленген
нысандаѓы аныќтама.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар
конкурстыњ μтетіндігі туралы хабарландыру
соњѓы б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ рес-
ми басылымында жарияланѓан сєтінен бас-
тап 15 к‰нтізбелік к‰нніњ ішінде  Ќостанай
облысы єкімдігініњ білім басќармасына мына
мекенжай бойынша ±сынылуѓа тиіс: Ќостанай
ќ., Майлин к., 2А, 106 кабинет, аныќтама ‰шін
телефон: 575-310.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ білім басќармасы" ММ
бос лауазымѓа орналасуѓа конкурс жариялайды: Ќос-
танай облысы єкімдігі білім басќармасыныњ "Ќоста-
най ќ±рылыс-техникалыќ колледжі" коммуналдыќ мем-
лекеттік ќазыналыќ кєсіпорныныњ директоры (Ќоста-
най ќ. Маяковский к-сі, 101, т.26-26-30).

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан жылдары-
на байланысты  60 347 тењгеден 72 204 тењгеге дейін.

Лауазымдыќ міндеттері: Ќазаќстан Республика-
сыныњ зањнамасына жєне білім беру ±йымыныњ жар-
ѓысына сєйкес оќу-єдістемелік, ѓылыми-єдістемелік,
єкімшілік-шаруашылыќ жєне ќаржы-экономикалыќ
ќызметіне басшылыќ жасайды.

Оќу ж±мыс жоспарлары мен баѓдарламаларын, оќу
процесініњ кестесін, ішкі тєртіп ережесін бекітеді. Білім
беру ±йымыныњ басќару ќ±рылымын, штаттыќ кес-
тесін, ќызметкерлерініњ лауазымдыќ н±сќаулыќтарын
бекітеді. Білім алушылардыњ контингентін ќалыптас-
тырады, олардыњ єлеуметтік ќорѓалуын ќамтамасыз
етеді. Техникалыќ жєне кєсіптік білім беру ±йымда-
рында ќоѓамдыќ тамаќтандыру, медициналыќ ќызмет
кμрсету ±йымдарыныњ ж±мыс істеу жєне олардыњ
ж±мысына баќылауды ±йымдастыру ‰шін ќажетті жаѓ-
дайлармен ќамтамасыз етеді.

Ж±мыс берушілермен жєне єлеуметтік єріптестер-
мен ж‰ргізілетін ж±мысты ‰йлестіреді. Ќолда бар
м‰ліктер мен ќ±ралдарѓа билік ж‰ргізеді, оќу-мате-
риалдыќ базаны толтыруды жєне оныњ есебі мен саќ-
талуын, санитарлыќ-гигиеналыќ ережелер тєртібініњ
саќталуын ќамтамасыз етеді. Материалдыќ-техника-
лыќ базаны ќайта жараќтауды жєне ќайта ќ±руды
±йымдастырады. Педагогикалыќ кењестіњ ж±мысын
басќарады. Білім беру ±йымыныњ оќыту ќызметініњ
саласын д±рыс ±стау жєне кењейту маќсатында инно-
вациялыќ білім технологияларын енгізуді жєне
тартуды ќамтамасыз етеді.

Кадрларды іріктеу мен орналастыруды ж‰зеге асы-
рады, педагогикалыќ жєне тєрбие процесініњ ќажетті
дењгейін ќамтамасыз етеді, олардыњ біліктілігі мен кєсіби
шеберлігін арттыру ‰шін жаѓдай жасайды.

‡здіксіз кєсіптік оќыту жμнінде білім беру ±йымда-
рымен бірлескен ж±мыс бойынша жалпы басшылыќ-
ты ж‰зеге асырады.

Ж±ртшылыќпен байланысты ќамтамасыз етеді,
ата-аналармен (олардыњ орнын басушы адамдармен)
ж‰ргізілетін ж±мысты ‰йлестіреді. Жоѓары т±рѓан,
ќоѓамдыќ жєне μзге де ±йымдарда білім беру ±йымы-

ныњ м‰ддесін білдіреді.
Єлеуметтік серіктестік жєне халыќаралыќ ынтымаќ-

тастыќты кењейту жμніндегі шараларды ж‰зеге асыра-
ды. Уєкілетті органѓа (ќ±рылтайшыѓа) оќу, ѓылыми
жєне ќаржылыќ ќызмет нєтижелері туралы жыл
сайынѓы есепті ±сынады. Ењбекті ќорѓау, техникалыќ
ќауіпсіздік жμніндегі зањнамалыќ жєне μзге де норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілер талаптарын орындауды
ќамтамасыз етеді жєне ќауіпсіз ењбек етуге жаѓдай
жасайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын талап-
тар: жоѓары білім, білім беру ±йымындаѓы немесе оќу
орныныњ бейініне сєйкес ±йымдарда басшы лауазым-
да ењбек μтілі 5 жылдан кем болмауы тиіс.

Бос лауазымѓа орналасуѓа ‰міткерлер ‰шін єњгіме-
лесу баѓдарламасы мыналарды ќамтиды: Ќазаќстан
Республикасыныњ Конституциясын, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Азаматтыќ Кодексін, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Салыќ Кодексін, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ "Білім туралы" , "Мемлекеттік кєсіпорын туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы тіл туралы" зањдарын, білім
беруді дамытудыњ мемлекеттік баѓдарламаларын,
білім алушылардыњ білім жєне тєрбие беру мєселе-
лері бойынша басќа да нормативтік-ќ±ќыќтыќ актілерін;
педагогика жєне психология негіздерін, ќазіргі педа-
гогтік ѓылым мен тєжірибе жетістіктерін; басќарудыњ
инновациялыќ єдістерін; экономика негіздерін, ќаржы-
шаруашылыќ мєселелерін; ќ±ќыќ негіздерін, ењбек ту-
ралы зањнаманы, ењбекті ќорѓау, техника ќауіпсіздігі
жєне μртке ќарсы ережелер мен нормаларын.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар: кон-
курсќа ќатысу туралы μтініш, мемлекеттік жєне орыс
тілдерінде т‰йіндеме, еркін нысанда жазылѓан μмір-
баян, білімі туралы ќ±жаттардыњ кμшірмелері, ењбек
кітапшасыныњ (ол болѓан кезде) немесе ењбек шарты-
ныњ кμшірмесі не соњѓы ж±мыс орнынан ж±мысќа
ќабылданѓаны жєне ењбек шартыныњ тоќтатылѓаны
туралы б±йрыќтардыњ кμшірмелері, денсаулыѓы
туралы белгіленген нысандаѓы аныќтама.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландыру соњѓы б±ќаралыќ аќпа-
рат ќ±ралдарыныњ ресми басылымында жарияланѓан
сєтінен бастап 15 к‰нтізбелік к‰нніњ ішінде  Ќоста-
най облысы єкімдігініњ білім басќармасына мына ме-
кенжай бойынша ±сынылуѓа тиіс: Ќостанай ќ., Майлин
к., 2А, 106 кабинет, аныќтама ‰шін телефон: 575-310.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ білім басќар-
масы" ММ бос лауазымѓа орналасуѓа конкурс
жариялайды: Ќостанай облысы єкімдігі білім
басќармасыныњ "Ќостанай  ќызмет кμрсету
саласыныњ  колледжі"  коммуналдыќ мемле-
кеттік ќазыналыќ кєсіпорныныњ директоры
(Ќостанай ќ. Гагарин к-сі, 68, т.54-28-15).

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына байланысты   60 347 тењгеден 72
204 тењгеге дейін.

Лауазымдыќ міндеттері: Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањнамасына жєне білім беру
±йымыныњ жарѓысына сєйкес оќу-єдістемелік,
ѓылыми-єдістемелік, єкімшілік-шаруашылыќ
жєне ќаржы-экономикалыќ ќызметіне басшы-
лыќ жасайды.

Оќу ж±мыс жоспарлары мен баѓдарлама-
ларын, оќу процесініњ кестесін, ішкі тєртіп ере-
жесін бекітеді. Білім беру ±йымыныњ басќару
ќ±рылымын, штаттыќ кестесін, ќызметкер-
лерініњ лауазымдыќ н±сќаулыќтарын бекітеді.
Білім алушылардыњ контингентін ќалыптасты-
рады, олардыњ єлеуметтік ќорѓалуын ќамта-
масыз етеді. Техникалыќ жєне кєсіптік білім
беру ±йымдарында ќоѓамдыќ тамаќтандыру,
медициналыќ ќызмет кμрсету ±йымдарыныњ
ж±мыс істеу жєне олардыњ ж±мысына баќы-
лауды ±йымдастыру ‰шін ќажетті жаѓдайлар-
мен ќамтамасыз етеді.

Ж±мыс берушілермен жєне єлеуметтік
єріптестермен ж‰ргізілетін ж±мысты ‰йлесті-
реді. Ќолда бар м‰ліктер мен ќ±ралдарѓа билік
ж‰ргізеді, оќу-материалдыќ базаны толтыру-
ды жєне оныњ есебі мен саќталуын, санитар-
лыќ-гигиеналыќ ережелер тєртібініњ саќта-
луын ќамтамасыз етеді. Материалдыќ-техни-
калыќ базаны ќайта жараќтауды жєне ќайта
ќ±руды ±йымдастырады. Педагогикалыќ ке-
њестіњ ж±мысын басќарады. Білім беру ±йы-
мыныњ оќыту ќызметініњ саласын д±рыс ±стау
жєне кењейту маќсатында инновациялыќ білім
технологияларын енгізуді жєне тартуды ќам-
тамасыз етеді.

Кадрларды іріктеу мен орналастыруды
ж‰зеге асырады, педагогикалыќ жєне тєрбие
процесініњ ќажетті дењгейін ќамтамасыз етеді,
олардыњ біліктілігі мен кєсіби шеберлігін арт-
тыру ‰шін жаѓдай жасайды.

‡здіксіз кєсіптік оќыту жμнінде білім беру
±йымдарымен бірлескен ж±мыс бойынша
жалпы басшылыќты ж‰зеге асырады.

Ж±ртшылыќпен байланысты ќамтамасыз
етеді, ата-аналармен (олардыњ орнын
басушы адамдармен) ж‰ргізілетін ж±мысты
‰йлестіреді. Жоѓары т±рѓан, ќоѓамдыќ жєне
μзге де ±йымдарда білім беру ±йымыныњ

м‰ддесін білдіреді.
Єлеуметтік серіктестік жєне халыќаралыќ

ынтымаќтастыќты кењейту жμніндегі шаралар-
ды ж‰зеге асырады. Уєкілетті органѓа (ќ±рыл-
тайшыѓа) оќу, ѓылыми жєне ќаржылыќ ќыз-
мет нєтижелері туралы жыл сайынѓы есепті
±сынады. Ењбекті ќорѓау, техникалыќ
ќауіпсіздік жμніндегі зањнамалыќ жєне μзге де
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілер талаптарын
орындауды ќамтамасыз етеді жєне ќауіпсіз
ењбек етуге жаѓдай жасайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: жоѓары білім, білім беру ±йымын-
даѓы немесе оќу орныныњ бейініне сєйкес
±йымдарда басшы лауазымда ењбек μтілі 5
жылдан кем болмауы тиіс.

Бос лауазымѓа орналасуѓа ‰міткерлер ‰шін
єњгімелесу баѓдарламасы мыналарды ќамти-
ды: Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-
циясын , Ќазаќстан Республикасыныњ Азамат-
тыќ Кодексін, Ќазаќстан Республикасыныњ
Салыќ Кодексін , Ќазаќстан Республикасыныњ
"Білім туралы" , "Мемлекеттік кєсіпорын тура-
лы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы" , "Ќазаќстан Республикасындаѓы тіл
туралы" зањдарын, білім беруді дамытудыњ
мемлекеттік баѓдарламаларын, білім алушы-
лардыњ білім жєне тєрбие беру мєселелері
бойынша басќа да нормативтік-ќ±ќыќтыќ акті-
лерін; педагогика жєне психология негіздерін,
ќазіргі педагогтік ѓылым мен тєжірибе жетістік-
терін; басќарудыњ инновациялыќ єдістерін;
экономика негіздерін, ќаржы-шаруашылыќ
мєселелерін; ќ±ќыќ негіздерін, ењбек туралы
зањнаманы, ењбекті ќорѓау, техника ќауіпсіздігі
жєне μртке ќарсы ережелер мен нормаларын.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-
тар: конкурсќа ќатысу туралы μтініш, мемле-
кеттік жєне орыс тілдерінде т‰йіндеме, еркін
нысанда жазылѓан μмірбаян, білімі туралы
ќ±жаттардыњ кμшірмелері, ењбек кітапшасы-
ныњ (ол болѓан кезде) немесе ењбек шарты-
ныњ кμшірмесі не соњѓы ж±мыс орнынан
ж±мысќа ќабылданѓаны жєне ењбек шарты-
ныњ тоќтатылѓаны туралы б±йрыќтардыњ
кμшірмелері, денсаулыѓы туралы белгіленген
нысандаѓы аныќтама.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар
конкурстыњ μтетіндігі туралы хабарландыру
соњѓы б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ рес-
ми басылымында жарияланѓан сєтінен бас-
тап 15 к‰нтізбелік к‰нніњ ішінде  Ќостанай
облысы єкімдігініњ білім басќармасына мына
мекенжай бойынша ±сынылуѓа тиіс: Ќостанай
ќ., Майлин к., 2А, 106 кабинет,  аныќтама ‰шін
телефон:  575-310.

Ќайтыс болѓан ќарыз алушы
м±рагерлерініњ ќ±ќыќтары

Банктен несие алѓан ќарыз алушыныњ ќайтыс болатын жаѓдай-
лары кездесіп т±рады. Кμп жаѓдайларда ќайтыс болѓан ќарыз алу-
шыныњ туыстары μздерін м±ндай оќиѓада не істеу керектігін білмейді.
Бір жаѓынан отбасы ‰шін ‰лкен соќќы, ал екінші жаѓынан м±рагер-
лікпен жєне несие берушімен кμптеген єурешілік туындайды.

Кμп жаѓдайларда ќарыз алушы ќайтыс болѓаннан кейін де оныњ
несиелік міндеттемелері тоќтатылмайды. М±ра ќалдырушыныњ
ќарыздарын м±рагер μтеу міндеттемелері Ќазаќстан Республика-
сыныњ Азаматтыќ кодексініњ (б±дан єрі – ЌР АК) нормаларымен
реттелген. Б±л ретте м±рагер зањ бойынша немесе μсиет бойынша
м±рагерлік ќ±ќыќќа ие болуыныњ мањызы жоќ.

Ќайтыс болѓан ќарыз алушыныњ туыстарына тμмендегі мазм±н-
даѓы єрекеттегі зањнаманыњ негізігі нормаларын білгені жμн.

ЌР АК 1038 бабына сєйкес, м±рагерлік – ќайтыс болѓан азамат
(м±ра ќалдырушы) м‰лкiнiњ басќа адамѓа (адамдарѓа) – м±рагерге
(м±рагерлерге) ауысуы. М±рагерлiк ЌР АК, ал тiкелей μзi белгiлеген
жаѓдайларда μзге де зањ актiлерiмен реттеледi.

ЌР АК 1040 бабына сєйкес, м±раныњ ќ±рамына м±ра ќалдыру-
шыѓа тиесiлi м‰лiк, сондай-аќ оныњ ќайтыс болуына байланысты
ќолданылуы тоќтамайтын ќ±ќыќтары мен мiндеттерi кiредi.

ЌР АК 1072 бабына сєйкес, м±рагер м±раны алу ‰шін оны ќабыл-
дауѓа тиіс.

М±раны ќабылдау мерзімі алты ай ќ±райды (ЌР АК 1072-2 бабы).
ЌР АК 1081 бабына сєйкес, м±ра ќалдырушыныњ кредит

берушiлерi μздерiнiњ м±ра ќалдырушыныњ мiндеттемелерiнен
туындайтын талаптарын μсиеттi орындаушыѓа (м±раны сенімгер-
лікпен басќарушыѓа) немесе єрбір м±рагерге ауысќан м‰лiк
ќ±ныныњ шегiнде ортаќ борышќорлар ретiнде жауап беретiн м±ра-
герлерге ќоюѓа ќ±ќылы.

Осылайша, алты ай μткеннен кейін, м±рагерлік ќ±ќыќ к‰шіне ие
болѓан м±рагерлер (тек м±рагерлермен алынѓан м‰лік мμлшерінде)
банк алдындаѓы ќарыздарын тμлеуге м‰мкіндік алады.

М±рагерлік ќ±ќыќ к‰шіне ие болмаѓан м±рагерлер несиені тμлеу-
ге тиісті емес. Оларда м±ндай міндеттеме жоќ.

 Банктіњ єрекетімен м±рагерлер келіспеген жаѓдайда, ЌР АК 9
бабына сєйкес, μздерініњ азаматтыќ ќ±ќыќтары мен м‰дделерін
ќорѓау ‰шін жауап берушініњ (банктіњ) орналасќан жері бойынша
сотќа ж‰гінуге ќ±ќылы.

Л.КАРПЕНКО,
ЌР ¦лттыќ Банкі Ќостанай филиалыныњ

Ќ¦Б жєне ЌЌТЌЌБ бас маманы.
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Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен сєйкес
келе бермейдi. Редакция оќырман хаттарына жауап бермейдi, оны
ќайтармайды.  ‡ш компьютерлiк беттен асатын материалдар
ќабылданбайды.  “Ќостанай тањында” жарияланѓан материалдарды
сiлтемесiз кμшiрiп басуѓа болмайды. Жарнама мен хабарландырулар-
дыњ мазм±ны мен мєтiнiне жарнама берушi жауап бередi.

А  – аќылы жарияланым.
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Газет аптасына  ‰ш рет шыѓады.
Газет Ќазаќстан Республикасыныњ Мєдениет жєне аќпарат
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Мекенжайы: С.Мєуленов кμшесi, 16.
Баѓасы келiсiм бойынша.

Ќостанай ќаласындаѓы физи-
ка-математика баѓытындаѓы На-
зарбаев зияткерлік мектебінде
аќиыќ аќын М±ќаѓали Маќатаев-
тыњ  туѓанына 85 жыл толуына
орай "Еліњ сені саѓынды" атты єн-
жыр кеші болып μтті.   Оќушылар
аќынныњ єр μлењін мєнерлеп,
наќышына келтіре оќып, ќойы-
лым кμрсетті.  ¤нерлі оќушылар
жастыќ  жігермен  єр μлењніњ
μзегін, мазм±нын, мєн-маѓынасын
аша білді,  ж‰рек ќылын шертті.

– Оќушы балаларымыз тек са-
палы біліммен ќатар  олардыњ
д‰ние-танымы жан-жаќты,
еліміздіњ тарихынан, мєдениеті-
нен, єдебиетінен хабардар бо-
луы ќажет. Ќазаќ аќын-жазушы-

поэзияныњ ќ±діретіне бμленіп
отырѓан кμрермендердіњ кμњіл-
к‰йін кμтере білді. "¤мір" таќыры-
бында Арн±р Амангелді, Жанел
Н±рымбекова, Тењіз Єбілќайыров,
Н±рзат Назарбекова аќынныњ тμл
туындыларын халыќќа паш етті.
"Туѓан жер", "Отан" таќырыбында
"Аќќулар ±йыќтаѓанда"  трагедия-
лыќ поэмасымен, "Алтай-Атырау"
атты кμлемді шыѓармалары  жања
‰лгіде кμрініс ретінде кμрсетілді.
Оќушылар кμрермен ќауымныњ
ризашылыѓына ие болды. Олар
ќошеметтерін кμрсетіп,  ду ќол ша-
палаќтады.

СУРЕТТЕ: ќойылымѓа ќаты-
сушы μнерлі оќушылардыњ
бір тобы.

Суретті т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Елбасы Н.Назарбаев "100 наќты ќадам" ¦лт
жоспары баѓдарламасыныњ аясында 3 жања Т±жы-
рымдама єзірленгенін, ол – біртектілік пен
бірт±тастыќты ныѓайту мен μркендету єрі Ќазаќ-
стан халќы Ассамблеясын жєне дене тєрбиесі мен
спортты 2025 жылѓа дейін дамытуѓа кμњіл
бμлінетінін айтќан болатын.

Соныњ негізінде єр μњірде б±л баѓытты ж‰зеге
асыруда бірнеше игі іс-шаралар ќолѓа алынып, са-
лауатты μмір салтын ќалыптастыруѓа ерекше
ыќпал ететін баѓдарламалар ќ±рыла бастады.
Таяуда аталѓан баѓдарламаѓа сєйкес Ќостанай ќала-
сындаѓы дарынды балаларѓа арналѓан мектеп-ин-
тернаттарыныњ оќушылары арасында спорттыњ
11 т‰рінен апталыќ спорт бєсекесі мєресіне жетті.
Алѓашќы к‰ні Ы.Алтынсарин атындаѓы мектеп ин-
тернатыныњ спорт залында кμњілді ойындар сайы-
сы μтті. Оѓан оќушылар мен ата-аналары жєне м±ѓа-
лімдер ќауымы ќатысып, ќорытындысында 1-орын-
ды Ы.Алтынсарин атындаѓы мектеп интернаты
жењіп алса, 2-орынды Ќазаќ-т‰рік лицейі, ал,
3-орынды Озат мектеп интернаты иеленді.

Содан кейін жарыстыњ екінші, ‰шінші к‰ні
Ќазаќ-т‰рік лицей интернатыныњ спорт алањында
8-9 жєне 10-11 сыныптыњ ±лдары арасында шаѓын
футбол бєсекесі ќыза т‰сті. М±нда 8-9 сыныптар
ішінде Ќазаќ-т‰рік лицей интернатыныњ аяќдоп-
шылары ешкімге дес бермеді.  2-3-орындарды Озат
интернаты мен Ы.Алтынсарин атындаѓы мектеп-
интернаты иеленді. Ал, 10-11 сыныптар арасында
таѓы да Ќазаќ-т‰рік лицейі оќушылары мыќтылыќ
танытса, кейінгі ж‰лделерді Ы.Алтынсарин атын-
даѓы мектеп-интернаты мен Озат интернаты фут-
болшылары   иеленді.

Келесі к‰ндердегі жарыстар волейболдан, тоѓыз-
ќ±малаќтан, шахматтан ±йымдастырылып, μзара
жењімпаздарды аныќтады. Жалпы, спорт сайыс-
тарыныњ ќорытындысы бойынша командалыќ
есепте алѓашќы орынѓа Ы.Алтынсарин атындаѓы
мектеп-интернаты шыќса, содан кейінгі орындар-
ды Ќазаќ-т‰рік лицейі мен Озат интернаты бμлісті.

Сєлім АТЫЃАЕВ,
Ы.Алтынсарин атындаѓы мектеп-интерна-

тыныњ денешыныќтыру пєнініњ м±ѓалімі.

 Жырмен μрілген  μмір – дастан

"Дарын ж±лдыздары"
мєресіне жетті

Мєуліт мерекесі

м‰барак болсын!
Алтынсарин

μњірініњ ж±рт-
шылыѓы жаќын-
да жергілікті
мєдениет ‰йінде
М±хаммед Пай-
ѓамбардыњ туѓан
к‰ні – Мєуліт
мерекесін атап
μтті. Алтынсарин-
дыќ м±сылман-
дар ‰шін μте ерек-
ше ќуаныш пен
шаттыќ к‰ні. Ме-
рекеге аудан
т±рѓындары, ме-
кеме басшылары,
кєсіпкерлер жєне
аќсаќалдар жи-
налды. Аудан
єкімі Батырбек
Ахметов пен Ќос-
танай облысы-
ныњ μкіл имамы
Бахытбек Н±рѓа-
был±лы сμз сμйлеп, айтулы мерекемен шын ж‰ректен ќ±ттыќ-
тады. Аудандыќ Алдияр±лы Жан±заќ мешітіне ќолдау
кμрсетіп, кμмек ќолын созатын кєсіпкерлерге алѓыс хаттар
табысталды. Марапатталѓандардыњ ќатарында, "Сосновый
бор" шипажайыныњ директоры Дидар Єубєкіров те  бар.
Ауданныњ бас имамы Мейрамхан Егеубаев та мектеп оќушы-
ларына жєне мешіт ќызметшілеріне осындай шараларѓа ќаты-
сып, шыѓармаларды жазѓаны жєне дєст‰рлі дін – исламды,
насихаттаѓаны ‰шін алѓысын білдірді. Тоѓызќ±малаќ, асыќ
ату жєне ќазаќша к‰рес спорт т‰рлерінен жарыстар μтіп, же-
њімпаздар алѓыс хаттармен жєне ескерткіш сыйлыќтармен ма-
рапатталды.

Сабыр  МОЛДАЃАЛИ.
Алтынсарин ауданы.

Астана ќаласындаѓы
Л.Гумилев атындаѓы Еура-
зия ±лттыќ университетін-
де  "Жастар болашаќтыњ
бастамасы" атты ашыќ
аймаќтыќ пікірсайыс тур-
нирі болып μтті. Турнирге
ќатысќан республикамыз-
дыњ, атап айтќанда, Аста-
на, Ќостанай, Кμкшетау,
Семей, Павлодар ќалала-
рыныњ пікірсайысшылары
сμз додасына т‰сті. Тур-
нирдіњ ерекшелігі  сол,
пікірсайысшылардыњ т‰р-
лі форматта ойын кμрсе-
туі.  Ал, негізгі іріктеу ойындары
халыќаралыќ британдыќ амери-
кандыќ форматта μтті. Іріктеу ке-
зењінен с‰рінбей μткен Ќостанай
академиясыныњ  "Зањ жєне
тєртіп"  командасы, дєлірек айт-
ќанда,   3-курс курсанттары Ќабай

Г‰лназым
      САЃИТОВА

Жењімпаз

пікірсайысшылар

Манар мен Ќуандыќ Байболат-
тан ќ±ралѓан "The champions"
командасы американдыќ парла-
менттік форматтыњ  жењімпазы
атанды.

СУРЕТТЕ: жењімпаздар.

Г‰лназым
          САЃИТОВА

ларымыздыњ шыѓармаларымен,
жырларымен танысып, тіпті єрбір
шыѓармасын жан-тєнімен с‰йіп
оќып, жатќа білсе тіпті жаќсы.
¤зініњ тμл єдебиетініњ б±лаѓымен
сусындауы керек. Аќиыќ аќыны-
мыздыњ жыр шумаќтарынан мо-
нолог-ќойылым дайындауѓа мек-
тебімізде машыќтануда ж‰рген
А.Байт±рсынов атындаѓы ЌМУ-
дыњ ќазаќ филологиясы факуль-
тетініњ студенттері кμп кμмек-
тесті, оларѓа рахмет, – деді кешті
±йымдастырушы, ќазаќ тілі
пєнініњ м±ѓалімі  Г‰лім Опина.

"Ана мен бала" таќырыбында
Єлия Намиялиева "Бесік басын-
да єнімен шыѓып μлењмен айтса,
оны єрі ќарай Бекзат Бажикеев
"Анама" μлењімен ±штастыра
білді. "Арман-ай" єнімен Алмат
Жанабай пен Ерасыл М±тахан
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