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Қасқырбай 
 ҚОЙШЫМАНОВ

Байланыс  және ақпарат қызметкерлерінің 
күні Қостанай облысының әкімі Архимед Мұ-
хамбетов өңірлік және республикалық БАҚ 
қызметкерлерін марапаттады. Салтанатты ша-
раның ашылуында сөз сөйлеген өңір басшысы 
журналистерді кәсіби мерекесімен құттықтады. 
Арнайы аталымдар бойынша жыл бойы жемісті 

еңбек еткен «төртінші билік» өкілдері сахнаға 
шақырылды.

«Қостанай таңы» газетінің фототілшісі Бағдат 
Ахметбеков «Объективтегі әлем» аталымындағы 
жеңісі үшін сыйлыққа ие болды. Қазақстан Жур-
налистер одағының сыйлығы «Қостанай таңы» 
газетінің шеф редакторы Әлібек Ыбырайға, тіл-
шілер Мұрат Жүніс пен Айтолқын Айқадамоваға 
тапсырылды. Сондай-ақ, Таран ауданы тағайын-
даған Бейімбет Майлин атындағы арнайы сыйлық 

біздің тілшіміз Нұрболат Мешітбаевқа берілді. 
 Әріптестерімізді жетістіктерімен құттықтаймыз! 

Төл мерекеге арналған марапаттау жиынының 
толық есебін газеттің келесі санында жариялай-
мыз.

СУРЕТТЕ: Қостанай облысының әкімі 
 А.Мұхамбетов «Қостанай таңы» газетінің 
 фототілшісі Б.Ахметбековке сыйлық тап сыруда.

Суретті түсірген Алмас БАТЫРХАН.

БАҚ ДЕГЕНІМІЗ – БАҒДАРШАМ

Жаңалықтың   жаршылары
Жүзден жүйрік журналистер марапатталды

Газет аптасына үш рет: сейсенбі, 
сәрсенбі, жұма күндері шығады. Сей-
сенбі, сәрсенбі күндері 12 кейде 16 
беттен, жұмада екі рет 16 бет, екі рет 
«Ақшам» қосымшасымен 24 бет болып 
шығады. Газет түрлі-түсті болып басы-
лады.

«Қостанай таңы» газетіне жазылу 
бағасы жыл басынан өзгеріссіз қалды, 
яғни:

– жеке оқырмандарға жазылу 
бағасы:

6 айға – 2100 теңге.
– кәсіпорындар, мекемелер мен 

ұйым дар үшін:

6 айға – 2500 теңге.
– Ұлы Отан соғысы ардагерлері 

үшін:
6 айға – 1950 теңге.
«Қостанай таңы» газетіне «Қазпош-

та» бөлімшелерінде және аймақтық 
«Костанайские новости» газеті редак-
циясының баспасөз тарату қызметінде 

жазыла аласыз.
Қостанай қаласы бойынша газет-

тің индексі:
– жеке оқырмандар үшін – 54626.
– зейнеткерлер мен Ұлы Отан соғы-

сына қатысушылар үшін – 54627.
– кәсіпорындар, мекемелер мен 

ұйым дар үшін – 54625.

Арқалық, Жітіқара, Лисаков, Руд-
ный қалалары бойынша газеттің ин-
дексі:

– жеке оқырмандар үшін – 54679.
– зейнеткерлер мен Ұлы Отан соғы-

сына қатысушылар үшін – 54680.
– кәсіпорындар, мекемелер мен  

ұйым дар үшін – 54678
Селолық жердегі жазылушылар 

үшін газеттің индексі:
– жеке оқырмандар үшін – 54752.
– зейнеткерлер мен Ұлы Отан соғы-

сына қатысушылар үшін – 54753.
– кәсіпорындар, мекемелер мен 

ұйым дар үшін –  54751.

БАСПАСӨЗ – 2016
«Қостанай таңы» газетіне 2016 жылдың  

екінші жартысына жазылу аяқталуға жақын



229 маусым 2016 жыл

"Тіл мерейі"
Міне, осындай таќырыппен

облысымызда Ќазаќстан Рес-
публикасы Мєдениет жєне
спорт министрлігі Тілдерді да-
мыту жєне ќоѓамдыќ-саяси
ж±мыс комитеті Ќазаќстан
Республикасы Тєуелсіздігініњ
25 жылдыѓына байланысты
республикалыќ іс-шара μткізді.
Шараныњ маќсаты – мемле-
кеттік т±рѓындарѓа ‰йрететін
оќытушылардыњ кєсіби білік-
тілігін жетілдіру, онлайн єді-
сімен озыќ  тєжірибелермен
алмасу, мемлекеттік тілдерді
оќыту орталыќтарыныњ оќыту-
шыларын ынталандыру болып
табылады.

Іс-шараѓа еліміздіњ танымал
єдіскер-ѓалымдары, тіл ма-
мандары, ‰йренушілер сол
секілді Астана, Алматы ќала-
лары мен  республикамыздыњ
барлыќ облыс орталыќтарын-
даѓы мемлекеттік тілді оќыту
орталыќтарыныњ оќытушы-
єдіскерлері ќатысты.

– Б±рындары μткізілетін
осындай іс-шараларымыз
байќау ретінде болса, енді
панарамалыќ сабаќтарымыз-
бен ќатар онлайн сабаќ та
μткізбекпіз. Жиналѓандарѓа ењ
жаќсы, ‰здік деп танылѓан
мемлекеттік тіл ‰йренудіњ
жања бір-екі єдістемесімен та-
ныстырмаќпыз.  К‰нделікті
μмірде ќазаќ тілініњ бар сμзін
ќолдана бермейміз ѓой. Ќол-
данылатын сμздерге де мони-
торинг жасадыќ. Сонда  кем
дегенде ж‰з отыз сегіздей сμз
ќолданады екенбіз. Абай ата-
мыз μзініњ шыѓармаларына 900
сμз, М±хтар Єуезов 15 мыњ сμз
ќолданыпты. Базалыќ сμздер
деген болады,  ќазаќ тілінде
міне, осы базалыќ сμздердіњ
саны 900-1000 я одан да кμп
болуы м‰мкін, сол сμздердіњ
тізбегін жасап жатырмыз,
біріншіден, ол сμздер ќолда-
нылуы керек, екіншіден, ол
сμздер басќа сμздермен бай-
ланысуы ќажет, – деді Ш. Ша-
яхметов атындаѓы тілдерді
дамытудыњ республикалыќ
‰йлестіру-єдістемелік орталы-
ѓыныњ директоры Ербол Тіле-
шов.

Б‰гінде мемлекеттік тілді
‰йренемін деушілерге кітапха-
наларымыз бен кітап д‰кенде-
рімізде кезіндегіндей емес
аныќтамалыќтар, єдістемелік
оќу-ќ±ралдары, сμздіктер,
аудио-бейне таспалар, небір
кμрнекі ќ±ралдар жеткілікті,
тек ынтањыз бен ыќыласыњыз
болсын.  Елімізде тіл оќыта-
тын орталыќтардыњ саны 88
болса, соныњ ішінде біздіњ об-
лысымызда да  тіл оќытатын,
‰йрететін  оќыту орталыќтары
бір-екеу емес, 18 орталыќ
ж±мыс істейді. Барлыќ орта-
лыќтардыњ материалдыќ-тех-
никалыќ жаѓынан, білікті
оќытушылармен ќамтамасыз
етілуі де жоѓары. Сондыќтан
тіл ‰йренемін деушілердіњ тіл
оќулыќтары, єдістемелік
ќ±ралдар  жетіспейді деп ай-
татын уєждері ќисынсыз дер
едік, олардыњ  мазм±ны жаѓы-

нан сапасы да жаќсы.
Іс-шараныњ модераторы елі-

міздегі Ш.Шаяхметов атын-
даѓы тілдерді дамытудыњ рес-
публикалыќ ‰йлестіру-єдісте-
мелік орталыѓыныњ директо-
ры, филология ѓылымдарыныњ
кандидаты Ербол Тілешов бол-
ды. Сол секілді іс-шара аясын-
да  Ќазаќстан Республикасы
Мєдениет жєне спорт ми-
нистрлігі Тілдерді дамыту
жєне ќоѓамдыќ-саяси ж±мыс
комитеті Тілдерді дамыту
жєне мониторинг басќармасы-
ныњ басшысы Толќын Исаќо-
ва,  республикамызѓа белгілі
ѓалым, филология ѓылымда-
рыныњ докторы, профессор
Єлімхан Ж‰нісбеков, Ќоста-
най облыстыќ тілдерді дамы-
ту басќармасы жетекшісініњ
орынбасары Ќазымбек Ахме-
тов сμз сμйледі.

– Ќазіргі кезде  елімізде
мемлекеттік тілді ‰йретуге ар-
налѓан небір єдістемелік, тіл
‰йрету оќу-ќ±ралдары бар.
Ќайсысын алып ‰йренемін де-
сењіз μз еркіњіз. Оќу-ќ±ралда-
ры да жеткілікті, тањдау
μзіњізде. Оќыту орталыќтарын-
да  білікті оќытушыларымыз
ж±мыс істейді. Єдетте єдісте-
мелердіњ бєрі  тілдіњ грамма-
тикасынан басталады, тіл
‰йретудіњ єдістемелері кμп,
оныњ кμп болѓаны да жаќсы.
Ал, енді  меніњ ±сынып отыр-
ѓан єдістемем сол кμп єдісте-
мелердіњ бірі.  Мєселен,  тіл
‰йретуіміз тμрт дењгейден
т±рады делік,  біріншісі,
ауызекі дењгей, ол дењгей 300-
350 сμзден т±рады, екіншісі,
ауызекі кєсіби тіл, алып ќара-
њыз, єр саланыњ μзіне тєн тер-
миндері, сμздері болады, оны
єркім ќолдана бермейді ѓой,
‰шіншісі, ауызекі іскер сμздер,
тμртіншісі, ауызекі єдеби
сμздер. Тіл ‰йренемін деген-
дер осы дењгей бойынша  ‰йре-
нетін болса, кμп ±татыны
сμзсіз. Кμрдіњіз бе, барлыќ
дењгейде де ауызекі деген
сμзді ќолданып отырмыз, оныњ
да μз мєнісі бар, ауызекі
сμйлеуді ‰йренген, келешекте
мемлекеттік тілде жазу-сызу-
ды да ‰йренетін болады.
Єдістемелеріміздіњ барлыѓы
тіл ‰йретудіњ шаралары, – деді
А.Байт±рсынов атындаѓы Тіл
институтыныњ ќызметкері,
ѓалым Єлімхан Ж‰нісбеков.

Іс-шараныњ теориялыќ
бμлімінде  ѓалым аѓамыз
Єлімхан Ж‰нісбеков  "Грамма-

тикасыз оќыту єдістемесі"
атты  бейнебаяндамасын
кμрсетіп, жиналѓандардыњ на-
зарына тіл ‰йретудіњ ‰лгілерін
±сынды.  ‡лгілер оњай, орта-
ша, ќиын деп ‰ш дењгейден
т±рады.

Єсіресе балаларѓа арнал-
ѓан "Єріпќ±раќ" я "Сμзќ±раќ"
деп аталатын єдістемелері
кμњіл аударарлыќ екен. Мєсе-
лен, "К‰н аттарын ‰йрету"
деген бμлімді алайыќ,  апта
аттарында, тек ж±мадан бас-
ќасында  сенбі деген сμз бар
екен, осы сμзді ±мытпаса, апта
аттарын жаттауѓа, ±мытпауѓа
кμп септігін тигізеді екен. Ал,
єріптерді ‰йретудіњ де μзіндік
єдісі бар. Кішкене балалар
єріптерді пазл секілді  жинап,
ќ±рап шыѓарады. Єдістеме
оњай єрі жењіл, дыбысталуы да
бар, ѓалымныњ айтуынша,  тіл
‰йрену барысында кμз кμреді,
ќ±лаќ естиді, ми ж±мыс
істейтін болады.

Сонымен бірге іс-шарада
Ќостанай облыстыќ тіл оќыту
орталыќтарыныњ  оќытушыла-
ры  жиналѓандарѓа мєселен,
"Тіл мерейі – 2014" байќауыныњ
бас ж‰лдегері Айтк‰л Доспа-
нова  А2- базалыќ дењгейде
"Уаќыт – алтыннан да ќымбат",
"Ќазаќ тілініњ ‰здік оќытушы-
сы – 2010" байќауыныњ бас
ж‰лде иегері, тіл оќыту орта-
лыѓы директорыныњ міндетін
атќарушы Г‰лнєр Талапова С1
–  жоѓары дењгейде "Ыбырай
Алтынсарин – ±лы аѓартушы"
онлайын сабаќтарын,  панара-
малыќ сабаќтардыњ єрт‰рлі
дењгейінде оќытушылар За-
манбек Берікќара  "Алтын сапа
– ‰здіктерге берілетін сый-
лыќ", Жанна Жарасбаева
"Мамандыѓым – маќтанышым"
μткізді.  Ал, Ќазтест ж‰йесіне
негізделген сабаќтарды Єл-
Фараби атындаѓы Ќазаќ
±лттыќ университетініњ до-
центі, филология ѓылымдары-
ныњ кандидаты Назыкен Егіз-
баева ќорытындылады, артыќ-
шылыѓы мен кем-кетігін сара-
лады, дењгейлік сабаќтарѓа
шолу жасады. Єдіскер-ѓалым-
дар, оќытушылар болса  мем-
лекеттік тілді оќытудыњ тиімді
технологияларымен, єдіс-
тєсілдерімен бμлісіп, тєжіри-
бемен алмасты.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан
кμрініс.

Суретті т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

 Жања тμраѓа
таѓайындалды

Ќостанай об-
лыстыќ соты-
ныњ тμраѓасы
Асламбек Мер-
ѓалиев Ќоста-
най облысы
соттар єкімші-
сініњ басшысы
Дастан Каипов-
пен бірге ќыз-
меттік іс-сапар-
мен Рудный
ќаласында бо-
лып, ќалалыќ
єкімдік ѓимаратында жергілікті активке ќалалыќ соттыњ жања тμраѓа-
сы Арыстанбай Сєлм±хаметовты таныстырды.

Б±ѓан дейін ол Лисаков ќалалыќ сотыныњ тμраѓасы ќызметін ат-
ќарѓан. Жалпы ж±мыс μтілі 13 жыл. Облыстыќ сот тμраѓасы А.Сєл-
м±хаметовты жања таѓайындалуымен ќ±ттыќтап, абыройлы ќызмет,
ењбекте табыс тіледі.

Ќостанай облыстыќ сотыныњ баспасμз ќызметі.

ТІЛ – ¦ЛТТЫЊ ЖАНЫ

Г‰лназым
     САЃИТОВА

Г‰лназым
     САЃИТОВА

Ќуаныш
     ЕСЌАБЫЛ

Кєсіби мерекемен

ќ±ттыќтады

 Ќабылдау басталды

Ќазіргі кезде еліміздіњ, соныњ ішінде облысымыздаѓы
барлыќ жоѓары оќу орындарында ќабылдау комиссиялары
ж±мыс істеп жатыр. Ал, 112 жоѓары оќу орындарыныњ
базасында кешенді тестілеуге ќатысу ‰шін μтініштерді
ќабылдау 20 маусым мен 9 шілде аралыѓында ж‰ргізіледі.
Талапкерлердіњ кешенді тестілеуі ќырыќ тμрт жоѓары оќу
орындарыныњ базасында 17-23 шілде аралыѓында μтеді.
Кешенді тестілеу барысында  осы базалыќ ЖОО
республикалыќ  жєне апелляциялыќ комиссиялар ж±мыс
істейтін болады.

 Рудный ќаласыныњ єкімдігінде Байланыс жєне аќпарат
ќызметкерлері к‰ніне орай салтанатты жиын μтті. Кєсіби ме-
рекемен тілшілер ќауымын єкімніњ єлеуметтік мєселелер
жμніндегі орынбасары Елена Скаредина ќ±ттыќтап, жыл
бойы ењбегімен кμзге т‰скен бір топ ќызметкерге алѓыс хаттар
мен г‰л шоќтарын табыстады.

– Б‰гін сіздерге шын кμњілден алѓыс айтќым келеді. Себебі,
сіздер аса жауапты мамандыќќа адал болып, халыќтыњ м±њы
мен м±ќтажын μз м‰дделеріњнен биік ќойып, халыќ ‰шін
ж±мыс жасап келе жатырсыздар. Сол ж±мыстарыњыз жемісті
болсын! Дендеріњізге саулыќ, ж±мыстарыњызѓа шыѓармашы-
лыќ табыс, даму тілеймін, – деді μз сμзінде Елена Вадимовна.

Айта кетерлігі, ќазіргі тањда кеншілер ќаласында 15 б±ќа-
ралыќ аќпарат ќ±ралы тіркелген. Олардыњ ќатарында "Руд-
ненский рабочий", "Магнетит", "Хорошое дело", "Білім ша-
њыраѓы", "Лови момент" газеттері, "Рудный дауысы", "Сана"
телерадиокомпаниялары мен бірнеше кабельдік телеарналар
бар.



Еуропаның ең биік  
нүктесіне шықты

Қостанай облысы Заречный ауылының 
62 жастағы тұрғыны Михаил Терехов Еуро-
паның ең биік нүктесіне шықты. Михаил 
Тереховке екі жыл бұрын жүректі шунт-
тау бойынша ота жасалған. Дәрігерлер ол 
үшін үйде қозғалу қиын болады деген. Ал 
Михаил тауға шықты. Ол ақпан айында Ки-
лиманджароға (5895 метр), ал 17-маусымда 
Эльбрусқа (5642 метр) көтерілді.

– Бұл жолы қиындау болды. Мұз, қар, 
қатты жел, айналаның көрінбеуі біраз қиын-
дық тудырды. Бір мезетте қайта ораламыз 
деп те ойладық. Тауға шығар алдында Эль-
бруста тәжірибелі альпинист Владимир Мо-
гиланың қаза тапқаны туралы хабар естідім. Алайда, жоспарымнан 
бас тартпадым. Түнгі сағат екіде шықтық, – дейді Михаил. 

Михаил Терехов тауға гүл ала барып, оны Приэльбрусьеде қаза 
тапқан сарбаздардың қабіріне қойды. –5000 биіктікте гипоксия 
болды, бас ауырып, жүрек қатты соғып, ауа жеткіліксіз бола баста-
ды. Жел қатты. Алайда, тауға шыққанда терең тыныс алып, бақытты 
сезіндім. Килиманджарода болғанда Қазақстанның байрағын қолда 
ұстап тұрдым! – деді М.Терехов. 

Дычко мен Кличко 
жұдырықтасты

Қостанайлық боксшы Иван 
Дычко украиналық Владимир 
Кличконың командасының ар-
найы шақыруымен Австрияда 
болып, 2 апта бойы жаттығу жұ-
мыстарын өткізді. Танымал бокс-
шы Кличко британиялық Тайсон 
Фьюриге қарсы қарымта кезде-
суіне дайындығын пысықтау 
үшін Дычконы да шақырыпты.

Кличко спарринг серіктес ретінде отандасымыздан бөлек, тағы 
6 кәсіпқой боксшыны шақырған. Жаттығу жұмысына қатысқан 
спортшылардың айтуынша, Иван олардың арасында жалғыз әуес-
қой боксшы болғанына қарамай, жақсы өнер көрсеткен. 

– Жаттығу өте жоғары деңгейде өтті. Владимир Кличко секілді 
тәжірибелі боксшымен қолғап түйістірудің өзі – бір мәртебе. Бір 
«әттең-айы» – Кличко мен Тайсон Фьюри арасындағы жекпе-жек 
кейінге шегерілді, бұл кездесудің қашан өтетіні әзірге белгісіз бо-
лып отыр. Осы жаттығу кезінде көп тәжірибе жинақтап қайттым. 
Алдағы уақытта тағы да осы сынды жаттығу жұмыстары болып 
жатса, міндетті түрде қатысамын, – дейді И.Дычко. 

Айта кетейік, қазір 25 жастағы боксшымыз тамыз айында баста-
латын Рио Олимпиадасына қызу дайындалып жатыр. Ол 91 келіден 
жоғары салмақта ел намысын қорғайды. 

Кенже ҚОНЫСБАЙ.
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Мұрат 
     ЖҮНІСҰЛЫ

ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
жөніндегі министрлігі облыстық 
басқармасының ұйытқы бо-
луымен «НұрОтан» партиясы 
Арқалық қалалық филиалында 
осындай атаумен дөңгелек үстел 
өткізілді. 

Алқалы жиында сөз алған 
«Нұр Отан» партиясы қалалық 
филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Н.Хамзин мен сая-
си кеңес мүшесі А.Айтмағанбетов 
мемлекеттік қызметшілерді төл 
мерекелерімен құттықтады.

Қала әкімдігінің «Кадрлық 
жұмыс жөніндегі бөлімінің» бас 
маманы А.Болатқызы, «Ұйымдас
тыру және бақылау бөлімінің» бас 
маманы Ә.Серікқызы, «Эконо-
мика және бюджетті жоспарлау 
бөлімінің» бас маманы И.Бәкірқы-
зы, «Жастар ресурстық орталығы-
ның» директоры Д.Жоламанұлы 
«Мемлекеттік қызметшілерге жүк-
телетін міндеттер», «Мемлекеттік 
қызметтегі әйел рөлі», «Мемле-
кеттік қызметкерлер арасындағы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес» тақырыптарын егжейтег
жейлі талқылады.

– Бұл кәсіби мереке – Елба-

сының бес институционалдық 
реформасын жүзеге асыру ба-
рысындағы «100 нақты қадам 
– Ұлт жоспары» бағдарламасы-
ның жемісі. Жүз нақты қадамның 
алғашқы 15 қадамы мемлекеттік 
қызметке қатысты. Басты мақ-
сат – кәсіби мемлекеттік аппарат 
құру. Осы қадамдар арқылы Қа-
зақстанның барлық аумағындағы 
әртүрлі деңгейдегі мемлекеттік 
қызметкерлер халыққа сапалы 
қызмет көрсетулері тиіс. Мемле-
кеттік қызметшілерді ынталанды-
ру шаралары барлық мемлекеттік 
мекемелердегі жұмыс тиімділігін 
арттыратыны ақиқат.

 Мемлекеттік қызметшілер 
күні биыл екінші рет аталып өт-
келі отыр. Бұл мереке – мем-
лекеттік қызметкерлердің еңбек 
етуге деген құлшыныстарын 
арттырары сөзсіз. Халық үшін 
маңдай терін төгіп, адал еңбе-
гімен ел аузына ілініп жүрген 
қарапайым, ізетті, мейірімді 
мемлекеттік қызметшілерді төл 
мерекелерімен құттықтаймын! – 
дейді «Нұр Отан» партиясы Арқа-
лық қалалық филиалы төрағасы-
ның бірінші орынбасары Нұрлан 
Сейітжанұлы. 

– Елбасымыз Н.Назарбаев: 
«Қоғамның даму барысын өмірде 

нәзік, көңілде биік, ал істе мығым 
әйелдер қауымынсыз елестету 
мүмкін емес» деген. Қазақстан-
ның тәуелсіздік жылдарында 
әйелдердің азаматтық белсен-
діліктері өсті. Бүгінгі күні әйелдер 
отбасы ошағының сақтаушыла-
ры болып қана қоймай, болып 
жатқан өзгерістердің белсенді 
қатысушылары болып табылады.

Қазіргі таңда қаладағы мем-
лекеттік мекемелер басшыла-
рының 6ы, ауыл әкімдерінің 7і 
нәзік жандылар өкілдері. Мем-
лекеттік қызметкерлердің басым 
бөлігін қызкеліншектер құрайды.

Мен қызмет атқаратын 
бөлімнің де басшысы әйел адам. 
Осы бөлімде бір жылдан артық 
жұмыс атқарып келемін. Мекеме 
басшысы Наталья Гайдаренко 
ханымды өз басым үлгілі бас-
шы, өнегелі тәлімгер, үздік мем-
лекеттік қызметкер деп танимын. 
Елімізде осындай үлгі тұтар мем-
лекеттік қызметкерлер көп болған 
жағдайда мемлекетіміз әлемдегі 
үздіктердің қатарынан көрінетіні-
не кәміл сенемін,  –  дейді қала-
лық экономика және бюджетті 
жоспарлау бөлімінің бас маманы 
Индира Бәкірқызы.

Дөңгелек үстел жұмысына 
мемлекеттік қызметшілер, облыс
тық «Балалар және жастар ұйы-
мы ассоциациясының» жобалық 
менеджері А.Осадчая және БАҚ 
өкілдері қатысты.

Арқалық қаласы.

СУРЕТТЕ: Дөңгелек үстел-
ден көрініс.

«Мемлекеттік қызмет –  
өмірлік ұстаным»

«ССКӨБ» АҚ автопаркі тағы да жаңа тех-
никамен толықты. Жуырда ғана комбинаттың 
өндірістік алаңдарына «HITACI» автосамосвал-
дары жеткізілген болатын. Бүгін, міне, автокөлік 
басқармасының қызметкерлері заманауи үлгіде 
жабдықталған тағы да 3 көлікке ие болды. 

Соның бірі – германиялық «BOMAG» фир-
масы шығарған өздігінен жүретін грейдер. Тех-
никалық прогрестің соңғы өкілі саналатын оның 
іші адамға өте жайлы, басқаруы еш қиындық 
туғызбайды. Кабинада желдеткіш, гидроруль 
мен дабылқаққыш орнатылған. Қуатты двига-
тель жанармайды электронды түрде реттеп 
отырады. Яғни, экологиялық стандарттарға 
жауап береді. 

Кәсіпорынға әкелінген «KAMATSU» марка-
лы бульдозер де жайлылығы жағынан ешқай-
сысынан кем түспейді. Энергия мен адамның 
еңбегін үнемдеп, жоғары өнімділікті қамтама-
сыз ететін бұл техникада грунтты тегістеу мен 
жерді қопсытуға арналған барлық құрылғылар 
бар. Жолда жылдам қозғалады. Кабиналары 
кең. Айналадағы заттарды еш кедергісіз көруге 
болады. Стажировка барысында жаңа техника-
ның жүргізушілері осыған көз жеткізді. 

Еңбек өнімділігін арттырудың бірден бір 
жолы – техниканы жаңарту. Осы тұста комбинат 
басшылығы қыруар қаржы бөліп, тұрақты дамуды 
қамтамасыз етіп отыр. Алдағы уақытта да өндірісті 

жаңғыртуға бағытталған осындай жұмыстар өз 
жалғасын табе бермек.

Қуаныш ЕСҚАБЫЛ. 

Техникалық жаңғырту 
жалғасуда

Салауатты өмір салтын 
қолдаймыз

26 маусым күні облыстың ішкі істер департаментінің ки-
нологиялық қызмет орталығы қызметкерлерінің қатысуымен  
халықаралық нашақорлықпен және есірткі бизнесімен күрес 
күніне орай концерт ұйымдастырылды.

Полицейлер қалалықтарға 
полицияда қандай иттердің 
қызмет ететіні туралы айтып 
берген соң, қызметтік-іздес-
тіру иттерінің есірткі жасы-
рылған құпия орындарды 
қалай іздеп табатынын  көр-
сетті. Арчи атты ит жүздеген 
көрерменнің көзінше есірткі 
орнын тез тауып берді. Бұдан 
соң инспектор-кинологтар қызметтік иттердің көмегімен қылмыс-
керлердің қалай ұсталатынын көрсетті.  Осы күні Сити-орталықтағы 
сахнада ОІІД үздік кинологтарына марапаттар тапсырылды. Поли-
цейлер жиналғандардың сұрақтарына жауап беріп болғасын, қыз-
меттік иттермен суретке түсуге рұқсат етілді. 

Барлық мүдделі мемлекеттік органдар, атап айтқанда ОІІД, мә-
дениет және білім басқармалары, салауатты өмір салтын қалыптас-
тыру орталығы ұйымдастырған іс-шарада салауатты өмір салтын 
ұстау қажеттігі жиі айтылды. Кекушинкай-Каратэ секциясының 
спортшылары сахнада өз шеберліктерін байқатса, №1 облыстық 
балалар мен жасөспірімдер мектебінің гір көтерушілері шыдам-
дылық пен батылдықтың үлгісін танытты. Спортшылармен күш 
сынаспақ болған көрермендер де аз болған жоқ. Іс-шара аясында 
суреттер көрмесі ұйым дастырылып, салауатты өмір салтын қалып-
тастыру орталығының психологтары танымдық кітапшалар таратты. 
Сондай-ақ, «Мирас» мәдениет үйінің өнерпаздары көрермендерді 
өз өнерлерімен тәнті етті. 
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Кμрімдіктіњ кμлењкесі
немесе жалпыѓа бірдей табысты жариялау

туралы бірер сμз

Тек, мемлекеттік ќызметкер-
лердіњ ѓана емес, жалпы ќазаќ-
стандыќтардыњ табысын айќын-
дап, ќаржы айналымыныњ ашыќ-
тыѓын ќамтамасыз ету маќса-
тында, елімізде ауќымды жоба-
лардыњ ж‰зеге асырылып жат-
ќаны белгілі. Солардыњ бірі
жаќында енгізілгелі т±рѓан жал-
пыѓа бірдей табысты жариялау
тєртібі. Айтулы жоба ж‰зеге асы-
рылѓан жаѓдайда, кμлденењ
жєне к‰мєнді табыс тізбегін ‰зіп,
азаматтарымыздыњ адал ењбе-
гімен нанын табуына жол аша-
тын боламыз.

Жарќын болашаќќа жетелер
жања зањныњ жаѓымды жаќтары
басым болѓанымен, біздіњ бол-
мысымызѓа кереѓар т±стары да
бар болып шыќты. Атап айтар
болсаќ, табысты декларациялау
тєртібіне сай, тμменгі айлыќ
мμлшерінен 160 есеге асатын
соманыњ ќайдан келгенін ќаржы
иесі дєлелдеуге міндетті. "Онда
т±рѓан не бар? Біздіњ болмысы-
мызѓа (менталитетімізге) м±ныњ
ќандай ќатысы бар?" – дерсіз...
Єгєрєки, ±лыњызды ‰йлендіріп,
±лан-асыр той жасап, беташары
мен келін кμрімдігі, ќонаќтардыњ
сый-сияпатын ќоса есептегенде
3 млн. 700 мыњ тењгеден астам
табыс т‰сіп жатса, м±ны сіз мем-
лекеттік органдарѓа хабарлап,
табыс есебінде тіркетуге
міндеттісіз. Тиісті сала маманда-
ры ќаржыныњ ќайдан жиналѓа-
нын дєлелдеуге м±рсат береді.
Ол ‰шін талай табалдырыќты
тоздырып, ќажет болѓан жаѓдай-
да сотќа ж‰гінуге ќ±ќыњыз бар.
Ќостанайлыќтарѓа жат кμрінсе
де, оњт‰стік μњірлерде ќатты ба-
ѓаланатын кμне салт – ќалыњ
мал алсањыз да, оны зањдасты-
ру азаматтыќ парызыњыз.
Кμрімдік беруге ќ±штар кμкењіз  су
жања дипломыњыздыњ арасына
ќомаќты ќаржы ќыстырса да
осы...

ЌР Ќаржы министрлігініњ
Мемлекеттік табыс комитеті, Ме-
тодология басќармасыныњ же-
текшісі Дмитрий Шинкаренконыњ

мєліметіне ж‰гінер болсаќ, кіріс
пен шыѓыстыњ барлыѓын да зањ-
дастыру міндетті емес. Яѓни,
к‰нделікті нан мен с‰тіњізге кетер
шыѓын есепке алынбайды. Тек
ќымбат, ќ±нды заттар ѓана есеп-
ке алынуы тиіс. Мєселен кμлік,
жылжымайтын м‰лік пен ќымбат
жићаздар, ќ±нды картиналар
мен жєдігерлер есепке алына-
ды. Оныњ μзінде, б±йым баѓасы
тμменгі жалаќы мμлшерінен  160
есеге асќан жаѓдайда ѓана тірке-
леді. М‰ліктіњ (ќаржыныњ) ќай-
дан келгенін дєлелдей алмаса-
њыз, ол ‰шін айыпп±л тμлейсіз,
ќосымша салыќ та ќарастырыл-
ѓан.

Еліміздіњ "Азаматтыќ кодексі-
не" сай кез-келген келісім, сауда,
айырбас, м±рагерлік немесе
сыйѓа тарту іспетті єрекеттер но-
тариустыњ ќолымен расталуы
тиіс. Ендеше, тойдан т‰скен
ырыздыќ-несібењізді кєдеге
жаратќыњыз келсе, тойшыл
ќауымѓа зањгерлерді де ќосуды
±мытпањыз. Немесе сотќа
ж‰гініп, табыстыњ тойдан т‰скенін
куєгерлермен куєландыруыњыз-
ѓа тура келеді.

Салыќ саласы мамандары-
ныњ пайымдауынша, ќазаќтыњ
той-томалаќтары болашаќта
кμлењкелі ќаржыны зањдастыру-
дыњ ошаѓына айналуы ыќтимал.
Кμлењкелі жолмен табыс тауып

Б‡ГІНГІ К‡ННІЊ Б‡ЛКІЛІ

ж‰ргендер шамалы той жасап,
тапќан-таянѓанын осы єдіспен
зањдастыруы да ѓажап емес.
Жалпыѓа бірдей табысты декла-
рациялау – осы тектес ќит±рќы
єрекеттерге тосќауыл ќоймаќ.

Елімізде табыс пен м‰лікті
декларациялау ж‰йесін енгізу
алдаѓы жылѓа  жоспарланѓан.
2017 жылы ќолѓа алынатын ша-
раѓа сай, мемлекеттік ќызметкер-
лер сондай-аќ, мемлекеттік
кєсіпорындар мен ±лттыќ компа-
нияныњ єкімшілік μкілдері, жеке
т±лѓалардыњ осы ж‰йеге барын-
ша тμселген топтары μз табыс-
тарынан есеп береді. Ал, 2020
жылдан бастап, єрбір ќазаќстан-
дыќ салыќ органдарына есеп
беретін болады.

Елбасымыз айтќандай, б±л
шара экономикамыздыњ ‰лкен
бμлігін "кμлењкеден" шыѓаруѓа
септігін тигізеді жєне бізді дамы-
ѓан елдердіњ экономикалыќ
транспаренттілік дењгейіне жа-
ќындатады. Кμлењкелі экономи-
ка – орныќты дамудыњ бірінші
жауы жєне сыбайлас жемќор-
лыќтыњ жаќсы жолдасы. Сμйте
т±ра, барлыќ дамыѓан экономи-
калар табысты жаппай деклара-
циялау ‰дерісін тек ХХІ ѓасыр-
дыњ басында ѓана аяќтап, жолѓа
ќойды. Ел ењсесін тіктегіміз кел-
се, бізге де осы μткелден μтуге
тура келеді.

Ж±матай
       КЄКІМЖАНОВ

ЖОЛДАУ: ¤СІМ, РЕФОРМА, ДАМУ

Ќазаќстан Президенті Н±рс±лтан
Назарбаевтыњ "Ќазаќстан жања жа-
ћандыќ ахуалда: μсім, реформалар,
даму" атты биылѓы жылѓа арналѓан
Жолдауы ел ертењіне деген сенімді
‰стей т‰скен ќ±жат болѓаны аныќ.
Мемлекет басшысы басты маќсат-
ты айќындады – ол Отанымыз
Ќазаќстанды баќытты да μркендеген
халќы бар Мєњгілік елге айналды-
ру, єлемніњ ењ дамыѓан 30 мемле-
кетініњ ќатарына енгізу, бай да ќуат-
ты елдермен тењестіру.

Ќазаќстан жаћандыќ шаруашы-
лыќ байланыстарына кірген егемен
±лттыќ экономика ретінде, д‰-
ниеж‰зілік ±лттар отбасыныњ толыќ-
ќанды ќатысушысы болѓан мемле-
кет ретінде орныќты. Біз б‰кіл та-
рихымызда болмаѓан табысты эко-
номикалыќ даму ќарќынына ќол
жеткіздік. Б±рын ешќашан біздіњ
халќымыз ќазіргідей жаќсы μмір
с‰рген емес. Ќазаќстандыќтар
μмірініњ  орташа ±заќтыѓы 10 жыл
ішінде 64-тен 72 жасќа жетті. Бар-
лыѓы 1300 денсаулыќ саќтау жєне
1700-ден астам білім нысандары са-
лынды.

Сонымен ќатар, Президент
"ќазіргі кезде жања м‰мкіндіктер
мен жања ќатерлер ±штасќан шие-
леністі де ауыр кезењ туып отыр", –
деп атап кμрсетті. "Жаћандыќ даѓ-
дарыс – тек ќауіп ќана емес, б±л жања
м‰мкіндіктер".  Біздіњ ќол жеткен
табыстарымыздыњ сынѓа т‰сетін
уаќыты жєне ќазаќстандыќ мемле-
кеттікті ныѓайтатын уаќыт туып
отыр.

Мемлекет басшысы "біздіњ даѓ-
дарыстарды ењсеру тєжірибеміз бар.
Жања жаћандыќ  ќатерлерге біз
μзіміздіњ наќты м‰мкіндіктеріміздіњ
негізінде т±тас іс-ќимыл стратегия-
сын ќарсы ќоюѓа тиістіміз", – деп
атап айтты. – Осынау жауапты ке-
зењде бірлікті саќтау ќажет, "біріміз
– бєріміз ‰шін, бєріміз – біріміз

‰шін" ќаѓидатын ±стана отырып, ел
игілігіне тер тμге ењбек ету керек".

Президент даѓдарысты ењсеру
жμніндегі т±тас іс-ќимыл страте-
гиясын – бес наќты іс-шарадан  ќ±рал-
ѓан даѓдарысќа ќарсы т±ру жєне ал-
дын алу стратегиясын  айќындады.
Жолдауда экономикалыќ реформа-
лар негізінде даѓдарыс жаѓдайын-
даѓы экономикалыќ μсуді ќамтама-
сыз етуге баѓытталѓан экономика
саласындаѓы кезек к‰ттірмейтін
жєне пєрменді ќадамдар бойынша
аса аныќ тапсырмалар бар. Б±л –
жеке бастамашылыќ арќылы эконо-
микалыќ μркендеу. Б±л – 100 наќты
ќадам реформалары. Б±л – жалпыѓа
ортаќ ењбек ќоѓамы жєне єр азамат-
тыњ єлеуметтік жауапкершілігі. Б±л
дегеніміз – μз тењгемізді ќолдану,
ќаражатымызѓа сєйкес μмір с‰ру,
мемлекеттік-жеке меншік серік-
тестіктігін  дамыту.

Реформалардыњ міндеттеріне
мына μзекті инновацияларды енгізу
кіреді: ¦лттыќ валютаныњ ќ±был-
малы курсы, жања инвестициялыќ
саясат, активтерді жария ету, бюд-
жет саясатын оњтайландыру, жеке
бастамашылыќты, еркін жєне д±рыс
бєсекелестікті дамыту ‰шін жаѓдай
жасау, ењбек μнімділігін екі есе арт-
тыру.

Ел экономикасыныњ 5 пайыз дењ-
гейінде μсуін ќамтамасыз ету, эко-
номикаѓа салынатын инвестицияныњ
жыл сайынѓы кμлемін 10 млрд. дол-
лардан артыќ, жалпы 10 жыл ішінде
100 млрд. доллардан кем емес
кμлемге арттыру міндеті ќойылды.
М±ныњ арќасында 660 мыњнан аса
ж±мыс орындары ашылып, тегін
кєсіби техникалыќ білім ќамтама-
сыз етіледі.

Б.АКРЕМЖАНОВА,
Ќостанай гарнизоны єскери

прокуратурасыныњ
аѓа прокуроры,
єділет майоры.

Маќсат айќын,
міндет зор

28 маусым – Ќазаќстан Республикасыныњ Бас-
пасμз к‰ні. Єрбір кєсіптіњ μз мамандыѓы болаты-
ны секілді, журналистік мамандыќ та μз саласы
бойынша пайда болѓан. Журналист басќаѓа ±ќса-
майтын, μзгелерден айырмашылыѓы бар маман-
дыќ. Ол μз творчествосы арќылы ќоѓамѓа, адамѓа
ќызмет етеді. Жалпы, журналист ќандай дєреже-
де ж±мыс істесе де, ќоѓамдыќ аќпараттыќ сала-
ныњ ќызметкері болып есептеледі. Ол єркез жа-
њаны жаќтаушы, бар жаќсылыќты ќолдаушы жєне
"тμртінші билік иесі" болып табылады.

Журналистика – ќызыѓы мен ќиындыѓы мол, зор
жауапкершілікті ќажет ететін кєсіп. Сіздер жеке-
леген адамдардыњ таѓдыры да, ќоѓамныњ рухани
ахуалы да адал, шынайы журналистік сμзге бай-
ланысты екенін жаќсы білесіздер. Сондыќтан
μздеріњіздіњ,  газеттеріњіз бен оќырмандарыњыз-
дыњ, кμрермен  мен тыњдармандарыњыздыњ ал-
дында адал болудыњ жμні бμлек.

Журналистика к‰німен
Сіздерге тынымсыз кєсіптеріњізге деген адал-

дыќтарыњыз, болып жатќан жањалыќтарды т±рѓын-
дарѓа жеткізіп, мањызды єлеуметтік міндеттерді
шешуге зор ‰лес ќосып келе жатќандарыњыз ‰шін
№10 жалпы орта білім беретін мектебі ±жымы зор
алѓыстарын білдіреді.

Ќ±рметті БАЌ μкілдері, мереке ќ±тты болсын!
Ќаламдарыњыз ќарымды, жолдарыњыз аќ, денсау-
лыќтарыњыз мыќты, жањалыќтарыњыз ќызыќты
болсын. Барлыќтарыњызѓа шыѓармашылыќ ша-
быт тілейміз. Єрќашан да бірлесе ж±мыс жасай
берейік!

Батырхан КАРАШИНОВ,
№10 жалпы орта білім беретін мектебі

атынан.
Арќалыќ ќаласы.

Жол аќысы μсе ме?..
Рудныйда ќоѓамдыќ кμлікте ж‰ру аќысы 4-шілдеден

бастап 45 тењгеден 60 тењгеге ќымбаттайды.
Ќала єкімдігініњ тарифтерді бекіту туралы ќаулысы 22 маусымда

Ќостанай облысыныњ єділет басќармасында зањды тіркеуден μтті.
Айта кетейік, жолаушылардыњ тасымалдаумен айналысатын "Руд-
ный автотранс" ЖШС μткен жылы да тарифтерді μсірмек болѓан.
Біраќ ол кезде прокуратура органдары серіктестіктіњ μтінішін негізсіз
деп таныды. Міне, арадан бір жыл μткен соњ, жолаќы ќ±ны бірден 15
тењгеге ќымбаттап отыр.

– Біз соњѓы рет 2011 жылы тарифті 10 тењгеге μсірген болатын-
быз. Ќазір барлыќ нєрсе ќымбаттап кеткенін білесіздер. Оныњ ішінде
жанар-жаѓармайдыњ, автошиналардыњ, аккумуляторлар мен ќосал-
ќы бμлшектердіњ баѓасы да бір орнында т±рѓан жоќ. Ж±мыс орын-
дарын саќтап ќалып, техниканы жањарту ‰шін жолаќыны ќымбатта-
туѓа мєжб‰рміз, – дейді автопарк μкілдері.

Дегенмен, б±л жерде ќарапайым т±рѓындардыњ м‰ддесін ќорѓап,
олардыњ жанайќайына ќ±лаќ асып жатќан жанды кезіктірмедік. Ха-
лыќтыњ басым бμлігі автобустар μте лас жєне ж‰ру интервалын саќ-
тамайтындыѓын айтады.

– Ќаладаѓы №4, 13 маршрутты кей кездері 10-15 минуттыњ орны-
на саѓаттап к‰теміз. Єсіресе, ќыс мезгілінде аялдамада т±рып ‰сіп
ќаламыз. Ќостанайдаѓыдай жайлы да таза автобустар, аќ кμйлек
пен жейде киген ж‰ргізушілер болса бір бμлек. Аядай ѓана ќала. Ана
шетінен мына шетіне еш кептеліссіз 15-20 минутта жетуге болады.
Облыс орталыѓындаѓыдай 1 саѓаттап ж‰ру жоќ. Неліктен 60 тењге
тμлеуіміз керек сонда, – дейді ашынѓан ќала т±рѓыны Бауыржан Ер-
жанов.

Б±л б±л ма? Автобустардыњ кμбі тариф зањды к‰шіне енбесе де
20 маусымнан бастап жолаќыны 60 тењгеден алып келген. Т±рѓын-
дардыњ талап-арызынан кейін ќалалыќ прокуратура μкілдері "Руд-
ный автотранс" ЖШС басшылыѓына мєселені тез арада шешу тура-
лы жазбаша μкім жіберді. Ќазір жолаушылар жолаќыны 45 тењгеден
беріп келеді. Біраќ жолаќы μскенімен ќала автобустарындаѓы таза-
лыќ пен тєртіп мєселесі шешілетіндігіне к‰мєнмен ќараймыз.

Т‡ЙТКІЛ

Ќуаныш
     ЕСЌАБЫЛ
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Сμз басы

Жыр жазсањ ай м‰йізді асылдарѓа,
Найзаѓай кμкті тескен жасындарѓа,
Єр ісі єр дєуірге ‰лгі болып,
Кетпей ме ањыз болып ѓасырларѓа!

Ондайда жыр б±лаѓы аѓылмай ма?!
Алдыњнан баќыт шамы жаѓылмай ма?
Арманыњ алты ќырдыњ астындаѓы,
Кеудење ќызыл г‰л боп таѓылмай ма?!

С±лу сμз дариядай тμгілмей ме?!
¤лмес жыр дєн боп жерге егілмей ме?!
Аспаннан аррахман н±ры жауып,
Денење шипа болып себілмей ме?!

Жырлайтын жырыњ сеніњ аныќ болса,
Єр ісі, б±рылысы, ќаныќ болса,
Межеге бір-аќ ±рып жетпейсіњ бе,
Барар жол ќарањѓы  емес, жарыќ болса.

Бір ѓасыр бір-аќ берер бір дананы,
Кайтесіњ сарањ туѓан б±л даланы,
Мойныња б±ршаќ салып с±расањ да,
Бермейді, б±ртияды, б±лданады.

Мінекей, сондай адам ортамызда,
Жаны бір, ќанымызда, ќолќамызда.
¦лыњды таѓдыр берген аяламай,
Кімнен біз тартынамыз?
Ќорќамыз ба?!

Аќќанда тμњкеріліп жыр б±лаѓы,
Мыњ жылмен μткен дєуір бір ќылады.
Еліне бєрін сарќып беріп ж‰рген,
Н±рс±лтан – Н±рекењді  жыр ќылады.

Замана б±зылса да жыр ќалады,
Жорѓадай су тμгілмес ырѓалады.
Дєуірін, μткен к‰нін сипаттайтын,
¤мірден μзегі μлмес сыр ќалады.

Аќынѓа шабыт келсе тμзім бар ма?
Сілтемей сылтыњ басќан кезім бар ма?
Сыншыныњ ќ±лаѓына алтын сырѓа,
Асылыќ, артыќ кеткен сμзім бар ма?

Кењ жолы ж‰регімніњ тарылмасын,
Шабыстан т±лпар –μлењ жањылмасын.
¤мірдіњ кемесімен кеттім айдап,
Арман-жыр жалындасын, дауылдасын.

Балалыќ шаѓы

¤тті ѓой басымыздан нелер заман,
Не болар ќ±рып кетсењ, одан жаман?
"Мыњ μліп, мыњ тіріліп" текті ќазаќ
Б±л к‰нге жетіпті ѓой есен-аман.

Б±л кμлемді туындыны ауылшаруашылыќ маманы
Сарбас Досжанов Ќазаќстан Республикасыныњ т±њѓыш
Президенті Н.Є.Назарбаевќа жєне Астана к‰ніне арнап,
сонау 1999 жылы жазѓан. Автордыњ μзі μмірден озса да,
б±л деректі шыѓармасынан оќырманѓа керекті кμп д‰ние
табылады деп ойлаймыз.

Ќырылдыќ, аштан μлдік, соѓыста μлдік,
Ќиынын ќияметтіњ μњде кμрдік.
Б±зылып ±лтым, тілім, дінім, Алла,
Бітерде ќолымызѓа тиді тењдік.

Келген жоќ кμктен т‰сіп тењдік деген,
Тењдікті оњайлыќтан ел к‰тпеген.
Алайда аќиќаттыњ т‰бі жењіс –
Бос сμз-ді "±лтты ќ±рттыќ, жењдік" деген.

Деп сенсењ: "Серпіледі б±лтыњ єлі",
Оњѓартса, ќуањыњ да ќ±лпырады.
Ж‰з жылда елін бастар, жеріне ие,
Деген бар алтын айдар ±л туады.

Ж‰гініп єњгіменіњ тμресіне,
Т‰сіріп ілкі к‰нді ел есіне,
Назарбай аќсаќалдан сμз  ќозѓайын,
Мінгізіп  μткен  μмір  кемесіне.

Ќазаќтыњ бір кєсібі мал емес пе?
Мал болса, барлыќ байлыќ бар емес пе?
Мал кетсе, бєрі кеткен тєрізденер,
Д‰ние ќ±шаѓы  да тар емес пе?

Назекењ малын баѓып, тау жайлаѓан,
Ай  емес, жерге т‰спей, жыл жайлаѓан.
Басына Алатаудан ќазыќ ќаѓып,
Кептіріп ер-тоќымын, ат байлаѓан.

‡й салып Алатаудыњ ќиясына,
Сєн берген ќара лашыќ ±ясына.
Мањдай тер ењбегімен к‰нін кμріп,
Ќ±йыпты отбасына сый асыра.

Дем алып Алатаудыњ саясында,
Ќамшы ізі ќалмай аттыњ жаясында,
Семірткен алдыњдаѓы баќќан малын,
Алатау – Алматыныњ аясында.

Осылай ж‰ргенінде сайран ќылып,
Білмейсіњ т‰сетінін ќайдан ќ±рыќ,
Сапарѓа оралмайтын ж‰ріп кетті..
Есігін д‰ниеніњ ќайран да ±рып.

Аќыры ажал с±мды ќ±шты асыл да,
Отбасын енді ќайѓы ќыспасын ба...
Кμзініњ аѓы мен ќарасы еді –
Єбіші ќала берді ‰ш жасында.

¤мір-ай, к‰дік к‰ндес ‰мітпенен,
Жан бар ма ќ±рыѓыња ілікпеген?
¦яны жау б±за алмас, адам б±збас,
Бар ме екен кμзіњ сеніњ ірітпеген?!

Артында аќ ботасы – бала ќалды,
Аћ ±рып аќ маралдай ана ќалды.
Ержетіп балапаны μсе берді,
Бойында єке ќ±йѓан сана бар-ды.

Он бірге келді бала бел ќатпаѓан,
Емес ќой бай баласы шер батпаѓан.
Орысќа Никифордай жалшы болды,
Орныќты еді, жас болса да, ел маќтаѓан.

Ер жігіт ерінбесе мал табады:
Оныњ он саусаѓынан бал тамады,
Жер жырту, етік тігу, сауда ќылу –
Осылай ењбегінен нєр табады.

Уаќыт ќыла берді бекем ерді,
¤мірдіњ μз жолымен кете берді,
Кедергі иірімі кμп босаѓадан,
Б±лќынып, б±ѓау ‰зіп, μте берді.

Ќарайтын кμзін алмай анасына,
Риза еді асыл ана баласына,
‡йіне ‰йіп-тμгіп єкелетін,
Барып кеп Алматыныњ ќаласына.

Осылай жігіт болып ж‰ргенінде,
Кμрмеген б±ѓан дейін м‰лде μмірде,
Кездесіп ќапылыста  Єлжан ќызѓа,
Оранды махаббаттан ‰лде-б‰лде.

Сезімін ол ±заќќа жасырмады,
Жμнсіз-ді ж‰регінен ќашырѓаны,
¤мірде айрылмасќа ант етісіп,
Той болды екі жастыњ ќосылѓаны.

Ќос ѓашыќ ќидырѓалы б±л некені,
Арада алуан-алуан к‰н μтеді.
Жылында мыњ тоѓыз ж‰з ќырыќыншы
Ж‰регі Єбекењніњ дір етеді:

Іњгалап д‰ниеге бала келді,
Уыстап елге байлыќ ала келді.
Иыѓынан Алатаудыњ к‰н дауыстап,
Деді ол: "Бала емес, дана келді!"

Кемдік жоќ ќарап т±рсањ туысында,
Ќалмады μмір-μткел ќуысында,
Кім білген сєбиінде жас баланыњ
Жатќанын "Егемендік" уысында.

Ананыњ  аќ с‰тіне тойып алып,
Мањдайын кеудесіне ќойып алып,
Тек ќана тањ алдында оянушы еді,
¦йќыны  алыптардай "сойып" алып.

Жаралѓан секілденіп к‰н кμзінен,
Таралып ќ±т шуаѓы т±рды μзінен.
Ат ќойѓан С±лтаным деп ќайран єке,
Н±рс±лтан болып μскен сол кезінен.

Жоќшылыќ ќ±шаѓында μсті бала,
Соќпаѓын кедейліктіњ кешті бала.
Кμргенін жасындаѓы ќиындыѓын,
¤скенде ±мытар ма есті бала.

Тањменен оянатын ерте бала,
Єдет б±л тєн етерлік серке ѓана.
Арбасын есегіне жегіп алып,
Кететін нан кезекке жеке дара.

Кезекке т‰зілетін адам кμп-тін,
‡лгерсе, сол алады талан боп кім.
Бір к‰тіп алѓан наны жетімсіз боп,
Т±ратын екі-‰ш рет, амал жоќ-тын.

Осылай μткен ол да дєуір еді,
Ќазаќы т±рмыс ол т±с ауыр еді.
"Байлыќтыњ ќ±шаѓында μскен ол" деп,
Б‰гінде бос бμседі ќауым елі.

Иє, ќош. Ќайта айталыќ жас баланы.
Он бітті. ¤мір енді басталады.
Т‰суге "Химия" ілім бμліміне,
Бетке алып тартты жігіт астананы.

Бір-аќ  "тμрт" аттестатта белгісі бар,
Єр адам риза боп кμргісі бар.
Шыќса да ќарабайыр отбасынан,
Білімде бейне биік болды шынар.

Жатаќта алты бала жатты бірге,
К‰н батып, тањдары да атты бірге..
‡шеуі бастыќтардыњ баласы еді,
Сайрандар би кешінде, наќ д‰бірде.

Ќолына кітап алып ±стамайтын,
"Оќы" – деп, жєне ешкім ќыстамайтын.
Сол ‰шеу –єкесініњ еркелері
Ќ±дды бір єрбір іске ±стадай-тын.

Аќыры олар т‰сті білмесе де,
Ќолына кітап ±стап ж‰рмесе де.
Ќалтада аќша толыќ єке к‰шті,
Наќ солар ќиналыспен к‰н кеше ме?!

Ал, С±лтан химиядан с‰рінбеді,
Алайда с‰йремеді б±л ілгері:
Бір балы жетпей ќалып сол сыныпта,
Ќабылдау тізбесіне ілінбеді.

Талпынды, жете алмады тілегіне,
Бір т‰йін шоќ боп т‰сті ж‰регіне.
Ќашанда туралыќ  жоќ заманым-ай!
Айттыњ не, айтпадыњ не, керегі не?!

Оралып ауылына ќайта келді,
Кμргенін ата-анаѓа айта келді.
‡йініњ ж±мысына араласып,
Єкемен ќол ±стасып тарта берді.

ЕЛ жєне ЕЛБАСЫ

Сарбас ДОСЖАН¦ЛЫ

(Жалѓасы  бар).(Жалѓасы  бар).(Жалѓасы  бар).(Жалѓасы  бар).(Жалѓасы  бар).

(Деректі поэма)



Әулиекөл ауданында бірінші 
рет «Триумф – 2016» жеңімпаз-
дарды құттықтау салтанаты өтті. 
Аталмыш шараға дарынды, та-
лапты деген оқушылар арнайы 
шақырту алды. Бұл кез келген 
бала үшін зор қуаныш екені бел-
гілі. Біздің мектептен аталмыш 
салтанатқа аудандық, облыстық, 
республикалық, халықаралық дең-
гейде топ жарған оқушыларымыз 
қатысты. Олардың арасында түрлі 
саланы бағындырған жастар жет-
кілікті. «Жарқын болашақ» қазақ 
тілі олимпиадасынан облыстан І 
орын алып, республикалық турда 
Астана қаласына барып, жүлделі 
ІІІ орын алып келген Бекболат 

Жазықпаев (жетекшісі Байғабу-
лова Р.С.). Аудандық, облыстық, 
республикалық пікір-талас сайыс-
тарының жүлдегерлері болып та-
былатын клубымыздың мүшелері: 
спикері Қарсақов Рустам, Асанова 
Гүлназ, Салмағамбетова Сымбат, 
Қапсұлтан Гүлдана, Қуанышбаева 
Айман (жетекшісі Әлімбаев Қ.С.); 
Грек-рим күресінен спорт ше-
беріне кандидат Шагаев Ерқанат 
(жаттықтырушысы Дикуха Ю.Я. 
БЖСМ); Ақжол Қияқ – грек-рим 
күресі бойынша аудандық, облыс-
тық, респуб ликалық жүлдегер, 
сонымен  бірге Ресей Федерация-
сының Қорған қаласына барып, 
жарыстан жүлделі І орынды қан-

жығасына байлады (жаттықты-
рушысы Дикуха Ю.Я. БЖСМ).

 Осындай жетістікке жету үшін 
қаншама шыдамдылық, күш-жі-
гер, ұстамдылық керек екенін 
айт паса да болар. Жастарды ын-

таландыруда мұндай шаралардың 
берері мол. 

Әсемгүл ӘБУТАЛІПОВА,  
Құсмұрын орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі. 

929 маусым  2016 жыл 629 маусым  2016 жыл

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев үнемі жастарға сенім 
артады. Бұл тектен-тек емес. Өйткені қазіргі жастар � ертеңгі 
болашақтың іргетасы, кемел келешектің иелері. Сондықтан 
жастар жан-жақты, сауатты, ерік-жігері мол азамат болып 
өсуге тиіс. 

Қостанай педагогикалық колледжінде өткен «Көшбасшылар 
мектебі» осы мақсатты жүзеге асыруға арналды. Облыстық 
білім басқармасы қолға алған жобаға аймақ колледждерінің 
белсенді студент жастары, әлеуметтік педагогтары мен пси-
хологтары, сондай-ақ директордың тәрбие жұмысы жөніндегі 
орынбасарлары қатысты. Бес күнге созылған шара барысында 
белсенді өмірлік ұстаным мен жеке тұлғаны қалыптастыруға 
арналған түрлі тренингтер мен ойындар ұйымдастырылды. 
Жастар еріктілер мектебі мен көңілді тапқырлар клубының 
жұмысына араласып, теориялық және практикалық дағдыла-
рын, ұйымдастырушылық қабілеттерін шыңдады. «Көшбас-
шылар мектебін» сәтті аяқтаған қатысушылардың барлығына 
сертификаттар табысталды.

Айтайын дегенім, «Көшбасшылар мектебі» барлық қаты-
сушылардың көңілінен шықты. Әсіресе, біздің колледждің 
студенттері керемет әсер алып, мектепте көрген-түйгенімен 
замандастарымен бөлісуде. Осы орайда, жоба жетекшісі, «Соци-
ум және Мен» қоғамдық бірлестігінің төрағасы Марат Жұрқа-
баевқа, жобаның үйлестірушісі Айгүл Нұркина, тренерлер 
Динара Өтебаева мен Айнұр Ахменоваға айтар алғысымыз 
зор. Олар өзіне қойылған міндеттерін абыроймен атқарып, 
жастардың жан-жақты дамуына, қажетті білімдерді игеруіне 
зор үлестерін қосты. «Көшбасшылар мектебі» Қостанай об-
лысындағы ең табысты, пайдалы, әрі өміршең жобалардың 
бірі деп ойлаймын. Сондықтан ол алдағы уақыттарда да өз 
жалғасын тауып, ел болашағын қалыптастырушы жастарды 
тәрбиелеп шығара берсін деген тілектемін.

Мұрат ЫСҚЫҚОВ,
Ы.Алтынсарин атындағы Рудный 

әлеуметтік-гуманитарлық колледжі директорының 
тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары.

Көшбасшылар 

мектебі

Әулиекөл ауданында бірінші Жазықпаев (жетекшісі Байғабу-

Топжарғандар 
    салтанаты 

Талапты жас Н.Құлжано-
ва атындағы Торғай гумани-
тарлық колледжін «Ағылшын 
тілінің мұғалімі және тәрбие 
жұмысының әдіскері» маман-
дығы бойынша үздік дипломмен 
бітірген соң, еңбек жолын қала-
лық Мәдениет сарайында әдіс-
темеші болып бастады. Содан 
бері құтты орыннан қадамын 
ажыратпай, мәдени ұйымдас-
тырушы, көркемдік жетекші 
болып қызмет сатысымен өрлеп 
келеді. Еңбектен қол үзбей жүріп, 
Ы.Алтынсарин атындағы Арқа-
лық мемлекеттік педагогикалық 
институтын да тәмамдады.

Мейіргүл ұлағатты ұстаздар 
отбасынан шыққан. Мектеп жа-
сынан бастап мәдени шараларға 
қатысып, түрлі кештерді жүр-
гізе бастады. Әкесі Бектепбер-
ген Жазықұлы мен анасы Майра 
Райымжанқызы ұзақ жылдар 
бойы жұп жазбай ұстаздық қыз-
мет атқарды. Мейіргүл қала-
дағы жастар көшбасшыларының 
бірі. «Лидер» жастар қоғамдық 
қозғалысын ашып, бірнеше жыл 

қатарынан президенті болды. 
Қалалық іскер әйелдер қауымдас-
тығының мүшесі. 

Қала, облыс көлемінде өт-
кізіліп жүрген мерекелік іс-ша-
раларда конферанция жағынан, 
қала, облыс, республика көлемін-
де келешек ақындар мен көркем-
сөз шеберлерін дайындауда озық 
шығармашыл жас маман ретін-
де танылды. Шығармашылық, 
әдіс темелік, мәдени-ағарту 
жұмыс тарының жылдық және 
ағымдық жоспарларын, тақы-
рыптық ережелер дайындауда, 
жастарға эстетикалық тәрбие 
беру, сценарийлер, конкурстар, 
диспуттар өткізуде кәсіби же-
текші. «Мәдени мұра» бағдарла-
масы бойынша сценарийлер әзір-
леп, танымдық қызығушылықты 
дамыту және қалыптастыру-
да жан-жақты, жетік маман 
ретінде көрініп жүр. 

 Жұбайы Төлеубек Ғазезұлы 
ҚІІБ кезекші бөлім қызметкері, 
полиция майоры. Отасқандары-
на он жыл толмақ. Ұлтаралық 
татулықты ту етеді. Енесі Ари-

на Мұсабекова кәріс ұлтының 
өкілі. Екі баласы да аналары си-
яқты өнерлі. Жайнары қалалық 
«Бүлдіршін ару – 2013» байқауын-
да бас жүлдегері болса, Темірла-
ны биыл мектеп табалдырығын 
аттайды.  

Мейіргүлдің үлгілі еңбегі үшін 
алған мақтау, мадақтамалары 
жетерлік. 

– Арманым артымда бір 
өзіндік із қалдыру. Сол үшін ең-
бек етіп, жаңа жобаларды иге-
руге күш салып келемін, – дейді 
жас маман.

Мейіргүлдің мерейі үстем. 
Жақында ғана ол облыстық 
«Қанатты әйел – 2016» дәстүр-
лі байқауына қатысып, жүлделі 
екінші орынды иеленіп келді. Қала 
тарихында тұңғыш қатысушы. 
Жерлестері ақжарқын, дарынды 
жастың жетер жетістіктері әлі 
алда деп таниды.

Арқалық қаласы.

СУРЕТТЕ: Мейіргүл Мұса-
бекова, «Қанатты әйел» ма-
рапатын алуда.

Мерейлі Мейіргүл

Мұрат 
     ЖҮНІСҰЛЫ

Жастық шақта жасындай 
жарқылдап, елге қызмет 
етіп жүрген жастарымыз 
аз емес. Солардың бірі 
– Арқалық қалалық 
мәдениет сарайының 
көркемдік жетекшісі 
Мейіргүл Мұсабекова.  
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Айтолқын АЙҚАДАМОВА.

Б.Қолдасбаев атындағы 
жалпы білім беретін мектебінің 
оқушылары жазғы демалыс 
күндерінде  «Жігер» əскери 
патриот тық клубының мүше-
лерімен бірге «Рахмет» елді 
мекеніндегі Аманкелді, Кей-
кі батырларымыз жəне ауған 
соғысында болған жерлесіміз 
Елебек Ағатановтың өмірбая-
нымен танысу мақсатында экс-
курсиялық саяхат жасап қайтты.

 Экскурсияның басты мақ-
саты – оқушыларға патриоттық 
тəрбие бере отырып, жерлес 
батырларымыздың өмір-де-
ректерін зерттеу. «Рахмет» елді 
мекеніне баруға «Алтын дала» 
табиғатты қорғау резерваты 
(директоры – Б.Садуақасов), 
«Аман су» мемлекеттік кəсіпор-
ны (басшысы – Қ.Таубаев)  
жəне  Аманкелді «Мал дəрігері» 
мемлекетік кəсіпорын (басшы-

сы – Е.Дəулетов) мекемелері 
өздерінің көмектерін көрсетті. 
Оқушылармен  бірге еңбек ар-

дагері Сайлау Сейділдин аға-
мыз барып, батырларымыздың 
өмірбаянын таныстыра отырып, 

қос батырымыздың жерленген 
жерлерін оқушыларға көрсетіп, 
олар туралы деректермен та-

ныстырды. Сонымен қатар 
ауған соғысында ерлік көрсет-
кен жерлесіміз Елебек Ағата-
новтың жерленген жеріне ба-
рып, оның жасаған ерліктерін 
оқушылардың жүректеріне 
ұялату мақсатында С.Сейділ-
дин жəне мектеп мұғалімдері  
К.Мақатов пен Ж.Смағұлов өз-
дерінің білетін батырларымыз-
дың өмірдеректерін оқушы-
ларға таныстырып өтті. «Алтын 
дала» табиғатты қорғау резер-
ватының ғылыми бөлімінің 
басшысы  Ж. Сыздықов оқушы-
ларды  «Рахмет» елді мекенін-
дегі аңдармен құстарды қорғау 
жөнінде жəне олардың шекара-
ларын карта арқылы көрсетіп, 
баяндап берді.  Оқушылар 
алғашқы шыққан бұл экскурсия-
лық саяхаттан мол əсер алып 
қайтты.      

К.МАХАТОВ.

ЭКСКУРСИЯЛЫқ  САЯХАТ

Қызбелге жету 
     БІР ҚАЙҒЫ

Жол мұраты жету деп көп ай-
тамыз. Осы сіздер межеле-

ген жерге қалай жетіп жүрсіздер?! 
Тақтайдай тас жолмен жүріп жүр-
ген болсаңыз бақыттылардың бірі 
болғаныңыз. Ал, жаңбыр жауса ми-
дай езіліп, төрт тағандап батпаққа 
малынып жүрсеңіз... Əйтеуір, жақ-
сы емес. Қиын! Мен мұндай күйге 
бірнеше рет душар болғанмын. Бұл 
жалғыз менің ғана емес, бүкіл қыз-
белдіктердің мəселесі. Жанайқайы! 
Əлгі, кейбіреулер айтатын «көнбіс 
қазақ», «момын қазақ» деген сөздің 
қолданылатын тұсы да осы жерде 
тəрізді. Өздері бас болып ұйымдасуы 
қиындау, қолынан келмесе жауапты 
орындарға өтініш айтып, талап қоя 
білмейтіні тағы бар. «Жанайқай» деп 
баттитып жазғаным болмаса, ауыл-
дастарымның көп мəселеде іштей 
ғана тынатынын, өнбейтін бірсарын-
ды тіршілікке мойынсұнып, бір-бірі-
не ғана əлін танытып жүргеннен өз-
геде шаруасы бола қоймайды. Сірə, 
үйренісіп кеткенімізден шығар. 

Бірақ, соңғы кезде темірдей 
төзімнің де тозатыны секілді жол 
жағдайының нашарлай түсуі жұрт-
тың жүйкесіне тие бастаған. Ше-
телдік небір экстремалды телешоу-
ларды көруші ме едіңіз?! Онда: 
мотоцикл немесе жол талғамайтын 
көліктерді тізгіндеген спортшылар 
тəуекелге бел буып ойлы-қырлы 
жолдардан үлкен жылдамдықта ау-
дарылмай жəне басқа да бір жағдай-
ға ұрынбастан межеге бірінші жетуі 
керек. Торғайлықтар үшін де көп 
ұзамай мұндай спорт түрлері қол-
жетімді болатын түрі бар. «Бұл не 
қылған өтірік?», «Ол қай жерде?» 
деген сынды сұрақтар туындамас 
бұрын нақты түсіндіре кетейін. 

Мен сөз етіп отырған сұрықсыз 
жол  Жанкелдин ауданы Қызбел 
ауылына апаратын бағытта. Біздің 
ауыл Арқалық-Торғай тас жолы 
бойындағы Тоқанай аталатын ауыл-
дан 50 шақырым алшақ орналасқан. 
Қызбелден əрі қарай Бидайық 
ауылы орын тепкен. Дəл осы жерден 
бастап Бидайыққа дейін гридер жол 
көсіліп жатыр. Бір ерекшелігі қаты-
нас  Бастапқыда көлігіңіз біраз діріл 

қағады демесеңіз жол жүруге жа-
рап-ақ тұр. Бірақ бұл қуанышыңыз 
көпке ұзай қоймайды. Ауылға 10-15 
шақырым жақын қалғанда жолдың 
сиқы жоғарыда айтқандай сұрық-
сыз кейіпке енеді. Жүргізуші түгілі 
солқ-солқ еткізіп жолаушының да 
діңкесін құртып болады. Тіпті қыз-
белдіктер көлік алғанда да жол на-
зарын басты назарда ұстайды. Ал, 
мұны ескере бермейтін көпшілік 
айналдырған Тоқанай мен Қызбел-
дін ортасына барып келгеннің өзінде 
көлігінен əйтеуір бір ақау тауып жа-
татыны  жасырын емес. Бұл  жолға 
жаздың жалпағында да ауа-райын 
бағамдап барып шықпасаңыз оңбай 
опық жеп қалуыңыз бек мүмкін. 
Жаздағы жайы осындай болса қыс-
ты айтпай-ақ та қояйын деп шештім. 
Мəселен жаңбыр жауып кетті делік. 
Ойлы-қырлы жайсыздығының үсті-

не жауынға малынған жердің ми 
батпағы шығып көлік түгілі адамды 
да оңайлықпен жүргізе қоймайды. 
«Қызбелдің батпағы бауырмал» деп 
жұрттың қалжыңдайтыны да осы. 
Мұндай да сізді тек көлігіңіздің мүм-
кіндігі ғана тығырықтан шығаруы 
мүмкін. Гридер бойында оңға бір, 
солға бір тайғанаған күйі абайсызда 
жол бағаналарын майыстырып не-
месе жолдан шығып кетуі де мүмкін. 
«Мүмкін» деп болжам жасаған екен 
демеңіз. Солай болған да. Мəселен 
соңғы жауын Қызбелде маусымның 
он бірі күні жауған болатын. Сол күн-
нің өзінде аталған жол бойында бір 
емес, қатарынан немістің де, отандық  
көліктердің де  үшеуі  жолда қалған 
 болатын. Жол жиегіне түсіп кеткен-
дері бар. 

Əсіресе ауыртпалығы көп жол иірім-
деріне «Дайра» аталатын аумақ пен 
«Тəукебай тамы» тұсына дейінгі 
жəне кейінгі шақырымдар жатады. 
Бұл жерлерге қажетті қиыршық тас 
төселмеген. Төселген күннің өзінде 
су шайып немесе бұрынғы бұзылған 
жолды қалпына келтіру жұмыстары 
кезінде батпақ астында қалып кеткен. 
Ал одан кейін төселмеген... Өкпесін 
қапқан көліктің болдырған аттай 
жер бауырлап қалатыны да осыдан 
болар. Аудан əкімдігіне тас жол са-
лып беруін сұрай алмасақ та, мерді-
гер  техника күшімен жолды тегістеп 
беруін жəне жүруге қолайлы болуы 
үшін міндетті тұрде тас қиыршығын 
төсеп беруін сұраймыз. Біздікі жол-
ды жөнге келтіріп берсе деген өтініш.

 Ауылды дамытамыз деген ұранға 
салып тамақты ауыртқаннан нəти-
же қайдан шықсын, жетудің өзі мұң, 
өзге ауылдардай емес ғаламтордан 
бұрын ұялы байланыс қызметі де 
жоқ. Кеңестік дəуірдегі жағдайды 
қалпына келтірумен (үй телефо-
ны, ауыз су) іс бітсе қанекей. Ауыл 
тұрғындарының ахуалы мен жастар 
əлеуетінің артуына тəуелсіз елдегі 
жаңашыл қолдаулар да өте қажет 
екені айтпаса да түсінікті емес пе?!

Жанболат КЕНЖЕҒҰЛ,
ҚМУ-дың 
журналистика 
мамандығының 
студенті.

МƏСЕЛЕ
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Мұрат 
      ЖҮНІСҰЛЫ

Қазақ халқының «білікті бірді 
жығады, білімді мыңды жыға-

ды» деген қанатты сөзін өмірлік қағи-
дасына айналдырып, күнделікті қыз-
метінде  пайдалана отырып, өзінің 
алған білімін шәкірттеріне бар ынта-
сымен жеткізіп жүрген ұстаздардың 
аз екендігі рас. Торғай төсіндегі қазақ 
мектебінен сусындап, оны универси-
теттік біліммен жалғастыра отырып, 
ғылыммен ұштастыра білген сондай 
жандардың бірі – Конкина Гүлбаршын 
Спанқызы. Оның 1996 жылы Е.А.Буке-
тов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университетінің «Тарих» мамандығын 
«қызыл дипломмен» бітіріп, мемлекет-
тік жолдамамен Торғай төсіндегі қара 
шаңырақ Ы.Алтынсарин атындағы 
Арқалық мемлекеттік педагогикалық 
институтында табысты еңбек етіп 
жатқанына, міне, 20 жыл. 

  Студенттік өмірмен қимай қош-
тасатын сәттерден барлығымыздың 
өткеніміз жасырын емес. Жас маман-
ның ойында болашақ еңбек ортасы-
ның қандай болатыны, қалай қарсы 
алатыны, жұмыстың қалай жүретіні 
сияқты сұрақтардың мазалайты-
ны шындық. Мінезі үйлесім таппай, 
ұжымдық қатынасқа бірден үйренісе 
алмай, ортаға сыйысуы қиындық 
туғызатын жандар да бар. Алайда 
мұндай  қасиет Гүлбаршын Спанқы-
зына жат болатын. Ол туа біткен 
ашық та жарқын мінезімен ұжымға 
тез сіңісіп кетті. Оқытушылық қыз-
метінің алғашқы күндерінде үлкен 

топтарға сабақ беру барысында беріл-
ген пәндердің көптігіне қарамастан, 
сабырлық таныта алған ол білімін 
өнермен де ұштастыра білді. Сонау 
2000 жылдардағы қалада орын алған 
қиыншылықтардың әсерінен ұнжыр-
ғасы түскен институт ұжымы мен 
қала халқының көңілін көтеру мақса-
тында ұйымдастырылған концерттік 
шараның бел ортасында жүріп, өзінің 
өнерден құралақан еместігін көрсете 
алды. 

Білім мен ғылымның өзара тығыз 
байланыста екендігін түсіне білген 
Гүлбаршын Спанқызы ғылым жолы-
ның ауыр екендігін, оның өзіне тән 

қиыншылықтарының болатынын біле 
тұра ғылыми мақалаларды жаза оты-
рып, талай жылғы еңбегінің арқасын-
да 2010 жылы философиядан канди-
даттық диссертациясын сәтті қорғап 
шықты. Осы уақыттан бастап оның 
ғылым жолындағы ғана емес, сонымен 
қатар қызмет бабындағы өсу, көтерілу 
кезеңі басталды десе болады. 2011 
жылы кафедра меңгерушісі болып 
тағайындалған Гүлбаршын Спанқызы 
меңгерушілік қызметтің ауырлығына 
бой ұсына отырып, үлкен ұйымдас-
тырушылық қабілетінің арқасында 
ұжымды тез арада  ынтымағы мен 
бірлігі ғана емес, ғылымы мен білімі 
де жарасқан институт кафедралары-
ның озық қатарына қоса білді. Оның 
жарқын айғағы ретінде 2013 жылы 
Көкшетау қаласында «Тарих» маман-
дығы бойынша жоғары оқу орында-
рының студенттері арасындағы өткен 
пәндік олимпиадада еліміздің түкпірі-
нен келген 14 команданың ішінде  
жүлделі ІІІ орынға ие болғанымызды 
айтса жеткілікті деп ойлаймын. Әри-
не, кафедра студенттерінің мұндай 

дәрежеге қол жету жолындағы табыс-
ты қадамында кафедра оқытушыла-
рымен қатар Гүлбаршын Спанқызы-
ның да ерекше орны бар екендігін 
баса айтуымыз керек. 

 Осындай табыстарымен қатар 
өзіндік пікірі мен көзқарастарын 
жинақтап, тайсалмай айта алатын 
мінезді Гүлбаршын Спанқызының 
адамгершілік қасиетінің мол екенді-
гі оның факультет деканы қызметіне 
тағайындалған сәттен бастап анық 
көріне бастады. «Өзгенің баласын 
аялап, өзінің баласын аямайтын» ұс-
таздық мамандықтың өте ауыр және 
жауапкершілігі мол екендігін қазір-

гі таңда көпшілік түсіне бермейді. 
Рес публиканың алыс аймақтарынан 
кеше ғана мектеп қабырғасын бітіріп, 
жаңа өмір жолына түскен жас балаға 
жаңа ортада ананың аялы алақаны 
мен әкенің ақылы керек-ақ. Біреу 
қолдаса, екінші біреулер күмәнмен 
қарайтын «факультет деканы – сту-
денттердің әкесі» ұғымын өмірде іске 
асырып жүрген жандардың бірі – Гүл-
баршын Спанқызы екендігін басқа да 
факультет студенттерінің көпшілі-
гі біледі. Ол қазіргі қымбатшылық 
уақытта азғантай ғана шәкіртақы 
ары тартуға да, бері тартуға да жет-
пей қалған кезде студенттерге талай 
рет көмек қолын созып, аналық мейі-
рімін білдіре алды.

Өзінің жоғары ұйымдасты-
рушылық қабілетінің арқасында фа-
культет басшылығы ретінде инсти-
тут көлемінде ғана емес, қала және 
респуб лика көлеміндегі ғылыми жа-
рыстар мен мәдени шаралардың ба-
сы-қасында болып, факультет сту-
денттерінің зор табыспен оралуында 
да еңбегі бар екендігін институт ұжы-

мы жақсы біледі. Ректорат тарапынан 
ғана емес, министр ліктен де мара-
паттау алған Гүлбаршын Спанқызы 
бастаған студенттер командасы 2014 
жылы Қызыл орда қаласында болған 
кезекті пәндік олимпиадада  жүлделі 
ІІІ орынға ие болып, мерейімізді үстем 
етті. 

Ғылым саласында да табысты ең-
бек еткен ол республикалық ғана емес, 
халықаралық көлемдегі ғылыми-прак-
тикалық конференцияларға белсене 
қатыса отырып, беделді ірі шетелдік 
басылымдарға мақала жіберу арқылы 
өзінің ғылым жолындағы шығар-
машылық жұмысын  жалғастырып 

келеді. Соның нәтижесінде 2015 
жылы болған республика жоғары оқу 
орындары арасындағы конкурста 
«Үздік оқытушы» атағын жеңіп алды.  
Бұл –  Гүлбаршын Спанқызының 20 
жылдық еңбегінің жарқын көрінісі, 
талмай еңбектенуінің жемісі екендігі 
даусыз.

Екі баланың анасы, әрі отбасында 
кіндік қаны жезқазғандық болса да 
асабалық  қызметімен қоса қазақтың 
дәстүрлі әнімен Торғай жұртшылығы-
на танымал Төлегеннің сүйікті жары 
бола білген Гүлбаршын Спанқызына 
болашақта толағай табыс тілеп, бұдан 
да биік шыңдарды бағындыруына 
тілектестік білдіреміз.

 Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық 
мемлекеттік педагогикалық институ-
ты Қазақстан тарихы және құқық, 
экономика негіздері кафедрасы ұжы-
мы атынан Роман Аймағамбетұлы, та-
рих және қоғамдық ғылымдар акаде-
миясының академигі. 

Арқалық қаласы.

СУРЕТТЕ: Гүлбаршын КОНКИНА.

КЕЛБЕТ   444444444444

«Қызы ғой ол да   
     ТОРҒАЙДЫҢ...»

 44444444444444444444

Ауыл тақырыбына мақала 
жазуыма «Қостанай таңы» га-
зетінің 20-шы мамыр, № 53 са-
нындағы Сұлтанғали Оспанов-
тың «Ауыл азбасын десек...» 
деген тақырыпта шыққан мақа-
ласы себеп болды. Соған орай, 
ауыл туралы жанайқайды Сұл-
танғали сияқты сауатты, оқығаны 
мен тоқығаны бірдей азаматтар 
ерте қозғауы керек еді. «Ештен 
кеш жақсы» деген. Мүмкін Сұл-
танғалидың жанайқайына аяныш 
білдіріп, жаны ашитын басшылар 
табылар деген дəме ғой. Əй қай-
дам, біз кешігіп қалдық, ауыл-
дарды аздырып алдық, кешіктік 
Сұлтанғали. Олай дейтінім, осы 
мамыр айында туған жерім, 
өскен елім Бестауға екі рет ба-
руға жол түсті. Екеуінде де ауыл 
көркін көріп қуанудың орнына, 
жабырқап қайттым.

Біріншісі, Бестауда тұратын 
95 жастағы құдағиым Жамал 
қайтқанда, кейуананы ақтық са-
парға шығарып салуға барған 
едім. Жиылған көпшіліктің əң-
гімесі кеше кешкісін жантəсілім 
еткен құдағиымды оң жаққа ор-
наластыратын кісі болмай, бала-
лары ауылда құран оқи алатын 
Қойшан Мырзахметов деген кісіге 
мəн-жайды түсіндіріп, не істерін 
білмей өзіне жүгіне келгенін ай-
тады. Сонымен, Қойшан келіп 
үш-төрт егде əйелдерді шақы-
рып алып, кейуананы қалай 
дəреттендіріп, қалай оң жаққа 
қою керектігін түсіндіреді. Ал, 
бұл жерде «Қойшан молда ма 
еді?» деген сұрау да болар. Жоқ, 
ол молда да, имам да емес, тек 
кешегі күндері Бестауда 5-6 жыл 
Марал ишан атындағы мешіт-
те қызмет жасаған. Ертай қажы 

 Балахметтен аздай сауат ашқан, 
қазіргі сол Марал ишан атындағы 
мешітке иелік жасап отырған ғана 
кісі еді. Бірақ, бұл жолы өлім жө-
нелтудің барлық кəдесін жасап, 
ақ жуып арулап, мəңгілік мекені-
не орналастырды. 

Рахмет Қойшан інім, сен 
болмасаң бестаулықтар өлігін 
де жөнелте алмай, кешегі 30-32 
жылдардағы аштық кезіндегідей, 
көмусіз қалған ата-əжелеріміздің 
кебін киетін түрлері бар екен. 
Осы бетіңнен тайма, молда бол, 
мешітке де ие болатыныңа се-
неміз.

Ауылға екінші рет атбасын 
бұруым – менің үлкен күйеу ба-
лам Нағашыбай Қуанышбекұлы-
ның о дүниелік болғанына 20 
жыл болған екен, содан артын-
да қалған екі баласы мен жары 
Дудаткүл Жолдыбайқызы (менің 

қызым) құран бағыштауға барған 
едік. Мұнда да көргенім, өткенде 
келіп-көріп кеткен ауылым, сол 
өзгермеген қалпы. Бұрын 450-500 
жанұясы болған, соның ішінде 
əр отбасында он-он бір баладан 
өскен еді. Бұрынғыдай аралас 
жоқ, шақырмаса бір-біріне бас 
сұқпайды. Ауылда барлығы 5-6 
табақтық 35-40 кісі ғана, ал бұрын 
Бестауда шақырылған кісі 40-45 
табаққа сыймайтын еді. Қайран, 
өтіп бара жатқан өмір десеңші. 

Сондықтан, Сұлтанғалидың 
көтерген мəселесіне мен де қо-
сыламын. Сұлтанғали айтқандай, 
шынында да дініміз бен діліміздің 
де, тіліміздің де бəрі ауылда. 
Бірақ сол мəзірлерді ұстайтын 
адам да қалмаған сияқты. Қайда 
барсаң да шүлдірлеген шала қа-
зақтарға кезігесің. 

Ең үлкен қорқыныш, сол ауыл-

ды қайта көтере алмасақ, бəрінен 
айырыламыз. Енді бір 4-5 жылда 
ауылда ешкім қалмай, онында 
құр топырақ қалары анық. Кеше-
гі Торғайдың Шилісі мен Қайың-
дысынан ештене кездестіре 
алмасымыз анық.  Ауылға деп, 
жолға деп бөлініп жатқан қаржы-
лар қайда, кімде, оны ешкім біл-
мейді. Сондықтан, «ел боламын 
десең, бесігіңді түзе» дегендей, 
ел боламыз десек, ауылымыз-
ды қалпына келтіру керек. Ал, 
ауылдың болашағы жоғарыда 
отырғандардың құзырында. 

Тек, менің биліктегілерден 
өтінерім, Бестаудағы аты алты 
алашқа белгілі Марал ишан 
атындағы мешітке жөндеу жүр-
гізсе екен деймін.

Жолдыбай ШƏКІРҰЛЫ,
 зейнеткер.

Қостанай қаласы.

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ

Àóûëäàðäû қàëïûíà êåëòіðóіìіç êåðåê



929 маусым 2016 жыл

Ќазаќтыњ басына тμнген сол
бір нєубет жылдары ќаншама
адам жазыќсыз жаланыњ ќ±рба-
ны болды. Ќаншама бала єкесі-
нен, аѓасынан, туысќанынан
айырылып, жетімдіктіњ зарда-
бын тартты. Сол жапа шеккен-
дердіњ бірі Ќимаден Жайыќбаев
еді. Єулиекμл ауданыныњ тума-
сы, сонау нєубет жылдары жа-
зыќсыз жапа шеккен оныњ есімін
біздер бала к‰німізден естуші
едік. "Ќимаден халыќ жауы бо-
лып ±сталып кетті" деген сμздіњ
μзін ж±рт сыбырласып ќана ай-
татын.

Б±л кісі маѓан туысќандыќ жа-
ѓынан наѓашы болып келеді.
1998 жылы осы кісініњ сотталѓан
себептерін аныќтайын деген ой-
мен ±лттыќ ќауіпсіздік комитеті-
не, облыстыќ прокуратураѓа хат
жолдадым. Осылайша, ¦ЌК-нен
р±ќсат алѓан соњ, іс-ќаѓаздары-
мен таныстым. Міне, сол ќылмыс-
тыќ іс ќаѓаздарымен танысќа-
нымныњ μзіне он тμрт жыл μтіп
кетіпті. Ќазір ќартайдым, жасым
сексеннен асты. Дегенмен,
єзірге єлім барда ел білсін,
±рпаќтары ±мытпасын деген

ТАРИХ

Ж±рт осы Жайыќбаевты
біле ме екен?

ниетпен осы кісі жайлы
іс-ќаѓаздарынан кμр-
ген-білгендерімді ќаѓаз
бетіне т‰сіріп, газетке
жариялауды жμн
кμрдім.

Жайыќбаев Гимат-
ден (Ќимаден) – 1870
жылы Ќостанай облы-
сы Єулиекμл ауданы-
ныњ №2 ауылында
д‰ниеге келген. 1899
жылдан 1916 жылѓа
дейін ауыл советі хат-
шысы болып істеген.
Ол кезде болыс деп
аталѓан кμрінеді. 1916

жылѓы ±лт-азаттыќ кμтерілісте
Аманкелді Имановтыњ сарбазы
ретінде єрі "ќазаќ жастарын со-
ѓысќа бермейміз" деген ±ранмен
аќ патшаныњ б±йрыѓына ќарсы-
лыќ кμрсеткендердіњ бірі болып-
ты. Ахмет Байт±рсыновтыњ
ќ±рдасы. Аќањ Єулиекμл арќы-
лы ж‰ргенде, ќ±рдасы Ќыйекење
соќпай кетпейтін кμрінеді.

Ќимаден ол кезде, яѓни 1921
жылдан 1929 жылѓа дейін
Аманќараѓай болысында (Се-
миозер ауданы) болыс болѓан.
Елге, халыќќа кμп жаќсылыќ
жасап, ењбек сіњіргенін ж±рттан
кейін естідік ќой. 1916 жылѓы
±лт-азаттыќ кμтерілісінен кейін,
μкімет 1929 жылы ќазаќтыњ бар
малын сыпырып алып, колхоз-
дандырмаќшы болады. Соныњ
кесірінен ќаншама ќазаќ ќыры-
лып ќалды. Совет μкіметіне
ќарсы Батпаќќарада кμтеріліс
болып, соѓан ќатысќан Ќимаден
ОГПУ-дыњ ќолына т‰сіп, абаќ-
тыѓа жабылып 1930 жылы босап
шыѓады. Сол жылдан бастап
оныњ μмірі "Аќбас" колхозында
ж±мысшы болудан жалѓасты,
біраќ басынан μте ќиын кезењ-

дерді μткеріпті. Б±л колхоз жа-
њадан ќ±рылып жатќан кез.
Орыстар т±рѓан, ќ±рѓан поселок
еді. К‰ллі орыстар жан-жаќќа
кμшіп жатты. С±лукμл, Моска-
левка деген жањадан совхоздар
ашылып, кμбі ‰йлерін тастап,
соѓан кμшті...

Ащы μзенініњ оњ жаќ жаѓасын-
да (Ќырќуыс ауылына жаќын
жерде) ќалыњ ел болѓан. Онда

Єлімбеттер т±рѓан. "Ащы" деген
Серіктестік болѓан. Осындаѓы
к‰ллі Єлімбеттерді Кондратьев-
каѓа (Аќбас колхозы) к‰штеп
кμшіріпті. ¤йткені, ‰йлер босап
ќалѓан, кілењ саманнан салын-
ѓан ‰йлер болыпты.  Міне, мен
1935 жылы осы Кондратта туып,
μстім. Шеті Ќайранкμл, Диев
совхоздары сияќты толып жат-
ќан елдер киім мен тамаќты осы
Кондраттан алатын еді. Себебі,
барлыќ сауда орталыќтары мен
байланыс, яѓни телеграф осын-
да болды. "1930-1932 жылдар-
даѓы аштыќ, 37-ші жылдардаѓы

нєубет, 41-ші жылѓы соѓыс, бєрі-
бєрі бастан μтті" деп ќариялар
айтып отыратын. Ауыл аќсаќал-
дарыныњ айтуынша, аштыќтан
μлгендер кμп болыпты. Меніњ
єкем Бижанов Тμлебай осы Кон-
дратьевта, Аќбас колхозында
ауыл советтіњ хатшысы болып
істепті. 1941 жылдыњ 11 тамы-
зында совет μкіметіне ќарсы
кμтеріліске ќатысќан  "сенімсіз"

адамдар ретінде бір топ жанды
Ќостанай облысыныњ НКВД
жендеттері ±стап єкетеді. Б±л
ауылдан аѓайынды  Т±ралы мен
Бірєлі С‰гірєлиндер,  Ерѓали
Досмаѓамбетов, Н±рѓали  Маѓа-
жанов, Ќапар Кєрменов, Мау-
сымбай Т±рмаѓамбетов, Шайке-
мелов, Саѓымбай Ќостанбеков-
тер де осындай "сенімсіз" деген
жаланыњ ќ±рбаны болды.

Іс-ќаѓаздарына ќарап отыр-
сам, ‰штіктіњ ‡кімінде Жайыќ-
баевтыњ Карлагќа келіп т‰скені,
тіркелгенін айќындайтын белгі
т±р екен. Онымен т‰рмеде бірге

отырѓан кісініњ айтуынша,
Жайыќбаев аштыќтан μлген
кμрінеді. Себебі, бір ‰зім нан
мен ќара суды μзі ішпей-жемей
жанындаѓылар беріп отырѓан
деседі. Сондыќтан, ол кісі Кар-
лагта не аштыќтан, не аурудан
кμз ж±муы єбден м‰мкін. Б±л
кісініњ бєйбішесінен Бибісары
деген ќызы болѓан. Торѓай жа-
ѓында ±затылѓан кμрінеді. Ха-
барсызбыз. Ал, екіншісі Кємилє
μте с±лу єйел болыпты.  Руы
Т‰зей. Калинин колхозынан.
Мен 2001 жылдыњ мамыр айын-
да кездейсоќ Єбілдіњ Шаймер-
дені деген кісімен кездескенде
ол "К‰нтілесов Опыйдыњ
інісімін" деген еді. Сонда ол кісі
Кємиланыњ єкесініњ ќарындасы
екендігін айтќан еді. "1947
жылы єкем кμшіріп елге єкелді,
бір μкініштісі ауырып ќайтыс
болды. Кємила анамыздыњ ар-
тында ±рпаѓы ќалѓан жоќ, бір
сєби с‰йе алмай μтті ѓой
μмірден. Ал, єкем 1949 жылы
ќайтты" деген болатын.

1930 жылдар шамасында
Ќимаден Бекіш деген інісі ќайт-
ќан соњ, ємењгерлікпен Дєржан
деген келінін алып, одан Базар-
бай деген ±л туады. ¤кінішке
ќарай, Базар 9-10 жастар шама-
сында тай жарысында аттан
ќ±лап опат болѓан кμрінеді. Сол
жалѓызы μмірге келгенде жєне
ќайтыс болѓанда шыѓарѓан
Ќиекењніњ μлењдерін 1975 жылы
Єбдірахман деген інісінен магни-
тафонѓа жазып алѓан едім.

Иє, сонау нєубет жылдары
жалѓан жаланыњ ќ±рбаны бол-
ѓан Ќимаден Жайыќбаев сияќты
арыстарымыздыњ есімі ±рпаќ
жадында мєњгіге саќталуы тиіс!

Шєміл БИЖАН.
Ќостанай ќаласы.

ДЕРЕК

– Ахањ єн арнаѓан Іњкєрді кμрген едім, – деді бір отырыста ќ±далар
жаѓынан бір азамат. – Аѓа, толыѓыраќ айтыњызшы, – дедім мен де єдептен
озып, шыдамсыздана. Осы "Аќќ±м" єнініњ авторлыѓы туралы да, ол єнге
арќау болѓан Іњкєр с±лу туралы да баспасμзде пікірлер кμп болѓандыќтан
елењ еттім.

"Ахањ єн арнаѓан
Іњкєрді кμрдім"

– Б±л μткен ѓасырдыњ 70-ші жылдары бол-
ѓан еді. Жанкелдин аудандыќ атќару коми-
тетініњ тμраѓасы Єуесхан Ж‰сіповтіњ
ж‰ргізушісі едім. Ол кезде демалыс алу,
уаќытпен санасу деген жоќ. Єсіресе, науќан
кездерінде к‰ні-т‰ні шапќылас еді ѓой, – дейді
Алаш кμсемініњ кμњілін аударѓан єдемі жан-
ды кμзімен кμрген Арќалыќ ќаласыныњ т±рѓы-
ны Бестаубай Досов аѓай.

Онысы рас. Сол кездегі д‰рілдеген Тор-
ѓай облысыныњ оњт‰стік жаѓы негізінен мал
шаруашылыѓымен айналысты, ен далада
мыњѓырѓан мал тμлдетуден соњ ќабаттаса ке-
летін егін салу, шμп шабу, ќырќым, ол аяќта-
ла – егін ору, тасымалдау, ќысќа дайындыќ...
Осындай біріне-бірі жалѓасып жатќан нау-
ќан. Шμп шабу ќырыќ к‰н шілденіњ кезіне ке-
леді, ораќшылармен кездесіп, шμпшілер
ќосына соѓып жаѓдаймен танысады басшы-
лар, тізе б‰гіп, шєй ішеді, ысталѓан к‰бініњ
ќымызынан татады.

–  "Ќызыл єскер" кењшарыныњ бμлімше-
лерін аралап ж‰рдік,  шμпшілер ќосына со-

Абайла, алаяќ!

ѓып, ќымыз іштік. Ќымыз ќ±йып отырѓан
єйелдіњ єдемілігін ањѓарып ќарай берсем
керек, б±л – Ахањ ѓашыќ болѓан Іњкєр, – деп
сыбыр етті ќасымда отырѓан бір кісі. Сырлы
аяќтыњ сыры кетсе де, сыны кетпегендей,
кμркем жан екен. Жасы келсе де рењін бер-
меген, єсем ќозѓалып, ќымыз ±сынып отыр.
¦рланып ќарай бердім.

–  Ахмет атамыз "Аќќ±мын" 30-шы жылда-
ры шыѓарды емес пе, мына кісімен жас ал-
шаќтыѓы кμп ќой, – дедім к‰мєнданып, ке-
лесі ауылдыњ шμпшілер бригадасына бет
б±рѓанымызда.

–  Ол кезде ерте жетілген ѓой, Ахањ жігіт
аѓасы шаѓында болса, б±л кісі 13-14  шама-
сында болѓан шыѓар, сол кезењде аудандыќ
мекемелерде басшылыќ ќызметтер атќарып
ж‰рген Ємірѓали Жємєлиевтіњ ‰лкен апасы
ѓой,  – деді Єуесхан.

– К‰ні бойы "Аќќ±мды" ыњылдап айтып
ж‰рдім, – дейді Бестаубай аѓа.

Рєзия БИКЕНОВА.
Ќостанай ауданы.

 Полиция б±ќаралыќ аќпарат ќ±рал-
дары арќылы азаматтарѓа алаяќтар-
дан абай болу керектігін, ќандай хабар
алмасын оны тексеріп алу керектігін ес-
керткеніне ќарамастан, алданѓандар
азаяр емес. Соњѓы кезде ѓаламтор же-
лісінде де алаяќтар кμбейіп кетті.

Жыл басынан бері полицейлер
осындай 6 ќылмысты ашты. Ќазіргі
уаќытта тергеушілер ѓаламтор арќылы
тауарѓа аќша аударып, алданып ќал-
ѓандардыњ арыздары бойынша тергеу
ж‰ргізіп жатыр.

Мысалы, 33 жастаѓы ќостанайлыќ
Интернет арќылы босалќы бμлшекке
тапсырыс беріп, сатушымен хабарла-
сып, алдын ала тμлем ретінде 74 мыњ

тењге аударѓан. Алайда тауар келме-
ген. Тμзімі біткен жєбірленуші поли-
цияѓа арызданды.  Ќазіргі уаќытта осы
факті бойынша  "алаяќтыќ" бабы бойын-
ша тергеу ж‰ргізілуде.

Ќостанай облысы ішкі істер депар-
таментініњ криминалдыќ полиция
басќармасы азаматтарѓа "интернет-
сатушылардыњ"  параќтарын м±ќият
тексеру ќажеттігін ескертеді. Бμгде
адамдарѓа μздеріњіз туралы мєлімет-
терді, паспорттарыњыз бен банктік
шоттарыњыздыњ деректемелерін ха-
барламау, саќ болу керектігін ескер-
теді. Алаяќтар ќ±рѓан торѓа т‰сіп ќал-
мас ‰шін интернетте де  абай болу
керек.

ОІІД ювеналдыќ полиция бμлімініњ
бастыѓы, капитан Г.Лежнинаныњ ай-
туынша, жања музейдіњ ашылуы об-
лыста μтіп жатќан "Занятость" акция-
сымен т±спа-т±с келді. Акцияныњ
негізгі маќсаты – жасμспірімдер ара-
сындаѓы ќ±ќыќб±зушылыќтардыњ ал-
дын алу. "Б±л экскурсия жастарды
патриоттыќ тєрбиелеуді кμздейді.
Б‰гінгі іс-шара балалардыњ ой-μрісін

кењейтіп, болашаќта мамандыќты
д±рыс тањдауына єсер етеді", – дейді
капитан.

Оќушылар музейді ќызыѓушылыќ-
пен аралады. Музей жетекшісі Павел
Щедрин балаларѓа музей, ондаѓы
жєдігерлер туралы жан-жаќты єњгіме-
леп берді. Осы к‰ні ішкі істер департа-
менті ќызметкерлерініњ балаларына
да экскурсия ±йымдастырылды.

Жања музей кμњілден шыќты
23 маусым к‰ні тєртіп саќшыларыныњ тμл мерекесінде

салтанатты т‰рде ашылѓан ОІІД музейіне бірінші экскурсияѓа  аз
ќамтылѓан отбасыларынан 30 оќушы келді.
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Ол ана құрсағынан-ақ 
салт-дәстүрге толы

Адам жасы ана құрсағындағы шарананың 
тоғыз ай, тоғыз күнінен кейін дүниеге 

аман-есен келген күнінен басталады. Алайда 
адам өміріне байланысты салт-дəстүрлер қыз-
дың келін болып түскенінен, бойына бала біт-
кенінен бастап жасалады. 

Сəби күтіп жүргендегі салт-дəстүр: Кез келген 
ата-ана баласы үйленісімен-ақ соңында шаңы-
рағын құлатпай ұстап тұратын, атын өшірмей 
ұрпақ жалғастығын сақтап қалатын бала күтеді. 
Егер жанған оты сөніп, соңында түтінін түтететін, 
қол жайып, құран бағыштайтын бірде-бір тұяқ 
қалмайтын болса, ол – үлкен қайғы-қасірет. Сол 
себепті де біздің ата-бабаларымыз: «Балалы үй 
– базар, баласыз үй – қу мазар», – деген.

Келін түскеннен кейін қамқор, жөн жосықты 
білетін ене оған алғаш сойылған малдың ұлтаба-
рын жегізеді. Бұл – ұл немерелі болу үшін жаса-
латын алғашқы салт-дəстүр, ырым. Егерде жаңа 
түскен келін біреудің үйіне өз дастарханынан 
бір дəм апарып беретін болса, оны үй иелері 
жегенімен, өзі «қыз тауып қоямын», – деп же-
мейді. Бұл – екінші ырым. Жас келіннің  бойына 
бала біткенін көрші-көлемнің əйелдері сезсе, 
енесіне барып «келіннің құрсағы ақ айранға 
тойып ты, ақ алғысты болыпты», – деп қуанышты 
хабарды жеткізеді. Мұны естіген ене «Келінді 
атасының аруағы желеп-жебеп жүрсін», – деп 
ауылда тұрса, əулеттеріндегі үлкен үйдің кере-
гесіне ақ орамал таңады. Ол – жас келіннің жүкті 
болғанын бүкіл ауыл білсін деген «керегеге ақ 
орамал таңу» ырымы. Мұнан кейін жас келіннің 
асқа тəбеті шаппай, жиі-жиі лоқсып, құса берсе, 
бұл – жерік болу. Ал осы кезде оның бір тамаққа 
ықыласы керемет күшті болып, соны қатты ізде-
се, ол – жерік асы. Осы кезде жүкті жас келіннің 
енесі көрші-көлемін шақырып, кішігірім той жа-
сайды. Оны «құрсақ шашу»дəстүрі деп атайды. 
Оған тəжірибелі аналар өз үйлерінде арнайы бір 
дəмді пісіріп əкеледі. Мұндағы мақсат: келіннің 
жерік болған асын тауып беру. Жерік асын таба 
алмаған немесе аз ғана ауыз тиіп, жерігі қан-
баған əйел лоқсып, ішкен асын құсып тастай бе-
реді. Бұл – «ит жерік» болу. Анасы итжерік болып 
туған сəби де ес жиғанша аузынан сілекейі аға 
береді. Қарт əжейлердің айтуынша, əйел іштегі 
баласының көзі бітерде жерік болатын көрінеді. 
Мұны олар қайдан біледі, ол жағы маған мəлім 
емес. Өйткені, əжейлер мұны өздерінің енелері-
нен естігендерін айтады. 

Ғалымдар əйелдің құрсағына алғаш бала біт-
кеннен бастап оның аналық сезімі (инстинкт) оя-
натынын айтады. Осы инстинкт əлі жарық дүниеге 
шықпаған баласына деген аналық махаббатына 
ағыл-тегіл жол ашып, сəбиі шыр етіп ғашық-ғұмыр 
есігін ашқанында өнбойындағы алпыс екі тамырын 
иітеді. Əке инстинкті де аяулы жары алғаш жүкті 
болғанын сезіп, күйеуіне айтқаннан-ақ оянатын 
көрінеді. Ол өз баласын тоғыз ай, тоғыз күн көтер-
месе де, сəбиінің анасынан кем жақсы көрмейді. 
Бұл аңның да, құстың да еркегіне тəн қасиет. Тіпті, 
жыртқыш аң саналатын қасқырдың арланы алыс-
тан аулап, жыққан олжасын өзі аш болса да жемей, 
күшіктерінің алдына əкеліп тас тамайды ма?

Аңыз əңгімелерге назар аударсақ, жолбарыс-
тың, қасқырдың жүрегіне де жерік болған анала-
рымыз бар. Ал, ондай аналарымыздан баһадүр 

батырлар өмірге келген. Жас келін жерік бола 
бастаған кезде-ақ, оның бойындағы бала шы-

мыр болып өссін, анасының тəбеті ашыл-
сын деп мынандай өсімдіктерді жегізген: 

дала жуасы, ит жуа, тауда өсетін ра-
уғаш, қымыздық. Жəне мынандай 

сағыздарды шайнатқызған: құм 
сағыз, жер сағыз, қарағай 

сағыз. Əйелдің жүкті 

кезінде есінде сақтап, орындайтын ырымдары-
ның тағы бір тобы: итке «кет» деп айтпау (ол 
толғақты ауырлатады), арқан еспеу (босанғанда 
баланың кіндігіне оралып қалуы мүмкін), қаптың 
аузын буып байламау, түйе етін жемеу (олай жа-
саса баланы 12 ай көтеруі мүмкін). 

Жас келіннің бойына бала бітісімен-ақ, енесі 
түсік тастамасын деп, көйлегінің етегін бүріп 
қояды, шошынбас үшін түнде далаға жалғыз 
шығармайды, жүкті əйелдің мезгілі жақындаға-
нында жаз болса, оған жалаң аяқ жер басқызып: 
«Төсі түкті Жер-Ана, күш-қуат бере гөр?», – дейді. 
Мұның бəрі бойға бала бітер алдындағы жəне 
бойға бала біте бастағанындағы орындалатын 
салт-дəстүрлер мен ырымдардың бір шоғыры 
ғана.

Ана толғағы кезіндегі ырымдар – екіқабат ана-
лардың толғағы бала туар алдында ғана емес, 
оған дейін де бірнеше рет болады. Олар: «ұзын 
толғақ», «орта толғақ», «ай толғақ», – деп ата-
лады. Бұлардың бəрі де жас ананың босануы-
на арналған дайындыққа, түрлі салт-дəстүрге, 
ырымдарға толы. 

«Ұзын толғақ» – босануға үш ай қалғанда 
басталатын толғақтың бірінші түрі. Бұл кезде 
жас келін аман-есен босансын деп дайындық 
жұмыстары жүргізіледі. Босанар кезіндегі толғақ 
үстінде құйымшақ сүйегі ашылмай қалмасын деп 
күн сайын кешкілік жас келіннің құйымшағынан 
бастап жауырынына дейін бес саусақты батырып, 
қойдың құйрық майымен сылап сипаған. Мұны 
аққол аналар атқарған. Жəне олар «Бөпең айдай 
сұлу болсын» деп жас келінді айлы түнде суға 
да түсірген.

«Орта толғақ» – босануға екі ай қалғанда 
басталады. Аққол аналардың айтуынша, «Орта 
толғақта іштегі бала жарық дүниеге шығуға 
дайын дала бастайды». Осы кезде жүкті əйелдің 
ішінің сыртқы пішіміне қарап, ана құрсағындағы 
баланың ұл, қыз екеніне болжам жасалады. Боса-
натын əйелдің іші: кішкене, шошақ, үшкір болып 
келсе – қыз; ұл босанатын əйелдің іші: домалақ, 
дөңес бітеді. Бұл – тəжірибелі аналардың болжа-
мы. Орта толғақ кезінде жас келін ерте босанып 
қалмасын деп, оның қолына кескіш, тескіш құрал-
дарды (пышақ, біз, ара т.б.) ұстатпайды.

«Ай толғақ» – босануға бір ай қалғанда баста-
латын толғақтың түрі. Осы айтолғағы кезінде 
енелері «іштегі баланың еті қызылданып кетеді» 
деп оған жас ет ұстатпайды, «кіндігіне оралып 
қалмасын» деп оған ине-жіппен іс тіккізбейді, 
«түсік тастамасын» деп жүресінен отырғызбай-
ды. Босанар кез тақағанда əжелері жас келінді 
ертіп, жеті бұлақтың көзін аштырып, бұлаққа май 
құйып, теңге тастатып, бастаудың жанындағы əу-
лие ағашқа шүберек те байлатқан. Сөйтіп, «сенің 
ата-бабаң осы жерден су ішкен, толғатқан кезіңде 
сені демеп, жебеп жүрсін», – деп тілек те айтқан. 
Ондай ырымдардан жас келін қуат-күш алған. 

«Тіс толғақ» – бала жарыққа шығарда анасы-
ның бір мүшесін ерекше ауыртатын болған соң 
жəне көбінесе оның тісі ауыратын болған соң 
соңғы толғақты осылай деп те атайды. Сол се-
бепті қазақта «Əрбір бала анасының бір тісін ала-
ды» деген сөз бар. Ал енді босанарда анасының 
тізесі ауырса, оны – «тізе толғақ», желкесі ауыра-
тын болса, оны – «желке толғақ» деп те атаған. 

Бала дүниеге келерде бұрындары əр əйел 
босанатын үйдің босағасына қанжар, қылыш, 
қамшы ілініп қойылатын. Немесе, қоңыр аюдың, 
жолбарыстың, қасқырдың терісін тастайтын. Бұл 
– осы заттар əйелдің толғағына кедергі келтіретін 
жын-перілерді үйге кіргізбейді деген ырымнан 
шыққан. Əйел босанарда арша тұтатылып, оның 
басынан айналдырып аластайды, етек жағынан 
күкірт түтетеді. Бала теріс келсе, əйелдің ішін 
қолмен сылап, баланы оңдап алады. 

(Жалғасы газеттің келесі сандарында)
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НӨМІРДЕН – НӨМІРГЕ

ТАНЫМ
Мақсұтбек СҮЛЕЙМЕН

Адамның 
жүз жылдық ғұмыры

Ауылдық спартакиада 
басталды

Мұрат 
      ЖҮНІСҰЛЫ

 Арқалықта жа-
лауын көтерген 
 ХVІІ-ші «Тың-2016» 
жазғы ауылдық спар-
такиадасына қалаға 
қарасты 16 ауылдан 
келген командалар 
ерлер жəне əйелдер 
арасында футбол, волейбол, баскетбол, кір тасын көтеру, жеңіл атле-
тика, дартс, тоғызқұмалақ, арқан тарту, үстел теннисі сынды спорт-
тың 12 түрінен сайысқа түсуде.

Спартакиаданың салтанатты ашылуында еліміздің əнұраны ойнап, 
қала əкімінің міндетін атқарушы Қайрат Əбішев, Матросов ауылының 
əкімі Гүлнар Қазтайқызы, ҚР еңбек сіңірген жаттықтырушысы Абай 
Сарыбаев құттықтау сөз сөйлеп, спортшыларға сəттілік тіледі.

– Ауылдың дамуына күш-қуат беретін мұндай жарыстардың орны 
бөлек. Биылғы жарысқа командалар үлкен дайындықпен келгендік-
терін көрсетуде. Спортшылар бірыңғай үлгідегі спорттық киіммен 
қамтылған. Осы орайда, Елбасының салауатты өмір салтын ұстану 
саясатына лайықты үн қосып жатқан ауыл əкімдеріне, командалар 
жетекшілеріне зор алғысымызды білдіреміз, – дейді спартакиаданың 
бас төрешісі Айтжан Мəліков.  

 Жарыс қаланың спорт залдарына бөлініп өткізілуде. Əрқайсысы 
жанына жанкүйерлерін көптеп жинаған. 

СУРЕТТЕ: спартакиада көрінісі.

Қос мереке қамтылды
«Жасұлан» жасөспірім-

дер орталығының мəжіліс 
залында мемлекеттік қыз-
меткерлер жəне Қазақстан 
полициясы күндеріне орай 
салтанатты жиын өтіп, қала 
əкімі Ғазиз Бекмұхамедов 
мереке иелерін құттықтап, 
марапаттады.

 Қала əкімінің мадақта-
маларына: «Жаңақала», 
«Екідің» ауылдарының əкім-
дері Тұрсын Байгукин, Дулат Бейсенов, қалалық ауылшаруашылық 
бөлімінің бас есепшісі Балсара Құсайынова, дене шынықтыру жəне 
спорт бөлімінің бас маманы Айтжан Мəліков, ішкі саясат бөлімінің 
маманы Əсет Нұғыманов, жастар ресурстық орталығының директоры 
Дархан Кикимов, ҚІІБ жəне жергілікті полиция қызметкерлері Ди-
нара Казайрова, Асылбек Оразалин, Жеңіс Ильгасов, Ербол Қосанов, 
Нұрбол Марқабайұлы, Абзал Əбдірахмановтар ие болды.

 Сондай-қ, салтанатты жиында жас мамандар ант қабылдап, 
оларға қала əкімі «Мемлекеттік қызметкер» куəлігін табыстады.

СУРЕТТЕ: Қала əкімі Ғазиз Бекмұхамедовтың  полиция майо-
ры Ербол Қосановқа марапат тапсырып тұрған сəті.

«Нашақорлыққа жол 
бермейміз!» 

Арқалықта осындай 
атаумен 26 маусым – 
Халық аралық нашақор-
лыққа қарсы күрес күні-
не орай белтемірден 
жарыс өткізілді. 

Оған қаланың спорт-
ты насихаттап жүрген 
жастары мен көшеде, 
аулаларда, спорттық 
алаңқайларда өз бет-
терінше жаттығып жүрген жеткіншектер қатысты. 

– Жастардың түрлі жаман əдеттерден аулақ болуы үшін мемле-
кеттік жастар саясатының 2020 жылға арналған тұжырымдамасының 
шеңберінде осындай спорттық фестиваль ұйымдастырып жатырмыз. 

 Жарысқа жас ерекшеліктері бойынша 16-27 жас аралығындағы 
жастар тартылған. Спортшылар екі топқа бөлініп бақтарын сынау-
да, – дейді қалалық «Жастар ресурстық орталығының» директоры 
Дархан Кикимов.

 «Ең үздік белтемірге тартылушы», «Ең үздік бөренеге тартылушы» 
аталымдары бар қос сайыс қорытындысы бойынша жүлделі орындар 
белгіленіп, жарыс жеңімпаздары орталық тағайындаған мадақтама-
лар, спорттық жейделер мен бас киімдерге ие болды.

Арқалық қаласы.  

СУРЕТТЕ: Фестивальға қатысушылар.
Суреттерді түсірген автор.
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 ЕСКЕ АЛУ

Еске алу
Аяулы да асыл анамыз Ташмаѓамбетова Райса

Ерѓазыќызыныњ д‰ниеден озѓанына бір жыл толып
отыр.

Асыл ж‰зді анамызды ж‰регіміз елжірей еске ала
отырып, мына μлењ жолдарын  жолдаймыз.

Анашым!
Ќарањѓыда адассам, сєулелі ай болдыњ сен,
Шμлдегенде  сусатар,  кєусєр суым μзіњ  ењ.
Жабырќаса кμњілім, асыл сμзбен  дем беріп,
Ќ±лазып кμњіл, жылаѓан кезде єрдайым,
Жаныма с‰йеу болѓан  діњі берік тірегім де сен!

Тєлім бердіњ бар балања ењбектен,
адал бол  дедіњ,

Ешкімніњ де ала жібін аттамайтын, ‰збейтін.
Ќиянат пен арамдыќтан, μтіріктен жиіркеніп
 Аќылы мен парасатпен барлыќ істі жμндейтін!

Ќиындыѓын б±л μмірдіњ сездірмедіњ, кμрсетпедіњ,
¦л мен ќызды ер жеткіздіњ, жалтаќтатпай μсірдіњ.
"Бауыр" деген ±лы сμздіњ т‰біне терењ бойлатып,
Болашаѓыњ "Бірлікте"  деп татулыќќа шаќырып,
Бауырмалдыќ, сыйластыќты бойымызѓа сіњірдіњ,

Сені ойлаймыз, анашым, ж‰регіміз жылайды,
"Бір ќ±шсам" – деп ж‰рек шіркін мейріміњді ањсайды.
Єттењ біраќ, ќолымызды ќанша  созсаќ жетпейді,
Асыл бейнењ  мєњгілікке санамыздан μшпейді!

Ќ±рметті аѓайын!
Марќ±м  анамыз Ташмаѓамбетова Райса Ерѓазыќызыныњ жылына арнал-

ѓан ас  Науырзым ауданы, Ќарамењді селосында "Инфинити" жєне "Айман-
Шолпан" кафесінде аѓымдаѓы жылѓы 9 шілдеде саѓат 12:00-де беріледі.

Ќостанай ќаласыныњ зейнеткері Сейіт±лы Естай бажасы
Жењіс Ѓабдулла±лыныњ

ќайтыс болуына байланысты оныњ отбасына ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл
айтады.

Башпаева Фарида Самаркановна  – "Ахметов Талгат Батырбекович" ШЌ  сенімді
т±лѓасы  кепілдік жылжымайтын м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен келесі
м‰лікті сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабарлайды, атап айтќанда:

– бμлінетін жер телімі, жалпы алањы 146,2 га, жалдау мерзімі 10.02.2050
жылѓа дейін, кадастрлік нμмірі 12-178-021-106, маќсаттыќ нысаны: шаруа ќожа-
лыѓын ж‰ргізуге арналѓан, орналасќан мекенжайы: Ќостанай облысы, Алтынса-
рин ауданы, Свердловка с. (елді мекен шегінен сырт жерде).

Сатып алу баѓасын тμлеу мерзімі мен тєртібі –  сауда аяќталѓан сєттен бастап 10
к‰нтізбелік к‰нніњ ішінде.    Сауда 2015 жылѓы 08 шілде саѓ 11.00-де мына мекенжайда
болады: Ќостанай облысы, Алтынсарин ауданы, Обаѓан с.,  Юбилейная кμш.,  7‰й, 1 п.

Ќатысуѓа μтінімдер 2016 жылѓы 08 шілде  саѓат 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Алтынсарин ауданы,
Силантьевка с., О.Шипин кμш., 1. Аныќтама ‰шін телефон: 87478331898.

Башпаева Фарида Самаркановна – доверенное лицо КХ "Ахметов Талгат Ба-
тырбекович" в порядке внесудебной реализации проводит торги по реализации
заложенного недвижимого имущества, а именно:

– делимый земельный участок общей площадью 146,2 га, сроком аренды до
10.02.2050 года, кадастровый номер 12-178-021-106, с целевым назначением для
ведения крестьянского хозяйства, находящегося по адресу: Костанайская область,
Алтынсаринский район, с. Свердловка(за пределами черты населенного пункта).

Порядок и сроки уплаты покупной цены –  в течение 10  календарных дней с момента
завершения торгов. Торги состоятся 09 июля 2016 года в 11.00 по адресу:  Костанайская
область, Алтынсаринский район, с. Убаганское, ул. Юбилейная, дом 7, кв.1.

 Заявки на участие принимаются в срок до 18.00 часов 08 июля  2016 года по месту
нахождения доверенного лица: Костанайская область, Алтынсаринский район, с. Си-
лантьевка, ул. О. Шипина, 1. Телефон для справок: 87478331898.

 Ќостанай облысы МАЭ сотыныњ  27.06. 2016  жылѓы  ±йѓаруымен "Дор-
СтройКат " ЖШС ќатысты оњалту рєсімін ќолдану туралы азаматтыќ іс ќозѓал-
ды. Мына мекенжайѓа хабарласуѓа болады: Ќостанай ќ., Байт±рсынов кμш., 70.

Определением СМЭ суда Костанайской области от 27.06.2016 возбуж-
дено гражданское дело о применении процедуры реабилитации в отноше-
нии  ТОО  "ДорСтройКат".   Обращаться по адресу: г.Костанай, ул. Байтур-
сынова, 70.

Ќостанай облысы ТЖД "¤рт
сμндіру жєне авариялыќ-ќ±тќару
ж±мыстары ќызметі" ММ μрт
сμндірушілері Полиция к‰ніне
жєне ¦лы Отан соѓысыныњ 70
жылдыѓына арналѓан жыл сайы-
нѓы дєст‰рлі жарыста тамаша

 Жазда  су айдындарында демалѓанда
ќарапайым ќауіпсіздік ережелерін есте
саќтау ќажет. ¤кінішке ќарай, облыс
т±рѓындары ќ±тќарушылардыњ ескертуле-
ріне назар аудармайды. Суѓа т‰су маусы-
мы басталѓалы облыстыњ су айдындарын-
да 7 адам, оныњ екеуі – балалар, суѓа кетті.

Департамент, ќалалыќ ТЖ басќармасы
мен полиция ќызметкерлері кезекті рейдті
жеке меншік демалыс орындары мен ор-
талыќ ќалалыќ жаѓажайда μткізді. Демалу-
шыларѓа судаѓы ќауіпсіздік туралы  арнайы
жадынамалар таратылды. Сондай-аќ, ды-
быс ќ±рылѓысы арќылы су айдындарында
μзін-μзі ќалай ±стау жμнінде ескерту жасал-
ды. Су жаѓасында демалушылар кμп бола-
тын демалыс к‰ндері ќ±тќарушылармен

Суѓа т‰скенде
саќтыќты ±мытпа

"Дені саудыњ – жаны сау"

нєтиже кμрсетті. Жарыс "Тобыл"
ФК орталыќ стадионында μтті.
Б±л жыл сайынѓы акция. Облыс-
тыњ барлыќ ќалалары мен
аудандарындаѓы μрт сμндіру
бμлімдері ќызметкерлерініњ дене
шыныќтыру дайындыќтары тек

ќана кєсіби жарамдылыќќа атте-
стация тапсыру кезінде ѓана тек-
серіліп ќоймай, осындай жарыс-
тарда да тексеріліп жатады.

Жарысќа ќатысушы команда-
лардыњ  жењіске жетуге деген
ниеттері  бірден байќалды.

Ќатысушылар  жарыстыњ
бірінші кезењінде 100 метрлік
ќашыќтыќќа, одан соњ 1000
метрлік ќашыќтыќќа ж‰гіріп,
соњѓы кезењде  ±зындыќќа секіріп
сайысты. Ќостанай ќаласы №3
¤СБ ќызметкерлері жарысќа
жаќсы дайындыќпен келгенін
дєлелдеп, жењімпаз атанса,
екінші орынды Ќостанай ќаласы
№1 ¤СБ командасы місе т±тты,
алѓашќы ‰штіктен Лисаков ќала-
сы № 18 М¤СБ де кμрінді. ¤С
жєне АЌЖ¦Б бастыѓы азаматтыќ
ќорѓау подполковнигі М.Н±рѓали-
ев ќ±ттыќтау сμз сμйлеп, жењім-
паздарѓа медальдар мен ќ±рмет
грамоталарын тапсырды.

Ќостанай облысы ТЖД
"¤рт сμндіру жєне

авариялыќ-ќ±тќару
 ж±мыстары ќызметі" ММ.

Ќостанайлыќ полицейлер жыл басынан бері жолда

ж‰ру ережесін б±зудыњ 16 мыњ жаѓдайын аныќтады.

Ќ±ќыќб±зушылыќтардыњ 250-і
мас к‰йінде кμлік ж‰ргізумен бай-
ланысты. 200 ж‰ргізуші ж‰ргі-
зушілік ќ±ќыќтан айырылып,
30-ы ќамауѓа алынды.  Сотќа жет-
кен істер ж±ртшылыќ пен БАЌ
μкілдерініњ ќатысуымен ашыќ
т‰рде μтуде.

Сондай сот мєжілісініњ бірі

ќ±ќыќтан бес жыл мерзімге айы-
рылѓан болатын. Ќостанай
єкімшілік сотыныњ судьясы
Є.Ємірѓалиева ќ±ќыќ б±зушыѓа 5
тєулікке ќамаќќа алу жазасын
таѓайындады.

"Борышкер" жедел-алдын алу
шарасыныњ барысында поли-
цейлер жол ережесін б±зушы-
лармен ж±мыс ж‰ргізді. Опера-
цияныњ алѓашќы к‰нінде 500 мыњ
тењге μндіріп алынды.

          Жол ережесін
б±зѓандар жазаланды

Ќоѓамдыќ ж±мысќа
жегілді

Облыстыќ соттыњ баспасμз ќызметі мєлімдегендей,
Ќостанай облысыныњ Науырзым ауданыныњ т±рѓыны
марихуана тартќаны ‰шін 60 саѓат ќоѓамдыќ ж±мыс
істеу т‰ріндегі жазаѓа тартылды.

Науырзым аудандыќ соты ЌР ЌК-ніњ 296-бабы 1 бμлігі (есірткі за-
тын медициналыќ емес ќолдану) бойынша ќылмыстыќ єрекетті жа-
саѓан азамат Д.-ѓа ќатысты істі ќарады. Полиция ќызметкерлері 14
маусымда саѓат 19.00 шамасында ќоѓамдыќ орында есірткі затымен
толтырылѓан шылымды шеккен 25 жастаѓы Д.-ны тоќтатќан.

Істі ќараѓан аудандыќ сот ауыл т±рѓынын ќылмыстыќ єрекетте
айыпты деп танып, оѓан 60 саѓаттыќ ќоѓамдыќ ж±мыс істеу т‰рінде
жаза таѓайындады.

5 тєулікке ќамауѓа
алынды

Облыстыќ соттыњ баспасμз ќызметініњ
мєлімдеуінше, Ќостанай ќаласыныњ
мамандандырылѓан єкімшілік соты 29 жастаѓы азамат
Д.-ѓа ќатысты єкімшілік істі ќарады.

Ол аѓымдаѓы жылдыњ 17 маусымында саѓат 13.00 шамасында
Ќостанай ќаласындаѓы Красносельский кμшесінде ќ±ќыќ б±зушы-
лыќ жасаѓан. Сот азамат Д.-ны ЌР ЄЌБтК 669-бабы бойынша (сот
ќаулысын орындамау) жауапкершілікке тартып, оѓан 5 тєулікке ќамау
т‰ріндегі єкімшілік жаза таѓайындады.

Сот ќаулысы зањды к‰шіне енген жоќ.
Ќ.МАРАТЌЫЗЫ.

бірлескен рейдтер  т±раќты ж‰ргізілетін
болады.

Демалушылар ќоѓамдыќ орындарда,
соныњ ішінде жаѓажайларда ішімдік ішкені
‰шін жауапкершілікке тартылуы м‰мкін
екендігін білуі тиіс. М±ндай ќ±ќыќб±зушы-
лыќ ‰шін  бір айлыќ есептік кμрсеткіш
мμлшерінде айыпп±л салынуы м‰мкін.

Ќ±тќарушылар ќауіпсіздік ережелерін
саќтаудыњ мањыздылыѓын ескертеді. Жа-
затайым жаѓдай болѓан жаѓдайда 112
нμмірі арќылы бірден ќ±тќарушыларды
кμмекке  шаќырѓан жμн.

 Ќостанай облысыныњ
 ТЖД  тμтенше жаѓдайлардыњ

алдын алу бμлімі.

Ќостанай ќаласы ішкі істер бас-
ќармасы жол-патруль полиция-
сы бμлімінде студенттер мен
журналистердіњ ќатысуымен
μтті. Мысалы, 28 жастаѓы ќоста-
найлыќ жыл басында
ж‰ргізушілік куєліксіз кμлік
ж‰ргізгені ‰шін ±сталѓан. Сотта-
лушы ‰ш жыл б±рын ж‰ргізушілік
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Жетім балаларѓа
ќамќорлыќ танытты

Полиция  к‰нін  мерекелеу  ќарсањында, Оќу  орталыѓыныњ  кадр
жєне  тєрбие  ж±мысы бμлімшесініњ  ±йымдастыруымен, арнайы
алѓашќы оќыту курсындаѓы  таѓылымдамашылар жетім балалар-
дыњ жазѓы демалысында Ќостанай ќаласыныњ  сыртында демалып
жатќан лагерьге  "Жас  б‰лдіршіндер  жєне  біз"  атты  концерттік
жєне  КВН баѓдарламаларымен ќонаќќа  барды.

Концерттік  баѓдарламаны  ж‰ргізген кадр  жєне  тєрбие  ж±мы-
сы  бμлімшесініњ  бастыѓы,  полиция капитаны  Олег  Петрович:
"Біз  сіздерді ешќашан  ±мытќан  емеспіз,  балалар к‰ні мерекесі-
мен ќ±ттыќтап келгенімізде, таѓы  да келетінімізді айтќан  бола-
тынбыз. Єлі алда спорттыќ жарыстар μткіземіз.  Міне, енді  мек-
тепті аяќтадыњыздар. Алдарыњызда ‰ш ай жазѓы демалыс. Осы де-
малыстарыњызды  μте  ќызыќты  μткізіњіздер. Бізге демалып жат-
ќан лагерлеріњіз μте ±нады. Ќазір біздіњ болашаќ полиция ќызмет-
керлерініњ  сіздерге  арналѓан концертін  тамашалањыздар!" деді.

Концерт  соњында  балалармен суретке  т‰сіп,  жеке  єњгіме-
лестік. Кездесу соњында лагердіњ  тєрбие  ж±мысы бойынша
ќызметкері Анжелика Ќ±сманова да жетім балаларѓа ќамќорлыќ
танытќан орталыќ мамандарына μз ризашылыѓын білдіріп, алѓы-
сын жаудырды.

Г.ДОСТОЯРОВА,
ЌР ІІМ Оќу орталыѓы.

Ќостанай ќаласы.

"Жас-¦лан" балалар мен жас-
μспірімдер орталыѓы жыл сайын
"Балдєурен" жазѓы сауыќтыру
лагеріне оќушыларды ќабылдап
келеді. Маусым айыныњ бірінші
к‰нінде "Бес шыѓармашылыќ
алањ" сайысымен ашылѓан  жа-
зѓы демалыс  лагері  μзініњ бірінші
маусымын аяќтады. Биыл μткен
жылѓыѓа ќараѓанда лагерге келу-
шілер саны едєуір кμп болды,
4-топ бойынша 146 оќушы ќабыл-
данды.  Лагерь басшысы Сырым
Байм±ратовтыњ  ±йымдастыруы-
мен μткен т‰рлі мєдени-таным-
дыќ кештер, спорттыќ-эстафета-
лыќ жарыстар, оќушылардыњ ой-
μрісін дамытатын логигалыќ тап-
сырмалар, флэш-мобтар оќушы
балалардыњ естерінде кμпке
дейін ќалары сμзсіз. Бекітілген
арнайы жоспар бойынша єр к‰н
белгілі бір к‰нмен аталып, соѓан
орай т‰рлі іс-шаралар ±йымдас-
тырылды. Мысалѓа, пародия, би
алањы, жасыл табан, керісінше
к‰н, "Денсаулыќ фестивалі-2016",
к‰лкі к‰ні, "Фанты-панты" топтыќ

Облысымыздаѓы "Чайка" балалардыњ сауыќты-
ру лагерініњ базасында оќушы балалардыњ
салауатты μмір салтын ќалыптастыру, жазѓы
аусымда олардыњ демалысы мен ж±мыспен ќам-
тылуын ±йымдастыру жєне  балалар мен жасμсп-
ірімдер туризмін дамыту маќсатында аула клуб-
тарыныњ "Туристік соќпаќ – 2016" фестивалі бо-
лып μтті. Фестивальге  Ќостанай, Рудный, Лиса-
ков ќалаларындаѓы аула клубтарыныњ команда-
лары ќатысты.

– Жылда   Алтынсарин ауданында орналасќан
"Чайка" балалардыњ сауыќтыру лагерініњ база-
сында  μтетін  дєст‰рлі  фестивальде аула клубта-
рында ж±мыс істейтін туристік баѓыттаѓы ‰йірме
командалары ќатысып, μздерініњ жинаќтаѓан
тєжірибелерін кμрсетеді.  Команда м‰шелері
т‰рлі кедергілерден мысалы, батпаќтан μтті, жа-
раќат алѓан адамѓа  алѓашќы медициналыќ
жєрдем берді,  алау жаѓудыњ,  оттыњ ќанша т‰рі
болатындыѓын аныќтады, т‰йіндер т‰йді. Оќушы

балалар аула клубтарындаѓы  туристік ‰йірмелер-
де алѓан теориялыќ білімдерін  байќауда  бірі-
бірімен жарысып,  сынѓа т‰сті,– деді  балаларѓа
ќосымша білім беретін μњірлік оќу-єдістемелік ор-
талыѓыныњ єдістемелік бμлімініњ мењгерушісі
Г‰лнєр Ахметова.

Фестивальде  жас  саяхатшылар  кедергілер
жолаќтарынан μту  жарыстары арќылы μздерініњ
туристік білімдері мен даѓдыларын  байќатты. Сол
секілді конкурс баѓдарламасында   команда капи-
тандары μздерініњ білімдері мен біліктіктерін, ал,
команда м‰шелері туристік єн айтып, вокалдыќ
шеберліктерін сондай-аќ бивуакты ќалай ќ±ру, ор-
нату керек екендігін кμрсетті.  Фестивальдіњ ќоры-
тындысы бойынша жалпыкомандалыќ есепте Ќос-
танай ќаласы аула клубтарыныњ командасы
бірінші орынды жењіп алды. Ал, екінші жєне
‰шінші орынды Рудный, Лисаков ќалаларыныњ
командалары ие болды.  Кедергілерден  μту жа-
рысында жекелей  біріншілікте ќостанайлыќтар
ерледі.  Жењімпаздар мен ж‰лдегерлер облыстыќ
білім басќармасыныњ мадаќтамаларымен жєне
аќшалай сыйлыќтарымен марапатталды.
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Г‰лназым
      САЃИТОВА
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ойындары, "Балдєурен" рекорд-
тары, таза ауадаѓы  демалыс,
мєдени-танымдыќ к‰н – μлкета-
ну м±ражайына саяхат, "Уаќыт
машинасы" секілді таќырыптаѓы
іс-шаралар μте ќызыќты болды.

Лагерьде жас достар μздерініњ
таланттарын ж±ртшылыќ ќауымѓа
кμрсете білді. Оќушылар лагерь-

де тек ќана спорттыќ ойындар
мен мєдени іс-шараларѓа
ќатысып ќана ќоймай, μздері-
не жања достар таба білді.
Оќушылар  жазѓы лагерьге ке-
лісімен тањѓы сергіту жаттыѓу-
ларын жасаѓан соњ, арнайы
жиында к‰н тєртібімен таныс-
тырылды. Кесте бойынша єр
топ белгіленген к‰ні тегін бас-
сейнге суѓа т‰сті. К‰н соњы
єдетте топ ішіндегі ќ±мсаѓат-
пен аяќталады. Ќ±мсаѓатта
оќушылар сол к‰ннен  алѓан
єсерлерін айтып, бір-бірімен
бμлісті.

"Жас-¦лан" балалар мен
жасμспірімдер орталыѓында
"Балдєурен" лагерініњ бірінші

маусымыныњ жабылуында  гала-
концерті μтті. Концертке барлыќ
топ м‰шелері, ата-аналар,
тєлімгерлер мен тєрбиешілер
ќатысты. Концерттіњ бірінші
бμлімінде лагерьдіњ белсенді-
лері, т‰рлі номинациялар иегер-
лері, ата-аналар, спорттыќ жа-
рыстарда орын алѓан топтыќ ко-
мандалар марапатталса, екінші
бμлімде лагерьде μткен т‰рлі
сайыстардыњ жењімпаздары
μнерлерін кμрсетті. Оќушылар
Жанар Д±ѓалова, Тμреѓали
Тμрєлі, "Дос-М±ќасан", "Кешью"
топтарына пародия жасаса, мыњ
б±ралѓан бишілер ќазіргі замануи
би, ‰нді, μзбек билерін наќышы-
на келтіріп биледі. "Балдєурен"
жазѓы демалыс  лагеріне арнау
айтты, бір сμзбен айтќанда лагер-
ге келген єр оќушы μз μнерлерін
келген ќонаќтарѓа танытты. Кон-
церт "Балдєурен" лагерініњ
єн±ранымен аяќтады.

Б.МЄЖЕНОВА,
тєрбиеші.

Арќалыќ ќаласы.

 Жаз ќызыѓы

"Балдєуренде"

Жазѓы демалыс
ќызыќтары

Жадырап жаз айы да жетті. Балалар санасыныњ сабаќтан арылып,
сайрандап, шат-шадыман болатын шаѓы. Дєл осы демалыстарын кішкен-
тайларымыз ќайда жєне ќалай μткізетіні єрбір ата-ана ‰шін мањызды.

Жазѓы демалыс – баланы еркіндікке жетелеп, шыѓармашылыќ, спорт
жаѓынан дамуына, білім мен іскерлік ќабілеттерін арттыруѓа жаѓдай туѓы-
затын уаќыты.

Жыл сайын елімізде єр т‰рлі ‰лгідегі мыњдаѓан лагерь ж±мыс істеп,
миллиондаѓан бала демалады.

Ал, Ќостанай облысында 9000 балалар мен жасμспірімдерге арналѓан
демалыс жєне сауыќтырумен ќамтылѓан ќала сыртындаѓы 14 (9 мем-
лекттік, 5 жеке)  лагер ж±мыс істейді.

Бірінші кезекте – жыл сайын жетім балалар мен ата-анасыныњ ќам-
ќорынсыз ќалѓан балаларѓа арналѓан ±йымдардыњ жазѓы демалысы
ќарастырылады.

Демалыс кезінде балалар жараќат алмауы ‰шін "Баѓдаршамда
демалыс жоќ", "Ќозѓалыс ережесін кμбейту кестесіндей жатќа білу ке-
рек!" ±рандарымен ЖЖЕ бойынша викториналыќ с±раќтар мен асфальтќа
сурет салу байќаулары ±йымдастырылады.

Биыл тμртінші жыл дєст‰рлі т‰рде Ќостанай облысында спорттыќ
ойындар т‰рлерінен (футбол, волейбол, баскетбол, ‰стел теннисі, дойбы
жєне т.б.) сауыќтыру лагерлері арасында жазѓы спартакиада болып μтеді.

Ќорыта келгенде, лагерлер баланыњ жазѓы демалысыныњ тиімді μтуіне
себепкер. Жања достар тауып, ой-μрісін кењейтіп, шымырлана т‰сетіні
сμзсіз.

Г‰лдана ЄБДІБАЕВА,  ЌМУ 2-курс студенті.
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