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¤њір  экономикасына  тыњ  серпін  беріп  отырѓан
бірден-бір кєсіпорын "Агротехмаш" ЖШС ±жымы биыл
26 сєуірде мерзімінен б±рын μтетін Президент сайлау-
ына ќолдау маќсатында акция ±йымдастырды.

Шарада Елбасы Н±рс±лтан Назарбаевтыњ б‰гінгі
ж‰ргізіліп отырѓан салиќалы саясаты айтыла келе, Пре-
зидент сайлауыныњ уаќытынан б±рын болѓанына ри-
зашылыќ рєуіште пікірлерін жеткізді.

Бірталай жылдан бері аталѓан кєсіпорында слесарь
болып ењбек етіп келе жатќан тєжірибелі маман Есіл
Ѓалымжанов:

– Кешегі  к‰ні  жарыќ  кμрген Елбасы Жарлыѓы мен
‡ндеуін баршаларыњыз жаќсы білесіздер. Ассамблея-
ныњ кμтерген сол игі бастамасына барша ел болып ќол-
дау білдірдік. Ќоѓамдыќ талќыѓа т‰сті. Соныњ нєтижесін-

де Елбасы Н±рс±лтан Назарбаев та халыќтыњ сол
пікіріне ќ±лаќ т‰ріп, мерзімінен б±рын μткізілетін Пре-
зидент  сайлауыныњ уаќытын белгілеп берді. Біз – ењбек

±жымы Елбасыныњ сол сайлауѓа таѓы бір мєрте т‰суін
ќолдаймыз, – деп жігерлі аяќтады сμзін.

Б±дан кейін "Агротехмаш" ЖШС-ніњ есепшісі Алек-
сандра Варапаева да жалынды пікірін жеткізді. Ол
Ќазаќстандаѓы ±лт пен ±лысты айрандай ±йытып, ењ
алдымен елдіњ ынтымаѓы мен бірлігін, татулыѓын бас-

"Жасотандыќ" еріктілер мек-
тебі студенттерден ќ±ралѓан.
Олар оќудан кейінгі уаќыттарын
бос μткізбеуге тырысады. Топ-
топ болып жиналып ардагерлер-
ге кμмектеседі. Ќариялар т±ра-
тын ‰йлердіњ аулаларын ќардан
тазалап, ‰й шаруасына  да  ќол-
ѓабыс  етеді.  Жастардыњ  б±л

Ардагерге ±ялы телефон табыстады

ты назарѓа алатын Кμшбасшы – Н±рс±лтан Назарбаев-
тыњ ерен ењбегіне тоќталды. Оныњ халыќаралыќ аре-
надаѓы бедел-абыройыныњ биіктігін де баяндады. Ал,
Валерий Варкентин:

– Тоќсаныншы жылдардаѓы μліара шаќта т±ралап
ќалѓан кєсіпорынѓа серпін берген Елбасына біз алѓыс
айтпаќпыз. Оныњ стратегиялыќ саясатына дєн ризамыз.
Атадан балаѓа жалѓасќан дєст‰рмен м±нда кμп адам
ќызмет етуде. Ширек ѓасыр тарихы бар зауыттыњ келе-
шекте одан єрі дамуына тілектеспіз єрі ењбек етіп ж‰рген
болашаќ жастарѓа ‰міт артамыз, – деп ой т‰йді. Вале-
рий Артуровичтен кейін кєсіпорынныњ ењ жас маманы
металл ќорыту ісініњ шебері Виталий Борщев те Прези-
дент сайлауына ќолдау білдіретінін, Елбасы Н±рс±лтан
Назарбаевтыњ сол сайлауѓа т‰ссе дауыс беретінін
жеткізді.

Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Н±рболат
          МЕШІТБАЕВ

ПРЕЗИДЕНТ САЙЛАУЫ

бастамасы ќ±птарлыќ іс. ¤ткен
сенбіде бір топ ерікті облыс ор-
талыѓындаѓы ардагер Мария Чи-
бутолинаныњ ‰йіне барды.  Ќарт
анаѓа дабыл т‰ймесі орнатылѓан
±ялы телефонды табыстап,
оны пайдаланудыњ жолда-
рын т‰сіндірді.
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Облыс аумаѓында ¦лы Отан соѓысыныњ ардагерлеріне
дабыл т‰ймесі орнатылѓан телефондарды табыстау
шарасы жалѓасын табуда. Б±л μнегелі істіњ ж‰зеге асуына
"Жас Отан" жастар ќанаты ќостанайлыќ филиалыныњ
еріктілері ‰лес ќосып, аѓа буынѓа ќолѓанат болуда.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Н±рс±лтан НАЗАРБАЕВ:
Ќазаќ ќазаќ болѓалы ќазіргідей тμрт ќ±быласы

т‰гел, ќуатты елге айналып кμрген емес. Біз б‰гін
ќариясы ќамсыз, азаматы алањсыз, ±рпаѓы уайым-
сыз елдердіњ ќатарына ±мтылдыќ. Біз ‰шін кμк ас-
панымыз ашыќ, кμк байраѓымыз асќаќ болѓаннан
артыќ мєртебе жоќ.

Елбасы Жарлыѓына ќолдау кμрсетті



      Мария әжейдің жасы қазір 
             92-де. Отты жылдары өзінің 
замандастары сияқты соғыстың 
ауыр тұрмысын бастан кешкен. 
Бүгінде қаладағы қызы мен  неме-
ресінің қолында тұрады. Ардагер 
жастардың іздеп келгеніне бала-
ша қуанып, ақ алғысын білдірді. 

– Республикада «Өмір жолы» 
акциясы бастау алды. Акция 
аясында ардагерлерді артында 

дабыл түймесі бар ұялы теле-
фондармен қамту жоспарланған. 
Қазіргі уақытта Қостанай қала-
сында 132 ардагер бар. Соның 
ішінде елу шақты ардагерге ерек-
ше телефонды тапсырдық және 
қариялар туралы ақпараттарды 
жинап, операторға баяндадық. 
Ол кісілердің жасы, мекенжайы, 
туған-туыстары, тіпті сырқаты 
туралы деректер базада сақтал-

ды, – дейді «Жас Отан» ЖҚ қос-
танайлық филиалы жанындағы 
еріктілер мектебінің үйлестірушісі 
Гауһартас Қалақова.

Аталған іс-шара «Нұр Отан» 
партиясының «Ардагерлерді ар-
дақтайық» акциясы аясында өтті. 
«Жасотандық» еріктілер Қос танай 
қаласымен қатар өңірге қарас-
ты аудандардағы ардагерлерді 
 аралады.
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Таңдау жасады
Мұрат 
     ЖҮНІСҰЛЫ

Н.Құлжанова атындағы 
Торғай гуманитарлық кол-
леджінің мәжіліс залында  Қа-
зақстан халқы Ассамблеясының 
мүшелері: Торғай аграрлы-тех-
никалық колледжінің бөлім мең-
герушісі Ж.Ғапбасұлы, гумани-
тарлық колледждің директоры 
С.Тасмағанбет және қаладағы 
«Видергебург» неміс қоғамдық 
бірлестігінің төрайымы З.Пыхти-
налар студент жастармен кез-
десіп, еліміздегі ынтымақ пен 
бірлікті сақтауда Ассамблеяның 
алар орнының айрықша екенді-
гін түсіндірді. 

– ҚР Президенті Н. Назарба-
евтың сындарлы саясатының арқасында Отанымызды мекендеген 
жүз отыздан астам ұлттар мен ұлыстар ортақ мүддеге ұйып отыр. 
Ассамблея елде кезектен тыс Елбасы сайлауын өткізуді бекер ұсынып 
отырған жоқ. Алдымызда биік мақсаттар мен жауапты кезең тұр. Ел-
басының "Қазақстан – 2050" Стратегиясы ел жүрегінде. Олай болса, 
алдағы өтетін сайлауда біздің таңдауымыз Н.Ә.Назарбаев!, – деді 
Ассамблея мүшелері бірауыздан. 

 Сондай-ақ, үстіміздегі жылы аталып өтілетін Қазақ хандығының 
550 жылдығы, Жеңістің 70 жылдығы, Ата заңымыздың 20 жылдығы, Қа-
зақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығы мерейлі мерекелерімен 
құттықтады.

 Кездесуге қалалық ішкі саясат бөлімінің басшысы М. Айтмағанбе-
това және БАҚ өкілдері қатысты.  

Арқалық қаласы.

СУРЕТТЕ: Кездесуден көрініс.
Суретті түсірген автор.
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Жастар Елбасына  
сенім артады

Рәш 
    ӘБІШЕВА

Қазақстан халқы Ассамблеясының елімізде президент сайлауын 
мерзімінен бұрын 2015 жылы өткізу туралы Қазақстан халқына жол-
даған Үндеуін Жанкелдин ауданының тұрғындары да зор ықыласпен 
қолдады. 

Биылғы жылы осы саяси іс-шараның жоғары дәрежеде өтуіне 
Торғайдың жалынды жастары ауданда бірінші болып үн қосты. «Жа-
лын» жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен жиында 
бірлестіктің жетекшісі Г.Раисова, ұстаздар А.Қыпшақбаева, А.Жаку-
пова, аудандық аурухананың бас маманы Ғ.Есполов, «Біздің Торғай» 
аудандық газетінің Бас редакторы  Г.Ысмағұл еліміздің тәуелсіздік 
алғаннан бергі жетістіктерін тілге тиек етті. Екі он жылдықта елімізде, 
халықаралық саяси-экономикалық аренада көптеген бастамалар мен 
игі істердің сәтті жүзеге асуына тұңғыш Президентіміз Н.Назарбаев-
тың сіңірген еңбегі зор, – деді аудан жастары. Сондықтан Қазақстан 
дүниежүзіндегі дамыған отыз елдің қатарынан көрініп, «Нұрлы жол – 
болашаққа бастар жол» ұзақ мерзімді стратегиясын жүзеге асыруға 
Көшбасшымыз Нұрсұлтан Әбішұлына алдағы Президенттік сайлауда 
қолдау білдіретіндіктерін айтты. 

Жанкелдин ауданы.
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Маңызды шара
Жақында ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқор-

лыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қостанай облысы бойынша депар-
таментінің тәртіптік кеңес хатшылығының меңгерушісі Асхат Іскендіров 
пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы оқыту бөлімінің қызметкерлері А.
Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің эконо-
мика және менеджмент кафедрасының студенттеріне «Мемлекеттің 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына жастардың көзқарасы» тақы-
рыбында кездесу өткізді.

Кездесуде жаңадан құрылған мемлекеттік орган – Агенттіктің 
негізгі міндеті мен бағыты туралы және сыбайлас жемқорлықсыз – 
еліміздің жаңа форматтағы даму векторын айқындауға негізделген 
құжаты болған Еліміздің Президенті Нұрсұлтан Назарбаев бекіткен 
Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы стратегиясы түсіндірілді. 

Сонымен бірге кездесуде студенттер мемлекетіміздің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы жүргізіліп жатқан саясаты бойынша ой-пікір-
лерімен бөлісіп, қызықтырған сұрақтарын қойды.

Қымбат 
     ДОСЖАНОВА

Облыс аумағында «Қайта 
оралған есімдер» атты «Нұр 
Отан» партиясының республика-
лық акциясы басталды. Аталған 
шара «Ардагерлерді ардақтайық» 
партиялық жобасы аясында жү-
зеге асуда.

Ауқымды шара өңірге қарасты 
Владимиров ауылынан бастау 
алды. Ауылдың оқушылары және 
«Олимп» әскери-патриоттық клу-
бының тәрбиеленушілері, ерікті 
жастар ҰОС-ның боздақтарына 
арналған мемориалға ескерт-
кіш лентасын қойды. Алдағы 
уақытта бір топ еріктілер хабар- 
ошарсыз кеткен жауынгерлердің 
жерленген орнын іздеумен ай-

налыспақ. Оқушылар анықтаған 
жауынгерлердің есімдері мектеп 
маңындағы ескерткішке жазыла-
ды. Акцияның өтуіне «Нұр Отан» 
партиясы ҚОФ мұрындық болды.

– ҰОС жылдары біздің ауыл-
дан 400 адам майданға аттанды. 
Соның ішінде 212 жауынгер ұрыс 
даласында қаза тапты. Ерік-
ті жастар мен белсенді азамат 
Михаил Кашалконың арқасында 

хабарсыз кеткен 51 ардагер тура-
лы тың ақпараттарды таптық. Бұл 
бағыттағы жұмыстарды жалғас-
тыра береміз. 9 мамырға дейін 
жерлес батырлардың есімдерін 
ескерткішке жазуды жоспарлап 
отырмыз, – деді «Олимп» әске-
ри-патриоттық клубының жетек-
шісі Болат Кенжебаев.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан көрініс.
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«Қайта оралған есімдер»

Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Облыстық баспасөз клубында облыстық 
тілдерді дамыту басқармасының 
басшысы Ж.Үмбетовтың қатысуымен 
баспасөз конференциясы өтті. 
Кездесу барысында басқарманың былтыр-

ғы жылы атқарған жұмыстары мен алға қойған 
жоспарлары талқыланды. Тілдерді қолдану мен 
дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемле-
кеттік бағдарламаның облыс көлемінде іске асы-
рудың 2014-2016 жылдарға арналған іс-шаралар 
жоспары бекітіліп, жүзеге асуда. 

– Облыста тілдерді оқытудың инфрақұрылымы 
жасалды. 18 тілдерді оқыту орталығына мемле-
кеттік, ағылшын және этникалық топтардың ана 
тілдерін оқытумен 14 мыңнан астам ересек азамат 

оқиды. Оған тек мемлекеттік қызметкерлер ғана 
емес, кез келген ниет білдірген азамат барып тегін 
білім ала алады, – деді Ж. Үмбетов. 

Өткен жылы басқарма «Қостанайдың жас көш-
басшылары» қоғамдық ұйымымен бірлесе отырып 
мемлекеттік тілді көпшілікке таныту және «Тіл-
дердің үштұғырлығы» мәдени жобасын насихат-
тауға бағытталған екі әлеуметтік жобаны жүзеге 
асырған. 

Оның сыртында мемлекеттік тілді меңгерген 
облыстық конкурстардың жеңімпаздары респу-
бликалық сайыстарда да жоғары нәтижелер көр-
сеткен. Бұл Қостанай облысы үшін қуанарлық 
жетістік.

Кездесуде көшедегі қате жарнамалар, мемле-
кеттік қызметкерлердің ана тіліне деген немқұрай-
лығы жөнінде сұрақтар қойылды.  

Ардагерге ұялы телефон табыстады
1-бет

БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

Ана тіліміздің аясын қайтсек кеңейтеміз?

Гүлназым
       САҒИТОВА

Міне, осындай тақырыпта 
облыстық білім басқармасы мен 
балаларға қосымша білім беретін 
оқу-әдістемелік орталығы өңірдегі  
білім беру ұйымдары арасында 
сырттай кино, бейнеролик бай-
қауын өткізді. Кино, бейнеро-
ликтердің тақырыбы: «Руымның 
шежiре ағашы», «Туған өлкем, 
мақтанышым», «Соғыс жылда-
рындағы менің отбасым», «От-
басымның дәстүрі», «Отбасылық 
мереке» деп аталды. Байқауға 
Лисаков, Қостанай қалалары мен 
Алтынсарин, Қамысты, Меңдіқа-

ра, Ұзынкөл, Қостанай, Сарыкөл, 
Жанкелдин, Жітіқара, Науырзым, 
Қарасу, Федоров, Қарабалық, 
Таран, Әулиекөл, аудандарынан  
қырык екі жұмыс түсті.  Осы жұ-
мыстарда негізінен өз халқы-
ның, отбасының, туған өлкесінің 
тарихы туралы баяндалып, елі 
мен жеріне деген патриоттық 
сезімін, қызығушылығын ояту 
секілді қасиеттер бірінші орынға 
қойылған-ды.  Келіп түскен жұ-
мыстар ішінен үздігін таңдап алу 
да оңайға түскен жоқ. Дегенмен 
қазылар алқасы Кәкімжан Сәру-
ардің қысқаметражды «Боранды 
түнде» атты фильмін жоғары 
бағалап, оның қызықты, ерекше, 

баурап әкететін сюжетті екенді-
гін, басты рөлді фильмнің авто-
ры әртістік шеберлікпен орындап 
шыққанын атап өтті.

Сонымен байқаудың қоры-
тындысы бойынша  бірінші орын 
Сәруар Кәкімжанға (Жанкелдин 
ауданы  А. Нұрманов атындағы 
негізгі мектебі), екінші орын 
Сүлейман Мақсұтовқа(Қостанай 
қаласы, физико-математикалық 
лицейі), үшінші орын Максим 
Шевченкоға (Қостанай қаласы, 
№8 орта мектебі) берілді. Байқау-
дың жеңімпаздары және жүлде-
герлері облыстық білім басқарма-
сының грамоталарымен, бағалы 
сыйлықтармен марапатталды. 

 «Менің отбасым»
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¤німі с±ранысќа ие
Ќостанай ауд. Затабол кентінде "Фиш Сервис"  балыќ μњдеу

кєсіпорыны ќостанайлыќтарѓа жаќсы танымал. Оныњ жетекшісі
А.Сафин μз кєсібін 2003 жылы ашќан болатын. Алѓашќыда балыќ
жєне балыќ μнімдерін шет елдерден тасыды. Б‰гінде кєсіпорын
тењіз балыќтарын  т±здап  ќаќтаумен айналысады. М±ныњ бєріне
кєсіпкер μз аќшасын ѓана ж±мсады. Шаѓын μндіріс орыны жања
ќойма салып алды. Аудан орталыѓынан д‰кен ашты. Онда балыќ
μнімдері кμтерме жєне бμлшек саудамен сатылады.

 Жєрмењке μтті
Ќостанай ќ. Облыс орталыѓында ±йымдастырылѓан сауда-сат-

тыќќа μњірдіњ 13 ауданы мен ќаланыњ ауылшаруашылыќ μндіру-
шілері атсалысты. Т±тынушыларѓа μз талѓамдарына ќарай
жергілікті μнімді тиімді баѓамен  сатып алуѓа кењ м‰мкіндік туды.
Мєселен, ірі ќара мал еті 800-1000 тењгеден, жылќы - 1000-1100
тењгеден саудаланды. Одан басќа да с‰т μнімдері,  ±н, кеспелердіњ
сан алуан т‰рлері, кμкμністер мен жемістер ќостанайлыќтарѓа
±сынылды. Жєрмењкеде 42 млн. тењгеніњ μнімі сатылды.

Дєрігерлермен кездесті
Ќостанай ќ. "Н±р Отан" партиясыныњ μкілдері ќаламыздаѓы

№2 емхананыњ ќызметкерлерімен кездесу μткізді. Жиын бары-
сында олар медицина ќызметкерлеріне т±рѓын ‰й баѓдарламасы-
ныњ жања баѓыттары мен баспанаѓа ќол жеткізудіњ тиімді т±ста-
рын айтып, т‰рлі кењестер берді. Жалпы, н±ротандыќтар жыл
басынан бері осындай алты кездесу μткізіп, оѓан ж‰зден астам
мекеме ќызметкерлері мен кєсіпорын ж±мысшылары ќатысќан.

Мєдениетке мєн берілуде
Науырзым. Ауыл мєдениетін кμтеру ‰шін б‰гінде бар жаѓдай

жасалуда. Биылѓы жылы ауданда б±л салада кμп ілгерілеушілік
байќалмаќ. Ауылдыќ мєдениет мекемелерін компьютерлендіру
жєне телефондар орнату, аппаратура сатып алу, аудандыќ мєде-
ниет ‰йін ќ±руѓа жобалыќ-ќ±жаттама єзірлену ‰стінде. Онымен
ќоса Шолаќсай ауылында м±ражай ашу жоспарланып отыр. Аудан-
даѓы 10 кітапхананыњ кітап ќоры 172 мыњ дана. Б±л бір аудан
‰шін жаман кμрсеткіш емес.

"Шоќан шєкірттері"
Єулиекμл. Ауданѓа ќарасты №28 Ќ±см±рын орта мектебініњ

пікірсайысшылары Астана ќаласында μткен "ASTANA OPEN IV"
дєст‰рлі дебат турнирінде ІІІ орынды иеленді. Аталѓан турнирге
Ќостанай облысыныњ атынан  4 команда ќатысќан болатын. Атап
айтар болсаќ, Ы.Алтынсарин атындаѓы мектеп-интернатынан
"Ыбырай ізбасарлары", "Айтуѓа оњай" командалары, №28
Ќ±см±рын орта мектебініњ "Шоќан шєкірттері" жєне "Жас тол-
ќын" командалары баќ таластырды.

Тарих ќойнауында
Ќостанай ќ. Л.Толстой атындаѓы облыстыќ кітапханада

"Оќымыстылар ортамызда" клубы ж±мысыныњ аясында тарих
ѓылымдарыныњ докторы Еркін Єбілмен кездесу μтті. Кездесу та-
ќырыбы ќазаќ хандыѓыныњ ќ±рылѓанына 550 жыл толуы. Кітап-
ханада бас ќосќан оќытушылар мен студенттер, оќырмандар кеш
ќонаѓына т‰рлі сауалдар ќойып, тарих ќойнауына бойлады. Б±л
таќырып б‰гінде елімізде кењінен талќыланып, зерделенуде.

Баѓдарламаныњ
барлыќ баѓыттары
биыл да ж±мысын жалѓастыратын

болады

 Шенеуніктер доп тепті
Жітіќара. Ќар ‰стіндегі шаѓын футболдан мемлекеттік ќыз-

меткерлер мен кєсіпорындар арасында аудандыќ спартакиада
мєресіне жетті. Дєст‰рлі т‰рде μтіп т±ратын б±л спорт т‰рі бой-
ынша жарысќа барлыѓы 11 команда ќатысып, баќтарын сынады.
Финалѓа шыќќан аудан єкімдігінен ќ±ралѓан команда №5 μрт
сμндіру бμлімініњ ќ±рамасын ±тып, жењімпаз атанды. ‡шінші
орынды "ЌазТрансГаз Аймаќ" АЌ-ныњ аудандаѓы филиалыныњ
футболшылары ќанаѓат т±тты.

Ќостанайлыќ ‡Е¦-дыњ
μкілдері Мемлекет
басшысыныњ
"М‰гедектердіњ ќ±ќыќтары
туралы конвенцияны
ратификациялау туралы"
ЌР зањына ќол ќойѓанына
ќуанышты екендерін
жеткізді. Себебі, аталѓан зањ
м‰гедектердіњ
ќ±ќыќтарыныњ ќорѓалуын
ныѓайта т‰спек.

2006 жылы Б¦¦-ныњ Бас Ас-
самблеясы "М‰гедектердіњ
ќ±ќыќтары туралы Конвенция"

М‰гедектер туралы
Конвенция

ратификацияланды

Елбасыныњ  алѓа ќойѓан μзекті
мєселелерініњ бірі – халыќты ж±мыспен
ќамту болып табылады. Осы маќсатта,
елімізде 2011 жылдан бастап "Ж±мыспен
ќамтудыњ жол картасы–2020"
баѓдарламасы ќолѓа алынѓан болатын.
Б‰гінде біздіњ μњірде де аталѓан
мемлекеттік баѓдарлама аясында
атќарылѓан ж±мыстар аз емес. Б±л туралы
облыс єкімініњ орынбасары
М.Дєрібаевтыњ ќатысуымен μткен
кењейтілген алќа мєжілісінде облыстыќ
ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік
баѓдарламалар басќармасыныњ басшысы
Е.Жаулыбаев баяндама жасады.

Оныњ айтуынша, биылѓы єлемдік даѓдарыста
да м±ндай єлеуметтік баѓдарламалардыњ ж‰зеге
асырылуына еш кедергі келтіріліп жатќан жоќ.
‡стіміздегі жылы да "Ж±мыспен ќамтудыњ жол кар-
тасы–2020" баѓдарламасыныњ барлыќ баѓыттары
ж±мысын жалѓастыратын болады. Аталѓан баѓдар-
ламаны ж‰зеге асыруѓа жеткілікті ќаражат та ќа-
растырылѓан. Мєселен, биыл Ќостанай облысы-
на 2 млрд. астам ќаржы бμлініп отыр. Б±л ќаражат
жастар тєжірибесі, шаѓын кєсіпкерлікті дамыту,
ќайта даярлау курстарына жіберу, инфраќ±ры-
лымдарды жμндеу арќылы халыќты ењбекпен ќам-
туѓа ж±мсалмаќ. Ал, μткен жылы мемлекеттік баѓ-
дарлама аясында μњірімізде кμптеген ж±мыстар
атќарылды. Бірінші баѓыт бойынша іске асыры-
луы тиіс 127 жобаныњ 125-сі μткен жылы толыќ
ж‰зеге асырылса, ќалѓан екі жоба – Мењдіќара
жєне Федоров аудандарындаѓы екі амбулатория-
ныњ ќ±рылысы биыл аяќталатын болады. Осы жо-
балардыњ арќасында он мыњѓа жуыќ адам ж±мыс-
пен ќамтылѓан. Республика ќазынасынан бμлінген
ќаражат та уаќытылы игерілді. Баѓдарламаныњ
екінші баѓыты бойынша 120 адам кєсіпкерлік не-
гіздеріне оќытылып, 460 адамѓа 915 млн. тењге
кμлемінде шаѓын несие берілді.

– Кμбіне ж±рт несиені мал шаруашылыѓын
μркендету ‰шін алады. Жалпы, баѓдарлама іске

аса бастаѓалы бері μњірде шаѓын кєсіпкерліктіњ
арќасында жања 646 ж±мыс орны ашылды.
Ж±мыссыздарды ењбекке араластыру мєселесі
биылѓы жылы да мыќтап ќолѓа алынбаќ, нєтиже-
сінде он мыњнан астам адамды ењбекпен ќамту
кμзделіп отыр. Єрі м±ныњ нєтижесін біздіњ маман-
дар зейнетаќы жарналары арќылы баќылап оты-
ратын болады. Б±л єрине мемлекеттік баѓдарла-
маныњ тиімді ж±мыс істеуіне μз септігін тигізеді, –
дейді Ерлан Жаулыбаев.

Сондай-аќ, баѓдарлама аясында μткен жылы
700-ге жуыќ азамат ќайта даярлау курстарында
оќып шыќса, жастар тєжірибесі аясында 546 жас
маман ењбекке тартылып,  соныњ 76 пайызы т±раќ-
ты ж±мыспен ќамтылѓан. Ал, єлеуметтік ж±мыс
орындарына 1227 адам орналастырылып, жос-
пар артыѓымен орындалѓан. Биыл да жастар
тєжірибесі мен єлеуметтік ж±мыс орындарын
±йымдастыруѓа басымдыќ берілетін болады.

Жиын соњында облыс єкімініњ орынбасары
М.Дєрібаев μткен жылы баѓдарлама бойынша ат-
ќарылѓан ж±мыстарѓа оњ нєтиже беруге болатын-
дыѓын жеткізді. Біраќ, баѓдарламаныњ ж‰йелі
т‰рде орындалуына немќ±райлылыќ танытып
отырѓан кейбір ж±мыспен ќамту орталыќтарыныњ
да ж±мысына сын айтты. Мєселен, Ќостанай ќала-
лыќ ж±мыспен ќамту орталыѓы жоспар бойынша
ж±мысќа орналасуы тиіс 80 адамныњ 68-ін ѓана
ењбекпен ќамтыѓан. Сондай-аќ, соњѓы тμрт жыл-
дыњ ішінде м±нда алты басшы ауысќан. Сондыќ-
тан, єкім орынбасары ведомство басшыларына
б±л орталыќтыњ ж±мысын жіті назарѓа алуды
ќадап тапсырды.

 М‡МКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ЖАНДАР

Ќымбат
       ДОСЖАНОВА

жєне оныњ хаттамасын ќабылда-
ѓан болатын. Сол уаќыттан бері
елдегі ¦Е¦-дар Конвенцияны
Ќазаќстанныњ ратификация-
лауына ‰н ќосып келді. 2008
жылы ел ‰кіметі аталѓан ќ±жатќа
ќол ќойды. Ал биыл Конвенция-
ны алдымен ЌР Парламентініњ
Мєжілісі, кейін Сенат маќ±лдады.
Сондай-аќ, 2015 жылдыњ 20
аќпанында мемлекет басшысы
Н.Є.Назарбаев "М‰гедектердіњ
ќ±ќыќтары туралы Конвенцияны
ратификациялау туралы" ЌР-ныњ
зањына ќол ќойды.

Б‰гінде республика бойынша
607 мыњ м‰мкіндігі шектеулі аза-
мат бар. Шамамен алѓанда, ел-
дегі єрбір 28 адам м‰гедек. Олар-
дыњ ќ±ќыќтары мен бостандыќ-

тары "ЌР м‰гедектерді єлеуметтік
ќорѓау туралы" зањында кμрсе-
тілген. Аталѓан зањды ќ±жат 2005
жылы сєуір айында ќабылдан-
ѓан. Алайда, ќолданыстаѓы зањ-
ныњ талаптары кейде орындала
бермейді. Жуырда ѓана Елбасы
ќол ќойѓан Конвенция м‰гедек-
тердіњ ќ±ќыѓын ќорѓауды к‰шей-
те т‰спек.

– Б±л зањ м‰гедектерге басќа
азаматтармен тењдей м‰мкіндіктер
жасауын ќамтамасыз етеді.
Конвенцияны ратификациялау
м‰мкіндігі шектеулі азаматтар мен
олардыњ отбасына конституция-
лыќ ќ±ќыќтары мен еркіндіктерін
іске асыруда ќосымша кепілдіктер
бермек, – дейді "Радуга" ЌБ тμр-
айымы Наталья Колоскова.

Ж¦МЫСПЕН  ЌАМТУ

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА



Қарлығаш
	 ОСПАНОВА

Қостанай облысындағы сегіз мекеменің өз жұмысшылары алдындағы 
қарызы 44 ,4 млн. теңгені құрап отыр. Бүгінге дейін 537 адам өздерінің ақ 
адал еңбекақыларын ала алмай отырған көрінеді. Бұл туралы облыс әкімінің 
орынбасары М.Дәрібаевтың қатысуымен өткен алқалы жиында облыстық еңбек 
инспекциясы басқармасының басшысы М.Моргунов мәлім етті.

Ведомство басшысының айтуынша, 
жұмысшылардың жалақысын төлеуді 
кешіктіріп отырғандардың арасында 
Қостанай қаласы бойынша «Жилсер-
вис» жеке пәтер иелері кооперативі, 
Қарабалық ауданындағы «Комсомол» 
және  Қостанай ауданындағы «Се-
вер-птица» құс фабрикалары бар. Со-
ның ішінде, «Север-птица» фабрика-

сы  266 жұмысшысына 27,2 млн. теңге 
қарыз көрінеді. Бүгінгі таңда аталған 
фабрика жұмысшылар алдындағы 
берешектің тек 6,7 млн. теңгесін ғана 
өтеген.  

Сондай-ақ, дағдарысқа байланыс-
ты Рудныйдағы  «Казогнеупор» зауы-
ты, «Трансавто» ЖШС мен Қостанай 
қаласындағы «Қазпошта», «Транском-

пания»  мекемелері біраз жұмысшы-
ларын қысқартып үлгерген. Облыс 
әкімінің орынбасары М.Дәрібаев ве-
домство басшысына өңірдегі барлық 
мекемелердің өз жұмысшыларына ең-
бекақыны уақытылы төлеуін қадағалап 
отыруды, ал жұмыстан қысқартылған 
жандарға қолдан келгенше жәрдемде-
су керектігін қадап тапсырды. 
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Шұға	
					ҚОҢҚАБАЙ

Соңғы кездері өз-
өзіне қол жұмсау 
дерегі Қостанай 
облысы бойынша 
біршама көбейген. 
Өткен жылы 54 
суицид дерегі 
тіркелген. Осы 
арада тоқтала 
кететін жайт, 
оның 43-әйелдер, 
11-і балалар. 
Бұл облыстық 
прокуратурада өткен 
қоғамдық кеңесте 
айтылды. 

Оның себебі, кәмелетке толмаған-
дар арасындағы өзіне-өзі қол жұмсау-
дың алдын алуда уәкілетті органдардың 

атқарған жұмыстарының жеткіліксіздігі 
болып отыр. Өзіне-өзі қол жұмсауға не-
гізінен отбасындағы, мектептегі және 
достарының ортасындағы қарым-қа-
тынастар себепші болуда. Облыстық 
прокуратураның 1-басқарма бас тығы 
А.Сыздықовтың айтуынша, облыс ор-
талығында білім басқармасы жанынан 
құрылған психологтар ұйымы үшеу.  
Жалпы өңіріміз психолог мамандарға 
зәру. Қазір 40 психолог-педагог маманы 
жетіспейді. Сонымен қатар, кейбір білім 
ошақтарында психологтардың орнына 
басқа пән мұғалімдері қызмет көрсетіп 
жатқаны анықталып отыр. Мәселен, 
Ұзынкөл ауданында Бауман орта мек-
тебінде психолог міндетін биология 
пәнінің мұғалімі атқарып келген. Осын-
дай дәйектер көптеп кездеседі. Мұның 
бәрі балаларға тиісті психологиялық 
көмек берілмейді деген сөз. 

Алқалы жиында облыстық білім 
басқармасы басшысының орынбасары 
К.Ибрагимовқа білікті маман психолог-

тарды тарту, оқушылардың мектептен 
тыс тәрбиесін жандандыру және олар-
дың бос уақытын тиімді пайдалануды 
қамтамасыз ету, оларға өмір шындығын 
нақты тұрғыда бағалау, теріс әсер ететін 
қысымдарға қарсы тұру қабілеттерін қа-
лыптастыру міндеті жүктелді.

Сондай-ақ, облыс прокуроры кәме-
летке толмағандардың өзін-өзі өлтіру-
ге дейін жеткізуі бойынша қозғалған 
қылмыс тық істердің тергелуіне тікелей 
бақылау жасауды жүктеді. Талқылаудың 
нәтижесінде қоғамдық кеңесте кәме-
летке толмағандардың арасындағы өзі-
не-өзі қол жұмсауға бейім мінез-құлық 
профилактикасының  жаңа әдістерін, ке-
шенді алдын алу шараларын қабылдау, 
уәкілетті органдар мен жұртшылықтың 
арасындағы өзара іс-қимыл белсенділі-
гін арттыруды қарастыратын балалар-
дың арасындағы өзіне-өзі қол жұмсау-
дың алдын алуға арналған мемлекеттік 
бағдарламаны жетілдіру қажеттілігін 
атап көрсетті.

Жазадан 
құтылмайды

Қыдырбек	
	 ҚИЫСХАНҰЛЫ

Былтырғы жылы сыбайлас жемқорлыққа 
қатысты 111 қылмыстың беті ашылды. Соның 
100 қылмысын қаржы полициясының қызмет-
керлері әшкерелепті. ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігі Қостанай облысы бойынша 
департаментінің басшысы Д.Үсенов аймақтық 
әкімдікте өткен ведомствоаралық комиссия-
ның кеңейтілген мәжілісінде осы және басқа 
да дәйектер туралы баяндап берді. Айтуынша, 
парақорлықтан келген шығын 157 млн. теңгені 
құрапты.

– Ең көп жазаға тартылғандар әкімдік пен 
олардың құрылымдық бөлімшелерінің қызмет-
керлері, ұлттық компаниялардың басшыла-
ры, құқық қорғау органдарының жетекшілері. 
Мемлекеттік қызмет органдарында сыбайлас-
тық қылмыс білім, ауыл шаруашылығы және 
денсаулық сақтау салаларында етек жайған. 
Барлығы 39 тұлға қылмыстық жауапқа тар-
тылған. Олардың арасында облыстық, қа-
лалық және аудандық деңгейдегі басшылар 
бар. Өткен жылы тәртіптік кеңес мемлекеттік 
мекемелерге 30 ұсыныс жолдады. 21 тұлға 
жемқорлықпен күрес заңнамасын бұзған бол-
са, олардың сегізі қызметінен қуылды, – деді 
ол.

  Құзырлы орган жетекшісі пара алумен 
айналысқан мемлекеттік сатып алу және жер 
қатынастары салаларын атап көрсетті. Ал жү-
зеге асырылып жатқан мемлекеттік бағдарла-
маларға ауыз салғандар да аз емес екен – 11 
қылмыс. Тек «Ақбұлақ», ТКШ-ны жаңғырту 
және моноқалаларды дамыту бағдарлама-
ларына келген шығын 121 млн. теңге.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агент-
тігі былтыр тамыз айында екі құрылымның 
біріктірілуінен бері жаңа қызметін бастады. 
Д.Үсенов сыбайлас жемқорлық қылмысының 
алдын алу мақсатында жұртшылық арасын-
да насихат шараларын кеңінен жүргізу басты 
бағытымыз, дейді.

Айта кету керек, еліміздің кез келген азама-
ты қу құлқынның құлы болған шенеуніктердің 
әрекеті туралы агенттіктің 1494 сенім теле-
фонына тегін қоңырау шалып, өзінің құқығы 
жөнінде барлық сауалдарға жауап ала алады.

Қазақстанда жасалған. Бұл 
тамаша тіркесті қостанайлықтар 
балық өнімдеріне де қатысты 
айта алады. Кезінде облысқа 
атағы тараған рудныйлық ба-
лық зауыты бүгінде өнім көлемін 
арттыра түсті.

Жасыратыны жоқ, тоқсанын-
шы жылдардағы тоқырау еліміз-
дегі мыңдаған кәсіп орындардың 
жабылып, жұмыссыздықтың 
белең алуына әкеп соқтырды. 
Нарыққа төтеп бере алмай, бан-
кротқа ұшыраған сол кәсіпорын-
дардың санатында балықтың 
түр-түрін өңдеген рудныйлық 
зауыт та бар еді. Алайда, балық 
бизнесінің болашағы зор екен-
дігін ескерген іскер азаматтар 
кәсіпорынды өз меншігіне өт-
кізіп, оны қайта іске қосты. Өн-
дірістің жандануына 40 миллион 
теңге инвестиция құйды. Осы 
орайда, технологиялық үрдіс, 
яғни, ыстауға арналған шкаф-

тар, кептіру-қақтау камерала-
ры мен өнімді сұрыптау желісі 
сол қалпында қалып, ешқандай 
жаңғырту мен жаңа жабдықтар 
сатып алынған жоқ. Кәсіпорын 
басшылығы ешқандай химиялық 
қосындысыз өңделетін балық са-

пасының сыры осында екендігін 
айтады.

– Елу жылдық тарихы бар 
зауытта балықты өңдеу табиғи 
жолмен жүзеге асырылады. 
Аршу, тазалау жұмыстары қол-
дың күшімен жасалса, 12 сағат-

тық ыстау барысында пештегі 
жылу қатаң қадағаланады. Сон-
да ғана бабына келген балықтың 
дәмі тіл үйіреді, – дейді «Рудный 
балық» ЖШС директоры Айгүл 
Әлденова. 

Балықтың түрі жетпіске 
жуықтағанымен, барлығының 
өңдеу әдісі бір. Тек көлеміне қа-
рай кептірілу, тұздалу мерзімі 
ұзартылып отырады. Қырық 
адамды тұрақты жұмыспен 
қамтып отырған зауыт айына 10 
тонна өнім шығарады. Өнімге 
сұраныс жоғары. Жергілікті дү-
кен-дәмханалармен қатар, руд-
ныйлық зауыттың өнімін облыс-
тың өзге ауыл-қалаларынан да 
кездестіруге болады.

– Біз тұтынушыларымызды 
жоғалтып алмау үшін елімізде 
кездеспейтін теңіз балықтарын 
да өңдеуді қолға алып отырмыз. 
Бастысы өнім Қазақстанда жа-
салғандықтан тұрғындардың 
қызығушылығы басым. Олар 
сапалы өнімді сатып алу үшін 
зауыт жанындағы дүкенімізге 
де келіп жатады, – дейді Айгүл 
Кеңшілікбайқызы.

Зауыт өз қуатын үш есе 
арттыруға қауқарлы. Ол үшін 
шикізат базасы да, тұрақты 
тұтынушылар да бар. Кәсіп-
орын директорының айтуынша, 
«Бизнестің жол картасы – 2020» 
мемлекеттік бағдарламасының 
«Іскерлік байланыстар» бағыты 
арқасында көршілес Ресеймен 
қарым-қатынас жаңа деңгейге 
көтерілген. Енді қажетті құжат-
тарды тапсырып, мемлекет тара-
пынан қаржылық қолдауға иек 
артып отырмыз, – дейді ол.

Кеңес дәуірінде Қазақстан 
Балық министрлігі бар үш елдің 
қатарында болды. Яғни, еліміз 
балық өнімін берісі Еуропа, әрісі 
Америкаға экспорттап, қыруар 
қаржыға кенеліп отырды. Ол за-
ман келмеске кетті. Алайда, Қа-
зақстанда жасалған өнімдердің 
өз тұтынушыларымыздың та-
рапынан кең қолдауға ие болуы 
дамудың даңғыл жолына түскен-
дігімізді аңғартса керек. 

Қуаныш ЕСҚАБЫЛ. 

СУРЕТТЕ: балық зауытында.
Суретті түсірген автор.

ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН

Рудныйдың   балығы

ПРОКУРОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Өңіріміз	психолог	 
	 	 	 	 	 	 мамандарға	зәру

Берешек белден асады
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¦лыс к‰ні кμрісуден басталады. Б±л к‰ні
сєлемдесудіњ ќалыптасќан дєст‰рі бар. Ер
адамдар ќол алысып, тμс ќаѓыстырады,
єйелдер ќ±шаќтасады. Ќос ќолдап
амандасып, тμс ќаѓыстыру – μмір тірегім –
тμсім, тіршілік кμзім – екі ќолым аман-сау
болсын дегенді білдіреді.

Ќ±нан ќойдыњ сорпасы,
Сары майдыњ тортасы.
Ќыдыр дарып, баќ ќонсын,
Думанды болсын ортасы.

Кμлге біткен ќ±раѓым,
Жайќала т‰ссін т±раѓыњ.
Ырыздыѓыњ мол болып,
Сарќылмасын б±лаѓыњ!

Суыќта ешкім тоњбасын,
Ќыдыр болсын жолдасыњ.
Жолыњ болып єрќашан,
Ќ±дайым сені оњдасын!
Єумин!
          Сєлім МЕЊДІБАЙ.

Алайда Ќостанайда
1 ќањтармен ќоштаса алмай

ж‰ргендер єлі де бар

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

Сєлім
     МЕЊДІБАЙ

Наурыз –

жыл басы

Наурыз – батаНаурыз – батаНаурыз – батаНаурыз – батаНаурыз – бата

Наурызша.  Наурыз айында ќолдан жасаѓан
ою-μрнек тєрізді ж±п-ж±ќа ќиыршыќ ќар т‰седі.
Ол к‰н кμзіне шаѓылысып, жылтылдап
ќ±былады. Аныќтап ќараѓанда басќа ќар
ќиыршыќтарындай емес жењіл де ‰лпілдек
болып кμрінеді. М±ны халыќ "наурызша" деп
атаѓан. "Наурызша" жања жылдаѓы
жылылыќтыњ белгісі.

КμрісуКμрісуКμрісуКμрісуКμрісу
– ¦лыс к‰ні кєрі-жас,
Ќ±шаќтасып кμріскен.
Жања аѓытќан ќозыдай,
Жамырасып μріскен,
Шалдар бата беріскен:
Саќтай кμр деп терістен,
Кел таза Баќ кел десіп,
Ием, тілек бер десіп,
Кμз кμрмеске μш десіп.

Н

А

У

Р

Ы

З

Сμзж±мбаќ

Дайындаѓан Ќ.ДОСЖАНОВА.

Наурыз айы келгенде

".... Наурыз ќазаќтыњ шын
маѓынасындаѓы  ±лт  мейрамы.  Наурызды
ќазаќтан басќа: К‰ншыѓыс ж±рттарыныњ
кμбі, мєселен, ‡ндістан, Иран, Ауѓан,
Б±хар, Кавказ, Т‰ркістандыќтар да мейрам
етеді. Біраќ б±лардыњ бєрін салыстырѓанда
Наурызды біздіњ ќазаќтыњ мейрам етуі
айрыќша сыйымды, артыќша дєлелді. Неге
десењіз, марттыњ ескіше 9-да, жањаша 22-
інде к‰н мен т‰н тењеледі, ќыс μтіп, жаз
жетіп шаруа кенеледі. Ќыс бойы аќ кебінін
жамылып μлім тμсегінде жатќан
табиѓаттыњ, жанды-жансыздыњ тірілуі
кімніњ болса да кμњіліне шаттыќ беретіні
аныќ болса, тіршілік жаѓынан ќыстыњ

μтуіне, жаздыњ жетуіне ќазаќтан артыќ
тілектес, ќазаќтан артыќ ќуанатын ел жоќ
деуге сыяды.

...Сондыќтан б±л Наурыз ел-елде
ќуанышпен ќарсы алынып, шаруаныњ бір
малы екеу болып, кμњілі μсіп, жасы
‰лкендер ќ±шаќтасып кμрісіп, жања μспірім
жас буын ќуанысып к‰лісіп, жанныњ бєрі
д‰нияѓа жања келгендей мєз-мєйрам болса
керек.

Ќуанышты к‰ніњ – Жања жылыњ ќ±тты
болсын, ќазаќ!  Д‰ниеге кμрік берген
шырайлы жыл басы – Наурыз, ќош
келдіњ!".

Міржаќып ДУЛАТОВ.

С±раќтары:
1. Балаѓа малдан, тμлден берілетін ес-

керткіш, сый?
2.Наурыз мейрамында ќыздардыњ

жігіттерге арнайы дайындайтын таѓамы?
3. Тμлдіњ  алѓашќы  ауызданатын  с‰ті?
4. Семіз  жылќыныњ  етін  асып,  сорпасы-

на бір  т‰йір  м±з  салып  ішетін  сусын?
5.Ќоянныњ ж‰ретін жолы?
6.Ат ќ±лаѓында ойнайтын

μнерпаз?

Иє, к‰н мен
т‰нніњ тењесіп,
ќыс пен жаздыњ
т‰йісер т±сы – єз-
Наурыз! Біздіњ
±лтымыз єлем-
саќтан Наурызды
жыл басы, ±лыс-
тыњ ±лы к‰ні деп
дєріптеген, ол
‰лкенніњ де, кішініњ де кμњілін кμктем етер тамаша мереке.
Олай болса, оѓан дайындыќ та ойдаѓыдай болуы шарт ќой.
Мен б±л арада  єрбір отбасындаѓы дайындыќты емес, б‰тіндей
ќала, облыс, ел бойынша дайындыќты айтып отырмын.

1 ќањтар – Жања жылѓа дайындыќ ќоњыр к‰зден бастала-
ды. Ќала кμшелері, ѓимараттар безендіріледі. Зєулім-зєулім
шыршалар ќойылып,  м±з ќалашыѓы жасалады. Ескі Жања
жыл деп 13 ќањтарда таѓы бір єбігерге т‰семіз. «Жања жылы-
њызбен!» деген ќ±ттыќтаулар кейбір ѓимараттарда, Ќ±дай-
ау, к‰ні б‰гінге дейін мызѓымай т±р. Ал келіп ќалѓан Самар-
ќандтыњ  кμк  тасын  еріткен Наурыз туралы Ќостанай кμше-
сінде єлі бір нышан, єлі бір ±ран жоќ. Б±л туралы газетіміздіњ
27 аќпан к‰нгі санында Ќостанай ќаласыныњ т±рѓыны Айдар
Алпысов та жазып еді.

Елбасымыздыњ Жарлыѓымен бір к‰н емес, ±дайымен ‰ш
к‰н бойы, ал биыл бес к‰н бойы (сенбі, жексенбі ќоса алѓанда)
тойланатын ¦лыстыњ ±лы к‰нін лайыќты ќарсы алу Тєуелсіз
елдіњ єр азаматыныњ, єр ±жымыныњ мыќтап ќолѓа алар, жа-
нашырлыќ пен елжандылыќ кμрсетер ісі болса керек-ті.
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1. Москва ‰шін
шайќас

¦лы Отан соѓысыныњ  тарихынан
белгілі болѓандай,  1941 жылѓы 13 ќазан-
да Москваѓа  єкелетін  барлыќ  опера-
тивтік   баѓыттарда  кескілескен  ±рыс-
тар басталды.

Б±л ¦лы Отанымызѓа шындап ќауіп
тμнген ерекше к‰ндер еді. Осындай  жаѓ-
дайда  Кењес Одаѓы  Коммунистік

партиясыныњ  Орталыќ Комитеті мен
Мемлекеттік  Ќорѓаныс  Комитеті  орта-
лыќ мекемелердіњ  бір бμлігі  мен б‰кіл
дипломатиялыќ  корпусты  жєне  ерек-
ше  мањызды  мемлекеттік  ќ±ндылыќ-
тарды астанадан Куйбышев  ќаласына
кμшіру  жμнінен шешім ќабылдады.

К‰н μткен сайын Москваны бомбалау
μрши т‰сті. Єрбір  т‰н  сайын єуе дабы-
лы ќаѓылып жатты. Біраќ б±л т±ста
жергілікті  єуеден  ќорѓану  шараларын
ныѓайту  жμнінен кμп іс тындырылѓан
еді. Миллиондаѓан  азаматтар ќорѓаныс
ережелерін  игеріп,  "зажигалкаларды"
залалсыздандыруды  жаќсы білетін.

Жоѓарѓы Бас Ќолбасшы  Москва ма-
њына  истребительдік, штурмдыќ жєне
бомбалаушы авиацияныњ ірі  тобын
шоѓырландырды.

20  ќазанда Москва мен оныњ  тμњіре-
гіндегі  аудандарында Мемлекеттік Ќор-
ѓаныс Комитетініњ ќаулысымен тμтен-
ше жаѓдай енгізілді. Астананы  ќорѓай-
тын барлыќ єскери  бμлімдерде  тєртіп
ќатайтылды. Єрбір  ‰лкенді-кішілі
тєртіп  б±зушылыќ ќатањ  жазаланды.
Жаудыњ  жандайшаптары - паникерлер-
ге Москва  т±рѓындарыныњ  μздері  са-

зайын  тартќызды.
Сол кездегі  Кењес елініњ  астана-

сы μз басына  тμнген ќауіпті ерж‰-
ректікпен, ќайсарлыќпен ќарсы
алды. Партия Орталыќ  Комитеті
мен Москва ќалалыќ комитетініњ
астананы ќасыќ ќан ќалѓанша  ќор-
ѓап,  жау аяѓын  бастырмау
жμніндегі  шаќыруы  єрбір москва-
лыќтыњ ж‰регіне  жетті. Москва-
лыќтар ќалаѓа  кіре беріс жолдар-
дыњ  бєріне  бекініс  орнатып, ќала-
ны алынбас ќамалѓа айналдырды.
Москваны  ќорѓау  талай ±рпаќ маќ-
тан етер ерлік  эпопеясына  айнал-
ды.

1941 жылѓы ќазанныњ  аса ауыр
к‰ндерінде Батыс  майданыныњ
єскери  кењесі ‰ндеу  жариялады:
"Жолдастар! Біздіњ  мемлекетіміз
‰шін  аса ќатерлі шаќта єрбір  жау-
ынгердіњ  μмірі Отандікі.  Сол Отан
біздіњ  єрќайсымыздан  орасан зор
к‰ш-жігерді, ерлік пен  батырлыќ-
ты, тμзімділікті талап етеді. Отан
бізді  алынбас  ќамалѓа  айналып,
фашист  жендеттерініњ  Москваѓа
жолын кесуге шаќырады".

Москва ‰шін шайќастыњ ше-
шуші к‰ндері  жаќындап ќалды. Во-
локаламск - Можайск - Малоярос-
лавец - Серпухов  ќорѓаныс  шебініњ

кейбір  т±сы  жау  ќолында еді. Енді май-
данныњ єскери  кењесі ќорѓаныстыќ
жања шебін  белгіледі. Ново-Завидов-
Клин-Истрин  су ќоймасы, Истра-Крас-
ная Пахра-Серпухов-Алексин.

Уаќыт μтіп  жатты. ¦лы  Ќазан соци-
алистік  революциясыныњ 24 жылды-
ѓына  арналѓан салтанат  Москва  метро-
сыныњ  "Маяковский" станциясында
μтті.  Ал дєл 7 ќараша  к‰ні  Ќызыл алањ-
да  єдеттегідей єскери  парад  μтті. Жау-
ынгерлер сол  ќасиетті  Ќызыл алањнан

бірден майданѓа  аттанды.
Б±л оќиѓалар армияныњ,

кењес халќыныњ  моральдыќ
рухын кμтеруге  μлшеусіз
єсер еткені  жєне ‰лкен  ха-
лыќаралыќ мєнге ие болѓа-
ны белгілі. И.В.Сталинніњ
сμзінде  партия мен ‰кімет-
тіњ неміс-фашист басќын-
шыларыныњ к‰лі кμкке ±ша-
тындыѓы жμніндегі сенімі
айќын  ањѓарылѓан еді.

Дегенмен жау  єлі  к‰шті
еді. Ол Москваѓа  жаќындап
келе  жатты.

Дєл  осындай  сєтте  Жо-
ѓарѓы  Бас Ќолбасшыныњ
Жуковтан:

– Сіз біз Москваны ќорѓап
ќалады деп сенесіз бе? М±ны мен
ж‰регім сыздап с±рап т±рмын. Комму-
нист ретінде  турасын  айтыњыз, – деп
с±раѓаны бар.

Жуков болса:
– Москваны сμзсіз ќорѓап  ќаламыз.

Біраќ єлі ењ кемі екі армия мен  ењ бол-
маса екі ж‰з  танк  керек, – дейді.

Москва ‰шін шайќасќа Ќазаќстанда
жасаќталѓан 316-атќыштар  дивизиясы-
ныњ  кμрсеткен ерлігі  ањызѓа айналды.
Оныњ  командирі генерал Иван Панфи-
лов пен жауынгерлері μз есімдерін ¦лы
Отан соѓысыныњ  тарихына  алтын
єріптермен жазды.  Б‰гіндер Волока-
ламск  ќаласында Кењес Одаѓыныњ Ба-
тыры И.В.Панфилов пен Кењес Одаѓы-
ныњ Батыры Бауыржан Момыш±лына
ќойылѓан ескерткіштер бар.

Москва ‰шін шайќас ¦лы Отан соѓы-
сы  тарихындаѓы ењ шешуші  кезењ  бол-
ды. Екпіні  ќатты жаудыњ  мысы  басы-
лып,  кейін шегінді,  кμп  єскері мен  тех-
никасын  жоѓалтты. "Жењілмейтін Гер-
ман  армиясы"  деген даќпыртќа  сызат
т‰сті, фашистердіњ жењіске деген сенімі
жойылды. Фашистерді  Москва т‰бінде
тас-талќан ќылѓаннан кейін тек ќатар-

ЖЕЊІМПАЗДАР ЖАДЫМЫЗДА

Майдангер Ќазбек Єлжапаров туралы сμз

Отан ‰шін отќа т‰скен
Сєлім
     МЕЊДІБАЙ

даѓы неміс  солдаттары ѓана емес, соны-
мен бірге  кμптеген офицерлер мен ге-
нералдар да  Кењес  мемлекетініњ  ќуат-
к‰шініњ  сарќылмас б±лаѓына  ќайран
ќалды, Кењес Ќарулы  К‰штері алынбас
ќамал екенін кμріп білді,  сμйтіп
дєрменсіздік  к‰й  кешті.

Отан ‰шін ќауіп тμнген  осынау  сєтте
И.В.Сталин  Москвадан  аттап шыќпай,
б‰кіл  басшылыќты  астанадан ж‰зеге
асырды. Б±л да  біздіњ  єскерлерге к‰ш-
жігер бергені аќиќат.

1965 жылѓы 8 мамырдаѓы КСРО Жо-
ѓарѓы Кењесі Тμралќасыныњ Жарлыѓы-
мен Москва ќаласына "Ќаћарман ќала"
атаѓы берілді.

2.Ќазбек аѓа –
ќаћарман

Сол кездегі алып держава – Кењес
Одаѓыныњ астанасы Москва ќаласын
ќорѓауѓа ќатысќан ерж‰рек жауынгер-
лердіњ бірі – Ќазбек Ќали±лы Єлжапа-
ров еді.

Иє, ел басына т‰скен ауыртпалыќ
Ќазекењдерді ерте есейтті. ¦лан-байтаќ
елдіњ таѓдыры ‰шін жауапкершілік сол
буынѓа т‰сті. Баќайшаѓына дейін ќару-
ланѓан жау єуелгі сєтте екпіндей басып
Мєскеуге таянды. Отан ‰шін μмір мен
μлім белдескен небір ќиын сєт туды.
Аѓамыз ќолѓа ќаруды дєл сол бір ше-
шуші т±ста алды. Неміс-фашист бас-
ќыншыларыныњ екпіні к‰шті-тін. Енді,
міне, Москва т‰бінде эшелонданѓан
бекініс жасап, бет ќаратпай т±рѓан кез
еді. Біздіњ єскер єлсіреген. Жања к‰ш
келіп ќосылѓан батальонда командир
мен оныњ адъютантынан басќа оќ-дєрі
иісін иіскеген жан да болѓан жоќ. Біраќ
±рыста т±рыс жоќ. Екі-‰ш к‰ннен соњ
б±лар да ќолѓа ќару алып, ±рысќа  кірді.
Жау оѓы бет ќаратпайды. Жан-жаќ ас-
тан-кестен. Бойда – намыс, кеудеде –
кек. Ќайтсењ де ќарѓа адым шегінбе!
¦ран осы. Сол 1942 жылѓы 4 тамыздаѓы
±рыс Ќазбек аѓаныњ мєњгі-баќи есінде
ќалды. ¤йткені, б±л алѓашќы шайќас
еді,  саѓы сынбады, жау бекінісіне де

жетіп, фашистердіњ дырќырай ќаша
бастаѓанын кμрді. Ќалѓаны есінде жоќ.
Медсанбатта ѓана ес жиды. Калинин об-
лысы Кашин ќаласындаѓы єскери гос-
питальда емделіп, ±заќ жатты. Сауыќ-
ќаннан кейін ќайта сапќа т±рып, 117
ерекше атќыштар бригадасы ќ±рамын-
да таѓы да ±рысќа кірді. Батальон ком-
соргы еді. ¤њкей μзі сияќты μрімдей жа-
старды ќанаттандыра білді. Калинин об-
лысы Молодой Тут ауданында болѓан
кескілескен ±рыста немістерді бекініс-
тен д‰ркірете ќуды. Олармен ќанаттас
Ќазаќстанда ќ±рылѓан 100, 101 атќыш-

тар бригадалары да ерліктіњ тамаша
‰лгісін кμрсетіп жатты. Осы ±рыстар
нєтижесінде Калинин облысы жаудан
азат етілді. Ќазекењ таѓы да жаралы бо-
лып, госпитальѓа т‰сті.

Емделгеннен кейін саперлар ротасы-
на ќосылды. "Сапер μмірде бір-аќ  рет
ќателеседі". Яѓни, наѓыз білгірлікті,
м±ќияттылыќты талап ететін іс б±л. Та-
лай миналарды залалсыздандырды.
Шыбын жанды ш‰берекке т‰йіп, талай
ерлік кμрсетті.

Кезекті жауынгерлік тапсырманы
орындау барысында ‰шінші рет жара-
лы болып, саперлер ротасымен ќош ай-
тысып, госпитальдыњ тар тμсегіне таѓы
да тањылды.

1943 жылдыњ ќысынан 1944 жылдыњ
кμктеміне дейін ол ќ±рамында болѓан
бμлімше алдаѓы ‰лкен шайќастарѓа дай-
ындалды. Б±л кезењ ¦лы Отан соѓысы-
ныњ тарихында жоѓары баѓаланып, фа-
шистердіњ єскери машинасын к‰йзел-
туге, саѓынып к‰ткен ¦лы Жењісті жа-
ќындатуѓа ерекше єсер еткен талай
шайќастарѓа толы болды.

Белоруссия єскери операциясы деп
аталѓан б±л шайќастарда немістердіњ
тμрт армиясы ќоршауѓа алынып, кμпте-
ген єскери техникасы, ќару-жараѓы
ќолѓа т‰сті. Б±лардыњ 39 армиясы Бе-
лоруссияныњ Витебск ќаласын, Литва-
ныњ Каунас ќаласын босатып, фашис-
терді ел шекарасынан Шыѓыс Прус-
сияѓа ќуды. Єлжапаров Лиозно темір-
жол станциясын азат ету шайќасында
тμртінші  рет  жаралы болды.  Жау зењ-
бірегініњ снаряды жарылып,  жарќын-
шаќ  сол ќолыныњ с‰йегін ќаќ бμлді.
"Ќырыќ  жыл ќырѓын болса да ажалды
μледі". Оныњ єлі де татар дємі, ж±тар
ауасы бар екен. Емделіп, таѓы да сапќа
т±рды. Кμрген азап, тμгілген ќан, бойѓа
ќ±т деп, соњѓы рет Шыѓыс Пруссияныњ
орталыѓы, адам баласы ала алмайды деп
жасаѓан  кμптеген  бекіністермен ќор-
шалѓан Кенигсберг ќаласын штурммен
алѓан шайќасќа ќатысып, ¦лы Отан со-
ѓысыныњ жењіспен аяќталѓан ќуаныш-
ты сєтініњ куєсі болды. Б±л оныњ
μмірдегі ењ бір баќытты шаѓы еді.

Біраќ оны таѓы бір сын к‰тіп т±р еді.
1945 жылѓы 15 мамырда 39 армия эше-
лондарѓа тиеліп, ±заќ сапарѓа аттанды.
Зымыраѓан поезд Москваныњ сыртымен
Ќорѓан, Омбы, Новосибирск, Чита ќала-
ларынан μтіп, Монѓолияныњ Чойболсан
ќаласына келіп бір-аќ тоќтады. Єлі де
кμретін  азабы аз емес екен. Ендігі ха-
лыќаралыќ міндет екінші д‰ниеж‰зілік
соѓыстыњ ќалѓан от-жалынын сμндіру
еді. "Адамныњ басы Алланыњ добы" де-
мекші, жапон империалистерімен соѓыс
басталып, Гоби шμлін басып Ќытай же-
ріндегі Кіші, ‡лкен Хинѓан тауларынан
μтіп, Маньчжурия жерімен Харбин,
Мукден, Чанчунь, Жєхе Дайрен ќалала-
рын басып, Порт-Артурѓа дейін жетті.
Сμйтіп, екінші д‰ниеж‰зілік соѓыс μртін
толыќ сμндіріп, б‰кіл адамзаттыњ, Ота-
нымыздыњ алдындаѓы борышын абы-
роймен орындап, жењімпаз атанып, елге
1945 жылдыњ аяќ кезінде аман-есен
жетті. Сіз 1042 к‰н мен т‰н бойы оќ пен
оттыњ ішінде ж‰ріп, толарсаќтан ќан
кешіп, м±з жастанып, небір адам бала-
сы тμзгісіз азап пен ќиыншылыќтарды
бастан кешті. Еліміздіњ тєуелсіздігі мен
бейбіт μмірін саќтап ќалды. Сол ‰шін де
майдангерге айтар б‰гінгі ±рпаќ алѓы-
сы шексіз. Сол  ерлікке  таѓзым  етіп,
бас иетін  адамдардыњ  бірі де μзіміз.

¦лы Жењістіњ  60 жылдыѓына  орай
аѓамыз Москвада,  Ќызыл  алањда μткен
шеруге  ќатысып еді, єттењ б‰гінгі к‰нге
жете алмады.

СУРЕТТЕРДЕ: Генерал Иван Пан-
филов (сол жаќта) майдандас доста-
рымен бірге; Ќазбек Єлжапаров; Порт-
Артурдыњ кμрінісі.
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Еліміздіњ бірќатар облыста-
рында вакцинадан соњ есінен
танып жатќан балалар мен жас-
μспірімдер туралы аз айтылып,
жазылып жатќан жоќ. Осындай
екпеніњ кері єсері біздіњ облысы-
мызѓа да жеткен секілді. А.Бай-
т±рсынов атындаѓы ЌМУ І-курс
студенті Ќолќанат Тоќтар аќпан
айыныњ 19 к‰ні ќызылшаѓа ќарсы
вакцина ќабылдаѓаннан кейін
μзін нашар сезіне бастаѓанын
айтады. 28 аќпан к‰ні облыстыќ
аурухананыњ инсульт бμлімше-
сінде емделіп жатќан бойжеткен-
ге єдейі барып, болѓан оќиѓа ту-
ралы с±рап білдік.

– Бейсенбі к‰ні (19 аќпанды
айтады – автор) болатын. Сабаќ
‰стінде дєрісханаѓа универси-
теттіњ медициналыќ пунктінен
дєрігерлер келіп, вакцина сала-
тындарын айтты. Біз екпе салы-
натыны туралы алдын ала еш-
тење естіген жоќпыз. Ал дєрігер-
лер екпе ќабылдамайтындарѓа
ерте бастан μтініш жазыњдар
деді. Топтаѓы студенттер баратын
болѓан соњ, мен де ќалысќан жоќ-
пын. Инені иыѓыма салды. Алѓаш-
ќыда ештење сезбедім. Біраќ сол
к‰ні кешке ќарай ыстыѓым
кμтеріліп, єлсіреп ќалдым. Дене-
ме ќызыл бμрткен шыѓады да,
басылып ќалады. Ќ±сќым келді.
Басым айналып, ж‰регім айны-
ды. Басында дєрігерлер "ќызула-
рыњ кμтерілуі м‰мкін" деген соњ,
осылай болу керек шыѓар деп,
мєн бермей ж‰ре бердім. Бара-
бара баспалдаќќа кμтерілуім
ќиындады. Аяќтарым да кμгеріп
кетті. Арада бірнеше к‰н μтсе де
ауырѓаным басылѓан жоќ. Авто-
бусќа отырып, Єулиекμл ауданы-
на ‰йге кеттім. ‡йге кіріп, бір кесе
шай ішкенім есімде, ар жаѓын
білмеймін. Есімді жисам, аудан-
дыќ ауруханада жатыр екем, –
деді ол.

Єулиекμл аудандыќ аурухана-
сыныњ жансаќтау бμлімінен об-
лыстыќ ауруханаѓа жеткізілген
Ќолќанат ќаладаѓы жансаќтау
бμлімінде таѓы екі к‰н жатыпты.
Тек ж±ма к‰ні ѓана инсульт
бμлімшесіндегі жеке палатаѓа
шыѓарылѓан. Кереуеттіњ аяќ жа-
ѓында науќастыњ диагнозын "ме-
нингоэнц" (ѓаламтордаѓы "уики-
педия" энциклопедиясында ме-
дицинадаѓы "менингоэнцефа-
литті" – мидыњ ќабынуы салда-
рынан ж±лынѓа заќым келуі
м‰мкін деп жазыпты – автор).

ЕКПЕ ЕМ БОЛЫП ЖАТЫР МА?

Ќыдырбек
   ЌИЫСХАН¦ЛЫ

немесе сырќатќа не себеп
болды екен?

Біраќ бойжеткен м±ндай диагноз-
бен келіспейтінін айтып, жаѓ-
дайыныњ єлсіреуіне екпе єсер
етті дейді.

Біз Ќолќанатќа тезірек жазы-
лып кетуіне тілектестік айттыќ та,
инсульт бμлімініњ мењгерушісін
с±растырып едік, ол орнында жоќ
екен. Кезекші дєрігер Индира
Жаркеноваѓа жолыѓып, науќасќа
ќойылѓан диагноздыњ наќтылыѓы
туралы с±радыќ.

– Денедегі сіњірдіњ ќ±рысуы,
тартылып, т‰йілуі болады. Нау-
ќасќа ќойылѓан аныќтама осын-
дай. Ал оныњ екпеден болѓан-
болмаѓаны туралы айта алмай-
мыз. Алайда б±л туралы ауруха-
на єкімшілігінен бастап, облыс-
тыќ денсаулыќ саќтау басќарма-
сына дейін хабардар, – деді
И.Жаркенова.

Д‰йсенбі к‰ні облыстыќ ауру-
ханада Ќолќанаттыњ єкесі Бай-
м±рат Ахметбековке жолыќќаны-
мызда, ќызыныњ денсаулыѓына
алањдайтынын жеткізді. Ол
дєрігерлер ќойѓан диагнозбен
келіспеймін деп отыр:

– Адамѓа м±ндай вакцинаны
саларда, дєрігерлер алдымен
оныњ денсаулыѓына кері єсерініњ
бар-жоѓын тексеріп алу керек ќой.
Ал университеттіњ медицина ќыз-
меткерлері ондай шара жасамас-
тан, екпені сала салѓан. Енді
ќызым м±нда емделіп жатыр, ал
оќу орныныњ басшылыѓынан
бірде-бір жан оныњ халін с±рауѓа
жарамады. Мен ЌМУ ректорына
кіріп, болып жатќан оќиѓаны
т‰сіндірдім. Ол жаѓдайдан хабар-
дар екенін айтты. Мені алањдата-
тыны – ќызыма диагноз ќате
ќойылып, соныњ кесірінен ќазіргі
ќабылдап жатќан дєрі-дєрмек
кері єсерін тигізе ме деген ой. Енді
ќ±зырлы орындар осы жаѓдайды
жіті тексеріп, екпеге ќолданылѓан
вакцинаныњ сапасын аныќтап
берсе деген μтінішім бар.

Біз Ќолќанатты емдеуге наќты
ќандай шаралардыњ ќолѓа алы-
нып жатќанын, оѓан ќойылѓан
диагноздыњ аныќ-ќаныѓын біл-
мекке облыстыќ аурухана бас-
шылыѓына кірдік. Бас дєрігердіњ
μзі тілшілерді ќабылдаѓан жоќ.
Тек науќасты емдеп ж‰рген бар-
лыќ дєрігер-мамандарды жинап
алып, Ќолќанаттыњ ата-анасы-
мен бірге біраз уаќыт єњгіме
ж‰ргізді. Аздан кейін ауруханаѓа
аталѓан мєселеге т‰сінік беру
‰шін облыстыќ денсаулыќ саќтау
басќармасы басшысыныњ орын-
басары Г‰лшат Байж±манова
жетті:

– Єзірге диагноз жμнінде наќ-
ты ештење айта алмаймыз. ЌР
Денсаулыќ саќтау жєне єлеу-
меттік даму министрлігі ±лттыќ
иммундау к‰нін белгілеу туралы
б±йрыќ бекітіп, соѓан орай біздіњ
облысымызда 16-28 аќпан ара-
лыѓы екпе жасау шарасын бас-
тадыќ. Ќызылорда облысынан
36 мыњ вакцина єкелінді. Б±л
іспен "СК-Фармация" айналысты.
Ал енді Ќолќанат Тоќтарѓа кел-
сек, ќыз бала ауырып ќалѓан соњ
оѓан вакцина салынѓан. Одан
кейін μзін нашар сезінсе де,
дєрігерге дереу ќаралмаѓан.
Ауылѓа барып, жергілікті фельд-
шер жазып берген т±мауѓа ќарсы
дєрілерді ќабылдап жата берген.
Єулиекμлден облыстыќ ауруха-
наныњ жансаќтау бμліміне т‰скен
к‰нніњ ертењінде есін жинады,
мен μзім сол к‰ні науќаспен
єњгімелестім. Б±л екпеден бе,
єлде дєріден аллергия болѓан ба,
ол белгісіз. Дегенмен компью-
терлік томография ќорытындысы
бойынша менингит белгілері жоќ.
Ал бастапќыда екпе салѓан
дєрігерлердіњ ісі ќаншалыќты
зањды, оны аныќтаймыз.

Г‰лшат Байж±манова сондай-
аќ, министрліктен келген
б±йрыќќа сєйкес 20 аќпанда вак-
цинаны тоќтаттыќ дейді. Себебі,
ќазір министрлік екпеніњ сапасы-
на сараптама ж‰ргізуде екен. Ал
Ќолќанат екпе алѓан универси-
теттіњ медициналыќ орталыѓын-
даѓы екпе ќ±рамына тексеруді
денсаулыќ саќтау саласы
ж‰ргізе алмайды, ол ‰шін ќ±зыр-
лы органдардыњ ѓана пєрмені
керек.

Айтпаќшы, осы мєселеге
тілшілер араласќаннан кейін
Ќолќанат Тоќтар жатќан кереует-
тегі диагноз да μзгеріп шыѓа келді
– "менингоэнцтен" "фебрильная
реакция" болып. Жалпы "менин-
гоэнц" диагнозын кім ќойѓанын,
ќандай негізге с‰йеніп ќойѓанын
тексерудіњ ќ±зырына ќалдырдыќ.

Біз аталѓан мєселеге ќатысты
μњірдегі денсаулыќ саќтау бас-
ќармасы, медициналыќ жєне
фармацевтикалыќ ќызметті баќы-
лау департаменті мен прокурату-
раѓа оќиѓаѓа ќатысты тексеру
ж‰ргізуін с±рап, хаттар жолдадыќ.

Осы маќала дайындалу
‰стінде облыстыќ денсаулыќ
саќтау басќармасынан ЌР Ден-
саулыќ саќтау жєне єлеуметтік
даму министрлігініњ сайтынан
(http://www.mzsr.gov.kz/kk/node/
323632) алынѓан баспасμз хабар-
лама келді. Ќысќаша ќайырсаќ,

"2009 жылы Д‰ниеж‰зілік ден-
саулыќ саќтау ±йымыныњ (ДД¦)
Вакциналардыњ ќауіпсіздігі
жμніндегі ѓаламдыќ консульта-
тивтік комитеті ќызылшаѓа ќарсы
екпеніњ ќауіпсіздігін растады.
Ќазаќстанда иммундау шарасы
‰шін ‡ндістанныњ State Serum
Institute компаниясынан сатып
алынѓан ќызылшаѓа ќарсы моно-
валентті тірі екпе ќауіпсіз жєне
тиімді болып табылады. ДД¦
мєліметінше, бас айналу, талып
ќалу, бас ауыру сияќты тіркелген
уаќытша ауру белгілері иммун-
дауѓа ќатысты алањдаушылыќ
реакциясы болып табылады.

М±ндай жаѓдайлар жиі кездеседі
жєне оныњ вакцинаѓа ќатысы
болмайды" дей келе, "Мањѓыстау
облысындаѓы зерттеу ж±мыста-
ры аяќталѓанша иммундаудан
кейін орын алѓан оќиѓалардыњ
себептері жμнінде ешќандай
болжам айтуѓа болмайды. Ќазаќ-
стан ‰кіметі ќызылшаѓа ќарсы
екпе ж‰ргізуді уаќытша тоќтату
туралы жауапты шешім ќабылда-
ды" болып жалѓасады.

Былайша айтќанда, мамандар
‰ндістандыќ вакцинаѓа шањ жуыт-
пай отыр.  Мєселеніњ мєн-жайы
туралы алдаѓы уаќытта да наза-
рымызда болады.

 Міне, осындай ±ранмен
елімізде туберкулезбен к‰рес
айлыѓы басталды. Аќпанныњ
23-нен басталѓан б±л шара
24 наурызѓа дейін жалѓасатын
болады.

Облыстыќ салауатты μмір салтын
ќалыптастыру проблемалары орталыѓы-
ныњ мамандары да облыстыќ денсаулыќ

Ќазаќстан – туберкулезден азат ел!
Ќарлыѓаш
     ОСПАНОВА

саќтау басќармасымен жєне тубер-
кулезге ќарсы к‰рес диспансерімен
бірігіп т‰рлі шаралар μткізуді бастап
кетті. Облыстыќ статистика басќарма-
сыныњ ѓимаратында μткен акция ба-
рысында да ќаламыздаѓы №1 емха-
на мамандары ќатысушыларѓа ту-
беркулез ауруы, оныњ алдын алу, ем-
делу жолдары туралы кењестер
беріп, тегін брошюралар таратты.

– Елімізде ќолѓа алынѓан "Сала-
матты Ќазаќстан" баѓдарламасы
аясында ќолѓа алынып жатќан ж±-

мыстар аз емес. Баѓдарлама аясында ат-
ќарылѓан ж±мыстардыњ нєтижесінде  елі-
мізде соњѓы жылдары μкпе ауруыныњ
кμрсеткіші де едєуір тμмендеп, μлім-жітім
де 20,8 пайызѓа азайып отыр. Сондай-аќ,
скринингтік тексерулер де μз нєтижесін бе-
руде, осыныњ арќасында науќастардыњ
70 пайызынан дертті ерте аныќтау м‰мкін
болды. Айлыќтыњ да басты маќсаты –
аурудыњ алдын алу, – дейді облыстыќ
салауатты μмір салтын ќалыптастыру
проблемалары орталыѓыныњ маманы Ра-
биѓа Наукенова.

МЄСЕЛЕ
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Былтыр μњірімізде мал ±рлыѓы-
ныњ 517 дерегі (2013 жылы 694)
тіркелген. ‡й жануарларын зањсыз
иемденуге ќатысты 384 іс немесе 74%
ауылдан ±зап кетіп, жоѓалѓан малдар
санатына жатќызылады. Осы дерек-
терге де ќатысты ќылмыстыќ істер
ќозѓалыпты. Б±л туралы облыстыќ
ІІД басшысы Т.Мєткенов ведомство-
аралыќ комиссияныњ кењейтілген
мєжілісінде баяндады. Айтуынша,
т±рѓындардыњ мал-м‰лкіне ие болу-
ын, ќораларын бекітіп-ќымтап оты-
руын ќадаѓалау басты назарда екен.
Мєселен, ќазіргі тањда μњіріміздіњ 6
ж‰зге жуыќ елді мекенінде полиция-
ныњ учаскелік инспекторлары мен
село єкімдерініњ бастамасымен
жергілікті атќарушы билік, малшы-
лар мен т±рѓындар арасында ‰ш жаќ-
ты меморандум бекітілген. Генерал
осы жєне басќа да ‰немі баќылауѓа
алып отырѓан бірнеше баѓытты тізіп
берді:

– Ќ±ќыќ ќорѓау саласы бойынша
ќоѓамдыќ ќ±рылымдарды одан єрі
к‰шейту, єр мал басын сєйкестенді-
ретін ен-сырѓа салып, тањбалау.

Б‰гінгі к‰ні облысымыздаѓы мал ба-
сыныњ 30% тањбаланѓан. Сондай-аќ,
ішкі істер саласында тіркеуде т±рѓан-
дармен ескерту-т‰сіндіру шараларын
μткізіп, мал соятын орындардаѓы
ќасапшылармен ж±мыс ж‰ргізу де
ќаперімізде болады. Ал Ќарабалыќ
ауданындаѓы "Север-Агро-М" ЖШС
канадалыќ т±ќымды 2700 ірі ќараѓа
GPS орнатты.

Департамент басшысы жедел ал-
дын алу шараларыныњ да кμмегі аз
емес дейді. Келіп т‰скен хабар бой-
ынша малды айдап апарѓан жер аныќ-
талып, ќылмыстыњ жолы кесіледі.
Соныњ бір айѓаѓы, былтыр ќараша
айында ‰й жануарларын айдап єкетті
деген к‰дікпен 6 адамнан ќ±рылѓан
топ ќ±рыќталыпты. Олардыњ μњірі-
міздіњ 5 ауданынан 11 ±рлыќ жасаѓа-
ны дєлелденген. Ќылмыстыќ топ тек
Мењдіќара ауданыныњ μзінен 54 бас
ірі ќараны зањсыз олжалапты.

Жалпы, елімізде жануарларды
тіркеуге алу ж‰йесі 2010 жылдан бері
ж‰ргізіле бастапты. Баѓдарлама ж‰зе-
ге асырылѓан алѓашќы екі жылда тек
ірі ќараѓа, ал 2012 жылдан бері бар-
лыќ тμлдерге ен салынып келеді. Об-
лыстыќ мал дєрігерлік басќармасы-
ныњ басшысы Берікжан Ќайыпбай

Ќараусыз мал –
ќараќшыѓа олжа

Жања Кодекстегі
μзгерістер

Жаќында Жанкелдин аудандыќ сотыныњ тμраѓасы С.Таженов сот
тμрелігін  ж‰зеге асырудыњ ќорытындысы бойынша БАЌ μкілдеріне
арнап брифинг μткізді. Басќосу кезінде С.Ж‰нісхан±лы μткен жылы
Жанкелдин аудандыќ сотында атќарылѓан ж±мыстарына ќысќаша
шолу жасап, сот ж‰йесіне енген бірќатар μзгерістерге тоќталды.
Сондай-аќ биылѓы жылы ќолданысќа енген Ќылмыстыќ, Ќылмыс-
тыќ іс ж‰ргізу, Ќылмыстыќ атќару, Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ
кодекстерініњ жањадан μзгерген кейбір баптарына т‰сінік берді.

Сонымен ќатар сот тμраѓасы сот отырысыныњ ашыќ жєне жария-
лы т‰рде μтетіндігін жєне барлыќ сот процестері аудио-бейне тас-
паѓа басылатыны жайлы хабардар етті. Брифинг барысында сыбай-
лас жемќорлыќпен к‰рес жєне оныњ алдын алу ж±мыстары жоспар-
лы т‰рде ж‰ргізілетінін айтты.

Сот тμраѓасы медиация тєртібі мен бітімгершілікке келу тєртібін
халыќќа т‰сіндіріп, єлі де насихаттау ж±мыстарын ж‰ргізу керек,
деді. Сонымен ќатар, алдаѓы уаќытта да халыќ жєне БАЌ μкілдері
арасында осындай сот ж±мыстарыныњ нєтижесін кμрсететін іс-ша-
ралардыњ μтіп т±ратынын жеткізді.

Балн±р  Ш‡ЛЕНОВА.
Жанкелдин ауданы.

осылай деді. Айтуынша, б‰гінгі к‰нге
дейін 765 мыњ ‰й жануарына ен-
сырѓа таѓылѓан болса, оныњ басым бμ-
лігі Зењгі баба т±ќымына тиесілі екен.

Аймаќ басшысы Н.Садуаќасов
мал басын сєйкестендіруге ен-тањ-
ба салу ж±мысыныњ 30% ѓана орын-
далѓанын сынѓа алып, осыѓан тіке-
лей жауапты облыстыќ ауыл шаруа-
шылыѓы басќармасыныњ басшысы
Б.Мурзинді мінберге шаќырды.
Мекеме жетекшісі баяндамасында
μзі басќаратын саладаѓы бірќатар
жетістіктерді тізіп шыќќаны болма-
са, мал ±рлыѓыныњ алдын алудыњ
наќты шараларын айтып бере алѓан
жоќ.

– Ќазір ќаладан ж‰з шаќырым
шыѓа ќалсаќ, ауылдардан алыста ќа-
раусыз жайылып ж‰рген малды жиі
кμреміз. Ауыл адамдары, жергілікті
билік пен учаскелік инспектор, мал-
шы болып меморандумѓа ќол ќойы-
сады, ал ол ќаѓаз ж‰зінде ѓана ќала-
тын ќ±жат ќой. Б±л арада ењ алдымен
‰й жануарына мал иесініњ μзі жауап-
ты. Ал ауыл шаруашылыѓыныњ ма-
мандары т‰ліктерге чип ќ±рылѓысын
салу ж±мыстарын ж‰ргізуге бел-
сенділік таныту керек, – деді облыс
єкімі.

Облыс аумаѓында жыл
басынан бері
автомобильдерден ±рлыќ
жасаудыњ 355 жаѓдайы
тіркелді.

Соњѓы жылдары т±рѓындардыњ
иелігіндегі кμлік ќ±ралдары айтар-
лыќтай кμбейді. Кμлік иелерініњ ба-
сым бμлігінде гараж жоќ, аќылы ав-
тот±раќтыњ ќызметін пайдалануѓа кμп
ќаржы кететіні белгілі. Сол себепті
ж±рттыњ кμбі автомобильдерін аула-
ларда, ‰йлерініњ жанында ќараусыз
ќалдырады.

Статистика кμрсеткеніндей, авто-
мобиль иелерініњ бейќамдыѓыныњ
салдарынан ±рлыќ жиі болады. Кей-
біреулер т‰нде машинаныњ ішінде
сμмкелерін, басќа да баѓалы заттарын
кμрсетіп, ќалдырып кетеді. ОІІД кри-
миналдыќ полиция басќармасыныњ

Облыстыќ ТЖД м±ражайында
еліміздіњ т±њѓыш μртке ќарсы
ќызмет генерал-майоры Серік
Єубєкіровке жєне Алматыда μтіп
жатќан μрт ќ±тќару спорты бой-
ынша Х-шы єлем чемпионатына
арналѓан  экспозицияныњ ашы-
луы болды.

Алматыда μтіп жатќан μрт-
ќ±тќару спорты бойынша Х-шы
єлем чемпионатынан т‰сірілген
фотолар мен жазылѓан материал-
дар облыстыќ департаменттіњ
м±ражайына естелік ретінде ќой-
ылды.

Департамент бастыѓы Т.Кє-
кімов генерал С.Єубєкіровтіњ
μмір жолына тоќталды:

– 1985 жылдан бастап ќара-
пайым μрт сμндірушіден бастап,
μртке ќарсы ќызмет тμраѓасына
дейін кμтерілді. Жалпы μртке
ќарсы ќызмет саласына ќосќан
‰лесі кμп. Еліміздегі нормативтік-
ќ±ќыќтыќ  базаны жањартуѓа

Есірткімен
±сталды

Полицейлер "Допинг" жедел-
алдын алу шарасыныњ бары-
сында есірткі μткізудіњ 5
фактісін, ірі мμлшерде есірткі
саќтаудыњ 3 жєне есірткі кон-
трабандасыныњ 3 фактісін аныќ-
тады. Есірткі заттарыныњ зањ-
сыз айналымына байланысты
11 ќылмыстыќ іс ќозѓалды.

Рудный ќаласында есірткі
бизнесіне ќарсы к‰рес
бμлімініњ ќызметкерлері бір
пєтерде 53 жастаѓы ер адамды
±стады. Оныњ пєтерінен 7 ќал-
ташаѓа салынѓан героин табыл-
ды. Тєркіленген есірткініњ жал-
пы салмаѓы 2,32 грамды ќ±рады.

"Ќайраќ" шекара бекетінде

полицейлер шекарашылармен
бірге "Вольво" жењіл машина-
сын тексеру кезінде темекі ќора-
бына салынѓан марихуананы
тауып алды. Сондай-аќ медици-
налыќ мекемелерде тексерулер
ж‰ргізіліп, зањ б±зудыњ ‰ш
фактісі белгілі болды.

"Ќауіпсіз жол"
шарасы

μткізілуде

Ќостанайлыќ полицейлер бір
к‰нде жол ж‰ру ережесін б±зу-
дыњ 400 жаѓдайын аныќтады.

Облыста μткен "Ќауіпсіз
жол" жедел-алдын алу шарасы-
ныњ алѓашќы к‰нініњ ќорытын-
дысы осындай. Жылдамдыќты

асырып жіберген 87 ж‰ргізуші,
кμлікті мас к‰йінде ж‰ргізген 27
ж‰ргізуші жєне кμлікте келе жа-
тып телефонмен сμйлескен 52
ж‰ргізуші ќ±рыќталды. Ереже
б±зушылардыњ бірі Ќостанай
ќаласы ІІБ бейне ќадаѓалау ка-
мерасыныњ кμмегімен ±сталды.
"Ниссан" автомобилініњ
ж‰ргізушісі ±ялы телефонмен
сμйлесіп келе жатып ±сталды.
Ал м±ндай ереже б±зушыларѓа
5 айлыќ есептік кμрсеткіш
мμлшерінде айыпп±л салынуы
м‰мкін.

Айдыњ соњына дейін жалѓа-
сатын операция кезінде жолдар-
да жол-патруль полициясы инс-
пекторларыныњ саны
кμбейтіліп, ќоѓамдыќ кμлік пен
такси ж‰ргізушілеріне баќылау
к‰шейтіледі.

Ќыдырбек
ЌИЫСХАН¦ЛЫ

Бейќамдыќтыњ
салдары

Жања деректермен
толыќты

ор атаѓы берілді. Барлыѓымыз
Серік Ѓабдул±лын ‰лгі т±тамыз,
– деді Т.Кєкімов.

Облыстыќ ТЖД Мемле-
кеттік тіл жєне аќпарат тобы.

ќатысты. Отан алдында оныњ
ењбегі жоѓары баѓаланып, 2011
жылдыњ 5 мамырында Елбасы-
ныњ Жарлыѓымен С.Єубєкіровке
μртке ќарсы ќызмет генерал-май-

ЌЫЛМЫС ЖЄНЕ Т¦РМЫС

аѓа μкілі Ринат Ќабылбековтіњ айту-
ынша ±рлыќтыњ басым бμлігін б±рын
сотталѓандар жєне ж±мыссыздар жа-
сайды. Мысалы, 22 аќпан к‰ні Ќоста-
найда Бородин кμшесіндегі бір ‰йдіњ
ауласында т±рѓан  "Хонда Аккорд"
маркілі автомобильдіњ терезе шыны-
сын сындырѓан ±ры кμлік иесініњ
ќ±жаттарын, магнитофонын, автопа-
нелін алып кеткен. Шыѓын мμлшері
30 мыњ тењгедей. Оќиѓа болѓан жерге
келіп жеткен полицейлер жедел
ќимылдап, куєларды с±растырып,
к‰діктіні ±стады. 18 жастаѓы ж±мыс-
сыз жігіт ±рлаѓан заттарын μткізіп те
‰лгіріпті.

Полицейлер кμлік иелерін саќ-
тыќќа шаќырады. Кμлікті дабыл беру
ж‰йесімен ќамтамасыз еткен жμн. Ал
±рлыќ жасалѓан жаѓдайда уаќыт
μткізбей жедел полицияѓа хабарлау
керек.
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Б‰гінде μркениет жетіс-
тігі μмірімізге дендеп енді.
Єсіресе уаќыт μткізу ‰шін
кμпшілік ќызыќтайтын
нєрсе кμп. Єр ‰йде 100-ден
астам арнаны ќабылдайтын
сандыќ теледидар, одан
ќалды ѓаламтор желісі бар.
Алайда таяќтыњ екі ±шы бо-
латыны тєрізді оныњ зиян-
ды жаќтарын да сезініп жа-
тырмыз.

Кез-келген арнадан бері-
летін бейнекμрсетілімдер,
ѓаламтор желісініњ μнім-
дері – адамдарѓа белгілі бір
аќпарат жеткізетіні мєлім.
Ал сол аќпараттыњ бєрі пай-
далы ма? Єрине, жоќ. Кей
жаѓдайларда оныњ кері
єсері кμп. Єсіресе жања
ќалыптасып келе жатќан
бала санасына теріс т‰сінік
т‰зетін т±стары жетерлік.

Мысалы белгілі "Том
мен Джери" мультфильмін
алайыќ. Біздіњ т‰сінігімізде
тышќан – кеміргіш,  зиянкес
тіршілік иесіне жатады. Ал
мысыќ  ‰й жануары, осы зиян-
кестен ќорѓайтын адамныњ досы
екені мєлім. Біраќ мультфильм-
де тышќан жаѓымды кейіпкер
есебінде, кμрушініњ оѓан деген
аяушылыќ сезімін тудырады.
Мысыќ керісінше зорлыќшыл
кейіпкер ретінде кμрсетіледі.
Б±л аздай екеуініњ бірін-бірі
ќуалап ж‰ріп ќиратпаѓан д‰ни-
есі ќалмайды. Олар ‰шін еште-
њеніњ де ќадірі жоќ, жиюлы д‰-
ниені  жау  шапќандай  етіп тал-
ќандап,  тіпті  ‰йдіњ де тас-тал-
ќанын шыѓарып ќирату т‰к
емес. ‡й салу, кез-келген м‰лік-
ті жасап шыѓару ‰лкен ењбекті
талап ететіні мєлім.  Ал мына-
дай мультфильмді тамашалаѓан
баланыњ санасында адам ењбегін
ќадірлеу туралы т‰сініктіњ ќа-
лыптасуы да ќиын.   Сондай-аќ

ке-міргіш тышќанды жаѓымды
етіп кμрсету арќылы жаман мен
жаќсыныњ орнын алмастырып,
баланыњ д‰ниетанымын адасты-
рады. Тере берсењ м±ндай мысал-
дар жетерлік.

Батыс Еуропа мен м±хиттыњ
аржаѓында т‰сірілген ки-
ноμндірісініњ де бала танымына
кері єсері кμп. М±ндаѓы кейіп-
керлер кμбіне бір-біріне тамаќ
атысып ойнайды. Торт кμрсе оѓан
міндетті т‰рде бастарын батыра-
ды. Тіпті ќазан толы сорпаѓа шо-
мылатын фильмдері де бар. Асты
ќорлау, "Биікте т±рѓан нанды ая-
ѓыњныњ астына ќ±ран кітабын
ќойып алуѓа болады" дейтін біз-
діњ ќазаќ халќыныњ т‰сінігіне
барынша жат нєрсе.  Ас – μмірдіњ
арќауы, сондыќтан ол киелі
нєрсе. Кезінде бір тілім нанѓа зар
болып, ќанша халыќтыњ аштан
ќырылѓаны туралы айпасаќ та
белгілі.  Ал сондай з±лматтыњ

бастауында ешнєрсені ќадірлей,
ќастерлей білмейтіндер т±рады.

Б±дан шыѓатын ќорытынды –
біз ересектер, баланыњ кμрер-
мендік мєдениетін ќалыптасты-
руымыз ќажет. Бала еш ќадаѓа-
лаусыз, μзі ќалаѓан уаќытта не-
месе тіпті тањертењнен кешке
дейін теледидар алдында, болма-
са компьютер алдында отыр-
мауы тиіс. Олардыњ теледидар
ќарайтын уаќытын, кμруі тиіс
баѓдарламаларын ±стаз бен ата-
ана біріге отырып белгілегені
жμн. Ал  ѓаламторды  пайдалан-
ѓанда тек пайдалы, тєрбиелік
мєні бар аќпараттар алуын баќы-
лауда ±стаѓан абзал. Сонда ѓана
±рпаѓымызды зиянды аќпарат-
тардан саќтандыра аламыз.

Базарк‰л ЄБДІБЕКОВА,
Ќазанбасы орта мектебі
директорыныњ тєрбие ісі
жμніндегі орынбасары.

Єулиекμл ауданы.

Елбасымыз "Елдіњ келешегі б‰гінгі жастардыњ
ќолында, ал жас ±рпаќтыњ таѓдыры – ±стаздыњ
ќолында" деп бекерге айтќан жоќ. Сондыќтан, білімніњ
негізі мектепте, яѓни бар ѓылымныњ бастауы мектеп
болып табылады.

Осыдан бірнеше жыл б±рын Ќ±см±рындаѓы №28 орта мектебін-
де оќушылардыњ білімге, ѓылымѓа деген ынталарын арттыру маќ-
сатында "Шамшыраќ" атты ѓылыми ќоѓам ашылѓан болатын. Со-
дан бері аталѓан ќоѓам республика кμлемінде μтіп ж‰рген ѓылыми
конференциялардыњ бірін ќалдырмай, ‰немі ќатысып келеді. Нєти-
же де жоќ емес.

– Биылѓы оќу жылында А.Ќабдолина мен Є.С‰йінбекова есімді
оќушыларымыз Петропавл ќаласында μткен "Єлемді μзім ‰шін жєне
болашаќ ‰шін саќтаймын" атты ѓылыми жобаѓа ќатысып, А.Ќабдо-
лина Ресейдегі Мєскеу академиясыныњ экология факультетіне жол-
дама алды. Сондай-аќ, μткен жылы Аќтμбе ќаласында мектеп оќушы-
лары мен студенттердіњ халыќаралыќ ѓылыми-практикалыќ кон-
ференциясы μткен болатын. Біздіњ мектептен екі оќушымыздыњ да
ж±мыстары жоѓары баѓаланып, арнайы сертификат алды, – дейді
"Шамшыраќ" ѓылыми ќоѓамыныњ жетекшісі Б.Ќайыпбаева.

Бєкен Ќабенќызы білім ошаѓындаѓы жас мамандарды да ѓылы-
ми ж±мысќа тартып, баѓыт-баѓдар беріп отырады. Нєтижесінде,
ќазаќ тілі мен єдебиеті пєнініњ м±ѓалімі М.Н±рќанова, бастауыш
сынып м±ѓалімі Г.Ќалимарданова, биология пєнініњ м±ѓалімі А.Ер-
жанова  жєне  аѓылшын  тілі  пєнініњ А.Алиасќарова аудандыќ,
облыстыќ сайыстарѓа ќатысып, ж‰лделі орындарды баѓындырып
та ‰лгерді.

¦стаз ењбегі де баѓаланбай ќалѓан жоќ, Бєкен Ќайыпбаева Ќазаќ-
стан  Республикасыныњ ѓылым саласына сіњірген ерен ењбегі ‰шін
Ќ.Сєтпаев  атындаѓы  орденмен  марапатталды.  Сондай-аќ, халыќ-
аралыќ экология жєне инженерия академиясыныњ м‰шесі болып
та ќабылданды. Айтпаќшы, оќушылардыњ ѓылыми ж±мысына ерек-
ше кμњіл бμліп, жаѓдай тудырып отырѓан мектеп директоры Б.Жа-
малиева да аталмыш академияныњ Алѓыс хатымен марапатталып-
ты.

Єулиекμл ауданы.

"¦стазы жаќсыныњ – ±стамы
жаќсы" деген сμз тегіннен-тегін
айтылмаса керек.  Ата-анадан
кейінгі балаѓа білім беріп, тєрбие
‰йрететін сол ±стаз. Ел игілігі
‰шін ењбекпен етене араласып,
жарќын болашаќќа ќарымды
ќадам жасаѓан ±лаѓатты ±стаз-
дыњ  μмірі  ќиындыќ  пен   ќуа-
нышќа толы. "М±ѓалім – маман-
дыќ, ±стаздыќ – ќасиет.   Яѓни
±стаз болу – адам бойындаѓы ±лы
ќасиеттердіњ бірі", –  дейді  хал-
ќымыз. Ендеше, ±стаздыќ ќаси-
етке барынша адалдыќ танытып,
бар саналы ѓ±мырын осы салаѓа
арнаѓан ±стаздарѓа ќандай маќ-
тау, мадаќ айтсаќ та артыќтыќ
етпесе керек. Солардыњ бірі Мењ-
діќара ауданына ќарасты
Тμлењгіт орта мектебініњ
м±ѓалімі Раушан Андрейќызы
Тμлекова хаќында болмаќ.

Иє, 30 жыл ѓ±мырын жас
±рпаќтыњ тєлім-тєрбиесіне арна-

Урицкий орта мектебінде аудандыќ білім бμлімініњ
±йымдастыруымен мультимедиялыќ жобалар облыстыќ
фестивалініњ алѓашќы сыны μтті.

Оѓан барлыѓы 8 мектеп бойынша 23 оќушы ќатысты. Єр ќатысу-
шы мультимедиялыќ жобалар аясында ‰йден жасап єкелген  μз
жобасын ±сынып, оны ќорѓады. Єсіресе, єділќазылар мен
кμпшіліктіњ кμњілінен шыѓуѓа тырысып-баќты. Т‰рлі таќырыпты
ќамтыѓан жарыста "Екі μлшемді жєне ‰ш μлшемді анимация" бой-
ынша  3-орынды Михаил Макаров (Урицкий ОМ), "Электрондыќ
презентация" 3-орынды Даниил Мишарин (Тимирязев ОМ), 2-орын-
ды Сергей Бошевой (Урицкий ОМ), "Компьютерлік фильм мен бей-
не ролик" 3-орынды Арман Молжігітов, Дєурен Римов пен Карима
Рекеновалар (Сарыкμл орта мектебі), 2-орынды Абылай Ќаршалов
(Бекет ¤тетілеуов ОМ)  жєне "Web дизайн жєне web  баѓдарлама-
ландыру" 3-орынды Диана Багирова, Валентина Мерзликина, Вла-
дислав Енкулев жєне Даниил Луцандар  (Комсомол ОМ), 2-орынды
К‰нс±лу ¤темісова мен К‰міс Бралина (Тимирязев ОМ), ал 1-орын-
ды Тимур Валиев пен Андрей Комаровский (Маяк ОМ) жењіп алды.

Сарыкμл ауданы.

ѓан ±лаѓатты ±стаз Р.Тμлекова μз
кєсібінде толаѓай табыстарѓа
жетті.  Б‰гінгі єњгімемді μнегелі
±стаздыњ μмір жолынан бастау-
ды жμн санадым.  Ол Солт‰стік
Ќазаќстан облысында д‰ниеге
келді. Бала кезінен μзініњ ±стаз-
дары тєрізді м±ѓалім болуды ар-
ман етіп, орта мектепті аяќтаѓан
соњ,  Рудный педагогикалыќ  ин-
ститутына т‰седі. 1985 жылы
Тμлењгіт орта мектебінде алѓаш-
ќы ±стаздыќ жолын бастайды.

Б±л мектеп μзініњ мыќты
±жымымен ауданѓа танымал бо-
латын. М±нда бала тєрбиелеуде
алдына жан салмайтын наѓыз
±стаздар ењбек етті. Жас маман
±лаѓатты жандардыњ ортасына
т‰сті. Жєне де жас жеткіншек-
тердіњ т±ла бойына адам-
гершілік дєнін сеуіп, ќоѓамѓа μз
пайдасын тигізетін белсенді аза-
мат етіп ќалыптастыруды басты
маќсат етіп ќойды.

Т‡ЙТКІЛ

"¦стаздыќ еткен жалыќпас,
‰йретуден балаѓа", –  деген да-
нышпан Абай атамыздыњ осынау
ѓибратты сμзін μмір ќаѓидасына
айналдырып, ауылдыњ ќаракμз
балаларына тєлім беріп, тыным-
сыз ењбек етіп келеді.  "Шєкірт-
тердіњ ж‰регіне жол таба білген,
±йымдастыру ќабілеті, ±стаздыќ
шеберлігі, білімі, ќысќасы μн
бойында ±стазѓа тєн ќадір-ќасие-
ті басым ±стаз талай оќушыны
ќанаттандырды. Б‰гінде олар
еліміздіњ т‰кпір-т‰кпірінде абы-
ройлы ќызмет етіп ж‰р.  Талап-
танѓан жанныњ ќашан  да  шы-
ѓар  тауы  биік.  "Талаптыѓа н±р
жауар" деген халќымызда. Та-
лап пен ењбектіњ арќасында
б‰гінгі к‰нде ±лаѓатты ±стаз Ра-
ушан апайымыз абырой-беделдіњ
шыњынан кμрініп, ауылда да
‰лкен сый-ќ±рметке ие. Жас
±рпаќќа тєлім-тєрбие беру жо-
лында кμптеген ењбектері ‰шін
бірнеше рет облыстыќ, ќалалыќ
білім беру мекемелері басшыла-
рыныњ, єкімшіліктіњ алѓыс хат-
тарын алды. Ќазіргі  тањда ±ла-
ѓатты ±стаз μмірлік жолдасы
Батыр аѓамыз екеуі 2 перзент
тєрбиелеп, 3 немере с‰йіп отыр.

Дулат ЖЕКСЕНБАЙ¦ЛЫ.
Мењдіќара ауданы.

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

Мультимедиялыќ
жобалар жарысы

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

"Шамшыраќ"
ќоѓамы

оќушылардыњ білімге, ѓылымѓа
деген ынталарын арттыруда

БАЛАЊДЫ
теледидар да тєрбиелейді

¦ЛАЃАТ



103 наурыз 2015 жыл

Ќала тіршілігінеЌала тіршілігінеЌала тіршілігінеЌала тіршілігінеЌала тіршілігіне
ќызыќпайтын адам кем деќызыќпайтын адам кем деќызыќпайтын адам кем деќызыќпайтын адам кем деќызыќпайтын адам кем де
кем шыѓар. Єсіресе,кем шыѓар. Єсіресе,кем шыѓар. Єсіресе,кем шыѓар. Єсіресе,кем шыѓар. Єсіресе,
жастардыњ дені ауылдыжастардыњ дені ауылдыжастардыњ дені ауылдыжастардыњ дені ауылдыжастардыњ дені ауылды
тастап, ќалаѓа ќарайтастап, ќалаѓа ќарайтастап, ќалаѓа ќарайтастап, ќалаѓа ќарайтастап, ќалаѓа ќарай
аѓылады. ¤заѓылады. ¤заѓылады. ¤заѓылады. ¤заѓылады. ¤з
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соњ "Дипломмен –соњ "Дипломмен –соњ "Дипломмен –соњ "Дипломмен –соњ "Дипломмен –
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Бір єттеген-айы, жасБір єттеген-айы, жасБір єттеген-айы, жасБір єттеген-айы, жасБір єттеген-айы, жас
маман мемлекеттікмаман мемлекеттікмаман мемлекеттікмаман мемлекеттікмаман мемлекеттік
баѓдарлама бойыншабаѓдарлама бойыншабаѓдарлама бойыншабаѓдарлама бойыншабаѓдарлама бойынша
тиесілі жењілдіктерге ќолтиесілі жењілдіктерге ќолтиесілі жењілдіктерге ќолтиесілі жењілдіктерге ќолтиесілі жењілдіктерге ќол
жеткізе алмай отыр. Оѓанжеткізе алмай отыр. Оѓанжеткізе алмай отыр. Оѓанжеткізе алмай отыр. Оѓанжеткізе алмай отыр. Оѓан
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Еркеб±лан Ермаѓамбетов Науырзым

ауданыныњ тумасы. Соњѓы жеті жылда
Рудный ќаласында т±рѓан. К‰н кμрістіњ
ќамымен єр жерде жалданып ж±мыс
істеді. Алайда, кеншілер ќаласында ±заќ
т±раќтап ќала алмады. Себебі, жеке ба-
сына тиесілі баспанасы болмады. Жал-
дамалы пєтердіњ ай сайынѓы аќысын
тμлеу оњай емес. Оныњ ‰стіне бес бала-
сы бар отбасыѓа бір бμлмелі пєтер тар-
лыќ етеді. Иє, кейіпкеріміздіњ бес бала-
сы бар. Т±њѓышы Мєдина 12 жаста,
екіншісі Жєния 9 жаста, ‰шіншісі Нар-
гиз 5 жаста, тμртіншісі Інжу 4 жаста,
ал кішісі Кєусар 2 жаста. Келіншегі
Гаућар ќыздарын тєрбиелеп, ‰йде отыр.
М±ндай тірлікпен ќаладан ‰й алу ќиынѓа
соѓады. Сондыќтан Еркеб±лан Ќостанай
мемлекеттік педагогикалыќ институты-
ныњ сырттай бμліміне оќуѓа т‰сіп, оны
2014 жылы маусым айында бітіріп шыќты.
Ќолына диплом тиісімен мамандыѓы бой-
ынша ж±мыс іздеуге кіріседі. Шілде
айында Ќостанай ауданына ќарасты Мос-
ковский селосына жолы т‰сіпті. Сол
уаќытта ауылдаѓы мектепке тарих пєнінен
м±ѓалім керек екен. Еркеб±лан кμп ой-
ланбастан ж±мысќа орналасуѓа келісім
берген. Осылайша μткен жылы тамыз-
дыњ соњында бала-шаѓасын алып Мєскеу
ауылына ќоныс аударды. Жања оќу жылы
басталѓанша бейтаныс ауылдан пана бо-
лар ‰й іздеді. Ќазіргі т±рып жатќан
баспананыњ иесі сол уаќытта Беларус-
сияѓа кμшкелі жатыр екен.  Еркеб±лан
аталѓан ауылдаѓы танысыныњ атынан

Б±йырмаѓан  ЖЕЊІЛДІК
немесе бес баласы бар жас маман

неге тыѓырыќќа тірелді?

Т‡ЙТКІЛ

Ќымбат
  ДОСЖАНОВА

Н±рболат БИКЕНОВ,
Ќостанай аудандыќ білім бμлімініњ басшысы:

– ¤зге аудандармен салыстырѓанда біздіњ ауданѓа екі-‰ш есеге артыќ жас
маман келеді. Мєселен, былтырдыњ μзінде аудан бойынша 84 жас маман "Дип-
ломмен – ауылѓа!" баѓдарламасы бойынша ж±мысќа орналасты. Яѓни, баѓ-
дарламаѓа сай тиісті жењілдіктерді алуѓа μтініш білдірген азаматтардыњ ќата-
ры кμп. Біздіњ маќсатымыз келіп т‰скен ќ±жаттардыњ бєрін  экономика
бμліміне μткізу. Одан кейінгі ж±мыстар аталѓан бμлімде ж‰зеге асады.

Б±л баѓдарламаѓа арналѓан ќаражат республикалыќ бюджет есебінен
бμлінеді. Сондыќтан жас мамандардыњ бєрін ќамту м‰мкін емес. Ењ алдымен
алыстаѓы ауылдарда ж±мыс істейтін жас кадрларѓа кμњіл бμлеміз. Екінші-
ден, мамандыќтыњ ќаншалыќты с±ранысќа сай екендігі ескеріледі. Жас ма-
мандардыњ бєрініњ μтінішін ќамти алмайтын сєттер болады. Ондай жаѓдайда
келесі жылдыњ бюджетінен ќарастырамыз.

Еркеб±лан Ермаѓамбетовтіњ ќ±жаттарын ќабылдадыќ. Ауданда μзге де жас
мамандар кезек к‰тіп отыр. Мемлекеттік баѓдарламамен кμтерме жєр-  де-
маќы жєне пайызсыз несие алѓысы келетін жастар кμп. Біз азаматтар-
дыњ μтініштерін ќанаѓаттандыруѓа тырысамыз.

несие рєсімдеп, ‰йді сатып алады. Міне-
кей, арада μткен жеті айдыњ ішінде
‰йдіњ несиесін тμлеп отыр.
– Баѓдарлама бойынша ауылѓа бар-

сањыз біржолѓы кμтерме жєрдемаќы жєне
пайызсыз несие беріледі дегенді естідім.
"‡мітсіз шайтан" деген бар емес пе?!
Бір жаќсылыќќа сендім... Отбасымныњ
жаѓдайы оњалар деп ойладым. Біраќ,
жас маман ретінде не кμтерме жєрдем-
аќы, не пайызсыз несие алмадым. Ќала-
да пєтер жалдап т±рѓанымыз аздай, ауыл-
да ‰й ‰шін несие тμлеудемін, – дейді
Еркеб±лан Ермаѓамбетов.
Кейіпкеріміз Московский орта мекте-

біне ж±мысќа орналасќан к‰ні-аќ ќ±жат-
тарын жинап аудандыќ білім бμліміне
тапсырѓан. Алѓашында μткізген ќ±жат-
тары ќайтып келіпті. Жас маманныњ
μтініші ќабылданбапты. Себебі, б±л баѓ-
дарлама бойынша бюджет ќаржысы

таусылып ќалѓан. Екінші мєрте ќ±жат
μткізгенімен, жаќсы жањалыќтан єлі де
хабар алмады. Жас маманныњ к‰туден
басќа амалы жоќ. Кейіпкеріміз биылѓы
жылы да ілікпей ќаламын ба деп ќор-
ќады. Оныњ алањдайтын жμні де бар.
Бес баласы отаѓасыныњ жалаќысына ќарап
отыр емес пе.
"Армансыз адам – ќанатсыз"Армансыз адам – ќанатсыз"Армансыз адам – ќанатсыз"Армансыз адам – ќанатсыз"Армансыз адам – ќанатсыз

ќ±спен тењ" деген бар емес пе. Иє,ќ±спен тењ" деген бар емес пе. Иє,ќ±спен тењ" деген бар емес пе. Иє,ќ±спен тењ" деген бар емес пе. Иє,ќ±спен тењ" деген бар емес пе. Иє,
єркімніњ μз арманы бар. Біреу байєркімніњ μз арманы бар. Біреу байєркімніњ μз арманы бар. Біреу байєркімніњ μз арманы бар. Біреу байєркімніњ μз арманы бар. Біреу бай
болсам, енді біреуі ќ±дай болсамболсам, енді біреуі ќ±дай болсамболсам, енді біреуі ќ±дай болсамболсам, енді біреуі ќ±дай болсамболсам, енді біреуі ќ±дай болсам
дейді. Біздіњ кейіпкеріміз таѓдыры-дейді. Біздіњ кейіпкеріміз таѓдыры-дейді. Біздіњ кейіпкеріміз таѓдыры-дейді. Біздіњ кейіпкеріміз таѓдыры-дейді. Біздіњ кейіпкеріміз таѓдыры-
нан кμп нєрсе дєметпейді. Адалнан кμп нєрсе дєметпейді. Адалнан кμп нєрсе дєметпейді. Адалнан кμп нєрсе дєметпейді. Адалнан кμп нєрсе дєметпейді. Адал
ењбегімен нєпаќасын тауып, бала-ењбегімен нєпаќасын тауып, бала-ењбегімен нєпаќасын тауып, бала-ењбегімен нєпаќасын тауып, бала-ењбегімен нєпаќасын тауып, бала-
шаѓасын асырауды ќалайды. Ќылыќ-шаѓасын асырауды ќалайды. Ќылыќ-шаѓасын асырауды ќалайды. Ќылыќ-шаѓасын асырауды ќалайды. Ќылыќ-шаѓасын асырауды ќалайды. Ќылыќ-
ты ќыздарын ќатарынан ќалдыр-ты ќыздарын ќатарынан ќалдыр-ты ќыздарын ќатарынан ќалдыр-ты ќыздарын ќатарынан ќалдыр-ты ќыздарын ќатарынан ќалдыр-
мауды ойлайды. Ењ бастысы, баѓ-мауды ойлайды. Ењ бастысы, баѓ-мауды ойлайды. Ењ бастысы, баѓ-мауды ойлайды. Ењ бастысы, баѓ-мауды ойлайды. Ењ бастысы, баѓ-
дарлама бойынша тиесілі жењілдік-дарлама бойынша тиесілі жењілдік-дарлама бойынша тиесілі жењілдік-дарлама бойынша тиесілі жењілдік-дарлама бойынша тиесілі жењілдік-
терге ќол жеткізсем дейді...терге ќол жеткізсем дейді...терге ќол жеткізсем дейді...терге ќол жеткізсем дейді...терге ќол жеткізсем дейді...

  ЖОБА

Ќостанай облысында спорттыќ-б±ќа-
ралыќ, ойын-сауыќ, мєдени-б±ќара-
лыќ iс-шаралар μткiзiлетiн орындарда
шыны ыдыстаѓы μнiмдердi сату
ќаѓидасын бекіту туралы

"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару туралы"
2001 жылѓы 23 ќањтардаѓы Ќазаќстан Республи-
касы Зањыныњ 29 бабы, 1-тармаѓыныњ 14) тар-
маќшасына сєйкес ШЕШІМ ЌАБЫЛДАДЫ:

1. Ќоса беріліп отырѓан Ќостанай облысында
спорттыќ-б±ќаралыќ, ойын-сауыќ, мєдени-б±ќа-
ралыќ iс-шаралар μткiзiлетiн орындарда шыны
ыдыстаѓы μнiмдердi сату ќаѓидалары бекітілсін.

2. Осы шешім алѓашќы ресми жарияланѓан
к‰нінен кейін к‰нтізбелік он к‰н μткен соњ ќолда-
нысќа енгізіледі.

 Н. Садуаќасов.

Єкімніњ
2015 жылѓы ____________

№ ___ шешімімен бекітілген

Ќостанай облысында спорттыќ-
б±ќаралыќ, ойын-сауыќ, мєдени-
б±ќаралыќ iс-шаралар μткiзiлетiн

орындарда шыны ыдыстаѓы
μнiмдердi сату ќаѓидасын бекіту

туралы

"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару туралы"
2001 жылѓы 23 ќањтардаѓы Ќазаќстан Республи-
касы Зањыныњ 29-бабы 1-тармаѓыныњ 14) тар-
маќшасын орындау ‰шін, "Дене шыныќтыру жєне
спорт туралы" 2014 жылѓы 3 шілдедегі Ќазаќстан
Республикасы Зањыныњ 39-бабымен  жєне "Мєде-
ниет туралы" 2006 жылѓы 15 желтоќсандаѓы
Ќазаќстан Республикасы Зањыныњ 9-1-бабымен
белгіленген спорттыќ-б±ќаралыќ, ойын-сауыќ,
мєдени-б±ќаралыќ iс-шараларын μткізу кезінде
азаматтардыњ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету
ќаѓидаларын саќтау маќсатында спорттыќ-б±ќа-
ралыќ, ойын-сауыќ, мєдени-б±ќаралыќ iс-шара-
лар μткiзiлетiн орындарда шыны ыдыстаѓы
μнiмдердi сатуѓа жол берілмейтіндігі белгіленсін.

ПРОЕКТ

 Об утверждении Правил реализа-
ции продукции в стеклянной таре в
местах проведения спортивно-массо-
вых,  зрелищных культурно-массовых
мероприятий в Костанайской области

В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 ста-
тьи 29 Закона Республики Казахстан от 23 янва-
ря 2001 года "О местном государственном уп-
равлении  и самоуправлении в Республике Ка-
захстан" РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Правила реализа-
ции продукции  в стеклянной таре в местах про-
ведения спортивно-массовых, зрелищных куль-
турно-массовых мероприятий в Костанайской
области.

2. Настоящее решение вводится в действие
по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования.

 Н. Садуакасов.

 Утверждены
решением акима

от _________ 2015 года
№ ___

Правила
реализации продукции в стеклянной

таре в местах проведения
спортивно-массовых, зрелищных
культурно-массовых мероприятий

в Костанайской области

Во исполнение подпункта 14) пункта 1 статьи
29 Закона Республики Казахстан от 23 января
2001 года "О местном государственном управ-
лении и самоуправлении в Республике Казах-
стан", в целях соблюдения Правил обеспечения
безопасности граждан при проведении спортив-
но-массовых, зрелищных культурно-массовых
мероприятий, установленных статьей  39 Зако-
на Республики Казахстан от 3 июля 2014 года "О
физической культуре  и спорте", статьей 9-1 За-
кона Республики Казахстан от 15 декабря 2006
года   "О культуре" определить, что не допуска-
ется реализация продукции в стеклянной таре в
местах проведения спортивно-массовых, зре-
лищных культурно-массовых мероприятий.

"Кулан" ЖШС, орналасќан мекен-
жайы: Мењдіќара ауданы, Красная
Пресня с. серіктестік ќатысушылары-
на 2015 жылѓы 19 наурызда саѓат
10.00-де ќатысушылардыњ кезектен
тыс жалпы жиналысы болатынын ха-
барлайды.

 Жалпы жиналыстыњ к‰н тєртібі:
"Аграрная кредитная корпорация" АЌ
арќылы кμктемгі егіс ж±мыстарын
ж‰ргізуге кредиттік ќаражатты тарту.
Жиналысты шаќырудыњ бастамашысы
- серіктестіктіњ атќарушы органы. Жи-
налыс мына мекенжайда ж‰ргізіледі:
Мењдіќара ауданы, Красная Пресня с.,
"Кулан" ЖШС кењсесі. Аныќтама ‰шін
телефон: 871443-3-22-82, Красная
Пресня селосында, 56-10-46, Ќоста-
най ќаласында.

 Жат аѓымдарѓа жол жоќ. Ќала єкімдігі
жанынан ќ±рылѓан аќпараттыќ-насихат
тобы кезекті  ж±мыс сапарында  "Іскер–Ар-
ќалыќ" ЖШС-де болып, коммуналдыќ кєсіп-
орынныњ ж±мысшыларымен ж‰здесті.

 Кездесу барысында топ м‰шелері ќала-
лыќ ішкі саясат бμлімініњ басшысы М.Айт-
маѓанбетова, м±хтасиф Єлм±хамед молла
атындаѓы Арќалыќ ќалалыќ мешітініњ наиб
имамы Н.Асан±лы, теолог Є.Н±ѓмановтар

Ж±мысшылармен ж‰здесті
жат аѓымдардыњ ќоѓамѓа келтіретін залал-
дарын айтып, т‰сіндірді.

 Елімізде наным-сенімге, діни ±станымда-
рѓа шек ќойылмайды. Алайда, б±л ѓасырлар
бойы ќалыптасќан дєст‰рлі діндерден безіп,
жат аѓымдардыњ жетегінде кету деген сμз
емес. Ел ішіне іріткі салатын жымысќы єре-
кеттерге еркіндік берілмейді.

 Осылайша келелі кењес берген аќпарат-
тыќ топ м‰шелері жат ќ±былыстар байќала
ќалѓан жаѓдайда 114 ќауырт желісініњ ж±мыс
істейтінін еске салды.

 Арќалыќ ќаласы.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ



Еске алу
Ардаќты єке, мейірімді ата Бекм±хамбетов Сайлаубай

Жабаѓы±лы тірі болса, осы жылдыњ 1-ші наурызында 64   жасќа
толар еді. С±м ажал єп-сєтте арамыздан алып кетті. Осы жыл-
дыњ 30-cєуірінде жан єкеміздіњ б±л д‰ниеден μткеніне бір жыл
толады.Уаќыт μткен сайын єкеміздіњ жарќын бейнесін, балалар
мен немерелеріне деген ыстыќ сезімін, ќамќорлыѓын саѓыныш-
пен еске аламыз. ¤мірініњ соњына дейін ќара шањыраѓыныњ
тірегі болып, балалары мен немерелеріне аќ батасын беріп, бір
Аллаѓа ш‰кіршілік етумен д‰ниеден μткен єкеміздіњ жаны жєннат-
та, топыраѓы торќа, иманы жолдас болып, Алланыњ раќыметі-
не, Пайѓамбарымыздыњ шапаѓатына бμленсе дейміз.

Єкетайым, асылым, асќарым-ай,
¤те шыќты б±л μмір ќас-ќаѓымдай-ай.
¦л-ќызыњныњ ќызыѓын кμрер шаќта,
Жер ќойнына с±м ажал тастадыњ-ай.

Бір жыл μтті сен жоќсыњ арамызда,
Сен едіњ ѓой ќамќоршы панамыз да.
Ањќылдаѓан аќкμњіл жайдарлым-ай,
Саѓынумен сені еске аламызда.

Иманы жолдас боп, жаны жєннатта болсын.
Еске алушылар: ж±байы, балалары, немерелері, туыс-туѓандары.

Жан єкемді еске алу
Жанкелдин ауданы Аќшыѓанаќ ауылыныњ т±рѓыны, аяулы єкеміз

КАМАЛОВ Мираш Єлімжан±лы ортамызда болѓанда 5 наурызда 49 м‰шел
жасына толар еді. Жатќан жері жайлы, топыраѓы торќа болсын!

3 жыл μтті асќар тауым ќ±лаѓалы,
3 жыл μтті анам іздеп жылаѓалы.
Єр к‰німіз саѓынышпен μткенімен
Ж‰регіміз єке деп соѓады єлі.

Тєрбиењді кμріп μстім жасымнан
Ешкім сендей сипамаѓан басымнан.
Т‰сіне алмай ќалдыќ, єке, амал не,
Кетуіњ де болды-ау бізге тосыннан.

Алла салды басымызѓа сынаќты,
Жиі еске алсын деп пе, жылатты.
Ќайѓысы мен ќызыѓы кμп μмір-ай,
Бірде кμтеріп, бірде жыѓып ќ±латты.

Еске алушылар:  ж±байы Светлана, балалары Салтанат, Г‰лжа-
нат, Гаухар, М±ратбек, к‰йеу баласы Азамат.
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"Федоров ауданы єкiмiнiњ аппараты"
мемлекеттік мекемесініњ бірыњѓай кон-
курстыќ комиссиясы "Федоров ауданы
Пешков ауылдыќ округі єкімініњ аппараты"
ММ бас маман (Е-G-3 санаты) бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымына орналасуѓа кон-
курс жариялайды. Лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарѓа байланысты -
53813 тењгеден 72391 тењгеге дейiн.
Ќ±жаттарды ќабылдау мына мекенжай бой-
ынша (Ќостанай облысы, Федоров ауданы,
111900, Федоров ауылы, Калинин к. 53, те-
лефондар 87144221045, 87144222528 (факс),
электрондыќ мекенжай: akimatfed@mail.ru,
fedorovka@kostanay.gov.kz).

Ќызметтiк мiндеттерi: М‰лікке, кμлік, жер
телімдеріне селолыќ округі бойынша салыќ жи-
науы. Федоров ауданыныњ салыќ басќармасы
тењестіру уаќытында μзгерістер, ќосымшалар
ж‰ргізу.

"Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ туралы" Ќазаќ-
стан Республикасы Кодексініњ 165, 300, 311, 387
баптарында ќарастырылѓан єкімшілік ќ±ќыќ б±зу-
шылыќ туралы істерді ќарастыру ‰шін ќ±жаттар
дайындау. Аудан єкімі аппараты кадрлар ж±мы-
сы жєне ±йымдыќ-баќылау бμлімі тењестіруін
ќамтамасыз етеді, сайлаушылар базасыныњ
ж±мысын ќамтамасыз етеді, ауылшаруашылыќ
кітабын ж‰ргізеді. Пешков адам санаѓын ж‰ргізуін
ќамтамасыз етеді, ауылшаруашылыќ кітабына
μзгерістер енгізеді (келуі, кетуі, туы, μлуі). "Ќосал-
ќы шаруашылыѓы туралы аныќтама беру" жеке
жєне зањды т±лѓаларѓа мемлекеттік ќызмет кμрсе-
ту. Регламентпен жєне стандарпен бекітілген та-
лаптарына сєйкес "Оќушыларды мектепке жєне
‰йге ќайта жеткізу".

Ќатысушыларѓа ќойылатын талаптар:
Жоѓары гуманитарлыќ, педагогикалыќ, зањ-
герлік, экономикалыќ, ауыл шаруашылыќ. Мем-
лекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем емес не-
месе осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда
ортадан кейінгі гуманитарлыќ, педагогикалыќ,
зањгерлік, экономикалыќ, ауыл шаруашылыќ
білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі басќару туралы", "Жеке
жєне зањды  т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау
тєртібі туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
меттер туралы" зањдарын, осы санаттаѓы наќ-
ты лауазымныњ мамандануына сєйкес сала-
лардаѓы ќатынастарды реттейтін  Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лерін, "Ќазаќстан-2050" Стратегиясы: ќалып-
тасќан мемлекеттіњ жања саяси баѓыты страте-
гиясын білуі. Осы санаттаѓы  лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс "Мемлекеттiк єкiмшiлiк лауазымдар-
ѓа орналасуѓа конкурс μткiзу жєне конкурс ко-
миссиясын ќалыптастыру ќаѓидаларын бекіту
туралы" Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік
ќызмет істері агенттігі тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бекітіл-
ген, Бос єкімшілік мемлекеттік  лауазымѓа ор-
наласуѓа конкурс μткiзу ќаѓидасы (б±дан єрі -
Ќаѓидалар) негізінде ж‰ргізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар:
1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес

нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ нота-
риалды куєландырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-
тау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№ 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697
болып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы тура-
лы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті мєннен
тμмен емес нєтижемен тестілеуден μткені ту-
ралы ќолданыстаѓы сертификат (немесе нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі туралы ха-
барландыруды соњѓы жарияланѓан сєттен бас-
тап 10 ж±мыс к‰ні ішінде "Федоров ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік мекемесіне
мына мекенжайѓа: Ќостанай облысы, Федоров
ауданы, 111900, Федоров ауылы, Калинин к.,
53,  ±сыну ќажет. Аныќтамалар телефон
8(71442) 22528, электрондыќ пошта -
fedorovka@kostanay.kz.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте немесе
пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзіміне
берген ќ±жаттары (ќоса берілген ќ±жаттары
кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа са-
лынѓан) конкурстыќ комиссияныњ ќарауына
ќабылданады. Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттар-
ды электрондыќ пошта арќылы берген азамат-
тар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу бас-
талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктір-
мей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар єњгіме-
лесуге жіберу туралы хабардар ету к‰нінен
бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде "Федоров ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік мекемесінде
μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ашыќты-
лыѓы мен объективтiлiгiн ќамтамасыз ету ‰шiн
оныњ отырысына байќаушыларды ќатыстыруѓа
жол берiледi. Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретiнде Ќазаќстан Респуб-
ликасы Парламентiнiњ жєне барлыќ дењгейдегi
мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Респуб-
ликасы зањнамасында белгiленген тєртiпте ак-
кредиттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ,
басќа мемлекеттiк органдардыњ, ќоѓамдыќ
бiрлестiктердiњ (‰кiметтiк емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси пар-
тиялардыњ μкiлдерi, уєкiлеттi органныњ
ќызметкерлерi ќатыса алады.

Байќаушы ретiнде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шiн т±лѓалар єњгiмелесу
басталуына 1 ж±мыс к‰нi ќалѓанѓа дейiн
кешiктiрмей "Федоров ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесініњ кадр ж±мысы
бμлімінде тiркеледi. Тiркелу ‰шiн т±лѓалар "Фе-
доров ауданы єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесініњ кадр ж±мысы бμліміне жеке басын
куєландыратын ќ±жаттыњ кμшiрмесiн, ±йым-
дарѓа тиесiлiлiгiн растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшiрмелерiн ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу жμніндегі шы-
ѓыстарын (єњгімелесу μтетін орынѓа жєне кері
жол ж‰рісі, т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау,
т±ру, байланыстыњ барлыќ т‰рлерін пайдала-
ну) μз ќаражаты есебінен ж‰ргізеді.

"Федоров ауданы єкiмiнiњ аппараты"
мемлекеттік мекемесініњ бірыњѓай конкур-
стыќ комиссиясы "Федоров аудандыќ
ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік баѓдар-
ламалар бμлімі" ММ бас маман – бухгалтер
(Е-R-4 санаты) бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс жариялай-
ды. Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет атќар-
ѓан жылдарѓа байланысты – 56375 тењге-
ден 76235 тењгеге дейiн.  Ќ±жаттарды ќабыл-
дау мына мекенжай бойынша (Ќостанай об-
лысы, Федоров ауданы, 111900, Федоров
ауылы, Калинин к. 53, телефондар
87144221045,  87144222528 (факс), электрон-
дыќ мекенжай: akimatfed@mail.ru,
fedorovka@kostanay.gov.kz).

Ќызметтiк мiндеттерi: Бюджетті баѓдар-
ламалар ќаржыландару жоспарларын жасау,
шыѓындарды орындау бойынша бухгалтерлік
есеп ж‰ргізу, т‰гел мμлшерінде мерзімді есеп
ќ±ру. Тауарлар басќа ќызметтерді сатып алу
коммуналдыќ ќызметіне аударылѓан ќара-
жатќа шарт жасау. Бюджеттік баѓдаламалар
паспорттар ќ±ру жєне олардыњ орындалуын
баќылау, ќ±жаттардыњ д±рыс рєсімделуіне
жєне жасалѓан есептердіњ зањдылыѓына
уаќытында баќылау жасауды ж‰зеге асыра-
ды. Мемлекеттік тауарларды сатып алуды
μткізу жєне ±йымдастыру, ж±мыс жєне ќыз-
мет, тауарларды ±сыну шарттарын жасау.

Ќатысушыларѓа ќойылатын талаптар:
Жоѓары экономикалыќ білім. Мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес немесе осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ функционал-
дыќ баѓытына сєйкес салаларда екі жылдан
кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда
экономикалыќ ортадан кейінгі білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-
циясын, "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сы-
байлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару
туралы", "Жеке жєне зањды  т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы", "Мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы" Зањ-
дарын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатына-
старды реттейтін  Ќазаќстан Республикасы-
ныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќ-
стан-2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мем-
лекеттіњ жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі. Осы санаттаѓы  лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс "Мемлекеттiк єкiмшiлiк лауазым-
дарѓа орналасуѓа конкурс μткiзу жєне конкурс
комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидаларын бе-
кіту туралы" Ќазаќстан Республикасы Мем-
лекеттік ќызмет істері агенттігі тμраѓасыныњ
2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йры-
ѓымен бекітілген, Бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымѓа орналасуѓа конкурс μткiзу ќаѓида-
сы (б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде
ж‰ргізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-
тар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес
нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі сурет пен осы Ќаѓидаларѓа
3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан
сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды

куєландырылѓан кμшiрмелерi;
4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ

нотариалды куєландырылѓан кμшiрмесi;
5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ

саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќараша-
даѓы № 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќ-
санда № 6697 болып тіркелген) нысандаѓы
денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеуден
μткені туралы ќолданыстаѓы сертификат (не-
месе нотариатты куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі туралы
хабарландыруды соњѓы жарияланѓан сєттен
бастап 10 ж±мыс к‰ні ішінде "Федоров ауда-
ны єкімініњ аппараты" мемлекеттік мекемес-
іне мына мекенжайѓа: Ќостанай облысы, Фе-
доров ауданы, 111900, Федоров ауылы, Ка-
линин к. 53,  ±сыну ќажет. Аныќтамалар те-
лефон 8(71442) 22528, электрондыќ пошта –
fedorovka@kostanay.kz.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте немесе
пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзі-
міне берген ќ±жаттары (ќоса берілген ќ±жат-
тары кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќа-
баѓа салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ ќа-
рауына ќабылданады. Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќ±жаттарды электрондыќ пошта арќылы бер-
ген азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні
б±рын кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар
єњгімелесу жіберу туралы хабарлар ету
к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде "Федо-
ров ауданы єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемеде μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ашыќ-
тылыѓы мен объективтiлiгiн ќамтамасыз ету
‰шiн оныњ отырысына байќаушыларды ќа-
тыстыруѓа жол берiледi. Конкурс комиссия-
сыныњ отырысына байќаушылар ретiнде
Ќазаќстан Республикасы Парламентiнiњ жєне
барлыќ дењгейдегi мєслихат депутаттарыныњ,
Ќазаќстан Республикасы зањнамасында
белгiленген тєртiпте аккредиттелген б±ќара-
лыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа
мемлекеттiк органдардыњ, ќоѓамдыќ
бiрлестiктердiњ (‰кiметтiк емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси
партиялардыњ μкiлдерi, уєкiлеттi органныњ
ќызметкерлерi ќатыса алады.

Байќаушы ретiнде конкурс комиссиясы-
ныњ отырысына ќатысу ‰шiн т±лѓалар
єњгiмелесу басталуына 1 ж±мыс к‰нi ќал-
ѓанѓа дейiн кешiктiрмей "Федоров ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік мекемесініњ
кадр ж±мысы бμлімінде тiркеледi. Тiркелу ‰шiн
т±лѓалар "Федоров ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесініњ кадр ж±мысы
бμліміне жеке басын куєландыратын ќ±жат-
тыњ кμшiрмесiн, ±йымдарѓа тиесiлiлiгiн рас-
тайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшiрмелерiн ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу жμніндегі
шыѓыстарын (єњгімелесу μтетін орынѓа жєне
кері жол ж‰рісі, т±рѓын ‰йлік орын-жайын
жалдау, т±ру, байланыстыњ барлыќ т‰р-
лерін пайдалану) μз ќаражаты есебінен
ж‰ргізеді.

ЕСКЕ АЛУ

Елбасымыз μзініњ жыл сайын-
ѓы Жолдауларында ‰немі ден-
саулыќ саласына баса мєн
беріп, жалпы ќазаќстандыќтар-
дыњ  денсаулыѓын д±рыстауѓа
ќатысты наќты тапсырмалар
беріп, нєтижесінде т‰рлі баѓдар-
ламалар ќабылдануда. Осы
маќсатта ќолѓа алынѓан "Сала-
матты Ќазаќстан" баѓдарлама-
сы да халыќтыњ денсаулыќ саќ-
тау ж‰йесіне ‰лкен серпін беру-
де. Б±л баѓдарламада 2015
жылы халыќтыњ орташа μмір
с‰ру жасын 70 жасќа жеткізу
кμзделген. Олай болса, б±л же-
тістіктерге жетудіњ кілті μз ќолы-
њызда аѓайын, ол ‰шін ењ бас-
тысы – денсаулыќты к‰тіп, са-
лауатты μмір салтын ±стануды
±мытпањыз!

 Жалпы, денсаулыќ – табиѓат-
тыњ ењ ќымбат сыйы. К‰нделікті
ж±мыста ж‰ргенде, деніміз сау
болѓанда, денсаулыќтыњ ќадірін
біле бермейміз. Аздап ауырсаќ,
μзіміз білетін дєрі-дєрмектерді
ішіп, жазылып кетуге тырысамыз.
Дєрігерге барудыњ орнына ‰йде
жатып μзіміз емделе береміз. Ал,

¤мір жасыњды ±зарту
¤З ЌОЛЫЊДА!

шын мєнінде, кез келген ауру-
дыњ алдын алып, μмір с‰ру жа-
сын да анаѓ±рлым ±зартуѓа бола-
ды. Ол ‰шін не істеу керек? Ењ
алдымен, спиртті ішімдіктер мен
темекі шегудіњ зиянын білген
д±рыс. Темекі т‰тінініњ ќ±рамын-
да отыздан астам зиянды заттар
бар. Єсіресе, жас балалар мен
ќарттарѓа темекі тартуѓа болмай-
ды. Б±л заттар ќатерлі ісіктіњ пай-
да болуына тікелей себепкер.
Ішімдікке салынып кетуге бол-
майды. Ішімдікті жаќсы кμретін
адамнан баќытсыздыќтан басќа
ештење к‰туге болмайды. Лев
Толстой: "Спиртті ішімдік адам-
ныњ денсаулыѓын ќ±ртады, ењ
ќорќыныштысы – адамныњ рухы
мен ±рпаѓын жояды" деген екен.
Жалпы, денсаулыќты саќтап, зи-
янды єдеттердіњ алдын алуѓа бо-
лады. Ол ‰шін д±рыс тамаќта-
нуѓа, уаќытында демалуѓа, дене
ќимылымен айналысуѓа кμп
кμњіл бμлу ќажет. Єсіресе, жасы
±лѓайѓан адамдарѓа майлы та-
маќтарды кμп жеуге болмайды.
Оныњ орнына с‰т, кμкμніс тамаќ-
тарын пайдаланѓан д±рыс. Ден-

саулыќ саќтауда д±рыс тамаќта-
нудыњ да мањызы зор. Ќазір
т±мау мен жедел респираторлыќ
вирусты инфекцияныњ μршіп
т±рѓан кезі. Кμктем айында б±л
ауру ќоздырѓыштары онан сай-
ын к‰шеюі м‰мкін. Сондыќтан,
б±л мезгілде де д±рыс тамаќта-
нып, денсаулыќты к‰туді ±мытпа-
њыз. Ал, спортпен айналысу –
денсаулыќты жаќсартады.
Спорттыњ ењ ќарапайым т‰рі –
ж‰гіру. К‰н сайын тањертењ ‰йдіњ
мањайында, саябаќта жарты са-
ѓаттай ж‰гіруге болады. Егер
ж‰гіруге дєрігер р±ќсат етпесе,
тањѓы таза ауада серуендеуге бо-
лады. Єрт‰рлі жаттыѓулар жа-
сауѓа да болады.

Ендеше, денсаулыѓымыз сыр
бермесін десек, бірінші кезекте
ауырып ем іздегенше, ауырмау-
дыњ жолын іздейік. Денсаулыѓы-
мызѓа б‰гіннен бастап абай бо-
лып, салауатты μмір салтын ±ста-
найыќ!

Назг‰л ЖАЗЫЌОВА,
Ќостанай облыстыќ теміржол

ауруханасыныњ
бірінші санатты медбикесі.
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 Абылай Мауданов – Жан-
келдин ауданының Көкалат 
елді мекенінде туып-өскен. 
Кезінде «Еңбек» кеңшары 
атанған шағын ғана ауыл-
дан  Төлен Әбдікұлы, Қоға-
бай Сәрсекеев, Қойшығара 
Салғарин, Назарбек Бектеміс-
ов сияқты  есімдері елімізге 
кеңінен мәлім ақын-жазушы-
лар шыққан.  Міне осындай 
киелі топырақта кіндік қаны 
тамған Абылайдың да ақын 
болмауы мүмкін емес-ті.

Ақынның шығармашылық 
кешінің шымылдығы  шағын 
деректі фильммен түрілді. 
Онда ақын туып-өскен Торғай 
даласының қасиеті бейнеле-
неді.  Деректі фильмнің өн 
бойында ақын Нұрқанат 
Құлабаев шәкіртінің лирика-
лық шеберлігін жоғары баға-
ласа, әріптесі Мағауия Қали-
ев оның еңбекқорлығын алға 
тартты. 

 Отыз жасында-ақ орда 
бұзған Абылай ақынның об-
лыстағы өнерлі азаматтармен 
шығармашылық байланысын 
оны құттықтауға келген қо-
нақтардың ілтипатынан бай-
қадық. 

 Қазақстан Жазушылар 
одағы Қостанай облыстық 

филиалының директоры 
Ғ.Ахметчин мен кітапты ба-
сып шығарған «Қарлығаш» 
баспасының директоры 
Ә.Әмір «Сары дәптердің» 
тұсауын кесті.  Кеште жер-
гілікті қаламгерлер  Серік-
бай Оспанов, Нағашыбай 
Мұқатов, Ақылбек Шаях-
мет, Әсия Беркенова, Әлфия 
Орманшина, композитор 
Бақытжан Сәуе кенов, облыс-
тық ішкі саясат басқармасы 
басшысының орынбасары 
Ерлан Қалмақов   және бір 
топ  театр  әртістері ақынға 
жүрек жарды лебіздерін ар-

нап, өлең-жырдың тиегін 
ағытты. Ақынның ата-анасы 
да тереңнен толғады. Белгілі 
ақын Нағашыбай Мұқатов 
кешті поэзия мерекесіне ба-
лады. Оның да өзіндік себебі 
жоқ емес. Жоғарыда айтқан 
театр әртіс тері А.Мауданов 
өлеңдерін нәшініне келтіріп 
орындап берді. 

Газетіміздің өткен санында 
жазғанымыздай, «Сары дәп-
терге» Абылайдың өлең-жыр-
ларымен қатар сатира, юмор 
жанрында жазған туындыла-
ры кірген. Соның бірі «Агая» 
мен «Ағай-ай» атты сықақ 
әңгімесін І.Омаров атындағы 
қазақ драма театрының бел-
ді әртісі Нұрлыбек Кенжеах-
метов оқып, жұртты күлкіге 
кенелтті. 

Абылай Мауданов әнге 
мәтін жазатындығын бірі 
білсе, бірі білмейді. Қазіргі 
таңда қазақ эстрадасының 
жарық жұлдызы Төреғали 
Төрәлі орындайтын «Тоты-

дайын» әнінің сөзін жазған 
да біздің Әбекең. Осы кеште 
ақынның досы, домбырашы 
Абзал Алпысов «Әуелі мадақ 
Аллаға» атты Абылайдың тер-
месін орындады. 

Кеш соңында автор 
көпшілікке «Сары дәптерін» 
сыйға тартты.

Қасқырбай  
ҚОЙШЫМАНОВ.

СУРЕТТЕРДЕ: ақын ата- 
анасымен бірге; кештен 

көрініс.
Суреттерді түсірген Бағдат  

АХМЕТБЕКОВ

ТҰСАУКЕСЕР

«Көкалатым – 
       киелім»

немесе ақын Абылай Мауданов  
кітабының тұсаукесер кеші

Қостанайдағы Л.Толстой атындағы 
ғылыми-әмбебап кітапханасында 
«Көкалатым – киелім» атты ақын Абылай 
Маудановтың шығармашылық кеші 
болып өтті. Ақынның «Сары дәптер» 
деп аталатын тұңғыш жыр жинағының  
тұсаукесер рәсіміне Тобыл өңіріндегі 
зиялы қауым өкілдері жиналды.

Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Ақынжанды зағиптар жүрек-
терінен туған жыр шумақтарының 
басын қосып, «Радуга чувств» деп 
аталатын жинақ шығарды. Өлең-
дер жинағының тұсаукесері До с
тық үйінде болды. 

Өлең жазу үшін сезім қажет. 
Ал жандүниелері толғанысқа толы 
зағиптар үшін ішкі сезімдерін жыр 
шумақтары арқылы жеткізіп, оны 
ақ парақ беттеріне түсіру үшін сәл 
де болса көмек керек. Облыс тық 
көзі көрмейтін және нашар көретін 
азаматтарға арналған арнайы 
кітапхананың қызметкерлері осы 
көмекті барынша көрсетіп келеді. 
Кітаптың жарық көруіне «Қоста-
най баспа үйі» ЖШС бас директо-
ры Анатолий Тарасенко да қолдау 
көрсеткен. Бірнеше ақынның жыр 
шумақтары енген жинақты зағип-
тар да оқи алады.  

Шарада жинаққа енгізілген 
шығармалардың авторлары, олар-
дың жақындары мен туыстары, 
әлеуметтік жұмыскерлер, кітап-
хананың белсенді оқырмандары 

бас қосты. 
Аталған жинаққа Хамит 

Исмұратовтың, Людмила Коло-
миецтің, Татьяна Смышляеваның, 
Евгения Потехинаның, Людмила 
Тупицинаның және басқа да ав-
торлардың шығармалары енгізіл-
ген. Өздерінің денсаулығындағы 
шектеуліктерге қарамастан олар 
белсенді еңбек етіп, өздерінің 
қоғамдағы орнын көрсете алды. 
Алдарына қойған мақсаттарына 
жету үшін табандылық таныта біл-
ді. Сол еңбектері еш кетпей бүгін 
осындай тамаша кітап көпшіліктің 
қолына тиіп отыр.

Бүгінгі кешке осы авторлардың 
бірі Хамит Исмуратов келе алмаса 
да аудио жазба арқылы өлеңдерін 
оқыды. Ол түрлі тақырыпқа қалам 
тартқан. Тағдырдың жазуымен 40 
жасында көзі көрмей қалса да еш 
мойыған емес. Белсенді жан. 

Жинақ көпшілік оқырмандарға 
арналған. Өлеңдер авторлардың 
түпнұсқасымен еш түзетусіз беріл-
ген.

Суретті түсірген Бағдат  
АХМЕТБЕКОВ.

Сезімге толы 
жинақ

ШАХМАТ

Чемпионатқа қатысады
Көкшетау қаласында шахматтан 

20 жасқа дейінгі жасөспірімдер мен 
қыздар арасында Қазақстан чемпио
наты мәреге жетті. Жасөспірімдер 
тобында Руслан Салимов 18ші 
орын алса, қыздар арасында Алиса 
Қозыбаева 7 орынға шықты.

Өткен жылғы біріншіліктің жүл
дегерлері үшін бұл турнир 14 және 
16 жастағылар арасында өтетін ел 
чемпионатына дайындық іспетті. 
Шахматтан облыстық аға жаттықты
рушысы Аманкелді Оралбаев бап
тайтын қос қыран енді 2031 наурыз 
аралығында Қызылорда қаласында 
өтетін ҚР чемпионатына қатысады.
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