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1979-1989 жылдары аралыѓында
Ауѓанстандаѓы соѓысќа Кењес єскерлері де
ќатысты. Он жылѓа жуыќ созылѓан соѓыстыњ
зардабы тарих беттерінде сайрап жатыр.
Єскерге алынѓан жас жауынгерлер жат ќолынан
ќаза тапты. Із-т‰зсіз жоѓалып кеткен азаматтар
ќаншама. Ќостанай облысы бойынша 1846 адам
ауѓан соѓысына ќатысќан. Соныњ 46-сы ќайтып

аталѓан соѓыстыњ ќасіреті ±мытылѓан жоќ. Себебі, он
жылѓа созылѓан шайќаста ќандас, бауырларымыздан
айырылдыќ. Олардыњ ерлігі, есімдері ескерусіз ќалмауы
керек. Ауѓан соѓысыныњ кμзі тірі куєгерлеріне єрт‰рлі
жењілдіктер жасалуда. Бір μкініштісі, "Ауѓан соѓысыныњ
ќатысушылары туралы" зањ жоќ, – деді Ќостанай облы-
сы бойынша Ауѓан соѓысыныњ ардагерлері ±йымыныњ
тμраѓасы Манарбек С±лтанѓазин.

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

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Ерж‰рек ерлерді еске алды
оралмаѓан, екеуі із-т‰зсіз жоѓалды.

Жексенбі к‰ні ќостанайлыќ ауѓан соѓысыныњ арда-
герлері ќасіретті жылдардыњ ќ±рбаны болѓан ерлерді
еске алды. Себебі, 15-аќпан – Ауѓанстан жерінен Кењес
єскерлерініњ шыѓарылѓан к‰ні. Еске алу митингі ќала
орталыѓындаѓы Жењіс паркінде μтті. Аталѓан жерде ауѓан
соѓысыныњ ќ±рбандарына арналѓан ескерткіш белгі бар.
Шараѓа жиналѓандар боздаќтардыњ аты-жμндері жазыл-
ѓан таќтаѓа г‰л шоќтарын ќойды.

– Кењес єскерлерініњ ауѓан  даласынан шыѓарылѓа-
нына биыл жиырма алты жыл. Арада ±заќ уаќыт μтсе де

Кезектен тыс Президенттік сайлау μткізу
бастамасын ќолдауѓа шаќырды

"Н±р Отан" ел азаматтарын,
саяси партиялар мен ќоѓамдыќ
к‰штерді кезектен тыс Прези-
денттік сайлау μткізу бастама-
сын ќолдауѓа шаќырады.

Б±л туралы б‰гін ЌР Пре-
зиденті жанындаѓы Орталыќ
коммуникациялар ќызметін-
дегі брифингте "Н±р Отан"
партиясы Тμраѓасыныњ бірінші
орынбасары Бауыржан Бай-

бек мєлім етті.
Оныњ атап μтуінше, б‰гін

партия саяси кењесініњ отыры-
сы μтіп, онда саяси шешім
ќабылданѓан. Б.Байбек пар-
тия мєлімдемесін Ќазаќстан
халќына жария етті.

"Ќазаќстан халќы Ассам-
блеясын ќолдай отыра кезек-
тен тыс Президенттік сайлау
μткізу туралы бастаманы

халыќ м‰ддесіне сай келетін
ењ д±рыс шешім деп санай-
мыз. М±ндай ќадамныњ
ќазірдіњ μзінде-аќ Парламентті,
‡кіметті, орталыќ жєне
жергілікті  басќару органдарын
таст‰йін ж±мылдырып, халыќ-
тыњ μміршењ энергиясын бас-
ты маќсат – Отанымыз Ќазаќ-
стан Республикасыныњ  г‰лде-
нуі мен μркендеуіне баѓыт-

тауѓа жол ашады.
Біздіњ халќымыз ел тарихы-

ныњ ењ бір шешуші сєттерін-
де болашаќ ±рпаќ ќамы ‰шін
даналыќ таныта отырып, μз
Кμшбасшысыныњ тμњірегіне
топтасу мен бірігудіњ ењ биік
дењгейін кμрсетті. "Н±р Отан"
партиясы барша ел азаматта-
рын, барлыќ саяси партиялар
мен ќоѓамдыќ к‰штерді кезек-

тен тыс Президенттік сайлау
μткізу бастамасын ќолдауѓа
шаќырады. Б±л біздіњ ±заќ
мерзімді Ќазаќстан-2050  стра-
тегиясы мен Мєњгілік Ел
идеясыныњ ж‰зеге асырылу-
ын ќамтамасыз ете отырып,
б±дан да ќуатты, б±дан да
таст‰йін бола т‰суіміздіњ та-
рихи м‰мкіндігі", – деді Б.Бай-
бек. (ЌазАќпарат )
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Былтырѓы жылдыњ ќорытын-
дысы бойынша Ќарабалыќ ауда-
нында мал шаруашылыѓыныњ
μркендеп келе жатќаны байќала-
ды. Ірі ќара саны 8,6 пайызѓа арт-
ќан. Асыл т±ќымды мал басы да
кμбейген. Аудан єкімініњ айтуын-
ша, мал шаруашылыѓыныњ даму-
ына мемлекеттік баѓдарламалар-
дыњ кμмегі кμп.

– Саланыњ дамуына мемле-
кеттік баѓдарламалардыњ ыќпа-
лы зор. Мєселен, "Сыбаѓа","Ал-
тын асыќ", "Ќ±лан" жєне "Ырыс"
баѓдарламалары бойынша  ±сы-
ныстар ќабылданып, ірілі-±саќты
шаруа ќожалыќтары кμбейді.
Былтырѓы жылы  ауылшаруашы-
лыѓын субсидиялау кμлемі 970
млн. тењгені ќ±рады. Соныњ 148
миллионы мал шаруашылыѓына
баѓытталѓан, – деді Ќарабалыќ

Мал шаруашылыѓына
бетб±рыс

ауданыныњ єкімі Алмат Ысмаѓ±-
лов.

Аталмыш ауданда австралия-
лыќ асыл т±ќымды мал санын
кμбейтуге ерекше мєн беріліп
отыр. Мєселен,  "Север Агро Н"
жауапкершілігі шектеулі серік-
тестігі австралиялыќ ірі ќара са-
нын 4 000, ал "Терра"  ЖШС-сы
966 басќа жеткізген. Мал шаруа-
шылыѓын одан єрі μркендету
ж±мыстары биыл да жалѓасын
таппаќ. Мєселен, аќжолтай жоба-
лардыњ бірі ретінде "Аќ-Бидай-
Агро" кєсіпорныныњ бордаќылау
алањын атауѓа болады. Кєсіп-
орын ‰ш мыњ ірі ќараѓа арналѓан
бордаќылау алањыныњ ќ±рылы-
сын бастамаќ.  Жоба екі кезењ-
нен т±рады. Алѓашќы кезењ 2015
жылы 1500 ірі ќараны бордаќы-
лау ќарастырылѓан. Жылына

500 тонна ет μндіретін мал сою
цехыныњ ќ±рылысы да жоспар-
да бар.

"Бизнестіњ жол картасы – 2020"
мемлекеттік баѓдарламасыныњ
шаѓын жєне орта бизнесті дамы-
туѓа жол ашып отырѓаны аныќ.
Баѓдарлама басталѓалы бері
ќ±ны 159 млн. тењге болатын 14
жоба ж‰зеге асты. Нєтижесінде
30 жања ж±мыс орны ашылды.
Бизнесті ќолдауѓа баѓытталѓан
ж±мыстар  биылѓы жылы да жал-
ѓасады. Сонымен ќатар кєсіпкер-
лікпен айналысќысы келетін аза-
маттарѓа ќолдау жасалады.  Ал
"Ж±мыспен ќамтудыњ жол карта-
сы – 2020" баѓдарламасы бойын-
ша 48 шаѓын несие берілген. Баѓ-
дарламаныњ арќасында кєсіби
курстан  μтіп,  ж±мысќа орналас-
ќан азаматтар да баршылыќ.

Шалѓайдаѓы ауданныњ халќы
"Аќ б±лаќ" баѓдарламасыныњ
шапаѓатын кμріп отыр.  Ќазіргі
уаќытта сегіз ауыл орталыќтан-
дырылѓан суќ±быры ж‰йесіне
ќосылѓан. Халыќты газбен ќамту
мєселесі кезењ кезењімен ж‰зеге
асуда. ¤ткен жылы Святослав
селосына газ тартылѓан болатын.
Ал биыл Научное-Тоѓызаќ, Воро-
шилов ауылдарына газ ќ±бырын
тарту жоспарланып отыр.

Ќостанай ќаласындаѓы
мектептерде діни
экстремизм мен
терроризмге ќарсы
шаралар жμнінде сабаќтар
μтті. Б±л туралы облыстыќ
тμтенше жаѓдайлар
департаментініњ баспасμз
ќызметі хабарлады.

Сабаќтарды діни экстремизм
мен терроризмге ќарсы шаралар

Лањкестікке ќарсы шара
жμніндегі 2013-2017 жылдарѓа
арналѓан мемлекеттік баѓдарла-
ма шењберінде Тμтенше жаѓдай-
лар жμніндегі басќарма жєне μрт
бμлімшелері ќызметкерлері
±йымдастырды. Олар оќушылар-
ѓа "Оќу корпусында террорлыќ
єрекет болу ќаупі туѓан жаѓдай-
да оќушылар не істеу керектігі" ту-
ралы єњгімелеп берді. Сабаќтыњ
маќсаты – кепілдікке алѓан адам-
дар  μзін ќалай ±стауы тиіс, жа-
рылѓыш  затќа ±ќсайтын зат та-
былѓанда оныњ айналаѓа залалы
тимеу ‰шін не істеу керектігін
‰йрету. Мамандар к‰тпеген жаѓ-
дайда оќушыларѓа психология-

лыќ жаѓынан ±стамды болу, сас-
пау керектігін т‰сіндірді. Халыќ-
аралыќ лањкестік, террорлыќ
єрекеттердіњ т‰рлері, жарылѓыш
заттар ќойылѓаны жμніндегі жал-
ѓан аќпараттар таратќаны ‰шін
ќылмыстыќ жауапкершілік пен
айыпп±л туралы т‰сінік берді.
Оќушылар террорлыќ єрекеттер
мен оныњ бейбіт т±рѓындарѓа
келтірген зардаптары жμнінде
бейнеролик ќарады. Сонымен
ќатар оќушылар мектепте жєне
‰йде μрт ќауіпсіздігі шараларын
саќтау жμнінде де дєріс тыњда-
ды. М±ндай сабаќтар облыс ор-
талыѓындаѓы 25 мектепте μтті.

Аќпанныњ 16-сы мен 28-і аралыѓында облыста 15-19
жастаѓыларѓа ќызылшаѓа ќарсы ќосымша иммундау
ж‰ргізіледі. Б±л туралы баспасμз мєслихатында облыстыќ
т±тынушылар ќ±ќыѓын ќорѓау департаменті бастыѓыныњ
орынбасары Сєуле Бєйменова мєлімдеді.

Мамандардыњ айтуынша, 2012 жылы еліміз бойынша ќызылша
дертіне шалдыќќандар саны тμрт ж‰зден асќан кμрінеді. Ал, μткен
жылы біздіњ облыста зертханалыќ расталѓан ќызылшаныњ 7 жаѓ-
дайы тіркелген. Аталѓан шара барысында ќырыќ мыњнан астам адам-
ѓа ќызылшаѓа ќарсы вакцина егу жоспарланып отыр. Б‰гінде облыс
бойынша екпе жасайтын 95 арнайы топ ќ±рылды. Барлыќ білім ошаќ-
тары мен оќу орындарында т‰сіндіру ж±мыстары ж‰ргізілетін бола-
ды. Сондай-аќ, мониторинг жасалады, ал оныњ нєтижесі сєуір айын-
да белгілі болмаќ.

– Ќазіргі тањда ‡ндістаннан єкелінген вакцина барлыќ медицина-
лыќ мекемелерге таратылды. Егу шарасына 15 пен 19 жас аралы-
ѓындаѓылар ќатысатын болады єрі олар б±рын ќызылшаѓа ќарсы
екпе ќабылдамаѓандар. Жалпы, облыста ќызылшаѓа ќарсы екпе
ж±мыстары  соњѓы  рет  2011 жылы ж‰ргізілді, – дейді Сєуле Єнуар-
бекќызы.

Ќызылша – жіті инфекциялыќ вирустыќ ауру. Б±л аурудыњ белгі-
лері: бас ауырып, жμтеліп, денесі бμртіп, ќызуы кμтеріледі. Ќызыл-
шамен науќаспен ќарым-ќатынаста болѓан, оѓан ќарсы егілмеген
барлыќ адамдар ауырады. Ауру асќынып кетсе отит, пневмония,
энцефалитке, ал 2 жасќа дейінгі ќызылшамен ауырѓан балаларда
бірнеше рет панэнцефалитке шалдыѓуы м‰мкін. Ењ бастысы, ќызыл-
шаѓа вакцина ќабылдау арќылы аурудыњ алдын алуѓа болады. Се-
бебі, б±л сырќатќа кμбіне екпе алмаѓандар шалдыѓатын кμрінеді.
Сондыќтан, мамандар дерттіњ алдын алуда вакцинаныњ тигізер кμмегі
орасан зор дейді. Єрі ата-аналарѓа балаларына екпе егуден бас
тартпау керектігін де ескертеді.

Ќызылшаѓа ќарсы екпе
басталады

 Кењес єскерініњ Ауѓан жерінен
шыѓарылѓанына – 26 жыл. Осыѓан
орай  ќаладаѓы "Жас±лан" жасμспі-
рімдер орталыѓыныњ мєжіліс залын-
да арнайы іс-шара μткізілді. Салта-
натты  жиында ќала єкімі Ѓазиз Бек-
м±хамбетов  ќ±ттыќтау  сμз сμйлеп,
ауѓан соѓысыныњ ардагерлеріне
жылы лебізін жеткізді.

Б‰гінгі тањда ќалада отыздан ас-
там ауѓан соѓысыныњ ардагері т±рады. ‡ш жауынгер ±рыста мерт
болды. Олар: Марат Галиев, Талѓат Баймаѓанбетов, Николай Фирсо-
вич.

Жауынгерлік борышын адал атќарып, жат жерде жас ѓ±мырын
ќиѓан боздаќтар бір минуттыќ ‰нсіздікпен еске алынды.

Ауѓан соѓысыныњ ардагері Марат Бєлдіков ќаладаѓы "Жастар"
саябаѓынан ауѓан соѓысы жауынгерлерініњ ќ±рметіне т±рѓызылып
жатќан ескерткіштіњ аѓымдаѓы жылы аяќталатынына ‰міттенетіндік-
терін айтты. ¤ткен жылы Торѓай боксит кен басќармасыныњ кμмегі-
мен ескерткіштіњ ќањќасы т±рѓызылѓан. Енді, оны аяќтауѓа ќаржы-
ныњ тапшылыѓы ќолбайлау болып отыр.

Ескерткіш – ерліктіњ, елдіктіњ ‰лгісі. Ќалалыќ ардагерлер кењесініњ
тμраѓасы Кєки Аќан ардагерлер армандаѓан ескерткіш биылѓыдай
"¦лы жењістіњ 70 жылдыѓы" аталып μтілетін мерейлі жылда аяќта-
лып жатса н±р ‰стіне н±р болатынын алѓа тартты.

Таѓылымды шарада ќала жєне ауыл μнерпаздары єн мен жыр-
дыњ тиегін аѓытты.

Арќалыќ ќаласы.

 СУРЕТТЕ: М. Бєлдіков  ауѓан соѓысыныњ ардагері.

"Ауѓанныњ отты жылдары"
М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

ЄКІМ ЕСЕП БЕРДІ: ЌАРАБАЛЫЌ АУДАНЫ

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Былтырѓы ауа райыныњ ќолайсыздыѓына ќарамастан
Ќарабалыќ ауданыныњ диќандары 276 мыњ тонна
астыќты ќамбаѓа ќ±йды. Жергілікті шаруалар орташа
есеппен гектарынан 12, 8 центнер μнім алды. Алдаѓы
кμктемгі егіс науќанына уаќытылы кірісу ж±мыстары к‰н
тєртібіне ќойылып отыр. ¤њірдегі μзге де салалардыњ
даму кμрсеткіштері туралы аудан єкімі Алмат
Ысмаѓ±ловтыњ есебінде айтылѓан болатын.

Ш±ѓа
    ЌОЊЌАБАЙ

Облыс єкімініњ б±йрыѓымен Ќамбаров Хай-
дар Жабыќбай±лы Ќостанай облысы єкімдігініњ
энергетика жєне т±рѓын ‰й-коммуналдыќ ша-
руашылыѓы басќармасыныњ басшысы болып
таѓайындалды.

Хайдар Жабыќбай±лы 1957 жылы 20 ќара-
шада Ќостанай облысы, Орджоникидзе ауда-
ны, Орджоникидзе ауылында д‰ниеге келген.

1980 жылы Рудный индустриалды институ-
тын инженер ќ±рылысшы мамандыѓы бойын-
ша жєне 1990 жылы Алматы партия мектебін
"саясаттану" мамандыѓы бойынша бітірген.

Ењбек жолын  1980 жылы Ќостанай облысы, Орджоникидзе ауда-
нында Орджоникидзе ПМК-1445 шебері болып бастады.

1997-1999 жылдары – Ќостанай облысы, Орджоникидзе ауданы
єкімініњ орынбасары.

2000-2001 жылдары – Ќостанай облысы Лисаков газбен жабдыќ-
тау цехы жерасты ж‰йесі ќызметініњ шебері, абоненттік ќызмет инс-
пекторы.

2001-2008 жылдары Ќостанай облысы Лисаков газбен жабдыќ-
тау цехыныњ басшысы.

2008-2013 жылдары – "ЌазТрансГазАймаќ" АЌ Ќостанай филиа-
лы, "Ќостанайгаз" МКК басќармасыныњ бас инженері.

2013 жылдан бастап ќазіргі уаќытќа дейін Ќостанай облысы
єкімдігініњ энергетика жєне т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓы
басќармасы басшысыныњ орынбасары ќызметін атќарды.

Жања таѓайындау

‡Е¦-ныњ ќоѓамдаѓы алар
орны мањызды. Аталмыш ќ±ры-
лымныњ ќызметі мемлекеттіњ,
халыќтыњ м‰ддесімен ‰ндес.
Билік пен б±ќараныњ арасын
жалѓайтын кμпір десек бола-
тындай. Б‰гіндері Ќостанай об-
лысында 768 ‡Е¦ бар. ‡кіметтік
емес секторѓа сенім білдіруші-
лердіњ саны да кμбейген. Б±л
туралы д‰йсенбілік дєст‰рлі
аппарат мєжілісінде айтылды.

Соњѓы ‰ш жылда облыстаѓы
‡Е¦-дыњ ќатары 14%-ѓа артќан.
Соныњ ішінде єлеуметтік ќорѓау,
салауатты μмір салты мен спорт-
ты насихаттау, балалар мен жас-
тарѓа баѓытталѓан ‡Е¦ды ерекше
атауѓа болады. Аталѓан ќ±рылым
саныныњ μсуіне єлеуметтік ма-
њызды жобалар байќауы, форум,
кμрмелердіњ септігі мол.

– Облыста санымен ќатар са-
пасы жаѓынан да басќа μњірлер-
ден басым т‰сетін ‡Е¦-дар шо-

ѓырланѓан. Олардыњ ќоѓам ал-
дындаѓы єлеуметтік мањызды
мєселелерді шешуге деген ынта-
сы, белсенділігі ерекше. Бір ќуа-
ныштысы, ќоѓамныњ сол ‡Е¦-ѓа
деген сенімі жыл сайын артып
келеді. М±ны тєуелсіз ќ±рылым-
дар  ж‰ргізетін  єлеуметтік зерт-
теулердіњ ќорытындысы дєлел-
деп отыр, – деді облыстыќ ішкі
саясат басќармасыныњ басшы-
сы Жанділдє Маќанов.

Єлеуметтік сауалнамалардыњ
ќорытындысы бойынша, ‰кіметтік
емес секторѓа сенім білдірген
респонденттердіњ ‰лесі 2010
жылы 45%, 2014 жылы 68%-ѓа
дейін артќан. ‡Е¦-дар мемле-
кеттік єлеуметтік тапсырыс шењ-
берінде мањызды мєселелердіњ
оњ шешімін табуына ‰лес ќосу-
да. Биыл Ќостанай облысы мем-
лекеттік єлеуметтік тапсырысты
ќаржыландыру кμлемі бойынша
республикада 11 орында. ¤ткен
жылдыњ ќорытындысында 14
орында болѓан.

Шалаѓайда орналасќан ауыл-

дармен салыстырѓанда ќала,
аудандарда аќпараттыќ комму-
никация технологиялары дамы-
ѓан. Сондыќтан, ауылдаѓы ‡Е¦-
ѓа ерекше кμњіл бμлу ќажет. Б±л
ретте Жітіќара, Ќарабалыќ, Ќос-
танай, ¦зынкμл аудандарындаѓы
‡Е¦-дыњ ж±мысы жоѓары баѓала-
нып отыр.  Алтынсарин, Аман-
келді, Денисов, Жанкелдин,
Ќамысты аудандарында ‡Е¦-
дыњ дамуы баяу.

– Облыс аумаѓындаѓы ‰кіметтік
емес ±йымдардыњ бєрі жоѓары
дењгейде ж±мыс істейді деп айту
ќиын. Бірініњ белсенділігі жоѓары,
ал бірінікі тμмен. Ауылдардаѓы
‡Е¦-дыњ саны μскенімен, ж±мыс
сапасына кμњіл бμлу ќажет.
‡кіметтік емес сектордыњ бел-
сенділігін арттыруды ќолѓа алѓан
жμн. ¤зге облыстардан тєжірибе
алу ‰шін форум ±йымдастыру
керек шыѓар. Осы уаќытќа дейін
бір де бір ‡Е¦-ныњ жетекшісі об-
лыс єкімініњ жеке ќабылдауына
жазылмапты, – деді облыс єкімі
Н±ралы Садуаќасов.

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ
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‡кіметтік емес ±йымдардыњ
ќатары кμбейген
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Есеп мазмұнын талқылады
Облыста. «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қостанай облысы бой-

ынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру инс
титуты» математика пәні мұғалімдеріне арнап «PISA бағдарла-
масы бойынша тесттік тапсырмалар құрастыру принциптеріне 
сәйкес математика пәні бойынша 89 сынып оқулықтар тапсыр-
маларының мазмұнын іріктеу» атты конференция өткізді. Қаты-
сушылар PISA зерттеу шеңберінде математика пәнін жанжақты 
оқытып, есептер шешу, материалдың мазмұнын іріктеу кезінде 
кездесетін күрделі мәселелерді талқылады.

Батырды еске алды
Сарыкөл. Шайбалы хоккейден 24ші рет өткізілген аудандық 

турнир – Кеңес Одағының Батыры М.Собконы еске алуға арналды. 
Мұз айдынында жүздескен мықтылар бұл спорттың нағыз май-
талманы екендіктерін ойын өрнегімен дәлелдеуге тырысты. Олар 
жас ерекшеліктеріне байланысты екі топқа бөлініп, өнер көрсетті.  
Ересектер арасында «Кристал» командасы үздік деп танылды. Ал 
екінші орынды «Аманжол Акро», үшіншіні сарыкөлдіктер өзара 
бөлісті.  Сондайақ, жастар бойынша 1орынды златоустық «Крис
талл», 2орынды Қостанай ауданының хоккейшілері еншілесе, 
үштікті барвиндіктер бағындырды. 

Тегін интернет желісі ашылды
Федоров. «Нұр Отан» партиясы мен пошта қызметкерлері 

бірлесіп, Пешков селосындағы Қазпошта байланыс бөлімшесі-
нен Интернет желісін ашты.Бұл ауыл тұрғындары үшін ерекше 
қуаныш болды. Бүгінде вайфай үлкен сұранысқа ие. Әсіресе, 
ауылдық жерлерде оның қызметін пайдаланушылар көбейіп ке-
леді. Пешков селосындағы пошта бұрынғыдай таңертеңгі 9.00 мен 
кешкі 18.00 аралығында жұмыс істейді. Осы уақыттар аралығында 
тегін интернет желісіне қосылғысы келетін ауыл тұрғындары 
пошта қызметіне жүгінеді.

Шаңғы тебуден жарысты
Қарасу. Аудан мекемелері мен кәсіпорындары қызметкер-

лерінің IV спартакиадасы аясында шаңғы жарысы өтті. Оған 
басаяғы 7 команда қатысып, әйелдер 1000 м, ал ерлер 2000 метр 
қашықтықта өзара бақ сынады. Жарыс қорытындысы бойынша 
әйелдер командасынан бірінші орынды Гүлнұр Дүйсенова (Ау-
дандық орталық аурухана), екінші орынды Таис Басистюк (Қарасу 
ауыл шаруашылығы колледжі), үшінші орынды Айнұр Қанапина 
(Қарасу орта мектебі) иеленді. Ал ерлер арасында жүлделі бірін-
ші орынды Мейрам Саутпаев (аудан әкімшілігі), екінші орынды 
Базарбай Қатпенов (Қарасу орта мектебі), үшінші орынды Дамир 
Төретаев (Қарасу орта мектебі) жеңіп алды.

Жаңа мәдениет үйі ашылды
Қарабалық. Аудандағы Новотроицк ауылында жаңа мәдениет 

үйінің ашылуы өтті. Қырық жылдан бері күрделі жөндеу көрмеген 
мәдениет үйіне биылғы жылы мемлекеттік бюджеттен  30 млн 
теңге қаражат жұмсалып, ғимарат адам танымастай жаңартылды. 
Ауыл халқының қуанышында шек жоқ. Мәдениет үйінің ішінде 
үлкен люстралар мен кең фойе, әр түрлі үйірмелердің бөлмелері, 
спорт, би залдары бар. Мұнда қазір 7 адам қызмет етеді. 

Малға күтім
Науырзым. Мал шаруашылығын дамыту үшін оларды үнемі 

бақылауда ұстау қажет. Ауданда есепті жылы бруцеллез ауруына 
қарсы 18 мың ірі қара мал және 4 326 ірі қара малдың төлдері 
зерттелген. Оның ішінде ірі қара малдың 143  басы және 14 бас төл 
ауруға шалдыққаны анықталып, барлығы да сойылған. Құтыруға, 
сібірлік жарасына, эмкараға қарсы вакцинациялар бойынша да 
жоспарлар уақытылы орындалды. 

«Бақыт дегеніміз – денсаулық»
Аманкелді. Аудандық балалар кітапханасының ұйымдасты-

руымен Ы.Алтынсарин орта мектебінің 3сыныптары арасында 
салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында «Бақыт де-
геніміз – денсаулық» атты сайыс өткізілді. Мұнда Елбасының 
салауатты өмір салтын сақтау керек деген қағидасы дәріптелді. 
Сайыс мақсаты зиянды, жат қылықтардан аулақ болуға шақыру. 
Балғындар «Тазалық», «Салауат» тобы болып екіге бөлініп, сай-
ысқа түсіп,  өздерінің алғырлығын, жылдамдықтарын, тапқыр
лығын, өнерлерін  жақсы көрсетті. 1орынды «Салауат» тобы 
жеңіп алды.

Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың 
Жарлығымен 1995 
жылдың 1 наурызында 
Қазақстан халқы 
Ассамблеясы құрылды. 
Оның негізгі міндеті – 
этносаралық қатынастар 
саласында мемлекеттік 
органдармен және 
азаматтық қоғам 
институттарымен тиімді 
өзара іс-қимылды 
қамтамасыз ету, ел 
бірлігін нығайту, 
қазақстандық қоғамның 
негізін қалаушы 
құндылықтар бойынша 
қоғамдық келісімді 
қолдау және дамыту. Ол 
ортақ құндылығымыз – 
тәуелсіздік, егемендік, 
бірлік, бейбітшілік 
пен  келісімді 
сақтауға арналған.

Биыл қазақстан халқы Ас-
самблеясының жылы. Осыған 
орай, 6 ақпан күні еліміздің 
түкпір-түкпірінде осы мерекенің 
ашылуына арналған салтанатты 
рәсім өткізілген болатын. Айту-
лы күнге орай Әулиекөл аудан-
дық мәдениет үйінде де арнайы 
салтанатты жиын өтті. Сахна 
шымылдығы Б.Жүнісов атындағы 
ұлт аспаптар ансамблінің «Ме-
реке» күйімен ашылды. Еліміздің 
әнұраны орындалды.

Мерекелік іс-шара барысын-
да мәслихат хатшысы Алек-

сандр Бондаренко, Н.Остров-
ский атындағы Аманқарағай орта 
мектебінің әлеуметтік педагогы 
Елена Кунц, С.Баймағамбетов 
атындағы мектеп-гимназияның 
тәлімгері Анастасия Жукова сөз 
алып, Қазақстанда 130-дан астам 
ұлт пен ұлыстың өкілдері бір үй-
дің баласындай тату-тәтті ғұмыр 
кешіп келе жатқандығын, көпұлт-
ты Қазақ елінде бейбітшілік пен 
татулықтың, береке-бірліктің ор-
нап отырғандығын ерекше атап 
өтті. Әрі осы бейбітшілік пен 
келісімнің біздің еліміз үшін ең 
басты байлық екендігін де тілге 
тиек етті. 

Үстіміздегі жылы Қазақ хан-
дығының құрылғанына 550 жыл 
толады. Қазақ халқы талай нәу-

батты бастан өткерді. Бірақ, мың 
өліп, мың тірілген қазақ ақыры 
азаттығын алды. Ал, Қазақ хан-
дығының 550 жылдығын атап 
өту – сол азаттықты сыйлаған 
ата-бабаға деген құрмет. Салта-
натты шарада осы айтулы дата 
да ескерілмей қалған жоқ. Сахна-
да Ш.Уәлиханов орта мектебінің 
ұстаздары қойған «Жәнібек-Ке-
рей» атты сахналанған көрінісі 
жиналғандарды тәнті етті. Сон-
дай-ақ, өнер мектебінің және 
мәдениет үйінің өнерпаздары да 
Отан, туған ел, достық, бірлік ту-
ралы жүрекжарды әсем әндерін 
ортаға салып, көрерменнің қоше-
метіне бөленді. 

Жұмакүл СЫЗДЫҚОВА.
Әулиекөл ауданы.

Ел бірлігі – 
   ең асыл қасиет

• 2015 – Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы
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Көшедегі сауатсыз жарна-
малар мен түсініксіз аударма-
ларға жиі куә боламыз. Көр-
некі ақпараттардың мәтіндері 
мемлекеттік тілге келгенде 
қате-қате жазылады.  Оған не 
себеп? Жауапсыздық па әлде 
немқұрайлылық па? Осынау 
сауалдарға жауап беру үшін 
Қостанай қалалық мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімі 
«Тілдің тазалығы» атты мони-
торинг жүргізді. 

Іс-шара аясында арнайы 
құрылған комиссия шаһардың Ал-
тынсарин және Гоголь көшелерін 
бойлап, қате жазылған жарнама-
ларды анықтады. Комиссияның 
құрамында қалалық мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімі, об-
лыстық тілдерді дамыту басқар-
масының мамандары және «Жас 
Отан» ЖҚ ҚОФ-ның мүшелері 
бар. Тіл жанашырлары жарнама 

иелері мен дүкен қожайындары-
на ұсыныс хат жазып, жіберілген 
қателіктерді түсіндірді. Аталған 
кемшіліктер он немесе он бес 
күннің ішінде жойылуы тиіс. 

– Сауатсыз деп танылған 

жарнамалардың мәтіндері орыс 
тілінен қазақшаға аударылмаған 
және грамматикалық, стилисти-
калық қателер кездеседі. Оның 
туындау себебі аудармаға деген 
салғырттық. Сауда-саттық ны-
сандарының иелері кәсіби аудар-
машылардың көмегіне жүгінбей-
ді. Аударманы мемлекеттік тілді 
жетік меңгерген адам жасауы 
керек, – деді облыстық тілдерді 
дамыту басқарамысының бөлім 
басшысы Жарасхан Наурызбаев.  

Елімізде былтырғы жылдан 
бері шағын және орта бизнес 
субъектілерін тексеруге уақыт-
ша мораторий жарияланған бо-
латын. Сондықтан қостанайлық 
тіл жанашырлары қате жарнама 
иелеріне ұсыныс хат жазумен 
шектеліп отыр. 

СУРЕТТЕРДЕ: Алтынса-
рин-Гоголь көшелерінде ілулі 
тұрған қате жарнамалар.

Суреттерді түсірген Айбек 
 ЖҮЗБАЙ.

$ $ $   Түйткіл   $ $ $

Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы...

ҚР «Тіл туралы» Заңы
21-бап. Деректемелер 

мен көрнекi ақпарат тiлi
«...Көрнекi ақпараттың барлық 

мәтiнi мынадай ретпен: мемле-
кеттiк тiлде – сол жағына немесе 
жоғарғы жағына, орыс тiлiнде он 
жағына немесе төменгi жағына 
орналасады, бiрдей өлшемдегi 
әрiптермен жазылады. Қажеттiгiне 
қарай көрнекi ақпараттың мәтiн-
дерi қосымша басқа да тiлдерге 
аударылуы мүмкiн. Бұл жағдай-
да қарiп өлшемi нормативтiк 
құқықтық актiлерде белгiленген 
талаптардан аспауға тиiс. Ауыз-
ша ақпарат, хабарландыру, жар-
нама мемлекеттiк тiлде, орыс және 
қажет болған жағдайда, басқа да 

тiлдерде берiледi».
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1.Ахмет
Ќолдаѓы деректер бойынша, Ахметтіњ

єкесі Омархан μз дєуірініњ бетке ±стар, са-
уатты да беделді адамы болѓан. Оныњ
бауырлары Мємбет, Махмет те кμшелі
кісілер екен. Махметтіњ Аќс±лу атты ќызы-
нан єлемге єйгілі академик, біздіњ жер-

лесіміз Манаш Ќозыбаев туады. Мємбет
те – белгілі т±лѓа. ¤з заманында аты алыс-
ќа кеткен, аѓайын-туѓанѓа жаќќан, мыњ-
ѓырѓан мал біткен кісі болса керек. Міне,
сол бауырлары Омарханды ќамќорлыќќа
алып, ќажылыќќа жіберіп, мектеп ±статып,
халыќ ±лы етеді. Оныњ ‰ш ±лы да кезінде
білім алып, журналистік  мамандыќты иге-
реді. Сыздыќ деген баласы отызыншы

жылдары Аќтμбе облыстыќ «Социалистік
жол» газетінде редактор болып ќызмет
істеп ж‰рген кезінде «халыќ жауы» кейпін
киіп, атылып кетеді.

Ал Єбдіхалыќ атты ±лы «Челябинский
рабочий» газетінде ќызмет істеп ж‰рген-
де ¦лы Отан соѓысы басталып, Ленинград
шайќасына ќатысады. Ол сол кескілескен
±рыстардыњ бірінде ќаза табады.

Балалардыњ кішісі Ахмет те  сол оты-
зыншы жылдары аѓаларыныњ ізімен жур-
налистикаѓа келеді. Сол т±ста Магнитогор
металлургия комбинаты ќ±рылысында  он
мыњдаѓан ж±мысшы мен маман ж±мыс
істеді. Сондыќтан онда єлеуметтік желі да-
мыды. Бастауыш, жетіжылдыќ жєне зау-
ыт-фабрика мектептері ашылды. Соны-

ЖЕЊІМПАЗДАР ЖАДЫМЫЗДА

Сєлім
       МЕЊДІБАЙ

мен ќатар ±лттар тілдерінде газеттер
шыѓа бастады. 1934 жылы Б‰кілодаќтыќ
коммунистік (большевиктік) партиясы Маг-
нитогор округтік комитетініњ, Магнитогор
округтік атќару комитетініњ, округтік
кєсіпшілік советініњ жєне Сталин атындаѓы
комбинат басќармасыныњ органы ретін-
де ќазаќ тіліндегі «Магнитогор ж±мысшы-
сы» газеті ±йымдастырылады. Ол сол
жылы 8 ќањтарда жарыќ кμреді. Ол 1936
жылдыњ аяѓына дейін шыѓып т±рды. Сол

жылы редакция Челябіге кμшіріледі.
Омарханов Ахмет осы газетте єдеби

ќызметкер болады. Ол Уфадаѓы «Ѓалия»
медресесінде білім алѓан, білімі терењ,
ќабілеті жоѓары журналистердіњ бірі бо-
лады.  Оны осы газеттіњ саќталѓан санда-
рын аќтарып, кезінде «Егемен Ќазаќстан»
газетіне маќала жазѓан єріптесіміз Нєзи-
ра Жєрімбетова да растайды.

«Магнитогор ж±мысшысы» газеті жа-
былѓан соњ Ахмет Аќтμбеге келіп, сондаѓы
«Ќызыл Ту» жєне «Социалистік жол» га-
зеттерінде ењбек етеді.

Ахмет соѓыс басталмай т±рып, 1940
жылдыњ мамыр айында Ќызыл Армия
ќатарына алынады. М±нда ол Кушка ќала-
сында шыѓарылатын «За Родину» диви-
зиялыќ газет редакциясында ќызмет
істейді. Соѓыс басталысымен кескілескен
±рыстардыњ бел ортасында ж‰ріп, Отан
‰шін от кешеді. 1942 жылы шілдеде, ¦лы
Отан соѓысы тарихындаѓы ењ бір ауыр ке-
зењде, Ахметтіњ бμлімшесі немістердіњ
т±тќынына т‰сіп, азап шегеді.

Ол алдымен Каунас ќаласында, сол
жылдыњ тамызынан бастап Германияныњ

Деленбург ќаласындаѓы «Цегенхаим»
лагерінде отырады. Сол тар ќапаста ке-
зінде М±стафа Шоќаймен кездесіп, сμзін
тыњдайды. Міне, осы жайт оныњ μмірініњ
ќара тањбасына айналады. Тіпті 1945
жылы наурызда лагерьден  ќашып шыѓып,
америкалыќ єскерлерді паналаса да, со-
ѓыстан кейінгі жылдары оныњ басына ќара
б±лт ‰йіріле береді. Соѓыста т±тќында
болѓан, М±стафа Шоќаймен кездескен де-
ген фактілердіњ μзі сол кездіњ саясаты
бойынша Ахметті сенімсіз адамдар ќата-
рына  ќосады.

Ал біздіњ ќолымызда Ќызыл єскер Ах-
мет Омархановтыњ лагерьден ќалайша
ќашып шыќќанын дєлелдейтін дерек бар.
Ол сол т±тќында Ахметпен бірге болѓан
оныњ майдандас досы, соѓыстан кейін
Пермь ќаласы, Металлургтер кμшесі 10 ‰й,
15 пєтерде т±рѓан Валентин Иванович
Лунинніњ 1965 жылы 6 мамырда Мењдіќа-
ра ауданы «Ќаратал» астыќ совхозында
т±рып жатќан Ахметке жазѓан хаты. Хат
былай басталады: «Привет из Перми. Ах-
мед, тебе пишет Валька Лукин, который
делал побег из плена вместе с тобой и как
мы пошли в разведку и попали под обстрел
американских пулеметов...».

2.Ќантай
Ахметтіњ ќ±дай ќосќан жары Ќантай

анамыз туралы сμз ќозѓамас б±рын оныњ
осы Ќостанай ќаласында т±ратын ќызы –
Талма Ахметќызына сμз берейік:

– Єкеміз 1937 жылы анамыз Ќантайѓа
‰йленеді. Біраќ отбасылыќ μмір ±заќќа
бармайды. Аќтμбе облыстыќ «Социа-
листік жол»  газетінде істеп ж‰ргенде на-
ќаќтан жала жабылып, «халыќ жауы»
айдары таѓылып, Аќ т‰рмеге ќамалады.

Біраќ аќыры мєселеніњ аќ-ќарасы
аныќталып, т‰рмеден босатылады. Оны
кім, ќалай босатты – ол жаѓы бізге белгісіз.

Єкеміз Мењдіќара жеріндегі Шμптікμл
ауылыныњ тумасы, шешеміз Ќантай – аќ-
тμбелік.

Соѓыс басталѓанда анамыз μзі с±ранып,
майданѓа аттанады. «Не кμрсем де Ахмет-
пен бірге кμремін» депті μжет ќыз ќауіпті
сапарѓа аттанар алдында. Кім білсін, май-
данда с‰йіктісімен кездесемін деп те ой-
лаѓан шыѓар. Ауылда μскен ќыз соѓыс
μртініњ жарты єлемді шарпып, адам таѓ-
дырын тєлкекке саларын ойлады дейсіњ
бе?..

Кіші сержант  Ќантай Омарханова ІІ Бе-
ларуссия майданы авиаполкте байланыс-
шы болып, μзініњ жауынгерлік жолын бас-
тайды. «Арќамызѓа салмаѓы 20-25 келі
катушкаларды артып, окоп-окопќа байла-
ныс тартатынбыз», – дейтін анам.

Сондай бір ќауырт шаќта жаралы бо-
лып госпитальѓа т‰седі. Жарќыншаќ бал-
ѓын келіншектіњ тμсінен тиіп, бір анарын
жаралайды. Аќыры оны дєрігерлер кесіп
тастайды.

Анамыздыњ алѓан сан медалі болатын.
Соѓыс Жењіспен аяќталѓан 1945 жылдыњ
мамырында маршал К.Рокоссовскийдіњ
μзі ќаршадай ќазаќ ќызына мейірімін тμгіп,
бетінен с‰йіп, ќ±ттыќтаѓан екен.

– Сонда маршалдыњ ж‰регі ќуаныштан
кеудесіне сыймай т±рѓанын сезіп едім. –
деп ќайталайтын анамыз.

Соѓыстан аман-есен оралѓан, ќаншама
ќиыншылыќ кμрсе де саѓы сынбаѓан,
жігері м±ќалмаѓан єке-шешеміз Аќтμбе
жерінде ќайта ќосылып, ‰ш ±л, ‰ш ќыздыњ
ата-анасы атанады. Анамыз бєрімізді
жалѓыз емшегімен ауыздандырып,
мейірімін тμкті.

Ахмет єкеміз 60 жылдарѓа дейін Аќтμ-
бе газетінде істеді. Сталинніњ кезінде со-
ѓыста т±тќынѓа т‰скендерді халыќ жауы
деп ќайта т‰рмеге жауып жатќанда елге
ќайтуѓа ж‰регі дауаламапты. ¤зініњ туыс-
туѓандарынан да ќол ‰зіп, хабар-ошарсыз
ж‰рді.

Бір к‰ні μзініњ туысы Бекназар газет бе-

тінен Омарханов фамилиясын кμріп, Аќ-
тμбеге іздеп келеді. Бауырын елге ќайтуѓа
кμндіреді.

1960 жылдыњ к‰зінде ата-анамыз Ќос-
танай жеріне – μз еліне ќоныс аударады.
Содан єке-шешеміздіњ жања μмірлері
басталады.

Єкеміз журналистиканы тастап, Орын-
бор ауыл шаруашылыќ институтында
сырттай оќып, Ќаратал ауылында зоотех-
ник болып ењбек етеді.

Ол кісініњ μмірбаяны балаларына
ж±мбаќ болып ќала берді. Єкеміз туралы
аќиќат деректерді біле алмадыќ. Ол кез-
дері заман басќа еді ѓой. Балаларыныњ
болашаѓын ойлаѓан ‰рейі болар, єке-ше-
шеміз соѓыс туралы айтуды ±натпайтын.
«ќойыњдаршы, еске т‰сірткізбењдер, ќ±дай
басќа бермесін!» – деп отыратын. Кейбір
деректерді біз жолдастарыныњ хаттарын
оќу арќылы білеміз. Ол кісілер іздеп келді
де.

Єкеміз момын, ‰ндемейтін сауатты кісі
болатын. Есепке де жаќсы еді. Газет-жур-
налдарды кμп оќитын. «Социалистік
Ќазаќстан», «Коммунизм тањы» газеттерін
‰збей алып т±ратын. Сабаќтан келгенде
ас ішіп отырып, балаларѓа газетті дауыс-
тап оќып беретін. Талќыѓа салатын. Бар-
лыќ балалары жоѓары білім алды, біраќ
еш біреуі журналистика мамандыѓын тањ-
даѓан жоќ.

Біраќ Манаш аѓа айтып отыратын,
меніњ тарихќа, єдебиетке ќ±штарлыѓым
наѓашымнан ж±ќќан деп. Манаш аѓа жа-
зуѓа шебер еді. ¤зініњ кітаптарын сыйѓа
тартќанда бетіне: «‡йдіњ жаќсысы аѓашы-
нан, баланыњ жаќсысы наѓашыдан», – деп
ќолтањба жазатын.

Шешеміз Ќантай ауылда сыйлы келін
болды. ‡лкендер «Солдат келін» деп атай-
тын. Мінезі ашыќ, тік сμйлейтін, шындыќ-
ты жаќсы кμретін. Денсаулыќтары мыќты,
ќуатты кісілер болды. Ешќашан дєрі-
дєрмек ішіп, ауырып жатќан емес. Ше-
шеміздіњ басы ауырып, балтыры сыздай
ќалса, моншаѓа ж‰гіретін. Елдіњ адамда-
ры ата-анамды єлі к‰нге дейін ањыз ќылып
еске алады.

Єкеміз Ахмет 70 жасында, шешеміз Ќан-
тай 77 жасында д‰ниеден μтті.

* * *
Балалардыњ ‰лкені Дина – Ќазаќстан-

ныњ ењбек сіњірген  м±ѓалімі, М±хит – эко-
номист, Талма – банк ќызметкері, Алма –
«Ќараталда» ќызметте, Абай – полковник,
Жанкелді – ‰лкен кєсіпкер.

Б‰гіндер майдангерлердіњ жиырма
шаќты немере-жиендері бар, олар май-
дангер ата-єжелерін маќтан етеді.

СУРЕТТЕРДЕ: Ахмет пен Ќантай, 1980
ж.; кіші сержант Ќантай жєне ол μмірініњ
соњѓы жылдары; т±тќында бірге болѓан
В.Лукин.

Суреттер Омархановтардыњ жеке
м±раѓатынан алынды.
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Аманкелділіктер асыл т±ќымды
ірі ќара мал μсіруде облысымыз
бойынша алѓы шептен кμрінуде.
Атап айтќанда: былтырѓы жылы
ауданда "Сыбаѓа" баѓдарламасын
игеру жоѓары дењгейге жеткізілді.
Жыл  ішінде баѓдарламаѓа ќатыс-
ќан 6 шаруа ќожалыѓы 182 ірі
ќара сатып алып, тапсырманы
256,3 пайызѓа орындап шыќты.
Солардыњ бірі – ауданныњ ењ шал-

ѓайында орналасќан Аќсай ауыл-
дыќ округіндегі "Гаухар" шаруа
ќожалыѓы. Б±л ќожалыќ осыѓан
дейін ірі ќара μсірумен айналысып
келсе, былтырѓы жылдыњ  аяѓынан
бастап жылќы шаруашылыѓын да-
мытуды  да ќолѓа алды.

Шаруашылыќ тμраѓасы Саѓын-
дыќ Молдатаев – кезінде совхоз
директоры болып ќызмет жасаѓан,
±йымдастыру ќабілеті мол азамат.
Ол соњѓы екі жылѓа дейін Ќоста-
найдыњ мањында т±рып келді. Ау-
дан басшылыѓы Саѓындыќќа елге
оралып, мал шаруашылыѓымен
айналысуѓа ±сыныс жасады. Ол от-
басымен жєне аѓайын-туыстары-
мен аќылдаса келе, μзі жєне ата-
бабасы туып-μскен Аќсайѓа ќайта
оралды. Келген бетте "Сыбаѓа"
баѓдарламасына ќатысып, несие-
мен 100 ірі ќара сатып алды.

Олардыњ бєрі ќазаќтыњ аќбас т±-
ќымды сиырлары. Былтыр "Єулие-
кμл" асыл т±ќымды 2 б±ќа єкелді.

¤ткен жылдыњ аяѓында
"Ќ±лан" баѓдарламасына ќаты-
сып, 4 асыл т±ќымды айѓыр сатып
єкелді. Б±лардыњ 2-уі – "М±ѓал-
жар", 2-уі – "Кμшім" асыл т±ќым-
ды жылќылары. Осы 4 айѓырды
Аќтμбе облысыныњ Атырау облы-
сымен шектесіп жатќан μњірінен
арнайы техникамен барып алып
келді. Оларды сатып алѓаннан,
жеткізу ќиынѓа т‰сті. Техника жал-
дауына тура келді. Желтоќсанныњ

аяѓында, ќаќаѓан ќыс ішінде 1300
километр жерден алып келген осы
4 айѓырды ќазір арнайы ќорада
ерекше к‰тімге алып, баѓып отыр.
Б±л айѓырлардыњ єрќайсысыныњ
салмаѓы 500 килограмм тартады.

Аз уаќыттыњ ішінде м±ндай
ж±мыстарды жасау – єрине, іскер
адамныњ ќолынан келетіні белгілі.
Ќазіргі тањда Саѓындыќтыњ менші-
гіндегі биелер тебінде баѓылуда.
Ал ірі ќаралары арнайы орында
к‰тілуде. Малдарыныњ к‰йлері жаќ-
сы.

– Амандыќ болса, таяу жылдар-
да жылќыны 300-ге, ірі ќараны
400-ге жеткізуді жоспарлап отыр-
мын. Ќазірдіњ μзінде ќолдаѓы мал-
дыњ μнімдерін Шымкент жєне Ќос-
танай ќалаларында сатќызудамын.
Біздіњ μњірдіњ малыныњ етіне деген
с±раныс жоѓары. Себебі, жеріміз

ќ±нарлы шμпке бай, μзендеріміздіњ
суы таза. Біздегі Мойылды μзені –
атына сай мойылды десе мойыл-
дай. Ќазіргі тањда 5 адамѓа ж±мыс
беріп отырмын. Олардыњ екеуі
жылќыны тебінде баќса, ‰шеуі ірі
ќараны жайлайды. Жем-шμп
жеткілікті. Ќора-ќопсыларым жай-
лы. Былтырѓы жазда б±рынѓы
"Б‰йректал"  совхозыныњ бос ќал-
ѓан бірќатар ќ±рылыстарын алып,
оларды жμндеуден μткізіп, игілігін
кμріп отырмын. Жем-шμпті ќ±нар-
лы ќалпында ерте шауып, жинап
алдыќ. Тμрт т‰лік малымыз таза су
ішсін деп ќорамныњ жанынан ќ±дыќ
ќаздырып алдым. Оныњ суы мол.
Ќысы-жазы игілігін кμрудеміз.
Єрине, жан ќиналмай, тєн рахат
таппайды. Мал μсіруге саналы
т‰рде келдім. Жоспарым кμп. Біраќ
оны алдын-ала айтпай-аќ ќояйын.

Орындалуын уаќыт кμрсетеді ѓой.
Маѓан аудан басшылыѓы тарапы-
нан болсын, ауыл басшылыѓы та-
рапынан болсын тиісті кμмек бо-
лып т±р. Меніњ де маќсатым – μзім
сияќты мал μсірушілермен бірге ту-
ѓан ауылым Аќсайды дамытып,
μркендетуге ‰лес ќосу. Баяѓыдай
емес, ќазір мал аз ѓой. Сондыќ-
тан, жайылым жетеді. Су байлыѓы
да аз емес. Бізге тек нєтижелі
ж±мыс жасасаќ, жетіп жатыр, –
дейді шаруа ќожалыѓыныњ тμра-
ѓасы Саѓындыќ ныќ сеніммен.

Біз онымен бірге шаруашылы-
ѓын аралап кμрдік. Ќоралары μзі
айтќандай жаќсы жасалыпты. Ал
алыстан єкелген асыл т±ќымды ай-
ѓырлары жабыќ ќарањѓы ќорада
бос ж‰р екен. Сондыќтан оларды

суретке т‰сірудіњ орайы келмеді.
Біраќ, асыл т±ќымныњ аты – асыл
т±ќым ѓой. Жылќылардыњ к‰йі μте
жаќсы екен. Біздіњ Торѓайдыњ жыл-
ќыларына ќараѓанда ењселі де ірі,
шомбалдай зор. Денелері т±тас
біткен. Б±л айѓырлар ‰йірге т‰ссе,
єрине, жылќы т±ќымыныњ асылда-
нары сμзсіз.

– Біз Саѓындыќтыњ μмірбаяны-
мен жете танысып шыќтыќ. Ол мал
шаруашылыѓы саласында жемісті
ењбек еткен азамат. Кезінде Ќос-
танай облысында совхоз директо-
ры да болып істеген. Оныњ елге
келіп, мал μсірумен айналысуына
кењес бергенімізде, ±сынысымызды
ќабыл алѓанына ќуандыќ. Азама-
тќа Ќазаќстанныњ ќай жері де бол-
сын атамекен ѓой. Біраќ, болсада
мал шаруашылыѓымен айналыс-
ќаннан кейін шалѓайда жатќан μз

ауылын т‰леткенге не жетсін?! Са-
ѓындыќ аз уаќыт ішінде асыл т±ќым-
ды ірі ќара мен жылќы μсіруді сєтті
бастап отыр. Болашаќта біз оныњ
осы салада жаќсы нєтижеге жете-
тініне сенеміз, – дейді аудан єкімініњ
орынбасары Талѓат Тойшыбек±лы
Карбозов.

– Мен де кезінде Саѓындыќ
секілді совхоз директоры болып
ќызмет істедім. ¤мірлік тєжірибе-
ден байќаѓаным – мал т±ќымын
асылдандырмай болмайды. Кμп
нєрсе т±ќымѓа байланысты. Саѓын-
дыќтыњ сатып єкелген айѓырлары
жергілікті жылќыларды асылданды-
руда оњ нєтижесін береді деп есеп-
тейтін. М±ныњ ‰стіне б±л айѓырлар
атаќты "Кμшім" жєне "М±ѓалжар"
асыл т±ќымдарынан. Єсіресе,
"Кμшім" жылќысыныњ тиімділігі мол.
Б±л ретте Саѓындыќ ауданымыз
бойынша асыл т±ќымды жылќы
μсірудіњ бастамашысы болып отыр.
Оѓан  осы  істе єріптесі ретінде тек
ќана табыс тілейміз, – дейді аудан-
дыќ кєсіпкерлік жєне ауылшаруа-
шылыѓы бμлімініњ басшысы Ерлібек
Ќасымбек±лы Ещанов.

Иє, батыр атындаѓы ауданда
асыл т±ќымды жылќы μсіру ісі осы-
лайша ќолѓа алынып отыр. Бас-
тама жаман емес. Саѓындыќты ќол-
даѓан "Ж±ман" шаруа ќожалыѓы-
ныњ  тμраѓасы Жаќсылыќ Мырзе-
кеев те таяуда асыл т±ќымды жыл-
ќылар сатып єкелмек. "Кμз –
ќорќаќ, ќол – батыр" деген ѓой.
Тєуекел етіп, сол "батырлыќты"
танытќан Саѓындыќќа аќсайлыќтар
да жєне барша аманкелділіктер
де тілектес болып отыр.

Аманкелді ауданы.

СУРЕТТЕ: асыл т±ќымды
мал μсіріп отырѓан "Гаухар"
шаруа ќожалыѓыныњ тμра-
ѓасы Саѓындыќ Молдатаев.

Суретті т‰сірген автор.

"БИЗНЕСТІЊ ЖОЛ КАРТАСЫ – 2020"

Хамитбек
      М¦САБАЕВ

Кітапхана ќазіргі кезде
аќпараттыќ, аѓартушылыќ
орталыќ ќана емес, сондай-аќ
кездесулер мен пікір
алмасулардыњ жєне єркімніњ μз
ойын ашыќ айтар азат алањына
да айналып отыр.

Облыстыќ кітапхананыњ ќонаќжай
бμлмесінде б±л жолы екі дєуірдіњ
±рпаѓы бас ќосты. Баршаѓа ортаќ бо-
лѓан таќырып "Б±л – біздіњ заманы-
мыз". ¦рпаќтар арасындаѓы пікір ал-
масу еркін єрі ойды ашыќ, жењіл жеткі-
зумен ерекшеленді. Кездесуге облыс-
тыќ ішкі саясат басќармасыныњ бас-
шысы Ж.Маќанов, облыстыќ ардагер-
лер кењесі тμраѓасыныњ орынбасары В.Семено-
ва, аќын, аудармашы, баспагер А.Тарасенко,
μлкетанушы, публицист, отставкадаѓы подполков-
ник, ¦ЌКД Ќостанай облысы бойынша м±ражайы-
ныњ директоры А.Ќаратаев секілді аѓа ±рпаќтыњ
μкілдері шаќырылды. Ал жастар атынан облыс-
тыќ жастар ісі жμніндегі басќарма басшысыныњ
м.а. Д.Ќарымсаќова, ќалалыќ мєслихат депутаты
Т.Антонинова, "Жас Отан" жастар ќанатыныњ μкілі
Е.Тμлетаев, аймаќтыќ КТК жетекшісі М.Бєкір ќаты-
сты. Сондай-аќ кμрермен ретінде студент жастар
да келді.

Алдымен сμз алѓан аѓа буын, μз заманы жайын-
да ашыќ та ќызыќты єњгіме μрбітті. Адами ќасиет,
патриоттыќ сезім, Отанѓа деген адалдыќ таќыры-
бында ойларын ортаѓа салды. Жастар жаѓы да
ќысылмады, олар да μз пікірлерін білдіріп отыр-
ды. Динара Ќарымсаќова: "Жастарѓа сену керек"
десе, Татьяна Новикова "Жањалыќтан артта ќал-
май ќашанда алдында ж‰ру керек" деген ойын
ќосты. Єрине, жас болѓанѓа не жетсін. Жалындап,

Єлемдік даѓдарысќа орай, Елбасы ‰кіметтіњ
кењейтілген отырысында кєсіпорындарда μндіріс
кμлемі тμмендесе де, ж±мыс орындарыныњ
ќысќаруына жол берілмеуі ќажеттігін ќадап тапсырѓан
болатын. Осыѓан орай, біздіњ облыстыњ аудан,
ќалаларында да ж±мыссыздыќтыњ алдын алуѓа
баѓытталѓан тиісті ж±мыстар ќолѓа алына бастады.

Алтынсарин ауданында да орта жєне шаѓын бизнесті
μркендету аясында халыќты ж±мыспен ќамту мєселесі μз
шешімін тауып отыр. Б‰гінде ауданда ‰ш мыњѓа жуыќ
адамды ењбекпен ќамтып отырѓан осындай 505 орта жєне
шаѓын бизнес субъектілері ж±мыс істеуде. ¤ткен жылдыњ
μзінде ауданда жањадан жиырма кєсіпкерлік субъектісі
ашылѓан кμрінеді. Сондай-аќ, "Бизнестіњ жол картасы –
2020" баѓдарламасы шењберінде тμрт кєсіпкерге 1 млн.
402 мыњ тењгеге инвестициялыќ ќолдау кμрсетілген.
Ќазіргі тањда єлемдік даѓдарысќа байланысты ауданда
ж±мыссыздыќќа жол бермеу аясында орта жєне шаѓын
бизнесті дамытып отырѓан кєсіпкерлермен меморандумѓа
ќол ќою басталды. Мєселен, жаќында ѓана жергілікті
билік осы ж±мыссыздыќты болдырмау, ењбеккерлердіњ
жалаќысын ќысќартпау маќсатында "Зуевка", "Темте",
"Парасат", "Айдала", "МельАгроПром", "Сосновый бор"
тєрізді ірі серіктестік басшыларымен меморандумѓа
отырды. Аудан єкімі Б.Ахметовтыњ айтуынша,
Елбасыныњ ж±мыс орындарын ќысќартпау туралы
тапсырмасына орай, м±ндай меморандумѓа ќол ќою
ж±мыстары тек ірі серіктестіктермен ѓана шектелмейді,
єріќарай жеке шаруа ќожалыќтарымен де жалѓасын
табатын болады.

Алтынсарин ауданы.

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

¦РПАЌТАР¦РПАЌТАР¦РПАЌТАР¦РПАЌТАР¦РПАЌТАР
         сабаќтастыѓы         сабаќтастыѓы         сабаќтастыѓы         сабаќтастыѓы         сабаќтастыѓы

уаќытты еншісіне баѓындыра білетін жастар елдіњ
келешегі болатыны шындыќ.

Аќыр аяѓында Отаныњды ќаншалыќты с‰йсењ,
патриот болсањ, сеніњ ењбек етуіњ, еліњніњ дамуы
мен г‰лденуіне ќосар ‰лесіњ де соншалыќты ма-
њызды  деген  ортаќ  пікірге тоќтау жасады. Оты-
рыста Жанділдє Маќанов "Оќитын μлке" жобасы
жайында автор ретінде кењінен єњгімелей кетті.
Кітап  оќудыњ  пайдасын терењірек т‰сіну керек
жастарѓа. Ол ‰шін осындай жобалардыњ мањызы
жоѓары.

Ќазаќстанныњ болашаѓы жайындаѓы бейнеро-
лик пен Ќазаќстанныњ б‰гінгі жаѓдайы туралы
кітаптар ќойылѓан "Б±л – біздіњ заманымыз" таќы-
рыптыќ сμресі де кездесуге келгендердіњ ќызыѓу-
шылыѓын тудырды. Кездесуді ж‰ргізген Д.Дєурен-
бекова келгендердіњ барлыѓын кітапхананыњ бай
ќорын пайдалануѓа, дєст‰рлі жєне сандыќ н±сќа-
даѓы єдебиеттерді, аќпараттарды кμбірек оќуѓа
шаќырды.

СУРЕТТЕ: пікір алмасќан екі ±рпаќ μкілдері.

Меморандумѓа
ќол ќойды

Ќарлыѓаш
   ОСПАНОВА

асыл т±ќымды мал μсірудеасыл т±ќымды мал μсірудеасыл т±ќымды мал μсірудеасыл т±ќымды мал μсірудеасыл т±ќымды мал μсіруде
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Дүбәра ұрпақ 
өспесін десеңіз...

Ермекбай 
 ХАСЕНОВ

Көкейде   жүрген  осындай   сауалға    жауап  іздеушілер  
көп.  Себебі, сыныпта пәндерді қазақша оқып, үзіліс кезін-
де оқушылар орысша сайрай жөнеледі. Ұлы болсын, қызы  
болсын өзара орыс тілінде кеңесіп тұрады.  

Бір қарағанда  қазақ   мектебі    оқушыларының  қос   
тілді меңгергені дұрыс сияқты. Тіпті,   шет тілін  үйренсе, 
құба-құп. Сайып келгенде, ана тілін жетік білгенге ештеңе  
жетпейді.  Қазақ    мектебіне бара тұрып, пән сабақтарын ұға 
алмаса, масқаралық сол емес пе?    

Бұған  мына оқиға дәлел бола алар деп ойлаймын. 
Інілерімнің бірі  үйге телефонмен хабарласып  мұңын  шақты. 
Баласы бастауыш мектебінде оқыпты. Бесінші сыныпқа 
барғанда қиналса керек. Ата-анасы кезінде орыс мектебін 
бітірген. Қазақша оқулықтардағы сөздердің мағынасын 
түсінбейді. Содан болар баласына үй тапсырмасын орындау ға 
көмек бере алмайды. 

Бала ата-анасынан көмек сұрап мазалайды. Пәндік  
оқулық сөздерін түсінбейді. Мұндайда үйдегі ересектердің 
барлығы болмағанымен, біреуі  қазақ тіліне жетік болғаны 
дұрыс. Баласымен бірге  үй тапсырмасын түсінісіп, орын-
дағаны абзал ғой.  

Айтсын, айтпасын, кішкенесінен ұлттық тілде сөйлеме-
ген  бала  мектепке барғанда мүлде қиналады. Үйде ата-ана 
орысша мүдірмей сөйлеп, баласы    қоса шүлдірлесе, мұның 
соңы қандай нәтиже бермек? 

Сөзіміз  жалаң болмас үшін   бөбекжайға баратын сәби-
лер жайына тоқталайық. Мектепке дейінгі мекемелер заман 
талабына сай жұмыс істеуде .  Қазақ    тобы     тәрбиешілері   
шәкірттерін   ана тілінде  сөйлеуін  мұқият   қадағалайды. 
Мұндай балалар ертең қазақ  мектебінің  табалдырығын  ат-
тағанда сабаққа алғыр   болады. Ұлттық тілде білім алуға 
құлшынысы да жоғарылайды.  

Жалпылай   алғанда,  сәби   былдырлап  сөйлей  бастаған   
шағынан ұлттық  тілдегі сөздердің мағынасын  тереңдете 
үйреткен дұрыс.  Себебі, қазақтың  төл сөздерінің  мағынасы 
тереңде жатыр.

Таныс   замандасым    қазақша    «Жымиған»   деген    сөзді    
баласы  бірден түсінбегенін айтты. Әлгі  азамат қазақ мек-
тебінде оқығандықтан баласының үй тапсырмасын орын-
дауын  өзі қадағалайды екен. «Жымиған» сөзін    ұқтыру    
үшін     баласының    бетіне тура қарап тұрып , жымиып 
күліпті. Сосын: 

Міне, жымиған деген осы, –  депті. Мектеп табалдырығын 
енді аттаған әлгі   оқушы «Жымиған» сөзінің  мағынасын  
осылайша    түсінсе  керек.  

Ауылдан    қалаға қонаққа келген қария үйдің ішінде 
жүгіріп жүрген  бес   жасар балаға : «Шырақ , бір түйір мақта 
әкеп бере  қойшы» деп қолқа салады. Қазақшалаған себебі , 
бала ана тілінде жақсы сөйлейді. Түсінігі бар ғой деген ойда 
болған. Қарияның  сөзін бала түсінбей: «Мақта» деген немене   
деп сұрайды. Қонақ  мақтамен құлағымды тазартамын  дейді. 
«Ә, сізге  керегі «Вата» ғой деп бала сарт  еткізеді.  

Бұдан   нені   ұғуға   болады? Тұрмыста қолданылатын   
сөздерді баламен  пікірлескенде    жиі-жиі    қайталағанның    
пайдасы   бар. 

   Тағы бір танысым баласының үйіне телефонмен хабар-
ласқанда немересі   үйде жалғыз өзі екенін жеткізуді   ойлап: 
«Мен бір» депті. Немересі «Үйде мен бір өзім ғанамын» де-
генді ана тілінде жеткізе алмағанына атасы  риза емес.  

Айта кету  керек,  қазақ мектептерінің бағдарламасы 
анағұрлым күрделіленіп кеткенге ұқсайды. Соған  көз жет-
кіздім.  

Бірде   жетінші    сынып   оқушысы   әдебиет   пәні кітабын   
оқып отырып, шағын әңгіме мазмұнын түсінбепті. Әңгіме 
авторы – жапон жазушысы. Бірінші жақта әңгімеленетін 
прозаның   тақырыбы «Арқаның хикаясы».  Әңгіме тақыры-
бын оқи тұрып, «Арқа»  сөзінің  мағынасына түсіне алмай-
сың. Адамның арқасы ма, әлде Қазақстанның жер жәннаті 
–Арқа ма? 

    Жапон жазушысы өзінің елінде атом бомбасы жа-
рылғанда зардап шеккен жігіт  туралы әңгімелеген. «Біреу    
арқамнан  итеріп  қалғандай  жалп  еттім.     Жан-жағыма     
қарап,    ешкімді   таба алмадым» дейді кейіпкер.  Оның жерге 
құлаған себебі, атом бомбасы жарылған  кезде   ауа толқы-
ны соғып өткен. Арқасы қатты күйген жігітке  бірнеше  рет 
операция  жасалған. Сөйтіп, оның арқасы тыртық-тыртық 
болған. Міне,  арқаның   хикаясы осындай.

Әрине, шетел әдебиетін мектепте оқытқан   дұрыс бо-
лар.  Дегенмен, ана  тілін жетік  білмейтін   оқушы    жапон   
жазушысының арқаның    хикаясы   туралы  туындысые   
қалай  түсінбек?  

Айтайын  дегенім...
Біздің қатарымыз газет-жур-

нал, кітап оқуға жас кезімізден 
қалыптасып өскендіктен, оған 
деген ықыласымыз ерекше. 
Сонау Советтік дәуірде бұл ба-
сылымдарға уақытында қолы-
мыз жете бермейтін еді.Мектеп 
қабырғасында оқып жүрген 
кезімізде қолымызға бір кітап 
түссе болды, қолдан-қолға тигіз-

бей оқитынбыз. Кітапты бұрын 
оқыған балалардан мазмұнын 
сұрап, талқыға салатын едік. Ал 
журнал кездесе бермейтін еді. 
Газеттің өзі сирек келеді. Ондай-
да басымызды алмай өзіміз бір 
оқып шығып, ауыл үлкендері-
не бар жаңалықты айтып беруді  
парыз санайтынбыз.

Мен өзім 1966 жылдан бастап 
«Коммунизм таңынан» бүгінгі  
облысымыздың айнасы «Қос-
танай таңы» газетін үзбей зер 
сала оқып келемін – деп айт сам 
артық болмас. Облыстық газет-
тің әр жылдары  жазған жаңа-
лықтарының өз ерекшеліктері 
бар. Бірін жақсы, бірін нашар 
деп баға беруден аулақпын. 
Сайып келгенде уақыттың, за-
манның ілгері құлаш ұрып алға 
басуы, газетті жақсарта түсуі 
заңдылық емес пе?!

Облыстық «Қостанай таңы» 
газеті сан алуан тақырыпты 
қамтиды. Оның әр нөмірі кел-
ген сайын асығып бетін ашып 
оқуға құмарта түсеміз. Жақсы 
жаңалық көңіліңді көтеріп тас-
таса, жағымсыз нәрсені оқыған-
да неге бұлай болды деп көңілің 
құлазып қалатыны тағы бар.

Өткенге зер салып, бағала-
май, ілгері басу мүмкін емес. 
Анығын айтқанда газет кейін-
гі кезде көпшілікті өзіне бау-
рап алды. Сонау Советтік дәуір 
кезінде аянбай халық үшін ең-
бек еткен азаматтар баршылық 
болатын. Ол кезде олардың ең-
бегі бағаланбай грамотамен ғана 
шектелетін. Оның еңбек жолы, 
мамандығы білімі, іс тәжіри-
бесі, халыққа деген адалдық 
жолы газет бетінде айқышталып 
бағаланбайтын еді. Бұл жағдай 
газет бетінде кейінгі кезде жа-
рық көре бастағаны қуанышқа 
бөлеп, ризашылығымызды ту-
дырғандай.Сол сияқты облыс 
бойынша ақын-жазушы, өнер 
тапқыштардың газет бетінен 
жиі көрінуі де қуантады.

Арқа жері – Қостанайда 
өткен ғасырлардан белгілі от 

ауыз ды, қызыл тілдің шешен-
дері жайлы  тереңірек жазылып 
тұрса кейінгі ұрпақ үшін өте қа-
жет-ақ.

Жер-су атаулары туралы 
Шөптібай Байділдиннің жазға-
ны өте дұрыс болған деп  білемін. 
Бұл тақырып көпшілікке тап-
тырмас дүние. Ел мен жердің 
тарихын  таныс тыру келешек-

тің еншісіне қала бермек деп 
ойлаймын.

Біздің елде атақты ақиық 
ақын, жерлесіміз, 1950 жылы 
мұғалім болып жұмыс істеген 
Ғафу Қайырбеков «Қызбел» 
жайлы бірнеше өлеңдер жазып 
қалдырған болатын. 

Қатын-қазған, 
         Төре-түскен, Шара-бас,
Қыз-емшектің 
 найза тасы жалаңаш,
Терістіктен 
 Теке-діңі теңбіл көк,
Сипатына кім 
   қызығып қарамас, – 

деген өлеңі жер аттарын сипат-
тап, тарихтың  қилы кезеңдерін 
беріп тұрған жоқ па.

Сонау Мойылды, Дәмді өзен-
дерінен бастау алатын Қоңы-
раулы өзені төргі ауылды, 60 
шақырымға созылып жатқан 
Сарықопаны суландырып тұрға-
ны ғажап көрініс бір ғанибет.

Осы Қоңыраулы өзенін  Ғафу 
ақын сол жылдары былай сурет-
теген еді:

Жаз болғанда 
 қоңыраулатып ағады,
Күйдің шегін 
 әр уақытта қағады,
Жалғыз жатқан 
 Қоңыраулының өзені,
Бүкіл аймақ жер суына 
             қанады.
Қоңыраулы өзені туралы 

бірнеше аңыз  бар. Қоңырау – 
құлынның мойнына ит-құстан 
аман болсын деп тағып және де 
қай жерде жүргенін дыбысы нан 
анықтау үшін  тағылады  екен. 
Аңызда қоңыраулатқан күй-
ме жеккен татар байы,  тасып 
жатқан өзеннен өтем дегенде 
суға кеткен көрінеді. Содан өзен 
аты «Қоңыраулы» болып қалған 

деседі.
Ал Сарықопа тарихы Сәбит 

Мұқановтың «Мөлдір махаб бат» 
романына негіз болған  оқиға-
ның нақты екені рас. Оқиға осы 
Қызбелде болған ұрпақтары сон-
да қазір де өсіп-өніп жатыр. 

Қазақ даласы тұңған тарих, 
оны біле жүрген ләзім. Газет 
осыған жете көңіл бөліп жүр. 
Ризамын! Тек менің бүгінгі 
«Қос танай таңынан» көргім 
келетін дүние – дін тақырыбы. 
Осы елдің тумасы, Алаштың 
ардақтысы  М.Дулатұлы «Оян, 
Қазақ» деген өлеңінде:

Көзіңді аш оян қазақ, 
    көтер басты,
Өткізбей қараңғыда 
    бекер жасты,
Жер кетті, дін нашарлап,
                 қал қарам боп,
Қазағым енді жату 
  ж а р а м а с т ы . 

– дейді. Бұл  әлі де өзекті. Сол 
себепті Алланы еске алып құр-
меттеу, кейінгі жастар үшін 
мағыналы бет бұрыс болары сөз-
сіз. Осы орайда ақын Жұма-На-
зар Сомжүректің «Алланың 99 
көркем есіміне, 99 көркем жыр» 
кітабы ойымның өрісін артты-
рып дем берген сияқты:

Патша Құдай мықты, 
  әрі өте берік,
Адам боп, жаралмасақ 
      нетер едік.
Ой берген, ақыл берген,
       сана берген,
Алла атын асқақтатып 
       көтерелік.
Алланы құрметтеу, дінді бе-

кем ұстау, ұрпақты адалдыққа, 
адамгершілікке, имандылыққа 
бастайтын нақты жол болмақ 
деген ойдамын. 

Өтеш ЖҮСІПҰЛЫ,
зейнеткер.

Берері мол
басылым

Қостанай облыстық Марал 
ишан мешітінде өңірдегі барлық 
деңгейдегі имамдардың біліктілі-
гін көтеруге ерекше көңіл бөлініп 
келеді. Мұндағы қызметкерлер 
ҚМДБ-ның дін қайраткерлерінің 
алдына қойып отырған келесі 
міндеттерін күнделікті жұмыста-
рында басшылыққа алып оты-
рады. 

Облыстың бас имамы Асыл-
хан қажы Түсіпбек бұл өзекті 
мәселені үнемі қадағалап, жұ-
мыс барысында біліктілік, іскер-
лік жайларына да жеткілікті назар 
аударады. 

Мәселен, жуырда ғана облы-
стық мешітте төрт күндік семи-
нар өткізілді. Оған өңірдегі бар-
лық аудандар мен қалалардың 
имамдары қатысып, көп жайды 

көңілге түйді. Онда Ақида, фиқһ 
тақырыптары бойынша дәріс 
оқылды. Дәрісті облыстық Марал 
ишан мешітінің наиб имамдары 
Дархан Сыздықов пен Асқар 
Мейрамбекұлы жүргізді. 

– Біздің мешітте мұндай семи-
нарлар өткізу дәстүрге айналды. 

Өйткені оның барша имамдарға 
берері мол. Сонымен қатар осын-
дай басқосу барысында олар бір-
бірімен тәжірибе де алмасады. 
Болашақта да осындай семинар-
ларды ұйымдастыра бермекпіз, 
– дейді наиб имам Дархан Сыз-
дықов. 

Мешітте семинар өтті

•  «Қостанай таңы» – менің газетім
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Ќостанай облысы аумаѓында
ќола дєуірініњ ескерткіштері осы-
дан жиырма жылдан астам
уаќыттан бері ќазылып, зерттеліп
жатќан Лисаков тμњірегіндегі
ежелгі мекен де кμне заманнан
кμп мєлімет береді. Зерттеу ж±-
мыстары ж‰ргізілгеннен бері 2
мыњ шаршы метрден астам ќо-
ныстар мен т±раќтар ашылыпты.
Осы кезге дейін Ќараѓанды мем-
лекеттік университетініњ оќыту-
шысы Эмма Усманованыњ жетек-
шілігімен ж‰ргізілген ж±мыстар
нєтижесінде 300-ден астам ежел-
гі ќорымдар мен тас ќорѓандар,
бес ќоныс аршылды, м±нда 40
ескерткіш белгілі болды.

– ¤ткен ѓасырдыњ сексенінші
жылдарында "¤ркен" кен байыту
комбинаты жанынан м±ражай
бμлімі ашылѓан. 1991 жылы ќала-
лыќ єкімдіктіњ ќарауына беріліп,
Лисаков ќалалыќ "Жоѓарѓы То-

был тарихы мен мєдениеті" м±ра-
жайы деген атауѓа ие болады.
М±ражайда даланыњ ежелгі тари-
хы, ќала тарихыныњ залы, Еура-
зия даласы мєдениетініњ залы,
кμркем залы, дала ќоры атты бес
бμлім бар. Б‰гінде б±л тарихи
орында археологиялыќ ќазба-
дан табылѓан 400-ден аса
жєдігер ќойылѓан. Олардыњ
ќ±рамы да ќызыќ. 200-ден астам
ќыш ќ±мыралар, 40-тан аса ќола-
дан жасалѓан ќ±ралдар, 30-ѓа
тарта с‰йектен, ќоладан, алтын-
нан жасалѓан єйелдердіњ єше-
кей заттары бар. Ќазаќстанда
ќола дєуірініњ ескерткіштерін ењ
кμп жинаѓан осы Лисаков м±ра-
жайы ѓана. М±ндай мол олжа осы-
дан 3,5-4 мыњ жыл б±рын Тобыл
бойында μркениеттіњ болѓанын
мењзейді. Тарихшылар оны жа-
саѓан біздіњ дєуірімізге дейінгі ІІ
жылдыќта μмір с‰ріп, бірнеше

кезењдерден т±ратын Андрон
мєдениеті дєуірініњ μкілдері
екенін айтады.

Андрон мєдениетініњ μзі тарих
ѓылымына 1911 жылы енгізілгені
белгілі. Содан бергі ж‰з жыл бойы
тарихшы-археологтарды адам-
зат ќоѓамындаѓы μркениет оша-
ѓыныњ негізін салѓан ежелгі баба-
ларымыз єлі де ж±мбаѓын т‰гел
ашпай ќызыќтырып келеді. Та-
рихшылардыњ айтуынша, Еділ-
Жайыќ аймаѓында, Оњт‰стік
Сібір, Еуразия орталыѓында
Арий тайпалары ќалыптасќан.
Осы тайпалар туралы мол дерек
ќалдырѓан ењ кμне зороастризм
дінініњ "Авеста" кітабында арий-
лердіњ мекені туралы да айтыла-
ды. Арийлердіњ жері "Ариан Вай-
джа" – "арийлер даласы" деп
аталды. Ол ќазіргі Еділден бас-
тап, Ємудария, Сырдария, Кас-
пий тењізі, Арал тењізі жєне Па-
мир-Алтай мен Тянь-Шань таула-
рына дейін созылды. Єрине, б±л
аумаќтыњ ќ±рамына Ќостанай-
Торѓай даласы да кіреді.

Лисаков ќорымында ежелгі
тайпалардыњ мєдениетінен ха-
бар беретін ж‰зден аса жерлеу
ќорѓан белгілі болса, олардыњ
барлыѓыныњ μзіндік ерекшелік-
тері бар. Ќабірлердіњ ішінен
аѓаш, мата, киіз ќалдыќтары та-
былѓан. Олардыњ арасында ар-
хеологияда сирек кездесетін ан-
троморфтыќ (адам бейнесі) ‰л-
гідегі идолды ерекше атауѓа бо-
лады. "Кμсем  ќорѓанын"  ќазѓан
кезде оныњ басќа ќабірлерден
айырмашылыѓы  бірден байќал-
ѓан, ќорѓанныњ сєулеттік жаѓынан
салынуы  адам ойыныњ жетілге-
нінен хабар береді.

– Біздіњ м±ражайдаѓы жєдігер-
лер  ѓасырлар  ќойнауында  ќал-
ѓан μркениеттен хабардар етеді,
єсіресе ќола дєуірініњ ескерткіш-
тері ерекше. Оѓан дєлел – ќыш
ќ±мыралар ќола дєуірінде дамы-
ѓан ќолμнердіњ кμрінісі. Бір ќы-
зыѓы, онымен тек єйелдер айна-
лысќан жєне ол анадан ќызына

беріліп отырѓан. Жиегінде саусаќ
ізі бар ќ±мыралар жиі кездеседі,
б±л –  осыдан  3,5  жыл  б±рынѓы
єйел саусаѓыныњ тањбасы. Біз
м±ны дєлелдеу ‰шін ер кісініњ,
єйелдіњ, кішкентай ќыз баланыњ
саусаќ іздерін т‰сіріп алып,
тєжірибе жасап кμрдік. Ер кісініњ
саусаќ тањбасы єйелдіњ ќолына
ќараѓанда ірі, айырмашылыѓы
білініп т±рады. Сосын ќ±мыра-
лар жасаумен арийлер отбасы
болып айналысќан деген де
ќорытынды жасаѓымыз келеді.
Біздіњ ќорда бедерлері, саусаќ

іздері бір-бірінен аумайтын ќ±мы-
ралар  саќтаулы, –  дейді   "Жо-
ѓарѓы Тобыл тарихы мен мєдени-
еті" м±ражайы директорыныњ
орынбасары Юлия Буданова.

Андрон мєдениеті, арийлер
туралы тарих ѓылымында аз жа-
зылмаѓанынан хабардармыз.
Арийлер туралы айтќанда бізде
жањалыќ ашайыќ деген ой жоќ.
Маќсат тєуелсіздігімізге ие боп,
тарихымызды жања кμзќараспен
екшеп жатќан т±ста археология-
ныњ айѓаѓы да, айтары да, ѓылы-
ми мањызы да ерекше екенін еске
салу.

Лисаков ќалалыќ "Жоѓарѓы
Тобыл тарихы жєне мєдениеті"
м±ражайыныњ аѓа ѓылыми ќыз-

меткері Шынар Ермаѓамбетова-
ныњ айтуынша, м±нда жоѓары
сынып оќушылары жиі келеді
екен. М±ражай ќызметкерлерініњ
маќсаты оќушыларды тарихтан
хабардар ету. Ай сайын ќала-
даѓы мектептердіњ оќушыларын
жинап, ќазаќ, неміс, славян ±лты-
ныњ μкілдерініњ ±лттыќ ќолμнері-
нен ќ±ралѓан кμрмені кμрсетіп,
тарихы жайында арнайы сабаќ-
тар ж‰ргізіп т±рады. Сонымен
ќатар, сынып оќушылары єрт‰рлі
топќа бμлініп, кесте, кілем тоќу,
жіп иіру, саздан ќ±мыра жєне ба-
сќа да ќолμнерлер т‰рлерін жа-
сайды.

М±нда ќазір мектеп оќушыла-
рынан ќ±ралѓан "Атамекен" клу-
бы ж±мыс істеп келеді. Мектеп
оќушылары осы мањайдаѓы
ауылдардыњ топонимикасына
байланысты зерттеу ж±мыстарын
ж‰ргізеді. Жєне жоѓары сынып
оќушылары жаќын мањайдаѓы
тарихи орындарда ќазба ж±мыс-
тарын ж‰ргізуге тєжірибеден
μтіпті. Олар м±ражайда т‰рлі ой-
ындар μткізіп, келушілерге экс-
курсия ж‰ргізу тєжірибе сабаќта-
рына бейімделеді екен. Ќаладан
отыз шаќырым жердегі Ќайыњ-
дыкμл ауылына барып, ондаѓы
ќ±ймаќ±лаќ ќариялармен кез-
десіп, кμне тарихтан сыр шер-
тетін єњгімелерге ќаныќ болады.
Оќушылар сондай-аќ Ново-Иль-
инов ауылыныњ мањында сынып
жетекшілерімен бірге ќазба
ж±мыстарын ж‰ргізуге барып
т±рады.

Жалпы м±ражайдыњ бір
бμлмесі толыќтай ќазаќ халќы-
ныњ мєдениеті мен этнография-
сы, салт-дєст‰ріне арналып жаб-
дыќталѓан. М±ражай ќабырѓасын-
да кейбір к‰ндері тарих жєне ар-
хеология пєндеріне арналып, ол
жалпы теориялыќ сабаќтан бас-
талады. Екінші сабаќ таѓамдарѓа
байланысты болса, ‰шіншісі
ќазаќ халќыныњ ойындарын на-
сихаттауѓа арналѓан.

Лисаков ќаласы.

СУРЕТТЕРДЕ: Лисаков ќала-
лыќ "Жоѓарѓы Тобыл тарихы
мен мєдениеті" м±ражайынан
кμріністер.

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

Жаќында облыстыќ тμтенше жаѓ-
дайлар департаментінде "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы зањнаманыњ
орындалуы жєне параќорлыќтыњ ал-
дын алу" таќырыбы бойынша семи-
нар-кењес μтті. Оѓан тμтенше жаѓдай-
лар органдарыныњ ардагерлер ке-
њесі, облыстыќ ІІД, ЌР Мемлекеттік
ќызмет істері жєне сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігініњ Ќос-
танай облысы бойынша департа-
менті, "Н±р Отан" партиясы ЌОФ
μкілдері ќатысты.

Семинарда сыбайлас жемќор-

ЌР ІІМ Тμтенше жаѓдайлар комитетініњ
Кμкшетау техникалыќ институтына канди-
даттарды іріктеудіњ сапасын арттыру ‰шін
КТИ аѓа оќытушысы μртке ќарсы ќызмет
капитаны П.Максимов 9-10 аќпан к‰ндері
μњірімізде болды. Насихат тобыныњ бірлес-
кен ж±мыстарына Ќостанай облысы ТЖ
органдары ардагерлері кењесініњ тμраѓасы
В.Киселев, департаменттіњ кадрлыќ ж±мыс
бμлімініњ бас маманы А.Сармурзина, инсти-
туттыњ к‰ндізгі оќу бμлімініњ 4-ші курс кур-
санты Н.Бекетов ќатысты. Олар Ќостанай
ќаласы жєне Ќостанай ауданыныњ 5 мек-

Міндет – жемќорлыќтыњ
алдын алу

лыќќа ќарсы зањнаманыњ орындалуы
бойынша теориялыќ білімді ж‰йелеу,
бекіту жєне талќылау мєселелері
кμтерілді. Облыстыќ тμтенше жаѓдай-
лар органдарында сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы, зањдылыќтыњ жай-к‰йі
жєне тєртібін к‰шейту жμнінде алдын
алуѓа арналѓан ж±мыстар туралы кадр
ж±мысы бμлімініњ, психологтар, депар-
таменттіњ ќала жєне аудандыќ бμлім
жєне басќарма бастыќтары мен
тєрбие ж±мысы бойынша бастыѓы
орынбасарыныњ баяндамалары тыњ-
далды.

Кандидаттарды
іріктеу басталды

тебінде насихат ж±мыстарын ж‰ргізді.
Б±ныњ сыртында департаменттіњ оќу

сыныбында институтќа ќабылданатын
‰міткерлер, олардыњ ата-аналарымен кез-
десу μтті. Капитан П.Максимов к‰ндізгі оќуѓа
т‰судіњ шарттарын т‰сіндіріп, ата-аналар
ќойѓан с±раќтарѓа жауап берді. Сонымен
ќатар оларѓа оќу орныныњ даму тарихы
мен оќу-зертханалыќ базасы туралы бей-
нефильм кμрсетілді. Кездесудіњ соњында
кандидаттар математика жєне физика
пєнінен тестілеуден μтті.

Облыстыќ ТЖД кадрлар бμлімі.

М¦РАЖАЙ жањарды

Лисаковтаѓы тарихи-ќ±нды жєдігерлер
жања ѓимараттыњ тμрінен орын алды.
Облыстыќ тарихи-μлкетану м±ражайы жања
нысанѓа кμшті. Жаќында ѓана ашылѓан
мєдени орынныњ б‰гінгі жаѓдайымен
арнайы таныстыќ.
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Әлі күнге дейін көз алдымда  
төргі  бөлме толы адам. 
Бикен жеңешем  тек 
дастарқанды жайып үстіне 
қант-кәмпиті араласқан  бір 
табақ бауырсақ төкті. Сол 
кезде аяғын апыл-тұпыл 
басып жүрген кішкентай 
бала дастарқанның 
үстіндегі қант-кәмпитті 
көріп  «мыналар  шашылып 
қалыпты ғой» деп бір-
бірден алып кісілердің 
қолына ұстата бастады.  
Қонақтар сәбидің бұл 
қылығына мәз-мәйрам  
болып күлгендері бар.  
Үйге кіргенмен бірге 
кіріп, шыққанмен бірге 
шығып томпаң қағып 
жүрген қылығы тәтті бұл 
кішкентай  бала Орал еді.

Күнделікті әдетіммен бала-
ларды таңертең жұмыстарына 
шығарып салып, үйді жинасты-
рып жүргенмін. Бір уақытта те-
лефон шырылдады. Телефонды 
көтерсем қызым Зере екен. 

– Мама, қайырлы таң. Жақ-
сы демалып тұрдыңыз ба? Қа-
лайсыз? деп сұрап жатыр. 

– Жақсымын. Өздеріңде не 
жаңалық бар?

– Бәрі жақсы. Мама, сіз, 
Орал нағашыммен сөйлесіп пе 
едіңіз, бүгін түнде түсіме кірді. 
Қайсын аласың деп ұялы теле-
фоны мен сағатын ұсынды. Мен 
сағатын алып жатыр екенмін. 
Телефонын ұсынғаны хабар-
ласпадыңдар ғой деп жатқаны 
шығар, – деді. 

Жүрегім шымыр ете қал-
ды. «Жаратқан ием, өзің жар 
бола гөр» деп ішімнен қайталай 
бердім. 

Сол екі арада сыртқы есік 
ашылғандай болды. Қарасам 
жаңа ғана жұмысқа кеткен ба-
лам Гаухар кіріп келе жатыр. 

– Бір затыңды ұмытып кет-
тің бе?

– Жоқ, мама, бүгін үйде 
боламын. Жұмыстан сұранып 
келдім, – деді. 

Сол күні бауырымнан мәң-
гілікке айырылғанымды естідім. 
«Кеше ауыр науқастан соң 
белгілі мемлекеттік саяси қай-
раткер, Қазақстан Парламенті 
Мәжілісінің 3-4 шақырылымда-
рының төрағасы, Мемлекет бас-
шысының сенімді серіктерінің 
бірі Орал Мұхамеджанов дүние-
ден озды» деп телевизордан 
үздіксіз айтып жатты.

Мен әңгімемді әріден бастай-
ын. Мұхамеджанның төрт ұлы 
болды Шайынғазы, Кәкімжан, 
Кәкімбек, Байғоныс. Қазақта 
«құдайдан жасырмағанды адам-
нан жасыра алмайсың» деген 
қанатты сөз бар. Мен Кәкімжан 
мен  Ханшадан тудым, бірақ  
кішкентайымнан бастап ес біліп, 
етек жапқанша  Мұхамеджан 
атаммен Дина әжемнің тәрбие-
сінде болдым, сол шаңырақта 
бой жеттім, тұрмысқа шықтым.

 Мұхамеджанның 
әулеті жайлы сөз 

қозғалған жерде 
ішкен асын жерге 

қойып, елең етіп 
құлақ түрмей-
тін жан жоқтың 
қасы десем де 

болады. Тіл-
көз ти-

месін,  
бірақ 

жаратушы құдыреттің иесі  
бұл шаңыраққа шешендікті 
де, ақындықты да, әншілікті де, 
күйшілікті де  үйіп -төгіп берген. 
Біздің әулетіміздегі ақындық, 
сазгерлік өнердің тамыры те-
реңде екені жайлы, ұлы атамыз 
Өтеулі ақыннан бастау алып 
тарағаны туралы әр жерлерде 
айтылып та, жазылып та жүр. 
Соғысқа дейінгі жылдары Байғо-
ныс ағаның Қостанай облыстық 
филармониясында әнші болға-
нын айтпағанда, қалған ешқай-
сы өнер жолын қуған жоқ, тек 
қана жандарына серік етті. Олар  
елдің өркендеуіне үлес қосатын, 
халықтың игілігі үшін тер төгіп 
жемісін көретін еңбек жолын 
таңдады. Кезінде Торғай бок-
сит-кен рудасында қарапайым 
кен қазушыдан бастап, сол ме-
кемеде бірқатар жетекші қыз-
мет атқарған  бауырым Сейден 
Кәкімжанұлы партия мүшесі, 
Еңбек Ері болды, елде отырып 
Шопан атаның таяғын ұстаған 
інім Таңатқан Кәкімжанұлы да 
ащы тердің арқасында талай 
марапаттарға ие болды, екеуіне 
де партия сенім артып, халық 
қолдап аудан, облыс көлемінде 
депутаттыққа сайланды. Ораз 
Байғонысұлы Арқалық педаго-
гика институтында математика, 
информатика және қолданбал-
ды математика пәнінен дәріс 
беріп, шәкірт тәрбиеледі, Каз-
ГУ-дың аспирантурасын бітірді, 
диссертация қорғап, ғылым 
кандидаты атанды, оның соңғы 
жұмыс істеген ортасы Астана 
қаласындағы Л.Гумилев атын-
дағы университет болды. Өзі 
әке, өзі ана болып аялап өсірген 
қыздарына жоғары білім беріп, 
аяқтандырып, өмірдің сүрлеу 
жолында Гүлнарды жолықты-
рып, шаңырақ көтеріп, отбасы-
ның рахатын енді көріп, көңілі 
орныққан шақта, аққан жұл-
дыздай болып ортамыздан кете 
барды. Бірақ бұның бәрі жеке 
әңгіме...

Сонымен Байғоныс аға фи-
лармониядағы жұмысын тастап,  
отбасымен Қостанайдан елге 
келді. Ауылнай болып қызмет 
етті. Өзі де жұмыс бабымен 
ауыл-ауылды аралайды, ауыл-
найдың үйі деп атбасын бұрып 
келетін кісі аяғы да қысы-жазы 
бір толастамайтын. Қыз бала 
болсам да келген кісінің атын 
өңгеру, ер тоқымын алып суы-
ту, таң асырып жем-суын беру 
менің міндетімде болды. Оның 
сыртында алты-жеті шақырым 
жерден иін ағашпен  күніне 
бірнеше рет су тасимыз. Кеш-

кілік ұйықтар алдында үйдегі 
балалар май шамды ортаға 

қойып отыра қалады мен оларға 
«Мұңлық-Зарлық», «Көрғұлы», 
«Аяз би», «Алтын сақа» ерте-
гілерін айтып беремін. Ертеңіне 
күні бойы кеш батқанын күтіп 
«Сара тағда ертегі айтып бер-
ші» деп кекілі желбіреп Орал 
соңымда жалынып жүреді. Орал 
көрші-көлемнің балаларымен 
бірге қыста сырғанақ теуіп, 
жазда асық ойнатын, көлге шо-
мылатын. Бір ерекшелігі әкесі 
үйде болған күні «әлгі бала қай-
да жүр» дегізбеуші еді. Ол күні 
әкесінің жанынан бір елі кет-
пейтін, домбыра тартқанына 
қызыға қарап, айтқан әңгімесін 
үлкен адамдарша ұйып тыңдай-
тын. 

Байғоныс аға аққұба өңді, 
ұзын бойлы, иықты, тәкәппар 
кербезділік пен қарапайым-
дылықты қатар ұстаған, тазалық 
пен ұқыптылықты сүйетін, жақ-
сыға жаны құмар, әдебиет пен 
тарих төңірегінде әңгіме айтқан-
да «жілігін шағып майын ішкен», 
адал еңбегінің арқасында ел  
құрметіне бөленген кісі еді. 

Жылдар өте әкесінің осы 
қасиеттерінің бәрі де Оралдың 
бойынан табылды.

Орал бала күнінен зерек, 
ынталы, ұқыпты болды. Байғо-
ныс аға осыны байқады ма, әлде 
қыз мет етіп жүріп бір жайдан ой 
түйді ме, әлде алысты болжаға-
ны ма әйтеуір Оралды орысша 
оқытуды ойлады. Сөйтіп  Уша-
ков ауылындағы орыс кемпір 
мен шалдың үйінде тіл үйреніп 
Оралдың бір жыл қыс тап кел-
гені  есімде. Байғоныс аға шай 
үстіндегі әңгімесінде  «Уша-
ковтағылар енді бір жыл бола 
тұрсын  деп баламды өзіме қай-
тарғылары келмейді, әбден ба-
уыр басып қалған», – деп күліп 
әңгімелеп отыратын. 

Орал менен сегіз жас кіші 
болса да, менімен тең сөйлесіп, 
әзілдеп күлдіруші еді. Жас 
күнінде Орал  Бүйректалға жиі 
келіп «Сара, үйдесің бе? Қалда-
рың қалай?» деп еркін сөйлеп, 
есіктен еркелей кіретін, он-он 
бес күн болып қайтатын. Сол 
Бүйректалдан  Жұмағали, Еркін, 
Сапар сынды жақын жора-жол-
дас тапты. Олармен өмірінің 
соңына дейін араласып, үзбей 
сыйласты.

Орал екеуміз кездесе қалған 
кездегі әңгімеміз де қызық 
болушы еді. Ол менің жеке 
басымды, балаларыңды қой-
шы өзің қалайсың деп денсау-
лығымды сұрап құрақ ұшушы 
еді. Мен болсам отбасы ошақ 
қасындағы әйел адаммын. Көбі-
не өзімді ұмытып балалардың 
қамын ойлаймын. Себебі бала-
ларымның бірі оқуды бітіріп, 
бірі оқуға түскен кезеңі қайта 
құрудың аласапыран уақытына 
тұспа-тұс келді. Бірде Оралмен 
ойда-жоқта кездесіп қалып тәп-
тәуір әңгімелесіп отырғанбыз. 
Сөзден сөз туындап бір балам-
ның жұмысын айттым. Бірде 
болмаса бірде ойыңда жүрсін, 
саған айтпағанда кімге айтамын 
деп жатырмын. Ол үнсіз тыңдап 
алды да, шорт кескендей етіп:

– Әй, Сара, мен саған трак-
тористке күйеуге шық, – деген 
жоқпын демесі бар ма.

– Ойбу, манадан бері несіне 
тыңдап отырсың. Желге кеткен 
сөзім-ай деп күліп жатырмын. 

Маған қосылып ол да 
күліп жіберді.

Қалай болғанмен де Орал-
дың маған деген көңілі де, ықы-
ласы да ерекше  болды. Көрген 
жерде құшақ жайып аманда-
сатын. Телефонының нөмірін 
беріп «амандығыңды білдіріп 
тұр, жұмыстан қолым қалт етсе 
өзімде хабарласамын»  деп мені 
жас балаша арқамнан қағып, ба-
уырына тартатын еді. Оралдың 
әр  жайды бақылап, назарында 
ұстап, жарылғанды бүтіндеп, 
құлағанды көтеріп, қамыққан 
көңілді жұбата білетін қамқор-
шылдығы, қарапайымдылығы 
мен кеңпейілділігінің арқасын-
да Биажан екеуіміз Қостанай-

дың Сосновый бор шипажай-
ында демалдық. Оралымның 
бір ауыз сөзін жерге тастамай, 
шипажайдың қызметкерлері 
бізді алақандарына салып күт-
ті. Сый-сияпаттарын аяған жоқ. 

Орал соңғы жылдарда ана-
сын көп есіне ала беруші еді. 
Анасының құлпытасын жаңарт-
ты. Елге барып ас берді, дұға 
қылып, құран бағыштады.

Неге екенін білмеймін, сонда 
да  оның көңілі тыныштамаған-
дай болды. Олай дейтін себебім 
Орал екеуіміздің соңғы кезде-
суімізде де ол анасы жайлы сөз 
қозғады. Ол былай болған еді. 
Орал қайтардан бір жыл бұрын 
менің денсаулығым да сыр 
берді. Дәрігерлер жақсы ауру 
емес екендігін айтты. Кезінде 
11 құрсақ көтердім, оның үсті-
не ауылдың қырық жылғы бей-
неті бар, 73-ке қараған жасымда 
операцияны көтере аламын ба, 
жоқ па деген ойда жүрген едім. 
Күндіз балалар жұмыста, өзім 
үйде жалғыз қаламын. Жаз айы,  
күндізгі  он жарым он бірлердің 
шамасында керегімді алып ке-
лейін деп үйдің маңындағы дү-
кенге бардым. Аз-мұз саудамды 
жасап, үйге қайтып келе жат-
сам, ауладан бір таныс бейне 
көрінеді. Мына кісі Оралға ұқ-
сайды екен деп ойладым. Ол да 
мені байқап қалып: 

– Ау, Сара қайдан келе жа-
тырсың, айналып үйіңді таба 
алмай жүрмін, – деді.   

– Адасқан жоқсың, дұрыс 
келгенсің, үй осы ғой алдың да 
тұрған. 

– Қай уақытта өзгертіп үл-
герген сырты бұндай емес сия-
қты еді ғой?

–Үкіметтің жаңа бағдар-
ламасына осы қалада алдымен 
біздің үй ілігіп, жақында ғана 
жөндеді. Менен сауатты адам-
сың, манадан бері адасып жүр-
генше, телефоныма  звондап 
үйіңнің нөмірі қандай еді деп 
сұрамайсың ба? Осы сендер 
елді қалай басқарасыңдар, 
осындай ұсақ-түйекті білмей-
сіңдер дедім  күліп.   

– Сол ойыма келмепті,– 
деп ол да күліп жатыр.

Екеуіміз үйге көтерілдік. 
Амандық-саулық сұрасып 
болған соң:

– Сара, бәрі жақсы деп 
менен жасырып айтпай отыр-
сың ғой, бірақ сенің сырқат-
танып жүргеніңді естіп, келіп 
отырмын. Қазір медицинаның 
жетілген заманы. Қандай ауруға 
да ем табады. Әлдеқалай болады 
деп уақытты өткізіп алма. Дәрі-
герлер қалай емдейміз десе де 

келісіміңді 
бер. Қалға-
н ы н  ө з і м 
 қадағалаймын, оған 
күмәнің болмасын 
деді. 

Сөз арасында 
ол: – Сара, менің 
анам қандай адам бо-
лып еді?– деп тағы да 
сұрады. 

– Оралтай-ау, ол кез-

де сен ес біліп қалған баласың 
қалай есіңде жоқ дедім. 

– Ұмытып қалыппын, қан-
ша тырмыссам да есіме түсіре 
алмаймын,  алыстан  сағым сия-
қты ыстық бейнесі ғана елес 
береді. Тірі болғанда менің жа-
нымда болып, Еркінімнің тойын-
да төрде отырар еді, – деп көңілі 
босады. 

– Сендердің аналарың, 
Бикен жеңешем аққудың кө-
гілдіріндей көрікті, мінезі жі-
бектей адам еді. Оның қонақ-
жайлығы сондай қай мезгілде 
келсе де кісіні қабақ шытпай 
күтіп алатын. Әрі шебер болды, 
оның қолдан тіккен киімдері 
дүкеннен алғанмен теңдей еді. 
Қайтейін жаратқан иеміз қысқа 
ғұмыр берді. Төртеуіңді дүниеге 
әкелген соң, небары 29 жасында 
бақилық болды ғой.  Ана деген 
қашанда тілекші емес пе, аруа-
ғы желеп-жебеп жүрер. Бикен 
жеңешемнің көрмеген қызығын 
көріп, жасамаған ғұмырына 
жетіңдер, – дедім. Осыдан кейін 
ана-мынаны айтып жарты сағат-
тай  отырдық.  Ол кетуге ыңғай-
ланғанда –«Сенің қант диабетің 
бар, ақ нан жемейсің, майда 
жеу ге де болмайтын шығар 
енді не ауыз тиесің» деп ас бөл-
меге қарай жүрдім. «Сара сен 
қызықсың, сары май жегеннен 
өліпті деге қазақты естіп пе едің. 
Майың мен наныңды әкеле бер» 
деп күлді.  Кетерінде қолымнан 
қысып «Сара, денсаулықтан 
асқан еш нәрсе жоқ. Жаңағы 
айтқан сөздерімді ұмытпа. Аман 
болайық» деді. Осынша жасқа 
келсем де Оралдың айтқан әр 
сөзі, оның күлгені,  қарапайым 
отырысы жаныма қуат беруші 
еді, оның бар болғанының өзін 
үлкен демеу көретінмін. Өзі 
сыр қаттанып жүріп, мені ойла-
ды. Телефон соғып  «Сара, көк-
тем келді көкке аузың жетті ғой, 
– деп  әзілдеп. Енді бәрі жақсы 
болады. Әлі де он-он бес жыл 
жаса. Тілектеспін» деген сөздері 
ойымнан шықпайды.  

Оралым, Оралтайым... Жа-
ратушы ием бақ берген, жақ-
сы-жайсаңдармен тең жүріп, 
дәмдес болуын нәсіп еткен 
әкесінің емес, халқының ұлы бо-
луы несібесіне жазылған құлы-
ным. Әттең, дәм-тұзың ерте 
таусылды. Өкініштің орны тол-
майды. Иә, өткен күндер елес. 
Жалған дүниеде біз бір жол 
кезген жолаушымыз... Қайран 
бауырым, Алла иман байлығын 
беріп, жаның жұмақтың төрінде 
болсын. 

Астана қаласы.

Көңілдің тербеп тұнығын
Сара Кәкімжанқызы 

Ыдырысова
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4. Аѓа буын
тілшілер

белсенділік
танытќан

Газет   тігіндісін   аќтарып
отырып,  аѓа   буын тілшілердіњ
есімдерін  оќыдым. Солардыњ
бірі  –  Ѓ±бай Єбілов.

Б±л  кісіні  "Коммунизм
тањы"  газетіне, 1975  жылы
ќызметке  орналасќанда   редак-
цияда   кездестірдім.  Ауылдыњ
т±рѓыны  бола  ж‰ріп, газетті
жаздырып   алып, оќыѓанда
Ѓ±бай  Єбіловтыњ   маќалалары-
на   назар   аударатынмын.
Аѓалы, інілі   болып,   ќызметті
он   жылдай  бірге   атќардыќ.

"Болшевиктік  жол"  га-
зетініњ   1947  жылѓы  бірінші
январьдаѓы    Ѓ±бай  Єбіловтыњ

Ермекбай
       ХАСЕНОВ

"Жања  жыл  жыры"  μлењі  жыр
с‰йер ќауымды  ќуантќан.

Елуінші  жылдарда Ѓ±бай –
Ѓ±бекењніњ  белсенді журна-
лист екенін  дєлелдейтін  "Со-
вет  халќыныњ  ынтымаѓы
ныѓая берсін" маќаласы кμзіме
ілікті. Онда  автор   Ќостанай
ќаласындаѓы "Большевичка "
тігін фабрикасы  ж±мысшыла-
ры мен ќызметкерлері  жина-
лысында  ±жымныњ  алѓа ќой-
ѓан маќсатын  баяндайды.

   19  февраль  к‰нгі  сандаѓы
Ѓ±бай   Єбіловтыњ  "Дала капи-
таны" атты суреттемесі де маз-
м±нды. М±нда  Ќазаќ ССР Жо-
ѓарѓы  Советініњ  депутаты, ор-
денді тракторшы Ќожаќмет
Игіліковтыњ ерен ењбегі сурет-
темеге арќау етілген.  Урицкий
ауданындаѓы Шевченко  атын-
даѓы  колхоздыњ  механизато-
ры Игіліковтыњ  ортаќ істер
жолындаѓы ізденісі басќаларѓа
‰лгі болѓан.

  Таѓы  бір   ќаламгер  аѓамыз
Молдахмет  Ѓалымжанов

ќазіргі  Денисов   ауданында
жауапты   ќызметтер атќарды.
Жетпісінші  жылдары біздіњ
газеттіњ  Орджоникидзе ауда-
ны бойынша меншікті тілшісі
болды.    Ѓалымжанов   ізденгіш
журналист ретінде  танылды.

  1950 жылѓы  5 майдаѓы,
№ 89  санда "Мал μскен колхоз-
да" деген Н.Саналинмен   бірле-
сіп  жазѓан   Молдахмет  Ѓалым-
жановтыњ  маќаласы   жария-
ланѓан.

Хамит  Жансарин   де
елуінші  жылдары   газетте
ќызмет  істей  бастапты. 1950
жылѓы  11  июнь к‰нгі санда
Хамит  Жансаринніњ  "Озат
бригададаѓы жаздыњ бір кеші"
маќаласы тартымды екен.  Б±л
кісімен   де  жетпісінші жылда-
ры ќызметтес болдым. Ќаламы
±шќыр журналист жетпіс
жасќа  таяѓанѓа  дейін  газеттен
ќол  ‰збей, ењбек етті.

  1954 жылдыњ 1 январьдаѓы
( 4850 ) № 257 санында  Хамит
Жансаринніњ "¤міріміз  г‰лде-

нер к‰ннен к‰нге" атты кμлемді
маќаласы  газеттіњ  бірінші бе-
тінен басталады.

Сафаржан  Хайдаров
елуінші жылдары "Коммунизм
жолы" газетініњ редакторы
міндетін атќарѓан. Соѓан дейін
Хайдаров Семиозер аудандыќ
газетінде секретарь болѓан
екен. С.Хайдаров облыстыќ  га-
зетке маќала жазып т±рѓан.

 Журналистік  ќызметте ма-
ѓан ±стаздыќ жасаѓандардыњ
бірі –  Бекс±лтан  Бекентаев.
Жітіќарадаѓы меншікті тілші
Бекењніњ  жазѓан  маќаласы
кμзіме  оттай   басылды.

 Газеттіњ  1951  жылѓы 10
апрельдегі  № 71 ( 5085 ) санын-
да  Бекењ  "Жітіќарада  т±ќым
егіске  єлі   де  дайын  емес"
деген  маќаласын  сынѓа  ќ±-
растырѓан.

Сол кездегі  тілші  Ш.Бисен-
баев  та  сын   маќала жазыпты.
"Семиозерда  ырѓалып, жырѓ-
алушылыќ к‰шті" маќаласы
соныњ дєлелі.

Єнуар Мењдібаев та белсенді
тілші болѓан. Оныњ маќалала-
ры  Таран   ауданынан   жазыл-
ѓан.  Ќ±рметті  демалысќа "Ком-
мунизм тањы" газетінен кеткен
Єнуар аѓайдыњ  уаќытпен  са-
наспай  ењбек  еткенін   мен  де
байќадым.

Єлі есімде, Ќуаныш
Шємшиев  газетке студент ке-
зінен ќарым-ќатынас  жасаѓа-
нын маѓан  айтќан-тын. Ќоста-
най  ауыл шаруашылыѓы тех-
никумында оќыѓанда  тамаќ
ішуге аќша жетпегенін
Ќуаныш Аѓыбай±лы тілге тиек
еткен болатын. Торѓай даласын-
да μскен жас жігіт тілге бай.
Сабаќтан ќолы босаѓанда маќа-
ла жазады. Газетке жариялан-
ѓан материалдарына ќомаќты
ќаламаќы алыпты.

Ќуаныш Шємшиевтіњ  б±л
оќиѓа  жайлы єњгімелегеніне
кμп уаќыт μтті.  Газет тігіндісін
аќтарып отырып, оныњ маќала-
сын тапќанда, ќарияныњ айт-
ќанын есіме  алдым.

Студент ќаламгер материа-
лына "Мал шаруашылыѓы" ай-
дарын  арќау  еткен.  "Тμл  алуѓа
басшылыќ жоќ" атты кењейтіл-
ген хабарда  кінєлілерді  сынап-
ты.

  СОЛАЙ БОЛЃАН

М±раѓат сыр шертеді
Сарѓайѓан газет беттерінен

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Жанкелдин ауданыныњ т±рѓыны, аса артыќ

кμруші аѓамыз Смаѓ±лов Баќытќалиды елу
жасќа толѓан туѓан к‰німен ќ±ттыќтаймыз.

 Отбасына амандыќ, деніне саулыќ, μмірі ±заќ,
жењгеміз екеуі бала-шаѓасыныњ ќызыѓын кμре
берсін.

Жμніњ бμлек, жолыњ бμлек біз ‰шін,
Жаќсылардыњ ортадаѓы ізісіњ.

Келдіњ міне ердіњ жасы 50-ге
 Алмас ќылыш кезіњ ѓой б±л ж‰зі шыњ.

Тілек білдіруші бауырларыњ:
Бейбіт, Аќќали, келіндеріњ: Єлия,

Єлия, немерелеріњ: Дамир,
Мадина, Аружан.

Облыстыќ "Ќостанай тањы" газеті редакциясыныњ ±жымы газет тілшісі
Г‰лназым Саѓитоваѓа інісі

Жандостыњ
ќайтыс болуына байланысты ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл айтады.

16.02.2015г. в районе драматического театра по ул.Баймаганбетова
утерян черный кожаный портфель с бухгалтерскими документами адво-
ката за 2011-2014 г.г. Прошу вернуть бухгалтерские документы за вознаг-
раждение. Тел.сот.87022151011, 87775804122

Игермесењ –
ќайтарасыњ

Жер ќатынастары туралы зањды белінен
басќандарды аныќтау ж±мысы Ќостанай облысында
2012 жылы бастау алѓан болатын. Зањѓа кереѓар келген
зањб±зушылыќтар аныќталып, жер мемлекет меншігіне
ќайтарылды.
Науырзым ауданында м±ндай ж±мыстар кезењімен атќары-

луда. 2014 жылы пайдаланбаѓан жер учаскелерін ауылшаруа-
шылыќ айналымына тарту жєне мемлекеттіњ меншігіне ќайтару
бойынша ат-ќарылѓан ж±мыс барысында мемлекеттік меншікке
64,7 мыњ гектар ауылшаруашылыќ мањызы бар жер ќайтарыл-
ды. Оныњ ішінде егістік – 3,4 мыњ гектар, жайылым – 61,0 мыњ
гектар. Сондай-аќ, б±л ж±мыс єрі ќарай жалѓасын табатынын
алѓа тартты Науырзым ауданыныњ єкімі Т.Даиыров халыќќа
есеп беру жиналысында. Яѓни, жеке шаруашылыќ ќожалыќта-
рындаѓы игерілмеген жерлер мемлекет меншігіне ќайтарыла-
тын болады.

Науырзым ауданы.

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

  ДІНІЊ – ДІЊГЕГІЊ

Еліміздіњ тєуелсіздікке ќол
жеткізгеніне де ширек ѓасыр бо-
лып ќалды. Кењес заманында та-
лайлардыњ арманы болѓан –
ата дінімізді ќайта жањѓыртып,
намазымызды оќып, Аллаѓа
ќ±лшылыѓымызды еркін жасасаќ
деп кμксеген к‰німіз туып, ж±рт
дінге бет б±рды. Сол жылдары
еліміздіњ біраз жерлерінде ба-
лаѓа дейін ораза т±тып,
"‰лкенімін" дегендер  дін жолын
±стануѓа єжептєуір ќ±лшыныс
танытты. Біраќ, μкінішке ќарай,
арада 3-4 жыл μтпей жатып, со-
лардыњ кμбі намаз оќудан да,
ораза т±тудан да теріс айналып
шыѓа келді. Ќазіргі кезде
еліміздіњ барлыќ мешіттерінде
ж±ма намазына ќатысатын бау-
ырларымыздыњ дені жастар
екенін кμреміз. Баяѓы "мен
‰лкенімін" деп кеуде соѓатындар-
дыњ ќатары 20-30 жас шамасын-
даѓы жастардыњ арасында ат
тμбеліндей ѓана. Єр уаќыттыњ μз
белгісі мен ќ±ндылыѓы бар.
Ќазіргі уаќыттыњ ењ басты
ќ±ндылыѓы – Алла Таѓаланыњ
адам баласына б±йырѓан тура
жолынан таймау. Ал сол жастар-
дыњ ќадірлі тура жолды тањдау-
ына біз ќандай м‰мкіндік жасап
отырмыз? Дінге ±мтылѓан жас
балаѓа отбасында ењ болмаса
дін ілімі негіздерінен т‰сінік
беріп, жμн сілтер жан бар ма?
¤йткені єке-шешесі т‰гелі, ата-
єжесініњ де діннен хабары ша-
малы. Міне, осындай ортада
μсіп-μнген бала ілім-μнеге берер
адамды ќайдан табады? ¤мірде
єрќашанда жоќ нєрсеніњ орнын
бар нєрсе толтырып отырады.
Білім жоќ жерде надандыќ, жаќ-
сылыќ жоќ жерде жамандыќ
ж‰ретіні белгілі. Сондыќтан дін

Ойланатын к‰н туды
т‰сінігін ізденіп, білімді, білікті
±стаз таба алмаѓан бала,
к‰ндердіњ к‰нінде кμшеде,
аќиќат діннен хабары жоќ уаѓыз-
даушыѓа тап болып, соныњ со-
њына ілесіп кетуі неѓайбыл.

Халќымызда: "Атанѓа туѓан
к‰н, ботаѓа да туар" деген сμз бар.
М‰мкін сіздіњ де соњыњыздан ер-
ген ±рпаѓыњыз бар шыѓар? Ер-
тењгі к‰ні б±л мєселе сіздіњ де ба-
сыњызѓа келмесіне кім кепіл?
Діни надандыќтыњ залалы тек
жеткіншек жастарѓа ѓана зиянын
тигізумен шектелмейді. Осыдан
130 жыл б±рын жерлесіміз Ы.Ал-
тынсарин атамыз "М±сылман-
шылыќтыњ т±тќасы" (Ќазан бас-
пасы, 1884 жыл) атты кітабында
былай деп жазѓан екен:

"...Лєкин (біраќ), ислам мєнісін
білмек єрбір м±сылманныњ μз
басына парыз єлгі рєуішше,
м±сылманшылыќтыњ шартын ел
ішінде молдалары біліп, бμтен-
дері білмегенмен, б±л білмеген-
дердіњ мойнынан парыз
т‰спейді. Парыз т‰су т‰гіл, б±л
м±хтаж шарттарды білмеген кісі
м±сылман да болмайды. Ќ±дай
Таѓала μзі саќтасын?! Соныњ
‰шін бізбен ќатар татар, т‰ркі
жєне басќа халыќтар аят, ха-
дистыњ керекті б±йрыќтарын μз
тіліне кμшіріп, т‰сінетін кітаптар
шыѓарып, дін ѓылымын ж±ртта-
рына жайды. Біраќ біздіњ ќазаќ
тілінде т‰сініп оќитын бірде-бір
кітап жоќ. Сол себептен жалѓыз
кітап таныѓан молдалар болма-
са, кμпшілік μзініњ діні не екенін
де толыќ т‰сінбейді".

Б‰гінгі тањда ќазаќ тілінде діни
кітаптар да баршылыќ, пайдала-
нуды білген адам ѓаламтордан
да ќажетті аќпарат ала алады.
Біраќ сол "жабулы ќазан жабу-

лы ќалпында" ќалып отырѓан
сыњайлы. ‡лкендеріміз надан-
дыќтыњ салдарынан, жастары
60-70-тен асса да: "Мен, намаз
оќымасам да, еш к‰нє жасамай-
мын, меніњ ж‰регім таза екені бір
Аллаѓа аян!" деп, Алланыњ
м±сылманѓа парыз еткен
б±йрыќтарын жоќќа шыѓарып,
одан сайын ауыр к‰нєѓа батып,
тіпті, діннен шыѓып кеткенін де
білмей ж‰р.

М±ндай кісілер иман келті-
рудіњ маѓынасын т‰сінбейді
жєне т‰сінуге талпынбайды да.
Себебі, олар к‰нделікті бес
уаќыт намаз оќымайды, зекет
бермейді, ораза ±стамайды, ха-
лал (р±ќсат етілген) мен харам-
ды (тыйым салынѓан) ажырата
алмайды. Ондай адамдар тура-
лы ќасиетті Ќ±ранда айтылѓан
(маѓынасы): "Кейбір адамдар
айтады: "Аллаѓа жєне Ахирет
К‰ніне иман келтірдік (сендік)", –
деп. Біраќ олар иман келтір-
мейді. Олар Алланы жєне иман
келтіргендерді алдамаќ болады.
Біраќ олар тек μздерін ѓана ал-
даѓандарын білмейді"... "Жєне
иман келтіргендерге кездессе:
"Біз иман келтірдік!", – дейді де,
ал μз шайтандарымен ќалѓанда,
оларѓа: "Біз сендерменбіз, біз
оларды мазаќ етеміз", – дейді...
Алла оларды ќатањ жазалайды,
жєне одан бетер адастырады"
("єл-Баќара" с‰ресі, 8, 14-15 аят-
тар).

Ќ±рметті оќырман! ¤мірдіњ
мєні мен маѓынасын саралап,
жоѓарыда айтылѓан мєселелер-
ге кμњіл бμліп, ой толќытар к‰н
туды! ¤ткенге кμз жіберіп, бола-
шаќты аќылмен μлшеп-пішіп, бір
шешімге келейік?!
Жаѓыпар ќажы  ШАЙЖАНОВ.



1017 аќпан 2015 жыл

"Ќостанай облысы єкімдігініњ
ќаржы басќармасы" мемлекеттік
мекемесі (110000, Ќостанай ќ., Єл-
Фараби, 66, аныќтама ‰шін теле-
фондары: 8 (7142) 575-513, факс:
575-511, электрондыќ мекенжайы:
M.Nuranova@kostanay.gov.kz)
аќпараттандыру жєне баѓдарла-
малыќ ќамтамасыз ету бμлімініњ
басшысы бос мемлекеттік
єкімшілік лауазымѓа орналасуѓа
конкурс жариялайды (D-O-3, 1
бірлік), лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарына бай-
ланысты 84563 тењгеден 114032
тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ќаржы басќармасыныњ басќа
бμлімдерімен, аудандыќ жєне ќала-
лыќ ќаржы бμлімдерімен аќпараттан-
дыру жєне баѓдарламалыќ ќамтама-
сыз ету бμлімініњ μзара іс-єрекетін
±йымдастыру, ќаржы басќармасы-
ныњ жергілікті есептеуіш желісіне
єкімшілік етуді ќамтамасыз ету, Ќос-
танай облысыныњ ќаржы бμлімдері
ауќымында ќаржы басќармасыныњ
корпорациялыќ желісіне єкімшілік
етуді ќамтамасыз ету, есептеуіш
техника, ж‰йелік жєне ќолданбалы
баѓдарламалыќ ќамтамасыз ету
ќ±ралдарын енгізуде ќаржы бμлімде-
ріне єдістемелік басшылыќ ету жєне
кμмек кμрсету, дайын баѓдарлама-
лыќ μнімдерді пайдалану
м‰мкіншілігін аныќтау, енгізілген баѓ-
дарламалардыњ, баѓдарламалыќ
ќ±ралдардыњ с‰йемелдеуін ж‰зеге
асыру, техникалыќ ќ±жаттамаларды
ресімдеу, бμлімге ж‰ктелген міндет-
тердіњ орындалуына жауап беру.
Мемлекеттік органда аќпараттыњ
ќауіпсіздігі саласында ќорландыру
аќпараттыњ т±тастыѓын, жарамды-
лыѓын жєне ќ±пиялылыѓын ±стауы-
на баѓытталѓан аќпараттыќ
ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету ж‰йесін
єзірлеуге, іске асыруѓа жєне пайда-
лануѓа жауап беру. Стратегиялыќ
жєне операциялыќ жоспарларды
єзірлеуге ќатысу, сондай-аќ оларды
орындау.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойы-
латын негізгі талаптар: Жоѓары
кєсіптік - экономикалыќ, ќолданбалы
математика, аќпараттыќ ж‰йелер,
есептеуіш техника мен автоматтан-
дырылѓан ж‰йелердіњ баѓдарлама-
лыќ ќамтамасыз етілуі.

Ж±мыс тєжірибесі келесі талап-
тардыњ біріне сєйкес болуы тиіс:

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі екі
жылдан кем емес;

2)   мемлекеттік органдарда бас-
шылыќ немесе μзге лауазымдарда
ж±мыс μтілі бір жылдан кем емес;

3)  осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі ‰ш
жылдан кем емес, оныњ ішінде бас-
шылыќ лауазымдарда бір жылдан
кем емес;

4)  жоѓары оќу орынынан кейінгі
білім баѓдарламалары бойынша
Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ жанындаѓы білім беру ±йым-
дарында мемлекеттік тапсырыс не-
гізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу
орындарында шетелде кадрлар да-
ярлау жμніндегі республикалыќ ко-
миссия бекітетін  басым мамандыќ-
тар бойынша оќуды аяќтауы;

5) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті туралы",
"Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі
туралы" Ќазаќстан Республикасы-
ныњ конституциялыќ зањдарын,
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сы-
байлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Єкімшілік рєсімдер тура-
лы", "Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілер
туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi тура-
лы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
меттер туралы" зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан-2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да

міндетті білімдер.
Конкурс Ќазаќстан Республикасы

Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бекітіл-
ген Бос єкімшілік мемлекеттік лауа-
зымѓа орналасуѓа конкурс μткізу
жєне конкурс комиссиясын ќалып-
тастыру ќаѓидалары (б±дан єрі -
Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

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 но-
тариалды куєландырылѓан кμшiр-
мелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілердіњ тізілімінде 2010 жылѓы 21
желтоќсанда №6697 болып тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (немесе нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап
10 ж±мыс к‰ні ішінде "Ќостанай об-
лысы єкімдігініњ ќаржы басќармасы"
мемлекеттік мекемесіне мына ме-
кенжай бойынша: Ќостанай ќаласы,
Єл-Фараби дањѓылы, 66, 301-каб.
±сынылуы ќажет.

Азаматтар жоѓарыда санамалан-
ѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада орна-
ластырылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жатта-
рын хабарландыруда кμрсетілген
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќала-
рын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей бе-
реді.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар, оны кандидаттарды єњгіме-
лесуге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде
"Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы
басќармасы" мемлекеттік мекеме-
сінде, 307-бμлмеде μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќам-
тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол
беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат де-
путаттарыныњ, Ќазаќстан Республи-
касы зањнамасында белгіленген
тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа мем-
лекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Ќостанай облысы єкімдігі ќаржы
басќармасыныњ ±йымдастыру-
кадрлыќ ж±мыс бμлімінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар Ќостанай об-
лысы єкімдігі ќаржы басќармасы-
ныњ ±йымдастыру-кадрлыќ ж±мыс
бμліміне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа ти-
есілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шы-
ѓындарын (єњгімелесу μтетiн жерге
келу жєне ќайту, т±ратын жер жал-
дау, байланыс ќызметiнiњ барлыќ
т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ жеке
ќаражаттары есебiнен ж‰ргiзедi.

Ќостанай облысы єкімдігініњ 2015 жылѓы 12 ќањтардаѓы № 1 ќаулысы

Ќарасу ауданыныњ Целинное ауылындаѓы № 0710 жєне № 0810 ±њѓымалары учаскесінде
санитарлыќ ќорѓау аймаѓын белгілеу туралы

Санитарлыќ ќорѓау аймаќтарыныњ мμлшері Су тарту
кμзініњ атауы

№ 0710,
№ 0810

±њѓымалар

Шекарасы
Радиусі – єр
±њѓыманыњ

айналасында
30 метр

Ауданы
0,6

гектар

ІІІ - белдеу

Ескерту: санитарлыќ ќорѓау аймаѓыныњ шекарасы "Ќостанай облысы Ќарасу ауданыныњ Целинное ауылындаѓы
№ 0710 жєне № 0810 ±њѓымалары учаскесіндегі санитарлыќ ќорѓау аймаќтары" жобасыныњ  картографиялыќ мате-
риалында кμрсетілген (Тапсырыс беруші - "Н±рАл" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі).

І - белдеу ІІ - белдеу

Шекарасы
Радиусі – єр
±њѓыманыњ

айналасында
57,5 метр

Ауданы
2,0

гектар

Шекарасы
Радиусі –
406 метр

Ауданы
51,8

гектар

2003 жылѓы 9 шілдедегі Ќазаќстан Республикасы Су
Кодексініњ 39, 117-баптарына, "Ќазаќстан Республика-
сындаѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі ба-
сќару туралы" 2001 жылѓы 23 ќањтардаѓы Ќазаќстан Рес-
публикасы  Зањыныњ 27-бабына жєне Ќазаќстан Рес-
публикасы ‡кіметініњ 2012 жылѓы  18 ќањтардаѓы № 104
"Су кμздеріне, шаруашылыќ-ауыз су маќсаты ‰шін су
жинау орындарына, шаруашылыќ-ауыз сумен жабдыќ-
тауѓа, суды мєдени-т±рмыстыќ пайдалану орындары-
на жєне су объектілерініњ ќауіпсіздігіне ќойылатын са-
нитариялыќ-эпидемиологиялыќ талаптар" санитариялыќ

ќаѓидаларын бекіту туралы" ќаулысына сєйкес Ќоста-
най облысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ќосымшаѓа сєйкес Ќарасу ауданыныњ Целинное
ауылындаѓы № 0710 жєне № 0810 ±њѓымалары учаске-
сінде санитарлыќ ќорѓау аймаѓы белгіленсін.

2. Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан к‰нінен
кейін к‰нтізбелік он  к‰н μткен соњ ќолданысќа енгізіледі.

Облыс єкімі       Н. САДУАЌАСОВ.
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi мемлекеттiк
тiркеу   тiзiлiмiнде  2015  жылѓы  6  аќпандаѓы

№ 5358 болып тіркелген.

Єкімдіктіњ
2015 жылѓы 12 ќањтардаѓы

№ 1 ќаулысына ќосымша

Ќарасу ауданыныњ Целинное ауылындаѓы № 0710 жєне № 0810 ±њѓымалары
учаскесіндегі санитарлыќ ќорѓау аймаѓы

Постановление акимата Костанайской области от 12 января 2015 года № 1

Об установлении зоны санитарной охраны на участке скважин № 0710 и № 0810
в селе Целинное Карасуского района

 В соответствии со статьями 39, 117  Водного  кодек-
са  Республики  Казахстан  от 9 июля  2003 года, стать-
ёй 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001
года "О местном государственном управлении и само-
управлении в Республике Казахстан" и постановлени-
ем Правительства Республики Казахстан от 18 января
2012 года № 104 "Об утверждении Санитарных правил
"Санитарно-эпидемиологические требования к водоис-
точникам, местам водозабора для хозяйственно-пить-
евых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению
и местам культурно-бытового водопользования и бе-

зопасности водных объектов" акимат  Костанайской
области   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить зону санитарной охраны на участке
скважин № 0710 и     № 0810 в селе Целинное Карасус-
кого района согласно приложению.

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

Аким  области  Н. САДУАКАСОВ.
Зарегистрировано в Реестре государственной
регистрации   нормативных  правовых   актов

6 февраля 2015 года под  № 5358

 Приложение
к постановлению акимата

от 12 января 2015 года № 1

Зона санитарной охраны на участке скважин № 0710 и № 0810
в селе Целинное Карасуского района

Размеры зон санитарной охраны Наименование
источника

водозабора

Скважины
№ 0710,
№ 0810

Граница
Радиус - 30

метров вокруг
каждой скважины

Площадь

0,6
гектара

ІІІ пояс

Примечание: граница зоны санитарной охраны отражены в картографическом материале проекта "Зоны сани-
тарной охраны на участке скважин №№ 0710 и 0810 в селе Целинное Карасуского района Костанайской области"
(заказчик - товарищество с ограниченной ответственностью "НурАл").

I пояс IІ пояс

Граница
Радиус - 57,5
метров вокруг

каждой скважины

Площадь

2,0
гектара

Граница

Радиус -
406 метров

Площадь

 51,8
гектара

Жол
апатында

‰ш
ќостанайлыќ

опат
болды

13 аќпан к‰ні тањертењ
Т‰мен облысындаѓы
Ялуторов-Ярково
автожолында жол-кμлік
апатында 4 адам, оныњ
ішінде ‰шеуі
ќостанайлыќ,
опат болды.

"Hyundai Solaris" авто-
кμлігініњ 36 жастаѓы ж‰р-

гізушісі алдындаѓы кμлікті ба-
сып озамын дегенде ќарсы
келе жатќан "Лада Приора"
автокμлігімен соќтыѓысты.
"Приораныњ" 52 жєне 55 жас-
таѓы екі жолаушысы мен
"Hyundai Solaris" автокμлігініњ
ж‰ргізушісі оќиѓа болѓан жер-
де жан тапсырды. "Ладаныњ"
ж‰ргізушісі ауыр халде ауру-
ханаѓа жеткізілгенімен, есін
жимастан ќайтыс болды.

Ќаруды
зањсыз

саќтаѓан
"Ќару-2015" жедел-

алдын алу шарасыныњ
барысында полицейлер
ќаруды саќтау ережесін

б±зудыњ 76 жаѓдайын
аныќтады.

 Маќсатты шара кезінде
2414 азаматтыќ ќару иесі жєне
табиѓат ќорѓау органдарыныњ
7 ќызметкері тексерілді. Тек-
серіс ќорытындысы бойынша
р±ќсат беру ж‰йесі талаптарын
б±зѓаны ‰шін 101 ќару иесі
жауапќа тартылды. Зањсыз ай-
налымнан 4 атыс ќаруы алын-
ды.

Мысалы, Жітіќара ауданы-
ныњ Ќондыбай ауылыныњ
47 жастаѓы т±рѓыны ТОЗ-11
маркілі карабинді ‰йінде зањсыз
саќтаѓан.Ќару диванныњ асты-
нан табылды. Аталмыш факті
бойынша ЌР Ќылмыстыќ Ко-
дексініњ 287-3 бабы бойынша
ќылмыстыќ іс ќозѓалды.

 ОІІД баспасμз ќызметініњ
материалдары бойынша

дайындалды.

ОЌИЃА



1117 аќпан 2015 жыл

Єкімдіктіњ 2015 жылѓы 12 ќањтардаѓы № 2 ќаулысына ќосымша

Денисов ауданында жер асты суларыныњ Денисов
орталыќтандырылѓан шаруашылыќ-ауыз су

тартуыныњ санитарлыќ ќорѓау аймаѓы

ларын бекіту туралы" ќаулысына сєйкес
Ќостанай облысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ
ЕТЕДІ:

1. Ќосымшаѓа сєйкес Денисов ауданын-
да жер асты суларыныњ Денисов орталыќ-
тандырылѓан шаруашылыќ-ауыз су тар-
туыныњ санитарлыќ ќорѓау аймаѓы белгі-
ленсін.

2. Осы  ќаулы алѓашќы ресми жария-
ланѓан к‰нінен кейін к‰нтізбелік он к‰н
μткен соњ ќолданысќа енгізіледі.

Облыс  єкімі     Н.САДУАЌАСОВ.
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi

мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 2015  жылѓы
11 аќпандаѓы  № 5362 болып тіркелген.

2003 жылѓы 9 шілдедегі Ќазаќстан Рес-
публикасы Су Кодексініњ 39, 117-баптары-
на, "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-
μзі басќару туралы" 2001 жылѓы 23 ќањтар-
даѓы Ќазаќстан Республикасы  Зањыныњ
27-бабына жєне Ќазаќстан Республика-
сы ‡кіметініњ 2012 жылѓы 18 ќањтардаѓы
№ 104 "Су кμздеріне, шаруашылыќ-ауыз
су маќсаты ‰шін су жинау орындарына,
шаруашылыќ-ауыз сумен жабдыќтауѓа,
суды мєдени-т±рмыстыќ пайдалану орын-
дарына жєне су объектілерініњ ќауіпсізді-
гіне ќойылатын санитариялыќ-эпидемио-
логиялыќ талаптар" санитариялыќ ќаѓида-

Ќостанай облысы єкімдігініњ 2015 жылѓы 12 ќањтардаѓы № 2 ќаулысы

"Денисов ауданында жер асты суларыныњ Денисов
орталыќтандырылѓан шаруашылыќ-ауыз су тартуыныњ

санитарлыќ ќорѓау аймаѓын белгілеу туралы

¦њѓымалар
№ 4
№ 8

№ 44

 № 49

шекарасы
Радиусі -
єр
±њѓыма-
ныњ
айнала-
сында 50
метр

ауданы

3,14
гектар

шекарасы
¦зындыѓы - 1385 метр
Ені - 940 метр
¦зындыѓы - 1385 метр
Ені - 940 метр
¦зындыѓы - 1548 метр
Ені - 1152 метр
¦зындыѓы - 1972 метр
Ені - 1528 метр

ауданы

577
гектар

шекарасы

Радиусі -
7846 метр

ауданы

18750
гектар

Ескерту: санитарлыќ ќорѓау аймаѓыныњ шекарасы "Жер асты суларыныњ Денисов орталыќ-
тандырылѓан шаруашылыќ-ауыз су тартуыныњ санитарлыќ ќорѓау аймаќтары. "Ќостанай облы-
сы Денисов ауданыныњ Денисовка, Некрасовка ауылдарыныњ сумен жабдыќталуын ќайта ќ±ру"
жобасыныњ  картографиялыќ материалында кμрсетілген (Тапсырыс беруші - "Денисов ауданы
єкімдігініњ ќ±рылыс, сєулет жєне ќала ќ±рылысы бμлімі" мемлекеттік мекемесі).

Су тарту
кμзініњ атауы

Санитарлыќ ќорѓау аймаѓыныњ мμлшері
І - белдеу ІІ - белдеу ІІІ - белдеу

Приложение к постановлению акимата от 12 января 2015 года №2

Зона санитарной охраны Денисовского
централизованного хозяйственно-питьевого

водозабора подземных вод в Денисовском районе

кой  области   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить зону санитарной охраны

Денисовского централизованного хозяй-
ственно-питьевого водозабора подземных
вод в Денисовском районе согласно при-
ложению.

2. Настоящее постановление вводится
в действие по истечении десяти календар-
ных дней после дня его первого офици-
ального опубликования.

Аким  области     Н.САДУАКАСОВ
Зарегистрировано в Реестре государ-

ственной регистрации   нормативных  пра-
вовых   актов 11 февраля  2015 года под
№ 5362

В соответствии со статьями 39, 117
Водного  кодекса  Республики  Казахстан
от 9 июля  2003 года, статьёй 27 Закона
Республики Казахстан от 23 января 2001
года "О местном государственном управ-
лении и самоуправлении в Республике
Казахстан" и постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 18 января
2012 года № 104 "Об утверждении Сани-
тарных правил "Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к водоисточникам,
местам водозабора для хозяйственно-пи-
тьевых целей, хозяйственно-питьевому
водоснабжению и местам культурно-бы-
тового водопользования и безопасно-
сти водных объектов" акимат  Костанайс-

Постановление акимата Костанайской области 12 января 2015 года №2

Об установлении зоны санитарной охраны Денисовского
централизованного хозяйственно-питьевого водозабора

подземных вод  в Денисовском районе

Скважины:
№ 4
№ 8
№ 44
№ 49

граница
Радиус -
50 метров
вокруг
каждой
скважины

площадь

3,14
гектара

граница
Длина - 1385 метр
Ширина - 940 метр
Длина - 1385 метр
Ширина - 940 метр
Длина - 1548 метр
Ширина - 1152 метр
Длина - 1972 метр
Ширина - 1528 метр

площадь

577
гектар

граница

Радиус -
7846
метров

площадь

18750
гектар

Примечание: граница зоны санитарной охраны отражены в картографическом материале
проекта "Зоны санитарной охраны Денисовского централизованного хозяйственно-питьевого
водозабора подземных вод. "Реконструкция водоснабжения сел Денисовка, Некрасовка Дени-
совского района Костанайской области" (заказчик - государственное учреждение "Отдел стро-
ительства, архитектуры и градостроительства акимата Денисовского района").

Наименование
источника

водозабора

Размер зоны санитарной охраны
I пояс ІІ пояс ІІІ пояс

"Жітіќара ауданы єкімдігініњ ж±мыспен
ќамту жєне єлеуметтік  баѓдарламалар
бμлімі" мемлекеттік мекемесі бос
єкімшілік мемлекеттік ќызмет лауазымы-
на орналасуѓа конкурс жариялайды:

Ж±мыспен ќамту секторыныњ мењге-
рушісі, санаты  E-R-3.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет еткен
жылдарына байланысты:  74 313 тењгеден
99 939 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: ¤з ќ±зыреті
шегінде халыќты ж±мыспен ќамту секторы-
ныњ ±йымдастырушылыќ жєне єдістемелік
басшылыѓын ж‰зеге асырады; сектор ќыз-
метініњ негізгі баѓыттарын жоспарлау жєне
белгілеу бойынша ж±мыс ж‰ргізеді, белгілен-
ген мерзімдерде есептік кезењге есептер,
аныќтамалар, аналитикалыќ материал береді;
ж±мыспен ќамту мєселелері бойынша озыќ
тєжірибені зерделеу жєне жинаќтауды ±йым-
дастырады; μз ќ±зыреті шегінде халыќты
ж±мыспен ќамтуѓа ыќпал ететін жергілікті ат-
ќарушы органдармен, ж±мыс берушілермен,
ќоѓамдыќ жєне басќа да ±йымдармен μзара
єрекеттеседі; ж±мыспен ќамту бойынша баѓ-
дарламалыќ-техникалыќ ж‰йелерді енгізу,
белгіленген ењбек нарыѓы аќпараттарыныњ
банкін ќалыптастыру  бойынша ж±мысты
±йымдастырады; бар ењбек нарыѓыныњ са-
раптамасын ж‰ргізуге, халыќтыњ кєсіптік баѓ-
дарын, оныњ даму перспективалары бойын-
ша ±сыныстар жасауѓа ыќпал етеді; аудан-
ныњ экономикалыќ жєне єлеуметтік дамуын
болжай отырып, халыќты ж±мыспен ќамту-
дыњ аѓымдыќ жєне келешектегі баѓдарлама-
ларын, μтініш жасаѓан азаматтарды ж±мысќа
орналастыруѓа жєрдемдесу, ж±мыссыз аза-
маттарды кєсіптік оќыту, уаќытша ж±мыспен
ќамту жєне єлеуметтік ќолдау бойынша ша-
ралар єзірлейді, олардыњ орындалуын ±йым-
дастырады; ќоѓамдыќ ж±мыстар ±йымдасты-
ру, єлеуметтік ж±мыс орындарын ќ±ру, ќолы
бос халыќты кєсіптік ќайта даярлау шартта-
рын жасау мен орындауды баќылайды,
бμлінетін бюджеттік ќаражаттарды тиімді жєне
нысаналы пайдалануды ќамтамасыз етеді;
халыќќа кењестік кμмек кμрсету бойынша
ж±мысты ±йымдастырады, халыќты ж±мыс-
пен ќамту мєселелері бойынша уєкілетті
органмен, басќа да ±йымдармен μткізілетін
шараларѓа, халыќ арасындаѓы аќпараттыќ-
т‰сіндіру ж±мысына,  халыќтыњ нысаналы
топтарына кіретін т±лѓаларды ж±мыспен ќам-
туды ±йымдастыру мєселелері жμніндегі
аудандыќ комиссиялар ж±мысына ќатысады,
ќолы бос халыќтыњ кєсіптік баѓдарын ±йым-
дастырады жєне оныњ сапалы μтілуін ќамта-
масыз етеді; Бμлімніњ кадрлыќ ќызметініњ
міндеттерін атќарады; μз ќ±зыреті шегінде
азаматтардыњ μтініштері жєне ±сыныстары
бойынша шараларды ќарастырады жєне
ќабылдайды; "Ж±мыссыз азаматтарѓа аныќ-
тамалар беру", "Ж±мыссыз азаматтарды
тіркеу жєне есепке алу", "Адамдарѓа ж±мыс-
пен ќамтуѓа жєрдемдесудіњ белсенді нысан-
дарына ќатысуѓа жолдама беру" мемлекеттік
ќызметтерін беру сапасын саќтауды жєне ќол
жетімділікті  баќылауды ж‰зеге асырады;
"Ж±мыспен ќамту 2020 жол картасы" баѓдар-
ламасын іске асыру шењберінде єдістемелік
жєне консультациялыќ кμмекті ж‰зеге асы-
рады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓары  білім: ќ±ќыќ (зањгерлік,
халыќаралыќ ќ±ќыќ) немесе єлеуметтік
ѓылымдар, экономика жєне бизнес (экономи-
ка, есеп жєне аудит, ќаржы, маркетинг, мем-
лекеттік жєне жергілікті басќару) мамандыќ-
тары бойынша.

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ
біріне сєйкес болуы тиіс:

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі бір жарым
жылдан кем емес;

 2)  осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓытына сєйкес салаларда
‰ш жылдан кем емес ж±мыс μтілініњ бар бо-
луы;

3)  жоѓары жєне жоѓары оќу орындарынан
кейінгі білім баѓдарламалары бойынша Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Президенті жанын-
даѓы білім беру ±йымдарында мемлекеттік
тапсырыс негізінде немесе шетелдіњ жоѓары
оќу орындарында шетелде кадрлар даярлау
жμніндегі республикалыќ комиссия бекітетін
басым мамандыќтар бойынша оќуды
аяќтауы;

4)  ѓылыми дєрежесініњ бар болуы.
Ќазаќстан  Республикасыныњ  Конститу-

циясын, "Ќазаќстан Республикасыныњ Пре-
зиденті туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциялыќ зањын "Мемлекеттік ќызмет
туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер туралы",

"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызметтер туралы", "Ќазаќстан Респуб-
ликасындаѓы жергілікті мемлекеттік басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы", Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањдарын, осы санаттаѓы наќ-
ты лауазымныњ мамандануына сєйкес са-
лалардаѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси баѓы-
ты стратегиясын біліу.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ
мемлекеттік ќызмет істері агенттігі Тμраѓасы-
ныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы №06-7/32
б±йрыѓымен бекітілген Бос  єкімшілік мемле-
кеттік лауазымѓа орналасуѓа конкурс μткізу
жєне конкурс комиссиясын ќалыптастыру
ќаѓидалары (б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-
тар:

1) Осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес
нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓидаларѓа 3-
ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан са-
уалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ но-
тариалды 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 мєн-
нен тμмен емес нєтижемен тестілеуден μт-
кені туралы ќолданыстаѓы сертификат (неме-
се нотариалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі туралы
хабарландыру  соњѓы  жарияланѓан сєттен
бастап 10 ж±мыс к‰н ішінде Ќостанай облы-
сы,  Жітіќара ќаласы, 6 шаѓын ауданы,  65 ‰й,
24 кабинет мекенжайы бойынша тапсырылуы
ќажет.

Аныќтамалар  телефон  2-55-21;  факс
2-55-21, электрондыќ пошта -
akimat.zhitikara@mail.ru.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртiпте немесе
пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау
мерзiмiнде берген ќ±жаттары ќоса берілген
ќ±жаттары кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін
м±ќабаѓа конкурстыќ комиссияныњ ќарауы-
на ќабылданады. Конкурсќа ќатысу ‰шiн
ќ±жаттарды электрондыќ пошта арќылы бер-
ген азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгiмелесу басталѓанѓа дейiн бiр ж±мыс к‰ні
б±рын кешiктiрмей ±сынады.

Єњгімелесуге  жіберілген  кандидаттар, оны
кандидаттарды єњгімелесуге жіберу туралы
хабардар ету к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні
ішінде "Жітіќара ауданы єкімініњ аппараты"
ММ-де μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ айќындылыѓы
мен єділдігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ оты-
рысына баќылаушылардыњ  ќатысуына бо-
лады.

Конкурс комиссиясыныњ байќаушылар ре-
тінде Ќазаќстан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат депутатта-
рыныњ, Ќазаќстан Республикасы зањнама-
сында белгіленген тєртіпте аккредиттелген
б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа
мемлекеттік  органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлес-
тіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар), коммер-
циялыќ ±йымдардыњ жєне саяси партиялар-
дыњ, μкілдер, ‰єкілетті органныњ ќызметкер-
лері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясы-
ныњ отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгіме-
лесу басталуына 1 ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін
кешіктірмей "Жітіќара ауданы єкімініњ аппа-
раты" персоналды басќару ќызметіне (кадр
ќызметіне) тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар
Жітіќара ауданы єкімініњ аппаратыныњ  пер-
соналды басќару ќызметіне (кадр ќызметіне)
жеке басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілігініњ растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шыѓындарын
(єњгімелесу μтетін жерге келу жєне ќайту,
т±ратын жер жалдау, байланыс ќызметініњ
барлыќ т‰рлерін пайдалану) μздерініњ жеке
ќаражаттары есебінен ж‰ргізеді.

Жусупов Дархан Карауловичтіњ сенімді т±лѓасы Таукеба-
ев Нурлан Кадирбаевич кепілде т±рѓан м‰лікті соттан тыс
μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, На-
деждин ауылдыќ округі аумаѓында орналасќан шаруа ќожа-
лыѓын ж‰ргізуге арналѓан кадастрлік нμмірі 12-183-048-032,
алањы 182,0 га т±раќты жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен
сауда μткізілетінін хабарлайды.

Сауда 2015ж. 24 аќпан к‰ні, саѓ. 10.00-де Ќостанай ауда-
ны, Надеждин ауылы, Гагарин кμш.,  26 ‰й, 2 пєтерде μтеді.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілген
сєттен бастап 10 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2015ж. 23 аќпаны саѓ. 17.00-ге
дейін сенімді т±ѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады:
Ќостанай облысы, Ќостанай ќ., Дощанов кμш., 135 ‰й, 14
пєтер.

Доверенное лицо Жусупова Дархана Карауловича Таукебаев
Нурлан Кадирбаевич, в порядке внесудебной реализации залогово-
го имущества, объявляет о проведении торгов по продаже права
постоянного землепользования на земельный участок с кадастро-
вым номером 12-183-048-032 площадью 182,0 га, предназначенным
для ведения крестьянского хозяйства, расположенным на террито-
рии Надеждинского сельского округа, Костанайского района, Коста-
найской области.

Торги состоятся 24 февраля 2015 года в 10.00 часов по адресу:
Костанайский район, с. Надеждинка, ул. Гагарина, дом 26, кв.2.

Покупная цена вносится наличными денежными средствами в
течение 10 календарных дней после проведения торгов.

Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17.00 часов 23
февраля 2015 года по месту нахождения доверенного лица: Коста-
найская область, г. Костанай, ул. Дощанова, дом 135, кв.14.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ ж±мыспен ќамтуды ‰йлестіру жєне єлеу-
меттік баѓдарламалар басќармасы" мемлекеттік мекемесі 2015 жылѓы
4 аќпанда "Ќостанай тањы" газетініњ № 18 (18227) жарияланѓан басќарма
басшысыныњ орынбасары, Д-О-2 санатыныњ мемлекеттік лауазымына
орналасуѓа конкурсы туралы хабарлама  жарамсыз танылды деп хабар-
лайды.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ ж±мыспен ќамтуды ‰йлестіру жєне єлеу-
меттік баѓдарламалар басќармасы" мемлекеттік мекемесі "Ќостанай тањы"
газетініњ № 13 (18222) 2015 жылѓы 13 аќпанда жарияланѓан "Б" корпусы-
ныњ  бос єкімшілік мемлекеттік лауазымына орналасуѓа конкурсы туралы
хабарламаныњ м‰гедектер жєне ардагерлермен ж±мыс ж‰ргізу жμніндегі
бμлімініњ бас маманы, Д-О-3 санаты деген жолдары (негізгі ќызметкердіњ
бала к‰тіміне арналѓан демалыс мерзіміне) сμздерімен толыќтырылады
деп хабарлайды.
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АЯЗБЕКОВ

Моњѓолияныњ ‰ш миллионыншы адамы
ол ќазаќ ќызы Айж±лдыз Бекболатќызы

‡стіміздегі жылдыњ ќањтар айыныњ
аяѓында Моњѓолия халќыныњ саны 3 мил-
лионѓа жетті. Жетсе несі бар дейсіз ѓой.
Айтпаѓымыз, сол елдіњ азаматтарыныњ са-
нын ‰ш миллионѓа толтырѓан – μзіміздіњ
ќандастар екен. Б±л хабарды 30 ќањтарда
Баян-¤лгей аймаѓы єкімдігініњ баспасμз-
хатшысы Н±рболат ¤нерхан±лы фейсбук

Аќтау ќаласында грек-рим к‰ре-
сінен 23 жасќа дейінгі спортшы-
лар арасында Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ ауыспалы чемпиона-
ты болып μтті. Додаѓа еліміздіњ
т‰кпір-т‰кпірінен "сен т±р, мен
атайындар" келді. Облыс атынан
барѓан Данияр Жаќсылыќов, Ми-
рас Баршылыќов, Вали Османов-
тар алтыннан алќа таќса, Гучигов
Ілияс к‰місті еншіледі. Аталѓан ба-
луандардыњ барлыѓы олимпиа-
далыќ резервтегі балалар мен
жасμспірімдер спорт мектебінде
жаттыѓады.

Грек-рим к‰ресініњ классика-
лыќ єдісін жаќсы мењгерген Ми-
рас Баршылыќов ‰шін б±л чемпи-
онат алѓашќы сынаѓы емес. Ол –
халыќаралыќ бірнеше жарыстар-
дыњ ж‰лдегері. Бапкерлері –
Александр Алексютин мен Влади-
мир Матвиенко.

– Аќтаудаѓы чемпионатќа екі
ай дайындалдыќ. Бапкерлерімніњ
ќойѓан маќсаты да осы жарыстыњ
алтынын алу еді. Ќарсыластарым
оњай болѓан жоќ. Дегенмен ба-
бымнан жањылмай чемпион атан-
дым. Ењ бастысы "ЌР спорт ше-
бері" деген атаѓымды ќорѓап ќал-

єлеуметтік желісінде таратты. Онда
"Кеше аймаќ басшылары Моњѓолияныњ 3
миллионыншы азаматшасы Бекболатќы-
зы Айж±лдыз бен оныњ тетелестері Даш-
нямын Азбаяр, Баќытќызы Бμрте-Бегім-
дердіњ ата-аналарын ќ±ттыќтап, кепіл хат,
арнайы сыйлыќтар табыс етті" делінген.

Енді бір ќызыѓы, осыдан 27 жыл б±рын
моњѓол ж±ртыныњ саны 2 миллионѓа жет-
кенде, оны да толтырѓан ќазаќ отбасы
екен. "Алтынмен аптаса да еліне оралѓан
ќазаќтыњ баласы" деген маќаланы
inform.kz сол 1988 жылѓы ќуанышты жа-
њалыќќа арнап жазыпты. "Моњѓол елініњ
Баѓанур ќаласында б‰кіл моњѓол халќы
‰шін есте ќаларлыќ ерекше оќиѓа болды
– жан саны аз саналатын дархан халыќ-
тыњ екі миллионыншы нєрестесі μмірге
келді. Сахара халќы, ќазаќы тењеумен
айтсаќ, бμркін аспанѓа атып ќуанды. Бір
ќызыѓы б±л сєби ќазаќ отбасында –  Ќибе-
кей±лы Оралбек есімді аѓамыздыњ шањы-
раѓында д‰ниеге келді" депті маќалада.

Моњѓол елініњ дєрігерлері б±л ќуаныш-
ты уаќыт б±рын болжап, Оралбек Ќибекей-
±лы мен оныњ ж±байы Г‰лсара Ќуанбай-
ќызын ескертіп ќойѓан. Бала дєл болжан-
ѓан к‰ні туса, ол осы елдіњ екі миллионын-
шы нєрестесі ћєм азаматы саналатындыќ-
тан, оныњ есімі Саямандах ("миллион
жаса") аталуы керектігін де к‰ні б±рын
хабарлаѓан.

Сонымен Г‰лсара Ќуанбайќызы Моњ-
ѓолдыњ ењ ±лы мерекесі 11 шілде – Тєу-

елсіздік к‰ні ±л бала д‰ниеге єкеледі.
Елдіњ б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары шу-

лап, тіпті, баланыњ атына неке сарайы да
ашылады. Ол жер єлі к‰нге дейін Саяман-
дах деп аталып келе жатќан кμрінеді. Оѓан
ќоса Оралбек аѓаныњ отбасына жања бой
кμтеріп келе жатќан кеншілер шаћарынан
су жања ‰ш бμлмелі пєтер сыйѓа тартыла-
ды. Балаѓа жеке дєрігер таѓайындалады.
Ол ол ма, анасына жєне нєрестеге елдіњ

екі миллионыншы азаматы болып туѓаны
‰шін алтыннан медаль таѓады. 18 жасќа

дейін елдіњ ќай жеріне барам десе де, тегін
ж‰ретін ќ±ќыќ беріледі.

1991 жылдан бастап атамекенге ќарай
аѓылѓан кμппен бірге Оралбек Ќибекей-
±лыныњ жан±ясы да кμшті бері б±рыпты.

СУРЕТТЕРДЕ: б‰гіндей бір елге
ќуаныш сыйлаѓан Айж±лдыз.

Ќыдырбек
   ЌИЫСХАН¦ЛЫ

ГРЕК-РИМ К‡РЕСІ

Балуандарымыздыњ
баѓы жанды

дым, – дейді Мирас.
Биыл 23 жасќа дейінгі спорт-

шылар арасында Єлем жєне Азия
чемпионаты μтеді. Ќазаќстан чем-
пионатыныњ жењімпаздары ретін-
де есімдері жоѓарыда аталып
μткен сайыпќырандарымыз осы
сайысќа тікелей жолдама алды.
К‰штілер додасында баќ сынай-
тын білекті балуандарымызѓа
сєттілік тілейміз!

Ќасќырбай ЌОЙШЫМАНОВ.
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