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   2016 жылдың 3 тамызы 
күні сағат 17.30-да «Нұр 
Отан» партиясы аудандық 
филиалының кеңсесінде 
Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мəжілісінің 
депутаты, Парламенттің  
экономикалық реформа жəне 
өңірлік даму комитетінің 
мүшесі,  «Нұр Отан» 
партиясының Парламент 
Мəжілісіндегі  депутаттық  
фракциясының мүшесі  
Ə.С.Сапарова аудан сайлау-
шыларымен кездесті. 
    Рəсімді «Нұр Отан» парти-
ясы Амангелді аудандық фи-
лиалы төрағасының бірінші 
орынбасары А.Қ.Ташимов 
кіріспе сөз сөйлеп ашып, 
жүргізіп отырды.
    Кездесуге  депутаттық  
фракция   мүшелері, 
қоғамдық кеңес мүшелері, 
аудандық ардагерлер 
үйымының мүшелері, жастар 
барлығы 24 адам қатынасты. 
     Кездесуге «Нұр Отан» пар-
тиясы   облыстық   филиалы  
төрағасының бірінші орын-
басары Ғ.Е.Бекмұхамедов 
қатысты. 
   Рəсімде  «Нұр Отан» пар-
тиясы Амангелді аудандық 
филиалының 2016 жылдың 
жеті айында атқарған 
жұмысы туралы аудандық 
филиал төрағасының бірінші 
орынбасары А.Қ.Ташимов 
баяндама жасады.
    Мұнан соң Қазақстан  Ре-
спубликасы  Парламенті  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ МӘЖІЛІСІНІҢ ДЕПУТАТЫ 
Ә.С.САПАРОВА АУДАН САЙЛАУШЫЛАРЫМЕН КЕЗДЕСТІ

Билік жəне халық

Мəжілісінің  депутаты 
Ə.С.Сапарова жиналғандарға 
Парламент Мəжілісінің 
атқарып отырған жұмыстары 
туралы толық мағлұмат 
берді. Сонымен қатар, 
аудандық филиалдың 
жұмысын лайықты деп 

бағалады. Сайлаушылардың 
сұрақтарына жауап қайтарды. 
    Келесі кезекте жарыссөзге 
аудандық қоғамдық кеңестің 
төрағасы, партиялық 
бақылау комиссиясының 
төрағасы Е.Ж.Дауылбай, 
А.Иманов мемориалдық 

музейінің директоры 
Н.М.Игіліков, аудандық ар-
дагерлер кеңесінің төрағасы 
Б.Уахитов жарыссөзге 
шығып, өздерінің ой-
пікірлерін білдірді.
      Мұнан соң  «Нұр Отан» пар-
тиясы  облыстық   филиалы  

төрағасының бірінші орын-

басары Ғ.Е.Бекмұхамедов 
сөз сөйлеп, бір топ жастарға 
«Нұр Отан» партиясының 
билетін салтанатты түрде 
тапсырды.
  Кездесуде аудан əкімі 
Н.Қ.Өтегенов сөз сөйлеп, 
шағын жəне орта бизнесті 
дамытуға байланысты 
маңызды ұсыныс-пікірлерін 
ортаға салды.
  Кездесуде сайлаушылар 
Б.Нүрсейітов, С.Сайділдин, 
Б.Нұрғожин жəне басқалар 
сөйлеп, Мəжіліс депута-
ты Ə.С.Сапароваға өздерін 
толғандырып жүрген ойла-
рын айтты. 
  Ə.С.Сапарова кездесуді 
қорытындылай келе, 
сайлаушылардың айтқан 
ұсыныс-пікірлерін есеп-
ке алатынын жəне олардың 
тиісінше шешім табатынын 
мəлімдеп, аудан сайлаушыла-
рына алғыс айтты.
   Аудан ардагерлері Парла-
мент Мəжілісінің депута-
ты болып сайланған Əлия 
Сүйіндікқызы Сапароваға  
жүрекжарды құттықтау-
ларын арнап, оның 
жемісті жұмыс жасауына 
тілектестіктерін білдірді.

Өз тілшіміз.

   2016 жылдың 1 тамызы күні 
сағат 11-де Қазақстанның 
қазіргі бас археологы, тарих 
ғылымдарының докторы, про-
фессор Зейнолла Самашев пен 
жерлесіміз, республикамыздың 
қазіргі бас меценаты, жиһанкезі 
Сапар Ысқақов ауданымыздағы 
Абылай ханның Қараобасы 
маңынан табылған жəдігерлерді 
таныстыру мақсатымен арнайы 
келіп, аудан əкімі Н.Қ.Өтегеновтің 
қабылдауында болды. 
   Қабылдау кезінде олар аудан 
басшысына өздерінің зерттеу 
жұмыстарын қалай жүргізгендері 
туралы жан-жақты əңгімелеп 
берді. 
    Мұнан соң аудан əкімі бастаған 
топ Абылай ханның Қараобасына 
барды. Осы жерде З.Самашевтің 
шəкірті, республикалық ұлттық 
музейдің тарихи-мəдени 
мұраларды сақтау жəне манито-
ринг бөлімінің меңгерушісі Ай-
бар Ерланұлы Хасенəлі жиналған 
көпшілік пен журналистерге зерт-
теу жұмысының қалай басталғаны 
туралы айтып берді.
   Археологтар Қараоба маңын-
дағы шағын екі обаны қазуды 
2016 жылдың 18 маусымы күні 
бастапты. Қазу жұмысы шілде 
айының 16-на дейін жалғасқан. 
Қазу жұмыстары басталар ал-
дында Зейнолла Самашев ақсақал 
мұнда арнайы келіп, шəкірттеріне 
батасын беріп, сəттілік тілепті. 

Суретте: аудан сайлаушылары мен активінің 
Қазақстан Республикасы Парламенті Мəжілісінің 

депутаты Ə.С.Сапаровамен болған кездесуден 
көрініс.

Суретті түсірген автор.

1916 жылғы Торғай ұлт-азаттық көтерілісінің 100 жылдығына - бір тарту!

АРХЕОЛОГТАР АБЫЛАЙ ХАННЫҢ ҚАРАОБАСЫ МАҢЫНАН ҚҰНДЫ ЖƏДІГЕРЛЕР ТАПТЫ

    Қазу жұмыстарын жүргізуге Са-
пар Ысқақұлы демеушілік жасап-
ты.   
   Сөйтіп, ол жұмысты жүргізуге мол 
қаражат беріпті. Нəтижесінде, бас-
аяғы 1 айға жетер-жетпес уақытта 
обадан əртүрлі қыш бұйымдары 
жəне 1 алтын сырға, сонымен 
бірге біздің дəуірімізге дейінгі 2 
жарым - 3 мың жылдай бұрынғы, 
яғни Сармат дəуірінің аяғында, 
Ғұн дəуірінің бас кезінде жерлен-
ген əйел адамның қабірі табылды. 
Қабір 5 метр тереңдікте жатыр екен. 
Ғажабы - бұл қабір қазақтардың 
қазіргі күнгі жерлеу рəсімімен 
бірдей. Еш айырмашылығы жоқ. 
Əйел адам лақатталып жерленген. 
Бұл жағдай салтанатты рəсімге 

қатысқан журнали-
стер қауымын қайран 
қалдырды. 
    Салтанатты рəсімде 
сөз алған ғалым-
археолог Зейнолла 
Самашев:
  - Торғай-Қостанай 
өңіріндегі обалар 
осы уақытқа дейін 
зерттелмей келді. 
Зерттеуді алғаш 
ұйымдастырып отыр-ған кісі 
есімі Қазақ еліне белгілі меце-
нат, жиһанкез Сапар Ысқақұлы 
ағамыз. Ол кісі Торғай ұлт-азаттық 
көтерілісінің 100 жылдығына орай 
біздің осында арнайы алып келіп, 
зерттеу жұмыстарын жүргіздірді. 

   Суреттерде: Абылай ханның Қараобасы маңындағы обалардан 
табылған қыш қалдықтары мен алтын сырға жəне археологиялық 
жұмыстарды жүргізуге демеушілік жасаған жерлесіміз, 
Қазақстанның қазіргі бас жиһанкезі, меценаты Сапар Ысқақұлы 
мен аудан əкімі Нұржан Өтегенов жəне ғалым-археолог Зейнолла 
Самашевтар өзара пікір алысып тұрған сəт.

(Жалғасы 8-бетте)
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  2016 жылдың бірінші жартыжылды-
ғына  аудан экономикасының салала-
ры бойынша келесі нəтижелерге қол 
жеткізілді.

Негізгі капиталға салынған 
инвестициялар

   2016 жылдың  6  айында аудан 
экономикасының негізгі капиталына 
инвестиция 182 млн. теңгені құрады. 
Былтырғы жылмен салыстырғанда 
383,0 млн теңгеге азайды (2015 
жылдың 1 шілдесіне  инвестиция 
көлемі 565,0 млн. теңге болған). НКИ 
31,3 % құрады.  
         Анықтама үшін: 
  2015 жылдың бірінші жарты 
жылдығында «Нұрай-Н» ЖШС 
материалды-техникалық қамтамасыз 
етуге 334,2 млн. теңге қаражат 
жұмсады.

Ауыл шаруашылығы

    Амангелді ауданы бойынша 2016 
жылы барлық егіс көлемі 105266 га  
құрады. Оның ішінде: 101474 га дəнді 
дақылдар (жаздық бидай - 98374 га, 
сұлы 400 га жəне арпа -2700 га), 3600 
га мал азығы дақылдары (бір жылдық 
дақылдар - 3467 га, жəне көп жылдық 
шөптер - 133 га.), 64,5 га картоп, 
67,5 га көкөністер жəне 60 га бақша 
дақылдары.
   20 000 га егістік жерлер парға 
қалдырылып, 2016 жылдың 1 
шілдесіне толығымен бірінші, екінші 
өңдеулерден өткізілді, оның ішінде: 
4000 га химиялық жолмен өңделді, 
сонымен  қатар 2800 га жер үшінші 
өңдеуден  өткізілді.
   Ауылшаруашылық құрылымдарына 
көктемгі дала  жұмыстары мен күзгі 
егін жинау жұмыстарын жүргізу 
үшін «Тобыл» əлеуметтік-кəсіпкерлік 
корпорациясының  кепілдігімен 
қаржыландыру бойынша 104,1 млн. 
теңге  бюджеттік  кредит  бөлініп, 
толығымен игерілді. 
    Есептік кезенде ауыл шаруашылығы 
өнімінің (қызметінің) жалпы 
шығарылымы 3 млрд. 085,9 млн. тенге, 
НКИ – 106,7% құрады, соның ішінде  
- қызметтер – 2,8 млн. тенге, НКИ  - 
100,0%, 
   - мал шаруашылығы – 3 млрд.083,1 
млн. тенге, НКИ – 106,8 %. 
     Есепті кезеңге аудан бойынша 
2238,1 тонна ет, 16250,4 тонна сүт, 
3686,8  мың дана жұмыртқа өндірілді. 
     Есепті мерзімге шаруашылықтар-
дың барлық түрлерінде 33720 бас ірі 
қара, 78699 бас қой-ешкі, 14887 бас 
жылқы, 142480 бас құс  бар. 2016-
2017 жылғы мал қыстату кезеңіне 
қажетті шөп көлемі 135300 тонна, 
2016 жылдың 30 шілдесіне  122,4 мың 
га шабындық шабылып, 113,7 мың 
тонна шөп дайындалды, оның 112,6 
мың тоннасы мал қыстату орындары-
на тасылды.
   Аудан бойынша егін орағына 162 
астық  комбайндары қатысады деп жо-
спарлануда (14 бірлік  Джон Дир, 21 
бірлік «Вектор», 7 бірлік «Есиль»,  9 
бірлік «Дон-1500»,  104 бірлік «Ени-
сей» жəне 7 бірлік «Нива» комбайнда-
ры).  Ауданда барлығы 154 бірлік жүк 
тасымалдау автокөліктері бар, оның 
ішінде 70 бірлік «Камаз» автокөліктері 
тіркемелерімен жəне 116 бірлік үлкен 
сиымдылықты трактор тіркемелері 
бар. Аудан бойынша қолда бар тех-
никалардын 96 % егін оруға дайын, 
жөндеу жұмыстары жалғасуда.
    Мемлекет агроөнеркəсіптік кешен-
нің дамуына белсене қатынасуда. 
Есепті кезеңде ауданның  мал өсірумен 
айналысатын шаруашылықтарына  
68,9 млн. теңге субсидия төленді. 

2016 ЖЫЛДЫҢ АЛТЫ АЙЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ЖӘНЕ 
АЛДА ТҰРҒАН  НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕР

Нұржан ӨТЕГЕНОВ,
Аманкелді ауданының əкімі

    2016 жылы «Сыбаға» бағдарламасы 
бойынша   250 бас ірі қара мал сатып 
алу жоспарланған.  Есепті мерзімге ау-
дан бойынша 68 бас ірі қара мал сатып 
алынды, жылдық жоспар 27,2 пайызға 
орындалды.
      Аталған бағдарлама іске қосылған-
нан бері аудан бойынша 1708 бас 
ІҚМ сатып алынып, облыс көлемінде 
жақсы нəтижелерге қол жеткізілді 
(жоспардың орындалуы 108,9%). Со-
нымен қатар, 31,2 млн. теңгеге 89 
асыл тұқымды бұқалар сатып алынып, 
асылдандыру жұмыстары жүргізілуде. 
    Амангелді ауданы бойынша 106 
шаруа қожалығы мен 1 ЖШС ірі қара 
малын асылдандыру жұмыстарымен 
айналысуда. Оларда 11380 бас ірі қара 
малы тіркелген, оның 11028 бас аналық 
мал жəне 352 бас асыл тұқымды бұқа. 
Аудан бойынша тұқымдық түрлендіру  
жүйесінде тіркелген аналық ірі қара 
мал басының үлесі 70,3 пайызды 
құрайды (Облыс бойынша  32,4 пай-
ыз). Осы көрсеткіш бойынша аудан 
облыс көлемінде алдыңғы орында тұр. 
Ірі қара мал басы аналығын асылдан-
дыру барысында етті асыл тұқымды 
бұқалармен қамтамасыз ету 100 % 
құрайды.
     2016 жылы «Құлан» бағдарламасы 
бойынша 125 бас жылқы малын сатып 
алу жоспарланған. Есепті  мерзімге 
Амантоғай ауылдық округінің 
«Ақжол-1» шаруа қожалығымен 15 
бас аналық жылқы жəне 2 бас асыл 
тұқымды айғырлар сатып алынды. 
Жылдық жоспар 12,0% орындалды. 
 2016 жылы «Алтын-асық»  
бағдарламасы бойынша  250 бас қой 
сатып алу жоспарланған. Қарынсалды 
ауылдық округінен «Алимжан» шаруа 
қожалығы 200 бас аналық қой жəне 
10 бас асыл тұқымды қошқар, Үрпек 
ауылдық округінен «Айбек» шаруа 
қожалығы  150 бас аналық қой  жəне 
10 бас асыл тұқымды қошқар сатып 
алу үшін «Аграрлық несие корпо-
рациясы» АҚ арқылы құжаттарын 
рəсімдеуде (Құжаттары толық тапсы-
рылды).
 «Жайылымдарды суландыру» 
бағдарламасы бойынша 1 жоба Үрпек 
ауылдық округінің «Нарбай» шаруа 
қожалығы негізінде жүзеге асырылу-
да (жетекшісі Ахметов Таңатар, «ГЕО 
Ресурс» ЖШС-мен бірлесіп).  

Инвестжобалар
 

    Ағымдағы жылы аудан бойынша 
Индустрияландыру картасынан тыс 2 
жоба игерілуде. Ол Ақсай ауылында 
«Бірлік-1» шаруа қожалығы негізінде  
«Ірі қара мал басын 150 басқа, қой 
мал басын 500 басқа жеткізу» жоба-
сы. Жобаның жалпы құны 50,0 млн. 
теңге, оның ішінде 39,7 млн. теңге 
шаруашылықтың өз қаражаты. 10,3 
млн. теңгеге «Аграрлық несие корпара-
циясы» Акционерлік қоғамы арқылы 

қаржыландырылды. Есепті кезеңге 
28,0 млн. теңге қаржы игерілді, 1 мал 
қорасы салынып пайдалануға берілді, 
120 бас ірі қара мал жəне 400 бас қой 
сатып алынды. Үстіміздегі жылдың 
тамыз айында жоба іске қосылады.
   Жеке кəсіпкер Аяп Сағидолла 
Жанпейсұлы Амангелді ауданы 
Есір ауылында «АЯП С.Ж.»  ЖК 
негізінде «Сиымдылығы 1,5 мың тон-
на көкөніс сақтау қоймасын салу» 
жобасы жүзеге асырылуда. Жобаның 
жалпы құны 100,0 млн. теңге жеке 
кəсіпкердің өз қаржысы есебінен 
қаржыландырылуда.
  

Өнеркəсіп жəне шағын 
кəсіпкерлік

     Есепті кезең ішінде аудан бойынша 
74,2 млн. теңгенің өнеркəсіп өнімдері 
өндірілді, 2015 жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда, өнім өндірудің 
физикалық индексі 125,9 пайызды 
құрады.
     Ағымдағы жылдың есепті мерзі-
міне  бөлшек сауда айналымы 201,0 
млн. теңгеге жетті, бөлшек сауданың 
нақты көлем индексі 101,9 пайызды 
құрады. 
  Аудан экономикасында шағын 
жəне орта бизнестің үлесі жыл сай-
ын артуда.  775 шағын жəне орта 
бизнес субъектілерінде 2037 адам 
жұмыспен қамтылған, олармен 658,6 
млн. теңгенің өнімдері өндіріліп, 
қызметтері көрсетілді, бюджетке 42,7 
млн. теңге салықтық түсімдер түсірілді 
(2015 жылы бюджетке 40,1 млн. теңге 
салықтық түсім келіп түскен).
  Іскерлік мəдениетті жақсарту 
жəне кəсіпкерлікті ынталандыру 
мақсатында «Бизнестің жол карта-
сы 2020» мемлекеттік бағдарламасы 
жаңа бастамалар мен кəсіпкерлікті 
дамытуға барша жағдайды жасауда.
   «Бизнестің жол картасы 2020» 
шеңберінде аудан бойынша 4 жоба 
іске асырылды. Бағдарламаның 
екінші бағытымен «ТехноЛизинг 
ЖШС-мен негізгі қорларды сатып 
алу қаржылық лизинг келісім-шарты 
бойынша пайыздық мөлшерлемелерін 
субсидиялауға үш жоба іске асырыл-
ды («Нурай-Н» ЖШС - 119,7 млн. 
теңге, «ЖААН» ШҚ - 35,6 жəне 71,5 
млн. теңгенің жобалары). Сондай-
ақ,  Амангелді ауылының тұрғыны Т. 
Бимағамбетова «500 тонналық көкөніс 
сақтау қоймасын салу»  жобасына 3,0 
млн. теңге грант ұтып алды.
     Ағымдағы жылы  шағын несие алуға 
ұсынылған 3 жоба, жалпы құны 18,5 
млн.теңге  «Атамекен» кəсіпкерлер 
палатасымен қаралуда. Шағын несие-
леуге тағы 4 жобаның құжаттары дай-
ындалуда. 
    «Даму - Блиц» бағдарламасы бой-
ынша құны 21,0 млн. теңге 3 жоба дай-
ындалды.

Абаттандыру
  

  Амангелді аудандық орталық 
ауруханасының жұқпалы ауруларға 
қарсы ем көрсететін бөлімшесінің 
ғимаратына күрделі жөндеу 
жұмыстарын жүргізуге қаралған 28,8 
млн. теңге қаражат толығымен игеріліп, 
құрылыс жұмыстары аяқталды. Соны-
мен қатар осы бөлімшені  медициналық 
жабдықтармен қамтамсыз етуге 2,3 
млн теңге қаражат облыстық бюджет 
есебінен қаралып отыр.
  «Қолжетімді тұрғын үй 2020» 
бағдарламасы аясында  есепті кезеңде 
628 шаршы метр тұрғын үй-жайлар 
пайдалануға берілді. 
    Құрылыс жұмыстарына барлығы 
189,0 млн. теңге қаражат жұмсалды, 
НКИ (ИФО) 30,5 пайызды құрады 

(2015 жылдың 1 шілдесіне текті 
құрылыс жұмыстарының көлемі 523,0 
млн. теңге).  
    Көшелерді жарықтандыруға 2016 
жылға 5,8 млн. теңге қаражат аудандық 
бюджеттен бөлініп, 1,8 млн. теңгесі 
игерілді. 
     Қаңғыбас иттерді аулауды жəне 
жоюды ұйымдастыруға 1,0 млн. теңге 
жұмсалды.
  Биылғы жылы облыс əкімі 
А.Мұхамбетовтің өкімімен көктем-
күз мезгілінде 2 ай абаттандыру ай-
лары болып жарияланды. Барлық 
ауыл, ауылдық округтерде сенбіліктер 
өткізіліп, 890 тонна қатты тұрмыстық 
қалдықтар арнайы орындарға 
шығарылды. 5 тұлғаға əкімшілік 
хаттамалары толтырылып, 51 мың 
теңге айыппұл салынды. 10 тұлғаға 
жазбаша ескерту берілді. Абаттан-
дыру жұмыстарына 4,5 мың адам 
жұмылдырылды.
    Тазалық мəселесін шешу ауылдық 
округтерде нашар жүргізіліп келеді, 
ауыл ішінде малдың жүруі жеке 
тұрғындардың малдарын бағу 
жұмысының əлі де толық жолға 
қойылмағандығын көрсетеді. Қатты 
тұрмыстық қалдықтарды, қираған 
үй, ғимараттардың қоқыстарын ар-
найы орындарға шығару, орында-
рын тегістеу, тұрғындардың жеке 
жауапкершілігін арттыру, жекенің 
малдарын бағу, төлдерін арнайы жай-
ларда ұстау ауыл əкімдерінің басты на-
зарында болуы қажет. Осы жағдайлар 
ауылдың санитарлық жағдайына кері 
əсер ететіні анық, сол себебтен бұл 
жұмыстарды жандандыруымыз керек.  

Тұрғын үй – коммуналдық 
шаруашылық

   Аудандағы 30 елді мекендердің 
12-і орталықтандырылған, 14-і 
орталықтандырылмаған су жүйесімен 
қамтамасыз етілген, 4 елді-мекен 
тұрғындары тасымал суды пайдалана-
ды. 
   2016 жылы жергілікті жолдарды 
ағымды жөндеу жəне күтіп ұстауға 
бюджеттен 14,2 млн. теңге жұмсалды.
«Арқалық-Торғай» тас жолының 
Амангелді ауданына қарасты бөлігінде  
1,5 км  күрделі  жөндеуден өтіп, 
құрылыс жұмыстарына  114,0 млн. 
теңге қаражат жұмсалды.
    Əлеуметтік – тұрмыстық нысандар-
дың 2016-2017 жылдың күзгі-қысқы 
маусымына дайындық жұмыстары 
уақытылы жүргізілуде. Аудандық 
бюджетке қарасты мекемелерге 
жоспарланған 17200 тонна қатты 
отын қорын жинақтау жоспарланған, 
нақтылы тасылғаны 3284 тонна 
(19,1%)

Жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі

 2016 жылдың 1 шілдесіне   
жұмыссыздық деңгейі 0,4 пайызды  
құрады.  Алты айда  жұмыс сұраушы 
ретінде 445 адам тіркеліп, оның 400-
і жұмысқа орналастырылды. 2016 
жылдың есептік кезеніне 210 жұмыс 
орны ашылды, оның ішінде 126 
тұрақты жұмыс орындары. 
   Ауданның еңбек рыногында қажет 
мамандықтар бойынша аз қамтылған, 
көп балалы отбасылардан меди-
цина, педагогика,  ветеринария 
мамандықтары бойынша 16 студент-
ке жоғарғы оқу орындарында білім 
алуға байланысты шығындары өтелу 
үстінде.
     «Жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» бойын-
ша,  жергілікті бюджет қаражаты 
есебінен жастар тəжірбиесіне 9 адам, 
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əлеуметтік жұмыс орындарына 27 
адам жіберілсе, ақылы  қоғамдық 
жұмысқа 162 жұмыссыз адам қатысты.
 «Жұмыспен қамту 2020» 
бағдарламасының бірінші бағыты 
бойынша аудандық балалар жəне 
жасөспірімдер спорт мектебі 
ғимаратына күрделі жөндеу 
жұмыстары жүргізілуде. Жоспар 
бойынша 21 жұмыссыз азамат 
уақытша жұмысқа жіберілуі керек 
болса, есептік мерзімге текті 21 адам 
жұмысқа жолдама алды.   
   «Кəсiпкерлiктi дамытуға жəрдем-
десу» екінші бағыты бойынша - 42,0 
млн. теңге бөлінді. Қазіргі уақытта  
Амантоғай, Үрпек, Тасты,  Құмкешу, 
Амангелді жəне Үштоғай ауылда-
рынан 19 бағдарламаға қатысушы 
мал шаруашылығын дамытуға, 
жүк тасымалдауын ұйымдастыруға 
жəне ауылшарушылық техникала-
рын сатып алу жобаларына «Ауыл 
шаруашылығын қаржылай қолдау» 
қоры арқылы 42750,0 мың теңге не-
сие алып жұмыстарын бастауда. 2011-
2016 жылдар аралығында 86 адам 
178,0 млн.теңге шағын несие алып 
отыр.
   Үшінші бағыты бойынша еңбек 
ресурстарының ұтқырлығын арт-
тыру бағытында жоспарланған 
шаралар толығымен орындалды. 
Республикалық бюджет есебінен 
«жастар іс-тəжірбиесіне» 10 адам, 
əлеуметтік жұмыс орындарына 16 
адам, 7 адам қайта даярлау курстары-
на жіберілді.
    Кедейшілік деңгейі аудан бойын-
ша 0,3%-ды құрайды. Кедейшілік 
деңгейінен төмен тұрушы аз 
қамтылған адам  саны - 52.  
    Жергілікті бюджет есебінен келесі 
əлеуметтік төлемдер төленді: -18 
жасқа дейінгі балаларға арналған 
мемлекеттік жəрдемақы  - 749 
отбасының 2321 баласына – 27339,3 
мың теңге; тұрғын  үй жəрдемақысы 
2- отбасыға 73,5 мың теңге; əлеуметтік 
көмек мұқтаж азаматтардың жеке-
леген санаттарына – 228 адам 8196,1 
мың теңге;  үйде оқитын мүмкіндігі 
шектеулі мүгедек балаларға, 
əлеуметтік төлем 5 балаға 318,1 мың 
теңге; мемлекеттік атаулы əлеуметтік 
көмек – 18 отбасының 82 адамына 
968,2 мың теңге. 
    Облыстық бюджет қаражаты 
есебі-нен 7 мүгедек «Қостанай 
облыстық мүгедектерге арналған 
оңалту орталығына» барды. «Сосно-
вый бор» шипажайында санаторлы-
курорттық ем қабылдауға  2 тыл 
ардагері жіберілді. Ай сайын 
міндетті гигиеналық құралдармен 27 
мүгедек, сонымен қатар жеке оңалту 
бағдарламасына сəйкес тифло жəне 
сурдо техникаларымен қамтамасыз 
етіліп отыр. 
 

Білім беру

    2016 жылы аудан бойынша 147 
мектеп түлектерінің 89 түлегі ҰБТ-
ге қатысты (60,5 пайыз), жеті оқушы 
«Алтын белгі», екі оқушы «Үздік ат-
тестат» алды. ҰБТ қортындысы бой-
ынша орташа балл  93,65 (2015 жылы 
64,61 баллды құраған), білім сапасы 
71,32 пайызды (2015 жылы 16,3 пай-
ыз) көрсетті.
     Амангелді ауданында  мектепке 
дейінгі тəрбие мен оқытуды дамы-
ту бағытында жұмыстар атқарылуда.  
Қазіргі таңда 3 балабақшаға 300 
бала, 37 шағын орталыққа 848 бала, 
оның ішінде 335 бала 6 ұзартылған 
күн тобында, 269 бала мектепалды 
даярлық сыныптарына тартылған. 
Мектепке дейінгі тəрбие беру мен 
оқытумен қамту көрсеткіші 97,4% ( 

облыс бойынша 90,2 %) құрап отыр. 
Аудан бойынша барлығы 19 мек-
теп, оның ішінде: 13 орта, 4 негізгі, 
2 бастауыш мектеп, 1 психологиялық 
педагогикалық түзету кабинеті, 1 саз 
мектебі, 1 балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебі, 1 қосымша білім беру 
орталығы жұмыс жасайды. Оқушы 
саны – 2823. Қосымша біліммен 897 
оқушы қамтылған, көрсеткіші 31,3%.
   Білім беру ұйымдарының матери-
алдық техникалық базасын нығайтуға 
2,1 млн. теңге жұмсалды. Сонымен 
қатар 1,4 жəне 8 сыныптарды оқу-
əдістемелік құралдарымен толық 
қамтамасыз ету үшін 13,2 млн. теңге 
бөлінді.  
    Соңғы 3 жыл ішінде білім беру 
ұйымдарында бала санының  «Білім 
туралы» заңның талаптарына сəйкес 
келмеуіне байланысты 7 бастауыш 
мектеп,  1 негізгі мектеп жабылды.
     2016 жылы аудандық бюджеттен 1,2 
млн. теңге бөлініп, маусым айында 50 
аз қамтылған отбасылардың, жетім ба-
лалар, көп балалы отбасылардың ба-
лаларына жəне өнер, білім, спорт са-
ласында жоғары жетістіктерге жеткен 
оқушыларға Арқалық қаласындағы 
«Строитель» лагеріне (бір балаға 
31500 теңге) тегін  жолдама  алынып, 
15-30 маусым аралығында демалыс 
лагеріне барды. 

Денсаулық сақтау

    Ауданның медициналық мекемеле-
рінде 21 дəрігер, 118 орта буын меди-
цина қызметкерлері жұмыс істейді. 
19% дəрігерлер жəне 10,5% орта буын 
медицина қызметкерлерінің біліктілік 
санаттары бар.
   Есепті мерзімге ауданда бала туу 
көрсеткіші жоғары болды, 1000 
тұрғынға шаққанда 5.9%-ды құрады. 
Нəрестенің өлім-жітім көрсеткіші 
19.4 пайыз болды (орташа облыстық 
көрсеткіштен төмен), нəрестенің өлімі 
2 жағдайда тіркелген.
     Əлеуметтік маңызы бар аурулардың 
алдын алу жəне дер кезінде анықтау 
мақсатында профилактикалық тек-
серу жүргізу, ауруы анықталған 
науқастарды диспансерлік есепке алу 
жəне сауықтыру шаралары жоспарлы 
атқарылуда.
      Ауданда туберкулез сырқаты бойын-
ша эпидемиологиялық жағдай соңғы 
жылдары тұрақталды, жыл басынан 
бері 2951 адам флюорографиялық тек-
серуден өткізілген, 3 адам жаңадан ту-
беркулез сырқатымен есепке алынған.   
    2016 жылдың есептік мерзімінде 
4 млн. 770,0 мың теңге сомасына 
Амангелді аудандық орталық ауруха-
насына 1 санитарлық автокөлік сатып 
алынды.
   Сонымен қатар дəрі-дəрмектер са-
тып алуға облыстық бюджет есебінен 
1,0 млн. теңге, республикалық бюд-
жет есебінен 16,1 млн. теңге қаражат 
қаралған.

Мəдениет

     Есептік мерзімде ауданымызда 38 
мəдениет ұйымдары қызмет атқарады: 
23 кітапхана, 13 ауылдық клубтар, ау-
дан орталығында 1 музей, 1 мəдениет 
үйі. Ауылдық округтердегі барлық 
кітапханалар компьютерлермен 
қамтамасыз етілген. 
  Барлық ауылдық клубтар мен 
кітапханаларға ағымдағы жөндеу 
жұмыстары жүргізілді. Оған  700,0 
мың теңге қаражат жұмсалды.
  2016 жылы мəдениет саласын 
материалды-техникалық қамтамасыз 
етуге 2,8 млн. теңге қаражат 
игерілді. (сцена киімдерін тігу, газет- 
журналдарға жазылу).

Спорт 
     Аудан бойынша 50 спорт кешендері 
бар, бір мезгілде өткізу қабілеті 1422 
адамды құрайды. 
 2016 жылы «Жұмыспен 
қамту - 2020 жол картасы» 
бағдарламасының 1-ші бағыты ая-
сында Амангелді селосындағы ба-
лалар мен жасөспірімдер спорт  
мектебінің ғимаратына күрделі 
жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін 
республикалық жəне облыстық бюд-
жеттер есебінен 68,6 млн. теңге 
қаражат бөлініп отыр. Мамыр айын-
да мемлекеттік сатып алу порталы 
арқылы өткізілген конкурста 56,3 млн. 
теңгеге Костанай қаласының «Статус 
трейд» ЖШС-сі ұтып алып, қазіргі 
танда құрылыс жұмыстары қарқынды 
жүруде. Есептік мерзімде 22,0 млн. 
теңгесі игерілді.
  «Көркейе бер, Қостанай!» акциясы 
аясында орталық стадионның күрделі 
жөнделуіне тартылған қаражат 
есебінен 14,2 млн. теңгеге стадионның 
сыртқы қоршаулары ауыстыры-
лып, жоспарда 1000  пластикалық 
орындықтар орнату, екі жақ мінбелерді 
күрделі жөндеу, стадионның 
жарықтандыру жүйесін жаңарту 
жұмыстары бар. Аудандық бюджет 
қаражаты есебінен 6,5 млн. теңгеге 
400 метрлік жүгіру алаңына күрделі 
жөндеу жұмыстары жүргізіледі. 
  Ауданның 60 дене шынықтыру 
ұйымдарында 5361 адам спортпен 
шұғылданады, бұл жалпы халық 
санының 30,1 пайызы.
     «Дипломмен ауылға» бағдарламасы    
аясында (2009-2015 жылдар 
аралығында) ауданға 271 маман 
келді, оның 271 маманына көлемі 
29,8 млн. теңге көтерме жəрдем ақы 
төленді, көлемі 113,0 млн теңге 57 
маманға бюджеттік кредит берілді.  
Сонымен қатар 2016 жылдың 1 
жартыжылдығында 4 маманға көлемі 
593,9 мың теңге көтерме жəрдем ақы 
төленді. 

Салық жəне бюджет

    Есепті мерзімде жергілікті бюджет-
ке 147,6 млн. теңге салықтар мен басқа 
да міндетті төлемдері түсіп, жоспар 
157,0 пайызға орындалды. Жоспардан 
тыс 53,6 млн. теңге түсті.
   Аудан бойынша  жалпы бюджеттің 
кіріс көлемі 1 млрд. 210,6 млн. теңге 
болды немесе 104,6 пайызға орын-
далды, ал шығыс бөлігі 1 млрд. 153,8 
млн теңге, орындалуы 100,0 пайызды 
құрады.
   2016 жылдың бірінші тоқсанының 
қорытындысы бойынша орташа 
жалақы көлемі  90849 теңгені құрады. 

Қоғамдық қауіпсіздік

    Аудан бойынша қоғамдық қауіпсіз-
дік пен тəртіпті сақтау жолында іс-
шаралар   қалыпты   атқарылуда.  2016   
жылы   есепті   кезеңде   барлығы  28 
қылмыстық істер тіркелген (2015 
жылдың осы кезеңінде 36 қылмыс 
тіркелді). Қылмысты ашу деңгейі 100 
пайызды құрап отыр.
  Мен өзімнің аудандық мəслихаттың 
сессиясында бүгінгі жасаған есебімде 
ауданның ағымдағы жылдың  
есепті мерзіміне текті əлеуметтік-
экономикалық даму көрсеткіштерімен 
таныстырдым. 
    Аудан басшылығы өңіріміздің 
одан əрі əлеуметтік-экономикалық 
дамуын қамтамасыз ету бағытында, 
белгіленген шараларды орын-
дау жолында жəне жоспарланған 
жұмыстарды толық жүзеге асырылу-
ына барлық күш-жігерін, білімі мен 
біліктілігін жұмсайтын болады.

2016 ЖЫЛДЫҢ АЛТЫ АЙЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ЖӘНЕ 
АЛДА ТҰРҒАН  НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕР
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   Міндетті медициналық сақтан-
дыру дегеніміз не? Жауап іздеп 
көрейік.
 Ол – денсаулық сақтаудағы 
халықтың мүддесін əлеуметтік 
қорғаудың түрі, медициналық көмек 
қажет еткенде сақтандырылған 
жағдай бойынша науқасқа жинаған 
қаржы кепілдік болады.
 Негізінде медициналық 
сақтандырудың екі түрі бар. 
Бұл міндетті медициналық 
сақтандыру жəне ерікті 
медициналық сақтандыру. 
Міндетті медициналық сақтандыру 
медициналық жəрдемнің сапа-
сын бақылауды қарастырады, 
оның мақсаты – міндетті 
медициналық сақтандырудың 
базалық бағдарламасымен 
жəне медициналық жəрдемнің 
қолданыстағы стандарттарымен 
кепілденілген көлемде, сапада 
жəне шарттарда медициналық 
жəрдем алуға азаматтардың 
(сақтандырылған) құқықтарын 
қамтамасыз ету. Міндетті 
медициналық сақтандыру дамыған 
елдердің көпшілігінде бар жəне 
азаматтардың денсаулығын қорғауға 
арналған конституциялық құқығын 
жүзеге асыруға бағытталған. Ал, 
ерікті сақтандыру адамның қалауы 
бойынша ғана жүзеге асырылады. 
Бірақ, халықтың бұл сақтандыру 
түріне күмəнмен қарауының 
да себептері жоқ емес. Себебі, 
90-жылдары елімізде міндетті 
медициналық сақтандыруды жүзеге 
асыру жолдары қарастырылған, осы 
мақсатта міндетті медициналық 
сақтандыру қоры құрылған бола-
тын.  
    Сонымен, араға он жылдай уақыт 
салып, медициналық сақтандыру 
жүйесі елімізде қайта қолға алынып 
отыр. Бұл жүйені жүзеге асыру үшін 
Үкімет Əлеуметтік-медициналық 
сақтандыру қорын құрмақшы. 
Азаматтардың ай сайынғы аудара-
тын міндетті жарналары осы қорға 
топтастырылып, басы ауырып, бал-
тыры сыздағанда осы қор арқылы 
емдеу мекемелеріне бағытталады.
    МƏМС енгізуден халық не ала-
ды?
- Амбулаториялық дəрі-дəрмектік 
қамтамасыз ету желісін кеңейту 
арқылы халықтың қызметтерге 
қолжетімділігін арттыру.
- Сапалы медициналық көмектің 
қолжетімділігі деңгейін арттыру.

МІНДЕТТІ МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІ 
ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН БОЛАДЫ?

- Азаматтардың денсаулығын 
жақсарту жəне өмір сүру ұзақтығын 
арттыру.
   «Бұл жүйе қарапайым халыққа 
не береді?» деген сауалға жауап 
қарастырып көрейік. Азаматтарға 
медициналық қызмет пакетінің 
екі түрі ұсынылады. «Базалық» 
деп аталатын бірінші түрі мемле-
кет тарапынан кепілдендірілген 
тегін медициналық көмек. Оның 
қаражаты республикалық бюд-
жеттен қарастырылады жəне кез-
келген азаматқа ұсынылады. Бұл 
пакетке жедел медициналық көмек, 
санитарлық авиация, əлеуметтік 
сипаттағы ауру түрлерін емдеу, 
шұғыл жағдайдағы медициналық 
көмек, профилактикалық екпелер 
кіреді.
 Медициналық көмектің 
екінші түрі – сақтандыру 
пакеті. Ол жаңадан құрылатын 
медициналық сақтандыру 
қорынан қаржыландырылады. 
Оған амбулаторлық-емханалық 
емдеу, стационарлық емдеу 
(əлеуметтік сипаттағы ауру 
түрлерінен қоспағанда), стацио-
нарды алмастырушы көмек (бұл 
жерде де əлеуметтік сипаттағы 
сырқат түрлерінен басқа аурулар 
бойынша), қалпына келтіру емі, 
медициналық оңалту, паллиативті 
көмек, мейірбикелік күтім, жоғары 
технологиялық көмек түрлері 
кіреді.
     Сақтандыру пакетіне кімдер ие?
  Аталған қызмет түрін міндетті 
жарна аударған барлық ҚР азаматта-
ры, шетелдіктер мен ел аумағында 
тұрақты тұрып жатқан азаматтығы 
жоқ азаматтар пайдалана алады.
  Медициналық сақтандыру қоры 
қалай толықтырылып отырады?
 Жұмыссыз жəне əлеуметтік 
қорғалатын азаматтар үшін мем-
лекет жарна төлейді. Жұмыс 
берушілер жұмыскерлері үшін, 
жұмысшылар өздері үшін міндетті 
жарналар аударады.
 Жұмысберушілер медициналық 
сақтандыру қорына қанша ақша ау-
дарады?
 Жұмыс берушілердің аударуы 
тиіс міндетті жарналары кірістің 
бес пайызын құрайды. Бірақ, бұл 
көрсеткіш біртіндеп енгізілмек. 
Яғни, 2017 жылы екі пайыз, 2018 
жылы үш пайыз, 2019 жылы төрт, 
2020 жылдан бастап бес пайыз ауда-
ру қарастырылған. Бұл аударымдар 

корпоративті табыс салығын есеп-
тегенде шығарылады.
 Жұмысшылар қанша жарна 
төлейді?
 Жарнаның жұмысшыларға 
арналған түрі кірістің екі пайызын 
құрайды. Жарна аудару 2019 жылы 
басталады жəне алғашқы жылы 
еңбеккердің табысынан 1 процент 
қана аударылады.
    Мемлекет қорға қанша жарна ау-
дарады?
      Халықтың əлеуметтік қорғалатын 
бөлігіне (мүгедектер, жұмысшылар, 
соғыс ардагерлері, көп бала-
лы аналар, т.б.) арнап мемлекет 
қаражатынан орташа еңбекақының 
жеті пайызы көлемінде жарна ауда-
рылып отырады. Бұл да 2017 жылы 
5 пайыздан басталып, 2024 жылға 
дейін 7 пайыздық көрсеткішке 
жеткізіледі.
   Əлеуметтік-медициналық сақтан-
дыру қорына міндетті жарналар ау-
дару 2017 жылдың 1 қаңтарынан ба-
стап жүзеге асады. Ол қаражат ҚР-ы 
Үкіметі бірден-бір құрылтайшысы 
əрі акционері болып табылатын 
қорда жинақталады.
 Медициналық-əлеуметтік сақ-
тандыру туралы заңнамаға 
сəйкес міндетті жарна төлеуден 
азаматтардың кей бөлігі 15 ка-
тегория бойынша босатылады. 
Олар: балалар «Алтын алқа», 
«Күміс алқамен» марапатталған 
жəне «Батыр Ана» мəртебесі 
бар, 1,2-дəрежелі «Ана даңқы» 
орденіне ие көп балалы аналар, 
Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен 
мүгедектері, мүгедектер, жұмыссыз 
ретінде тіркелген адамдар,  интер-
нат тəрбиеленушілері, күндізгі оқу 
түрінде оқитындар, бала күтіміне 
байланысты, бала асырап алуына 
байланысты демалыста отырғандар, 
үш жасқа дейінгі бала күтіміндегі 
тұлғалар, зейнеткерлер, əскери 
қызметшілер, арнайы мемлекеттік 
органдардың, құқық қорғау 
мекемелерінің қызметкерлері, ми-
нималды қауіпсіздік деңгейінен 
басқа түзеу мекемелерінде жазасын 
өтеушілер, уақытша ұстау жəне тер-
геу изоляторында ұсталушылар.
    Сөйтіп, алдағы 2017 жылы қаңтар 
айынан  еліміз медициналық қызмет 
көрсетудің жаңа сатысына көшеді. 

Ж.КАКАНОВА,
аудандық орталық аурухана бас 

дəрігерінің орынбасары.

    Қазақстанда жыл сайын жалпы өлім-жітім себебін 
алсақ, қан айналымы жүйесі мен онкологиялық аурула-
рынан кейінгі үшінші орынды иеленіп жол-көлік  апаты, 
көбінесе жас, еңбекке қабілетті жастағы адамдардың 
өмірін қиып жатады. 
    Дүниежүзінде жолда 1,24 миллионға жуық адам 
қаза тауып, ал 20-дан 50 миллионға дейін адам қауіпті 
жарақат алады. Дүниежүзінде жол-көлік апатының 
нəтижесінен болатын өлім-жітім оқиғасының 59%-ы 
15-44 жас аралығындағы жас адамдар арасында орын 
алады. Орташа жылдамдықты 5%-ға төмендету өлімге 
əкелетін апаттың санын толықтай 30%-ға төмендетуге 
ықпал етеді. Балаларға арналған орындық пен қосымша 
құрал (жастық) апат болған жағдайда балалар өлімін 
54-80%-ға төмендетеді.  Күндізгі уақытта жол-көлік 
оқиғасы кезінде өлім-жітім оқиғасына қауіп-қатер 
93%-ға дейін артады, ал қалған ауыр зардап шеккен-
дер 22%-ды құрайды. Балалар жарақатының 10-14 жас 
аралығында, қайғылы оқиға мен жарақаттың  40%-ы 
мектепке дейінгі жəне 60%-ы мектеп оқушылары ара-
сында көп кездеседі. 
    Жолдағы жəне тұрмыстық жарақаттың жоғары 
болуының басты себебі балалар жарақатынан 
сақтандыруға ересектердің жеткілікті назар аудармауы, 
балалардың бос уақытын дұрыс ұйымдастырмауы, мек-
теп оқушыларының жол жүру мəдениетінің төмендігі, 
жол қозғалысы ережесін жеткілікті білмеуі, ата-
аналардың кері үлгі көрсетуі жəне мектеп жанындағы 
жолдарға жүргізушілердің назар аудармауы болып та-
былады. Мектеп жасындағы балалар үшін тұрмысқа 
тəн жарақатқа велосипед тебу, əткеншек пен жоғарыдан 
құлау, ыстық пен тоққа күю жатады. Соңғы жылдары 
балалардың қатысуымен топтық жарақаттың көптеп 
тіркелуі жағдайды қиындатып отыр. Жол-көлік 
оқиғалары кезінде жарақаттанудың түрлері.
      Жолда жүру кезінде жол-көлік оқиғаларының салда-
рынан қаншама адамдар жарақаттанып жатады.
      Жарақаттың сүйек сынуы, ауыртып алуы, жара-
лануы, күю сияқты түрлері болады. Сынықтардың 

ЖОЛ-КӨЛІК  АПАТЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ
сүйектің морт бөлінуі, қақ жарылуы, опырылуы, шы-
тынауы, сынған сүйектердің шашылып қалуы сияқты 
түрлері болады. Сондай-ақ тамырлардың, жүйкелердің 
зақымдануы, бұлшық еттердің езіліп қалуы жəне 
басқада жағдайлардың болуы мүмкін.
    Жаяу жүргіншіні автокөлік қаққан кезде жарақаттан-
ған мүшенің көгеруі, ісінуі, қан тамырларының жары-
лып, қан кетуі соққының зардабынан мидың шайқалуы, 
адамның есінен айырылуы ықтимал.Мұндайда, əсіресе, 
кейінгі жағдайда жарақаттанған адамға тыныштық ке-
рек.
   Жолаушылардың көлік кабинасында немесе ішінде 
отырғанда алатын тəн жарақатына мінген көліктен, не 
қаққан көліктен ұшып кетуі, соққының əсерінен естен 
тану, сүйек сыуы, қол-аяқтың буындары шығып кету 
жəне т.б. мүшелердің жарақаттануы басталады. Барлық 
жағдайда да дəрігерге қаралып, уақытында алғашқы 
медициналық көмек жасалған дұрыс.
   Егер төменде көрсетілген негізгі қауіп-қатер фак-
торларына жұмыла ықпал етілетін болса, жол-көлік 
жарақаттануы оқиғаларының көбінің алдын алуға бо-
лар еді:
 •  жол жүрушілердің барлығының жол жүру ережелерін 
білмеуі жəне сақтамауы;
 •  мас күйінде көлік жүргізу;
 • шлем, қауіпсіздік белбеулері мен балаларға арналған 
креслоларды пайдаланбау;
 •  қауіпсіздіктің заманауи талаптарына сəйкес келмейтін 
жолдар мен жол инфрақұрылымын салу;
 • автомотокөлік санының артуы;
 • рульде отырып жəне көшеден өтерде, телефонмен 
сөйлесу;
 •  балалардың жарық сəулесін түсіргіштері жоқ, елеусіз 
киімдерді киюі.
     Жол заңы дұрыс жүріп, абай  болуды  талап етеді.. 
Сондықтан «Жол ережесін білейік, аман-есен жүрейік!»

Жұлдызай АЛДАНАЙҚЫЗЫ,
дəрігер.

Маман мінбері

МОЛДАБЕК АТА - ДƏМЕТКЕН ƏЖЕ
     Халық батыры Аманкелді Иманов атамыздың атқосшысы болған 
Молдабек Байтөрин қашан батыр түрмеге түскенше қасында бірге 
жүрген. Үзеңгісі айырылмаған. Батырдың күнделікті тірлігі оның көз 
алдында өткен. Ұлы Абай атамыздың атқосшысы Баймағанбет ақсақал 
секілді Молдабек те Аманкелді атамыздың тірліктегі өмірін жетік 
білген. Қолынан келген көмегін аямаған. Ол кісі «Кетік, Молдабек» 
десе, ол төсегінен атып тұрып, жаз болса батырдың атын ерттеп, дай-
ындап, қыс болса ат шана жегіп, əзір тұрған. Күн-түн демеген. Қайда 
барамыз десе, сонда баруға əзір болған. 
     Молдабектің баласы Ақылбек ақсақал Ұлы Отан соғысының ардагері 
еді. Майданнан бір қолынан айырылып келген соң Ақылбек аға 
Жыланшық жерінде көп жылдар қой бақты. Боқай бөлімшесінің бетке 
ұстар шопандарының бірі болды. 
     Молдабек атамыздың зайыбы Дəметкен əжемізді көзіміз көрді. Есір 
ауылында тұрғанда əке-шешелерімізбен жиі араласып жүрді. 
   Дəметкен əже Алтыбас Ақмолда ақынның Аманкелді атамызды 
жоқтауын нəшіне келтіре орындайтын. Оның мұңға толы қоңыр даусы 
отырған көпшілікті бірте-бірте баурап алушы еді. 
     Осы жоқтауды белгілі ақын, журналист Еренғайып Əбдіхалықұлы 
ағамыз Дəметкен апаның аузынан магнитафонға жазып алған еді. Сол 
жоқтау аудандық «АА» газетінде 1973 жылы 3 сəуірде батыр атамыздың 
100 жылдығы кезінде жарияланды. 
   Дəметкен əжей батыр атамызды үнемі еске алып, ол кісінің 
адамгершілік қасиеті, діндарлығы туралы үнемі айтып отыратын. 
    - Мен бұл жоқтауды 1919 жылдан күні бүгінге дейін айтып келемін. 
Оның сөздері бойыма сіңіп кетті. Қолым боста ыңылдап айтып отыра-
мын. Мектептер шақырып, кездесу өткізгенде де осы жоқтауды əнге са-
лып айтып беремін. Күйеуім Молдабек өте əдепті, инабатты, кішіпейіл, 
елгезек азамат болды. Батырдың Терісбұтақтағы тəмəм Бегімбеттің 
ішінен атқосшылыққа Молдабекті таңдауы бекер емес еді. Өйткені 
Молдабектің аузы ауыр болатын. Батырдың сырын ешкімге шашпай-
тын. Жəне ол кісіні өте құрметтеп, сыйлаушы еді. Бірде ағайын-туыстар 
отырғанда батыр қайнағамыз:
    - Маған дəл қазір Молдабектен жақын туыс жоқ. Досым да, жолдасым 
да, мен үшін жан қиюға əзір серігім де осы Молдабек! Нендей шаруа тап-
сырсам, соның бəрін мүлтіксіз орындайды. Өте елгезек. Түн ортасында 
мен орнымнан тұрсам, Молдабек те атып тұрады. Менің тұрғанымды 
қалай сезіп қалатынын білмеймін. Жанымды тындырған жақсы інім, 
Молдабегім! - дегенін естіп қалдым. Содан былай күйеуімнің батырға 
ең жанашыр адам екенін түсіндім, - деген еді бірде Дəметкен əже.
      Əжей ұзын бойлы, келбетті кісі еді. Артық сөзді білмейтін. Өзінің 
замандастарымен үнемі əңгіме-дүкен құрып отыратын. 
      Молдабек ата мен Дəметкен əже - Аманкелді батырдың өмірінде  өз 
орындары бар кісілер еді. Бірі - қан майдандағы серігі болса, бірі - кезінде 
ас-суын дайындап, адал қызмет еткен келіні болатын. Аманкелді ата-
мыз туралы Ақмолда жоқтауының бүгінгі ұрпаққа қаз-қалпында жетуі 
Дəметкен əжейдің арқасы десек артық болмас. Ол кісі бұл жоқтауды 70 
жылдың үстінде айтып келді. Өмірден өткенінше орындап жүрді. 
   Бірде 100 жасаған Құсей Ахметов ақсақал батыр туралы кезекті 
əңгімесін айта отырып:
    - Аманкелдіні - Аманкелді еткен əуелі Алла, сосын Терісбұтақтағы 
Шымболаттар! Олар Бегімбет ішіндегі ең өскен, өнген əулет. 1916 жылы 
Аманкелдінің соңына бірінші болып ерген осы Шымболаттың барлық 
азаматы болатын. Соның бірі Байтөренің Молдабегі еді. Оның ішінде 
көп нəрсе кетті. Батыр туралы əңгімелерді онша шешіліп айтпайтын. 
Бойына біткен мінезі ме, əлде Аманкелді батырдың тапсырмасы ма, 
Молдабек көп ішінде ешқашан үндемейтін. Қанша сұрасаң да айтпай-
тын. Сондай сыр сақтағыш, берік азамат еді. Аманкелдінің 1916-1919 
жылдардағы барлық өмірін Молдабектен артық білетін ешкім болған 
жоқ, - деген еді.
     Жалпы Молдабек атамыз туралы Бегімбеттің өзіміз көрген ақсақал-
дары үнемі жылы лебіздер білдіретін. Бəрінің сөзі бір жерден шығатын. 
    Аманкелді секілді батыр адам атқосшылыққа кез-келген адамды 
таңдамайды ғой. Осыған қарағанда Молдабек Байтөринді қатардағы 
көп сарбаздың бірі деуге болмас. Батырдың баласы Шəріп Иманов 
ағамыз да Молдабек ағасы туралы алуан түрлі əңгімелер айтатын. 
  - Аз айтып, көп айтқанда, көп айтып, аз айтқанда əкеме ең адал серік 
болған, жолдас болған кісі Байтөренің Молдабегі еді. Талай рет кездесіп, 
əңгімелестім. Сонда  ол кісі маған «Сенің əкеңнің батырлығы ерекше 
еді. Екі көзі көкжалдың көзіндей өткір əрі жайнап тұратын. Өте шапшаң 
адам еді. Атына отырып, майданға кіргенде аруақтанып кететін. Жаула-
рын көздеп атқанда қолы мүлт кетпейтін. Сондайда мен оқтарын дайын-
дап, қасында жүруші едім. Дорбасындағы оқтары біткенде «Молдабек, 
əкел оқтарды, тездет!» деп айқай салатын. Мен жанұшырып, қасына 
жетіп барып, оқтарды екі қанжығасындағы дорбаларға сүңгітетінмін. 
Сонда ол кісі маған риза болып, «Жарайсың Молдабегім, сен түбі біз ту-
ралы халыққа айтатын боласың» дейтін. Қайран, батыр ағам! Дүниеден 
қалай өткенін де  білмей қалдым ғой, - деп айтушы еді. Сөйткен Молда-
бек ағам батырдың алдындағы жолдастық қарызын адал атқарды, - деп 
Шəріп аға шешіліп бір сөйлегені бар еді. 
       Ия, Шəріп аға айтса - шындықты айтатын. Ол кісі күлтектеуді 
білмейтін. Осыған қарап-ақ Молдабек Байтөрин мен оның зайыбы 
Дəметкен əжеміздің адамгершілік қасиеттерінің биік болғанын тани-
мыз. 

     Сырым СЫҒАЙ

Суреттерде: халық батыры А.Имановтың атқосшысы, інісі Мол-
дабек Байтөрин мен оның зайыбы А.Иманов туралы жоқтауды 

бүгінгі ұрпаққа жеткізуші Дəметкен Райысқызы Байтөрина.
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  Шілде айының мамы-
ражай күндерінің бірі. 
Күн көзі шақырайып, 
бар шапағатын жер 
бетіне төгіп тұр. 
Күлімдеген күн көзі 
де бүгінгідей тама-
ша кездесудің куəсі 
іспеттес. Біздің мектеп 
бітіргенімізге 50 жыл 
толу мерекесіндегі 
кездесуміздің сəті таяп 
келеді. Аманкелді орта 
мектебінің алдыңдағы 
Аманкелді бабамыздың 
ескерткіші біздің 
ж и н а л у м ы з ғ а 
жылы мейірімін 
байқатқандай. Тұс-
тұстан жеңіл көліктер 
тоқтай бастады. Іштерінен шашта-
ры ағарған ақ шашты ақсақалдар мен 
ақжаулықты əжелер түсіп жатты. Біреулері 
бір-бірімен жөн сұраспай, құшақтарын 
жая қауышып жатса, енді біреулері бір-
біріне күлімдей қарап, есімдерін сұрап, 
жүздесіп жатты. Жүздері күлкінің 
мейіріміне толып, беттегі əжімдері 
байқалмайды. Кейбіреулерінің жүрістері 
ширақ, ал енді біреулері аяқтарын əрең 
басады. Кəріліктің ауылы жақындағанын 
көрсетіп тұр. Бір-бірімізбен кездесіп, 
мауқымызды əбден басқаннан кейін, 
Аманкелді орта мектебіне бет алдық. 
Бізді Аманкелді орта мектебінің дирек-
торы Төлеутай Құсайынова жылышы-
раймен қарсы алып, мектеп ішіне бастап 
кірді. Кіре беріс дəлізде ол мектептің та-
рихы мен білім ұясының жай-күйі жайлы 
кеңінен əңгімеледі.
    Бұдан кейін 50 жыл бұрын мектеп 
бітірген түлектер де қарап қалған жоқ. 
Əрқайсысы кезекпен ортаға шығып, 
балалықтың бал дəуренін жастық 
шақтарымен жалғастырған алтын ұя мек-
теп жайлы жəне сыныптастар турасында 
əсерлі əңгімелер айтты. Бұл жолы 1966 
жылы мектеп бітірген 10 «а» жəне 10 
«г» сыныптары бірлесіп, осы кездесуді 
өткізуге бір мəмілеге келген болатын-
быз. Онымыз өте орынды болды. Олай 
дейтінім 10 «а» сыныбын бітіргендердің 
біразы денсаулықтарына жəне де басқа 
себептерге байланысты кездесуге келе 
алмады. 
   Сыныптастарымның біразы о дүниелік 
болып кеткенін газеттің алдағы 
сандарының бірінде «Жарқыраған жар-
ты ғасыр жарығы» атты мақаламда 
жазған болатынмын. Мектеп бөлмелеріне 
кіріп, парталарға отырып, сол кездерді 
көз алдымызға елестеттік. Кейбір 
сыныптастарымыздың мінез қылықтарын 
еске түсіріп, бұл өмірден озған барлық 
ұлағатты ұстаздарымызды тебірене еске 
алдық. 
   Иə, жылдар жылжып өтер. Бірақ, алтын 
ұя мектептегі өткен балалық жəне жастық 
шақ ешуақытта ұмытылмайды екен. Кей-
де осыларды тізбектеп еске алғанда, 
еріксіз көзге жас үйіріледі. Қарттықтың 
қамытын кигеннен кейін, өткен өмір жол-
дарына көз жүгірте бастайтынын ақиқат. 
Алайда, біраз нəрсенің есте қалатын 
сəттері, ол -  балдаурен балалық пен 
жалындаған жастық шақ.
  Қазіргі мектептерді бұдан бұрынғы 50-
60 жылдардағы мектептермен салысты-
ру əрине, мүмкін емес. Аманкелді орта 
мектебінің қазіргі зəулім ғимаратында, 
партада отырып білім алмасақта, 
Аманкелді орта мектебінің атағымен 
ескі ғимаратта мектепті тəмамдадық. 
Мектептің сынып бөлмелері мұнтаздай 
тап-таза. Қаз-қатар қойылған стол мен 
орындықтар. Оқу құралдарының бірнеше 
түрлері қойылған, қабырғада ілулі тұрған 
неше түрлі плакаттар  кабинеттері қазіргі 
заманғы компьютермен де жабдықталған. 
Əрине, əр уақыттың оз еншісі болады. 
Біздің уақытта мұндай жайлы жағдай 
болмады деп, ешуақытта өкінбейміз. 
     Өкінгенмен пайда жоқ. Жоқтан бар жа-
сап, сол кездегі аяулы ұстаздарымыз бізді 
білім нəрінен сусындатты. Біз оларға 
өмір бойы қарыздармыз. Аруақтарға 
бас иіп, Алладан иман тілейміз. Оларды 
сағынышпен еске алып отырамыз. Біз, 
сол кездегі қалын тақтайдан жасалған, 
партада отырғандай болып, бұдан 50 
жыл бұрынғы өмірімізді көз алдымызға 
елестеттік.
  -  Рамазан сен үзіліс сайын партадан-

КӨҢІЛДІ КЕЗДЕСУЛЕР КӨП БОЛҒАЙ

партаға көшіп жүретін едің, - деді 
қасымда отырған сыныптасым, сонау 
Алматы шаһарынан келген Жəмилə 
Нүрсейітова. 
  - Иə оның рас, - дедім мен жұлып 
алғандай. Оны мойындаймын. Расында да 
жастықтың буы мен қызуы не істетпейді 
дерсің?! Ол кезде алдағы болашағын жай-
лы да ойламайсын. Оны ойлайтын əкен 
мен шешен бар. Мектепте тəртіпсіздік 
жасасан, сабақ оқымасан əрине, ата-
анаңды  сынып жетекшісі шақырады. 
Сөйтіп ата-анамыз ұстаздар алдыңда біз 
үшін ұятқа қалып, жауап беретініңде əсте 
ойламаппыз-ау! Бір-бірімізбен əңгіме 
дүкен құрып, улап-шулап тысқа шықтық. 
Мектеп алдыңда қос сынып түлектері 
ескерткіш суретке түстік.
   «Өлі разы болмай, тірі байымайды» 
- деген. Бүгінгідей көз алдымыздағы 
ұстаздарымыз бен сыныптастарымызды, 
о дүниелік болған оларды еске алып, құран 
бағыштау үшін аудан орталығындағы 
Алла үйіне келдік. Бізді мешіт имамы 
жəне оның көмекшісі жылы шырай-
мен қарсы алып, мектеп бітіргенімізге 
50 жыл толу мерекесімен құттықтап, 
отбастарымызға молшылық мол табы-
стар тіледі. Немере, шөберелерініздің 
қызығын көріп, егеменді еліміздің 
қамқорында ұзақ өмір жасай беріңіздер, 
-  деді. 
     Бұдан кейін бас имам дін туралы қазіргі 
діннің ахуалы жайлы уағыз айтты. Сы-
ныптасымыз Махмұтов Хамитбек қажы 
көпшіліктің айтуымен марқұм болған 
ұстаздармен сыныптастардың тізімін 
жасап, имамға табыстады. Имам оларға 
құран бағыштады. Біз қолымызды жай-
ып, кешегі тай-құлындай тебісіп бірге 
өскен сыныптастарымыз бен ұлағатты 
ұстаздарымызға иман байлығын тіледік. 
Қажы Хамитбек арнайы дұға бағыштады. 
Мешітке садақамыз табысталды. 
    Мешіттен шығысымен көше бойын 
жағалай Қазбек Əбен атындағы Мəдениет 
уйіне бет түзедік. «Елу жылда - ел жаңа» 
деген емес пе? Осындай жылдар ішінде 
Аманкелді селосы көркейген, халқының 
саны өскен. Əсем ғимараттар бой көтеріп, 
бірнеше сауда орындары ашылған. 
Халыққа қызмет көрсету саласы бойын-
ша да бірқатар жұмыстар атқарылуда. 
Ауданда орта жəне шағын кəсіпкерлікті 
дамыту бойынша атқарылып жатқан игі 
істердің де куəсі болдық. Алдағы атап 
өтілетін ұлт-азаттық көтерілістің 100 
жылдығына да əзірлік жұмыстарының  
шапшаң жүріп жатқанын байқадық. 
Ауданның жаңадан ғана тағайындалған 
жас əкімі Нұржан Өтегеновтің аз 
уақыттың ішінде 100 жылдықты атап 
өтуге байланысты көптеген іс-шараларды 
тиянақты жүргізіп жатқанын халықтан 
естіп, білдік. Жұрт жас əкімнің бастама-
сын қолдап жатыр екен. Соған қуандық. 
     Балалық, жастық шағымыздың, тіпті 
еңбек жолын бастаған туған жеріміз 
Аманкелді ауданының көркейіп, гүлденіп 
жатқанын көріп, көңіліміз қуанышты 
сезімге толды. Ауданымыздың жас 
азаматтарының тындырып жатқан 
жұмыстарына риза болдық.
    Аудандық Қ.Əбенов атындағы 
мəдениет үйі жөндеуден өткізіліп, 
қажетті жиһаздар мен жабдықталғаны 
көзге бірден түседі. Аудандық мəдениет 
бөлімінің қызметкерлері бізді жылы 
шыраймен қарсы алды. Уыздай жап-
жас жігіттер мен қыздар назарды еріксіз 
өздеріне аудартады. 
  Олар да бізді жан-жақтан 50 жылдық 
мерекемізбен құттықтап жатыр. Əрине, 

«өткен жастық дəурен-ай» деп біз оларға 
іштей қызыға қараймыз. Қызыққаннан не 
пайда, жастық шақ енді бəрібір қайтып 
оралмайды. Өйткені, асарымызды асап, 
жасарымызды жасап келе жатқанымызға 
Алладан шүкіршілік тілейміз. Ұрпағымыз 
аман болып, солар елінің елеулі азаматта-
ры болғанын қалаймыз.
   Сахна төрінде «1966 жылы Аманкелді 
орта мектебін бітірген түлектер, 
мерекелерініз құтты болсын, 50 жыл» 
деген жазу интерактивтік тақтаға əсем 
безендіріліп, жазылған. 
    Сыныптастар соның алдында фото су-
ретке түстік. Концерт жүргізуші: 
 - «Аманкелді ауданының құрметті аза-
маты» - Сапарғали Ахметжановтың 
ұйымдастырумен осы шараны сіздерге 
арнап отырмыз! - деді. 
    Сапардың жұбайы Сара бізбен бірге 
оқыған. Бірақ басқа сыныпта білім 
алған. Мен өзім Сапармен Аманкелді, 
Амантоғай аудандарында жəне Арқалық 
қаласында еңбек жолымыз бірге 
қалыптасты. Мен баспасөз саласында, ол 
мəдениет саласында біраз жылдар еңбек 
жасадық. Баспасөз бен өнер бір-бірімен 
егіз қозыдай болғандықтан екеуміз 
тығыз байланыста болдық. Достығымыз 
да қалыптасты. Қазір де қарым-
қатынасымыз, достығымыз жарасқан. 
Сапардың бір-екі жасқа үлкендігі бар. 
Бірақ ол мені «Рақа», - дейді. Бір-екі 
жас деген немене, құрдас болып жүре 
берейік, мен сені «Рақа» - деп атаймын 
деген болатын. Сол сыйластығымыз əлі 
күнге жақсы жалғасып  келеді.
  Екі сағатқа созылған концерт өте 
көңілді өтті. Туған жер, жастық шақ 
жайлы тамаша əндер шырқалды. Кон-
церт тыңдап отырған құрдасым Мұқаш 
Бимағанбетов:
 - Мен гормон тартып сүйемелдейтінмін, 
сен əн орындайтынсың, осы есіңде ме? - 
деп қояды.
     -    Əрине!, - деймін мен. 
  -  Айтпақшы əп-əдемі əнді орындап келе 
жатып, «Огонёк» деген орыстың əнінің 
əуеніне салып, жіберетінің есінде ме? - 
дейді ол. 
   - Оны қалай ұмытпағансың? -  деп 
қоямын мен оған.
    Көңілді əн шырқалған сəтте, ортаға 
шығып, билеп, жастық шағымызды еске 
түсірдік. Салмақтылары вальс билесе, Са-
пар мен мен сияқты жеңілдеулері секіріп 
билеп, біраз қанымызды қыздырып 
алдық. Сыртқа шығып, мəдениет үйінің 
алдында тағы да суретке түстік. Осылай 
думандатып, бір-бірімізбен өткенді еске 
алып, қауқылдасып жүргенде, түс əлеті 
де болып қалғанын аңғармаппыз.
   Кездесуді ұйымдастырып, соған тікелей 
мұрындық болып жүрген Исмағұлов Ма-
рат: 
   - Дастархан басына жайғасып, ас ішетін 
уақыт болған сияқты, - деді. 
   Жиналған топ «Нұрасыл» мейрамха-
насына бет алды. Сазды əуен шырқалып 
тұр. Марат бəрімізді дастарқан басы-
на жайғастырды. 10 «г» сыныбынан 
тұрмысқа шыққан екі қыздың жолдастары 
(олар бізбен қатар оқымаған) жəне менің 
Сапар досым үшеуі төрге жайғастырды. 
Жиналғандар:
  - Дұрыс жасадындар, олар бізге күйеу 
болғанмен, жолдары үлкен. Пайғамбарда 
күйеу баласын сыйлаған. Сондықтан да 
бұларың дұрыс! - деп əрқайсысы қостап 
жатты. 
    Қойдың басы үш күйеудің бі-ріне 
бұйырды. Əйелдер біріңғай отыр-
ды. Əрқайсысы ортаға шығып, 50 

жылдағы өмірлері, еңбек жолдары, бала-
шағалары, қол жеткен жетістіктер жай-
лы жан-жақты əңгімеледі. Бірі қалмай, 
барлығы да сөйледі. Бір-бірімізге игі 
тілектерімізді білдіріп, алдағы уақытта 
хабарласып тұруды сұрадық. Мен 
сөзімнің арасында «енді 5 жылдан кейін, 
«екі бесте» кездессек қайтеді?» деген 
ұсыныс жасап едім:
   - Өте орынды! -  деп  барлығы құптады. 
    Сөйтіп туып-өскен топырағымызда енді 
бес жылдан кейін бас қосатын болдық. 
  Иə, Аллатағала соған жеткізсін! 
Амандық болса, 70-тің үстіне де шығып 
қалады екенбіз. Шіркін, уыста ұстап тұра 
алмайтын, уақыт деген осы-ау!
    Кездесудің бір күні аяқталып, келесі 
күнгі кездесу табиғаты көркем, суы мөп-
мөлдір, жағалауы құмайт «Айдəй - Сей-
тен» түбегінде жалғасты. Тосын мінез та-
нытатын ауа-райы, сол күні шайдай ашық 
болып, күн көзі бар нұрын жер бетіне ша-
шып тұрды. Міне, нағыз балалық шақтың 
ұмытылмас кезеңдерін еске түсіру ба-
сталды. Өзеңге шомылу, жалаң аяқ құмда 
жүру, қыздырыну, жаныңды рақатқа 
бөлей түседі. Əйелдердің бірқатарлары 
ас мəзірін дайындап жүрсе, енді біреулері 
аяқтарын суға малып, тұңғұйық ой 
құшағына беріліп, балалық шағын 
естеріне алды... Қарттар қайраттанып, 
жастарша құлаш сермей жүзіп, олар да 
өткен өмірлерін еске түсірді. Табиғат 
аясындағы демалу кездесуіне біразы 
келмей қалды. Кейбіреулері алыс са-
пардан келгендіктен қайтып кетті, енді 
біреулерінің басқа да шаралары болып 
жатты.
  - Мен Аманкелдіде жастық шағым 
өтсе де мынадай табиғаты тамаша жерге 
келмеппін.
 - Осыны ұйымдастырып отырған Ма-
ратқа мыңда бір рақмет! -  деп қояды 
Астанадан келген Хамитбек қажы 
Махмұтұлы. 
  Табиғатының тамылжыған тамаша 
көркемдігін ауызбен айтып жеткізу қиын, 
туған жерімізді араға жылдар салып 
көргенде сағынышпен қауышатының 
белгілі. Міне, 50 жылдық мерекенің 
арқасында сұлу Сынтастың суына шомы-
лып, рақаттанып қалдық.
     Еліне еңбегі сіңген, о дүниелік болған 
асыл ағам марқұм Жақыпов Аманқұлдың 
«Соңғы серпін» кітабында туған жері 
жайлы жазылған өлеңінен үзінді 
келтіргенді жөн көрдім: 

…Мен үшін қымбат сенің топырағың,
Көкмайса, балауса өлке, көк құрағың.
Бір жұтсаң басқа сусын іздетпейтін,
Жағалай таудан аққан тас бұлағың.
 
Жұмақтай көрінеді жерім маған,
Жеткізген мұратыма армандаған.
Өсірген кісі қылып ел білетін,
Өмірлік борыштармын елім саған.

 Иə, екі күнге кездесуіміз екі 
сағаттай болып сырғып өте шықты. 
Əрине кездесу қызықты, кездесу соңында 
қоштасу қиындау болды. Қоштасарда 
бір-бірімізді қимадық, кейбіреулері 
бір-бірін елу жылдан кейін көріп, 
өмірлеріндегі өзгерістерді екі күнде ай-
тып жеткізе алмады. Ең бастысы елу 
жыл бойы көрмеген сыныптастарымыз-
бен қауышып, мауқымызды басқандай 
болдық. Жастықтың жетегінде жегіліп 
жүріп, елу жылдан кейін қарттықтың 
қақпасына кіріп, осылай кездесеміз деп 
мүлде ойламаппыз-ау!
      «Қарты  бар үйдің - қазынасы бар» 
деген. Қазіргі сəтте біз де əр шаңырақтың 
қазынасына айналған қарттармыз. «Ұлды 
ұяға, қызды қияға» қондырып, немере, 
біріміз шөбере сүйіп отырған жандар-
мыз. Кейбіреуіміз əлі де болса еңбек жо-
лын жалғастырып, еліміздің өркендей 
түсуіне азда болса үлесімізді қосып 
келеміз. Біздің ендігі тілегіміз - еліміздің 
тұғыры биіктей түсіп, ұрпағымыз бейбіт 
заманының бесігінде тербетіліп, өмір 
сүріп, еліне, халқына адал қызмет жасай 
берсе дейміз.
     Осындай көңілді де ұмытылмас кез-
десулер жиі өтіп тұрса, нұр үстіне - нұр 
болар еді.
     

Рамазан ТІЛЕУЖАН,
Қазақстан Журналистер Одағының 

мүшесі.
               Астана қаласы. 
  
 Суретте: Аманкелді орта мектебін 
1966 жылы бітірген бір топ түлектер. 
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   2016 жылғы 26 шілдеде Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызмет 
істері министрлігінің Қостанай облы-
сы бойынша департаментінде, департа-
мент басшысының орынбасары, Əдеп 
жөніндегі хатшылығының төрағасы Ас-
хат Іскендіровтың қатысуымен автокөлік 
жəне жүк тасымалдау саласындағы 
мемлекеттік қызмет көрсету бойынша 
семинар өтті.  
      Семинар барысында «Қостанай об-
лысы бойынша көлік бақылау инспек-
циясыны» АММ су жəне теміржол көлік 
бақылау бөлімінің басшысы Б.С. Тоқбаев  
жəне  «Қостанай облысы əкімдігінің 
автокөлік жəне жолаушы тасымалдау 
басқармасы» ММ ұйымдастыру-кадрлық 
жəне құқық бөлімінің басшысы Г.Е. 
Қалимова өз баяндамаларын оқыды.   
         Семинар   барысында   қатысушылар 
авто-көлік жолдары бойынша мемлекеттік 
қызмет көрсету сапасындағы туындаған 

«Автокөлік жəне жүк тасымалдау саласындағы 
мемлекеттік қызмет көрсету бойынша семинар»

сұрақтарды талқылап мемлекеттік 
қызмет алушылардың мемлекеттік 
қызмет көрсетудегі мəселелерді ортаға 
салды. 
 Қорытындысында қатысушылармен 
қолданыстағы заңнамаларға 
толықтырулар мен өзгерістер енгізу бой-
ынша бірқатар ұсыныстар өңделіп, жо-
лаушылар тасымалдау жəне автокөлік 
жолдарындағы мемлекеттік қызмет 
көрсету бойынша мемлекеттік қызмет 
көрсетудің сапасын арттырудағы 
бірқатар  ұсыныстар əзірледі.  

Евгений БЕДЫЧ,
Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері 

министрлігінің Қостанай облысы 
бойынша департаментінің 

сыбайлас жемқорлықтың алдын алу 
басқармасының жетекші маманы

   Үстіміздегі жылдың 28 шілдесінде 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері министрлігінің Қостанай 
облысы бойынша департаментінің 
Сыбайлас жемқорлықты ал-
дын алу басқармасының басшысы 
Е.С.Сейполдаев «Fitnation» спорт клубы-
на қонаққа келді. 
 Клубтың қызметкерлерімен бірге 
ол қоғамда сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мəдениетті қалыптастыру 
жəне Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметшілерге деген 
сенімін арттыру мəселелерін талқылады. 
Өз сөз сөйлеуінде ол дене шынықтыру 
жəне спорт қазіргі заманғы қоғамның 
денсаулығын сақтау мен жақсартуда, 
олардың мəдениетін, қарым-қатынас 
жолын, демалысын, жаман əдеттер мен 
бейімділігін балама жақсартуда маңызды 

«ДЕНІ САУДЫҢ - РУХЫ САУ!»
факторы болып табылатындығын атап 
өтті. 
  Клубтың қызметкерлері Департамент 
қызметіне белсенді қызығушылық таныт-
ты, сұрақтар қойды, жеке тəжірибемен 
бөлісті. Кездесу соңында тараптар 
бірлескен мемлекеттік органдардың 
жұмысы жəне бизнес-сектормен азамат-
тар арасында сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мəдениетті қалыптастыруға 
бағытталған жəне мемлекеттік қызметтің 
оң имиджін құру қоғамда сыбайлас 
жемқорлық деңгейін төмендету бойын-
ша оң əсерін тигізеді деп келісті.

Евгений БЕДЫЧ,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері 

министрлігінің Қостанай облысы 
бойынша департаментінің сыбай-

лас жемқорлықтың алдын алу 
басқармасының жетекші маманы 

     Департамент Министерства по делам государственной службы Респуб¬лики Казахстан 
по Костанайской области (далее - Департамент) является террито¬риальным органом Ми-
нистерства по делам государственной службы Респуб¬лики Казахстан.
     Одной из основных функций Департамента помимо осущест¬вления го¬сударственного 
контроля за качеством оказания государствен¬ных услуг, является проведение единой госу-
дарственной политики в сфере качества оказания государственных услуг.
     В связи с чем, Департаментом на постоянной основе проводятся мероприятия по повы-
шению информированности населения о качестве оказания государственных услуг, в том 
числе о порядке, сроках, основания отказов в оказании государственных услуг.
     Так, согласно утвержденному графику Департаментом проведены акции «Государствен-
ная служба - консультирует» в ЦОНах городов Костаная, Аркалыка, Карабалыкского и Ка-
расуского районов, в ходе которых сотрудники Департамента консультирует граждан по 
вопросам оказания государственных услуг, принимаем предложения и рекомендации на 
качество оказания государственных услуг. Также, Департаментом проведена «обществен-
ная приемная» в филиалах АО «Казпочта» города Костаная и Карабалыкского района по 
вопросам разъяснения действующего законодательства в сфере государственных услуг и 
государственной службы.
    Анализ обращений показывает, что наиболее задаваемыми вопросами  являются 
вопросы в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства, здравоохра-
нения, образования. Кроме того, Департаментом проведено 10 семинар – совещаний по 
вопросам повышения качества оказания государственных услуг в сфере здравоохранения, 
архитектуры и градостроительства, природных ресурсов и природопользования и со служ-
бами, осуществляющими внутренний контроль за качество оказания государственных ус-
луг, с охватом 162 должностных лиц.
     На семинар – совещаниях обсуждаются проблемные вопросы при оказании государ-
ственных услуг, например: коллизии и пробелы в законодательстве в сфере регистрации 
актов гражданского состояния, проблемы при разработке, утверждении и регистрации ре-
гламентов государственных услуг, а также вопросы рассмотрения жалоб граждан.
Наряду с этим сотрудники Департамента выступает с отчетом на общественных советах 
с темой «Качество оказания государственных услуг в Костанайской области проблемы и 
перспективы». Так руководство Департамента отчиталось о своей деятельности на засе-
даниях общественного совета города Костанай, Рудный и Костанайского района, а также 
областного общественного совета.
     В целом работа по разъяснению прав услугополучателя важный элемент профилактики 
не только нарушений в сфере качества оказания государственных услуг, но и минимизация 
коррупционных проявлений. 
    Любой гражданин в случае неправомерного отказа ему в оказании государствен¬ной 
услуги, а также со своими предложениями по повышению качества оказания государствен-
ных услуг может обратиться в Департамент, по адресу г.Костанай, ул.Касымханова, д.34, 
телефоны: 8 (7142) 393415, 392281.

И.АТШАБАРОВ,
главный специалист ДМДГС по Костанайской области

«Мероприятия по повышению информированности 
населения о качестве оказания государственных 

услуг»

   29 июля т.г. в стенах КГКП «Коста-
найский областной центр проблем фор-
мирования здорового образа жизни» со-
стоялась встреча рабочего коллектива с 
исполняющим обязанности руководите-
ля Департамента Министерства по делам 
государственной службы Республики 
Казахстан по Костанайской области До-
секенова А.М.
    Участники встречи интересовались 
основной деятельностью Департамента, 
задавали вопросы об итогах антикорруп-
ционной работы, делились видением вза-
имодействия центра и государственных 
органов в рамках реализации основных 
приоритетов государственной политики.

«ГОССЛУЖБА  КОНСУЛЬТИРУЕТ!»
     28 июля текущего года сотрудниками Департамента Министерства по делам государ-
ственной службы Республики Казахстан по Костанайской области в здании филиала «Го-
сударственной корпорации «Правительство для граждан» Костанайского района проведен 
выездной прием граждан по вопросам законодательства в сфере оказания государственных 
услуг.  В ходе встречи услугополучатели получили ответы на вопросы в части предостав-
ления услуг в сфере земельных отношений, образования, регистрации актов гражданского 
состояния. Стоит отметить, что данные акции, направленные на разъяснения прав и за-
конных интересов получателей государственных услуг, будут проводиться на постоянной 
основе.
Проведение следующего мероприятия запланировано в здании филиала Госкорпорации го-
рода Рудного 2 августа 2016 года 9.00 часов.
      Дополнительно сообщаем, что с учетом компетенций,  обозначенных Законом «О госу-
дарственных услугах», Департамент оказывает информационную, консультативную, мето-
дическую поддержку физическим и юридическим лицам.
По имеющимся вопросам обращаться по адресу: г.Костанай,    ул. Касымханова, 34, теле-
фон доверия: 39-61-65.

Евгений БЕДЫЧ,
ведущий специалист Управления профилактики коррупции Департамента Мини-

стерства по делам государственной службы Республики Казахстан 
по Костанайской области

     2016 жылдың 28 шілдесінде «Алау» 
облыстық телеарнасындағы «Көкейтесті 
сұхбат» бағдарламасында Қазақстан Ре-
спубликасы Мемлекеттік қызмет істері 
министрлігінің Қостанай облысы бойын-
ша Департамент басшысының міндетін 
атқарушы Ə.М. Досекенов қатысты. 
«Көкейтесті сұхбат» телебағдарламасы 
диалог форматында тікелей эфир-
де жұмыс істейтін аналитикалық 
телебағдарлама.
 Бағдарлама барысында студия 
қонағы еліміздегі мемлекеттік қызмет 
жəне жемқорлыққа қарсы жаңадан 
қабылданған заңдарға, соның ішінде 
мемлекеттік қызметкерлер Əдеп 
кодексіне тоқталып кетті. 
 Сонымен қатар Ə.М.Досекенов 
жемқорлықты алдын алуға бағытталған 
жемқорлық тəуекелдерін талдау, 
жемқорлыққа қарсы мониторинг 
сияқты заңдағы жаңа енгізулер туралы 
толығырақ тоқталып өтті,    

«СОТРУДНИКАМ ПРОФИЛАКТИКИ ЗОЖ О 
ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ»

      Итогом   мероприятий, который Де-
партамент намерен провести вместе с Ко-
станайским областным центром проблем 
формирования здорового образа жизни 
в рамках реализации государственной 
политики в рамках формирования по-
ложительных ценностей казахстанского 
общества. 

Е.БЕДЫЧ,
ведущий специалист управления 

профилактики коррупции 
Департамента Министерства 

по делам государственной службы 
Республики Казахстан 

по Костанайской области

«Сыбайлас жемқорлықты алдын алу туралы 
тікелей эфирде»

    Департаменттің сыбайлас жемқорлық 
тəуекелдерін анықтау үшін талдау са-
ласын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес мониторингі туралы қызметін 
түсіндірді.
  Ə.М.Досекенов айтуынша, бүгінде 
мақсатты топтары үшін арнайы оқыту 
бағдарламалары арқылы білім беруду 
іске асыру, жастар арасында сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мəдениетті 
қалыптастыру, сондай-ақ үкіметтік емес 
ұйымдар мен қоғамдық бірлестіктердің 
өзара іс-қимылды нығайту маңызы зор 
болып табылады.

О.В.МҰСТАФИНА,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері 

министрлігінің Қостанай облысы 
бойынша департаментінің  сы-
байлас жемқолықты алдын алу 

басқармасының бас маманы  

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНЫЛСЫН
     Құмкешу орта мектебін 2001 жылы бітірген Ержанова Гульзат Хамзиновнаның аттеста-
ты жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.
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НОТАРИУС: 26 сəуір 2015 
жылы қайтыс болған азаматша 
Жалмаганбетова Кулжамила 
Ералиевнаның мұрасы бой-
ынша мұрагерлік ісі ашылды. 
Қостанай облысы нотариаттық 
аймағы Амангелді ауданы 
жекеше нотариусы Жаку-
пов Ержан Амиргазиевичқа 
Қостанай облысы, Амангелді 
ауданы, Амангелді ауылы, 
Дүйсенбин көшесі, 22 үй, 2 
пəтер мекен-жайы бойынша 
хабарласуларыңызды сұраймын 
(тел. 871440 21278).

НОТАРИУС: 05 ақпан 2016 жылы қайтыс болған азамат Рахметов 
Бузаубактың мұрасы бойынша мұрагерлік ісі ашылды. Қостанай об-
лысы нотариаттық аймағы Амангелді ауданы жекеше нотариусы Жа-
купов Ержан Амиргазиевичқа Қостанай облысы, Амангелді ауданы, 
Амангелді ауылы, Дүйсенбин көшесі, 22 үй, 2 пəтер мекен-жайы бой-
ынша хабарласуларыңызды сұраймын (тел. 871440 21278).

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНЫЛСЫН
   2005 жылы Ə.Боранбаев атындағы орта мектепті бітірген Турманова 
Данагуль Батырхановнаға (28.04.1988 ж.т.) берілген ОБ №1270991 атте-
стат жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

НОТАРИУС: 14 наурыз 2016 жылы қайтыс болған азамат Камитбеков 
Койшиманның мұрасы бойынша мұрагерлік ісі ашылды. Қостанай об-
лысы нотариаттық аймағы Амангелді ауданы жекеше нотариусы Жа-
купов Ержан Амиргазиевичқа Қостанай облысы, Амангелді ауданы, 
Амангелді ауылы, Дүйсенбин көшесі, 22 үй, 2 пəтер мекен-жайы бой-
ынша хабарласуларыңызды сұраймын (тел. 871440 21278).

   Отағасысына қадірлі бəйбіше, балаларына аяулы ана, немерелеріне 
ардақты əже болған, бəріміз үшін орыны ерекше Қымбат 
ТӨРЕБЕКҚЫЗЫНЫҢ дүниеден өткеніне 2 жыл толып отыр. Ол кісі он 
саусағынан өнер тамған тігінші еді. Кезінде аудандық советке бірнеше рет 
депутат болып сайланды. Өз ісінің шебері атанды. Қызметте іскер азамат-
ша атанумен қатар, отбасында балаларының сүйікті анасы, жолдасының 
адал да аяулы жары бола білді. Немерелерін де əдепті етіп өсірді. Ол 
кісінің жаны жəннəтта, тəні рахатта болуын бір Алладан тілейміз.

ЕСКЕ АЛУ

Қымбат десе  - қымбат едің əжеміз,
Қадіріңді əр күн сайын сеземіз.
Санамызда асыл бейнең тұр сайрап,
Өзіңізден қалай күдер үземіз.
                            Бөлек еді, бізге əмəн қадірің,
                            Ерекше еді, парасатың, сабырың.
                            Иманды бол, асыл əже,
                            Тілейміз – 
                            Пейіш болып, нұрға толсын қабірің.

   Еске алушылар: отағасың Тұрсын, балаларың Қасқырбай-
Айгүл, Бөлтірік-Күлімхан, Ардақ-Азамат, Рүстем, Асель-Нұрлан, 
Толғанай-Қайрат. 

  2 тамыз 2016 жылы Амангелді аудандық мəс-
лихатының депутаттары-таңдаушылар отырысында, 
жасырын дауыс беру жолымен Амангелді ауданының 
Қабырға ауылдық округі əкімі 4 жылға сайланды.
     Амангелді аудандық сайлау комиссиясы анықталған 
сайлау қортындыларын жəне сайланған əкімді тіркеу 
туралы мəліметтерді жариялайды:
    Барлық таңдаушылар саны-12.
    Отырысқа қатынасқан 12 таңдаушының барлығы да-
уыс берді.
     Қабырға ауылдық округі əкімі луазымына 2 канди-
дат сайлауға түсті.

   Құрметті    Мендіғаринов 
Теміржан   ҚОСТЕМІРҰЛЫ! 
Сізді Аманкелді аудандық ау-
рухана ұжымы 63 жасқа то-
лып, зейнеткерлік жасқа келу 
мерейтойыңызбен шын жүректен 
құттықтайды!
 Еңбегіңіз еленіп құрметті 
демалысқа шыққан қуанышты 
күніңіз құтты болсын! Еткен 
еңбегіңіз бен төккен теріңіз аз емес. 
Ендігі сол еңбектің зейнетін көріп, 
ауырмай-сырқамай зайыбыңыз 
Динамен ұлыңыз Мейіржанның 
қызығына тоймай, немере-
шөберенің ортасында  ата  деген 
атты иеленіп жүре беріңіз Құрметті 
демалысыңыз 100 жасқа дейін 
ұлассын!

Құттықтаймыз!
ЗЕЙНЕТКЕРЛІКТОЙ - 63 ЖАС!

Ізгі ниетпен құттықтаушылар: Аманкелді аудандық аурухана ұжымы

Талай күндер төккен термен өткен күн,
Қуаныштың нəрі көктен сепкен күн.
Талай жылдар тағылымы толысып,
Еңбектен соң зейнет келіп жеткен күн.
Еленді еңбек қуанышты бəріміз,
Зейнет жаспен құлпырады сəніңіз.
Жалынды жас кейпін əлі сақтапсыз,
Қуанышқа ортақ кіші-кəріміз.

Құттықтаймыз!
50 ЖАСТА ЗЕЙНЕТКЕР БОЛУЫҢМЕН!

Серік ҚУАНЫШҰЛЫ,
аудандық №21 ӨСБ бастығы.

Қайратбек, құтты болсын 50 жасың,
Əрдайым домаласын өрге тасың.
Құрметке бөлене бер, лайымда,
Сыйласын бар уақытта дос пен қасың.

Өрт сөндіру ісінің бір ерісің,
Қайда болсын əрине, кең өрісің.
Жас ұрпақ үлгі алатын өмір бойы,
Таңдаған кəсібіңнің шеберісің.

   Аманкелді селосындағы №21 өрт 
сөндіру бөлімінің бөлімше командирі, 
азаматтық қорғау прапорщигі 
əріптесіміз Қайратбек Қайырбекұлы 
ƏЛІБАЕВ осы салада 20 жылдан бері 
табан аудармай қызмет етіп келеді. 
Ол өзін қызметте іскерлігімен жəне 
барлық мəдени-спорттық іс-шараларға 
белсене қатысып, жас қызметкерлерді 
бейімдеп жəне тəлімгерлік жұмыстарды 
ұйымдастырып, өзінің азаматтығы мен 
адамгершілігін көрсете білді. 
 Мекеме ұжымы Қайратбек 
Қайырбекұлын осы қасиеттері үшін 
əрдайым құрметтейді. Сондықтан да 
№21 ӨСБ ұжымы Қайратбек Қайырбекұлын зейнеткерлік демалысы-
на шығарып салып, жеке құрам атынан Алғыс хатпен, бағалы естелік 
сыйлықтармен марапаттады. 
   Əріптесімізге зор денсаулық, бақытты ұзақ өмір жəне отбасылық ба-
янды бақыт тілейміз.

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Нұр Отан» Партиясы Аманкелді аудандық филиалы ғимаратында 

2016 жылдың тамыз айында өтетін қоғамдық қабылдаулар

   Кайрбеков Руслан Муратович - тақырыптық қабылдау түрғын үймен қамтамасыз ету бойынша тақырыптық 
қабылдау мəселелері бойынша  24 тамыз - сағат  15.00-де.
    Қоғамдық қабылдау   мəжіліс залында  өткізіледі. Алдын ала жазылу жүргізіледі. 
    Байланыс телефондары:  21 5 28  

Азаматтарды қабылдау жүргізетін 
адамның тегі, аты- жөні

Азаматтарды қабылдау жүргізетін 
азаматтың лауазымы. Қабылдау күн,уақыты

Нұрханова Зүбайра Мусаевна Амангелді аудандық мəслихаты депутаты 08  тамыз - сағат 10.00-де     
Кенжебаев Кыйлымбек Кайдарович «Амангелді ауданы əкімдігінің жер 

қатынастар бөлімі» КММ басшысы 09 тамыз - сағат 10.00-де
Абдикова Камшат Шоптибаевна Амангелді аудандық мəслихаты депутаты 10  тамыз - сағат  10.00- де    
Каласов Малшыбай Дуйсенович Аманкелді ауданы əкімінің орынбасары 10 тамыз - сағат  15.00-де    
Баженова Гулжамила Ермекбаена Амангелді аудандық мəслихаты депутаты 15 тамыз - сағат  10.00-де
Кеделбаев Қанат Уашович Амангелді аудандық мəслихат хатшысы 15 тамыз - сағат  15.00-де    

Сакетов  Мурат  Салимжанович
«Амангелді ауданы əкімдігінің экономика 
жəне бюджеттік жоспарлау бөлімі» КММ 
басшысы 

22 тамыз - сағат  10.00-де

Дəуітбаев Бекзада Шайкамалұлы Амангелді аудандық мəслихаты депутаты 22 тамыз - сағат  15.00-де

АМАНГЕЛДІ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ХАБАРЛАМАСЫ
    Қабырға  ауылдық округі  əкіміне кандидаттарға 
төмендегідей дауыстар берілді: Игіліков Нұрлыбек 
Мағауияұлы – 4, Оспанбеков Ардақбек Несіпбекұлы 
– 8.
      Жарамсыз бюллетеньдер болған жоқ.
    Қабырға ауылдық округінің əкімі болып сайлан-
ды жəне тіркелді Оспанбеков Ардақбек Несіпбекұлы, 
1978 жылы туған, Н.Крупская атыңдағы негізгі 
мектебінің директоры, Қабырға ауылында тұрады.

Амангелді аудандық сайлау 
комиссиясының төрағасы                             А.Ибраева

    «ББҚ» түсінігі бұрыннан жəне берік 
біздің өмірімізге кірді. Іс жүзінде 
біздің еліміздің əрбір тұрғыны өміріне 
бір рет болса да барлық аурулар-
дан бұл ғажайып құралды қолданып 
көрді. Басқа сұрақ, шын мəнінде 
ББҚ дегеніміз не екенін барлығы 
түсіне ме. Алдымен оларға жай ғана 
анықтама берейік. ББҚ – бұл тамақ 
өнімдерінің құрамына енгізу үшін не-
месе тамақпен тікелей қабылдауына 
арналған тамаққа арналған 
биологиялық белсенді қоспалар.
   Бұл препараттар – жай ғана 
дəрумендер жəне минералдар 
жиынтығы одан артық емес. Тиісінше, 
дəрілік заттармен бəсекелесе алмайды, 
дегенмен жарнама жиі кері сендіреді. 
ББҚ өндірушілері барлығынан да 
«емдейді». Олар тез арықтауына да, 
ерлер денсаулығын күшейтуіне де 
кепілдік береді, ал егер де жай сөзбен 
айтсақ – «ең əлсіз жерлерінен ұрады». 
Əрине ББҚ артықшылықтары бар, 
алайда негізінде олардың барлығы 
өндірісшілерге тиімді. Дəрілермен 
салыстырғында, ББҚ «ақша істеу» 
əлдеқайда оңай жəне қарапайым. 
Қоспаны жасау əлдеқайда оңай 
жəне арзан. ББҚ қатал мемлекеттік 
фармацевтикалық бақылауға жат-
пайды, өйткені дəрілік құрал болып 
табылмайды. Мысалы, АҚШ-та ББҚ 

ББҚ ББҚ -- АЛДАУ ӘЛДЕ ПАНАЦЕЯ? АЛДАУ ӘЛДЕ ПАНАЦЕЯ?
♦Маман кеңесі

«тағамдық қоспалар» деп атала-
ды жəне диеталық өнімдерге жата-
ды. ББҚ тіркеу жəне сертификаттау 
ережелері оңайлатылған, оларды қай 
жерде болса да рецептсіз сатуға бо-
лады. Жəне ең бастысы – клиенттер-
ге қандай уəде болса да беруге бола-
ды: ешқандай жауапкершілік жоқ, ал 
дəрі – дəрмектердің жарнамасы қатаң 
заңмен реттеледі. Сонымен қатар, 
ең қарапайым есептеулер бойын-
ша, ТМД елдерінің нарығында ББҚ 
жыл сайынғы кірісі миллиардтаған 
доллармен есептеледі. Өндірушілер 
ақшаны көп табады, ал сенімшіл 
клиенттердің пайдасы қандай? Оларға 
медициналық жағынан қарайық. 
ББҚ нутрицевтиктерге жəне пара-
фармацевтиктерге бөлінеді. Нутри-
цевтиктер: тамақтануды түзетуінде 
қатысатын дəрумендер жəне мине-
ралдар, аминокислоттар жəне анти-
оксиданттар жəне де басқа заттар. 
Бұл заттар пайдалы нəрлі заттардың 
жетіспеушілігін толтыруына жəне 
ауру тудыратын  шабуылдарға 
тұрақтылығын нығайтуға, алмасу 
процесстерін жақсартуға қабілетті. 
Біз оны тамақпен бірге немесе дайын 
дəрі түрінде ала аламыз. Бірақ, екінші 
нұсқа майда қымбат. Парафармацев-

тиктер – бұл ішкі ағзаларын қалыпқа 
келтіру, иммунетитті арттыру емдік 
мақсатында қолданылатын ББҚ. Олар 
аурулады емдеуге жəне алдын алу-
ына қосымша ретінде қолданылады. 
Парафармацевтиктердің құра-
мындағы көптеген компоненттер 
нағыз дəрілерде қолданылады. 
Айырмашылығы мынада, жана-
ма əсерлерін тудырмау үшін, ББҚ 
белсенді заттардың мөлшері аз болу 
қажет. Дегенмен, оларды өз бетінше 
қабылдамау, ал алдын ала дəрігерден 
кеңес алуы дұрыс болады.
   Егер де сіз салауатты өмір салтының 
фанаты болған жағдайда ББҚ 
кемшіліксіз жұмыс істейді,  алай-
да, бұл ретте егер пайдалы тамақты 
қолдансаңыз, онда ешбір қоспаларсыз 
да өмір сүруге болады. Айтқандай, 
аллергиктерге ББҚ өте сақ болу 
керек. Өйткені олардың көбісінің 
құрамында əр түрлі өсімдіктер бар, 
олар ұстаманың себебі болу мүмкін. 
Созылмалы аурулармен ауыратын 
адамдар да қоспалармен сақ болу 
керек. ББҚ туралы біз айттық, ал 
қабылдауын немесе қабылдамауын, 
сатып алуын немесе сатып алмауын 
сіздер өздеріңіз шешесіздер. Ал біз 
сіздерге тек қана денсаулық тілейміз!

«Амангелді аудандық Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау басқармасы» РММ

Бұл жас-қарттық жас емес, қазына жас,
Бала мен немеренің назына мас.
Біз сізге бақ тілейміз ортаймайтын
Басыңыздан ешқашан ажырамас.

Өміріңіз ұрпаққа өнеге шың,
Тілейміз қуанышқа бөленгенін.
Жүзге келіп, марқайып отырыңыз
Қылығына қуанып шөберенің!

Құттықтаймыз!
МЕРЕЙТОЙ - 

70 ЖАС!
   Асқаралы ағамыз, əкеміз, ата-
мыз Қауынбаев Қайырбек  
ШƏКІРҰЛЫ  8 тамызда  70 жасқа 
толғалы отыр.
    Əкемізді туған күнімен құттықтай 
отырып, ұзақ өмір, зор денсаулық 
тілейміз. Арқа сүйер ақылшымыз 
боп ортамызда аман-есен жүріп, 
бала-шағаңыздың, немере-
шөберелеріңіздің қызығын көре 
беруіңізге тілектеспіз!

 Тілек білдірушілер: Мираш-Біраш, 
Мираш-Гүлнар, Серік-Көркем.
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АМАНКЕЛДІ  АРАЙЫАМАНКЕЛДІ  АРАЙЫ

 Біздер, ғалымдар 
жауапкершілікті терең 
сезініп, маңайдағы обаларды 
мұқият қарадық. Көзіміздің 
жеткені - Абылай ханның 
Қараобасы ертеде тоналып 
кеткен екен. Ал одан соң осы 
маңдағы екі обаны тексердік. 
Бұлар да тоналған екен. 
Дегенмен, бақытымызға 
қарай біз тоналған обаның 
аман қалған жағын таптық. 
Сөйтіп, нəтижесінде қыштан 
жасалған құралдардың 
сынықтары мен 1 алтын 
сырғаны таптық. Оған қоса 
ең бастысы 5 метр тереңдікте 
жатқан əйел адамның 
сүйегіне кездестік. Бұл - ба-
стама үшін жаман емес. Келе-
шекте Сапар Ысқақұлының 
демеушілігімен архео-
логиялық қазба жұмыстарын 
Аманкелді ауданына қарасты 
төңіректе жүргізетін бо-
ламыз. Қазіргі күні біз 
табылған заттарды тиісті 
орындарға жіберіп, 
анықтатып жатырмыз. Оның 
бəрі нақтыланған соң, аудан 
халқына келіп, барлығын 
баяндайтын боламыз. Бізге 
көмек қолын созып, зерт-
теу жұмыстарын жүргізуге 
жеткілікті қаражат бөлгені 
үшін Аманкелді елінің тума-
сы Сапар Ысқақұлына айтар 
алғысымыз мол.
   Дегенмен, «Асатпай жа-
тып құлдық, жемей жатып 
тұздық» демей, зерттеу 
жұмыстарын барынша бай-
ыпты, ұқыпты жүргізуіміз 
шарт. Біз, Торғай өңірінен 
əлі де құнды археологиялық 
жəдігерлер табамыз деген 
ойдамыз, - деді Зейнолла Са-
машев.
   Одан соң ғалымдардың 
зерттеу жұмыстарын 
жүргізуіне жағдай жасаған 
Сапар Ысқақұлы сөз алды.
 - Ата-бабаларымыздың 1916 
жылғы көтерілісіне 100 жыл 
толған торқалы тойы маған 
да үлкен ой салды. Бұл 
көтеріліс - барша халықтың 
көтерілісі! Сондықтан оған 
əркімнің үлес қосуға құқы 
бар. Мен жиһанкез ретінде 
əлемнің 125 мемлекетін ара-
лап, көрдім. Көңілге түйгенім 
мол. Біз ежелгі Дешті 
Қыпшақ ұрпағымыз. Біздің 
ата-бабаларымыз əлемді 
кеңінен шарлаған. Олардың 
іздерін Таяу Шығыстан да, 
Европадан да, Ресей мен 
Қытайдан да, Өзбекстан мен 
Түркіменстаннан да табуға 
болады. Біздің түркілердің 
аса бай мұрасы Моңғолия 
жерінде жатыр. Ондағы Ор-
хон-Енисей ескерткіштері 
- түркілердің, соның ішінде 
біздің қазақ халқының теңдесі 
жоқ аса құнды жəдігерлері. 
Алтай маңынан да біздің ата-
бабаларымыздың ғажайып 
мұраларын кездестіруге 
болады. Біздің тарихымыз 
Қазақ Хандығының 500 
жылдығымен шектелмейді. 
Ол өте əріде жатыр. Біздер 
соның бəрін зерделеуіміз 
керек. Өз басым түркі жəне 
қазақ тарихы туралы ондаған 
сериялы кинофильм түсіруді 
қолға алдым. Бұл «Ұлы 
даланың» «Мəңгілік Ел» 
болуына арналған туынды 
болмақ. Мен үлкен ғалым, 
өзімше айтсам қазақтың 
біздің заманымыздағы Əлкей 
Марғұланы саналатын Зей-
нолла Самашевті жоғары 
бағалаймын. Ол кісі менің 
ұсынысымды қолдады. Сол 
үшін өзім туған қасиетті 
Қараоба қасында тұрып 

алғыс айтамын. Менің 
балалық шағым Қараобаның 
етегіндегі Чкалов ауы-
лында өтті. Қазір оны Əбу 
Сыздықов дейді екен. Мəселе 
онда емес, біз бала кезімізде 
Қараобаның басына келіп, 
ойнайтынбыз. Сонда ол бізге 
үлкен тау секілді көрінетін.
   Біздің бабаларымыз  атап 
айтқанда: Мұхаммед Хай-
дар Дулати, атақты Бабыр 
əлемдік деңгейдегі мəдени 
мұра саналатын тарихи 
ескерткіштерді салдырған. 
Бабыр Индия елінде қызмет 
етсе, Мұхаммед Хайдар 
Ферғанада əмір болған. Айта 
берсек, ата-бабаларымыздың 
ерлігі ересен. Египетте, яғни 
қазақша Мысырда қазақтың 
37 сұлтаны билік құрған.   
    Жақында Венгрияда бүкіл 
дүниежүзі түріктерінің 
құрылтайы өткелі отыр. Мен 
соған құрметті қонақ ретінде 
шақырылдым. Мұнда да 
түріктердің əлемдік мəдениет 
пен тарихқа, өнерге қосқан 
үлесі сөз болады. Мен осын-
да сөз сөйлеп, өзім туып-
өскен Торғай өңірінің, əсіресе 
Аманкелді ауданының 
жеріндегі құнды мұралар 
туралы айтпақпын. Əрбір 
адам өз елінің тарихын терең 
білуі керек. Тарихты білмей 
ешқандай табысқа жете 
алмайсың. Біздің жеріміздің 
асты құнды ескерткіштерге 
бай деп ойлаймын.  Мəселе 
алтын-күмісте емес, ата-

АРХЕОЛОГТАР АБЫЛАЙ ХАННЫҢ ҚАРАОБАСЫ 
МАҢЫНАН ҚҰНДЫ ЖƏДІГЕРЛЕР ТАПТЫ

бабаларымыздың қолымен 
жасалған тарихи құнды 
мұралар туралы айтып 
тұрмын. 
  Мен алдағы уақытта да 
археологтарға демеуші 
болып, туған жерімнің 
құндылықтарын зерттеу-
леріне көмек жасайтын бо-
ламын. Қолымыздан келіп 
тұрғанда аянуға болмайды. 
Менің Аманкелді ауданының 
көлемінде археологиялық 
зерттеу жұмыстарын бастау-
ым, бұл - Торғай ұлт-азаттық 
көтерілісінің 100 жылдығына 
жасаған тартуым деп са-
наймын. Халқым да менің 
бұл бастамамды қолдайды 
деп сенемін, - деді Сапар 
Ысқақұлы.
    Келесі кезекте аудан əкімі 
Нұржан Қайыржанұлы 
Өтегенов батыр атындағы 
ауданның көлемінде ұлт-
азаттық көтерілістің 
100 жылдығына арнап 
археологиялық қазба 
жұмыстарын жүргізген 
алғашқы сəттерден-ақ  
нəтижеге қол жеткізген Зей-
нолла Самашев бастаған 
археолог ғалымдарға 
жəне оларға демеушілік 
жасаған Сапар Ысқақұлына 
аманкелділіктердің атынан 
алғыс айтып, еңбегіне табыс 

тіледі. 
   Мұнан соң, З.Самашев 
С.Ысқақұлы салтанатты 
рəсімге қатысқан Торғай 
аймағының журналистеріне 
сұхбат берді. Рəсімге соны-
мен қатар республикалық 
теледидар журналистері 
мен Сапар Ысқақұлының 
телестудиясының қыз-
меткерлері қатысып, архе-
ологиялық жұмыстардың 
тұсаукесерін бастан-аяқ бей-
нефильмге түсірді. 
  Осылайша, республи-
ка ғалымдары Аманкелді 
ауданының көлемінде 
археологиялық зерттеу 
жұмыстарын бастап кетті. 
Алла қаласа, келесі 2017 
жылдың сəуір айының ор-
тасында Зейнолла Сама-
шев бастаған ғалымдар 
Қоғалыкөлге келіп, сол 
маңдағы обаларды зерт-
теп, анықтағаннан кейін, 
археологиялық қазба 
жұмыстарын бастайтын бол-
ды.
 Ия, ата-бабаларымыздың 
ұлт-азаттық көтерілісінің 100 
жылдығы қарсаңында біздің 
ауданымызда жақсы бір іс 
басталды. Зейнолла Самашев 
та, Сапар Ысқақұлы да, біз 
де капитан Петр Рычковтың 
Абылай хан атамыз қайтыс 
болған 1771 жылы Орын-
бордан  қасына орыс, казак, 
башқұрт, татар, қазақ аза-
маттарынан құралған əскер 
ертіп, бүгінгі Торғай өңіріне, 
одан Ұлытауға дейін саяхат 
жасағанын білеміз.
  Капитан П.Рычков қазақ 
даласындағы обалардың 
(қорғандардың) түгел 
тоналғанын көрсеткен. Бұл 
жайды Зейнолла Сама-
шев ағамыз да жан-жақты 
əңгімелеп берді. Деген-
мен, «Ат аунаған жерде 
түк қалады» дегендей, 
басқыншылар жеріміздің 
үсті мен астындағы 
құндылықтарымызды қанша 
ұрлағандарымен, олар-
дан да белгілер қалады 
ғой. Археологтар сол 
кішкентай белгіден үлкен 
түйін түйеді. Басқыншы 
ұрылардың қолдары жетпей 
қалатын құндылықтар да 
баршылық қой. З.Самашев 
бастаған ғалымдар сол 
құндылықтарды тауып, 
дəлелдеп, халық кəдесіне жа-
ратады деген сенімдеміз. 
     Бұл оқиғаны көрген Торғай 
аймағының журналистері 
ұлтымыздың тарихына де-
ген сүйіспеншіліктерін бір-
біріне білдіріп жатты...  
 Ғалымдар айтқандай 
табылған жəдігерлер Сармат 
дəуірі аяғының, Ғұн дəуірінің 
бас кезінің мұралары екен. 
Ол кезде əрине, Сарматтар 
өздерінің Сармат екенін білді 
ме, білмеді ме, ол бөлек ша-
руа. Қандай ұлт болғандары 
да онша маңызды емес. 
Маңыздысы - табылған 
мұралардың көне түркінің 
ұрпағы - бүгінгі қазақ 
мемлекетінің жерінен табы-
луы. 
  Ия, ата-бабаларымыздың 
ұлт-азаттық көтерілісінің 100 
жылдық тойы алдында осын-
дай бір құндылықтар табы-
лып, батыр атындағы елдің 
бойына тың рух беріп тұр. 
Елдік те, ерлік те жалғаса 
бергей!

Қ.ҚУАНДЫҚҰЛЫ
Суреттерде:

   5 тамыз - жерлесіміз, қазақтың бас жиһанкезі, 
бас меценаты Сапар Ысқақұлының туған күні. 
Ол бүгін 75 жасқа толып отыр. Сəкеңмен 1990 
жылы танысып, бірге қызметтес болдық. Осы-
дан 15 жыл бұрын Сəкең 60-қа толғанда «Сапар 
Ысқақов» деп өлең жазып едік. Бүгін 75 жасқа 
толғанда да сол өлеңді қайта жариялап отыр-
мыз. Себебі Сəкең - өзгермеген. Сол 60-тағы 
қалпы! Ғұмыры ұзақ, дені сау, еңбегі ерен  бола 
бергей!
Аты Сапар болған соң ба - сапарда
Жүреді ылғи! 
Болса бірде  - Катарда,
Таң алдында - ұшып шығып Лондоннан,
Отырады - Торғайда күн батарда.
                 Шетел, ауыл - кетті бір боп ол үшін,
                 Бес құрлықты араласа - бəрі шын!
                 Тəуелсіздік - бақ сыйлады Сəкеңе,
                 Елі көріп отыр - соның жемісін!
Ойып тұрып алды өмірден орынын,
Тірілткен де «Тілеп бақсы сарынын» - 
Сапар аға! 
Жарқыратып көрсетті - 
Өзінің де алуан қырлы дарынын!
                 Қайран жастық, қалды алыста көктем кез,
                 Ол - бүгінде көпті көрген көгенкөз!
                 117 мемлекеттің төрінде,
                 Табанының ізі қалған жиһанкез!
Бизнесті бастағанда ол,
Еліміз - 
Бодан еді,
Отар еді жеріміз...
Арқалықта «Омар» кəсіпорынын, 
Құрғанында аң-таң қалдық бəріміз.
                 Салды талай ғимараттар сəулетті,
                 Жеңді солай батпан-батпан бейнетті.
                 Азаматтың бірі атанды - құрметті,
                 Несібелі, ырысы мол, дəулетті!
Арқалықта жəне Амантоғайда,
Аманкелді жəне қала Торғайда -
Мешіттерді салған əрі жөндеген,
Сапекеңдей елін сүйген, ер қайда?!
                 Көрсетті ол - баталы ұлдың озарын,
                 Көрсетті ол - дінге де оң назарын.
                 90-ыншы жылы қайта жаңғыртты,
                 Сатыбалды ишанның да мазарын!
Астанада тұрып жатыр ол бүгін,
Бір жігіттей арқалауда ел жүгін!
Өзімізді былай қойып, 
Шетел де - 
Мойындады азаматтық ерлігін!
                 Көркейтуде жаңа Астанамызды,
                 Орындады - сəулеткерлік парызды.
                 Үйлер салды көздің жауын алатын,
                 Эрмитаж бен Тəжімахал тəрізді!
Өзі ғана қызықтамай байлығын,
Сəкең құсап - елге құшақ, жайды кім?!
Сол үшін де - «Жыл адамы» атанып,
Жеңіп алды -  «Алтын адам» сыйлығын!
                 Адал болып - перзенттік пəк парызға,
                 Пəруəнə боп - елге деген қарызға.
                 Жасампаздық істерімен,
                 Сапекең - 
                 Кетті айналып абызға да аңызға!                
60 жаста - жасап ісін 40-тың,
Көшін бастап келе жатқан нарықтың!
Сапар аға Ысқақұлы Ысқақов -
Сүйіктісі қазір біздің халықтың!
                 Жалтақтамай ашып айтсақ шындықты,
                 Жасай білген - рухани ерлікті!
                 Сапар аға - бола бермек қазақтың - 
                 Мақтанышы, меценаты бір мықты!

                Хамитбек МҰСАБАЕВ
                                    05.08.2001.

Жерлесіміз С.Жерлесіміз С.ЫЫсқақов - 75 жаста!сқақов - 75 жаста!

АБЫЗ АҒА, АҢЫЗ АҒААБЫЗ АҒА, АҢЫЗ АҒА

   Қоғалыкөл ауылының іргесіндегі Ақоба (Кенесары 
обасы); З.Самашевтің шəкірті, архитектор А.Хасенəлі, 
Арқалық қаласындағы газеттер мен теледидардың 
журналистері.

Суреттерді түсірген автор.(Жалғасы. Басы 1-бетте)


