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Рудный ќаласындаѓы №7 орта мектебі таза ќазаќ сыныптарынан
ќ±ралѓан мектептердіњ бірі. Биылѓы жылы орта мектеп гимназияѓа
ауысты. Бір ќуантарлыѓы, гимназияда таза ќазаќ сыныптары оќыты-
лады. Ќазаќ тілінде ѓана оќытатын гимназия саусаќпен санарлыќ.
Солардыњ ќатарына біздіњ мектеп те кірді.

Гимназия оќушыларды б±рынѓыдан да терењірек оќытып, бала-
лардыњ білімін биікке ќарай шыњдатпаќ. ¦стаздарымыз Назарбаев
зияткерлік мектебініњ "Тиімді оќыту мен оќу" Ќазаќстан Республика-
сыныњ педагогикалыќ ќызметкерлерініњ біліктілігін арттыру курсын
оќыѓан.

Гимназия болуымызѓа бірден бір себеп мектепте беретін білімніњ
сапасы жоѓары, ал екіншіден, басшыларымыз бен ±стаздарымыз-
дыњ оќушыларын биіктен кμрсете алуыныњ арќасы. Мектеп заманѓа
сай технологиялармен жабдыќталѓан.

Анар ЃАЛЫМЌЫЗЫ,
№7  мектеп-гимназиясыныњ бастауыш  сынып м±ѓалімі.

Мамандыќтыњ жа-
маны жоќ, бєрі де жаќ-
сы, тек ќалауыњ μз ер-
кіњде. Осы т±рѓыдаѓы
єњгімелер  газетіміздіњ
ќонаѓы болѓан бір топ
оќушылар мен облыс-
тыќ "Ќостанай тањы"
газетініњ бас редакто-
ры Жан±заќ Аязбеков
арасында μрбіді.

Сμз μнері, журна-
листика єлемінде,
"Ауыл"-"Ќостанай тањы" газетініњ
бастауында  М.Сералин, Б.Май-
лин μздерініњ бірегей ќолтањбала-
рын ќалдырѓан б‰гінгі облыстыќ
"Ќостанай тањы" газетініњ тыныс-
тіршілігімен танысу маќсатында
Єулиекμл ауданындаѓы  "Достыќ"
балалар шыѓармашылыѓы ‰йінде
жањадан ашылѓан "Журналистік
шеберлік" студиясыныњ  оќушы-
лары ќонаќта болды.

 Газет єлеміне саяхат

– ‡стіміздегі жылы ашылѓан
"Журналистік шеберлік" студия-
сында он сегіз оќушы тєлім ала-
ды. Єдебиетке енді ѓана талпы-
нып, ќадам басып келе жатќан
оќушыларымыздыњ жазѓандары
єзірше балањ, біраќ μнерге деген
ќ±лшыныстары басым. Сондыќ-
тан облысымыздыњ ќазаќ тілін-
дегі "Ќостанай тањы" газеті редак-
циясына алып келіп, аѓалары
мен єпкелерініњ ж±мыстарымен

таныссын, хабардар
болсын, μздері білсін,
кμрсін деген  оймен кел-
дік, – дейді  ќосымша бі-
лім беру м±ѓалімі Н±ржа-
мал Ќ±лтаева.

Оќушылар газет ре-
дакциясыныњ  ішкі ж±мы-
сымен, яѓни редакция-
дан оќырманѓа дейінгі
аралыќта газеттіњ дайын
к‰йінде оќырмандарѓа
жету аралыѓындаѓы  ж±-
мыс  кезењдерімен  та-
нысты. "Ќостанай тањы"
газетініњ  редакторы

Жан±заќ Аязбеков оќушыларѓа
газеттіњ тарихы туралы, тілшілер
жайлы, сол секілді  жаќсы журна-
лист болу ‰шін, мамандыќ тањ-
дауда  ењ алдымен адам бойын-
да μз ісіне деген ќызыѓушылыќ,
жаќсы кμру, талапшылдыќ, жау-
апкершілік деген  секілді ќасиет-
тер болу керектігін ќысќаша ай-
тып берді. Оќушылар да μздерін
ќызыќтырѓан с±раќтарын ќойды.

Орта мектеп гимназияѓа
ауысты

БЄРЕКЕЛДІ!

Ал кешегі к‰нніњ ќысылтаяњ-μліара
сєттерінде асыл μнерімізді ардаќтап, ба-
бадан жеткен киелі дєст‰рді єспеттеген аѓа

буын аќындарѓа ізеттілік кμрсетіп отыру жаѓы
кемшін т‰сіп жататынын несін жасырайыќ. Олар
айтысќа д‰ние ‰шін емес, саф μнердіњ жанда-
нуы ‰шін барын салды. Халыќтыњ мерейін кμте-
ру жолында ќызмет жасады. Ешкімнен сый-сия-
пат к‰тпеді. Ол кездегі аќындар "кμзден кеткесін
кμњілден де μшкендей" єсерге бμлеп ж‰ретін.

Халыќтыњ айтыс майталмандарын шынайы
саѓынѓанына кує болдыќ. Астана ќаласында
μткен Ќостанай облысы к‰ндері аясында
μњіріміздіњ мєдениет басќармасы бастамасымен
Елордадаѓы ±лттыќ м±ражайда елге кењінен та-
нымал ‰ш бірдей халыќ аќынына ќ±рмет
кμрсетілді. "Айтыстыњ аќтањгерлері" атаумен μткен
кешке Єселхан Ќалыбекова, Єсия Беркенова,
Ќонысбай Єбіл аѓа-апаларымызбен айтыс с‰йер
ќауым ж‰здесіп, жылы-жылы естеліктер айтылды.
Жырдан шашу шашылды. Біз тμменде ‰ш халыќ
аќыныныњ кμрерменіне жолдаѓан ыстыќ сєлемі
мен кμкейінде ж‰рген кейбір ойларымен
бμліскенді жμн кμрдік.

Ќонысбай Єбіл, Ќазаќстанныњ халыќ аќыны:
Ќостанай мен Торѓай – егіз ±ѓым

Ќостанай облысы басшылыѓыныњ ‰ш халыќ
аќыныныњ халыќпен кездесуін ±йымдастыруы –
μнерге, мєдениетке кμњіл бμлуі деп т‰сінемін.
Шыны керек, бізді де іздейтін адамдар бар екен
ѓой деп ќуанып ќалдыќ. Астанаѓа азыќ-т‰лігімен
артынып-тартынып келген Ќостанай облысы аза-
маттарыныњ, атќарѓан ж±мыстарыныњ пайызда-
рымен тањ ќалдырмай, μздерініњ иманилыќ іс-
шараларымен, кμрегендіктерімен ќуантќандары-
на ш‰кіршілік айтамын.

Ќостанай – атаќты μлке. Сырт жерде ж‰ріп атын
атасањ басќа елдіњ адамдары танып жататындай
берекелі де ќ±йќалы μњір. Тарихтан да оќып
ж‰рсіздер, Торѓай ашылып-жабылып жатќан кездіњ
μзінде аттары бірге аталып, біте ќайнасып кететін.
Торѓай екінші рет жабылѓанда меніњ:

"Ќостанай ќай кезде де жанашырым,
астына алды таѓы ќанатыныњ.
Баладай болып т±рмыз шешесі μліп,
Ќолына келген ±лы анасыныњ" деп айтќаным

бар еді.
Б±л сμзім бекер емес. Осы Ќостанайдан екі рет

енші алып шыќты біздіњ Торѓай. Сондыќтан Ќос-
танай бізге бμтен емес. Торѓай мен Тобыл μзен-
дері ќатар аќса, Н±рхан мен Н±ржан секілді аќын-
дар да бірге аталады. Мал шаруашылыѓы мен
астыќ жμнінен Ќостанай ќашаннан республикада
μз орны бар аймаќ. Сол себепті ќандай маќтауѓа
да лайыќ.

Єсия Беркенова, Ќазаќстанныњ халыќ
аќыны: Руханиятќа кμњіл бμлген басшыѓа ай-
тар алѓысымыз шексіз!

Біздіњ ќуатымыз ішіп-жегенімізде, тамаѓымыз-
дыњ тоќтыѓында, дастарќанныњ молдыѓында емес
ќой. Ќуатты болу ‰шін жаныњ шуаќты, рухыњ асќаќ
болуы керек. Сондай-аќ руханият, єдебиет пен
мєдениет, μнеріњ биік болуы міндет. Сондыќтан

μзге μњірлерден біздіњ ерекшелігіміз: Ќазаќиядаѓы
‰ш халыќ аќынын єспеттеуі. Ол ‰ш аќынныњ екеуі
– ќостанайлыќ: біреуі Ќонысбай Єбіл, екеншісі
мен. Ал ‰шіншісі шырайлы оњт‰стіктіњ аќын ќызы
– Єселхан Ќалыбекова. Былтыр біз шыѓармашы-
лыќ кешімізді Шымкент пен Ќостанайда μткіздік.
Осы жолы да кμшеде дањѓырлатып би билеп, дањ-
ѓазаѓа ерік бермей, астананыњ тμрінде, руханият-
ќа с‰белі ‰лес ќосуѓа м‰мкіндік жасаѓан Ќостанай
облысы єкімі Архимед Бегежан±лына алѓысым
шексіз. Айтыс, ќ±дайѓа ш‰кір, к‰нде телеэкраннан
беріліп жатыр. Біраќ, аќындардыњ айтыстаѓы
μмірі, айтыстан кейінгі тыныс-тіршілігі кμп ескері-
ле бермейтіні шындыќ. Олардыњ ѓ±мырынан ке-
лер ±рпаќ ‰лгі алар белес бар ма екен деген ой
кμпшілікті неге мазаламасќа? Б‰гіндері біз μнердіњ
сахнасында ж‰рмегенімізбен, μнерлі μрендерді
тєрбиелеп, оларѓа жол кμрсетіп жатќандыѓымыз
жμнінде есеп беруге осы кеш ±йымдастырылып
отырѓан секілді. Б±л кеш кμрермендердіњ кμкейін-
дегі с±раќтарѓа жауап беруімен есте ќалары аныќ.

Єселхан Ќалыбекова, Ќазаќстанныњ халыќ
аќыны: Б‰гінгі аќындар біз секілді халыќтыњ
с‰йіктісі бола алмайды

Оњт‰стік пен Солт‰стіктіњ арасына Єсия Берке-
нова мен Єселхан Ќалыбекова алтын кμпір бол-
дыќ. Біз екеуміз бір жылда, бір айда, бір к‰нде μмір
есігін ашќан ќ±рбылармыз. Мемлекет басшыла-
рыныњ бір б±йрыѓымен бір к‰нде "халыќ аќыны"
аталѓанымыз таѓы бар. Оны да бірге д‰ркіретіп
тойлаѓанбыз. Осыныњ бєрін ескеріп, ќостанайлыќ-
тар мені арнайы шаќырып отыр деген ойдамын.
Меніњ келмесіме ќоймай, ќайта-ќайта ќоњыраула-
тып, маѓан деген пейілдерін кμрсеткендеріне дєн
ризамын.

Б‰гінгі аќындарды аќша дєріптеп жатыр ѓой.
Біздерді кезінде алѓыс хат, халыќтыњ ыќыласы
аспанѓа кμтеріп тастайтын. Сол халыќтыњ ниетініњ
арќасында єлі к‰нге ел есінде ж‰рміз. Ќазіргі аќын-
дар аќшаныњ ж‰зін кμріп айтысќасын болар, ќадір-
лері соншалыќты асып т±р дей алмаймын. Олар
бєрібір біз секілді халыќтыњ с‰йіктісіне айнала
алады деу ќиын.

Наѓашыбай ЌАБЫЛБЕК,
Астана ќаласынан арнайы "Ќостанай тањы"

газеті ‰шін.
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Астыќты аймаќ
μнімі Астанада

Сμз арасында айта кетейін, біз жєрмењкемен ѓана шектел-
мейміз деп отырмыз. Алдаѓы тањда да азыќ-т‰лік пен ауыл ша-
руашылыќ тауар μндірушілерімізді ќалалыќ базарларѓа, гипер-

маркеттерге делдалсыз тікелей шыѓару ‰шін Астана ќаласыныњ
єкімдігімен меморандумѓа ќол ќойылды, – деді Архимед М±хамбе-
тов.

Оныњ айтуынша, келесі аптада 10-15 ірі ауыл шаруашылыќ тау-
ар μндірушімен азыќ-т‰лік μнімдерін бас ќалаѓа тікелей жеткізу бой-
ынша келісім жасалады.

Расында, жєрмењкедегі тауарлар ќ±ны базарѓа ќараѓанда 15-20
пайыз тμмен болды. Єсіресе, жылќыныњ еті – 1100 тењгеден, ірі ќара-
ныњ еті – 950- 1000 тењгеден саудаланды. Сєбіз, картоп, пияз секілді
кμкμністерді 50 тењгеден баѓаланѓан еді. Елорда т±рѓындары жылќы
мен ірі ќараныњ етін кμптеп  алды. Картопты ќапшыќтап алѓандары
жетерлік.

Сондай-аќ, елордадаѓы Ќостанай облысыныњ к‰ндері аясында
Орталыќ Коммуникациялар ќызметініњ баспасμз мєслихатында об-

лыс єкімініњ орынба-
сары Сергей Карплюк
жергілікті журналис-
термен с±хбаттасќан
болатын. Сонымен
ќатар, б±л кездесуге
Ќостанай облысы-
ныњ индустриялыќ-
инновациялыќ даму
басќармасыныњ бас-
шысы Байбосын
Мурзин, облыстыќ
Мєдениет басќарма-

сыныњ басшысы Ерлан Ќалмаќов ќатысќан еді. Олар μњірдегі єлеу-
меттік-экономикалыќ хал-ахуал туралы баяндады. Ќазіргі тањда об-
лыста ењсерілген ауќымды ж±мыстарѓа екпін т‰сіріп, алдаѓы жос-
парларымен бμлісті. Мєселен, С.Карплюк μз сμзінде жыл соњына
дейін 13 млрд. тењгеге облыстаѓы автжолдар жμнделетінін айтты.

– Автожолдардыњ жай-к‰йі ќазіргі экономикаѓа ‰лкен ыќпал ету-
де. Б‰гінде  олардыњ  дамуына  ќыруар ќаражат бμлінді. Біздіњ об-
лыста да биыл 13 млрд. тењгеніњ ж±мыстарын ж‰ргізу жоспарланѓан,
7 млрд. тењге біздіњ облыс орталыѓына ж±мсалады, – деп мєлімдеді
єкім орынбасары.

Мысал  ретінде Карплюк ќырк‰йек айында аяќталѓан Тобыл μзе-
ніндегі кμпірді ќайта ќалпына келтіру ж±мыстарын атады. 10 айѓа
жоспарланѓан 3 млрд. тењге мерзімінен б±рын игерілді. Облыс орта-
лыѓын Аќтμбе облысымен жалѓайтын 114 шаќырым автожолдардыњ
жобалыќ-сметалыќ ќ±жаттамасын жасау да облыс ‰шін μте мањыз-
ды болмаќ.



Қыдырбек 
 ҚИЫСХАНҰЛЫ

Әулиекөл ауданының орталығында көрнекті мем-
лекет қайраткері, Қазақстан тарихында Вице-прези-
дент деген бірден-бір лауазымдық қызметті атқарған 
Ерік Асанбаевқа арналған мемориалдық тақтаның 
ашылуы болды. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына 
орай ұйымдастырылған салтанатты шараның аты 
аңыз ға айналған тұлға оқыған білім ордасы – Сұлтан 

Баймағамбетов атындағы мектепте өткенін айта 
кетейік. Оған елімізге танымал зиялы қауым өкіл-
дері, ғалымдар, облысымыздың әр өңірінен келген 
ақсақалдар, орта буын мен оқушы жастар, марқұм-
ның туыстары, ұрпақтары  қатысты. Жиналғандар 
алдымен мектеп ішінде ұйымдастырылған көрме-
мен таныс болды.

Көрнекті тұлғаға ескерткіш тақта орнату келе-
шек ұрпақ үшін ұлағатты тәрбие болары анық. 

– Бірнеше жыл Әулиекөлде тұрып, Сұлтан 
 Баймағамбетов атындағы мектепте оқығанын 
келешек ұрпақ, әсіресе, осы оқу ордасында білім 
алған шәкірттер әрдайым мақтан тұту керек. Туған 
халқына, Отанына өлшеусіз қызмет еткен тұлға-
ның еңбегі елеусіз қалмай, «Құрмет белгісі», «Отан», 
 ІІ дәрежелі «Барыс» ордендерімен және медальдар-
мен марапатталды. Мен де аудан басшысы ретінде 
ғана емес, осындай ірі мемлекет қайраткер туған 
ауыл – Байғабылда дүниеге келгенімді зор мақта-
ныш етемін, – деді Әулиекөл ауданының әкімі Жан-
сұлтан Тәукенов.

Облысымыздың құрметті азаматы, тәуелсіздік 
алған алғашқы жылдары өңіріміздің тізгінін ұстаған 
Кенжебек Үкин заманында Ерік Асанбаевпен бірге 
жұмыс атқарды. Ел ағасы Ерік Мағзұмұлының ал-
дына талай барғанын айтады. Тоқсаныншы жыл-
дардың басында Вице-президенттің облысымызға 
сапарлай келгені бар екен. Сол заманнан естелік 
болып қалған фотосуретті Кенжебек Үкіұлы жеке 
мұрағатынан тауып алыпты. Бүгін сол жансыз бей-
нені жергілікті мұражайға сыйға қалдырды:

– Бойына біткен қасиеті, терең білімі, экономика 
саласының білгір маманы, саясаткерлігі дербес ел 
болғанда жаңа қырынан танылды. Қалай болғанда 
да, Мемлекет басшысының сенімді серігі ретінде 
бір командада жас республика қалай дамиды, қайда 
барады, қандай жол табамыз деп, алдағы жылдарға 
арналған үлкен стратегияны жасап шығаруға зор 
үлесін қосқан тұлға. Мұндай стратегиялық бағдар-
лама дайындау кез келген мемлекетттік лауазым 
иесінің қолынан келе бермейтін шаруа. Өзіміздің 
төл теңгемізді шығару туралы ұсыныс айтқандар-
дың бірі де – Ерік Мағзұмұлы болатын. Ол заманда 
Жоғарғы кеңесті басқару – үлкен жауапкершілік 
жүктейтін қызмет еді. Себебі, бәрін басынан бастап, 
жаңадан құру науқаны тұрды. Мемлекет басында 
тұрған істерді оңтайлы шешу жолында аянбай ең-
бек етті.

Қайраткер экономика ғылымының докторы 
атағын иеленіп қана қойған жоқ, осы салаға үлкен 
серпін әкелді. Заманында Мәскеуде студенттерге 
өз мамандығы бойынша дәріс берген адам. Айт-
пақшы, Ерік Асанбаев докторлық диссертациясын 
Мәскеуде қорғаған. Ғылыми еңбегін қорғаған кезде 
комиссияда отырғандардың бірде-біреуі ол кісіге 

қарсы дауыс бермей, көпшілікті таң қалдырған екен. 
Екіншіден, ғылыми еңбектің көркемделуі жоғары 
деңгейде болғандықтан, ол КСРО Ғылым академи-
ясының қорына үлгі ретінде сақтауға алыныпты. 
Осындай қабілеттілігінің арқасында Ерік Асанбаев 
өзін әлемнің ірі қаржы ұйымдарының жетекшілері 
алдында  мойындата білді. Тұлғаның «Әлемдік өрке-
ниетті дамыту мен қорғаудың концепциясы» деген 
үлкен еңбегінің барын біреу білсе, біреу білмейді. Ол 
туынды әлемнің басқа тілдеріне аударылып, азулы 

саясаткерлердің жоғары бағасын алды. Бұл 
жайында және қайраткердің басқа да дара 
қасиеті туралы бала күннен бергі досы, бүгін-
де еліміздің денсаулық саласына елеулі үлес 
қосқан Ысқақ Есіргепов айтып берді. Әсіре-
се, ұлы Абайдың 150 жылдық мерейтойын 
атап өту алдында ЮНЕСКО басшылығымен 
келіссөз жүргізген халқының арда азаматы 
деп бағалауымыз керек деді:

– Тіпті, Ұлыбритания премьер-министрі 
Маргарет Тэтчер Ерік Асанбаевтың біліктілі-
не тәнті болғаны соншалық, үйіне шақырып, 
қонақ қылған болатын. Сол кезде әлемдік 
БАҚ бұл оқиғаны «хаттамаға сәйкес келмей-
тін үрдіс» деп бағалады. Себебі, Ерекең өт-
кен мен бүгінге ғана емес, болашаққа да баға 
беріп, бағдар жасап кеткен тұлға.

Мемориалдық тақтаның салтанатты 

ашылуынан кейін барша алыстан-жақыннан жиналған 
ел азаматтары мемлекет қайраткерінің құрметіне 
жайылған асқа қатысты. Марқұмға құран бағыштал-
ды, Ерік Мағзұмұлы жайында жылы лебіздер, естелік 
әңгімелер айтылды. Бүгінгі шараны ұйымдастырып, 
істің бел ортасында жүрген Тарғын Әбенов игі шараға 

мұрындық болған аудан басшылығына, жанашыр 
азаматтарға айрықша алғыс білдірді.  

Осыдан бірнеше жыл бұрын Ерік Асанбаевтың 
өмірлік жары Луиза Жамбылова Әулиекөлдің бір 
көшесіне қайраткердің есімін беру туралы ұсыныс 
жасап, киелі мекенге келген болатын. Тағдырдың 
жазғаны болар, Луиза анамыз сол қуанышты көре 
алмай кетті – көше атауы берілерден бір ай бұрын 
дүние салды. Бірақ тойлы күндерге куә болу ол 
кісінің ұрпақтарына жазылып отыр. 

Бүгінгі салтанатты жиынға келген қайраткердің 
тұңғышы Мақсұт Ерікұлы жалпы, Асанбаев әулеті 
мен олардың туыс-туғандарының өте қилы тағдыры 
жайында аз-кем әңгімелеп берді. Ерік Асанбаевтың 
әкесі Мағзұм өткен ғасырдың отызыншы жылдары 
Түркісіб темір жолы мектептерінің бөлім бастығы 
қызметін атқарыпты. 

– Сол дәуірдегі Түркісіб жүйесіне еліміздегі бар-
лық білім мекемелерінің тоқсан пайыздан астамы 
кіреді екен. Сталиндік саяси қуғын-сүргін атам 
Мағзұмды айналып өтпепті – 1937 жылы қамауға 
алынып, келесі жылы ақпан айында ату жазасына 
кесілген. Ал анамыз Луизаның әкесі Әбушахман 
Жамбылов та заманында үлкен лауазым иесі – Сол-
түстік Қазақстан облыстық атқару комитеті төраға-
сының орынбасары қызметін атқарған. Бұл тұлға 
да НКВД құрығынан құтылмаған жан. Айтпақшы, 
кейін архив құжаттарында көрсетілгендей, екі аза-
мат та Алматыда бір абақтыда отырған екен. Мағзұм 
атамыз 1938 жылдың ақпан айында, ал Әбушахман 
Жамбылов араға он күн, екі аптадай уақыт салып 
атылып кеткен. Екеуі де Алматы түбінде қуғын-сүр-
гін құрбандарын көмген шұңқырда бірге жатыр, – 
деді Мақсұт Ерікұлы.

Осыған қарап-ақ, болашақ мемлекет қайраткері 
мен оның аяулы жарының балалық шағы өте ауыр 
болғаны айтпаса да түсінікті. Әсіресе, Луизаның 
анасы Рабиға да еш негізсіз тұтқындалып, бір жыл 
қапаста отырып шыққанша, қаршадай қыз бала-
лар үйіне өтіп кеткен. Рабиға түрмеде ретін тауып 
атақты мемлекет қайраткері Надежда Крупскаяға 
хат жазады. Ол хат өте жасырын түрде таныстары 
арқылы Крупскаяның қолына тиіпті. Зиялы жанның 
араласуынан кейін Жамбыловтың келіні абақтыдан 
босап шығыпты, бірақ онда да жер аударылып кет-
кен. Көп ұзамай, ол жақ, бұл жақтардан сұрастырып 
жүріп, қызы Луизаны тауып алады. 

Міне, шиеттейінен осындай қайғылы ауыр күн-
дерді басынан өткерген Ерік пен Луиза шаңырақ 
көтеріп, перзент сүйді, ұрпақ көрді, өсті-өнді. Ең 
бастысы, тәуелсіз қазақ елінің іргесін қалауға ба-
рынша атсалысты.  

Суреттерді түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.
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Жаќында ЌР Премьер-Ми-
нистрі Баќытжан Саѓынтаев бар-
лыќ облыс басшылары жєне Ас-
тана, Алматы ќалалары єкімдері-
ніњ ќатысуымен ЭКСПО-2017
кμрмесіне дайындыќ жєне оны
μткізу жμніндегі мемлекеттік ко-
миссия отырысын μткізді. Жиынѓа
ќатысушылар Астанадаѓы ЭКС-
ПО-2017 кμрмесіне єзірлік бой-
ынша жергілікті атќарушы орган-
дар мен мемлекеттік органдар-
дыњ ж±мыс штабтарыныњ ж±мыс
барысын ќарастырды. Кμрмені
насихаттау, еріктілік ќызмет, ту-
ристік пакеттер єзірлеу, Астана-
даѓы нысандардыњ кμрмеге келу-
шілерді ќабылдау дайындыѓы,
астаналыќ єуежай терминалы-
ныњ ќ±рылысы, ќонаќ ‰йлер
ќорыныњ єзірлігі жєне логистика
мєселелері талќыланды. Отырыс
ќорытындысы бойынша Пре-
мьер-Министр жауапты мемле-
кеттік органдарѓа ЭКСПО-2017
кμрмесін μткізуге дайындыќ бары-
сын баќылауѓа алуды жєне кμрме
нысандарыныњ мерзімінде пай-
далануѓа берілуін ќамтамасыз
етуді тапсырды.

Сондай-аќ, "Астана ЭКСПО-
2017" ±лттыќ  компаниясы"  АЌ
басќармасыныњ тμраѓасы Ахмет-
жан Есімов ќ±рылыс ж±мыстары-
ныњ  кестеге  сєйкес  ж‰ргізіліп
жатќанын жєне биыл жыл соњы-
на дейін аяќталатынын мєлімде-
ді. Ќазан айында павильондар
халыќаралыќ ќатысушыларѓа,
ал т±рѓын ‰йлер делегация м‰ше-
леріне берілетін болады.

Б±дан бμлек, А.Есімов 105 ел
мен 17 халыќаралыќ ±йымныњ
кμрмеге ќатысатынын растаѓанын
айтты. Арнайы секциялардыњ 98
комиссары таѓайындалды.

"Астана ЭКСПО-2017" ±лттыќ
компаниясыныњ мєліметіне сен-
сек, кμрмеге Ќостанайдан 757 адам
барады. Олардыњ 430-ы ќонаќ
‰йлерде т±раќтаса, ќалѓаны туыс-

туѓандарына орналасады. Келуші-
лерге барлыќ жаѓдай жасалѓан.
"Астана ЭКСПО-2017" ±лттыќ ком-
паниясы" ж‰ргізген сауалнама
бойынша, Ќостанай облысы
т±рѓындарыныњ 82,6%-ы ЭКСПО
туралы толыќ мєліметке ие.

Еске салайыќ, ¤збекстан Рес-
публикасы Премьер-Министрініњ
орынбасары Улугбек Розукулов
Ќазаќстанѓа жасаѓан іс-сапары
аясында Ќостанай облысына
арнайы келді. ¤збекстандыќ де-
легация ауылшаруашылыќ тех-
никасын, жењіл автокμлік, жењіл
жєне ауыр коммерциялыќ техни-
ка μндіретін кєсіпорындарыныњ
ж±мыстарымен танысты. Сон-
дай-аќ, ¤збекстан басшылары
Ќазаќстанѓа сапары барысында
Самарќан мен Б±хараны ЭКС-
ПО-2017 кμрмесініњ ќонаќтары-
на арналѓан турпакетке ќосу жай-
ын талќылады. Басќосу бары-
сында, алдаѓы ынтымаќтастыќ
пен техникалыќ мєселелер де
ќозѓалды.

 "Ќ±рылыстыњ ауќымы мен са-
пасы тањ ќалдырады. Ќазірдіњ
μзінде кμрменіњ шын мєнінде
сєтті μтетіндігіне к‰мєн жоќ. ¤з та-
рапымыздан ЭКСПО-2017
аясында Самарќан мен Б±ха-
раѓа арнайы туристік турларды
±йымдастыруѓа дайынбыз", – деді
Улугбек Розукулов.

Ќазіргі тањда, шетелдік турис-
тер ‰шін Ќазаќстанныњ барлыќ
μњірін ќамтитын 73 маршрут
єзірленген. Келесі жылы ЭКСПО-
2017 кμрмесіне 5 миллионнан ас-
там келуші болады деп к‰тілуде.

Жања жоба
ж‰зеге аспаќ

"Астана ЭКСПО-2017" ±лттыќ
компаниясы "National Geographic"-
пен  бірге арнайы жобаны ж‰зеге
асыруда. Б±л туралы компанияныњ
Ілгерілету жєне туризм департа-
менті директорыныњ орынбасары
Роза Асанбаева, "National

Geographic Traveler" бас ре-
дакторы Ольга Яковина
жєне Ілгерілету жєне туризм
департаментініњ бас менед-
жері Даниал Сержан±лы-
ныњ ќатысуымен болѓан
баспасμз мєслихатында
белгілі болды.

Арнайы жоба екі бай-
ќауды ќосады. Бірі – "Ќазаќстан
– жања ашылым уаќыты", екіншісі
–"Ќазаќстан – болашаќ энергия-
сы".

 "Ќазаќстан – болашаќ энер-
гиясы" фотобайќауы ќырк‰йектіњ
соњында басталып, бір айдан
астам уаќыт жалѓасады. Жењім-
паздыњ туындылары National
Geographic-тіњ єлеуметтік желі-
лерінде орналастырылады.

"Астана ЭКСПО-2017" кμр-
месін μткізу аясында: дєріхана-
лар, тμлем сервистері, ЌР бойын-
ша турлар ±йымдастыру, баспа-
хана, μндірістік, жμндеу ќызмет-
тері, ±йымдастырушылыќ техни-
каны жалѓа беру, фото жєне бей-
не т‰сірілімдер, жμндеу ќызмет-
тері, автокμлікті жалѓа беру,
аударма ќызметтері, киім тігетін
орын, зањ, консалтингтік ќызмет-
тер ±йымдастырылады. К‰н сай-
ын кμрме аумаѓында концерттер,
шоу, "¦лттыќ к‰ндер" шарасы
жєне басќа ойын-сауыќ баѓдар-
ламалары μтетін болады.

¦лттыќ компанияныњ коммер-
циялау департаменті ж‰ргізген
талдау нєтижесі бойынша, б‰гінгі
тањда  кμрме шењберінде кμрсе-
тілетін 25-30 коммерциялыќ сер-
вис бар. Єрбір пункт бойынша 3-
6 компанияны іріктеу жоспарла-
нуда. Б±л функцияларды ќамта-

Ќасќырбай
                    ЌОЙШЫМАНОВ

ЄЛЕМДІК ЖЕТІСТІКТЕР К¤РМЕСІЄЛЕМДІК ЖЕТІСТІКТЕР К¤РМЕСІЄЛЕМДІК ЖЕТІСТІКТЕР К¤РМЕСІЄЛЕМДІК ЖЕТІСТІКТЕР К¤РМЕСІЄЛЕМДІК ЖЕТІСТІКТЕР К¤РМЕСІ

масыз ететін ќызметкерлер саны
– 5-10 мыњ адам. Коммерциялыќ
сервистер бойынша ЭКСПО та-
бысы  500 мыњнан астам еуроны
ќ±райды деп болжануда.

Шетел турисініњ
портреті

ЭКСПО-2017 Статистика коми-

теті "Кμрмеге келуші" портретін
ќ±рды. Оѓан дейін алдын ала са-
уалнама ж‰ргізілген-тін. Нєтиже-

ге с‰йенсек, респонденттердіњ
91%-ы кμрме туралы біледі жєне
‰штен екісі кμрмеге баруѓа дай-
ын.

Жалпы, ЭКСПО-2017-ге 300
мыњдай шетелдік келеді деп
к‰тілуде. Сауалнама ќорытын-
дысы бойынша шетелдіктердіњ
65%-ы  3-5 мыњ тењге  т±ратын
билеттерді сатып алады, кμбіне
ќонаќ ‰йлерде орналаспаќ. Ше-

тел туристерініњ кμбі Бурабайѓа
баруды жоспарлауда, аз бμлігі
Аќмола жєне Ќараѓанды облыс-
тарына, одан алыс μњірлерге шы-
ѓатындар да сирек. Ал, ќостанай-
лыќ 190 адам ќазірдіњ μзінде Бу-
рабайѓа билет алып ќойѓан.

Халыќаралыќ кμрмелер бюро-
сыныњ талабына сєйкес, Ќазаќ-
стан кμрмені ±йымдастырушы ел
ретінде халыќаралыќ ќатысушы-
лардыњ т±ратын орындарын ќам-
тамасыз ететін болады. Ќонаќ-
тарѓа 1300 пєтер ќарастырылѓан.
Жалпы, ќ±рылыс ж±мыстарына
300 техника мен 700 ќ±рылысшы
ж±мылдырылѓан. Кешенніњ жал-
пы ауданы – 173,4 гектар. Ал
кμрме аймаѓы – 148,5 га.

Шетел турисі Ќазаќстанда ор-
таша есеппен 6 к‰н μткізеді, осы
уаќытта 64,2 мыњ тењге ж±мсай-
ды, яѓни, шамамен  к‰ніне 11,3
мыњ тењгеге шаќталады.

Шыѓындардыњ кμп бμлігін  ха-
лыќаралыќ тасымалдар алады
(36%).Таѓы 18% азыќ-т‰лік емес
тауарларѓа кетеді, оныњ аз ѓана
бμлігін киім-кешек жєне аяќ-киім
(39%), кєдесыйлар мен сыйлыќ-
тар (27%) ќ±рап отыр. ‡шінші
орында азыќ-т‰лік μнімдері, таѓы
17% шыѓын   кафе жєне мейрам-
ханаларда ж±мсалады.

Суреттер "Астана ЭКСПО-
2017" ±лттыќ компаниясыныњ
ресми сайтынан алынды.

И н ф о г р а ф и к а л а р
expo2017astana.com сайтыныњ
деректері бойынша жасалды.
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КєсіптіњКєсіптіњКєсіптіњКєсіптіњКєсіптіњ
кμзін тапќанкμзін тапќанкμзін тапќанкμзін тапќанкμзін тапќан

єулиекμлдік іскер жандар аудан
экономикасын μрістетуге септігін

тигізіп отыр

Соњѓы жылдары Єулиекμл
ауданында шаѓын жєне орта
кєсіпкерлік саласы єжептєуір
ќарќын алѓан. Оны мына сандар-
дан байќауѓа болады: μњірде
2212 кєсіпкерлік нысаны болса,
соныњ  1751-і жекеменшіктіњ
иелігінде. Аудан кєсіпкерлері
егін егіп, мал μсіруден бμлек
т±рмыстыњ сан саласын ќамти-
тын кєсіп т‰рлерімен ш±ѓылда-
нады. Бірі аѓаш μњдесе, енді бірі
кμлік жμндеу шеберханасын
ашып алѓан.

Аягμз Байќасованыњ кєсіпкер-
лікпен айналысќанына 10  жыл
болыпты. Ол єуелде шаѓын
д‰кен ашса, келе-келе сауда
орынын кењейтіп, азыќ-т‰ліктіњ
ассортиментін арттырды.
Кєсіпкер келіншек ‰стіміздегі
жылдан бастап "Бизнестіњ жол
картасы–2020" баѓдарламасы
арќылы ќайтарымсыз грант ±тып
алып, оѓан  ет μњдейтін ќондыр-
ѓылар сатып алды.

– 2014 жылы мемлекеттіњ біз
сияќты шаѓын жєне орта
кєсіпкерлікке бет б±рып жатќан
жандарды ќолдау маќсатында
бμлген грантын жењіп алдыќ. Б±л
шын мєнінде, ‰лкен кμмек бол-
ды. ‡кіметтен алѓан 1 млн.200
мыњ тењге ќаржыѓа  ет бμлшек-
тейтін тоќ ара, ыстайтын аппа-
рат, ет тартќыш, тоњазытќыш –
сμре сатып алдыќ. ¤зіміз бес
жылдан бері  етпен айналыса-
мыз. Халыќтан тапсырыс μте кμп
т‰седі. Єсіресе, ќараша, желтоќ-
сан айларында дамыл таппай-

мыз.  Шаѓын болса да, цехта ќ±с,
балыќ, сиыр жєне жылќы етін
ыстаймыз, – дейді кєсіпкер.

Сапалы μнім ќашанда μтімді
келеді. Б±ларѓа кμбіне жергілікті
кафе, дємханалар тапсырыс бе-
реді.  Оныњ ‰стіне ж±рт той жа-
сайтын кезде Аягμздіњ μнімдерін
аттай ќалап алатын кμрінеді.

Байќасовтардыњ отбасылыќ
бизнесі б‰гінде аудан кμлемінде
кењінен танымал. Ќолы епсекті
кєсіпкерге к‰йеуі, баласы кμмек-
теседі. "Осы кезге дейін ешкімді
ренжітіп кμрген жоќпыз",– дейді

Аягμз. Етті кμбіне-кμп халыќтан
сатып алады. Аудандаѓы ірі се-
ріктестіктермен келісім-шартќа
да отырѓан. Малдыњ сойысќа жа-
рамдыѓы туралы аныќтаманы да
к‰ні б±рын алады. Сμйтіп, єкелін-
ген мал ет комбинатында сойы-
лады да, цехќа жμнелтіледі.
Д‰кен сμресіндегі еттіњ баѓасы
аса ќымбат емес. Мєселен, бір
келі сиыр еті 1100-1200 тењге
аралыѓында саудаланады. Бір
жаќсысы Байќасовтар μздері-

мен ќоса реті келгенше  халыќ-
ты да ж±мыспен ќамтамасыз
етуді ќалайды. Ќазірдіњ μзінде
б±ларда алты адам т±раќты

істейді. Жалаќылары да жаман
емес.

Сμзіміздіњ басында Єулиекμл
μњірінде шаѓын кєсіпкерлікті да-
мытуѓа к‰ш ж±мылдырып отыр-
ѓан азаматтардыњ ќатары кμбей-
гендігін айттыќ. Солардыњ бірі  –
Сєбит Жайсањов. Ол темірден
т‰йін т‰йген азамат. Ќолынан
келмейтіні жоќ.

– Ќолымыздан бірдење келген
соњ, ж±ртќа да пайдамыз тисін
дедік. Сμйтіп, 2009 жылдан бері
осы кєсіпті ќолѓа алдым.  Ќара-
маѓымда алты адам ж±мыс
істейді. Оѓан ќоса биыл

Ќ±см±рын кентінен таѓы
бір  мекемені алдыќ.
Онда да алты адамѓа
ж±мыс тауып беріп отыр-
мын.Тапсырыс жеткілікті,
– дейді Сєбит Тыныш-
тыќ±лы.

Сєбиттіњ сμзініњ жаны
бар. Біз м±нда келгеніміз-
де, айналасы атшапты-
рым кєсіпорын ішінде
ж±мыс ќыза т‰скенін бай-
ќадыќ. Дайын шарбаќ,
ќоршаулар, дуал, ќаќпа-
лар μз иелерін к‰тіп
т±рѓандай єсер ќалдыра-
ды. Ж±мысшылардыњ бір
тобы келесі тапсырыс-
тарды орындауѓа кμшкен.
Кейбіреулері шарбаќтар-
ды дєнекерлесе, енді бірі
дайын μнімдерді сырлап
жатыр.

Бір ќызыѓы, Сєбит μз
кєсібін ашќалы бері мемлекет-
тен несие алып кμрмепті. Барлы-
ѓын μз ќаржысына салѓан.

– Єрине, ‡кіметтіњ ќолдауы
керек. Ќазір берсе де, жаќсы бо-
лар еді. Алдаѓы уаќытта кєсіп-
орынымды кењейтіп, ќосымша
темір μњдейтін ќондырѓылар са-
тып алсам деймін. Бар мєселе,
кепілдік м‰лікке кеп тіреледі, –
дейді Сєбит Жайсањов.

Соѓан ќарамастан іскер жігіт
ќол ќусырып ќарап отыру де-

генді білмейді. Ќыстыњ к‰ндері
тапсырыс азайѓанда б±л коньки-
лерін балаларѓа жалѓа беруді
єдетке айналдырѓан. Ќолында
90 ж±п конькиі бар. Арасында
ќайырымдыќ істерден де бас
тартпайды. Жылда ќарттарѓа
кμмектеседі. Аудан орталыѓын-
даѓы "‡міт" интернатыныњ тєр-
биешілеріне тегін ќызмет кμрсе-
теді.

Сєбиттіњ кєсіпорынында жа-
лаќыныњ кешіктірілуі деген аты-

мен жоќ. Сондыќтан шыѓар,
б±рын ауданнан кμшіп кеткендер
ќайта оралып, б±рынѓы ж±мыста-
рына орналасќан. Солардыњ бірі
– Василий Козуб есімді азамат.
Ќолынан келмейтіні жоќ. "Ж±мы-
сым μзіме ±найды. Айлыѓым да
отбасымды асырауѓа жетеді", –
дейді кєнігі маман.

Жалпы, Єулиекμл ауданында
2012-2016 жылдар аралыѓында
кєсіпкерлікті дамыту баѓытында
17 жоба ж‰зеге асќан. Осы ар-
ќылы 67 жања ж±мыс орыны
ашылыпты.

– Жыл озѓан сайын шаѓын
жєне орта кєсіпкерлік саласы
жанданып келе жатыр. ¤з
кєсібімді ашып, шаруамды
дμњгелентсем дейтін азаматтар
баршылыќ. Олардыњ бєрі белгілі
бір дєрежеде ‡кіметтіњ ќолдау-

"ЌАЗАЌСТАН– 2050"

Єлібек
    ЫБЫРАЙ

ына арќа с‰йейді, – дейді бізге
с±хбат берген аудандыќ
кєсіпкерлік бμлімініњ бас маманы
Салтанат Жарасбаева.

Оныњ айтуынша, соњѓы жылда-
ры аудандаѓы "Атамекен-Ќоста-
най" шаѓынќаржылыќ ±йымы"
ЖШС облыстыќ кєсіпкерлер Па-
латасымен бірлесіп, шаѓын жєне
орта кєсіпкерлікпен айналыса-
тын т±лѓаларѓа несие беруді
дєст‰рге айналдырѓан. Биылдыњ
μзінде осындай 13 азаматќа бар-

лыѓы 27 млн.190 мыњ тењге не-
сие беріліпті. Таѓы да сегіз μтініш
ќаралып жатыр.

"Мемлекеттік баѓдарламалар-
ды ж‰зеге асыруѓа баѓытталѓан
осындай ќолдаудыњ арќасында
біз ж±мыс орындарыныњ санын
кμбейтуге м‰мкіндік алып отыр-
мыз. Осы арќылы μњірдіњ єлеу-
метік-экономикалыќ дамуы
біршама оњалды",– дейді Салта-
нат Жарасбаева.

Єулиекμл ауданы.

СУРЕТТЕРДЕ: кєсіпкер Аягμз
Байќасова ‡кіметтіњ ќолдауы-
на дєн риза; кєсіпкер Сєбит
Жайсањов μз кєсібін кењейткісі
келеді; аудандыќ кєсіпкерлік
бμлімініњ аѓа маманы Салтанат
Жарасбаева.

Суреттерді т‰сірген автор.

"Ж¦МЫСПЕН ЌАМТУ–2020"

Жакелдин ауданы, Жаркμл
ауылдыќ округіне ќарасты Тєуіш
ауылында иесіз т±рѓан ѓимарат-
тарды ќалыпќа келтіру ж±мыста-
ры μз нєтижесін беруде. Мєсе-
лен, "Ж±мыспен ќамту–2020" баѓ-
дарламасы бойынша республи-
калыќ бюджеттен ќаржы бμлініп,
Ќарат‰бек орта мектебініњ жаны-
нан "Балапан" шаѓын орталыѓы
ашылып, пайдалануѓа берілді.

Ескі ѓимаратты толыѓымен
к‰рделі жμндеуден μткізіп, зама-
науи есік, терезе салып, тμбе
шатырын ауыстырды. Сонымен
ќатар жылу ж‰йесі де ќайта
жањарды.

Ќазіргі уаќытта жиырма бала
тєрбиеленіп жатыр. Мемле-
кеттік баѓдарламалардыњ тиім-
ділігіне риза болѓан ата-аналар
алѓыстарын жаудыртуда. Шаѓын

Игілігін ел кμруде
орталыќ ашылѓаннан бері 9
адам ж±мыспен ќамтылѓан.
Тєрбиешілердіњ сμзіне с‰йен-
сек, шаѓын орталыќ талапќа сай
ќажетті заттармен жабдыќтал-
ѓан. Єр ауылдаѓы осындай бос
т±рѓан ѓимараттар ел игілігіне
жарап жатса, н±р ‰стіне н±р бо-
лады.

  Байбатыр НИЯЗБЕК¦ЛЫ.
 Жанкелдин ауданы.
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ЌОЛЖЕТІМДІ БАСПАНА

Б‰гінде μњірде даѓдарысќа
ќарамастан т±рѓын ‰й ќ±рылысы
ќарќын алуда. Ќазіргі тањда об-
лыс бойынша жиырма мыњнан
астам адам ‰йдіњ, ал он бес мыњ-

дай адам жердіњ кезегінде т±рѓан
кμрінеді. Осы пєтердіњ кезегін
азайту маќсатында ќазір Ќоста-
най ќаласыныњ μзінде 16 ‰йдіњ
ќ±рылысы ж‰ріп жатыр. ¤ткен
айдыњ μзінде ѓана облыс орталы-
ѓында ж‰зге жуыќ отбасы баспа-
налы болса, енді міне жаќында
ел Тєуелсіздігініњ 25 жылдыќ ме-
рейтойы ќарсањында  ќаламыз-
даѓы Чкалов кμшесініњ бойында
т±рѓызылѓан ‰йден таѓы да 70 от-
басыѓа су жања пєтердіњ кілті та-
бысталды. "Ќолжетімді баспана
– 2020" баѓдарламасы аясында
салынѓан б±л арендалыќ ‰йден
баспаналы болѓандардыњ дені
т±рмысы тμмен отбасылары мен
мемлекеттік ќызметшілер, ата-
ананыњ ќамќорлыѓынсыз ќалѓан
балалар мен соѓыс ардагерлері.
Олар осы пєтерге ќол жеткізу
‰шін он жылдан астам єкімдіктіњ
‰й кезегінде т±рыпты.

Бес ќабатты жања ‰й анадай-
дан кμз тартады. Пєтерлердіњ іші

– дейді пєтерге ќол жеткізген
ќоныстой иелері

"""""БАСПАНАЛЫ БОЛУ ДА –БАСПАНАЛЫ БОЛУ ДА –БАСПАНАЛЫ БОЛУ ДА –БАСПАНАЛЫ БОЛУ ДА –БАСПАНАЛЫ БОЛУ ДА –
БІР БАЌЫТБІР БАЌЫТБІР БАЌЫТБІР БАЌЫТБІР БАЌЫТ"""""

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

де кірсе-шыќќысыз, кењ єрі
жарыќ, подъездері де м±нтаздай
таза. Жайлы да жарыќ ‰йдіњ аула-
сы жаќсы абаттандырылып, ба-
лалардыњ ойын алањдары да
орналастырылѓан. Баспананы
т±рѓызѓан "Сыл" мердігерлік ком-
паниясыныњ μнімді ж±мысыныњ
арќасында ќараша айында тап-

сырылатын ‰й мерзімінен б±рын
т±рѓындардыњ игілігіне жарап
отырѓан кμрінеді.

Он тμрт жыл бойы пєтердіњ
кезегінде т±рып, бір баспанаѓа
зар болѓан Ќамажай С‰лекешо-

ваныњ да кμптен к‰ткен арманы
орындалды десек те болады.
Ќаламыздаѓы №4 емханада
мейірбике болып ж±мыс істейтін
ол осы уаќытќа дейін екі бала-
мен пєтер жалдап, ‰йден-‰йге
кμшіп келгенін де жасырмайды.
Дегенмен, ќоныстой иесініњ ме-
дицина саласы мамандарына
жаѓдай жасап жатќан ‡кіметке де
айтар алѓысы шексіз.

– Елбасымыз халыќты, соныњ
ішінде кμмекке м±ќтаж азамат-
тарды ќолдау жμнінде єрќашан
айтып келеді. Кμрсетілетін ќол-
даулардыњ бастысы баспанамен
ќамтамасыз ету. Б‰гінде біздіњ
Ќостанайда да кμптеген т±рѓын
‰йлер салынып, ќаншама адам
баспаналы болып жатыр. Мен
де медицина ќызметкері ретінде
2002 жылы кезекке т±рѓан бола-
тынмын. Ж±рт ќатарлы баспа-
наѓа ќол жеткізгеніме єлі де се-
нер емеспін. Денсаулыѓыма бай-
ланысты ауруханада ем ќабыл-
дап жатќан болатынмын, єкімдік-
тен хабарласып, екі бμлмелі

пєтер берілетіндігін айтќанда,
ќуаныштан ауруымды да ±мытып
кеттім. Ќатты ќуанѓаным сондай,
сол к‰ні-аќ кμшіп алдыќ. Екі ба-
ламмен бірге кμњіліміз толып жа-
тыр, сапалы салынѓан, – дейді
жања ‰йдіњ т±рѓыны Ќамажай
Бисембайќызы.

Бірнеше жыл пєтердіњ кезегін-
де т±рѓан Г‰лсім Сейдалина да
баспаналы болып, ќуанышќа
бμленіп жатыр. Ол кісіге аренда-

лыќ ‰йден бір бμлмелі пєтер
б±йырыпты. Жиырма жыл бойы
‰йдіњ кезегінде т±рып, єйтеуір бір
баспанаѓа ќол жеткізген жалѓыз-
басты ана осыѓан да ш‰кіршілік
етеді.

– Єр адам ‰шін б‰гінде баспа-
наныњ басты баќытќа айналѓаны
жасырын емес. ¤ткен айда ѓана
жергілікті телеарнадан пєтер
алып жатќандарды кμргенде, біз
де бір пєтерге ќол жеткізсек ќой
деп армандаѓан едік. Ауылдан екі
баламен келіп, осында μмір с‰ріп
жатќаныма жиырма жылдан
асты. Содан бері жалѓызбасты

ана ретінде пєтердіњ кезегінде
т±рып келдім. Осы уаќытќа дейін
ай сайын пєлен мыњѓа пєтер
жалдап келген едік. ¤зім балабаќ-
шада тєрбиеші болып істеймін.
Жалаќым да кμп емес, єйтеуір
єупірімдеп жеткізетінбіз. Ќай-
сыбір проблемамды айта бе-
рейін, бєрінен де басыњда бас-
панањ болмаса ќиын екен. Кμптен
к‰ткен пєтерге ќол жеткізіп, мєре-
сєре болып жатырмыз. Балконы

жоќ болса да, осыѓан ќанаѓат
дейміз. Єйтпесе, балконсыз бол-
са да бір ‰йге зар болып ж‰рген-
дер ќаншама. Біз сияќты жалѓыз-
басты аналарды жерде ќалдыр-
май, пєтермен ќамтып жатќан
жергілікті басшыларѓа да айтар
алѓысымыз шексіз, – дейді Г‰лсім
Тањатќанќызы.

СУРЕТТЕРДЕ: баспана баќы-
тына кенелгендер.

Суреттерді  т‰сіргендер
Айбек  Ж‡ЗБАЙ,  Баѓдат
АХМЕТБЕКОВ.

Ќостанай облысындаѓы
ќ±рылыс ќызметі Ќазаќстан Республикасы

¦лттыќ экономика министрлігі
Табиѓи монополияларды
реттеу жєне бєсекелестікті
ќорѓау комитетініњ Ќостанай
облысы бойынша
департаменті  "Ќазаќтелеком"
АЌ Ќостанай облыстыќ
телекоммуникация
дирекциясына  ќатысты
табиѓи монополиялар жєне
реттелетін нарыќтар
зањнамасыныњ саќталуына,
тиісінше Ќостанай ќаласы
аумаѓында телефондыќ
(кабельдік) кєрізде талшыќты-
оптикалыќ кабельдерін

тμсеуге жол бермеуініњ
зањдылыѓы жайында
жоспардан тыс тексеріс
μткізді.

Жоѓарыда аталѓан тексеріс
нєтижесінде "Ќазаќтелеком"
АЌ ЌОТД єрекеттерінде
"Табиѓи монополиялар жєне
реттелетін нарыќтар туралы"
зањыныњ табиѓи
монополиялар
субъектiлерiнiњ реттелiп
кμрсетiлетiн ќызметтерiне
т±тынушыларды кемсiтуге
єкеп соѓатын iс-єрекеттер
жасау  бабын б±зѓаны
аныќталды.

ДЕРЕК

Осыѓан орай,
"Ќазаќтелеком" АЌ Ќазаќстан
Республикасыныњ "Єкімшілік
ќ±ќыќ б±зушылыќ
туралы"Кодексініњ 164
бабыныњ 4 тармаѓы бойынша
єкімшілік жауаптылыќќа
тартылып, ‰ш миллион ‰ш ж‰з
тоќсан ‰ш мыњ алты ж‰з тењге
мμлшерінде айыпп±л
салынѓан.

Сонымен ќатар,
"Ќазаќтелеком" АЌ жіберілген
кемшіліктерді жою туралы
н±сќамасы шаѓарылып, толыќ
кμлемінде орындалѓан.

"Ќазаќтелекомныњ"
кемшілігі аныќталды

2016 жылѓы ќањтар-ќырк‰йекте ќ±рылыс
ж±мыстарыныњ орындалѓан кμлемі, баѓалау есебімен,
48,9 млрд. тењгені немесе 2015 жылѓы ќањтар-ќырк‰йекке
70,6% ќ±рды.

Жалпы кμлемнен 99,4% облыс бойынша ќ±рылыс ж±мыста-
рыныњ айтарлыќтай кμлемі жеке ќ±рылыс ±йымдарымен орын-
далѓан, мемлекеттік – 0,6%.

Ќ±рылыстыќ ж±мыстардыњ орындалѓан ќ±рылымында 75,3%
ќ±рылыс-монтаж ж±мыстары алады, 16% – к‰рделі жμндеу, 8,7%
– аѓымдаѓы жμндеу.

Т±рѓын ‰й ќ±рылысында орындалѓан ќ±рылыс ж±мыстары-
ныњ наќты  ќ±ны 2560,2  млн. тењге  ќ±рды немесе жалпы кμле-
міне 5,2%.
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Ќостанай ќаласыныњ іргетасы
ќаланѓалы тартылѓан су ќ±быр-
лары ескіріп, шірігенін есептеудіњ
μзі оњай емес. Тоќтаусыз ж‰рген
су темір ќ±бырды шірітпей ќой-
майды.

Соѓан ќарап мамандар ар-
найы сараптама ж‰ргізген. Мєсе-
лен,  облыс орталыѓындаѓы су
ќ±бырларыныњ ±зындыѓы бес
ж‰з шаќырымнан асса,  соныњ
79% кμнерген.

Шындыѓына келгенде, ескі
ќ±бырларды жањасымен алмас-
тыру жыл сайын ќолѓа алынады.
Дегенмен, жоѓарыда аталѓандай
бес ж‰з шаќырымдыќ ќ±бырды
толыќтай айырбастау м‰мкін
емес. Сонда да "Ќостанай-Су"
мемлекеттік коммуналдыќ
кєсіпорны ішкі резервтерді
тиісінше пайдалануда.

Б±ѓан  инвестициялыќ баѓдар-
ламаныњ ыќпалы тиіп т±р. Б±л
баѓдарлама ЌР ¦лттыќ экономи-
ка министрлігініњ табиѓи монопо-
лияны реттеу жєне бєсекелестікті
ќорѓау жμніндегі комитеті облыс-
тыќ департаментініњ бекітуімен
2016-2020 жылдарѓа арналѓан.

Биылѓы жылдыњ да сметалыќ
ќ±жаты єзірленді. Онда ќ±быр-
ларды ќалпына келтіру жоспары
белгіленген. Ќ±былардыњ ±зын-
дыѓы тоѓыз шаќырымѓа жуыќ.
Белгіленген ж±мыстарды сапалы
атќаратын техника сатып алу да
ќарастырылѓан.

Алдымен, аѓымды жμндеу
ќолѓа алынды. Оѓан 90 миллион
тењге ж±мсалды. Жаз айларында-
аќ ±зындыѓы екі шаќырымдыќ

ќ±быр, ќырыќ μрт гидранты, т±ты-
ну арматурасы, бір ж‰зден астам
су жинайтын колонкалар алмас-
тырылды.

Гидроторап учаскелеріндегі,
суды тазартатын ќондырѓылар-
даѓы отызѓа жуыќ насос
жμнделді. Б±л белгіленген жос-
пардыњ сексен пайызы.

Осынау ж±мыстардан кейін
ќ±рылыс учаскелері ќазылѓан
орларды тегістеп, ‰стіне асфальт
тμседі.

Кєсіпорын балансында он
сегіз канализациялыќ насос
стансасы тіркелген. Б±лардыњ
да тозѓандары жетпіс пайыздан
асты.

 Сырттан кμмек алмай-аќ, ќол-
даѓы к‰шпен ішкі кварталдыќ
кєріз ж‰йелері жμнделді. ¦зын-
дыѓы он алты шаќырымдыќ
ќ±быр тазаланды. Ќырыќќа жуыќ
кєріз ж‰йесі стансасыныњ сорѓы-
лары ќалпына келтірілді.

Енді су шаруашылыѓы ж‰йе-
лерін жањѓыртуды несиелік ќар-
жымен атќару жоспарлануда. Ев-
ропалыќ банк арќылы 2016-2019
жылдар мерзімінде аталѓан ша-
ралар ж‰зеге асырылмаќ. Б±лар
– суды тазартќыш ќондырѓылар-
ѓа арналѓан хлорды гипохлорит-
ке алмастыру, "Єуежай" шаѓын
ауданындаѓы таза су резервуар-
лары ќ±рылысы, ±зындыѓы он
шаќырымдыќ су ќ±быры ж‰йесін
ќалпына келтіру, суды тазарта-
тын ќондырѓыларды жањѓырту,
соныњ ішінде таза су резервуар-
ларын, ішкі алањ ж‰йелерін
айырбастау, дистанциялыќ баќы-

лау жєне SKADA басќаруды
μндіріске енгізу, баќылау есеп-
тегіш ќ±ралдарын сатып алу
жєне монтаждау, сумен ќамтама-
сыз ету ќондырѓыларын ќашыќ-
тан басќару жєне баќылауды
ќамтамасыз ету баѓдарламала-
ры, су ќ±бырларына география-
лыќ-аќпараттыќ ж‰йелерді жєне
гидравликалыќ модельдерді ен-
гізу, солар арќылы сумен ќамта-
масыз ету ж‰йелерініњ компью-
терлік модельдерін жасау жєне
басќалары.

Т±рѓындар арасында жылу
мен  ауыз су ‰шін есеп айырысу-
ды ±мытатындар бар. "Ќостанай
Су" б±л ќ±былысты тежеуді к‰н
тєртібіне ќойды. Кєсіпорынныњ
абонент ќызметі осы орайда
єжептєуір ж±мыстар атќаруда.

Жалпылай алѓанда, абонент-
тер саны 86167-ні ќ±рады. Соныњ
3141, яѓни 3,6 пайызы, зањды
т±лѓалар. 271-і бюджеттік ±йым-
дар. 2870 т‰рлі абонент м‰ше-
лері.

 Негізінде ќаладаѓы суды т±ты-
нушылар ќатары ќарапайым
адамдар. Олардыњ саны –
83026, 96,4 пайыз. М±ныњ ішінде
63667 (76,7) абонент иелері
кμпќабатты ‰йде т±рады. Б±лар
ауыз суды басќаларѓа ќараѓанда
анаѓ±рлым кμп пайдаланады.

19359 адам жекеменшік ‰йде
мекендейді. Б±лардыњ бірќатары
ауладаѓы ќ±дыќтыњ суын т±тына-
ды.

"Судыњ да с±рауы бар" де-
мекші, ќ±бырмен келетін таза
суды есептеуді заман талап етеді.

М±ндайда  суды есептегіш ќон-
дырѓылардыњ пайдасы зор.
80290 абонент иесініњ 72856-і су
есептегішті орнатќан. Б±л – бел-
гіленген жоспардыњ 90,9 пайы-
зына тењ. Єлі де суды ќалай бол-
са, солай ысырап ететіндер
жеткілікті.

 Кєсіпорынныњ ќызметкерлері
т±тынушылармен т‰сінік ж±мыс-
тарын м±ќият ж‰ргізсе де,
ќойылѓан талаптарды мойында-
майтындар азаймай отыр.
Соныњ салдарынан дебиторлыќ
берешектер ќатары μсті. Беріл-
ген мєліметтерге с‰йенсек, ќала
т±рѓындарыныњ ќарызы 72,2
миллион тењгеге жетті. Зањды
т±лѓалардыњ берешегі – 125,4
миллион тењге.

Т±тынушылардыњ жєне зањды
т±лѓалардыњ дебиторлыќ бере-
шек кμлемініњ (екі есе) μсуіне
‰стіміздегі жылдыњ бірінші тамы-
зынан тарифты толыќтыру єсер
етті. Соѓан байланысты кєсіпо-
рын тиісті шаралар белгіледі. Ењ
бастысы баќылауды к‰шейту.
Єсіресе, кμпќабатты т±рѓын
‰йлерде суды пайдалану
кμлемін есептеу к‰н тєртібіне
ќойылды. Арнайы топтар рейд-
ке шыѓып,  суды шектен тыс пай-
даланып, аќысын тμлеуге нем-
ќ±райлы ќараѓандарды мойын-

датты. Борышкер пєтеріндегі су
ќ±бырын жауып тастауѓа дейін
барды. Мєселен, жеті айлыќ
мерзімде елуден астам рейд жа-
салды.

М±ныњ сыртында мамыр айы-
нан бастап тексеруші жеке бри-
гада ќ±рылды. Бригада маманда-
ры к‰н сайын ‰й аралайды.  Олар
ќарызын тμлемегендердіњ пєте-
ріндегі су ќ±бырын бекітіп тастай-
ды.

Ќалалыќ єкімдік жанындаѓы
т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруа-
шылыќ бμлімімен бірлескен ша-
раныњ да ыќпалы артты. Олар
жалѓа берілген пєтерде т±ратын-
дарѓа берешектер туралы ес-
кертті. Бес ж‰з пєтердегі сексен
абоненттіњ берешегі  885529 тењ-
геден асады.

Зањды т±лѓаларды айыпќа
тарту к‰шейтілді. Кєсіпорынныњ
зањ бμлімі ќалалыќ сотќа шаѓым
жазады. Соттыњ шешімімен
кінєлілер жауапќа тартылды.
Б±лардыњ тμлемеген аќысы алты
миллион тењгеден асќан.

СУРЕТТЕ: "Ќостанай-Cу"
кєсіпорнындаѓы атќарылып
жатќан ж±мыстардан кμрініс.

Суретті т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

"Судыњ да с±рауы бар"
немесе ‰немшілдік

басты  назарда

Ќазаќстанда ќ±рылыс жобала-
рыныњ саны артуда. Біздіњ ќала-
мызда да пайдалы жобалар жыл
сайын тањдап алынып, ж‰зеге
асырылуда. Биылѓы жылы бел-
сенділік танытќан  – "Сапа +" жа-
уапкершілігі шектеулі серіктестігі
болып отыр.

Б±л ±жым "Д-900" мм сумен
ќамту магистралын жањѓыртуды
маќсат етуде. Жобаны ж‰зеге
асыруѓа екі жыл уаќыт берілген.
М±нша мерзімді белгілеудіњ μзі
кμп жайды ањѓартады.

Себебі, оныњ мањызы зор.
Ќ±рылыс пайдалануѓа берілген-
де оныњ шапаѓатына т±рѓындар

Пайдалы да, ќажетті жоба
бμленеді. 225 мыњ адам мμлдір
де, таза сумен ќамтамасыз еті-
леді. Тіпті, ретсіз апаттар бола
ќоймайды.

М±ндай т±жырымды облыстыќ
энергетика жєне т±рѓын ‰й ком-
муналдыќ шаруашылыќ басќар-
масы жасап отыр. Басќарма бас-
шысы Хайдар Ќамбаровтыњ
пікірінше, Ќостанай ќаласындаѓы
су ќ±бырларыныњ ескіру мерзімін
2,4 пайызѓа кемітеді. Б±л – заман
талабымен салыстырѓанда
‰лкен кμрсеткіш.

"Москва" су ж‰йесі келер
жылѓа дейін жања н‰ктеге ќосы-
латын болады. Ауќымды ж±мыс

сапалы атќарылуда. С±растыра
ж‰ріп білдік, жобаныњ ќ±ны да
ќымбат. Бμлінген ќаржы – 1 мил-
лиард 664 миллион 857 мыњ тењ-
ге. Соныњ елу пайыздан астамы
игерілді.

Шындыѓына келгенде, аса ма-
њызды жоба белгіленген кесте-
мен ж‰зеге асырылуда. Деген-
мен, ќол байлайтын мєселелер
туындауда. Тапсырыс берілген
жабдыќтар уаќытылы жеткізіл-
мейді. Мердігерлермен келісім
жасаѓан кєсіпорындар салдыр-
салаќтыќ танытуда. Мєселен,
жеткізілген арматура сапасыз
болды. "Ќостанай Су" ±жымыныњ

мамандары єлгі арматураны тек-
серді. Сарапшылар оны орнатуѓа
болмайтынына кμз жеткізді. Оны
кері ќайтаруѓа тура келді.

Басќа материалдармен ќамта-
масыз ететіндер іздестірілді.
Ќолѓа тиген арматураны ќайта
монтаждауѓа тура келді. М±ныњ
барлыѓы уаќытты созады.

Халыќ асыѓа к‰ткен жобаныњ
басталуын, сосын ж±мыстардыњ
атќарылуын жоѓарыда аталѓан
басќарма ќатањ баќылауѓа алды.
Б±лай жасамаса, таѓы да реті
келмейді.

Себебі, жобалыќ-сметалыќ
ќ±жат єзірлеушілер кєсіби ше-

берлік танытпайды. Байќауѓа ќаты-
сушылар ќалалар мен аудандар-
даѓы т±рѓын ‰й-коммуналдыќ ша-
руашылыќ бμлімдері еді. Арнайы
мамандар болмаѓандыќтан жоба-
лыќ-сметалыќ ќ±жаттар єзірлеген-
де кемшілікке жол беріледі. Су
ќ±бырларын жањарту кезінде
сєйкестік болмай ќалады.

Заман талабын т‰сінгендер
енді жобалыќ-сметалыќ ќ±жаттар
мен техникалыќ тапсырыстар
жасауды табиѓи монополия
субъектісіне беруге ±йѓарым жа-
сады. Егер де, жоба сумен ќам-
тамасыз етушілерге тиесілі бол-
са, онымен "Ќостанай Су" айна-
лысуы керек.

СУРЕТТЕРДЕ: "Москва" су
магистралын жањѓыртудан
кμріністер.

Суреттерді т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Бетті дайындаѓан
Ермекбай ХАСЕНОВ
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АР-ДАУА

Ол зауалмен к‰ресе алмаса, адам
μзін-μзі жалмап ќ±ртады. Сондыќтан да
адамзат μмірі –  мєњгілік айќас, мєњгілік
к‰рес.  ¤ркениетке  арпалыспен аяќ бас-
ты, ѓасырдан-ѓасырѓа ќ±штарлыќ, ќ±мар-
лыќ д‰мпуімен жетті.  Ендеше, б±л ежел-
ден-аќ кμркемμнер атаулыныњ μзекті, мєњгі
баќилыќ таќырыбы. Сондыќтан ќай ѓасыр,
ќай дєуірде болсын  аќшаны, д‰ние-бай-
лыќты, оныњ зорлыќ-ќорлыѓын, ќайѓы-ќа-
сіретін жазбаѓан жазушы кемде-кем, ќазір
де жазады, келешекте жазыла береді. Бір
ѓана  ќиярп±рыстыќ,  к‰ні б‰гінге  дейін
бальзакиаданыњ (єсіресе кењес дєуірі ру-
хындаѓы орыс єдебиетшілері) μкілдері
бєрі біртоѓа аќшаны ќ±быжыќ, кесепат,
ќараниет демон ретінде  танытып келеді.

Біраќ жања айттыќ, аќша пайда болѓан-
нан бері ќанша ќоѓамдыќ формациялар
ауысты, ауыса береді,  біраќ б±л таѓынан
т‰спейтін феномендік ќ±былыс.Тμрт ѓасыр
б±рын аѓылшын философы Томас Гоббс
мемлекетті –  тірі аѓзаѓа, ал аќшаны – оныњ
ќанына тењепті. Аќшасыз ќоѓам дамымай-
ды.  Алтын  мен к‰міс монеталардыњ мем-
лекет дєрежесінде айналымѓа т‰скен жері,
ќаѓаз  аќшаны да банктен шыќќан жері,
бєленіњ бар ошаѓы м±ќым д‰ниеде Фран-
циядан басталатынын ќайтерсіз!

Жаћандыќ экономиканыњ ж±лыны
аќшаѓа тєуелді. Сол XIX ѓасырда т±њѓыш
рет  Парижде (1867)   єлемдегі аќша ќыз-
меті алтынѓа баланып пєтуа да жасалѓан.
Орта ѓасырларда Франция кμп елді
єлімжеттікпен отарлады, тонады, алтын-
к‰міс, м‰ккамал – байлыќты  тасыды, тμкті,
шашты. Париждіктер,  Биаѓањша айтсаќ:
"Уа, кімсіз? – Французбыз!" деп ќораз ай-
дарлы галлар ±рпаѓыныњ мейманасы та-
сыѓан. Д‰ниеќоњыздыќ ынсапсыз ындыны
мењдеп,  ашкμз ќ±штарлыќ француз ±лты-
ныњ ѓасырлардан келе жатќан єлеуметтік
т‰бір-тамырына балта шауып, жуадай
солдырып жатќан кез. Бар  гєп,  міне, осы
бір сан ќырлы магиялыќ ќ±діретке ие бол-
ѓан аќша феноменінде. Ќилы-ќилы заман-
дарда аќша факторы єлемдік  кμркем ой
домнасында  ќайтіп пісті, ќалай ќорытыл-
ды? Буржуазияныњ балпањ перісі Баль-
зактыњ ќолќасын ќауып, алаќан аясы аќ
ќаѓазды  оттай ќыздырып, жалындай
шарпыѓанда  кμкейідегісі, кμксегені, тап-
ќаны не?

С±ржекей жазушыны б‰лкілдеткен, де-
дектеткен, жан терін шелектеп тμктірген
ќ±діретті  ќ±штарлыќ к‰шініњ бірегей сыры
неде жатыр?  М±ны алыстан іздеудіњ ке-
регі жоќ екен. "Адам комедиясыныњ" бе-
ташары –  "Горио атайѓа" зер салсањыз
болѓаны – алдыњыздан жамырап ќоя бе-
реді! Туындыныњ материалдыќ ресурста-
ры мен архитектоникасы, троптыќ айшыќ-
тары зейініњізді баурап, бір сиќырына ар-
балып, соњынан томпањдап ілесіп ж‰ре
беретіндей  к‰йге т‰сесіз. Ол сиќыр ќ±мѓа
аунатќан магниттей темір "шаштары"
т‰зіліп Бальзактыњ ќара басы туралы,
дєуірнамадаѓы ќыруар кейіпкерлері μре
т‰регеліп, кез-келген кітабынан шыѓа ке-
леді. Кμзге  єп дегенде с‰йелдей ќадала-
тыны – сандар,  есеп-ќисаптар, т±нѓан бух-

галтерия! Айталыќ, романдаѓы оќиѓа
алањы – Воке пансионатын суреттейтін
параќ беттерін с‰зіп кμрейік: " Париждегі
Латын кварталы мен Сен-Марсо мањын-
даѓы аралыќтаѓы Нев-Сент-Женевьев
кμшесінде   40 жылдан бері бар". Панси-
онда 18 т±рѓын бар. Т±раќтысы  –  7 адам.
Пансион 4 ќабатты, єр ќабатында 5 тере-
зеден бар, 1 ќабатта –   ќонаќ ‰й мен асха-
на, 2 ќабатта –    Воке ханым;   Кутюр ха-
ным  мен Викторина  Тайфер, (екеуі жы-
лына  1800 франк тμлейді), 3 ќабатта –
Пуарье ќарт пен Вотрен; (айына 72 франк
тμлейді), 4 ќабатта – мадмуазель Мишо-
но, Горио атай, Эжен  де Растиньяк, Крис-
тоф, Сильвия, суденттер, медиктер, зањ-
герлер, келіп кетіп ж‰ретіндер. Пєтерші-
лері айына 30 франк тμлейді, кедей сту-
денттердіњ 45 франктан артыќ ж±мсауѓа

шамасы келмейді, ‰шінші ќабаттаѓы екі
т±рѓын бар болѓаны 72 франк  аќы тμлейді.
Осымен доѓарайыќ, соза берсек, кμз
с‰рінеді, сандардан  сана сарсиды. Біраќ
оќырман жалыќќанмен Бальзак жалыќ-
пайды. Автор Воке ханымныњ пансионын
іші-сыртын, айналасын,  ќора-ќопсысын,
иті мен мысыѓын, ќ±рт-ќ±мырсќасына
дейін т‰гін ќалдырмай суреттейді. Баль-
зак м±ндайда  жазушы емес, есепші, ком-
мерсант, ќ±рылысшы. Пансионныњ бар
с±лбасын метрлеп, ќадамдап μлшеп бе-
реді.  Егер ат‰сті, жењіл желдіртіп оќыса-
њыз, μкінбеуіњіз ыќтимал. Десек те, кітап-
тыњ соњѓы бетін жапќан соњ барып, бір
мезет алѓан єсеріњізді іштей шолѓаныњыз-
да бірдење жетпей ќалѓандай болады екен.
Содан кейін Онорекењ тілін безеген жол-
дарѓа ќайта кμз ж‰гіртіп байќањызшы, єр
сμйлемніњ тасасынан алѓан єсеріњізге
жылт  еткізіп  сєуле т‰сіретін, ойыњызды
т‰ртіп  μтетін сμздер, тіркестер μріп ќоя
береді.

Сонымен, Горионыњ єкелік жанкешті
махаббатына б‰рт‰рлі тањырќап отырып,
адамѓа тєн т±мса сезімніњ эволюциясына
еріксіз ыќыласыњыз ауады. Таѓы оќи
т‰сейік. Горио: "...оларѓа аќша керек те, мен
болсам, аќшаны ќайда барып, ќайдан та-
буды білемін. Таза крахмал істеуге Одес-
саѓа барамын. Он саусаѓымнан μнер та-
мады меніњ, миллиондап табамын".
"...Шіркін-ай, мен дєулетті болсам ѓой, бай-
лыѓымды оларѓа бермей μзімде саќтасам
ѓой, осында болар еді де, с‰йе-с‰йе жа-
ѓымды жалтыратар еді-ау, екеуі.  Жайна-
ѓан бμлмелері бар дара ‰йде т±рсам, ќыз-
метші єйел ±стап, жаѓдайым жаќсы бол-
са: к‰йеулері мен балаларын ертіп ењірей
келер еді ќыздарым! Тура солай болар еді!
Міне енді дєнењем де жоќ. Аќшања алмай-
тыныњ болмайды, тіпті ќыздарыњды да са-
тып аласыњ. Ќайран меніњ аќшам, ќайда
кеттіњ екен.?!" деп шыбын жаны шырќы-
райды. Міне, оќушы, осы ‰зінділерден-аќ
Горионыњ кім  екенін,  єкелік сезімніњ таѓ-
дыр-талайын кμзге елестете беріњіз. Осы-
нау аќ ж±пар єлемге саудагердіњ кμзімен
ќарап, пысыќайдыњ аќыл-есімен танып,
ж±лын-ж‰йкесін т±рмысы торлаѓан, дєу-
леттіњ  диірменін айналдырудан басќасы
маќ±рым тірлік деп к‰н кешкен. Пешене-
сіне жазѓан жалѓыз баќыты –  перзенттері-
не деген єкелік с‰йіспеншілігі жолында,
Горио: "Ќырыќ жыл ж±мыс істедім, ќап ар- (Жалѓасы бар).

Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

немесе  Бальзактыњ кμз жасы

(Жалѓасы. Басы газеттіњ μткен сан-
дарында).

ќаладым, тер ш‰мектеп аќты, бір сендер
‰шін деп μмір бойы жоќшылыќќа кμндім.
Ќандай зілді болса да, ќандай ењбекті бол-
са да, ќањбаќтай жењіл кμргенім сендердіњ
арќаларыњда. ѓана. Енді ѓой меніњ μмірім,
меніњ дєулетім бар ѓой, к‰л боп ±шпаќ!"
деп зар илейді! Бейбаќ шалѓа μмірдіњ бас-
ќа ќызыѓы б±йырмаѓан  Алабμтен фана-
тик! Біраќ фанатик болса да, анау айтќан-
дай кењкелес те емес. Байќасањыз, Горио
ќанша ќиналып  аќшаѓа тарыќса да, Баль-
зак оѓан банк тонатќан жоќ,  кісі μлтірткен
жоќ,  пендеге ќылаудай ќиянат жасатќан
жоќ. Тіпті кейде оныњ байлыќќа  єбден
ќ±ныќќан деп те айтудыњ μзі к‰мєнді. Ро-
маннан ќыздарына деген к‰йініш-ашыныс
‰стінде айтќаны болмаса,  аќша жолын-
даѓы кесірлі  іс-єрекетін  кμрмейсіз.

Бір есеппен ойласаќ, Горионыњ
"Он саусаѓымнан μнер тамады,
миллиондап аќша тапсам, дєу-
летті  болсам" дегенініњ μзі айып
па екен? Атам заманнан бері ет
пен с‰йектен жаралѓан еті тірі
пенденіњ к‰йлі, дєулетті   μмір
с‰рсем деген ішкі арманы  ќоѓами
зањдылыќ ќой.

Олай емес деп ‰зілді-кесілді айту
аќиќатќа ќиянат.   Рас, бізде,  ємбеге аян,
кешегі кењес заманында  адамныњ жеке
басыныњ баюына жол берген жоќ. Мем-
лекеттіњ байлыѓы –  халыќтыњ байлыѓы
деген  ќ±рѓаќ декларацияѓа  имандай
сендірді.  Дєулетті, бай адамды оныњ ада-
ми ќасиетіне ќарамастан ќоѓамѓа жат эле-
мент, арамтамаќ, кесепат, жекс±рын  де-
ген сірескен,  сыњыржаќ ќоѓамдыќ пікірді
санаѓа шегелеп т±рып шегендеген. Бай
адам ешќашан адал жолмен байымайды,
деп, оѓан адамзаттыњ б‰ткіл ж‰ріп μткен
тарихыныњ  тырп еткізбейтін  аргумент-
терін кμлденењ тартып аксиомаѓа айнал-
дырѓан. Осы  ±ѓыммен талай ±рпаќ μсті,
талай ±рпаќ  алмасты. Аќыр аяѓында бай
мен кедей, дєулетті мен орташа, к‰йлі мен
к‰йсізі бар ќоѓамѓа ќайта айналып келдік.
Аќ-адал ењбегімен д‰ние тап, байы, дєу-
летіњ мен сєулетіњді жарастырып  μмір с‰р
деген ±ѓым – біздіњ б‰гінгі заманымыздыњ
±раны.

Байќасаќ, біздіњ ±ранымыз  Бальзак
заманыныњ етене шындыѓымен  тіндестігі
бар. Туындыда ќанша жерден зар илесе
де, Горио капиталѓа, аќшаѓа лаѓынет айт-
пайды, ќарѓап сілемейді! Керісінше: "Аќша
деген – μмір ѓой! Неніњ  болса да тетігі-
аќшада" – дейді. Дейді де μзі кμрген ќаті-
гездік пен ќасіретті μз пейілінен, ќыздары-
нан табады. Єке махаббатын талдап-та-
разылап беретін,  тμрешісі де, соты да бас-
ќа емес, Горионыњ μзі. Аќырет к‰ні сан-
дыраќтап жатып: "...¤з к‰нєм – μрескел
с‰йіспеншілігімніњ μтеуін ќайырдым ѓой
т‰гелімен. ¤з ыќыласымныњ тμлеуін екеуі
де жендеттерше ќатал ќайырды, денемді
тістеуікпен ж±лќып паршалады.

 Єке атаулыны аяќпен тапта-
ѓан к‰нде – отанымыздыњ аты
μшкені. Аныѓы солай, єкелік де-
ген – ќоѓамныњ б‰кіл д‰ние
ж‰зініњ тірегі, бала атаулы єке-
лерін жек кμретін болса, ќоѓам,
д‰ние ж‰зі т‰гел к‰йрейді" деп
к‰њіренеді.

(Отбасындаѓы єке беделініњ к‰л-талќа-
ны шыќты деген ќоњырау сол кездегі
єлеуметтік даѓдарыстыњ бір белгісі бола-
тын) "Б±лардыњ екеуі де тасж‰рек ѓой!
¤зімді жаќсы кμрсін деп мен де оларды
ересен жаќсы кμретінмін. К‰нє мына
менікі! ¤зімді аяѓымен таптауды ‰йреткен
мен оларѓа. Солай істейтін ±найтын еді
маѓан. Дегенмен онда кімніњ ісі бар, адам-
ныњ да, ќ±дайдыњ да ісі жоќ, Сол екеуін
мен ‰шін жазалаѓан к‰нде, ќ±дайда єділдік
дегенніњ болмаѓаны. ¤з орнымды білмеп-
пін мен, μз праволарымнан бас тартамын
деп – аќмаќшылыќ істеппін. Солардыњ
кμњілі тынсын деп μзімді μзім кемдікте
±стаппын! ...Мен ‰шін μз балалары-аќ бе-
рер сыбаѓаларын. ...Ќ±дай бар аспанда,
кμњіліміз ќалай ма, ќаламай ма, єке атау-
лы мына біз ‰шін сол тарттырады сазай-
ларын!".

Битін сыѓып, ќанын жалайтын халге
жетіп, жарыќ д‰ние кμз алдынан дμњге-
леніп μтіп бара жатса да, Горио μз ќаны-
нан шыќќан ќыздарыныњ бойына адам-
дыќ мейірім мен ќайырым ±рыѓын еге ал-
маѓанына шерленсе де,  ќарѓаѓандай  аћ
±рса да:   "Ќ±дайым-ай!  меніњ кμзім ж±мыл-
ѓан к‰нде олардыњ дєулетін кім ќайырып
берер. Одессаѓа осыларѓа бола барѓым
келеді. Одессаѓа, вермишель жасауѓа" –
деп, санасыныњ інінен  д‰ниеќоњыз атжал-
маны да атып шыѓады. Ол тіпті μлуге де
ќорќады, себебі, ќыздары аќшасыз, дєу-
летсіз сорлап ќалмаќ. Он жылдан бері
ќыздары бірде-бір рет ж‰регін жібітпе-
генін, жібітпейтінін де іштей т‰сінсе де,
бейнеті – сорѓа, ќасіреті – зарѓа айналса
да,  Горио кμзі ж±мылѓанша кіндігінен жа-
ралѓандарынан к‰дерін ‰зе алмады. "Ажал
жаќындап т±рса да, жанына ќылыш ±рса
да, ќалжырап кμњілі ќарайып, ќарауытып
кμњілі т±рса да – ‰мітін ќоймас адамзат!"
(Б±хар жырау). Баласы ‰шін ањ – орѓа, ќ±с
– торѓа т‰ссе, адам екі аяќты саналы
хайуан ѓой: "Беремін батамды, бердім ба-
тамды екеуіне, – деді де, дереу есінен тан-
ды".

¤зініњ  бес к‰н жалѓандаѓы  саналы
ѓ±мырын итше талаѓан ќыздарын єке
ж‰регі бєрібір ќиянатќа ќия алмас еді.
Себебі – ол с‰йді!  Б±л санасыз биология-
лыќ инстинктен ада, адами с‰ю. М±ныњ
аќылѓа, миѓа ќатысы шамалы – ж‰ректіњ
ісі! Адамѓа біткен аламан сезім!

 Біраќ, "денесі ќарайып, шірік
кеулеген ќоѓамда" (романдаѓы
ќаск‰нем  Вотренніњ сμзі)  адам-
ды с‰ю – ќорлыќ! Адамды с‰ю –
ќасірет екен!

Ќайыра айтсаќ, 35  жастаѓы  Оноре де
Бальзак  жан-ж‰регін сыздатып тыным
бермеген ішкі дертті аќ ќаѓазѓа лаќылдата
тμгіп отырып, ќырыќ к‰н  "м±њдасќан",  жан-
кешті   "жан жолдасы" Гориосымен "баќ±-
лдасып", кєдімгі пєнилік ѓ±мыры мен ру-
хани д‰ниесі бір єлемге т±тасып кеткенін
μзі де ањдамай ќалды! Оныњ ‰стіне осы-
нау ж±мыр жердегі саналы тіршілік иесі –
аса мєртебелі Адамныњ Адамды мєњгілік
С‰ю ќасиеті мен сμнбейтін Рухыныњ бір
куєсі –  "Горио атайы" – кμркем шыѓарма
жарыќ д‰ниеге  шырќырай келіп, м±ныњ
уысынан шыќты да  кетті!.

Б±л осыдан тура 180 жыл б±рын небєрі
отыздыњ  белортасына жеткен балпањ
жігіттіњ μзегіндегі ыстыќ жалынымен шар-
пи шалќып, єдебиетке атойлап  кірген
т±сы  болатын! Гориосы, Растиньягы мен
Бьяншоны, Гобсек, Вотрен жєне басќа да
жанып т±рѓан жанкешті кейіпкерлері
т±њѓыш рет бой кμрсетіп, б±л туынды "Адам
комедиясыныњ" эпицентріне айналѓан еді.
"Енді біліп ќойыњыздар: б±л драма ќиял-
дан тумаѓан, б±л роман да емес.
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Ол жауап орнына г‰рс етіп ары
аунап т‰сті де, естімегенім сеніњ
сμзіњ болсын дегендей, жастыќ
ќып жатќан жаман тонды басы-
на м‰лде б‰ркеп алды. Амалы
ќ±рыѓан Есберген ќайтадан тып-
тыныш жатып ой ќ±шаѓына бе-
рілген. Ол ойлардыњ ±шы-ќиыры
жоќ еді. Оймен бірге кμз алдынан
кμшкен елес те кμп еді. Сол
елестіњ, сол бір ескі кμріністердіњ
±зын салќар тізбегі μткен к‰ндер
с‰рлеуін ќуалап келіп, аќыры
баяѓы Аќсопы шалдыњ аппаќ
бейнесін алѓа єкеліп тосќан-ды.

...Б±дан он бес жыл б±рынѓы
бір ќоњыр к‰здіњ ќоњырсалќын
кеші еді. Сол к‰ні Есберген тау-
дан μте олжалы – ќанжыѓасы
ќанды оралѓан ‰йіне. Дєл сол
к‰ні, сол кеште μз отыныњ басы-
нан Аќсопы шалды кμрем деп
б±л ойлады ма? Аќшыл ±зын ша-
паныныњ етегі жер сызып, аќ к‰-
містей саќалы омырауын жауып,
бір ќолымен асатаяѓын ±стап,
екінші ќолымен батар к‰нніњ сєу-
лесін кμлегейлеп, есік алдында
жол ќарап т±рѓан адамныњ Аќањ
екенін б±л алыстан-аќ таныѓан.
Таныѓан сєтте т±ла бойына ыс-
тыќ ќаны ж‰гірген. "Таѓы да келіп
ќалдыњ ба? Кел, жарыќтыѓым,
кел!" – деген ќуанып. Кμкентау-
дыњ ар жаќ, бер жаѓында отыр-
ѓан жалѓыз-жарым ‰йлердіњ ќай-
сысына болмасын Аќсопыныњ
анда-санда бір соѓып кетуі – ша-
њыраѓына Ќыдыр т‰стеніп μткен-
мен бірдей еді. Келгенде де жата-
жастанып, бір ‰йде ±заќ жамбас
сарѓайтпайды, бір т‰несе болды,
сосын жыл ќ±сындай кете бара-
ды. Содан кейін Аќсопыныњ тμ-
бесін жарты жыл μткенде, я к‰зде,
я кμктемде бір-аќ кμресіњ.

Ќыс пен жазда ќайда ж‰ре-
тінін ешкім білмейді жєне оны
ешкім с±рамайды да. Ќайыр с±-
рап, салмаќ салып, ел ‰стінен к‰н
кμріп ж‰ретін бейшара да жан
емес, бір киері ќай уаќытта да
б‰п-б‰тін, тап-таза, кμњілі тоќ,
ниеті аќ, к‰піршілігінен ш‰кір-
шілігі мол адам еді ол. Аќшыл
±зын шапаныныњ ішінен мойны-
на асып алатын аќ дорбасында
єманда сылдырлаѓан тиыны, ш‰-
берекке т‰йген бір уыс ќ±малаќ,
сосын єр т‰рлі шμптіњ кепкен та-
мыры мен сабаѓы болатын. ¤зіњ
с±рап μтінсењ, бал ашады, ќ±ма-
лаќ салады. Ал с±ратпай-аќ іс-
тейтіні – ќолдыњ, мойынныњ та-
мырларын ±стау. Б±ны еш уаќыт-
та ±мытќан кезі жоќ, ‰йге келіп
жайланып отырысымен, бірден
осы шаруасына кіріседі. Кере-
меті сол, жып-жылы салалы сау-
саќтарыныњ ±шы мен єр жер-
дегі тамырыњды жайлап ±стап
отырып, бар ауруыњды ќолмен
ќойѓандай дєл айтатын жарыќ-
тыќ. Онымен де ќоймай, ќай
ауруѓа ќандай дєрі ќолдану ке-
ректігін ерінбей-жалыќпай т‰сін-
діріп беретін. Ќасиетіњнен айна-
лайын сол Аќањныњ, сол аќ ж‰-
ректі ќарияныњ ањнан бір єдемі
олжамен оралѓанда алдынан
шыќќанын тым жаќсы ырымѓа
балаѓан Есберген. Аттан т‰се оны

ќ±шаќтай алѓан да:
– Аќа, μмірі ш‰ріппеме ілікпе-

ген бір ањды б‰гін іліктірдім. Не
ањ екенін μзім де білмеймін. Не
де болса сіздіњ ќанжыѓањызѓа
байладым, – деді ањќылдап.

– Б±йырѓанѓа ш‰кір. Ањ арќа-
лап ж‰ретін менде ќазір ќай
шама бар? Аты – менікі, заты
сенікі болсын, мерген, – деді ол.

Есберген ердіњ артќы ќанжы-
ѓасына байланѓан ќызыл ала
ќапты шешіп єкеліп, ішінен
еліктіњ лаѓындай ќызылќоњыр
ањды суырып алып, Аќањныњ ал-
дына тастады.

– О, ќ±даныњ ќ±діреті! – деді
Аќањ ањѓа ењкейе ќарап т±рып. –
Мынауыњ к‰дір ѓой.

– Не дейд?.. Аныќ к‰дір ме?.. –
деп Есбергенніњ μзі де оѓан
ш±ќшия т‰сті.

– Тура μзі. Бала кезімде Кμкен
батырдыњ ќолынан бір рет кμріп
едім, содан кейін кезіктіріп отыр-
ѓаным осы. Б± жерде т±ќымы
м‰лде ќ±рып кеткен шыѓар десем,
єлі де бар екен ѓой... Сеніњ
ќолыња ќалай т‰сті б±л?

– Ќапысын таптыќ, ќаќ шеке-
ден аттыќ, – деді Есберген к‰ліп.
Біраќ  ќалай  кезіктіріп, ќалай ат-
ќанын ежіктеп жатуды артыќ
кμрді. – Б±л μзі киелі бірдеме
емес пе? – деді сосын.

– Ањныњ киесізі бола ма, шы-
раѓым, дегенмен, ќоњыр ањныњ
ќасиеті бμлек ќой. Соныњ ішінде
буаз жануардыњ ќарѓысы ќатты
болады. Сондай к‰нєѓа батпасањ
бопты да.

– Алыстан ќарауылѓа алѓан
ањныњ буаз-ќысырын ќайдан
білейік, Аќа?.. Ќ±дай μзі кешірсін
деп ж‰ре береміз де.

– Біле-білсењ, шыраѓым, к‰нє-
ні істеп алып Ќ±дайдан кешірім
с±рап ж‰рудіњ μзі де к‰нє. Адам
алдымен к‰нєсін жуып барып,
Ќ±дайдан кешірімді содан кейін
с±раса керек.

– Аќа, сонда оны ќалай жууѓа
болады?

– Ењ алдымен, неніњ к‰нє еке-
нін білуіњ керек. Одан кейін μз
к‰нєњді мойындаѓан лєзім. Сосын
бір жаманшылыќтыњ орнын бір
жаќсылыќпен, бір обалдыњ ор-
нын бір сауаппен, бір ќиянаттыњ
орнын бір ќайырымдылыќпен
толтыруѓа ылѓи да бейіл болсањ,
жуылмайтын не к‰нє бар? Ал тір-
шілікте к‰нєсіз пенде бола ма,
мен де оѓан кезінде белшемнен
батќанмын. Жасымда атќамінер
болдым, ел билігіне араластым.
Ќараќан басымныњ ќамы ‰шін
ќара халыќты талай сорлаттым.
Біреуге тізем батты, біреуге тілім
тиді. Енді, міне, ќысы-жазы таба-
нымнан таусылып, ел кезіп ж‰р-
ген т‰рім мынау. Бір адамѓа бол-
машы жаќсылыќ жасасам – же-
њілдеп ќалѓандай болам. Єйте-
уір, Ќ±дай алдына тазарып бар-
сам деген ниет те менікі, – деп
Аќањ аз-кем ‰нсіз ќалѓан. Сонан
соњ аяќ астында созылып жат-
ќан ањныњ артќы бір сираѓын
кμтеріп т±рып шап ортасына ќол
салып, шыбыѓы мен ±масын си-
пап кμрген де:

– Иіскеп байќа, не сезесіњ? –
деп єлгі ќолын б±ныњ м±рнына

таќаѓан.
Бір ѓажап иіс, єтірдей жаѓым-

ды иіс саусаќ ±шынан ап-аныќ
білініп еді.

– Керемет! – деді б±л тањда-
нып. – М±ндай иісті б±рын иіскеп
кμрсем, м±рным п±шыќ болсын.

– Міне, к‰дірдіњ ќ±діреті осын-
да. Естуімше, б± шіркінніњ ж‰ріп
μткен, зєр тμккен жерініњ μзі ж±-
пар ањќып т±рса керек... Б±ныњ
осы ±масы мен шыбыѓын ќытай-
лар  ќазірге дейін тек алтынѓа ба-
ѓалайды. ¤йткені  белден  айы-
рылѓан еркекке б±дан асќан ем
жоќ, тегінде, – деді Аќањ.

Есберген ќулана жымиып:
– Б±ны сізге бердім, Аќа, – деп

еді, ол:
– Шыраѓым, мен д‰ние ќызы-

ѓынан ќалѓан адаммын. Бергіњ
келсе, осыѓан шын зєру боп
ж‰рген біреуге бер. Ол – мына
Кμкентаудыњ арѓы бетінде отыр-
ѓан Метрей. Сен оѓан тегін бер-
мейсіњ, есесіне алтыннан ќымбат
асылды аласыњ.

– Ќызыќ екен. Метрейге ол
неге керек?

Аќањныњ  отты,  жігерлі кμзде-
ріне жылт етіп бір жылы к‰лкі
±ялай ќалды.

– Бала керек, т‰сіндіњ бе?..
Бала...

Осы мезетте ‰йшік есігі сыќыр
етіп ашылып, аќ орамалын мањ-
дайѓа тарта байлаѓан Ѓазизаныњ
басы кμрінген.

– Дастарќанѓа ас т‰сіріп ќой-
дым... Суып ќалар... – деді ол єде-
тінше биязы ѓана. Есік ќайта жа-
былѓан кезде Аќањ:

– Байќауымша... сенде де
бала жоќ-ау осы, – деді аќырын
сыбырлап.

– Б±йыртса болар... Тым ќар-
тайып т±рѓамыз жоќ ќой.

– Єйтеуір... сенен кінє жоќ па?
– Жоѓє! – деді б±л. – О жаѓы-

нан ш‰кірміз, єзірге... Ал ‰йге
кірейік, Аќа.

– Е, ендеше бопты. Ќалѓан
єњгімені ас ‰стінде айтайын.

Сырттай ќараѓанда, ел кезіп
ж‰рген дуана, дєруіш кμрінген-
мен, Аќањныњ б‰кіл бойынан бек-
заттыќтыњ белгісі ањќып т±рушы
еді. Сабырлы мінезі, салмаќты
сμзі, кербез ж‰ріс-т±рысы, келісті
келбет-пішіні – бєрі-бєрі μзіне туа
бітті жарасымдыт±ѓын. Єсіресе,
сол  к‰нгі  бейнесі  Есбергенніњ
есінде ерекше ќалып ќойыпты.
Аќс±р шапанын арќасына жел-
бегей жамылып, аќ к‰містей са-
ќалын салалы саусаќтарымен
саумалап ќойып, тμр басында
малдас ќ±рып отырѓан ол небір
єдемі єњгіменіњ тиегін аѓытып еді.

– Мен Метрейді жиырмасын-
шы жылдардыњ басынан бері
білемін, – деді бір кезек аќќ±йрыќ
шай алдына келгенде. – Б±л μлке-
ге алѓаш табан тіреген кезінде ол
отыздан жања асќан жігіт бола-
тын. Тегі, сєбет жаѓында бай-
ќ±лаќтарды кємпескелеп жат
ќанда бері ќарай жылыстап кет-
се керек. Сонда, мен кμрген
уаќытта, оныњ екі жирен аты мен
Марпа деген жоян сары ќаты-
нынан басќа кμзге ілінер байлыѓы
кμрінбеген.

(Жалѓасы бар.)

(Жалѓасы. Басы газеттіњ μткен
сандарында.)

Дидахмет ЄШІМХАН¦ЛЫ

Жер ањсаѓанЖер ањсаѓанЖер ањсаѓанЖер ањсаѓанЖер ањсаѓан
САРЫАТАНСАРЫАТАНСАРЫАТАНСАРЫАТАНСАРЫАТАН

Н¤МІРДЕН – Н¤МІРГЕ

Жер ањсаѓанЖер ањсаѓанЖер ањсаѓанЖер ањсаѓанЖер ањсаѓан
САРЫАТАНСАРЫАТАНСАРЫАТАНСАРЫАТАНСАРЫАТАН

Жазылмас аурумен бетпе-бет келген адамдар
кμпшілік жаѓдайда жалѓыздыќтыњ зардабын шегеді,
μзімен-μзі т±йыќталып, μзініњ к‰ш-жігеріне деген
сенімін жоѓалтады. М‰мкіндігі шектеулі жандардыњ
ќандай жаѓдайда болмасын μзгелермен ќ±ќыѓы тењ
екенін естен шыѓармай, оларѓа к‰ш-жігер  беріп, білім,
керек аќпарат  алуѓа, т‰рлі  μнермен  айналысуѓа
жаѓдай жасайтын бірде-бір мекемелердіњ  бірі –
Ќостанай облыстыќ арнайы кітапханасы.

Осы апта бойы кітапхана т‰рлі ќайырымдылыќ акцияларын
±йымдастыруды жоспарлап отыр. Соныњ бірі ретінде кітапхана
±жымы ашыќ есік к‰нін μткізді. Ќазаќстанда жыл сайын ќазанныњ
єрбір екінші жексенбісінде М‰гедектер к‰ні аталып μтеді. Б±л к‰нге
ат ќойып, айдар таѓудаѓы маќсат – адам ќ±ќыѓыныњ тењдігін ќам-
тамасыз ету жєне м‰гедектердіњ ќоѓам μміріне ќатысуын ќамта-
масыз ету. Биыл да дєст‰р бойынша Ќостанай арнайы кітапха-
насында м‰гедектер к‰ніне арналѓан шаралар циклі жоспарлан-
ѓан жєне ол "Мен єлемді ж‰регіммен сезінем" атты Ашыќ есік
к‰німен басталды. Осыѓан орай кітапханада кμрме ±йымдасты-
рылды. Заѓип жанныњ μмірін сєл де болса жењілдету ‰шін ќолда-
нылатын ќ±ралдар: лупалар, саѓаттар, балдаќтар, тифломагни-
тофон, жазуды оќуѓа арналѓан аспаптар, кітап оќи алатын "Кни-
голюб" машинасы кμрсетілді. Кітапхана ќызметкерлері аталѓан
шараѓа Ќостанай єлеуметтік-техникалыќ колледжі, Ќостанай эко-
номикалыќ колледжініњ болашаќтаѓы єлеуметтік ќызметкерлері
жєне ќалалыќ Жеке кμмекшілер ќызметініњ μкілдерін  шаќырды.
Б±л акцияныњ маќсаты – студенттер мен жеке кμмекшілерді кітап-
хананыњ ж±мысымен таныстыру, олардыњ назарын соќыр адам-
дардыњ м±њ-м±ќтажына аудару.

– Кездесу барысында ќонаќтар кітапхананыњ ќ±рылу тарихы-
мен, ж±мыстыњ єдістерімен жєне оќырмандарѓа ќызмет кμрсету
т‰рлерімен танысты. Кездесуге келгендерге біздіњ к‰нделікті
μмірде пайдаланатын жєне оќырмандарымызѓа аќпаратты жет-
кізуге кμмектесетін тифлотехника мен тифлоќ±ралдар кμрсетілді,
сондай-аќ ќорлар мен кітапханалыќ-аќпараттыќ ќызмет туралы
толыќ аќпарат берілді. Шараѓа жиналѓандар Брайль ќарпімен
хат жазу техникасына шынайы ќызыѓушылыќтарын білдірді, олар-
ѓа Брайль принтерімен шыѓарылѓан мєтінді μз беттерінше оќып
шыѓу ±сынылды. Олардыњ ішінде заманауи, арнайы жабдыќпен
жабдыќталѓан кітапхананы алѓаш кμргендер де болды. Олардыњ
айтуынша, б±рын олар кітапхананыњ ішкі ж±мысы жайында, оныњ
ќиындыѓы мен ерекшеліктері жайында ешќашан ойланбаѓан
болып шыќты. Алайда олардыњ ішінде кітапханамен б±рыннан
араласып келе жатќандар да баршылыќ, – дейді кітапхана бас-
шысы Мария Дарменова.

Осы акция  аясында Рудный ќаласындаѓы филиал да "М‰ге-
дектік ‰кім емес" атты кμшпелі іс-шара ±йымдастырды. Кμру
м‰мкіндігі шектеулі жандармен болѓан кμшпелі шара Рудный
ќаласындаѓы №13 ОКЖ μтті. Б±л кездесудіњ басты кейіпкерлері
аќын, спортшы, оќырман Людмила Тупицына мен массаж жасау-
шы, шыѓармашылыќпен айналысушы, ќолμнер шебері Мария
Ќарымсаќова болды. Людмила жиналѓандарды μзініњ аќынды-
ѓымен, жыл мезгілдері, туѓан жер жєне табиѓат туралы мейірімге
толы μлењдерімен, хордыњ ќ±рамында єн айтуымен жєне дойбы
мен тоѓыз-ќ±малаќтан ќол жеткізген жетістіктерімен ќуантты.

Єлемніњ кμп елінде м‰гедектерге мемлекет тарапынан ќолдау
кμрсетіледі. М‰гедек жандарды ж±мысќа орналастыру жєне олар-
дыњ ќажеттіліктерін ќамтамасыз ету ‰шін арнайы баѓдарлама-
лар дайындалады. Мемлекеттіњ "Ќажетті ќаражат" баѓдарлама-
сына ќатысу арќылы Мария массаж кабинетіне ќажетті жабдыќ-
ты сатып алу ‰шін грантты жењіп алды. Ќытайдыњ н‰ктелі масса-
жын игерген шебер отбасыныњ шаруасына да ‰лгереді, ж±мыс-
тыњ арасында μзініњ істерін атќарады, спортпен айналысады,
т‰рлі заттар тігумен жєне тоќумен айналысады. Олар μздерініњ
істерімен алдыѓа ќойѓан маќсатќа ќол жеткізу ‰шін м‰гедектіктіњ
кедергі бола алмайтынын дєлелдеп келеді.

КЕДЕРГІСІЗ  КЕЛЕШЕК

"Мен єлемді
ж‰регіммен

сезінем"
Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА
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Б‰гінгі ж±мыскердіњ
берекелі болашаѓы

Болашаќты болжауѓа єркімніњ-аќ таласы бар. Біраќ,
оны тап басып болжау μте ќиын екені рас. ¤йткені,
болашаќ ќателікті кешірмейді. Ол ертењгі μмірін ойлай-
тындардыњ барлыѓын толѓандырады. Ал, "ќартайѓанда
бейнетімніњ зейнетін кμрем бе? Єлде балаларыма ма-
сыл болып ж‰рем бе?" – деген с±раќ екініњ бірініњ кμкей-
інде ж‰рері аныќ. Ал егер сол зейнетаќыњыздыњ ќан-
шалыќты болатыны μзіњізге де байланысты болса ше?!
Онда оныњ кμлемін айќындау, зейнеткерлік шаќты ба-
ѓамдау єрине оњайыраќ болар еді.

Міне, Ќазаќстанда енгізілгеніне биыл 18 жыл болѓан
жинаќтаушы зейнетаќы ж‰йесініњ мєні де осында.
Б‰гінде елімізде болашаќ зейнеткерлерді зейнетаќы-
мен ќамсыздандырудыњ жауапкершілігі мемлекет,
ж±мыс беруші жєне салымшыныњ арасында оњтайлы
‰лестірілген. Зейнетаќы жинаќтары – салымшыныњ
меншігі жєне оныњ саќталуына мемлекет кепілдік бе-
реді. Яѓни, тер тμгіп ењбек етіп, міндетті зейнетаќы жар-
наларыњызды Бірыњѓай жинаќтаушы зейнетаќы ќоры-
на уаќтылы тμлеп отырсањыз, болашаѓыњыз да жар-
ќын бола т‰седі деген сμз.

Ал ќазіргі тањда елімізде зейнетаќы ж‰йесі єлі де
кезењ-кезењмен жањѓыртылып жатыр. Соныњ аясында
2018 жылдыњ 1 ќањтарынан бастап зейнетаќымен ќам-
сыздандыру ж‰йесініњ шартты-жинаќтаушы ќ±рам-
дауышы деп аталатын ќ±рылымы енгізілейін деп
жатыр. Оны ќалай т‰сінуге болады?

Жє, алдымен тарихќа кμз ж‰гіртелік. Ол айтуѓа
т±рарлыќ. ¤йткені, елімізде ќалыптасќан кμпдењгейлі
жинаќтаушы зейнетаќы ж‰йесініњ наќты ќалай ж±мыс
істейтінін екініњ бірі біле бермейді.

Б±л т‰сінікті де. Себебі, елімізде зейнетаќы рефор-
масы ќолѓа алынѓан 1998 жылдан бері отандыќ зей-
нетаќы ж‰йесі талай кезењді бастан кешірді.

Б±ѓан дейін, сонау Кењес заманында Ќазаќстанда
ортаќ зейнетаќы ж‰йесі ж±мыс істегені белгілі. Зей-
нетаќы толыѓымен мемлекеттік бюджет жєне кєсіп-
орындардыњ саќтандыру тμлемдері есебінен тμленіп
отырды. Зейнетаќы бір рет ќана таѓайындалатын жєне
оныњ кμлемі елде орташа жалаќы мен μмір с‰ру дењ-
гейі μзгеріп кетсе де еш μзгермейтін. М±ндай ж‰йе нарыќ
заманыныњ талаптарына жауап бере алмады. ¤ткен
ѓасырдыњ 90-шы жылдары, тєуелсіздікке ќадам басќан
елімізде орын алѓан экономикалыќ даѓдарыстар, мем-
лекеттік кєсіпорындардыњ жабылуы, ж±мыссыздыќтыњ
белењ алуы, зейнеткерлер саныныњ артуы, демогра-
фиялыќ тоќыраулар оѓан кері єсер етті. Соныњ салда-
рынан бюджетке салыќ тμлеу к‰рт тμмендеп, жалаќы,
зейнетаќы тμлеу ќиындай т‰сті. Ж±мысќа ќабілетті аза-
маттар мен зейнеткерлер ара-ќатынасыныњ кμрсеткіші
– 1.8/1-ді ќ±рады. Ал кењес заманында б±л кμрсеткіш –
4/1 болатын. Яѓни, бір зейнеткердіњ зейнетаќысы
4 ж±мыскердіњ салыѓынан ќ±ралатын.

Содан, нарыќ заманыныњ талаптарына сай зейнет-
аќы реформасын ж‰ргізу ќажет болды. Сμйтіп, елімізде
жања бірегей жинаќтаушы зейнетаќы ж‰йесі енгізіле
бастады. Б±л жерде отандыќ ќаржыгерлер Чили елініњ
моделін негізге алды. Латын Америкасыныњ б±л елінде
аталмыш ж‰йе сонау 1981 жылы енгізілген болатын.

1997 жылы 20 маусымда жања тарихи ќ±жат – "Ќазаќ-
стан Республикасында зейнетаќымен ќамсызданды-
ру туралы" ЌР зањы ќабылданды. Сол жылы 24 ќырк‰й-
екте "Мемлекеттік жинаќтаушы зейнетаќы ќоры" жабыќ
акционерлік ќоѓамын ќ±ру туралы" ЌР ќаулысы шыќ-
ты. Ал, 1998 жылдыњ 1 ќањтарынан бастап ж±мыс
істейтін барша ќазаќстандыќтар жинаќтаушы зейнетаќы
ќорындаѓы μздерініњ жеке зейнетаќы шотына айлыќ
жалаќыларыныњ 10 пайызын міндетті т‰рде аудара
бастады. Сонымен ќатар, олар ерікті т‰рде зейнетаќы
аударымдарын жасай алатын болды. Жинаќталѓан
ќаржы наќты экономика салаларына инвестициялан-
ды. Ал, кењес заманынан келе жатќан барлыќ жењілде-
тілген зейнетаќылар жойылды. Егер ж±мыскер басќа
зейнетаќы ќорымен шарт жасамаѓан болса, ж±мыс
беруші міндетті зейнетаќы жарналарын Мемлекеттік
жинаќтаушы зейнетаќы ќорына аудара бастады.

1998-2013 жылдар аралыѓында Ќазаќстанда 10-нан
астам мемлекеттік емес жинаќтаушы зейнетаќы ќор-
лары ж±мыс істеді. Соњѓы жылдары меншікті капиталѓа
деген талаптыњ к‰шеюіне байланысты олар біріге бас-
тады. Т‰птеп келгенде мемлекеттік емес жинаќтаушы
зейнетаќы ќорларыныњ тμмен табыстылыѓы, салым-
шылардыњ инвестициялыќ саясатќа ыќпал ете алмауы
зейнетаќы ж‰йесін реформалауды одан єрі жалѓасты-
руды талап етті.

Елбасы Н±рс±лтан Назарбаев 2012 жылѓы 27
ќањтарда "Єлеуметтік-экономикалыќ жањѓырту – Ќазаќ-
стан дамуыныњ басты баѓыты" атты халыќќа Жолдау-
ында зейнетаќы реформасын кезењ-кезењмен жетілді-
ру керектігін баса айтты.

Сμйтіп, Елбасыныњ тапсырмасымен 2013 жылы 2
шілдеде "Ќазаќстан Республикасында зейнетаќымен
ќамсыздандыру туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
жања редакциядаѓы зањы ќолданысќа енгізілді. Соныњ
негізінде Ќазаќстанда зейнетаќы ж‰йесін кезењ-кезењ-
мен жањѓырту шарасы ќолѓа алынды. Зейнетаќы ак-
тивтерініњ Бірыњѓай жинаќтаушы зейнетаќы ќорына шо-
ѓырлануы зейнетаќы жинаќтарын саќтауѓа жєне олар-
ды тиімді ќаржы ќ±ралдарына ж±мсау арќылы μсімін
ќамтамасыз етуге тамаша м‰мкіндік берді. Зейнетаќы
ж‰йесін жањѓыртудыњ алѓашќы кезењі аясында 2014
жылдыњ 1 ќањтарынан бастап ж±мыс берушілер зиян-
ды (аса зиянды) ж±мыстармен айналысатын ж±мыс-

керлерініњ пайдасына μз ќаражатынан жалаќыныњ
5 пайызын Бірыњѓай жинаќтаушы зейнетаќы ќорына
аударуѓа мінденттенді. Зиянды (аса зиянды) кєсіптер
тізімін ЌР ‡кіметі бекітеді. Сонымен ќатар, ж±мыс
істейтін, біраќ, бала к‰тімімен ‰йде отырѓан єйелдерге
бір жылѓа дейін бюджет есебінен міндетті зейнетаќы
жарналары тμлене бастады.

Мінеки, єњгімеміздіњ басында айтылѓан таќырыбы-
мызѓа да келіп жеттік. Зейнетаќымен ќамсыздандыру-
дыњ барабарлыѓын саќтау маќсатында 2018 жылдыњ
1 ќањтарынан бастап елімізде зейнетаќы ж‰йесініњ шарт-
ты-жинаќтаушы ќ±рамдауышы енгізілмек. Яѓни,  Ќазаќ-
стандаѓы барлыќ ж±мыс берушілер (олардыњ ішінде
зиянды (аса зиянды) ж±мыстармен айналысатын
ж±мыскерлерініњ пайдасына μз ќаражатынан жалаќы-
ныњ 5 пайызын БЖЗЌ-ѓа міндетті кєсіптік зейнетаќы
жарнасы ретінде тμлеп келген ж±мыс берушілер де бар)
ењбек жаѓдайына ќарамастан μз ќаражаты есебінен
ќызметкерлерініњ пайдасына жалаќыныњ 5 пайызын
ж±мыс берушініњ міндетті зейнетаќы жарнасы ретінде
аударатын болады. Б±л ‰шін Бірыњѓай жинаќтаушы
зейнетаќы ќорында єрбір ж±мыскерге арнап μз алдына
бμлек шартты зейнетаќы шоты ашылады. Б±л шоттаѓы
зейнетаќы жинаќтары ж±мыскердіњ меншігі болып
табылмайды жєне м±раѓа ќалдырылмайды. Біраќ, б±л
жерде мына жєйтті ескерген жμн. Егер зейнеткердіњ μзі
жинаѓан зейнетаќы жинаќтары (жалаќысыныњ 10
пайызы) оѓан жеке  зейнетаќы шотындаѓы аќшасы
таусылѓанша тμленетін болса, мына шартты зейнетаќы
шотындаѓы зейнетаќы жинаќтары оѓан μмір бойына
тμленетін болады. Б±л шоттардаѓы аќша таусылмай-
ды. Ќалайша? Себебі, б±л тμлемдер сол шартты-жи-
наќтаушы ж‰йедегі жиналѓан ќаржыны ќайта бμлу, та-
рату арќылы ж‰зеге асырылып отырады.

Шартты зейнетаќы шотына аударылатын жарналар
жыл сайын капиталданады жєне ќаржы ќ±ралдарына
инвестицияланады.

Б±л ретте кіріс инвестициялыќ ќызметтіњ нєтижеле-
ріне, сондай-аќ ќаржы нарыќтарыныњ жай-к‰йіне бай-
ланысты ќалыптасады.

Айтпаќшы, инфляция дењгейін ескере отырып, жар-
налардыњ саќталуы бойынша мемлекеттік кепілдіктер
шартты-жинаќтаушы ќ±рамдауышына ќолданылмай-
ды. Зањ бойынша шартты зейнетаќы шоттарындаѓы жи-
наќтар 5 жылдан кейін, яѓни 2023 жылдан бастап зей-
нетке шыќќан жандарѓа (58-63/63), сондай-аќ, м‰ге-
дектігініњ мерзімі жоќ бірінші жєне екінші топтаѓы м‰ге-
дектерге тμлене бастайды. Б±л ‰шін шартты зейнетаќы
шотына ж±мыс берушініњ міндетті зейнетаќы жарнала-
ры кем дегенде бес жыл т±раќты т‰рде ай сайын ауда-
рылуы керек.

Жыл сайын шартты зейнетаќы кμлемі БЖЗЌ-ныњ
ќаржылыќ м‰мкіндігі жєне демографиялыќ кμрсеткіш-
терге сєйкес индекстеледі. Ќазіргі тањда елімізде осы
шартты-жинаќтаушы ќ±рамдауышты енгізу єдістемесі
барынша пысыќталып жатыр. Б±л жерде Швецияныњ
моделі негізге алынѓан.

Осылайша, ќазаќстандыќтар ‰шін таѓы бір зей-
нетаќы тμлемдерін алу тетігі пайда болды. Мамандар-
дыњ айтуынша, б±л шара адамдарды зейнетаќы ж‰йе-
сіне ќатысуѓа ынталандыра т‰седі.

Єњгімеміздіњ соњында естеріњізге сала кетелік, 2018
жылдыњ 1 шілдесінен бастап базалыќ зейнетаќы тμлемі
зейнеткерлік жасќа шыќќанда жєне зейнетаќы ж‰йесі-
не ќатысу мерзіміне байланысты таѓайындалатын бо-
лады. Егер ќатысу мерзімі жоќ немесе 10 жылѓа дейін
болса, онда базалыќ зейнетаќы ењ тμменгі к‰нкμріс дењ-
гейініњ 50 пайызын ќ±райды. 10 жылдан жоѓары єрбір
жыл ‰шін оныњ кμлемі 2 пайызѓа ±лѓайып отырады, ал
35 жыл жєне одан кμп болатын болса, онда базалыќ
зейнетаќыныњ кμлемі ењ тμменгі к‰нкμріс дењгейініњ кμле-
мімен тењ болады.

Б±дан басќа, ќазіргі зейнеткерлер ‰шін де, сол сияќ-
ты 1998 жылдыњ 1 ќањтарына дейін кемінде 6 ай ењбек
μтілі бар азаматтар ‰шін де ортаќ зейнетаќы тμлемдері
єлі саќталады. Б±л ортаќ зейнетаќыныњ мμлшері жыл
сайын инфляция дењгейінен екі пайызѓа ілгерілеп, ин-
декстеледі.

Ќ±рметті оќырман! ¦сынылып отырѓан μзгерістер
тек зейнеткерлер арасында кедейлікті азайтуѓа ѓана
емес, сонымен ќатар азаматтардыњ ењбекке ынтасын
к‰шейтуге жєне ењбек ќатынастарын зањдастыруѓа, ин-
вестициялыќ табысты арттыруѓа  баѓытталѓан. Олар
ќазіргі зейнеткерлердіњ де, болашаќ зейнеткерлердіњ де
м‰дделеріне сай келеді.

Айтса айтќандай, б‰гінгі тањда Бірыњѓай жинаќтау-
шы зейнетаќы ќоры аясында салымшылардыњ инвес-
тициялыќ табысы арта  т‰суде.

2016 жылѓы 1 ќырк‰йектегі жаѓдай бойынша зей-
нетаќы жинаќтарыныњ жалпы сомасы шамамен – 6,41
трлн. тењгені ќ±рады.

Шарттардыњ барлыќ т‰рі бойынша салымшылардыњ
(алушылардыњ) жеке зейнетаќы шоттарыныњ саны ша-
мамен – 10,10 млн. бірлікке жетті.

2016 жылѓы 1 ќырк‰йектегі жаѓдай бойынша таза
инвестициялыќ табыс сомасы – 393,26 млрд. тењгені
ќ±рады.

БЖЗЌ салымшыларыныњ жыл басынан бергі зейнет-
аќы активтері бойынша табыстылыѓы – 6,6%-ды
ќ±рады.

Б±л, ±ќсас кезењдегі ќ±нсыздану дењгейінен (5,4%)
– 1,2%-ѓа жоѓары.

Айбота ЖАППАРБЕРГЕН.

 "Ќазаќшањыз
ќалай?"

Сарыкμл аудандыќ мєдениет ‰йінде
"Ќазаќшањыз ќалай?" атты сайыс μтті. Оѓан
мемлекеттік тілімізді жетік мењгерген т‰рлі ±лт
μкілдерінен тоѓыз адам ќатысты.

Ауданныњ т‰кпір-т‰кпірінен келген ‰міткерлер тμрт кезењнен сын-
ѓа т‰сті. Алдымен, олар μздерін таныстырса, одан кейін ќазаќ аќын-
жазушыларыныњ шыѓармаларын мєнерлеп оќыды. Маќал-мєтел
бойынша жарысып, соњѓы сында ќазаќ тілін ќаншалыќты білетіндік-
терін байќатты.

Сайыстыњ ќорытындысында бірінші орынды  Анастасия Крыв-
шич  (Урицк ОМ), екінші орынды Яна Холикова  (Севастополь ОМ),
‰шінші орынды Олеся Чернышова (Крылов ОМ) иеленді. Ќалѓан ќаты-
сушылар да белсенді μнер кμрсеткендері ‰шін мадаќтама ќаѓазы
жєне аќшалай сыйлыќтармен марапатталды.

 Сарыкμл ауданы.

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – МЄРТЕБЕЊ!

№2 облыстыќ ѓылыми-ємбе-
бап кітапханада Арќалыќ ќала-
сыныњ 60 жылдыѓы, Арќалыќ
ќаласындаѓы №2 облыстыќ
ѓылыми-ємбебап кітапхананыњ
45 жылдыќ мерейтойы жєне
кітапханашылар к‰ні аясында
"Кітапханадаѓы кμњілді т‰н" атты
іс-шара μткізілді.

Шараныњ т±њѓыш рет μткізіліп
отырѓанына ќарамастан халыќ
кμптеп жиналды. Ќалалыќ мєде-
ниет жєне тілдерді дамыту
бμлімініњ басшысы Е.Мєметеков,
ќалалыќ ардагерлер кењесініњ
тμраѓасы Ж.Ѓапбас±лы ќ±ттыќтау
сμз сμйледі. Кітапхана директо-
ры А.Н±рманова шараныњ маќ-
саты оќырмандарды тарту
екендігін айтып, т±раќты келуші-
лерді алѓыс хатпен марапаттады.
Демеушілер атынан сμз алѓан
"ОЛВИ" ЖШС президенті Т. Со-
колова ‰здік кітапхана ќызметкер-
леріне сый-сияпат жасады.

 Шара барысында кітапхана-
ныњ "Ѓажайып орман" деп атал-
ѓан І ќабатында: кітапханалыќ
квест "Ѓажайып орман єлемін-
де", "Сиќырлы сурет" фотосес-
сия, сазды караоке, би кеші; "Єде-
биет аралы" атты ІІ ќабатында:
авторлар дефилесі "Т‰нде оян-
ѓан акция" ("Бір ел – бір кітап" ак-
циясы бойынша) кітап жєрмењ-
кесі "¤лкетану ќонаќжайы", эру-
диттер сайысы, єдеби квест
"Шайхана", єдеби батл "¤лењ-
мен μрнектелген μњір", "Библио
FRESH" жєрмењкесі, дойбы,
шахмат турнирі; "Білім базары"
аталѓан ІІІ ќабатта: т‰нгі интел-
лектуал сайыстары, "Асыл ќазы-
на" ‰њгірі, кітап д‰њгіршегі, "С±лу-
лыќќа іњкєрлік" салоны, сєн
кμрсетілімі, шеберлік сыныпта-
ры, ±лттыќ ойындар ±йымдасты-
рылды.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: Іс-шарадан кμрініс.
Суретті т‰сірген автор.
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Ќостанай мемлекеттік педаго-
гикалыќ институты еліміздіњ
солт‰стік аймаќтарындаѓы
кєсіби-педагогикалыќ, жан-жаќ-
ты ѓылыми білім беретін жєне
зерттеу орталыѓына айналады.
Б±л оќу орныныњ міндеті –
кєсіби біліктілігі жоѓары, ќазіргі
заманѓа сай педагог даярлау.

Ќостанай  мемлекеттік педа-
гогикалыќ институтыныњ жар-
ќын болашаќтаѓы даму баѓдар-
ламасында "Ќазаќстан-2050"
стратегиясын  табысты іске асы-
ру жолы тањдалып, жоѓары мек-
тептерді дамытудыњ жаћандыќ
‰рдісіне сай стратегиялыќ баѓыт-
тары аныќталѓан. Олардыњ не-
гізгілері тμмендегідей:

1. Ќазіргі заманѓа сай  инсти-
тутты тамамдаѓан педагогтыњ
ќ±зырлыќ моделін енгізу, яѓни, ол
екі модельді біріктіреді:
м±ѓалімніњ ќ±зырлыќ моделі
жєне заманѓа сай педагогтарды
оќыту моделі. Ќ±зырлыќ модель-
дерді іске асырудыњ негізгі нєти-
желері:

– білім беру ќызметтерініњ са-
пасын халыќаралыќ дењгейге
кμтеру;

– зерттеу баѓыттарын кењей-
ту жєне ѓылыми жетістіктердіњ
санын арттыру;

– институттыњ ѓылыми зерттеу
ќызметін жетілдіру жєне ѓылыми
жетістіктерді ішінара коммер-
цияландыру.

Білім беру ќызметтерініњ са-
пасын халыќаралыќ дењгейге
кμтерудіњ негізгі жолдары мы-
нандай: ќазіргі заманѓа сай
оќыту  єдістемесін енгізу жєне
оќу ‰лгерімін баѓалау; білім бе-
руді модельдік ж‰йеге толыќ
кμшіру; икемді білім беру траек-
ториясына кμшу; тєжірибелік
саѓаттар санын арттыру жєне
μзіндік ж±мыстар сапасын кμте-
ру; кμп тілді оќыту баѓдарлама-
сын кењейту; сыртќы академия-
лыќ ±тќырлыќ ‰лесін арттыру.

Заманауи оќу ордасыныњ міндеті –
кєсіби маман даярлау

2. Білім беру ќызметін жањ-
ѓырту, ењбек нарыѓында ќажет-
тілікке сай жања білім беру баѓ-
дарламасын єзірлеу.

3. Т‰лектерді ж±мысќа орна-
ластыруды ±лѓайту жєне олар-
дыњ мансаптыќ μсуі мансаптыќ
орталыќтардыњ ашылуына да
байланысты, себебі олар т‰лек-
терді ж±мыс берушілердіњ бос
орындары туралы хабардар етіп
отырады, студенттермен семи-
нар μткізіп, оларды т‰йін дайын-
дауѓа жєне с±бхаттасудан μтуге
‰йретеді; студенттер ‰шін сына-
малыќ с±хбаттасулар ж‰ргізіледі.

4. Зерттеу баѓыттарын кењей-
ту  жєне ѓылыми жетістіктердіњ
санын арттыру. Ѓылыми єлеует-
тіњ дамуыныњ негізгі саласы
єрбір жоѓары оќу орныныњ ќ±ры-
лымдыќ бμлімшелерініњ ѓылыми
ќ±зырлыѓыныњ μзекті баѓыттары;
профессор-оќытушылар ќ±ра-
мын барынша тарту, білім алу-
шылардыњ ѓылыми зерттеулерін
ќаржыландыру; міндетті ѓылыми
баѓдарламалар мен шетелде
тєжірибеден μту жобасыныњ
шыѓынын ќаржыландыру, про-
фессор-оќытушылар ќ±рамы-
ныњ ѓылыми ќ±зырлыѓын т±раќ-
ты кμтеру ‰шін жаѓдай туѓызу.

Ѓылыми жетістіктерді ішінара
коммерцияландыруды дамыту
маќсатында технологияны ком-
мерциаландыру кењсесі ќ±рыла-
ды. Оныњ атќаратын ќызметтері:
кірісті кμбейту маќсатында зият-
керлік меншікті басќару; Ќоста-
най  мемлекеттік педагогикалыќ
институтыныњ єзірлемесі не-
гізінде серіктестермен біріге
отырып, инновациялыќ жєне
стартап-жобаларды іске асыру .

5. Білім беру ±жымында ѓылы-
ми-негізделген тєсілдерді ±йым-
дастыру жєне дамыту маќсатын-
да Білім тарату кењсесі ќ±рыла-
ды. Оныњ негізгі атќаратын
міндеті: аќпараттыќ ж‰йе арќы-
лы технологиялыќ сипаттаѓы

аќпараттарды тарату,  б±ќара-
лыќ аќпарат ќ±ралдары арќы-
лы, тікелей тарату, μзге де арна-
лар ж‰ргізу, тєжірибе ж‰зінде
озыќ инновацияларды пайдала-
на отырып,  ќысќа мерзімді білім
беру семинарларын μткізу жєне
оларды білім беруде пайдала-
нуды кμрсету; Ќостанай  мемле-
кеттік педагогикалыќ институты
профессорлыќ-оќытушылар
ќ±рамы  тікелей кењес береді.

6. Баѓдарламаны  ж‰зеге асы-
ру маќсатында институттыњ
ќ±рылымын жетілдіру ±сыныла-
ды жєне оныњ бμлімшелері ара-
сындаѓы наќты μкілеттік  шек-
теулер ќойылады.

Кафедраларѓа, деканаттарѓа
баѓынатын болады, олар μз
к‰штерін білім беру баѓдарлама-
сын ж‰зеге асыруѓа жєне  білім
беру ќызметтерін жетілдіруге
ж±мсайды.

Кењселер белгілі бір ѓылыми
баѓыттыњ дамуына ќолдау жа-
сайды немесе  басќа да мєсе-
лелерді шешеді.

Негізгі  єкімшілік,  департа-
менттер. Оѓан єр  т‰рлі бμлімдер
кіреді, олардыњ атќаратын ќыз-
меттері факультеттер мен кењсе-
лердіњ ж±мыс істеулеріне жаѓдай
жасауѓа баѓытталады.

Сондыќтан, Ќостанай  мемле-
кеттік педагогикалыќ институты-
ныњ даму баѓдарламасын  ж‰зе-
ге асыру, институтты кєсіби –
педагогикалыќ, ѓылыми білім
беру жєне  зерттеу орталыѓына,
білім беру ќызметтерініњ сапа-
сын халыќаралыќ дењгейге кμте-
руіне жєне институт тек Ќазаќ-
станныњ Солт‰стік аймаѓында
ѓана емес,  республика бойын-
ша жетекші жоѓарѓы оќу орнына
айналатындыѓыныњ кепілі бола
алады.

 Г‰лмира ДАМБАУЛОВА,
М.Дулатов атындаѓы

ЌИнЭУ экономика  факуль-
тетініњ деканы, э.ѓ.к., доцент.

Асќа шаќырамыз
Анамыз, єжеміз Ербатырќызы Єлкенніњ д‰ниеден озѓанына 1 жыл

толуына байланысты берілетін асќа аѓайын-туыс жєне барша таныс жа-
маѓатты шаќырамыз.

Ас берілетін елді мекен: Ќостанай ауданы, Семенов ауылыныњ мешіті,
2016 жылдыњ 23 ќазаны, саѓат 12.00.

            Ташмаѓанбет єулеті.

 Иванов Александр Васильевич сенiмдi т±лѓасы Турбабин Илья Леонидо-
вич, кепiлдiк м‰лiктi соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Мењдіќара
ауданы, Первомай ауылдыќ округініњ аумаѓында орналасќан шаруа ќожалы-
ѓын ж‰ргiзуге арналѓан 55,0 га кμлемі, кадастрлік  нμмірі 12-185-030-246, 161,2
га кμлемі, кадастрлік нμмірі 12-185-030-031  жер учаскесіне жер пайдалану
ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізеді. Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен
сауда μткiзілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгiзiледi. Сауда 2016
жылѓы 4 ќараша 10.00 саѓатта мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы,
Мењдіќара ауданы, Боровской к., Алтынсарин кμш, 41 ‰й. ¤тінімдер 2016
жылѓы 3 ќараша 18-00 саѓатќа дейiнгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан
жерінде ќабылданады: Ќостанай ќ., Дзержинский кμшесі, 61Б ‰й, телефон 8-
707-627-35-83.

Доверенное лицо Иванова Александра Васильевича Турбабин Илья Лео-
нидович в порядке внесудебной реализации залогового имущества, объяв-
ляет о проведении торгов по продаже права временного возмездного земле-
пользования на земельные участки, расположенные на территории Перво-
майского сельского округа, Мендыкаринского района, Костанайской области,
предназначенные для ведения крестьянского хозяйства: кадастровый номер
12-185-030-246, площадью 55,0 га, кадастровый номер 12-185-030-031, пло-
щадью 161,2 га. Покупная цена вносится наличными деньгами в течение 5-ти
календарных дней с момента  проведения торгов. Торги состоятся 4 ноября
2016 года в 10.00 часов по адресу: Мендыкаринский район, с.Боровское,
ул.Алтынсарина, д.41.Заявки принимаются в срок до 18-00 часов 3 ноября
2016 года по месту нахождения доверенного лица: г.Костанай, улица Дзер-
жинского, 61Б, телефон 8-707-627-35-83.

Алѓыс айтамын

Ќостанай облыстыќ ауруханасыныњ хирургия бμлімініњ бас хирургі Ќанат Мырзаѓали-
евич Абильденге жєне емдеуші дєрігер В.В. Ханѓа, бμлімше медбикелеріне алѓысымды
білдіремін.¤мірде баќытты,  абыройлы болуларыњызѓа тілектеспін. Мені емдеп жазѓанда-
рыњызѓа шын ж‰ректен алѓыс айтамын.

 Батыр ана Зибаг‰л Ќапышќызы Н±рбек.
 Жанкелдин ауданы, Ќызбел  ауылы.

Ќостанай ауданы єкімдігі білім бμлімініњ
Затобол мектеп-гимназиясында μрт-тактика-
лыќ жаттыѓуы μтті.

Жаттыѓудыњ тактикалыќ болжамы бойын-
ша электр сымдарыныњ ќысќа т±йыќталуы
нєтижесінде мєжіліс залында сахнаныњ т±та-
нуы орын алды. Ќызмет кμрсету персоналы
жануды байќаѓаннан кейін мектеп директо-
рына жєне μртке ќарсы ќызметіне хабарла-
ѓан. ¤рт сμндірушілер келгенге дейін педа-
гогтар мектеп оќушыларын эвакуациялаѓан
болатын. Бірінші болып μрт орнына №10
¤СБ кезекші ќарауылы келді. ¤ртке барлау
жєне баѓалау жасаѓаннан кейін шаќыртудыњ
жоѓарѓы номері жарияланды.

Затобол мектеп-гимназиясыныњ бастау-
ыш сынып оќытушысы Ольга Герасимова-
ныњ сμзіне ќараѓанда "Осы тєріздес μрт
сμндіру жаттыѓулары мектеп ‰шін μте мањыз-
ды, μйткені балалар тμтенше жаѓдайларѓа бой
‰йретуі жєне пысыќтауы тиіс, шын мєнінде дабыл
болѓан кезде ѓимараттан еш бей-берекетсіз жєне
‰рейсіз шыѓып кетулері керек". Ѓимаратта μрт
сμндірушілер ж±мыс істеп жатќанда оќушылар
мектеп стадионында ќауіпсіз ара ќашыќтыќта бол-
ды.

Барлыѓы жаттыѓуѓа 6 автоцистерна жєне 1 ав-
тосаты, Ќостанай ауданы Затобол п. № 10 μрт
сμндіру бμлімі жєне Ќостанай ќ. 1-¤СБ, 2-М¤СБ
ќатысты.

¤рт-тактикалыќ жаттыѓуы аяќталѓаннан кейін
μрт сμндірушілер 1-2 сынып оќушылары ‰шін μрт
сμндіру машиналарыныњ кішігірім кμрмесін ±йым-
дастырды. ¤рт сμндірушілер балаларѓа μрттіњ

Мектептегі μрт-тактикалыќ
жаттыѓу

негізгі туындау себебі, μрт сμндіру ќ±ралдары ту-
ралы айтып берді жєне μрт техникасыныњ ж±мыс
принципін т‰сіндірді. Олар єњгімені ќызыѓушылыќ-
пен тыњдады, алайда олар ‰шін ењ ќызыќтысы μрт
сμндіру машинасыныњ ішіне кіріп, бєрін μз кμзде-
рімен кμру болатын.

Оќушылар ќолдарынан ±ялы телефондарын
т‰сірмей аса бір ќызыѓушылыќ сезіммен μрт тех-
никасыныњ жєне μрт сμндіруші экипировкасыныњ
жанында суретке т‰сіп жатты, олар ‰шін б±л не-
ѓ±рлым ойынѓа жаќын болды, алайда шын μмірде
осы кμргендердіњ барлыѓы олардыњ μмірін ќ±тќа-
рып ќалуѓа септігін тигізері аныќ.

"Ќостанай облысы ТЖД ¤С жєне АЌЖЌ"
ММ баспасμз ќызметі.

12 μрт бекеті
ашылды

13 ќазанда Ќарабалыќ ауданыныњ Новотроицк селосыныњ "Но-
вотроицк-1" ЖШС базасында № 12 жеке μрт бекетініњ ашылуы бол-
ды. ¤рт сμндірушілердіњ жања бμлімшелерініњ ќ±рылымы Новотро-
ицк жєне Победа ауылдыќ округтерініњ аумаѓынан алыс  орналас-
ќан 9  ауылды ќосымша μртке ќарсы ќорѓаумен ќамтамасыз етеді.
Ќорѓалатын елді мекендердегі т±рѓындардыњ саны 2 мыњнан астам.

Ќостанай облысында ќ±рылѓан осы бекет есеп бойынша 12-ші
болып келеді.  Осындай бекеттер Єулиекμл, Таран, Жітіќара, Ќоста-
най жєне ¦зынкμл аудандарында ж±мысын істеуде.

Бекеттіњ штаттыќ саны 10 адамды ќ±райды. Оларѓа ѓимарат пен
бір Урал-375  μрт автокμлігі бμлінді. Одан басќа, жања ќ±рылѓан μрт
ќ±рылымы ‰шін Ќостанай облысыныњ ТЖ департаментімен техни-
калыќ жарамды к‰йде μртке ќарсы ќ±ралдар жиынтыѓы мен киім-
кешекпен жабдыќталуына кμмек кμрсетті.

"¤С жєне АЌЖЌ" ММ Кєсіби даярлыќ мектебініњ командалыќ –
±стаздар ќ±рамымен "Новотроицк-1" ЖШС  ерікті μрт ќ±рылымдары-
ныњ 4 ж‰ргізушісі мен 6 μрт сμндірушісіне 40 саѓаттыќ баѓдарлама
бойынша оќыту ж‰ргізілді. Санаттыќ комиссия аяќталѓаннан соњ
сынаќтар ќабылданып  лауазымдар бойынша бастапќы даярлыќ-
тан μткені туралы сертификаттар берілді. Енді Новотроицк селосын-
да тєуліктік кезекшілікті  жауынгерлік есептер ж‰ргізеді.

Бекетті ашу рєсіміне Ќостанай облысыныњ Тμтенше жаѓдайлар
департаментініњ бастыѓы, азаматтыќ ќорѓау полковнигі Т.Кєкімов,
Ќарабалыќ ауданы єкімініњ орынбасары А.Сарин басќа да ќонаќ-
тар мен БАЌ μкілдері ќатысты.

Жиналѓандарды ќ±ттыќтай отыра, "Новотроицк-1" ЖШС базасын-
да жања μрт депосын ашуѓа м‰мкіндік бергені ‰шін азаматтыќ ќорѓау
полковнигі Талѓат Кєкімов Анатолий Витошкоѓа алѓысын білдірді. Но-
вотроицк жєне Победа ауылдыќ округтер т±рѓындарыныњ ќауіпсіздік
дењгейін жоѓарылатуѓа м‰мкіндік береді.

Ќостанай облысыныњ ТЖД Мемлекеттік
тіл жєне аќпарат тобы.

¤МІР САПАСЫ
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Сүйікті газет 
келгенде!

– Ə, қарағым, амансың ба! 
Өзім де біліп едім  келетініңді. 
Сен маған сіңілі болып келесің 
ғой. Аталарымыз бір жерден – 
Үйқызылдан шыққан емес пе? 
Мен сенің əкең Алпамышты 
да жақсы білуші едім, – деді 
жадырай күліп,  бетімнен сүйіп 
қарсы алған Зəкəз Үəлиқызы.  

Міне, қазақилығымыздың 
бір кереметі осы – сөйлесе 
келе біз өзімізге туыс адамды 
қандай жағдайда болсын та-
уып аламыз. 

Сонымен əңгімеміз Зəкəз 
Сəттібаева жайлы болмақ. 
Дүниеге шыр етіп келгеніне 
де сексен жыл.  Бала болды, 
қатарларымен ойнады, күлді.
Ел басына түскен 1941-1945 
жылғы  Ұлы Отан соғысының 
ауыртпалығын  бала болса 
да жүрегімен сезіне білді. 
Сол кездегі қиындықтарды өз 
иығымен көтеріп, өз көзімен 
көрді. Соғыстан ауыр жарақат-
танып келген əкесі ұжымшар-
да соңғы күндеріне де йін ең-
бектеніп, əйтеуір  соғыстан 

алған жарадан оңалмай, 
о дүниелік болды. Əжеміз 
үйдегі балалардың үлкені 
болыпты. Балалық шақтың 
қалай өтіп кеткенін де сезі-
не алмапты. Себебі, ол 
кезде мектептің болмауы-
на байланысты 4 сыныпты 
Үйқызылда аяқтаған соң, 
бір жыл Чехов кентінде, ке-
лесі жылы – Абайда, одан 
арғысын Үйкескенде оқуға 
мəжбүр болды. Үстінде дені 
дұрыс жылы киім де жоқ. 

– Əйтсе де оқудан қал-
мауға тырыстық, – дейді 
Зəкəз əжей. Жетінші сы-

ныпты тəмəмдаған бойы оқу-
ды тоқтатуға мəжбүр болды, 
өйткені өзінен кейінгі кіші сіңлі-
інілері өсіп қалды, оларды 
оқыту қажет болды. 

– Анама көмектесіп, кол-
хоздың жұмысына кірісе 
бастадым, – деп күрсінді ақ-
жаулықты ана. Сосын сəл 
ойланып кідірді де, əңгімесін   
жалғастырды.  – Сол кезде 
мен 13-14-тегі жасөспіріммін 
ғой. Бірақ анама көмектесу 
қажеттігін түсіндім, сондықтан 
ештеңеден аянбай жұмыс 
істей бастадым. Ол кезде біз 
Маркс – Үйкескенде тұрып 
жатқанбыз. Он жеті жасымда 
Қуантай  Нұғманұлы Нұры-
мов деген жігітке тұрмысқа 
шықтым. Жолдасым өзімнен  
он  жас үлкен болды. Соғысқа 
қатысқан, сол жақта 1943 жыл-
дан 1950 жылға дейін жүріп 
келді. Өміріміздің 57 жылын 
бірге өткіздік, алты жылға жуық 

уақыт өтті, о дүниелік болғаны-
на. Сосын жастық шағы есіне 
түсіп кеткен қария, жанары 
күлімсіреп, тағы  қосты:

– Біз отбасын 1954 жыл-
дың 14 ақпанында құрдық, 
ал, бір айға жетпей, науры-
зда біздің жаққа Украинадан 
тың көтеруші қыз-жігіттер келе 
бастады. Кү йеуіммен екеуіміз 
де осы тың науқанына кірісіп 
кеттік. Біз де онда жаспыз ғой. 
Қайда ғана істемедік! Соқамен 
жер де жырттық, «Дизель» 
деген тракторға да міндік, 
басқарма сауыншы бол де-
гесін, сиырға да бардық. Мен 

ол кезде жаспын, сиыр сауу-
ды білмеймін.  Мария деген 
орыс əйелі сиыр саууды  апта 
ішінде үйретті ғой. Кейін қой 
фермасында да еңбектендім. 
Отарымда тоқсан  бас қой 
төлдерімен болды. Токта да 
жұмыс істедім. 

Əжейдің қамзолының өңірі 
түрлі-түрлі төсалқаларға толы. 
Медальдарын қарап жатқа-
нымды аңғарған əжей күлім-
сіреп сөзін жалғастырды:

– Кеңес дəуірінде «Мате-
ринская слава» медалімен 
үш рет, Елбасымыз Н.На-
зарбаевқа да мың бір алғыс, 
аналарды құрметтеп «Алтын 
алқа», «Күміс алқа»   төсалқа-
ларымен марапатталдым. Ол 
кезде жас отбасының өмірі 
үлкендердің қолында болды 
ғой. Қазіргідей бір-екі бала 
туып тоқтап қалуға онда біздің 
мүмкіншілігіміз болған жоқ.  
Дүниеге əкелген   он екі  бала-

ның қазір алтауы бар. Əр ба-
ланың, əрине, орны ерекше. 
Балалардың үлкені –  Ғалия, 
осында бухгалтер болып 
еңбектеніп жатыр. Құралай 
болса – мұғалім, ұлым  Ға-
лымжан отбасымен Сургут қа-
ласында тұрып жатыр, қызым 
Күлбəрəш Торғайда, Красивое 
деген жерде тұрады. Мен Са-
быржан ұлымның қолында Құ-
мар – кенжеммен бірге тұрып 
жатырмын. 

Сексенді  еңсерген ана: 
«Жиі ауырып қаламын, – 
дейді.   –   Əйтеуір дəрігерлерге 
рахмет, системаларын қойып, 

дəрілерін беріп, аяқтандырып 
отырады. Қолымдағы келінім 
Маржан Байтұрсынқызына да 
дəн ризамын. Рахмет. Туған 
шешесінен артық күтеді. Өзі 
орталық ауруханада балалар 
бөлімінде еңбектенеді, бірақ 
менің көңіліме қарап, үнемі 
барын ұсынып отырады. 
Міне, көрдің бе, мына бөлмені 
қалай түрлендіріп қойды. 

Шынымен, төбеде, қабыр-
ғаларда жалаушалар, ме-
рекелік сөздер бөлменің 
 шырайын ашып тұр. 

– Бақыттымын. Қиындық  
та болды. Еңбектің дəмін 
таттым. Жақсылық та көрдім. 
Бала сүйдім, қазір балала-
рымнан тараған  тоғыз неме-
ре, сегіз шөберем бар. Тəуба 
құдайға. Өміріме ризамын, — 
деп аяқтады сөзін абзал ана.

А.ƏМІРИНА.

Ұзынкөл ауданы.

гесін, сиырға да бардық. Мен рахмет, системаларын қойып, 

Ана бақытыАна бақытыАна бақытыАна бақытыАна бақытыАна бақыты
bc

Жуырда Л.Толстой атындағы 
облыстық əмбебап кітапханасында 
«Ашық есік» күні өтті. 

Арнайы ұйымдастырылған іс-шара 
таңертеңгі сағат 10:30-дан кешкі сағат 
18:00-ге дейін жалғасты. Сол іс-шара-
лардың бірі – «Баян Сұлу» АҚ Қостанай 
кондитерлік фабрикасының өкілдерімен 
кездесу. «Баян Сұлу» АҚ Қостанай кон-
дитерлік фабрикасы 40 жылдан астам 
уақыт жұмыс істеп келеді. Фабриканың 
толық құрылысы біткені жайында  1971 
жылы 30  қарашада фабриканың ди-
ректоры В.Ф. Крячуко əкімшілік-тұрмыс-
тық ұжымға жариялайды. 1974 жылдан 
бастап фабрика толыққанды жұмыс 
істей бастады. Осы күннен бастап фа-
брика қазіргі уақытқа дейін тəтті өндіріп 
келеді. Кондитер кəмпиттердің көптеген 
түрлерін шығарады. Өнімдер тек қана 
Қазақстан да емес, сонымен қатар, Қыр-
ғызстан, Өзбекстан, Қытай, Германия 
сияқты елдерге экспортталады. Кəмпит-
тердің құрамындағы өнімдердің 50%- нан  
астамы шетелден əкелінеді. Кəмпиттегі 
құсқа ұқсас марканың тарихы ең алғаш 
өндірілген «Птичье молоко» кəмпитімен 
байланысты. Ол еркін құс, əрі қазақтың 
оюын елестетеді екен. 

Кездесуге болашақ осы мамандық 
бойынша оқитын студенттер, яғни кон-
дитерлік мамандықты оқитын студент-
тер келді. Студенттер өздерінің көкейін де 
жүрген бірнеше сұрақтарға жауап алды 
жəне болашақ мамандық таңдауда қа-
телеспегендіктерін сезінді. Өндірістік 
бөлімнің басшысы Шаповалова Наталья 
Николаевна кəмпит жасаудағы барлық 
процестерді тəптіштеп анық əрі түсінікті 
тілмен айтып берді. 

Алмагүл ТАЛҒАТҚЫЗЫ,
ҚМУ-дың 3-курс  студенті.

Елімнің 
мақтанышы – 
еңбек адамы

Қостанай қаласында өткен облыс-
тық жастар чемпионатында (16-18-20 
жас) арқалықтық спортшылар 5 алтын, 
5 күміс, 5 қола медальға қол жеткізіп, ко-
мандалық есепте топ жарды. 

Жарысқа облысымыздың түкпір 
түкпірінен 8 команда қатысып, бақ сы-
насқан.

Тоғызқұмалақтың "классика" жəне 
"блиц" деп аталатын (ұзақ жəне қысқа 
уақыт) ойындарынан Камила Қаненова 
(18 жас, классика жəне блиц), Ақбота 
Сəруарова (16 жас, классика), Венера 
Кəкімова (20 жас, классика), Шыңғыс 
Сырбай (20 жас, блиц) бірінші орынды 
қанжығалады.

Жеңімпаздар алдағы қараша айының 
2 - 14 күндері Талдықорған қаласында 
өтетін ҚР жастар чемпионатына жолдама 
алды.

Арқалық қаласы.

Тоғызқұмалақтан 
топ жарды

Мұрат 
 ЖҮНІСҰЛЫ
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