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Баспасөз – 2017
«Қостанай таңы» – сенің газетің

оған 2017 жылға жазылу басталды
Газет аптасына үш рет: сей-

сенбі, сәрсенбі, жұма күндері 
шығады.  «Қос танай таңы» 
газетіне:

– кәсіпорындар, мекемелер 
мен ұйымдар үшін:

1 жылға – 6000 теңге
6 айға – 3000 теңге.

– жеке оқырмандарға жа-
зылу  бағасы:

1 жылға – 4500 теңге
6 айға – 2250 теңге.
– Ұлы Отан соғысы арда-

герлері үшін:
1 жылға – 4200 теңге
6 айға – 2100 теңге.

«Қостанай таңы» газетіне 
«Қаз пошта» бөлімшелерінде 
және аймақтық «Костанай-
ские новости» газеті редак-
циясының баспасөз тарату 
қызметінде жазыла аласыз.

Қостанай қаласының Сити-орталығында 
жастар арасында облыс тық флешмоб сайы-
сы өтті.

Орталық алаң жастарға толы. Барлығы да 
көңілді. Бүгінгі сайыстың ерекше екенін айтуда. 
Жастардың басын қосқан іс-шараны ҚР Мем-
лекеттік қызмет істері министрлігінің Қостанай 
облысы бойынша департаменті, Білім басқар-
масы, Жастар саясаты жөніндегі  басқармасы 

жəне  Қостанай қаласының əкімдігі бірлесіп 
 ұйымдастырды. 

«Байқау мемлекеттік қызметке қолжетімділік-
ті жəне азаматтардың тең құқығын көрсететін 
жəне олардың қабілеттері мен кəсiби даярлығы-
на сəйкес мемлекеттік қызметті насихаттауға 
бағытталған», – деп департамент басшысының 
орынбасары Əсет Досекенов атап өтті.  Қызықты 
шоуға қалалықтар да куə болды. Қол шапалақтап 
сайыскерлердің өнерін қолдады. 

Флешмоб ұйымдастыру кейінгі кезде сəнге 
айналып кеткендей. Қоғамдық орында жүзеге 
асырылады, алдын-ала дайындалған адамдар-
дың саны шектеусіз бұқаралық іс-шараның бірі. 
Əдетте, бұл белгілі бір тақырып неме-
се оқиғаға орайластырылып қоғамның 
назарын өзіне аудару мақсатында өт-
кізіледі.

Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

Флешмобқа қатысып көрдің бе?

6-бет.

ЖАСТЫҚ ШАҚТЫҢ ЖАРҚЫЛЫ
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Діни сауатын ашты

Жанкелдин
аудандыќ "Біздіњ
Торѓай" газетініњ
±жымы
халыќаралыќ
ќарттар к‰ні
мерекелік
дастарќан жайып,
ќарт журналист
Ќытайбек
Ербатыровќа,
ардаќты аналар К‰лєш Ќайырбекова мен Рая Шаймоваѓа
ізгіліктіњ жолымен ілтипат жасап, ќарттарѓа лайыќты
ќ±рмет кμрсетті.

Аудандыќ газеттіњ директор-бас редакторы Г‰лім Ысмаѓ±л
±жымныњ атынан ж‰рекжарды тілегін жеткізді.

– ‡лкенді сыйлап, ќ±рмет кμрсету – ата-бабадан келе жатќан
салтымыз. Сіздердіњ μмірлік тєжірибелеріњіз бен аќыл-кењес-
теріњіз, тєлім-таѓылымдарыњыздыњ біз ‰шін орны бμлек. Талай
жасты тєрбиелеп, ізбасарларыњызды μсірдіњіздер. Б‰гін, ењбек-
теріњіздіњ зейнетін кμріп отырѓан шаќта да сіздер ±рпаќтарыњыз-
ѓа игілік пен ізгіліктіњ, пайым-парасаттыњ ‰лгісін танытудан жа-
лыќќан емессіздер, – деді Г.Ысмаѓ±л.

Сондай-аќ, Г‰лім Мылтыќбайќызы Ќытайбек єкеміздіњ иыѓына
шапан жауып, К‰лєш пен Рая єжемізге ќамзол кигізіп,  аналыќ-
тыњ аќ арындай болсын деген ниетпен бастарына аќ шєлі ора-
мал таќты. Салтанатты басќосуда газет тілшісі Аягμз М±стафа-
ныњ ±йымдастыруымен мектеп оќушылары мерекелік єн-шашу-
ларын тарту етті.

Ќ±рметке бμленген ќарттарымыз да дастарќан басында та-
ѓылымды єњгімелер айтып, газет ±жымына аќ баталарын берді.
Жылына бір келетін мерекені жаќсы кμњіл-к‰ймен ќарсы алѓан
ќариялар осылайша аќ тілектерін есіктен шыќќанша жаудыру-
мен болды. Себебі, біздіњ міндетіміз егде тартќан ќарияларѓа
ќамќорлыќ танытып, ±лылыќтыњ дєст‰рін ѓ±рыптап, ќ±рмет
кμрсету.

Фархия  Т¤РЕБЕК.
Жанкелдин ауданы.

Ќазаќстан м±сыл-
мандары діни басќар-
масыныњ "2020 жылѓа
дейін діни білім беруді
дамыту" т±жырымда-
масы негізінде, Ќоста-
най облыстыќ меші-
тініњ ±йымдастыруы-
мен, Ќостанай ќала-
лыќ мешітінде екі
айлыќ сауат ашу кур-
сыныњ шєкірттеріне
арнайы сертификаттар табысталды.

Б±л жолы да курс шєкірттері "Фиќћ", "Аќида", "Ќ±ран" жєне
"Араб тілі" мен "Тєджуид" пєндерінен білім алды.

М±нда тек білім алып ќоймай, кμњілді бой сергітер спорттыќ
ойындар, μз араларында єрќандай жарыстар да ±йымдастырып
т±рды. Сонымен ќатар мешітте μткізілген ќайырымдылыќ шара-
ларына белсенді ќатысып, кμмектерін кμрсетті.

Ілім жолындаѓы алѓашќы ізденістерін бастаѓан талапкерлер-
ге облыстыќ мешіттіњ найб имамы Икрам Бахытжан ќажы аќ ба-
тасын беріп, сєттілік тіледі.

ЌМДБ-ныњ Ќостанай облысындаѓы
μкілдігініњ баспасμз ќызметі.

Тегін
тексерістен μтті

Биылѓы жылдыњ ораќ мау-
сымын аяѓына дейін жеткізу
‰шін μњірдегі толассыз жањ-
быр кедергі келтіріп отыр.
Алайда жауын-шашынѓа
ќарамастан, ќостанайлыќ
диќандар астыќты толыѓы-
мен жинап алуѓа ќауќарлы.
Облыстыќ ауылшаруашылыќ
басќармасыныњ хабарлауынша, ќазіргі уаќытта 4 млн гектар егін-
жай орылѓан, б±л – барлыќ алќаптыњ 95 пайызы.

Єзірше 5 миллион 300 мыњ тонна бидай жиналды. Маман-
дардыњ сμзіне с‰йенетін болсаќ, гектарына шамамен 13,3 ц μнім
береді. Ќостанай облысындаѓы 6 ауданда ораќ маусымы аяќтал-
ды. Олар – Аманкелді, Єулиекμл, Жанкелдин, Науырзым, Та-
ран аудандары жєне Арќалыќ ќаласы.

К.ЌОНЫСБАЙ.

5 миллион тонна
астыќ жиналды

Халыќтыќ атаќќа

±сынылуда

Д‰ниеж‰зілік ж‰рек
федерациясыныњ бас-
тамасымен ќырк‰йек
айыныњ соњѓы к‰ні
Б‰кієлемдік ж‰рек к‰ні
болып аталып келеді.
Осыѓан орай, біздіњ
μњірдіњ медициналыќ
±йымдарында да атал-
ѓан к‰нге орай ашыќ
есік к‰ндері мен т‰рлі
іс-шаралар ±йымдас-
тырылды. Сондай-аќ,
б±л к‰нді атап μтуден
облыстыќ салауатты
μмір салтын ќалыптас-
тыру проблемалары
орталыѓыныњ маман-
дары да ќалыс ќалѓан
жоќ.

– Б‰кілєлемдік ж‰-
рек к‰ніне байланысты
біздіњ орталыќтыњ ма-
мандары  ќаламыз-
даѓы №2 емханамен
бірігіп акция μткіздік. Б±л к‰н
ќарттар к‰німен т±спа-т±с кел-
гендіктен біз айтулы шараѓа
егде кісілерді ж±мылдырдыќ.
Акция барысында дєрігерлер
зейнеткерлердіњ  артериялыќ
ќан ќысымын, бойын, салмаѓын
μлшеп, ќандаѓы ќант пен холе-
стерин мμлшерін аныќтады. Те-
рапевтер келгендерге тегін дє-
рігерлік кењес берді. Акцияны
ќалалыќ ардагерлер ±йымы-
ныњ базасында ±йымдастыр-
ѓандыќтан болар, шараѓа атса-
лысќан кісілер ќатары да аз
болмады, – дейді орталыќтыњ
валеологы Рабиѓа Наукенова.

Сонымен ќатар, орталыќ ма-

мандары Б‰кілєлемдік ж‰рек
к‰ніне орай, ќаламыздаѓы
№14, №15 жєне Б.Момыш±лы
атындаѓы орта мектеп пен
М.Горький атындаѓы гимназия-
да да болып, ±стаздар арасын-
да тренинг μткізді. Кездесу ба-
рысында мамандар жиналѓан-
дарѓа тегін медициналыќ тек-
серулер ж‰ргізіп, салауатты
μмір салтын ќалыптастыру,
денсаулыќты ныѓайту, артыќ
салмаќтан арылу, ж‰рек ќан-
тамыр аурулары ќаупініњ ал-
дын алу туралы кењестер
берді.

Мамандардыњ айтуынша,
ж‰рек ќан тамырлары ауруы

єлем бойынша μлім са-
нын арттырып, жыл
сайын осы ауруѓа шал-
дыѓатын адамдар ќата-
ры жылдам μсуде.
Тіпті, ѓалымдар 2030
жылы єлем бойынша
осы аурудан 23,3 мил-
лион адам кμз ж±мады
деп болжап отырѓан
кμрінеді. Біздіњ еліміз-
де де ж‰рек ќан-тамы-
ры ауруына шалдыќ-
ќандар ќатары кμбей-
месе, азайып отырѓан
жоќ. ¤ткен жылы еліміз
бойынша егде жастаѓы
1,5 млн. астам адам
скринингтік тексерістен
μткен, соныњ ж‰з мыњ-
нан астамынан ауру
белгілері аныќталѓан.
Сондыќтан, дєрігерлер
ж‰рек ауруларынан те-
мекі μнімдерінен бас
тарту, д±рыс тамаќта-

ну, майсыз таѓамдарды
т±тыну, физикалыќ бел-
сенділікті арттыру, ќан ќысы-
мын тμмендету, диабеттен саќ-
тану жєне липидтердіњ дењ-
гейін тμмендету арќылы к‰ре-
суге болатындыѓын айтады.

Ќарттарѓа ќамќорлыќ

ДІНІЊ – ДІЊГЕГІЊ

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

Ы.Алтынсарин атындаѓы
гимназияныњ мєжіліс залында
"Халыќтыќ атаѓына ±сыну
жμніндегі" комиссияныњ отыры-
сы болды. Комиссия ќ±рамын-
да ЌР Мєдениет министрлігі
жєне облыстыќ мєдениет бас-
ќармасыныњ μкілдері бар.

– Облыс бойынша 14 ±жым
‰міткер ретінде μз ±сыныста-
рын берген болатын. Біз б‰гін
Арќалыќ ќаласына келіп ќазаќ
±лт-аспаптар оркестрін, "Інжу-
Маржан" вокалдыќ тобын,
"Ќазына" ардагерлер хорын,
сонымен ќатар Аманекелді
ауданыныњ "Єуен" ќазаќ ±лт-
аспаптар ансамбльдерін тыњ-
дадыќ. Бєрі де т±раќты ±жым-
дар. Єрќайсыныњ μзіндік тари-
хы бар. Репертуарлары μте
бай. Тек ќана халыќ к‰йлері
емес, жергілікті авторлардыњ,
μзге де шетелдіњ шыѓармала-
рына толы.

Арќалыќтыќтардыњ жоѓары
дењгейде μнер кμрсететіндікте-
ріне сенімді болдыќ. Б±л жер

μнердіњ ордасы. Ќай жанр бол-
масын жоѓары дењгейде дамып
келеді. Оны жыл сайын μтетін
фестивальдерден сондай-аќ,
республикалыќ, халыќаралыќ
дењгейлердегі байќаулардан
тамашалауѓа болады.

Облысымыздыњ ењ ‰здік
±жымдарды ±сынѓаннан кейін
біз олардыњ барлыѓы да халыќ-
тыќ атаѓына лайыќ деп білеміз.
¦лттыќ μнердіњ жоѓары дењгей-

САЛАМАТТЫ ЌАЗАЌСТАН

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

де дамып келе жатќанын
дєлелдей алдыќ, алда да жаќ-
сы ж±мыстар μткіземіз деп ой-
лаймыз, – дейді комиссия
м‰шесі, облыстыќ халыќ шы-
ѓармашылыѓы орталыѓыныњ
жетекшісі Салтанат ¤телбаева.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: "Ќазына" арда-
герлер хоры.

Суретті т‰сірген автор.
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К‰н тєртібінде –
жастар мєселесі

Рудный ќаласы єкімдігініњ
ѓимаратында жастар ісі
жμніндегі кењестіњ кезекті оты-
рысы μтті. Оѓан Ќостанай облы-
сы єкімдігініњ жастар саясаты
мєселелері жμніндегі басќарма-
сыныњ басшысы Кенеш Єлімжа-
нов мен єкімніњ орынбасары
Елена Скаредина ќатысып, жас-
тармен тікелей ж±мыс істейтін
мекеме-±йымдардыњ μкілдері-
мен к‰н тєртібіндегі тμрт мєсе-
лені ќарады.

ЖАСТЫЌ ШАЌТЫЊ ЖАРЌЫЛЫ

Орта мектепті аяќтаѓан-
нан кейін еш ойланбастан
м±ѓалімдік мамандыќты
тањдап,  Ќостанай ќаласын-
даѓы мемлекеттік пед-
институтын  ќазаќ тілі мен
єдебиеті мамандыѓы бойын-
ша "‰здік дипломмен"
аяќтап, №13 орта мектебін-
де алѓашќы ењбек жолымды
бастап отырмын. Меніњ ма-
мандыѓым – м±ѓалім!  Яѓни,
кμкірек кμзімен тарихты та-
мырынан тамшылата жас
±рпаќ зердесіне зерлей,
шырайлы сμзбен кестелей
таныту  меніњ де еншіме
тиді. Мектеп μміріне арала-
сып кетсењ,  ќайнап жатќан
ошаќ тєрізді. ¦жымныњ жа-
тырќамай жылы ж‰збен
ќарсы алуы мені жігерлен-
діре т‰сті. Алѓашќы сабаќ-
тан-аќ кμзін менен алмай,
бар ниетімен тыњдап отыр-
ѓан жас жеткіншектердіњ
білімге деген ынтасы мені
бірден баурап алды.  Єсіре-
се,  мен тањдаѓан  ќазаќ тілі
мен єдебиеті  пєні  жоѓары буынныњ
с‰йіп оќитын  пєні. Оќушыларым
меніњ жања тєжірибеме ќызыѓушы-
лыќпен жауап берді. Осылайша,
меніњ бірінші ±станымым пайда бол-
ды: оќушыларды оќыту ‰шін, бірінші
μзіњ оќуыњ  керек, оќушыларѓа тєрбие
беру ‰шін, тєрбиені μзіњнен бастауыњ
ќажет, сонда ѓана осы мамандыќќа
лайыќ боласыњ. ¦стаздыќ жолдыњ
ќыр-сыры да кμп екеніне кμзім жетіп
келеді. Дарынды оќушымен ѓана
ж±мыс істемей, ‰лгерімі тμмен
оќушыны да ќамтуыњ керек. Оќушы
алѓан баѓасыныњ єділдігіне кμзі жетуі
тиіс. Осыныњ барлыѓын кμріп ж‰ріп,
жања ‰рдіске сай  ізденесіњ, жањалыќ
ойлап табасыњ, тырысасыњ... Єсіресе,
мен сабаќ беретін 7-сынып оќушыла-
ры санаулы болса да, єрќайсысыныњ
мінезімен ќоса ынтасы да єр т‰рлі.

Мен тањдаѓан
мамандыќ

Кењесте алѓаш болып сμз ал-
ѓан ќалалыќ дене шыныќтыру
жєне спорт бμлімініњ басшысы
Талѓат Еришев жастар арасын-
да спорттыњ дамуына ќандай
жаѓдай жасалѓандыѓын жєне
ауыз толтырып айтарлыќ жетіс-
тіктерді бір шолып μтті. Оныњ
сμзіне сенсек, ќаламызда 153
спорт нысаны ж±мыс істеп т±р.
Оларда 12641 адам белсенді
т‰рде спорттыњ 42 т‰рімен айна-
лысады екен.

Баяндамадан кейін Елена Ва-
димовна соњѓы бір жылда спорт-
пен айналысушылар ќатары ќан-

шалыќты артќандыѓын с±рады.
Б±л с±раќќа жауап берген бала-
лар мен жасμспірімдерге арнал-
ѓан №2 спорт мектебініњ дирек-
торы Иван Баглаев барлыќ мєсе-
ле спорт алањдарына келіп тіре-
летіндігін кесіп айтты. Яѓни
жаттыѓатын орындар лыќ толы.
Басќарма жетекшісі б±л мєсе-
лені аулалыќ клубтардыњ ж±мы-
сын жандандыру арќылы шешу-
ге болатындыѓын жеткізді.

К‰н тєртібіндегі келесі мєсе-
ле шыѓармышылыќ ±жымдар-
дыњ ж±мысы болды. Осы салаѓа
жауапты Ирина Лисицына мєде-
ниетте керісінше μсім байќала-
тындыѓын айтты.

– Тек ќана "Горняк", "Алые
паруса", "Орбита", "Арман",
"Юность" мєдениет ‰йлерінде
1745 адам ќатыстырылѓан 44
шыѓармашылыќ ±жым ж±мыс
істейді. Б±л кμрсеткіш пен он-
даѓы жастардыњ ‰лесі к‰н санап
μсіп келеді, – деп ќуантты ол.

Сμз кезегі салауатты μмір сал-
тын ќалыптастыру орталыѓы-
ныњ бμлім жетекшісі Фариза

Мырзаеваѓа берілгенде, ол
ішімдікке ќ±мар жандардыњ
саны μткен жылмен салыстыр-
ѓанда 1 адамѓа ѓана тμмендегінін
жасырмады. Жыл басынан бері
±йымдастырылѓан 130-дай ал-
дын алу іс-шаралардыњ ішінде
"Кμкнєр", "¤рмек" сияќтылар
наќты нєтиже берген. Сондыќ-
тан жиналѓандар осы баѓыттаѓы
ж±мыстарды ќайта ќарау ке-
ректігін ескертті.

Соњѓы болып баяндама жаса-
ѓан "ССК¤Б" АЌ-ныњ жастар
саясаты бμлімініњ μкілі Шаттыќ
Єбдіќалыќов кен алыбында жас-
тардыњ білімін кењейтіп,
біліктілігін арттыруѓа, осылай-
ша мансап бойынша μсуге бар-
лыќ жаѓдай жасалѓандыѓын атап
μтті. ¤ндірістегі жастар ж±мыс-
пен ќатар μнер мен спортты
ќатар алып ж‰ретіндігін ‰лгі
етті.

– Б‰гінгі тањда бірлестікте
ж±мыс істейтін 18 мыњ адамныњ
5 мыњы жастар. Біз олармен ты-
ѓыз ж±мыс істеп, олардыњ та-
ланттарын ашуѓа тырысамыз.

Жастардыњ єлеуметтік жаѓдайы
назардан тыс ќалѓан емес. Мєсе-
лен жуыќ арада жас мамандарѓа
арналѓан Качарская кμшесінде
орналасќан жања т±рѓын ‰й пай-
далануѓа берілмек. Дєл осындай
таѓы бір ‰й ќаламыз бен Ќашар
кентінде де бой кμтеретін бола-
ды. Осыныњ барлыѓы бірлестік
президенті Береке М±хаметќа-
лиевтыњ жастарѓа жасап отыр-
ѓан ќамќорлыѓы деп білеміз, –
деді ол.

К‰н тєртібіндегі с±раќтардыњ
барлыѓы ќаралып болѓаннан
кейін кењесті ќорытындылаѓан
Кенеш Ѓалибек±лы Рудный
ќаласыныњ тазалыѓына тамсана-
тындыѓын жасырмай, осындай
шаћардыњ ішкі μмірі де сырты-
на сай болса екен деді. Жастар-
дыњ білім ќуып, Астана мен Ре-
сейге кетіп жатќандыѓына алањ-
даушылыѓын білдірді. Сμз со-
њында кењес ж±мысына оњ баѓа-
сын беріп, диалогќа єрдайым
ашыќ екендігін айтты.

 Суретті т‰сірген
Ирина СТАРИКОВА.

Алтынсарин μњірінде де "Н±р Отан" пар-
тиясыныњ   "Жас Отан" жастар ќанаты жемісті
ж±мыс атќаруда. Алтынсарин аудандыќ
бμлімшесімен кμптеген жобалар мен іс шара-
лар ж‰зеге асырылды. Ќ±растырылѓан
ж±мыс жоспары: сапалы білім, ењбек, бірлік
пен мєдениет, жастардыњ кєсіпкерлігін ќол-
дау, ѓылымды дамыту, еріктілер баѓыты
бойынша ж‰ргізілуде. "Жастар – Отанѓа!"
партиялыќ жобасыныњ аясында жастарды
ќоѓамдыќ μмірге тарту ж±мыстары атќары-
лып жатыр. "Кμшбасшы" жобасыныњ шењбе-
рінде аудан жастары мекеме басшыларымен

кездесіп, кμкейкесті с±раќтарды ќоя алады.
Аудандыќ жєне облыстыќ басылымдарѓа ма-
ќалалар беріліп, жастар ќанатыныњ идеяла-
ры насихатталуда.   Алтынсарин ауданында
"Жас Отан" жастар ќанатына 171 жас азамат
м‰шелік етеді, олардыњ ќатарында мемле-
кеттік, медицина, білім салаларыныњ ќыз-
меткерлері, жас кєсіпкерлер, оќушылар жєне
т.б. Б±л жасотандыќтар армиясыныњ єр
к‰ндегі ењбегі, ол болашаѓымыздыњ табысты
болуыныњ кепілі болып табылады! "Жас Отан"
жастар ќанаты – болашаќтыњ ќозѓаушы к‰ші!

Сабыр МОЛДАЃАЛИЕВ.

Болашаќтыњ ќозѓаушы к‰ші

Ќуаныш
    ЕСЌАБЫЛ

Осылайша, мен μзімніњ екінші ±ста-
нымыма келдім: биіктерге жету
‰шін,  μз  идеалыњды таба білуіњ ке-
рек. Мен єрбір сабаѓыма жаќсылап
дайындалатын болдым, содан соњ
оќушылардыњ сол сабаќта не ‰йрен-
гені жєне сол таќырыпты оњай есте
саќтауларына μз к‰шімді салып отыр-
дым. Кенеттен бойымда ќ±лшыныс
пайда болѓанын сездім жєне дењгейлік
баѓдарламаныњ оќу ‰дерісіне μзгеріс
єкелетінін мойындадым. Ендігі маќ-
сатым "кембридж тєсілдерін" оќыма-
сам да, стратегияларын тынымсыз
ізденіп, пайдалану арќылы  білім са-
пасын арттыру.

Г‰лбану СЄБИТОВА,
№13 орта мектебініњ ќазаќ

тілі мен єдебиеті пєнініњ
м±ѓалімі.

Рудный ќаласы.

Ќостанай облысы єкімдігініњ тілдерді да-
мыту басќармасыныњ бастамасымен 2011
жылы  мемлекеттік тілді жетік мењгерген μзге
±лт жастарынан т±ратын "Тілдарын" клубы
ќ±рылѓан болатын. Осы клубтыњ белсенді
м‰шелері "Мемлекеттік тіл – меніњ тілім" атты
жастар десанты акциясыныњ шењберінде
Ќарабалыќ ауданыныњ жастарымен кезде-
су μткізіп ќайтты. Аталѓан клуб ж±мысыныњ
негізгі міндеті – ќоѓамдыќ μмірге белсенді
араласып, мемлекеттік тіл саясатын  кењі-
нен насихаттау, мемлекеттік тілге деген
с±ранысты арттыру болып табылады.

Аудан орталыѓындаѓы Ќазаќстан агротех-

Жастар акциясы –
Ќарабалыќта

никалыќ колледжініњ акт залында жиналѓан
жастар келген ќонаќтарды жылы ќарсы
алды. Жиынды акцияны басќарып келген
Ќостанай облысы єкімдігініњ тілдерді дамы-
ту басќармасыныњ бас маманы Саят Нєзіров
ашты. Ќарабалыќ ауданыныњ тілдерді оќыту
орталыѓыныњ директоры Алтын Ержанова
мен аудан жастары атынан Мария  Озарни-
кова б‰гінгі шараныњ берері мол екенін тілге
тиек етіп, сєттілік тіледі.

Акция барысында "Тілдарын" клубыныњ
белсенді м‰шелері ќатысушылармен ќазаќ
тілінде єрт‰рлі ойындар μткізіп, жењімпаз-
дарѓа сыйлыќтар таратты. Аталѓан іс-шараѓа
кμрік беріп, кμтеріњкі кμњіл-к‰й сыйлауѓа
аудандыќ мєдениет ‰йініњ єншілері де μз
‰лестерін ќосты.

Айтолќын
     АЙЌАДАМОВА
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Жоѓары оќу орындарына дер-
бестік беруді кењейте т‰су мєсе-
лесі білім саласын  дамытудыњ
2019 жылѓа дейінгі  мемлекеттік
баѓдарламасында ќаралѓан. Жо-
ѓары оќу орындарыныњ топ-ме-
неджментін –  ректорлары мен
проректорларын бєсекелік,
ашыќтыќ, мμлдірлік негізде кон-
курстыќ іріктеу соныњ бір кμрінісі
болып табылады. Конкурс ал-
ѓашќылардыњ бірі болып Ќазаќ-
стандаѓы  байырѓы білім орда-
ларыныњ бірі – Ќостанай мемле-
кеттік педагогикалыќ институты
ректорыныњ лауазымы ‰шін
μткізіледі. Б±л орынѓа єрбір
‰міткер  білім ордасын дамыту
жμніндегі алдаѓы ‰ш жылѓа ар-
налѓан μзініњ баѓдарламасын
ж±ртшылыќ назарына ±сынады.
Біліктілік бєйгесінен біз де сырт
ќалмауды ±йѓардыќ.

Педагогикалыќ білім – жалпы
білім беру саласыныњ іргетасы.
Ќазаќстан Республикасыныњ
білім ж‰йесіне соњѓы оншаќты
жылда жасалѓан реформалар
єлемдік білім кењістігімен ыќпал-
дасуѓа, халыќаралыќ білім стан-
дарттарына бір табан жаќын-
дауѓа баѓыт ±станды. Ќостанай
мемлекеттік педагогикалыќ  ин-

ститутын дамыту ‰шін шынайы
м‰мкіндіктер мен  ЖОО с±раны-
старына жауап бере алатын
реформаларды ж‰зеге асыру-
ды маќсат етіп ќоюымыз керек.
Ол маќсаттар меніњ баѓдарла-
мамда тμмендегіше кμрініс та-
бады.  Ењ бастысы, академия-
лыќ, ѓылыми-зерттеу ќызметін,
єлеуметтік жєне    инфраќ±ры-
лымын жаќсарту арќылы Ќос-
танай мемлекеттік педагогика-
лыќ институтын   бєсекеге ќа-

білетті ету болмаќ.
Бірінші баѓдарламалыќ маќ-

сат –  корпоративтік басќару
±станымдарыныњ, басќарудыњ
жєне  ќаржылыќ-шаруашылыќ
ќызметініњ мμлдірлігі негізінде
институттыњ менеджментін же-
тілдіру болуы тиіс. Б±ѓан ќол жет-
кізу ‰шін  бірќатар шаралар
ќабылданады.  2016 жылдыњ
аяѓынан бастап   институтта  Ба-
ќылау кењесі ж±мыс істей бастай-
ды. Ректор мен проректорлар
ж±мысын институтішілік баѓа-
лайтын механизм жєне оныњ
нормативі  жасалады. 2017 жыл-
дан бастап ректордыњ облыс
ж±ртшылыѓы алдында  есеп
беруі жєне  жыл сайын  тєуелсіз
ќаржылыќ аудит ж‰ргізілуі жос-
парланады. Студенттер арасын-
да сауалдама т‰рінде  сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы мониторинг
енгізіледі, соныњ ішінде ол инсти-
тут сайтында онлайн тєртібінде
ж‰ргізіледі.

 Екінші баѓдарламалыќ маќ-
сат – μњір ‰шін бєсекеге ќабілетті
педагогикалыќ кадрлар дайын-
дауѓа баѓытталѓан академиялыќ
ќызметті жетілдіру деп білеміз.
Алѓа ќойѓан маќсаттыќ кμрсет-
кіштерге жету ‰шін институттыњ

белсене ќатысуымен  ж±мыс бе-
рушілердіњ облыстыќ ќауым-
дастыѓы ќ±рылады. 2016 жыл-
дыњ аяѓына дейін педагогтыњ
кєсіби стандарты негізінде бар-
лыќ педагогикалыќ мамандыќ-
тардыњ  білім баѓдарламалары
жасалады. "Психология" жєне
"Информатика" мамандыќтары
бойынша Гульельмо Маркони
(Рим, Италия) университетімен
бірлесіп, екі дипломды білім
беру баѓдарламасы дайындала-

ды. Білім баѓдарламаларын жа-
сауѓа  шетелдік єріптестер – Виа
Домисиа (Перпиньян, Франция),
Батыс Вирджинии (Моргантаун,
АЌШ) университеттері, Ресейдіњ,
Венгрияныњ жоѓары оќу орында-
ры тартылады. ‡ш жыл ішінде
институт базасында магистрату-
ра ашу мєселесін шешу жоспар-
ланады,  оќу ‰дерісін ±йымдас-
тыруды жетілдіруде Назарбаев
университетініњ тєжірибесі пай-
даланатын болады.

Институттыњ бюджеттен тыс
ќаржысы есебінен Ќостанай
ќаласы мен облыс μњіріндегі
мектептер базасында  робот тех-
никалары кабинеті  жабдыќтала-
ды. Облыс м±ѓалімдерініњ білім
берудіњ жања мазм±ндаѓы
тєсілдерін, тіл ‰йренуге икем-
ділікті мењгерудегі біліктілігін
кμтеру жєне оларды ќайта даяр-
лаумен айналысатын ќосымша
оќытатын факультет ж±мыс істей
бастайды. Оќуѓа т‰сетін талап-
керлерге, студенттер мен оќыту-
шыларѓа арналѓан  Жазѓы тіл
‰йрету мектебі ашылады. Ше-
телдік студенттерді оќуѓа тарту
маќсатында Ресейдіњ Ќорѓан,
Челябі жєне Орынбор облыста-
рында орталыќтар ќ±рылады.

ДАМУ
наќты істерден т±рады

Е.ЄБІЛ,
тарих ѓылымдарыныњ докторы,  профессор

‡шінші  баѓдарламалыќ маќ-
сат – ѓылыми зерттеу ж±мыста-
рын дамыту, білім беру сапасын
ќамтамасыз ету ‰шін ѓылыми-
зерттеу ж±мыстарыныњ єлеуетін
пайдалану болмаќ. Профессор-
лыќ-оќытушылыќ ќ±рамныњ
шетелдік басылымдарѓа маќа-
лалар жариялауын жењілдету
‰шін  консалтингтік жєне
шетелдік жарияланымдарды
ќоса беру ќызметін  ќ±рамыз.
Бюджеттен тыс ќаржы есебінен
ішкі ѓылыми гранттар баѓдарла-
масын жасаймыз. Оќытушылар-
дыњ  ѓылыми ізденістері ‰шін
айлыќ жалаќысын ‰збей  шыѓар-
машылыќ демалыс берудіњ нор-
мативтік базасы дайындалады.
Ѓылыми ж±мыстардыњ нєти-
жесін  μндіріске, оќу ‰дерісіне
енгізуді жєне студенттерді ѓы-
лыми ж±мысќа, сонымен ќатар
ѓылыми жобалар бойынша ав-
торлыќ ±жымѓа тартуды ќар-
жылыќ жаѓынан ќолдау ќарала-
ды.

Тμртінші баѓдарламалыќ маќ-
сат – институт ж±мысын єлеу-
меттік, аќпараттыќ-кітапханалыќ
жєне инфраќ±рылым жаѓынан
жаќсарту болып табылады.  Сту-
денттерге єлеуметтік жаѓдай ту-
ѓызу, институттыњ талапкерлер-
ге тартымды бола т‰суі ‰шін  ‰ш
жылдыњ ішінде  жатаќханадаѓы
орын тапшылыѓы шешімін таба-
ды. Б±л мєселе ж‰зеге асуы ‰шін
Ќостанай ќаласындаѓы дайын
ѓимараттарды алу жєне оларды
ќайта жμндеп, жањѓырту жоспар-
ланады.  Мемлекеттік-жеке-

меншік єріптестік аясында жа-
таќхана  салу да ескеріледі.  Сту-
денттерді єлеуметтік ќолдау
‰шін 2017 жылы жењілдік бе-
рудіњ  принциптері мен тєртібі
жєне білім алуѓа жењілдік пен
білім алушыларды ынталанды-
рудыњ нормативтік ќ±жаттары
дайындалады. Жоѓары оќу ор-
нындаѓы ж±мыстыњ ерекшелік-
тері ескерілетін жања ±жымдыќ

келісім-шарт жасалады. Инсти-
тут ќызметін аќпараттыќ ќолдау
маќсатында жоѓары оќу орны-
ныњ білім сайты жањартыла-
ды.

Бесінші баѓдарламалыќ маќ-
сат – институт ќызметін ќаржы-
лыќ т±рѓыдан жетілдіруге саяды.
Табыс кμздерін єртараптандыру
маќсатында консалтингтік ќызмет
пен  ќаржыландырылѓан ѓылы-
ми жобалар дами беретін бола-
ды. Ѓылыми жєне консалтингтік
ќызметті коммерцияландыру
ќызметі ќ±рылады. Оќуѓа т‰сетін
талапкерлерді тарту  ‰шін білім
баѓдарламаларыныњ Маркетинг
орталыѓы ж±мыс істейтін бола-
ды. ‡ш жыл ішінде бюджеттен
тыс ќаржыландыру 50 пайызѓа
μседі, білім беру ќызметтерін
±сынудан т‰скен табыстыњ
кμлемі 75 пайызѓа дейін тμмен-
дейді.

Баѓдарламаларды ж‰зеге
асыруѓа ќажетті ќаржы кμзі ин-
ституттыњ Жарѓысы аясында
ж‰зеге асырылѓан ќызмет т‰рле-
рінен, демеушілерден жєне  оќу
орнына ќайтарымсыз берілген
материалдыќ ресурстардан
т‰скен аќшадан ќ±ралады. 2017-
2019 жылдары  институттыњ бюд-
жеті біртіндеп ±лѓая бастайтын
болады, ол ењ алдымен  бюджет-
тен тыс ќаржы есебінен μседі.
Баѓдарламаларды ж‰зеге асы-
руѓа арналѓан ќаржы кμлемін
(тμмендегіше) т±спалдауѓа бола-
ды жєне  ол наќты экономикалыќ
жаѓдайѓа байланысты  реттелуі
м‰мкін.

Педагогикалыќ білім ордасын
дамыту –  т±тас білім саласын
жањѓыртудыњ кепілі. Сондыќтан
Ќостанай мемлекеттік педагоги-
калыќ институтын дамыту   меніњ
баѓдарламамда айтылѓан наќты
істерден т±рады.

Ал б‰кіл еліміздіњ жан-жаќты,
т±раќты дамуы білім саласыныњ
дењгейіне тікелей байланысты.

 Ќостанай.

жылдар

2017 жыл
2018 жыл
2019 жыл

 Барлыѓы
(мыњ.тењге)

1 300 000
1 330 000
1 350 000

 Бюджеттік
(мыњ.тењге)

741 000
705 000
675 000

 Бюджеттен тыс
(мыњ.тењге)

559 000
625 000
675 000

Тєуелсіз Ќазаќстанныњ мемле-
кеттік идеологиясын ќалыптасты-
рудыњ мањызды шараларыныњ
бірі – ономастикалыќ ж±мыс бо-
лып табылады.  Осы баѓытта
соњѓы екі жылдыњ ішінде облысы-
мыздаѓы ономастикалыќ комис-
сия  біршама ж±мыстарды атќар-
ды деп айтуѓа болады. Облыстыќ
тілдерді дамыту басќармасыныњ
жетекшісі Жанболат ‡мбетовтыњ
айтуынша,  мєселен, 2014 жылы
облыстыќ ономастикалыќ комис-
сияѓа єлеуметтік-мєдени  нысан-
дарѓа ат  беру туралы 17 жєне
μњірдегі ќала-аудандардаѓы кμше-
лер атауын μзгерту  жμнінде  11
±сыныс т‰сті. Осы  жоѓарыда ай-
тылѓан ±сыныстар жан-жаќты
ќаралып, талќыланды. Республи-
калыќ ономастикалыќ комиссияѓа
жіберілген он бір  материалдыњ
тоѓызы маќ±лданды. Мысалы,

Мектебі бар
батырдыњ

1941-45 жылдардаѓы ¦лы Отан
соѓысы Жењісініњ 70 жылдыѓына
байланысты Ќостанай ќаласын-
даѓы №5 орта мектебіне Кењес
Одаѓыныњ батыры Бауыржан Мо-
мыш±лыныњ, Жітіќара ќаласын-
даѓы №9 орта мектебіне Кењес
Одаѓыныњ батыры Естай Есжа-
новтыњ есімдері берілді. Сол
секілді Алтынсарин  ауданы Оба-
ѓан селосындаѓы кμшеге Кењес
Одаѓыныњ батыры Сергей Аме-
личкинніњ есімі беріліп, бюсті ор-
натылды.

 Облысымыздыњ Сарыкμл,
Єулиекμл аудандарындаѓы кμше-
лер Астана, Бєйтерек, Тєуелсіздік
атауларымен аталып, Шаќшаќ
Жєнібек батырдыњ есіміне ие бол-
ды. Ќостанай ќаласындаѓы мауы-
ты-ш±ѓа комбинаты ауданында
Ќобыланды батырдыњ ескерткіші
орнатылѓанын да  айта кеткеніміз
жμн.  Ескерткіш орын тепкен
кμшені  батырдыњ есімімен ата-
саќ, артыќ та болмас еді.

Киелі ќара шањыраќ Ы.Ал-
тынсарин атындаѓы дарынды
балаларѓа арналѓан мектеп-ин-
тернатыныњ іргетасыныњ ќалан-
ѓанына биыл 132 жыл толмаќ.
Осы уаќыт аралыѓында аталѓан
білім ошаѓыныњ ќабырѓасынан
небір ѓалымдар, ќоѓам ќайрат-
керлерініњ т‰леп ±шќаны белгілі.
Атап айтќанда, ќазаќтыњ белгілі
революционері Єліби Жангел-
дин, ќазаќтыњ т±њѓыш журналисі
М±хамеджан Сералин, педагог-
жазушы Спандияр Кμбеев,
Ќазаќстанныњ халыќ єртістері
Елубай ¤мірзаќов, Ќапан Бады-
ров, Серке Ќожамќ±лов, кезінде
министр, ректор болѓан Ємір
Ќанапин, Темірбай Дарханбаев
сынды халќымыздыњ дањќты
перзенттері де осы мектепте
тєлім алѓан.

Б‰гінде арамызда ж‰рген
белгілі ѓалымдар Аманжол

М±ѓалім. Мектеп.
Мереке

К‰зембай±лы, Жангелді Отар-
баев, Ќалќаман Жаќыпов,
Сєлім Мењдібаев жєне басќа
да кμптеген т‰лектер осы
мектеп-интернаттыњ кешегі
шєкірттері. ¦лы ѓ±ламалардыњ
бєрі де ±стаздан білім алѓан,
сондыќтан болар, абыройлы
міндетті атќарып ж‰рген ±стаз-
дарды халќымыз єрќашан
ерекше ќ±рмет т±тќан. Ата-
анадан кейінгі балаѓа білім
беріп, тєрбие ‰йрететін ±стаз
бен тєрбиеші. Сμздіњ реті кел-
генде айта кетейін, меніњ ба-
лам да аталѓан білім ошаѓы-
ныњ оќушысы атанды. Осы
шањыраќта бірінші к‰ннен-аќ
ерекше бір жылу байќалды.

Мектеп-интернатта тєрбие-
леніп жатќан балалардыњ ру-
хани, адамгершілік дамуына,
шыныѓуларына ќолдау кμр-
сетіп ж‰рген 5 "б" сынып тєр-

биешісі К‰ланда Досжанованы
ерекше атап айтсам, артыќ
емес. ¤йткені К‰ланда апай
осы ќысќа мерзім ішінде бала-
ларѓа с‰йіспеншілік, мейірім-
ділік, махаббат жєне ж‰рек жы-
луын бере білген жандардыњ
бірі. Ендеше, осынау ‰лкен
±ѓымдаѓы ±стаздыќ ќасиетке
барынша адалдыќ танытып,
бар саналы ѓ±мырын осы са-
лаѓа арнаѓан, ±стаздар мен
тєрбиешілерге ќандай маќтау,
мадаќ айтсаќ та артыќ емес.

Олай болса, ‰лкен киелі ќара
шањыраќта, яѓни Ы.Алтынса-
рин атындаѓы дарынды бала-
ларѓа арналѓан мектеп-ин-
тернатында ќызметте ж‰рген
±стаздар мен тєрбиешілерді
м±ѓалімдер к‰німен ќ±ттыќтап,
‰лкен шыѓармашылыќ табыс
тілеймін.

Ж±мабике ШЄКІРОВА.

Г‰лназым
      САЃИТОВА



55 ќазан 2016 жыл

Кєсіпкерге кім немесе
не кедергі?

Жан±заќ Бейсенєлініњ айтуын-
ша "ойлаѓаныњ бір бμлек те, істе-
ген ісіњ бір бμлек". ¤з ж±мысын
дєлелге келтіре алатын азамат-
тыњ сμзі б±л. Айталыќ 1998 жыл-
дар Жітіќара ќаласына келіп
т±раќтаѓан ол тєуекелге бел
буып диірмен ашады.  Б‰гінде
осы кєсібін дμњгелеткен к‰йі
наубайхана мен макарон μндірі-
сін ќолѓа алып отыр. Б±л аз де-
сењіз Жітіќара ќаласы т‰гілі
Ќарабалыќ пен Денисов секілді
аудандардыњ  μзінде жоќ вагон-
ѓа астыќ тиеу нысанын жасап
шыѓарады. Жеке кєсіпкер ‰шін
м±ндай ж±мыстардыњ іске асы-
рылуы ќарќынды ж±мыс нєти-
жесін кμрсететіні аныќ. Дегенмен
кейіпкерімніњ жеке кєсіпкер-
лердіњ ж±мысын арттыру мен
ќолдауда μњіріміздегі ќызмет са-
ласы жайындаѓы пікірі кμњіл
кμншітпейді.

– ‡кімет тарапынан ешќандай
кμмек жоќ. Тек айтылу ѓана.
"Даму" деген баѓдарламаны іске
асырушылардыњ ж±мысы
кμњілімнен шыќпай-аќ ќойды.
Кењселерінде боянып-сыланып,
сыќиып отырѓаннан басќаны
білмейтін сияќты. Ќала, аудан-
дарѓа келмейді. Ешќандай аќпа-
ратпен бμліспейді де. Барсањ
кедергі  жасайды. Олардыњ ќыз-
меті бойынша банктыњ μз ќызы-
ѓушылыѓы бар. Кепіл талап
ететіні таѓы бар. Мысалѓа,  меніњ
мына жердегі μндірісім Ќоста-
найдан он есе артыќ. Ал м±ны
баѓалаѓанда 10 есеге кемітерін
ќайтерсіз. Сонда б±л – м±ндаѓы
ауылдыњ адамдары ќаланыњ
адамдарымен салыстырѓанда
кем, кемтар дегендері ме деп
ќаласыњ. Ал облыстаѓы ѓимарат-
тардыњ бєрі мыќты. Олай бол-
майды ѓой. Олай болса Ќазаќ-
стандаѓы ќалалар жаќсы да ќал-
ѓан жерлердіњ бєрі жаман бол-
ѓаны.

Дєлірек айтќанда мен мына
жерге 5 жарым млн. доллар сал-
дым, ал олардыњ баѓалау дєре-
желерімен алѓанда б±л
μндірісімніњ 1 млн.долларлыќ
ќ±ны жоќ. Б±л деген барып
т±рѓан єділетсіздік. Таѓы бір
кішігірім мысал болсын: μндіріс
аумаѓына 1 шаќырымдыќ темір
жол салдыќ (астыќ тиеп єкететін
вагондар ‰шін). Жалпы ќ±ны 1
млн. доллар т±рады.  Ал енді ба-
ѓалап кμріњіз.

‡кіметтік ±йымдар мен кє-
сіпкерлікті ќолдау мекемелері-
ніњ таѓы бір  кμњілімді  ќалдыр-
ѓан т±сы бар. Маѓан жања жыл-
дан бастап кредит беремін де-
ген уєделерін єлі орындаѓан

жоќ. Єуелде 45 млн. береміз деп
келіскен олар, енді келіп 20 млн.
береміз дейді. Одан да бермей-
аќ ќойыњдар дедім. Айналайын-
ау, 1 тонна бидай 60 мыњ тењге
т±рады. Ал маѓан ќаншама тон-
на  бидай керек екенін т‰сінесіз
бе?! Б±ѓан дейін несие алдым.
Айына 650 мыњ тењге тμлеп
отырдым. 15 млн.-ѓа пеш алдым.
9 млн.-ѓа таѓы бір пеш пен екі "Га-
зель" кμлігін  алдым. Істеп жатыр.
Біраќ мен м±нымен тоќтап ќала
алмаймын ѓой. ¤ндірісімді дамы-
та т‰су ‰шін таѓы ќаржылай кμмек
керек. Б±ѓан дейінгініњ бєрі
аздыќ етеді. Біраќ, бермейді.

 Мен кеше 500 мыњ тењгеге бір
машинаны сатып алдым. Соѓан
млн.-ѓа жуыќ ќаржы салдым. Ал
мен оѓан ќомаќты ќаржы салып
ж‰ргенше жањасын алуѓа неге
‰кімет кμмектеспеске?  Осындай-
да болмаса ќолдауы ќайда,
олардыњ? ‡кіметтіњ істеп жат-
ќан ж±мысы теледидарда ѓана.
Мєселен мен оњт‰стік аймаќтар-
да жиі боламын. Ол жаќтарда
кєсіпкерлерге "Даму" секілді
±йымдар μздері жаѓдай жасап
беруге ынталы. Ал бізде м‰лде
басќаша, – дейді Жан±заќ Бей-
сенєлі.

Бір μзі жалпы саны 50-60
адамды ж±мыспен ќамтамасыз
етіп отыр.  Наннан бμлек мака-
рон μндірісінде итальяндыќ
жетік технологиялар пайдала-
нылады. Ќызметкерлер ‰шін
бμлмелер ќарастырылѓан. Бір
сμзбен  айтќанда ж±мысшы-
ларѓа барлыќ жаѓдай жасалѓан.
‡ш мезгіл тамаќ тегін. Ол μзі
μндіретін μнімді негізінен
Жітіќарадан бμлек Ќамысты
ауданы мен басќа да аумаќќа
шыѓарады. ¤ндіріс ±лѓайѓан
сайын μнім тасымалдайтын кμлік
к‰ші жетіспей жатыр.  Осыѓан
орай  Ќостанайѓа жаќын жерден

б‰тіндей μндіріс орнын  ашу да
жоспарында бар сыњайлы.

– Инфраќ±рылымныњ бєрін
μзіміз жасап жатырмыз. Ешкім
келмейді. Энергетика болса ол
μз кедергісін  жасайды сμндіріп
тастаймыз, μйтеміз-б‰йтеміз де-
ген секілді. Б±л єкімшілік сияќты
т‰рлі ќ±рылымдардыњ  жеке
кєсіпкерлермен  ќоян-ќолтыќ
ж±мыс жасай білмегендігініњ
белгісі. Не істесењ оны істе де-
гендей келеді де сμндіріп тастай-
ды. ‡кіметке жасап жатсыњ ба,
жасап жатќан жоќсыњ ба
єкімшілікке одан ешќандай келіп
кететін нєрсе жоќ сияќты. Ќала-
ныњ "КЕГОК"-тан μндіріс орнына
дейін келетін бір линиясы бос
жатыр. Соны маѓан бер немесе
жалѓа алайын десем "жоќ бол-
майды" – дейді. Сμйте т±ра ќала-
да сатылатын нан баѓасын
кμтермеуімді с±райтыны таѓы
бар. Арзан нан жегісі келеді.
Жеке кєсіпкер μссін, μнсін деген
жаѓдай жоќ м±нда. Егер менде
линия болатын болса тоќќа ке-
тетін аќшамды 18 тењгеден емес
14 тењгеден алар едім, – деген
кєсіпкер мырза осы сияќты кμзге
кμрініп т±ратын екі жаќты тиімді-
ліктерді тиісті орындардыњ ес-
кермейтініне де μкпелі екендігін
жеткізді.

Кєсіпкер ќазіргі нєпаќасын
айырып отырѓан жерге 2003
жылдан бастап орналасып ал-
ѓан екен. Б±ѓан дейін б±л жерде
асфальт зауытыныњ гаражы
болѓан екен, ол м±ны иеленіп
ѓимаратты к±рделі жμндеуден
μткізіп, кей т±сын ќайтадан са-
лып іске асырады. Мањайында
10 мыњ тонна сыйымдылыѓы бар
ќойма да орын тепкен. Осылай-
ша алып ѓимаратта екі-‰ш
μндірістіњ басын біріктіріп "Аќ
мол" ЖШС ретінде жєне "Бей-
сенєлі" ЖК ретінде де ж±мыс

ЕЊБЕК АДАМЫ

істеп жатќан жайы бар.
Жан±заќ Бейсенєлі сμз ара-

сында "ќалай кіріс болса, солай
шыѓын болады" дегенді айтып
ќалѓандыќтан "ќаншалыќты пай-
да тауып жатырсыз?" деген
с±раќ ќойѓан едім:

– Мєселе пайдада емес.
Ж±мысшыларымныњ ењбекаќы-
сын уаќытында берудіњ μзі ар-
ман.  М±ндаѓы ж±мысшылардыњ
кейбірі μздерініњ шаѓын ѓана от-
басын асырай алмайды, ал мен-
де 40-50 адамды асырау жауап-
кершілігі т±р.  Соњѓы 3-4 жылда
Жітіќарада бидай болѓан жоќ.
"Тобыл ЄКК" АЌ маѓан 20 млн.
тењгені  пайызсыз, келісім-шарт-
сыз жєне еш кепілдіксіз берген
болатын. Бір аптаныњ ішінде
аќша ќ±йып берді. Ол ќаржыны
уаќытында ќайтардым. Ал ќазір
инвестициялыќ жобаныњ ѓана
аќшасы ќалды. Банкке ешќан-
дай ќарызым жоќ. Алѓым да кел-
мейді, біраќ аќша жетпейді. Мы-
салѓа диірмен істейтін болса
2 000 тонна бидай керек. Б±л
осынша тонна айналымда болу
керек деген сμз. Айына 1 200 тон-
на ±н шыѓады. Оны сату керек,
оныњ артында таѓы бидай болуы
керек деген сияќты ж±мыстары
бар...

– Ал ќазір осы кμлемді игеріп
отырсыздар ма?

– Жоќ! ¤йткені ќазір бидай ќым-
бат. Кμрсеткіш бірнеше пайыз
тμмен.  Ж±рттар нашар бидай-
ды алып ішіне химия салып істеп
жатыр. Арзаны арзан. Сапасыз
д‰ниеге жуыѓанша, сапалы
μнімді пайдаланып, сапалы
ж±мыс істе. Есесіне наныњ да,
бєрі де жаќсы болады. 2016
жылдыњ ќалай болатынын кμре
жатармыз. Єлдеќайда зор жетіс-
тікке жететінімізге сенімім мол.

Тек жоѓарыдаѓы мєселе-
лердіњ шешімін таппайтын се-
бебі мынада: президентіміз жеке
кєсіпкерлерді ќолдау керек деп
айтып жатќанымен біздегі іс
басќаша. Жиі болмаса да СЭС
пен μрт ќауіпсіздігінен тексе-
рістер келіп т±рады. Тексереді...
Прокуратура пара алды деп ой-
ламас ‰шін айыпп±л салатынын
айтып 30 АЕК кμлемінде тμменгі
айыпп±лды  μтеп алады. Кμ-
несіњ, кμнесіњ де ќоясыњ. Міне,
осы біздіњ шаѓын кєсіпкерлік.

– Ж±мысшылар ќ±рамы
жайында мєлімет бере кет-
сењіз.

– К‰ніне 15-20 мыњ тењге
тμлеп м±ндаѓы жергілікті ж±мыс-
шыларымды ‰йрету ‰шін шет
елден, кμршілес Ресейден ар-
найы технолог мамандарды

єкеліп отырамын. Нанныњ бєрін
істеп ‰йретіп жатќан адамдар
шетелдіктер. Тіпті нанѓа салатын
ќоспалардыњ бєрін Ресейден
єкелемін. Нанымныњ баѓасы
д‰кенде 65 тењге. Ењ  тμменгі нан
баѓасы да маѓан тиесілі. Наубай-
ханада жасалатын нан
μнімдерініњ 20-30 т‰рі халыќќа
±сынылады. Ал ж±мысшылар-
дыњ жаѓдайын жоѓарыда айтып
кеткендіктен ќайталаудыњ ќажеті
жоќ болар. ¤зіњіз де кμз жеткіз-
ген боларсыз деп ойлаймын.

– Кєсіпкерлер ‰шін ѓана
емес, кез-келген пенденіњ де
менм±ндалаѓан маќсаттары
болатыны аныќ. Сіздіњ алѓа
ќойѓан жоспарларыњызды біле
аламыз ба?

– Жоспар жетеді, оѓан аќша
керек. Алдаѓы уаќытта к‰нбаѓыс
майын μндіретін зауыт  ашќым
келеді. Мында 5 га жер бар. Бізде
к‰нбаѓыс μспейді. Ресей мына
жерде кіріп т±р...

 100-200 бас сиыр ±стасањыз
с‰т μндірісін ќолѓа алуѓа да бо-
лады. Меніњ есебім бойынша 35
сиыр ±стап та айына1 млн 500
мыњ тењге таза пайда табуѓа бо-
лады екен. Біраќ, білесіз бе?!
М±ндай тірлік жасаймын деген-
дерден кепілдік талап етіп ќана
ќоймай, ананы-мынаны с±рай-
ды сμйтіп адамныњ кμњілін ќал-
дырады. 1 литр ќаймаќ мыњ тењ-
ге. Сиырдан 20 литр с‰т шыѓады
2 литр ќаймаќ береді. Сарысу-
ын нанѓа салсањ керемет бола-
ды. Бєрін циклды ќылып істеуге
болады. Ќ±р сμз болмас ‰шін
таѓы бір жања мысал келтіре ке-
тейін: оњт‰стіктен келетін азамат-
тар малды мында арзанѓа ала-
ды да Шымкентке, Ќараб±лаќќа
сатады. Ол жердегі бір ауылда
70 мыњ μзбек т±рады. Олар єлгі
малды семіртіп етін бєлен есе
ќымбатќа μзімізге ќайта сатады.
Ойлап ќарасањыз м±ныњ бєрін
де ќолѓа алып реттеу алдымен
μзімізге ќажет, – дейді μндірісін
μрге с‰йремекке талап ќылѓан
кєсіпкер.

Кешегі балањ жігіттіњ осын-
ша  жетістікке жетудегі ќажыр-
лы ењбегіне тањданыс білдір-
ген біз – болашаќ кєсіпкерлер-
ге нені ескерген жμн жєне ќан-
дай ќасиеттері болуы керек
деген сынды с±раќты еріксіз
ќойѓан едік:

– Жас кєсіпкерлерге ењ
бірінші тєжірибе жинау керек.
¦яда не кμрсењ ±шќанда соны
ілесіњ дейді. Єр адам арман-
дайды. Мысалѓа меніњ єкем
малшы болѓан. Мен ќазаќтыњ
тμрт т‰лігініњ ќыр-сырын жетік
мењгердім. Ал сμз деген бір
бμлек, оныњ бєрін істеу керек.
Біраќ, ќазір ќарапайым малшы-
ныњ μзін табу ќиын. Бєрі ком-
пьютердіњ алдында отырып
ж±мыс істегісі келеді. Ешкімніњ
ењкейгісі келмейді. Істеймін де-
ген адамѓа ж±мыс жетеді. Мы-
салѓа маѓан тепсе темір ‰зетін
жігіттер 30 мыњ тењгені малда-
нып к‰зет секілді ж±мыстарда
уаќыт жоѓалтып жай ж‰ретін
сияќты кμрінеді. ¤з басым он-
дайѓа шыдай алмас едім. Сон-
дыќтан да кез-келген жас μз
уаќытын тиімді басќаруды
‰йреніп, бар ќабілетін пайдала-
нуда тайсаќтамау керек, – деп
кењесімен бμлісті. Біз де оныњ
атќарып жатќан ж±мысына
кμњіл марќайтып, ел экономика-
сыныњ кемелденер шаѓы єлі де
алда екен-ау деген ойда
ќалдыќ.

Жанболат КЕНЖЕЃ¦Л,
ЌМУ-дыњ журналистика

мамандыѓыныњ студенті.

Суреттерді т‰сірген автор.

Жан±заќ Бейсенєлі Ќостанай
ауылшаруашылыќ пединститутыныњ зоо-
инженерия факультетініњ т‰легі.   Осыѓан
ќарамастан, ‰ш  ќайнаса сорпасы
ќосылмайтын облыстыќ телевидениеде
режиссер болып ж±мыс істеген.  Редактор
ќызметін атќарып ж‰ріп ауыл шаруашылыќ
министрлігінде солт‰стік  5 облыстыњ μкілі
болып таѓайындалады. Б±л 1995-1998 жылдар
аралыѓы. Ал б‰гінде Жан±заќ Бейсенєлі
μњіріміздегі жеке кєсіпкерлердіњ алдыњѓы
буыны. Міне, осы бір азаматтыњ кєсібімен
танысып, келењсіз мєселелерін біліп ќайтќан
болатынбыз.
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Жастарѓа арналѓан ќосымша

Конкурсќа белсенді жас-
тар, мектептер, колледждер,

жастар ±йымдары мен бастама-
шыл топтардыњ арасынан шыќ-
ќан 11 ќ±рама ќатысты.

Сайыс ќорытындысы бойын-
ша ‰шінші орынды Науырзым
ауыл шаруашылыѓы колледжі
ќ±рамасы ие болды, 2-ші орынѓа
А.Байт±рсынов атындаѓы Ќоста-
най мемлекеттік университеті, 1-
ші орынѓа Ќостанай политехни-
калыќ колледжі ие болды жєне
Гран-при иегері Ќостанай педа-
гогикалыќ колледжі атанды.

Сайыс  біздіњ μњірде алѓаш рет
μткізіліп отыр. Біраќ келешекте
м±ндай шаралар дєст‰рлі т‰рде
μтіп т±руы м‰мкін.

Флешмобќа
ќатысып кμрдіњ бе?

Ќазіргі кезде мемлекет тара-
пынан ж‰зеге асырылып жатќан
баѓдарламалар саны жетерлік.
Єрќайсысыныњ арќалаѓан
міндеті де єр бμлек.  Дегенмен,
баѓдарламаныњ тиімді т±стары
кμп-аќ. Атап айтар болсаќ, ќазіргі
Алматы, Жамбыл, Ќызылорда,
Мањѓыстау жєне Оњт‰стік Ќазаќ-
стан облыстарында демография-
лыќ μсім μте жоѓары. Сонымен
ќатар табиѓаты тамаша, ауа-
райы ж±мсаќ оњт‰стік μњірге сырт
жаќтан ќоныс аударып жатќан-
дар саны к‰ннен-к‰нге артып ке-
леді. Б±л кμњіл ќуантарлыќ жаѓ-

дай. Десе де бір ќиын мєселеніњ
туындауына єсер етуде. Б‰гінде
б±л облыстарда ж±мыссыздыќ
мєселесі белењ алѓан. Єлеуметтік
нысандар, ‰й мектеп, балабаќша
жетпейді. Аталмыш μњірдегі жо-
ѓары оќу орнын бітірген маман-
дардыњ дені ж±мыссыз ж‰р.
Ењбекпен ќамтылмаѓан азамат-

тар саныныњ кμп болѓанына бай-
ланысты мемлекеттік гранттар аз
бμліне бастады. Ал, б±ѓан керісін-
ше еліміздіњ 8 облысында кадр
тапшылыѓы μзекті мєселеге ай-
налды. Оѓан басты себеп: бала
туу дењгейініњ тμмендігі жєне
сыртќа кμшіп кету. Сол μњірлер-
дегі μндіріс орындары ењбек
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ќолыныњ жетіспеушілігінен мем-
лекеттік мањызы зор, халыќќа
ќажетті істерді толыќќанды ж‰зе-
ге асыра алмай отыр. "Мєњгілік ел
жастары –  индустрияѓа!" атты
єлеуметтік жоба осы ‰лкен істіњ
шешіміне айналды.

Мемлекеттік баѓдарлама
аясында ќажетті мамандарѓа
жаѓдай жасалып, олардыњ тегін
оќуына гранттар бμлінді.
"Мєњгілік ел жастары индуст-
рияѓа"! - "Серпін-2050"  єлеу-
меттік жобасы бойынша 19 жоѓа-
ры оќу орны, 49 колледжде 8
мыњнан астам студент білім алып
жатса, биылѓы жылы 24 жоѓары
оќу орны мен 30 колледж ќаты-
суда. Сондай-аќ, биыл медици-
на саласы бойынша мамандыќ
алуѓа м‰мкіндік туды.

2016-2017ж. оќу жылында жо-
ѓарѓы оќу орындарына 3162
грант, ал коледждерге 1050 грант
бμлінген болатын. Мен білім
алып жатќан ќасиетті ќара шањы-
раќ Ыбырай Алтынсарин атын-
даѓы Арќалыќ мемлекеттік педа-
гогикалыќ институтына "Мєњгілік
ел – индустрияѓа!", "Серпін 2050"
єлеуметтік жобасы бойынша
биыл 155 талапкер ќабылданды.
Барлыѓы да жатаќ орындарымен,
арнайы мμлшердегі шєкіртаќы-
мен ќамтамасыз етілген. Ќазаќ-
станныњ ертењі, б‰гінгі жастары
сапалы білім алып, тањдаѓан ма-
мандыќтарыныњ иесі болуды ар-
мандайды. Олар елден, ата-ана,

"Серпін-2050" баѓдарламасыныњ басты міндеті –
ењ алдымен бєсекеге ќабілетті мыќты мамандар
даярлау, ауылдаѓы жастарѓа ќолжетімді сапалы
білім беру. Жастарды серпілткен б±л
баѓдарламаныњ келешегі жаќсы.

бауырдан жыраќ кеттік деп м±-
њайып ж‰рген жоќ. Демек, ќана-
тын енді ѓана ќаќќан, жарќын бо-
лашаќќа жања серпінмен ±мтыл-
ѓан жастарѓа д±рыс жол н±сќап,
болашаќќа жμн сілтеу – μз  тара-
пымыздан елімізге тиер аз да
болса ‰лес деп ойлаймын.

Еліміздегі даѓдарысќа ќарама-
стан мемлекет ќаражатын аямай
бізге назарын бμлгеніне мыњ ал-
ѓыс. Ата-анамызѓа, отбасымызѓа
кμрсетіліп жатќан кμмек кμлемі
айтпаса да белгілі. Сондыќтан,
"Серпін" ќозѓалысыныњ м‰шесі
болуѓа єрќайсымыздыњ да ат са-
лысуымыз ќажет. Бізбен ќатар-
лас болу єркімніњ арманына ай-
налмаќ. Сан емес сапа мањызды
болѓандыќтан барлыѓымыз аян-
бай ж±мыс атќаруѓа міндеттіміз.
Осы жобаѓа ќатысќан жастар
ерекше єсер алып, білімге деген
ќ±штарлыѓын арттырып ќана
ќоймай патриоттыќ сезімдерін
оятып, болашаќќа ныќ сеніммен
ќарай т‰сті. Болашаќ б‰гіннен
басталады. Ал біз болсаќ ал-
дыњѓы ±рпаќтыњ сенім артар жа-
лынды жастарымыз. Б±ны жады-
мызда єрќашан саќтауымыз
ќажет. Елім дейтін, жерім дейтін
жігерлі жастар легі кμбейе берсін!
Еліміздіњ ертењі – б‰гінгі жастар.

Жансерік   БАЙДЕНОВ,
 Ыбырай Алтынсарин

атындаѓы  Арќалыќ мемле-
кеттік  педагогикалыќ институ-

тыныњ II-курс студенті.
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Айтолќын АЙЌАДАМОВА.

Ауыл – елдіњ алтын
бесігі. Ауыл кμркейсе –
еліміздіњ кμркейе
т‰сетіндігі белгілі.
Сондыќтан б‰гінгі тањда
ауылды кμркейтуге
мемлекет тарапынан
барынша назар
аударылуда. Б±л маќсатќа
жету ‰шін Елбасымыз
2009 жылы "Дипломмен –
ауылѓа!" баѓдарламасын
ќабылдаѓан болатын.
Содан бері жас
мамандардыњ ауылдыќ
жерге келіп ењбек етуіне
бар жаѓдай жасалуда.
Соныњ нєтижесінде, ауылѓа
келген мамандардыњ
ќатары к‰н санап артып
келеді. Сондай жастардыњ
бірі – Бейбіт Хусаинов.

Бейбіт Базарбай±лы Оњт‰стік
Ќазаќстан облысы Маќтарал
ауданында д‰ниеге келген. Ол
2011 жылы орта мектепті аяќта-
ѓан соњ, Алматы ќаласындаѓы
Абай атындаѓы Ќазаќ ±лттыќ
педагогикалыќ университетіне
оќуѓа т‰седі. Биыл оќуын ойда-
ѓыдай тємамдап, ењбек жолын
ауылдан бастауды ±йѓарды.
Сμйтіп, Ќарасу ауданына келіп,

ењбек жолын бастады. Ќазір
Ќарасу мемлекеттік тілде оќыта-
тын негізгі мектебінде дене шы-
ныќтыру пєнініњ м±ѓалімі .

Бейбіт – ‰йленген, μмірлік
серігі Ќарлыѓаш та аты аталѓан
негізгі мектепте м±ѓалім.

– ¤зім ќалаѓан мамандыќты
игеріп, ењбек жолымды ауылдан
бастаѓаныма μкінбеймін. Жаѓ-
дайымыз жаман емес, ж±рт
ќатарлы μмір с‰ріп жатырмыз,
– дейді Бейбіт μз сμзінде.

Келесі кейіпкеріміз – Ерке-
б±лан Шынтеміров. Ол Аман-
келді ауданыныњ тумасы. 2012
жылы Є. Боранбаев атындаѓы

5 ќазан 2016 жыл

Ойынѓа єрт‰рлі мамандыќ
бойынша білім алып жатќан 4 топ
ќатысты. Ойынныњ басты маќса-
ты кμптілділік білім беруді дамы-
ту мен ќолдау. Б‰гінгі заманда
тілді білу, білімді болу мањызды.
М±ны жастар да жаќсы т‰сініп ал-
ѓан. Ойын барысында студенттер
орыс, аѓылшын, μзбек, француз
тілдерінен де ќалыс емес екен-
дерін кμрсете білді. Онысымен
ќоса студенттер музыкалыќ ас-
паптарда ойнап, би билеп, аќын-

дыќ таланттарын да кμрсетті.
Интеллектуалдыќ ойын ќо-

рытындысы бойынша "Алаш
Орда"  тобы – 1  орын,  "Энер-
джи" тобы – 2 орын, "¦лан" тобы
– 3 орын жєне "Жалын" тобы – 4
орынѓа ие болды. Барлыќ сту-
денттер мен ќонаќтарды тєрбие
ж±мысы жμніндегі проректор
Ж.Алпысбаев мерекелерімен
ќ±ттыќтап, ќатысушыларды маќ-
тау ќаѓазымен марапаттады.

Рудный ќаласы.

«ЖастарKZ» газеті
«Ќостанай тањыныњ» жастарѓа арналѓан ќосымшасы
Меншік иесі:«Ќостанай тањы» газеті редакциясы» ЖШС
Директор-Бас редактор Жан±заќ АЯЗБЕКОВ.

Газет айына бір рет шыѓады. Газет Ќазаќстан Республикасыныњ Мєдениет жєне аќпарат мини-
стрлігінде 2007 жылдыњ 16 ќарашасында тіркеліп, №8784-Г куєлігі берілген. Кμлемі 2 баспа табаќ.
Газет «Ќостанай тањыныњ» компьютер орталыѓында теріліп, беттелді. «Ќостанайполиграфия» ЖШС
баспаханасы. Мекенжайы: С. Мєуленов кμшесі, 16. Тел.: 57-02-90.

Шыѓармашылыќ топ:
Ж±матай  КЄКІМЖАНОВ (бас редактордыњ орынбасары)
Айтолќын АЙЌАДАМОВА, фототілшілер: Айбек Ж‡ЗБАЙ,
 Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

"ДИПЛОММЕН – АУЫЛЃА!" орта мектепті аяќтап, З. Алдам-
жар атындаѓы Ќостанай єлеу-
меттік-техникалыќ университе-
тіне  оќуѓа т‰седі. Биыл жоѓары
оќу орнын тємамдап, "Педаго-
гика жєне психология" маман-
дыѓын игеріп шыќты. Ќазір жо-
ѓарыда аты аталѓан мектепте
ж±мыс істейді.

Жас маман ењбекке белсене
араласып жатыр. Ењбекке деген
талпынысы кμњіл ќуантады.

Осындай жастардыњ ауылѓа
келіп ењбек етуі ауылдыњ кμрке-
юіне ‰лкен септігін тигізері
аныќ.

Міне, "Дипломмен – ауылѓа!"
баѓдарламасы уаќыт μткен сай-
ын μз тиімділігін дєлелдеп ке-
леді. "Жас келсе, іске!" демекші,
жігерлі жастардыњ ауылды кμте-
руге деген ынтасына ризашылыќ
білдіре отырып, аќ жол, тек ќана
сєттілік тілейміз!

Жањабай АХМЕТОВ.

СУРЕТТЕ: (оњнан солѓа
ќарай) Бейбіт Хусаинов; Ерке-
б±лан Шынтеміров.

Ќазіргі тањда Ќазаќстан мектептерінде ќазаќ тілімен
ќатар μзге тілді де ‰йренуге жол ашылѓан. Рудный

индустриялыќ институтыныњ "Ќазаќ тілініњ
жанашырлары" клубы институт м±ражайында "Тіл – біздіњ

тірегіміз, соѓып т±рѓан ж‰регіміз" атты интеллектуалдыќ
ойындар сайысын ±йымдастырды.

Біліммен
озѓан заман

"EXPO-2017" кμрмесі – Халыќаралыќ
аренада еліміздіњ абыройын арттыра-
тын  салмаќты шара. Ќазаќ елі ‰шін мол
м‰мкіндіктерге жол ашатын тарихи
к‰нді барша ел т±рѓындары, єсіресе
жастар жаѓы таѓатсыздана к‰туде.

Салмаќты шараѓа дайындыќ тиянаќты.
Шетелден келген делегаттарды жоѓары
дењгейде ќарсы алып, ќазаќтыњ ќонаќ-
жайлылыѓын кμрсету ‰лкен жауап-
кершілікті ж‰ктейді. Оны мінсіз атќару ‰шін
еріктілер корпусы жасаќталуда.  Облыс-
тыќ жастар саясаты жμніндегі басќарма
м±рындыќ болѓан кезекті басќосуда жас-
тарѓа алдаѓы жоспар жайында т‰сіндіріліп,
аќпарат берілді.

– Жастарѓа ќойылатын басты талап,
ынта-жігердіњ болуы. Олар бірігіп ж±мыс
істей алуы ќажет. ‡ш тілді жетік білуі
міндетті емес. Біз келер жылѓа дейін ар-
найы курстар μткізу арќылы еріктілердіњ
білмей жатќан жерін ‰йретіп, кμрмеге
єзірлейміз. Ќазір еріктілерді іріктеу шара-
лары басталады. ¤тініш білдірген  μрен-
дер   оќыту курстарынан μтпек. Мањызы
зор шараѓа шамамен облыс кμлемінен
100-120 ерікті тартылмаќ. Астанаѓа дейін
жол аќысын жергілікті єкімшілік тμлесе,
тамаќ пен т±ратын жерін шара ±йымдас-
тырушылары кμтереді. М±ныњ сыртында
арнайы єњгімелесуден μтеді. Курстарды
жергілікті жердіњ адамдары μткізеді, –

Еріктілер АстанаѓаЕріктілер АстанаѓаЕріктілер АстанаѓаЕріктілер АстанаѓаЕріктілер Астанаѓа
дайындалудадайындалудадайындалудадайындалудадайындалуда

дейді басќарма басшысы Кенеш Єлімжа-
нов.

Махаббат Ќаспа-
ќова, студент:

– Курсќа сабаќтан
тыс уаќытта келіп дай-
ындалып жатырмыз.
Кμшбасшылыќ ќасиет
керек. ¤зіњді ±стау, бір
командада ж±мыс
істей білу, байсалды-
лыќ ќабілеттері керек.
Аќпаратты єлеуметтік
желіден естіп, μзім

келдім. Мањызды шараѓа барып, бєрін де
кμзіммен кμріп, ќатысќым келеді. ¤зіме жа-
њалыќ ашып, таныстар табамын деген ой-
дамын. Достарым да барады. Аѓылшын
тілін орташа дењгейде білемін. Келер
жылы жазда кетеміз. Жол аќысы да, жа-
тар орын да, тамаѓы да тегін.

Т ± р с ы н а й
Ќ¦РАНБАЙ, ЌМУ-
діњ студенті:

– Алдаѓы ЭКСПО-
дан к‰терім кμп. Ах-
мет Байт±рсынов
атындаѓы Ќостанай
мемлекеттік универ-
ситетінде оќимын.
Шет елден келген
адамдармен таны-

сып, бєрін де кμргім келеді. ¤зімніњ ішкі
жан сарайымды толыќтырып, елдегі ма-
њызды шараѓа ‰лесімді ќоссам деймін.
Біздіњ міндетіміз бєрін ±йымдасты-
рып, ерікті ретінде тегін ж±мыс істеу.
Мен ‰шін б±л м‰мкіндік. ¤зіме осын-
дай  шараларѓа  белсенді  т‰рде
ќатысќан ±найды. Бару керек деп
аќыл айтќандар кμп.

Руслан М¦ХТАРОВ, студент:
– ЭКСПО-ѓа баруѓа болады дегенді

естіп, ќатысќым келді. ¤зге елден
келген жандармен танысып, достар
табамын. Біздерге тренинг ретінде

ќазір курстар μтіп жатыр. Ќостанай облы-
сынан 100 бала барады екен. Ата-анам
да ќарсы емес. Апта сайын оќыту сабаќ-

тары μтсе кμпті ‰йреніп ала-
тыныма сенемін. Осыдан
іріктеліп, ќолынан іс келетін-
дер Аста-
наѓа атта-
нады.
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ЕЛОРДАДАН ЕРЛІК 
МЕКЕНІНЕ
Экспедиция 10 қыркүйек күні таң алдында Астана 

қаласынан, «Бәйтерек» монументінің түбінен аттанды. 
Кейкі батырдың туған жеріне бет алған топ жайлы сол 
сәтте-ақ күллі әлемге ақпарат тарап жатты. Сол күні кеш-
те Арқалықтағы дала өлкелік музейінде қала тұрғында-
рымен кездесу өтті. Көзі қарақты, жады мықты, шежіреші 
қарттармен тағылымды, мағлұматы мол сұхбат өрбіді. 

Арқалық халқының сәт-сапар тілегін алып, 11 қыр-
күйек күні таңғы  сағат 8-де жолға шықтық. Нөсер жаң-
быр селдетіп, қара бұлт түнеріп, ызғырық жел өңмеңнен 
өтеді. Алайда, елдік пен ерлік жолында толарсақтан қан 
кешкен бабалардың рухына деген құрмет, тағзым, қиын-
дықтан сескендіре қойған жоқ. 200 шақырымды артқа 
тастаған соң, аспан шайдай ашылып сала берді. Бағыт 
– Дулығалы мешіті... 

ҰЛЫТАУҒА ҰЛЫ 
ЖЫЛАНШЫҚ БОЙЫМЕН

Біз Аманкелді ауданы, Үрпек ауылдық округіне 
қарасты аумақта орналасқан Обалы қопасындағы 
 Балықұлы Көшімбек бидің кесенесіне аялдағанда, күн 
«шыбынсыз жаз» кейіпке еніп еді. Осы ретте Көшім-
бек би (1850-1925 ж.ж) жайлы тоқтала кетсек. Шежіре 

жөнімен таратсақ, Иманнан Балық пен Үдербай туса, 
Амангелді Үдербайдың, Көшімбек Балықтың баласы. 
Ұзақ жылдар бойы Қайдауыл, Жыланшық, Қараторғай 
болысының ресми биі болған ол, әділдігімен, өжетті-
гімен танылған. Әкесінен ерте айрылған Амангелдіге 
қамқорлық жасап, азаматтық көзқарасының қалыпта-
суына ықпал еткен бірден бір кісі  (Жазушы Мақан Жұ-
мағұловтың «Қыран қазасы қияда» кітабында ол жайлы 
жақсы жазылған). Жалпы биіктігі 5 метр, күмбезді, қызыл 
кірпіштен салынған Көшімбек бидің мазары 90 жылдан 
астам уақыт өтсе де жақсы сақталған. Экспедиция мү-
шелері өлке тарихында өзіндік орны бар тұлғаға дұға 
бағыштады. Көзін жұмғанша қоғам ісіне белсенді ара-
ласқан бидің өмірі мен қызметі жайлы сұхбат өрбіді.   

Ал, Бегімбет алакөліндегі қорымда Амангелді Има-
нов екінші рет жерленген. Батырдың бәйбішесі Рәштің 
де сүйегі осында жатыр. Зираттың шетінде белгі қой-
ылған. Мұнда да аялдап, құран оқып, одан әрі Кейкі ба-
тыр шаһид кешкен Жалаулыға бет түзедік. 

Кейкінің қалай көз жұмғаны жайлы өлкетанушы 
Шөптібай Бәйділдин мен Құлсейіт Туғанбай көнекөз 
қарттардан естігенін әсерлі етіп баяндап берді. Қанды 
оқиға 1923 жылдың сәуірінде, Сүтемгеннің Жәкенінің 
қыстауында болған. Өткен ғасырдың алпысыншы жыл-
дарына дейін сақталған бұл үйдің қазір іргетасының орны 
ғана қалыпты. 

Кейкінің қазасы ауыр әңгіме, ол жайлы қазір көп жа-
зылып жүр әрі мақала көлемі көтермегендіктен, аз ғана 
ақпаратпен шектелуге тура келеді. «Бір анығы, Жалау-

лыдағы тас қойылған орында, оның жанындағы темірмен 
қоршалған тамда ешқандай сүйек жоқ. Кейкінің де, оның 
жұбайы Ақжан мен інісі Шұбардың да мәйіті қырдан өзен-
ге құйылған жыраның бойына көмілген. Милициялардың 
ызғары марқұмдарды арулап жерлеуге де мүмкіндік бер-
меген», – дейді өлкетанушылар. Иә, Кейкі – теңдессіз 
батыр, құралайды көзге атар қолмерген!  Кешегі ұлт- 
азаттық көтерілістің жанкешті жауынгері. Ұсынғаны қалт 
кетпеген сұрмергеннен қай жауы да сескенген, қорыққан. 
Сол үшін де тірісінде түк істей алмаған батырдың басын 
өлгесін Эрмитажға жөнелтті емес пе?!  

Дулығалы барар сапарда есімі танымал Бектас бай-
дың басына соға кеттік. Тоқпан Бектасты Торғай өңірінде 
білмейтін адам кемде кем. Бектастың асы қазақ дала-
сындағы үлкен астардың бірі ретінде халық жадында 
сақталған.  Баласы Бірәлі де мырза, діндар, көпшіл 
адам болған. Озбырлығымен аты шыққан Шашамбайдың 
Рахметіне де бел бермеген Бірәлі – Әліби Жанкелдин, 
Әбдіғапар хан, Амангелді Иманов, Кейкі батыр, ақын 
Мәтібай, Таңат Сейдахметпен және Дулығалы бойын-
дағы ишандар әулетімен араласып тұрған. Амангелді 
Иманов батырдың көтерілісін қолдап, қаржы, ат беріп 
көмек көрсеткен. «Қыран қазасы қиядадағы» Ералы бай 
осы Бірәлі деп топшылауға негіз бар. Ақыры, атақты 
байдың өмірі аянышты аяқталған...  

Бірәлі байдың 13 баласының үлкені Сұлтан – орысша 
сауатты, кешегі Торғайдағы Совдеп мүшесі, соғыс комис-
сары, Амангелді батырдың жеке сенімді серігі болған.  
Алайда, қатерлі сәтте Сардардың қасында жүрген, кейін 
төңкеріс ісіне белсене қатысқан тұлғаның есімін көпшілік 
біле бермейді. Тек Шөптібай Бәйділдин ғана мерзімді 
баспасөзде мақалалар жариялап жүр. Бұл деректер 
Кеңестік тарихта жазылғандай, 1916 жылғы көтерілістің 
кедей табының ғана дүрлігуі емес, жалпыұлттық дүмпу 
екенін көрсетеді. Әрине, ескі үкіметке үміт артып сатқын-
дық жасап, патша билігіне ақпарат беріп отырған жан-
дардың да болғанын жоққа шығармаймыз. Бірақ, ондай 
опасыздар қай заманда да кездеседі және бірен-саран 
болыстың теріс қылығы ұлт-азаттық көтерілістің жасам-
паз рухына көлеңке түсіре алмайды. 

Қош, сапар әрі жалғасты. Жол талғамайтын көлік-
теріміз иен даланы көктей өтіп, қас қарая Дулығалы 
мешітіне де жақындадық.

ҰЛЫЛАР МЕКЕНІ – 
ҰЛЫТАУ
Дулығалыда бізді Байқоңыр ауылы, Қарсақбай, 

Ақтас, Жезді, Жезқазған мен Қарағандыдан келген ар-
найы делегация қарсы алды. Қарағанды облысының 
аумағына қарайтын бұл орын қазір елсіз. Алайда, ғасыр 
жарым бұрын Қазақстандағы үлкен рухани орталықтар-
дың бірі болған. Мұндағы мешітті жергілікті халық кейде 
Бердікей, Терісбұтақ, Дулығалы, немесе Құлмұхаммед 
мешіті деп те атай береді. Орта Азия үлгісіндегі ны-
санның құрылысы 1906 жылы толық аяқталған. Оның 
іргетасын қалаған Қыпшақ ішіндегі Бердікей руынан 
шыққан Құлмұхаммед ишан Арыстанбайұлы. Ишандық 
мәртебе Құлмұхаммедтен бастап немересі Қазиға дейін 
жалғасқан. Жергілікті халық бұл тұқымды ишандар әу-
леті деп құрмет тұтады.

НӨМІРДЕН – НӨМІРГЕ

Ұлы Жыланшықтан 

Арнайы  экспедиция сапарынан  
жолжазба

 Ғасыр уақыт өтсе де Торғайдағы халық қозғалысына әділ баға берілді деу 

қиын. Кеңестік саясат қазақ халқының әділетсіздікке қарсы бұлқынысын барын-

ша бұрмалап, «саясиландырып» көрсетті. Ерлердің еңбегі бірдей бағаланбады, 

көтеріліске үлес қосқан көсемдер қызыл саясаттың салдарынан «алалауға» 

ұшырады, майданның рухани әрі қаржылай демеушісі болған дін өкілдері мен дәу-

летті адамдар жайлы мүлдем айтылмады. Сондықтан заманынан қиянат шеккен 

тұлғалардың рухына тағзым жасау – бүгінгі буынның парызы. Осы мақсатта 

құрылған «torgay expedition» тобы үлкен істі қолға алды. Топ ынталыларының 

бастамасымен «Өр Торғай – ерлік мекені» экспедициясы жасақталды. Сапарға 

Жомарт Түбекбаев пен Мейрам Айдаболов сынды азаматтар ұйтқы болды. 

Экспедицияның мінсіз жасақталуына Нұрдәулет Әкімжанов, Нұрлан Сапаров, 

Мирас Тәжитдинов, Сәбит Шакаев, Біржан Мешелов, Мирдос Әлімжанов, Абылай 

Медеубаевтар да  үлес қосты. Сондай-ақ, тарих ғылымдарының кандидаты, 

торғайлық ғалым Құрманғали Дәркенов, белгілі оюшы, өлкетанушы Шөптібай 

Бәйділдин, Құлсейіт Туғанбай, дәрігер маман, «Тұран ТВ» арнасының бағдарлама 

директоры Алтын Мейрамғалиева, операторы Жасұлан Үмбетбаев, «Қазақпарат» тілшісі Бақыт-

жол Кәкеш және осы жолдардың авторы топ құрамына кірді. 

10-17 қыркүйек күндері Ақмола-Қарағанды-Қостанай облыстары аумағында 2500 шақырым жол-

ды жүріп өткен экспедиция барысында көрген-түйгенімді ойлы оқырманмен бөлісуді жөн санадым. 

Сонымен.... 



ҒАСЫРДЫҢ КӨЗІ, 
АСЫЛДЫҢ СЫНЫҒЫ... 
Өзен аңғарында орналасқан, тоғыз күмбезі бар, 

еңселі ғимаратта оқылған азан табиғи акустикамен 
 Айырқұм бойына (Жанкелдин ауданына қарасты қо-
ныс) дейін жеткен екен.  Ат жетер жердегі халық жұма 
намазын осы мешітте оқыған. Қазір қабырғалары мен 
бір мұнарасы сақталған. Қыр басына орналасқан, сыр
ты қызыл кірпіштен өрілген еңселі ғимарат алыстан 
көзге шалынады. Қасында қорым жалғасып жатыр. 
Сәулет өнерінің ерекше туындысы бейне ертегідегі 
көне шахардай, тау сілеміндей көлбеңдейді. Жақын-
даған сайын тіпті зорая түсті. Ашық аспан астында 
азан үні естілетіндей... Мешіт пен мазарлар тылсым 
тыныштық құшағында, мәңгілікпен тілдесіп тұрғандай 
әсер береді. 

Дулығалы мешітінің 1916 жылғы Торғайдағы ұлт 
азаттық көтерілісте алар маңызы зор. Халық атқа 
мініп, Амангелдіні сардар сайлаған уақытта ишандар 
әулеті де қостап, батырға бата беріпті. Бұл азаттық 
майданының қазақтан шыққан дін өкілдерінен қолдау 
тапқандығын көрсетеді. (Қалың әскер Торғайды шабуға 
оқталғанда әйгілі Оспан қожа әулиенің бата бергенін 
еске алыңыз).  

Иман батыр ұрпағы мен Бердікейлердің тонның ішкі 
бауындай жақындасуына бірнеше жәйттер себеп. Ба-
тырдың анасы Қалампыр ишандар әулетінен. Сардар 
бала күнінде осы жерде мұсылманша сауат ашқан екен. 
Мешіттің қасындағы 24 бөлмелі медресе болған. Бұл 
діни оқу орны жайлы 2013 жылы шыққан «Торғай Елі» 
энциклопедиясында кеңінен баяндалады.

Міне, осынау киелі жерде келелі кеңес өрбіді. 
Торғай мен Ұлытау өңірінің тамыры тереңге кеткен 
рухани байланысы сөз болды. Ұлы Жыланшық пен 
Ұлытау халқының ежелден төсекте басы, төскейде 
малы қосылған араласқұраластығы айтылды. Мыса-
лы, бәйбішесі Рәш дүние салғаннан кейін Амангелді 
батырдың қалауы Ұлытаудағы наймандардың қызы 
Балым анамызға түскені белгілі. Иман батыр мен ата-
лары Уәйістің достығын ескерген ел ағалары қарсылық 
айтпай, сол уақытта (1918 жылы) 45ке келген Аман-
гелдіге отыз жастай кіші Балымды барша сәнсалта-
натымен ұзатады. Мәжіліске келген рулас, туыстары 
Балым анамыздың тағдыры, тараған ұрпақтары жайлы 
деректерімен бөлісті. Ишандардың қасиеті, елге тиген 
шапағаты, киелі мекеннің келешегі жайлы толғамдар 
айтылды.  

Тағы бір дерек, Амангелді батырдың ағасы Бектеп-
берген ұстадан бауырына салған қызы Мәкен жайлы. 
Мәкен Амангелдіқызы Иманова көтеріліске қатысқан 
сарбаз ретінде үкіметтен қашан өмірден өткенше зей-
нетақы алып тұрған адам. Тектінің тұяғын Қази ишан 
інісі Қырғызбайға алып береді. Олардың қызы Зүбай-
радан тараған ұлқыз бүгінде Ұлытау аумағында. Сон-
дайақ, Бектепбергенқызы Шәйгүлден туған Үржәмила, 
Базыл, Базыкеннің де ұрпақтары осы өңірде өмір сүріп 
жатыр.  Бұл жайлы М.Төрегелдин атындағы Жезді му-
зейінің директоры (белгілі қайраткер М.Төрегелдиннің 
жұбайы) Зейпін Зікірқызы Қазанбаева кеңінен баяндап 
берді.   

ЖҮЗ ЖЫЛДАН 
СОҢ ШАЛЫНҒАН 
ҚҰРБАНДЫҚ

12 қыркүйек күні қасиетті Дулығалы мешіті 
алдында айт намазы оқылды. Алпыстан астам 
адам сапқа тұрып, рәсімге қатысты! Елсіздегі 
мешіттің қасына кісі қарасы көп жиналмағалы 
қашан... 

Осыдан жүз жыл бұрын елдікке, теңдікке 
ұмтылған бабаларымыз қасиетті қоныс деп Ду-
лығалы мешітіне келіп бас қосып,«бозқасқа» 
шалған екен! Сонда сойылған қошқардың 
басы Құлмұхаммед пен Қази ишанның кесе-
несінде әлі сақтаулы. Мүйізі шабылмаған, шүйдесі ойыл
маған. Ай мүйізі екі иірілген, кішігірім  арқардан кем емес, 
ірі малдың басы екен. Қасында одан сәл шағындау тағы 
бір бас тұр. «Бұл – жазалаушы әскерді кері шегіндіріп, 
рухы өскен сарбаздардың жеңіс тойына сойылған  «боз
қасқа», – дейді Дулығалының байырғы тұрғындары. Қос 
бірдей ишан жерленген мазардағы киелі жәдігерге имене 
қол тигіздік. Көлеңке жерде сақталғандықтан да болар, 
салмақты! 

Дулығалыда түйіскен делегация құрбандыққа сой-
ылған ірі қараның басын екі қошқардың қасына қоюға 
ұйғарым жасады. Ишандар рухына тағзым жасап, жер-
гілікті ақсақалдардың жол бастауымен Қойлыбай әу-
лиенің басына қарай бағыт алдық. Атағы аңыз болған 
Қойлыбайдың басына тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 
көрнекті мазар салыныпты. 

Құрбан айттың алғашқы күніндегі ісшаралар легі 
мешіттің алдында шағын жиынмен жалғасын тапты. 
Жезқазған қалалық мемлекеттік мұрағатының басшы-
сы Бағдат Байжантаев «Қасиеті биік қарт Ұлытау» атты 
өлеңін оқыса, «Өр Торғай – ерлік мекені» экспедициясы 
атынан Шөптібай Бәйділдин аманкелділік ақын Молда-
тай Жапаровтың рухты жырларын тарту етті. Ишандар 
әулетінің атынан Мәжит Бірмағанбетов (Қази ишанның 
немересі) сөз сөйлеп, Ұлытау өңірі мен  Торғай жұрты-
ның арасына алтын көпір болып жүрген Жомарт Тү-
бекбайұлына алғыс білдірді. Ағайындар бірбіріне тар-
тутаралғыларын ұсынды. Сөз арасында ұлытаулықтар 
Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай Алаш көсемі Әлихан 
Бөкейхановтың құрметіне ҰлытауТорғайТоқырауын 
бойымен «Қыр баласы жүрген жолдармен» атты 3,5 мың 
шақырымдық экспедиция жасақталып жатқанын тілге 
тиек етті. «Біздің ұстаным – «тірі болсам қазаққа қызмет 
етпей қоймаймын» деген Әлихан атамыздың ұстанымы. 
Әлекеңнің қос қанаты болған Ахмет пен Міржақып туған 
топыраққа тағзым ету – азаматтық парызымыз. Осы мақ-
сатта «достық альбомын» ала шықтық. 25 жылдықтың 
құрметіне оған 25 мың адамның қолын жинамақпыз», 
– дейді Зейпін Зікірқызы. Бұл альбомға біздің де қолтаң-
бамыз түсті. Одан әрі музей қызметкерлері дайындаған 
көріністі тамашаладық. 

Дулығалы мешітіне қабырғалас  үлкен көрме жай-
ылып, ұстахана орналастырылған. Ақпараттық стендтер-
ге 1916 жылғы ұлтазаттық көтеріліс жайлы мәліметтер 
орналастырыпты. 

«Жезқазған – кенді өлке. Бұл аймақта біздің заманы-
мызға дейін де темір мен мыс өндірілген. Ол деректі қа-
зақтың ертегілерінен де кездестіресіз. Өңірде мыңдаған 

далалық ұстаханалар болған. Оларда азаттық шайқа-
сына арналып қару соғылған. Бұл жерде Бектепберген 
ұстаның да ізі қалған», – деп асқақ рухпен баяндайды 
Бағдат ақын. «Өр Торғай – ерлік мекені» экспедиция-
сына ежелгі қарулардың қалай соғылғаны көрсетіліп, 
әсерлі болуы үшін жолбасшымыз Жомарт Түбекбайұлы 
естелікрәсім ретінде қорытпаны қалыпқа құйды. Қиын 
уақытта халыққа қат бұйымдар соғылған ескі көріктің 
де орнын көрдік. 

«Киелі жер иесіз болмайды». Малға қолайлы, жері 
құнарлы Дулығалыға қайтадан ел қоныстанып, құт қон-
сын» деген ниетпен, құрбандыққа шалынған малдың 
етінен дәм татып, Ұлытаудың ұлағатты ұлқыздарымен 
қимай қоштасып, Рахмет даласына бет түзедік... 

Арқаның адырлы даласы, жусанды жондарында жүй-
ткіп келеміз... 

БЕКЗАТТАРҒА  
ҚОЙЫЛҒАН БЕЛГІ
«Белгі бекзаттан қалады» дейді қазақ мақалы. Рас 

сөз. Бірақ, «қарағай басын шортан шалған қилы күн» 
туса, неше бекзат тусаң да, белгі қалдырмайтын кезі бо-
лады екен. Арыстандай ақырып, айбарына жан шыдат-
паған Кейкі мергеннің шала көміліп, жауынгерлерге де, 
жаңа үкіметке де жүздеп жылқысын тегін берген атақты 
мырза Бірәлі байдың ақыры бір үзім нанға күні қарап 
өлгеніне кім кінәлі? Ең оңай да дұрыс жауап – «заманы 
кінәлі». Ал, аталарымыз аңсаған азаттық орнағанда, 
солардың рухына лайықты құрмет көрсете алмасақ кім 
жауапты?... 

«Өр Торғай – ерлік мекені» экспедициясының негізгі 
діттеген мақсатының бірі – Кейкі батырдың туған жері 
мен Әбдіғапар ханның қаны төгілген орынға белгі қою еді. 

13ші қыркүйектегі сапарымыз Байтума мен Зәуре 
қопасына бағытталды. Жолай Рахмет болыстың қонысы-
на табан тіредік. «Рахмет Шашамбайұлы – қазақтағы үш 
правительдің бірі болған» дейді ел аузындағы аңыз. Бұл 
ақиқатын індетуді қажет ететін дерек, әйтсе де, оның билік 
иесі, болыс болғаны ақиқат. Биліктің буымен маңайына ті-
зесін батырған озбырлығы да жұрт жадында. Бірақ, қалай 
десек те, өлке тарихында аты қалған тұлға. 28 бөлмелі 
үлкен қызыл үйдің бұрыштары, бөлмелерінің орны әлі тұр. 
Күйдірілген жалпақ кесектерінің сыны кетпегендігі таңғал-
дырды. Бұл үйде өз заманының небір мықтылары, зиялы-
лары түстеніп, мәжіліс құрғаны анық. 19 ғасырда мұндай 
материал дайындап, үй сала білуі – көшкінші халықтың 
төңкеріске киіз туырлықпен келмегенін көрсетсе керек. 
Ұлы Жыланшық бойын мекендеген қазақтар сәулет өнері 
мен құрылыстан хабардар болған. Оған Зілқара бай мен 
Қарабайдың бейітіне барғанда көзіміз анық жете түсті. 
Еңселі, сәулетті, биік, небір түрлі өрнекпен қаланған қос 
мазардың қасында, кірпіш дайындаған «дала зауытының» 
орны жатыр. Қолымнан келгенше ұқсатып, қағазға түсіріп 
алдым. Жерден қазылып, арасына жалын шығатын қуыс 
тастай отырып қаланған пештің ұзындығы түрліше ке-
летін көрінеді. «Осындай орындарда бір мезетте 20 мың 
кірпішке дейін күйдірілген. Бала күнімде әкемнен талай 
естідім», – дейді сапарласымыз Шөптібай аға.  

Абылай МАУДАНОВ, 
тележорналшы, «Өр Торғай – ерлік мекені»

 экспедициясының мүшесі. 

(Жалғасы газеттің келесі санында)
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Елініњ, жерініњ тарихымен, ондаѓы
μзекті мєселелермен айналысу –
єрбір  саналы азаматќа тєн  ќаси-

ет. Туѓан μлке Торѓайдыњ алып келбеті
сырына ќанѓан сайын меніњ кμз алдымда,
кμкірегімде, санамда  толыѓа, ќырлана,
байып, сомдала т‰сті. К‰нбе к‰нгі зерттеу
мен зерделеу нєтижелері б±л сезім легін
ешбір толастатќан жоќ. К‰ні б‰гін біраз
мєселеніњ басы ашылып, кейбір ќорытын-
дылар жасауѓа болатындай. Соныњ бета-
шары ретінде оќушы ќауымѓа осы маќа-
ламды ±сынуды жμн кμрдім.

Торѓай μлкесінде – батысы Оњт‰стік
Оралѓа жєне М±ѓаджар тауына, шыѓысы
Сарыарќаѓа, солт‰стігі Батыс Сібір жазы-
ѓына, оњт‰стігі Шалќар Тењіз ойпатына
жалѓасќан, ±зындыѓы 630 км, ені 300 км
шамасында Торѓай ‰стірті (Тургайское
плато) бар. Онда  Оњт‰стік Оралдан Са-
рыарќаѓа дейін созылѓан  Торѓай ойпањы
(Тургайская ложбина). Оны ќаќ жарып,
Батыс Сібір жєне Т±ран ойпаттарын жал-
ѓастырушы, ±зындыѓы 800 км, ені 20-75 км
– Торѓай ќолаты – Торѓай ањѓары жатыр.
Онда  М±ѓалжар мен Сарыарќа аралыѓын,
Ќостанай белінен Арал тењізіне дейінгі
аймаќты алып жатќан, жер асты сулы μњір
– Торѓай артезиан алабы бар. Кенді ай-
маќтар: Торѓай боксит  кеніші, Торѓай кμмір
бассейні, Торѓай темір белдеуі жєне Тор-
ѓай м±найы жатыр. Сондыќтан да, 1868
жылы, осы μлкеде ашылѓан облыс – Тор-
ѓай облысы деп аталды. Ол солт‰стік
ендіктіњ 450-550 параллельдері мен шы-
ѓыс бойлыќтыњ 540-670 меридиандары
аралыѓында орналасты.  Сондыќтан да,
екінші рет осы аймаќта 1970 жылы ашыл-
ѓан облысќа таѓы да Торѓай есімі берілді.
Торѓай μлкесі т‰сінігіне  осылардыњ бєрі
де,  табиѓи да, тарихи да негіздерде, зањ-
ды т‰рде кіреді.

Уикипедия – ашыќ энциклопедиясы-
нан алынѓан мєлімет бойынша: "тμртк‰л"
сμзі, біріншіден – "тμртб±рышты", екінші-
ден – "ќамал", ‰шіншіден – "ќалашыќ
(ежелгі адамдардыњ ќ±лаѓан т±раќтары)"
деген маѓынаны білдіреді. Тарих ѓылым-
дарыныњ кандидаты Марат Т±яќбаев
"Тμрткіл – тμрт б±рышты ‰й"   деп, Уикипе-
дияныњ  бірінші  аныќтамасын толыќтыр-
ѓан. Сонда б±л сμздіњ тμркіні – т‰ріктер-
ден шыќќан жєне оны μздеріне алѓашќы
баспана ‰й т±рѓызѓанда осы сμзді ќолда-
на бастаѓан.  Соњѓы археологиялыќ ѓылы-
ми жањалыќтар бойынша, біздіњ ежелгі-
т‰рік (протот‰рік) бабаларымыз ежелгі
дєуірде осы Оњт‰стік Орал - Солт‰стік
Ќазаќстан (Торѓай),  яѓни Торѓай μлкесі ай-
маѓында μсіп-μніп,   б±л аймаќты жергілікті,
‰зіліссіз, сабаќтас игеріп, адамзаттыњ
ежелгі заманыныњ алдыњѓы ќатарлы μрке-
ниетін жасап, оны μздерімен бірге б‰кіл
Еуразияѓа таратќаны белгілі болып отыр.
Торѓай μлкесінде олардан ќалѓан ежелгі
дєуір мєдениеттері, іздері μте бай,
жеткілікті. Солардыњ ішінде ежелгі дєуір-
дегі протот‰рік бабаларымыздыњ μздері-
не баспана жасауды неден бастап, тμрт
б±рышты ‰й – тμртк‰лге ќалай, ќашан,
ќайда ќолдары жеткенін, археологиялыќ
деректерден байќауѓа болады. Олар ‰шін
от ќандай ќасиетті болса, баспана ‰й
тμртк‰л де сондай ќасиетті орын болып
саналды.

Торѓай  μлкесініњ Оњт‰стік  Орал бет-
кейіндегі мезолиттік (б.з.д. 11-9 мыњ жыл)
т±раќ – Янгелькада (Янгель мєдениеті)
ќазандыѓымен, ±зындыѓы 16 метр, ені 6-7
метр   ‰лкен ‰й табылды. Торѓай  ойпатын-
даѓы  мезолиттік т±раќ  Тельманово 7-де,
Тельманово 9-да (Атбасар мєдениеті) -
терењдігі  0,4 метрде – жер бетінде аѓаш
тіреулерден т±рѓызылѓан баспананыњ ор-
нында, тіреулердіњ шірігеннен кейінгі ќуыс
ш±њќырлары табылѓан. Жекелеген баспа-
нада – бірнеше  ондаѓан,  ал кей біреуле-
рінде – 200-300 баѓан – тіреулерге дейін
пайдаланѓан. Єрине, б±ндай баспаналар-
дыњ саны, тараѓан аймаѓы, басќа архео-
логиялыќ  деректерге ќараѓанда, б±дан
кμп болуы м‰мкін, дегенмен осы факті-
лердіњ μзі  Торѓай  μлкесіндегі ежелгі адам-
дар мезолиттен  бастап  аѓаш, таѓы басќа
материалдардан ‰й секілді баспаналар
т±рѓыза бастаѓан деп есептейді ѓалымдар.

Неолит – жања тас дєуірі. Неолит (б.з.д.
7-5 мыњ жыл) адамдары уаќытша пана-
лайтын ‰й жайлардан басќа т‰пкілікті т±ра-

тын жартылай  жер ‰йлер де т±рѓыза бас-
тады. Осы дєуірге жататын Ботай т±раѓы
ж±мыс жасап т±рѓан уаќытта, онда 200-300
ден артыќ жер ‰й-жайлар салынѓан.
‡йлер, негізінен бір-біріне жаќын, топта-
са,  кейде  ќабырѓалары  жалѓаса  салын-
ѓан. Осы мєдениетті зерттеуші археолог
В.Ф.Зайберт – ‰йлердіњ дμњгелек жєне
кμпб±рышты т‰рлерініњ мезолит-неолит
дєуірлерінен бастап кμріне бастаѓанымен
ќатар, энеолиттен бастап – тек ќана осы
мєдениет аймаѓына тєн ерекшелікке: ‰йді
саз балшыќтан салудыњ технологиясын
пайдаланѓанына кμњіл аударѓан. Б±л де-
геніњіз, Торѓай μлкесінде, неолиттен бас-
тап, ‰й салу ісі жетіле т‰скенін, жер-гілікті
экологиялыќ  жаѓдайѓа байланысты
μмірдіњ μзі тудырѓан – далалыќ архитек-
тураныњ дамыѓаныныњ айќын белгілері.
Кейннен к‰ллі Еуразияѓа тараѓан далалыќ
сазбалшыќтыќ архитектураныњ  алѓашќы
бесігі – Ботай мєдениеті екенін   ѓалым-
дар аныќтап отыр. Ал Энеолит (б.з.д. 6-5
мыњ жыл) – б±рынѓы неолитке дейінгі ана-

лыќ рулыќ ќарым-ќатынастыњ аталыќќа
толыќ ауысќан, ежелгі адамдардыњ тасты
пайдаланудан металлѓа μту кезењі жєне
Торѓай μлкесінде Т‰рік мемлекеті кμріне
бастаѓаныныњ  белгілері  айќын  біліне
бастаѓан кезењ екенін біздіњ ѓалымдар
дєлелдеді.

Торѓай μлкесіндегі Єулиекμл ауданын-
даѓы ерте энеолит (б.з.д. 5 мыњ жыл) дєуі-
ріне жататын Бестамаќ т±раѓындаѓы ер-
тедегі ауылдыњ к±рылыстары μте тыѓыз,
т±рѓын жайлар кμбінесе бір-біріне жалѓа-
сып, μзінше бір топ к±рып орналасќан.
М±ндай   ќ±рылыстар топтары 30 гектарѓа
дейін жетеді. Олардыњ ішінен белгілі бір
ж‰йені байкауѓа болады: ені 4-8 м бола-
тын, ал ±зындыѓы 50 метрге дейін жететін
ќос кμшелердіњ екі жаѓына 15-16 ‰йге
дейін салынѓан. Т±рѓын жайлар (‰йлер)
салѓанда алдымен терењдігі бір метрге
дейін жєне кμлемі 20 шаршы метрден 70
шаршы метрге дейін жететін тμрт жєне ‰ш
б±рыш т‰рінде ш±њќыр ќазылѓан. Ќазу ке-
зінде шыѓарылѓан балшыќ ш±њќыр жиек-
теріне биіктігі 1 метрдей дуал етіп ‰йілген.
Осылайша салынѓан ќабырѓаларѓа тμбесі
тарыла беретін шеген т‰рінде баѓаналар
ќаланѓан. Осылайша жасалѓан к‰мбез
б±таќтармен жєне шым ќабаттарымен
жабылып, б±л орайда ортасынан т‰тін
шыѓатын тесік ќалдырылѓан.

Торѓай  μлкесініњ  Оралдыњ оњт‰стік
шыѓысындаѓы Аќеділ мєдениетініњ (кейінгі
неолит пен энеолит, б.з.д. V - III - мыњ жыл-
дар)  ежелгі адамдары негізінен Ик, Дема
μзендері аралыѓындаѓы  жєне Аќеділ
(орысша Белая) μзені бойындаѓы орман-
ды-далалыќ жєне далалыќ бμліктерінде
орналасќан. Т±раќтары ењістік жаѓала-
рындаѓы биік жарќабаќтарда орналасќан.
‡й-жай ‰шін жер бетінде бμренелерден
жасалѓан, тікб±рышты ќ±рлыстар пайда-
ланылѓан.

Торѓай μлкесініњ  Оњт‰стік Орал шыѓы-
сындаѓы   энеолиттік ескерткіштерге  Бе-
резки, М±рат, Банное ІІ, Кусимовская т.б.
поселкалардаѓы Шортанды типіне жата-
тын мєдениет ескерткіштері (б.з.д. 5-3 мыњ
жылдан – біздіњ жања жыл санауымызѓа
дейін) кіреді. Шортанды мєдениетініњ
т±раќтары кμбінесе кμл жаѓаларындаѓы
аласа жарларда орналасќан жартылай
жер‰йлерден жєне де ошаќтары, нарла-
ры жєне ќабырѓалары бар жер ‰йлерден
т±рѓан. Ќабырѓалары тас плиталармен
ныѓайтылѓан, тμбелері сырѓауыл тастама-
ларымен жабылѓан.

 Осыѓан дейінгі Торѓай μлкесіндегі
ежелгі дєуір адамдарыныњ μздеріне бас-
пана салу эволюциясында жєй ќарапай-
ым т‰рлерінен бірте-бірте к±рделіге
ауысып, ‰йлердіњ экологиялыќ жаѓдайѓа

байланысты  тиімді кμлемі мен т‰р фор-
малары, оларды ауылда кμше секілді
тєртіпке бейімдеп орналастыруы жєне
ќ±рлысты салудыњ технологиясы, барлыќ
жаѓынан жетіле т‰скенін байќаймыз.

Ќазіргі Ќостанай облысыныњ кμлемін-
де (2006ж.) ежелгі Торѓай μлкесініњ ќола
дєуірлік (б.з.д. 4-1 мыњ жыл) ескерткіште-
рінен 30-ѓа жуыќ ежелгі заман адамдары
т±раќтары, 17 оба-ќорымдар есепте т±ра-
ды. Олардан басќа 140-тыњ ‰стінде табыл-
ѓан, есепке кірген мєдени ескерткіштер,
μкінішке орай, зерттеу ж±мысыныњ жеткі-
ліксіздігінен – ќай мезгілдікі  екендігі "бел-
гісіздер" ќатарында – орысша "без дати-
ровки" т±р. Зерттелген т±раќ ‰йлер ауда-
ны 25-100 кв.м. жартылай жеркепелер бо-
лѓан.

 Археологиялыќ деректер андроновтыќ
т±рѓындардыњ басым кμпшілігі отырыќ-
шылык μмір с‰ргенін кμрсетеді. Ќоныста-
рын – μзендердіњ жайпаќ жаѓасына, кењ
жайылмаѓа, м‰йіске, кейде кμл мањына
салды. Ќоныстар 6-10 ‰йден, ‰лкендері  20

‰йден болѓан. Т±рѓын ‰йлері жартылай
жеркепелер мен жер бетіндегі ‰йлерден
т±рды. Жартылай жеркепелер дєліз сияќ-
ты шыѓар аузы бар тік б±рышты, сопаќ
жєне сегіздік тєрізді салынды. Ќабырѓалар-
ды бойлай тік баѓандар орнатылды, ара-
сына аѓаштар немесе шарбаќтар ќойы-
лып, балшыќпен сыланѓан. Т±рѓын ‰йлер
аумаѓы 100 шаршы метрден 300-400 шар-
шы метрге дейін жетті.

Ќола дєуірініњ соњѓы кезењінде ру ыды-
рап, одан жеке отбасы шаруашылыќтары
бμлініп шыќты, айырбас кењ μріс алды.
Патриархаттыќ отбасылардыњ ‰йлері
‰лкен жер тμбелер болды; олардыњ жа-
нынан єрт‰рлі шаруашылыќ жайлар мен
мал ќамайтын ќашарлар салынды. Б±л
ќоныс-мекендерге мал баѓу кєсібі едєуір
басым малшылыќ-егіншілік шаруашылы-
ѓыныњ кешенді сипаты тєн болды.

Біз осыѓан дейін белгілі болѓан архео-
логиялыќ материалдар бойынша, Торѓай
μлкесінде ежелгі адамдардыњ баспана
салып, ‰й т±рѓызудаѓы даму жолымен та-
ныстыќ, ќарапайым баспанадан жарты-
лай жеркепеге, одан жер бетіндегі ‰йге
кμшкенін байќадыќ, ал ќола дєуіріндегі
андронов мєдениетінде жер бетінде са-
лынѓан жеке ‰йден ќалѓан "‰лкен жер тμбе-
мен" де кездесіп   отырмыз.

Є.Х. Марѓ±лан μзініњ "Отчет о работах
Центральной археологической экспеди-
ции" деген маќаласында былай деп жаза-
ды: "Б±л жерде кμне... ќонысы кішкене
тμбешіктер немесе ќорѓандар (тμбе) жєне
тμртб±рыштар (тμртк‰л) т‰рінде келеді.
Сонымен ќатар Тμртк‰л шын мєнінде тμрт
б±рышты болып келеді. ...Кμлемі жаѓынан
аса ‰лкен емес тμртк‰лдер осы керуен
жолдарыныњ ізі болып табылады". Б±л
айтылѓандарѓа ќосарымыз ќараќалпаќ
тілінде Тμртк‰л кμне бекіністіњ ќираѓан,
ќ±лаѓан орны" дегенді білдіреді дейді
М.Т±яќбаев (Тарих ѓалымдарыныњ канди-
даты Марат Т±яќбаев "Историческая то-
пография и развитие городов и поселе-
ний Туркестанского оазиса (XVIII-XIX вв.).

 Б±л айтылѓандардан шыѓатын ќоры-
тынды: "тμртк‰л" сμзі єуелде "тμртб±рыш-
ты ‰й" т‰сінігін білдіретін сμз ретінде пай-
да болѓанымен, μзініњ формасын ќалды-
рып, адамзат μркениеті дамуы барысын-
да уаќыт μткен сайын μзініњ маѓынасын
кењейте берген; "тμртк‰л" сμзі шамасы т‰ркі
тектес халыќтарда ќола дєуірінде рулар-
дан жеке отбасы шаруашылыќтары
бμлініп шыѓып, айырбас кењ μріс алып,
патриархаттыќ отбасылардыњ ‰йлері
‰лкен жер тμбелер пайда бола бастаѓан
кезден бастап ќолданыла бастаѓан болуы
ыќтимал; "тμртк‰л" – жеке сμз ретінде
ежелгі адамдардыњ жеке отбасыларыныњ

‰йлерініњ,  одан олардыњ бірлесіп т±ра-
тын мекен-жайлары  бекіністерініњ,  кейін
олар ќирап ќ±лаѓанда орнында ќалѓан
тμбешіктердіњ аттарын атауѓа ќолданыла-
тын болѓан;  "тμртк‰л" – уаќыт μте ежелгі
заманнан ќалѓан осындай мєдени ес-
керткіш – ќираѓан тμбешіктердіњ, бекініс-
тердіњ, "протоќала" –"ежелгі ќалалардыњ"
кμп жиналѓан жерлерін – жол бойында
болса – "тμртк‰л іздері", белгілі бір μлкеде
болса – "тμртк‰л μлкесі" маѓынасында,
яѓни аймаќ, μлкеніњ балама атауы ретін-
де  ќолданатын болѓан. Ќазаќ ССР-ныњ
1980 жылы шыќќан энциклопедиялыќ
аныќтамасында ѓалымдар оны "Торѓай-
дыњ  тμртк‰лді  μлкесі", "Торѓай тμртк‰лдік
μлкесі"  деп атайды. Б±ндаѓы басты себеп,
б±л μлкеніњ μн бойында  осы сμздіњ біз
жоѓарыда кμрсеткендей маѓыналарына
балама болатын  ежелгі дєуір мєдени ес-
керткіштері – тμртк‰лдер, біз жоѓарыда та-
нысќанымыздай, т±нып т±рѓандыѓында.
Андронов мєдениетініњ бірінші кезењі –
орта ќола дєуірінде (б.з.д. 3,5 мыњ жыл)
Торѓай μлкесі т±рѓындары Петров мєде-
ниетін жасады, онда олар д‰ниеж‰зінде
бірінші болып сол кездегі цивилизацияныњ
негізі болып саналатын  "протоќалалар":
Єулиекμл II, Камышное I, Конезавод III,
Ќамысты, Боголюбово I, Петровка II, Но-
воникольское I, Амангелді I, Кипель  атты
"алѓашќы ќалаларды" салды. Олардыњ
бєрі  кейінгі заманда  ежелгі  дєуір бекініс-
терінен ќалѓан тμбелерге айналып, про-
тот‰рік бабаларымыз оларды "тμртк‰л"
деп атады. Осы Петров  мєдениеті  не-
гізінде Торѓай μлкесінде, біздіњ протот‰рік
бабаларымыз атышулы Сынтасты мєде-
ниетін, іле Арќайым мєдениетін жасап,
Торѓай б±ѓазыныњ солт‰сік батыс жаѓала-
уыныњ 400 шаќырымнан  аса μн бойында
22 "протоќала" – "алѓашќы ќалаларды"
ќамалдарды  т±рѓызды. Б±л μлкеніњ – д‰-
ниеж‰зілік μркениеттіњ орталыѓы  екендігін
шет елдік те, отандыќ та ѓалымдар баяѓы-
дан  айтып келген болатын. Енді "ќалалар
елі" ашылѓаннан кейін, б±л μлкеніњ – б‰кіл
д‰ниеж‰зі халыќтарыныњ ежелгі мєдени
μркение-тініњ алтын бесігі екендігі барлыќ
жаѓынан дєлелденіп, ќазір шындыќ – ак-
сиомаѓа айналды. Тек осы жерде мынаны
атап μту керек. Б±л μркениеттіњ ќазіргі
ѓылыми адресі  б±рынѓыша – "Орал-Ќазаќ-
стан (Торѓай)" – деп аталады, єрине гео-
графиялыќ-єкімшілік орны бойынша  ол
да д±рыс. Біраќ та б±л μлкеніњ  геоморфо-
логиялыќ  ќ±рылым болып ќалыптасу та-
рихы  т±тас табиѓи бір аймаќ екендігін,
оныњ атын ѓалымдар ќашаннан Торѓай
μлкесі деп атайтыны белгілі.

Б±лардан басќа кμптеген тμртк‰л бекі-
ністер уаќыт μте жер астына кетті, жоѓал-
ды. Мысалы Торѓай μзенініњ жоѓарѓы аѓы-
сы мен Арѓанаты тауларынан Н.П.Рыч-
ков... 1771 жылы  кμне ќала мен ежелгі
ќ±рылыс ќирандыларын  ашќан болатын.
Оныњ жазбаларына ќараѓанда, ќала ор-
мен, жалмен ќоршалѓан бекініс болып та-
былады: ол "тμрт б±рышты замок іспеттес...
Шыѓыс жаѓынан єлі к‰нге дейін аѓаш
ќаќпалардыњ орны кμрініп т±р", ќаќпа
бекініс ішіне ќарай жолды бастайды.
Б±рынѓы терењдігін жоѓалтќан єрі ќазіргі
к‰ні жайылып кеткен жал мен ор б±л орын-
ныњ кμнелігінен хабардар етеді" – деп
жазѓан болатын. Сол секілді, И.П.Шангин
Торѓайдыњ Есіл μзені алабында орналас-
ќан бекіністік ќ±рылыстар мен ќоныстар-
ды, Есілге ќ±ятын Аќќайраќ μзенінен алты
ежелгі бекіністі кездестірген. ¤кінішке орай
ќазір б±лардыњ ізі де ќалмаѓан.

Ќостанай облысы энциклопедиясында
(2006 жылѓы) археологиялыќ ескерткіш-
тер кμптеп тараѓан аудандар ретінде об-
лыс кμлемінде  жеті жерге белгі ќойылѓан,
оныњ алтауы оњт‰стікте  Торѓай μзені, оныњ
¦лытаудан басталатын салалары Ќара-
торѓай, Сарыторѓай μзендері бойында
орналасќан, яѓни ежелгі адамдардыњ
ежелгі заманда б±л μњірді ењ жаќсы игер-
гендігі  туралы іздері єлі де болса саќтал-
ѓан. Біраќ та, μкінішке орай, ќазіргі заман-
да б±л жерлер шалѓайда ќалѓан, басќа
μњірлерге ќараѓанда  аз зерттелген. Де-
генмен, ол жерлер келесі ±рпаќќа єлі де
беретін  рухани сыры да  жєне табиѓи  жер
асты, жер ‰сті байлыѓы да  мол μлке.

Кењесбек МЄУЛЕТ¦ЛЫ,
μлкетанушы ѓалым.

Астана ќаласы.

Тμртк‰л μлкеТμртк‰л μлкеТμртк‰л μлкеТμртк‰л μлкеТμртк‰л μлке
ТАНЫМ
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"Ардагерлерді ардаќтайыќ"
"Ардагерлерді

ардаќтайыќ" жобасы
аясында "Н±р Отан"
партиясыныњ Ќостанай
облыстыќ филиалы жєне
облыстыќ Ќазаќстан
халыќтар Ассамблеясы
ардагерлер мен
зейнеткерлерге мерекеге
орай тегін спектакль
кμрсетілімін
±йымдастырды.

Ќойылымды тамашалауѓа
200-ден астам ардагер келді.
Олардыњ ќатарында μњірді да-
мытуѓа μз ‰лестерін ќосќан ќала-
ныњ ќ±рметті азаматтары, ењбек
ардагерлері, ќоѓам ќайраткер-
лері бар.

Айта кету керек, спектакль
ешкімді бей-жай ќалдырѓан жоќ.
Залдан шыќпай жатып, ардагер-
лер партиялыќтарѓа мєдени де-
малуѓа м‰мкіндік бергені ‰шін ал-
ѓыстарын айтты, μйткені осындай
"мєдени демалысты"  ардагерлер
жиі жасауѓа м‰мкіндіктері жоќ
екенін атап μтті.

Дін μкілдері
ќарттар ‰йіне барды

Ќазаќстан м±сылманда-
ры діни басќармасыныњ
Ќостанай облысы бойын-
ша μкіл имамы, Ќостанай
ќалалыќ "Марал ишан"
мешітініњ Бас имамы Ба-
ќытбек Тєжімбет, Зекет
ќорыныњ басшысы Жаќ-
сылыќ Ѓайсин мен Рудный
ќалалыќ "Н±р" мешітініњ
Бас имамы Сейіт Н±рќа-
нов ќалалыќ ќарттар мен
м‰гедектер ‰йіне барып,
ондаѓы ќариялардыњ жаѓ-
дайымен танысып ќайтты.
Ќонаќтар ќ±р ќол барѓан жоќ.
Ќазынаѓа балаѓан аѓа ±рпаќ
μкілдерін мейрамдарымен
ќ±ттыќтап, тєттілер мен заманауи
теледидарды сыйѓа тартты.
¤здігінен ж‰ріп-т±руы ќиын аза-

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

"Н±р Отан" партиясы Ќостанай
облыстыќ филиалы тμраѓасы-
ныњ бірінші орынбасары Ѓазиз
Бекм±хамедов ардагерлерге
ерлігі мен тμзімділігі, б‰гінгі жар-
ќын болашаќ ‰шін алѓысын
білдіріп, мерекемен ќ±ттыќтап,
оларѓа мыќты денсаулыќ жєне

±заќ ѓ±мыр тіледі.
¦йымдастырушылардыњ ай-

туынша, ардагерлерге арнал-
ѓан осындай спектакльдер ал-
даѓы уаќытта І.Омаров атын-
даѓы Ќазаќ драма театрында
±йымдастырылады деп жоспар-
лануда.

маттар да назардан тыс ќалма-
ды. Дін μкілдері олардыњ бμлме-
сіне арнайы кіріп, жылы лебіз-
дерін білдіріп жатты.

– Осы ‰йдегі ќариялар Елба-
сыныњ арќасында мемле-
кетіміздіњ ерекше ќамќорлыѓын-

да. ‡йіміз жылы, бес
уаќыт тамаќтанды-
рады. Азыќ-т‰лік,
киім-кешек, дєрі-
дєрмекпен ќамтама-
сыз етеді. Барлыѓы
бар. Бізге керегі тек
кμњіл бμлу. Ќ±дайѓа
ш‰кір, мерекелер
ќарсањында бізге
келіп, хал-жаѓдайла-
рымызды с±рап,
ќ±рмет кμрсетіп жат-
ќандар жетерлік.
Осы ‰шін алѓысым
шексіз, – дейді соѓыс

ардагері Ќапар Балтабаев.
Ќарттар ‰йініњ ±жымы да

ќонаќтарды ерекше ыќыласпен
к‰тіп, оларѓа арнап мерекелік
концертін ±сынды. Ќайырымды-
лыќ шарасыныњ соњында д‰-
ниеден μткен кісілерге Ќ±ран ба-
ѓышталды.

Операция нєтижесі
ойдаѓыдай

ОІІД баспасμз ќызметі μткізген брифингте жергілікті
полиция ќызметініњ μкілі полиция подполковнигі
Анатолий Чуйко "Нμлдік тμзімділік" операциясыныњ
ќорытындысын жария етті.
Екі к‰нде тєртіп саќшылары 800-ден астам ќ±ќыќ б±зушылыќ-

ты аныќтады. "Жергілікті полиция  μз ќызметінде ±саќ ќ±ќыќ б±зу-
шылыќтардыњ алдын алу жєне жолын кесу жєне б±л іске ж±ртшы-
лыќты ќатыстыру маќсатын кμздейді",– дейді А.Чуйко.

28-30 ќырк‰йек аралыѓында жергілікті полицейлер ќоѓамдыќ
орындарда алкогольдік ішімдіктер ішудіњ 117 фактісін, ±саќ б±за-
ќылыќтыњ 84 фактісін тіркеді. 35 адам иттерді ±стау ережесін, ал
20 ќостанайлыќ  кμршілерініњ тыныштыѓын б±зѓаны ‰шін, 31 адам
ќоѓамдыќ орындарда темекі тартќаны ‰шін єкімшілік жауапкер-
шілікке тартылды. Т‰нгі уаќытта ‰лкендердіњ ќарауынсыз ж‰рген
30-дан астам жасμспірім ±сталды.

Жергілікті полицейлер жолдаѓы тєртіпті де ќатањ ќадаѓалады.
Екі к‰нде 73 ж‰ргізуші жылдамдыќты асырып, 77-сі ќауіпсіздік
белдігін таќпай, 52-сі кμлік ж‰ргізгенде ±ялы телефонмен сμйлесіп,
тєртіп саќшыларыныњ назарына ілікті. 23 ж‰ргізуші мас болып
кμлік ж‰ргізгені ‰шін ж‰ргізушілік куєліктен айырылды. Кμшеден
белгіленбеген жерден μткен 48 ж‰ргінші жауапќа тартылды.

Тєртіпті ныѓайту
маќсатында

"Учаске" жедел-алдын алу шарасы басталѓалы
жергілікті полиция ќызметкерлері 700 жалдамалы
пєтерді тексерді.
Маќсатты шараныњ барысында ішкі істер органдарыныњ есе-

бінде т±рѓандарѓа ерекше назар аударылды. Полицейлер ‰йлер
мен саяжай ‰йлерін, пєтерлерді тексерді. Полиция подполков-
нигі А.Чуйконыњ айтуынша, жергілікті полицейлер 1 ќырк‰йектен
бері 9 мыњ саяжай ‰йін, 700 жалдамалы пєтерді тексеріп, белгілі
бір т±раѓы жоќ 55 адамды ±стаѓан. 8 адам ќабылдау-тарату орны-
на жіберілді. Осы операцияныњ барысында тіркелмеген 14 атыс
ќаруы тєркіленді. Ішкі істер органдарыныњ есебіне ќосымша 663
адам ќойылды. Полицейлер тєртіпті ныѓайту маќсатында 1 жел-
тоќсанѓа дейін барлыќ т±рѓын ‰йлерді тексеріп шыќпаќ.

Героин тєркіленді
Ќостанай ќаласы ІІБ есірткі бизнесіне ќарсы к‰рес

басќармасы ќызметкерлері есірткіні аса ірі кμлемде
сатумен айналысќан 37 жастаѓы єйелді ±стады.
Коттедждіњ сыртындаѓы єжетханадан героин
салынѓан ш±лыќ табылды. Аталмыш факті бойынша
ќылмыстыќ іс ќозѓалды.
30 ќырк‰йек к‰ні Гвардейская кμшесінде к‰діктініњ отбасы т±ра-

тын ‰йді тінту кезінде тєртіп саќшылары 150 грамм героин тапты.
¦сталѓан єйел есірткіні тауып алѓанын айтып, аќталды. Ол б±рын
сотталмаѓан, есірткі т±тынбайды. Ќазіргі уаќытта ол уаќытша ±стау
изоляторына ќамалды. Соталды тергеу ж‰ргізілуде.

Ќарттарым – асыл ќазынам
Ќарт дегеніміз – аѓып жатќан

дария, тењіз іспеттес. Тењіздіњ
т±ныѓы мен терењдігі ќандай бол-
са, ќарияларымыздыњ да
білетіні сондай терењ. ‡лкенді
сыйлау, оларѓа ќ±рмет кμрсету
ата-бабадан келе жатќан салты-
мыз. Адам μмірініњ мєні мен с±лу-
лыѓы, μзініњ перзенттік ќарызын
бір сєтке де есінен шыѓармауын-
да. Кєріліктен ешкім ќ±тыла ал-
маѓан. Біраќ кєріліктіњ μзініњ мєні
мен сєні бар.

"1ќазан – халыќаралыќ ќарт-
тар к‰ніне" орай Веселоподол
орта мектебініњ оќушыларымен
мерекелік шара ±йымдастырып,
жаќсы дењгейде μткіздік. Тек ќана
концерттік баѓдарламамен ѓана
емес, ата-єжелерімізге бар
μнерімізді салып, бірігіп жасаѓан
таѓамымызды шын кμњілмен
±сындыќ.

Ќарттар μте риза болып, аќ
батасын беріп, кμтеріњкі кμњілмен
ќоштасты.

Б‰гінгі жас ертењгі ќария. М±ны

єрбір ќазаќ азаматтары жадын-
да саќтап, кμњілге т‰йіп, атасыз
‰й – батасыз, анасыз ‰й – пана-
сыз ќалатынын ескергені д±рыс.
Ќарттарымыз баѓасыз байлыќ,
тμрімізде отыруыныњ μзі бір ба-
ќыт.

¤скелењ жас ±рпаќќа, ата-ана-
ныњ ќадір-ќасиеті μте жоѓары

екенін, сыйлау керектігін, μмір
бойы ќарыздар болып  μте-
тінімізді ±ѓындырып, ‰лгі, тєрбие
беру маќсатында осындай
ќайырымды іс жасауѓа тырыс-
тыќ.

З. КУЗБАЕВА,
 Веселоподол орта

мектебініњ м±ѓалімі.

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Мерейтой-60!

Науырзым ауданы, Ќарамењді селосында т±ра-
тын ардаќты єкеміз ШЕНЕНОВ Ќ±рманѓазы
Кенжебай±лын 60 жасќа толѓан мерейтойымен
ќ±ттыќтаймыз. Анамыз екеуіњіз бірге жасап,
ж‰зіњізден к‰лкі, басыњыздан баќ кетпесін.

Алпыс жасыњ, єкешім ќ±тты болсын,
Денсаулыѓыњ єрќашан мыќты болсын.
Єр тањыњ арайлап атып,

¤міріњ шаттыќ пенен н±рѓа толсын.
   Тілек білдірушілер: ±л-ќыздары,

к‰йеу балалары жєне немерелері –
Дильназ Аружан, Анель,

Жансезім,  Аяулым, Манс±р,
Бекзат.
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Газетте жарық көрген оқырман пiкiрi редакция көзқара-
сымен сəйкес келе бермейдi. Редакция оқырман хаттарына 
жауап бермейдi, оны қайтармайды.  Үш компьютерлiк беттен 
асатын материалдар қабылданбайды.  “Қостанай таңында” 
жарияланған материалдарды сiлтемесiз көшiрiп басуға 
болмайды. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны мен 
мəтiнiне жарнама берушi жауап бередi.   

А  – ақылы жарияланым.
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Газет аптасына  үш рет шығады.  
Газет Қазақстан Республикасының Мəдениет жəне ақпарат 
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куəлiгi 
берiлген. 
Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп, 
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Қостанайполиграфия” ЖШС 
баспаханасы. Мекенжайы: С.Мəуленов көшесі, 16.
Бағасы келiсiм бойынша.

«АУЫЛЫМ – МЕНІҢ ЖҰМАҒЫМ!»
«Қостанай таңы» газетінің фотобайқауы

bc

bc

Фотобайқаудың бүгінгі қатысушысы – Сарыкөл 

ауданының Қараоба ауылындағы Бекет  Өтетілеуов 

орта мектебінің тәлімгері Сәуле  Молдахметова. Бұл 

үміткер де байқауға балақайлардың суреттерін жол-

дап отыр. Материалдармен қоса келген хатқа назар 

салып көрелік:
«Сәлеметсіздер ме, құрметті «Қостанай таңы» 

газетінің редакциясы! Сіздердің басылымдарыңыз 

арқылы аймағымыздың хал-ахуалын, тыныс-тір-

шілігін біліп отырамыз. Облысымыздың мерейін 

асқақтатып жүрген жерлестеріміз туралы оқығанда 

кеудемізді мақтаныш сезімі кернейді. Еңбектеріңізге 

жеміс тілей отырып,  «Ауылым – менің жұмағым!» 

байқауына  Қайранкөл жағасында түскен сурет-

терімді  қатыстырғалы отырмын. 

 «Бала  күлкісі – өмірдің сәні»

Жазда Бекет ордасында «Бала  күлкісі – өмірдің 

сәні» ұранымен  «Сергектер» сауықтыру алаңы қызу 

еңбек етті. Бір ай ішінде бастауыш сынып оқушыла-

ры қызықты және тартымды ойындар мен жарыс-

тарға белсенді қатысты. Ән, би, сұлулық  байқау-

ларда өз өнерлерін көрермендерге тарту етті. Қара 

домалақтарымыздың ішінде  аты  елге танымал, 

Қараоба жерінен шыққан  Бекет Өтетілеуов, Ілияс 

Омаров, Жайсаңбек Молдағалиев, Өмірзақ Сұлтанға-

зин ағаларымыздың ізбасарлары бар екеніне күмәнсіз 

сенемін. 
Балдырғандар – елдің болашағы, сондықтан ба-

лаларымыздың сыңғырлаған күлкісі ешқашан тый-

ылмасын!»

Сәлеметсіздер ме, құр-
метті  редакция ұжымы! 
Осы байқауға  қатысуға 
бел байлап отырмын. Аты-
жөнім – Дулыбаева Қаламқас 
Алпысқызы. Мемлекеттік 
тілде оқытатын Заречный 
орта мектебінде  матема-
тика  пәнінің мұғалімі болып 
қызмет  істеудемін. Мен фо-
тобайқауда  туған жерім,  

Жанкелдин ауданының  қазір-
гі Жаркөл (Тәуіш)  ауылының  
табиғатының  әсем  жерлерін  
көрсеткім  келеді. Ауылым 
– қасиетті Торғай өзенінің  
бойында  орналасқан  керемет  
мекен. Жазғы   еңбек демалы-
сымды ауылымда өткізген мен 
үшін  бір ғанибет.  Себебі, ол 
мен үшін  жер бетіндегі жұмақ 
мекен. 

Сурет – тарих, сурет – уақыт уысынан суырып 
алынған «тірі» секундтар. Олай болса, сізге өмірдің 
ең ерекше сəттерін жұртпен бөлісудің тамаша мүм-
кіндігі туды! 

«Қостанай таңы» газеті оқырмандар арасында 
«Ауылым – менің жұмағым» атты фотобайқауын 
жария лаған болатын. Мақсат – жайдары жаздың ең 
ерекше де көркем көрініс терін кадр ға іліктірген үздік 
авторды анықтау.  Газетімізге де, ресми сайтымыз ға 
да  хабарландыру берілгендей, байқауға қатысуға ниет 
 білдірушілерге шектеу қойыл майды. 

Жасқа да, жасамысқа да, кəсіби шеберге де, əуес-

қой фотошыға да шарт біреу – талғамды, тосын, 
жанды суреттер іріктеу ге түседі. Ендеше, құрметті 
оқыр ман, редакция мыз тағайын даған жүлденің лайық-
ты иегері боламын десеңіз, белсенділік танытыңыз! 

Жолдаған фотоларыңыз газет бетінде жарық 
көріп, сайтымызда да ұдайы көрініс тауып отыра-
тын болады.

Ескерте кетейік, суреттеріңізді  Kostanaytany.@
mail.ru немесе Kt-fan@mail.ru электронды мекенжай-
ларына жолдауыңызға, сондай-ақ 54-84-44, 57-67-65 
нөмірлерімен байланысуыңызға болады. Қабылдау 
15 қазанға дейін ұзартылды.

Байқауға қатысушы Ерасыл 
Сұлтан жыл сайын ата- әжесінің 
ауылында болады. Осы жазды да 
Науырзым ауданының Мереке (Қай-
ғы) ауылында өткізді. Мінекей, 
мына суретте жиен тәтелері Да-
рина және Айша Метеновалармен 
бірге отырған сәті көрсетілген. 
Бұл үш балақай жаз шығысымен 
аталарына баруға асығады. Ера-
сыл  әжесі бие сауғанда құлын-
шағын ұстап тұрады, атасына  
таңертеңгі малды өріске айдауға 
көмектеседі. Үшеуі бірігіп қойдың 
алдынан шығады, бұзау іздейді. Жаз 
бойы асыр салып ойнап, қымызға 
қанады. Жайдарлы жаз балақай-
лар үшін жылда  осындай қызыққа 
толы өтеді.   
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