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Қыдырбек 
 ҚИЫСХАНҰЛЫ

Өңірімізде жергілікті бюджет-
тің 55% жұмысшылардан жи-
налған салықтан құралады. Ал, 
биыл көптеген кәсіпорындардың 
табысы төмендейді деп күтілсе, 
қазынаға келіп түсетін кіріс те 
азаяды деген сөз. Тек былтырғы 
жылдың алғашқы жартыжыл-
дығында өңіріміздің бюджеті 500 
миллион теңгеге толмай қалған. 

Салық базасын ауқымды ету 
мақсатында салықтық әкімшілік 
басқару сапасы арттырылмақ. 
Салық пен төлемдердің бюд-
жетке толық әрі уақтылы келіп 
түсуі қадағалауға алынып, салық 
төлеушілер дер кезінде құлақтан-
дырылып отырады. Бұл – ай-
мағымыздың 2016 жылғы кіріс 
бөлігін қамту шараларына қатыс
ты бекітілетін дағдарысқа қарсы 
жоспары. Құжатты облыстық кіріс 
департаментінің басшысы Айбек 

Паяев таныстырды. 44 тармақты 
құрайтын жоспар аймақтағы 20 
департамент пен басқарманы 
қамтып отыр. Департамент бас-
шысы дағдарысқа қарсы жоспар 
оған қатысатын мемлекеттік ор-
гандардың өзара ықпалдастығы-
на байланысты екенін айтты.

– Өткен жылдың аяғында 
облыстық ІІД қызметкерлерімен 
бірлескен рейдтердің нәтижесін-
де 2,4 мың көлік жүргізушіден 
бюджетке 40 млн. теңге қайта-

рылды. 2,1 мың көлік иесінен 
92 млн. теңгені өндіріп алу және 
әкімшілік жауаптарға тарту жөнін-
де іс материал дары сотқа жол-
данды. Жалпы берешегі 3,8 млн. 
теңгені құрайтын 23 автокөлік 
бұғатталды. Бұдан бөлек, флеш-
моб түрінде, үнпарақтар тара-
ту арқылы түрлі шаралар қолға 
алынған. Осындай жұмыстардың 
арқасында көліктен түсетін салық 
200 млн. теңгеге артығымен орын-
далды, – деді Айбек Паяев, облыс 

әкімдігінің аппарат мәжілісінде.
Аймағымызда рұқсат құжат-

тарынсыз жарнама орналасты-
ру заң бұзушылықтары азаймай 
отыр. Мұндай деректер, әсіресе, 
Қостанай, Рудный, Лисаков, Арқа-
лық қалаларында көп тіркелген. 
Мемлекеттік кіріс департаменті 
мен ауданқалалардың өкілетті 
органдарының бірлесе атқарған 
жұмыстары да оң нәти-
же беріп, қазына 72,2 
млн. теңгеге толыққан.

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

САЛЫҚҚА САЛҒЫРТ ҚАРАМАҒАН ЖӨН

2-бет.

Қасқырбай 
 ҚОЙШЫМАНОВ

Бақытгүл Рахымова Қостанай ауданы,  Зареч-
ный дәрігерлік  амбулаториясының Абай пунктін-
де қызмет атқарады. Жүзден астам түтіні бар Абай 
ауылының тұрғындары Бақытгүл Қойғарақызын 
мақтан етеді. 34 жыл бойы ақ желеңін тастамаған 
ол сырқат жанды дәрімен ғана емес, жүрекпен де 
емдеу қажет дейді. 

– Дәрігер болуды мақсат еткенде, оның ауырт-
палықтарының болатынын да білген жөн. Жалпы, 
мұндай қызметке жай ғана қызығушылық пен ма-

мандық алу жеткіліксіз. Оған шын берілуің қажет, 
өйткені, сен адам өмірі үшін жауаптысың. 2014 жыл 
болатын. Боранды түн. Толғағы қысқан жас келін-
шекті облыс орталығына жеткізу керек. Амал жоқ, 
жылдам жету үшін жол үстінде төтенше жағдайлар 
қызметінің көлігіне міндік. Жол көрінер-көрін-
бес. Кейбір көліктер қар астында қалып қойған. 
Айтайын дегенім, ақ желеңділер осы сипаттағы 
оқиғалар кезінде сасқалақтап немесе айқай-шуға 
бой алдырмауы тиіс, – дейді тәжірибелі дәрігер. 

Ай сайын Абай ауылына аудан орталығынан 
дәрігер-педиатрлар келіп, медициналық  тексеру 
өткізеді. Қазір скрининг жүріп жатыр. Тегін ре-

цептпен 25 адамға  дәрі-дәрмек беріледі. Қарттар 
мен сәбилердің денсаулығы басты назарда. 

– Қатпары қалың саланың бүгінгі тірлігі қуан-
тарлық. Адам өміріне араша түсетін үздік маман-
дардың көбейгені – көңілге медеу. Солардың бірі 
– Бақытгүл Рахымова. Бір күні ойламаған жерден 
қызуым көтеріліп, талып қалдым. Есімді жисам, 
қасымда Бақытгүл Қойғарақызы тұр. Мені өлімнен 
алып қалған осы кісіге өмір бойы қарыздармын, – 
дейді ауыл тұрғыны Мұратбек Нұржанов. 

СУРЕТТЕ: Бақытгүл Рахымова.
Суретті түсірген Бағдат Ахметбеков.

АҚ ЖЕЛЕҢДІ АБЗАЛ ЖАНДАР

Алғыс  
арқалаған 

Бақытгүл Рахымова туралы сөз
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Дегенмен, салыќ мін-
деттемелерініњ орындалу-

ын ќадаѓалауѓа єділет де-
партаменті тарапынан келтіріл-
ген аныќтамалар мен аќпарат-
тардыњ б±рмаланып жеткізілуі
кесірін тигізбей ќоймапты.
Єділет органы берген мєлімет-
тердіњ 10% ќате. Аймаѓымыз-
даѓы 16 μњірден алынѓан мате-
риалдарда біресе жеке иденти-
фикациялыќ номер (ЖИН) жоќ,

кейбір ЖИН мен салыќ тμлеу-
шініњ нμмірі сєйкес келмейді.
Енді бірде азаматтардыњ туѓан
жылы мен ай-к‰ні д±рыс кμрсе-
тілмеген. Жоѓарыдаѓыдай ке-
лењсіздік кμлік ќ±ралдары мен
кμлік иелеріне де ќатысты. Мем-
лекеттік кіріс департаментініњ
осы келењсіздіктерді ретке кел-
тіру маќсатында бірлесе рейдтер
±йымдастыру туралы ±сынысы-
нан Алтынсарин, Денисов,

Кμктем келіп, ќар ерігелі бері ќаланыњ
коммуналдыќ мекемелерінде дамыл жоќ.
Басты маќсат – кμктемгі су тасќыныныњ
алдын алып, т±рѓын ‰йлер мен т±рѓын-
дардыњ ќауіпсіздігін саќтау.

 Арќалыќ ќаласында 117 кμпќабатты ‰й есеп-
те. Оныњ 87-не "Іскер - Арќалыќ" ЖШС ќызмет
кμрсетеді. Тапсырыс т‰сіп жатса ќалѓан 30 ‰й
кондоминиум нысанына да кμмек ќолын соза-
ды.

– ¦жымда 72 адам ж±мыс істейді. М±ныњ сыр-
тында єлеуметтік ж±мыс орны арќылы жіберіл-
ген 26 адам кμпќабатты ‰й аулаларыныњ таза-
лыѓын ќадаѓалайды. "Ќамданѓан ќапы ќалмай-
ды" деген. Былтыр к‰зде 8 куб  ќ±м т‰сіріп, жабыќ
орынѓа ќаптап дайындап ќойдыќ. Міне, енді ќажет
болѓанда жан-жаќќа сабылып іздеп жатпай, дай-
ын т±рѓан ќ±м толы ќапшыќтарды ќажетінше    пай-
даланудамыз. Біздіњ б±л ќарекетімізді тμтенше
жаѓдайлар ќызметі де жоѓары баѓалады.

Б‰гінгі тањда серіктестікке ќарайтын 4 учаске
бойынша: Абай дањѓылы, Ѓ.Ќайырбеков,
Ш.Жєнібек, Р.Маясова кμшелеріндегі бірќатар
‰йлердіњ іргелеріне ќ±м тμсеп, аѓын судыњ алдын
алып жатырмыз, – дейді серіктестік директоры
Тμлеу Баќытжан±лы.

Тμлеу Ќабжанов, ќала т±рѓыны: – Мен Шаќ-
шаќ Жєнібек кμшесі № 87 ‰йдіњ т±рѓынымын. Іскер
кєсіпорны ‰йіміздіњ мањайын абаттандырып,
ілкімділік танытады. Міне, кμктем шыѓа ‰йіміздіњ
іргесін ќардан тазартып, ќар суыныњ ‰йімізге ен-
беуі ‰шін к‰ш салуда. Ж±мыстарын жаќсы баѓа-
лап, алѓысымызды айтамыз.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: су тасќыныныњ алдын алу шара-
лары.

Суретті т‰сірген автор.

Су тасќынына саќадай сай

Аграрлыќ несие
корпорациясыныњ
кењестері енді
ќаламыздаѓы
Кєсіпкерлерге ќызмет
кμрсету орталыѓында да
беріледі.

Биылѓы жылдыњ наурыз
айынан бастап Кєсіпкерлерге ќызмет кμрсету ор-
талыѓында "Аграрлыќ несие корпорациясы" АЌ
кењестері беріледі. Мал  μсіруді, μсімдік шаруа-

Жітіќара, Ќамысты, Ќарасу
аудандарыныњ ішкі істер саласы
ќызметкерлері бас тартќан.

Аймаќ басшысы Архимед
М±хамбетов м±ндай мањызды
науќанда барлыќ органдардыњ
ж±мыла ж±мыс істеуін тапсыр-
ды. Єсіресе, салыќтан жалтара-
тындар мен жалѓан кєсіпкерлік
ќ±рѓандардыњ зањсыз ќызметін
єшкере ету де ±дайы уаќыттыњ
назарда болатынын ескертті.

Елбасымен дидарласќан

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

Елена Данилова туралы сμз

К¤КТЕМ ШУАЃЫ

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

Керек кењес

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

1-бет

САЛЫЌЌА САЛЃЫРТ
ЌАРАМАЃАН Ж¤Н

4-наурызда Аќордада Мемле-
кет басшысы Н.Є.Назарбаевтыњ
Ќазаќстанныњ єйелдер ќауымы-
мен болѓан "Кμктем шуаѓы" атты
кездесуіне ќатысу баќыты біздіњ
Елена Даниловаѓа да б±йырды.

– Кμктем мерекесі ќарсањын-
даѓы б±л кездесу мен ‰шін кере-
мет сый болды. Єр салада табыс-
ты ењбек етіп ж‰рген ќыз-келін-
шектер Елбасымен кездесіп,
ж‰рекжарды ілтипатына, сый-
ќ±рметіне бμленді. Жалпы,
ж‰здесу барысында ќатты ќобал-
жыдым. Біраќ, Кμшбасшымызды
кμзбе-кμз кμргенде алаб±ртќан
кμњілім бірден басылды. Теледи-
дардан кμрген басќа, шынайы
μмірде кμрген м‰лдем бμлек екен. Ол бізбен кμп єњгімелесті, кμп
єзілдесті.  Б±л жєй ѓана кездесу емес, емен-жарќын єњгімелесу
болды. Мемлекет басшысы еліміздіњ ќалыптасуы мен дамуындаѓы
єйелдердіњ баѓа жетпес рμліне тоќтала келіп, бізді ќоѓамдаѓы
бірліктіњ, жасампаздыќ пен т±раќтылыќтыњ бейнесіне тењеді. Сон-
дай-аќ, єйелдіњ басты парызы ана болу екенін атап μтті. Осындай
жылы ж‰здесуден соњ Елбасымен ќосылып, ќазаќтыњ халыќ єнін
шырќадыќ.  Президенттік т‰скі асќа бардыќ. Єрине, ол μзі ќатыса
алмады, біраќ, салтанат сарайында т‰стенудіњ μзі неге т±рады?
Т‰скі тамаќтан соњ мерекелік концертті тамашаладыќ. Прези-
денттіњ μзі бірнеше мєрте єн салды. Б±дан кейін біздерді μзіміз
аялдаѓан "Думан" ќонаќ ‰йініњ ±жымы ќ±ттыќтады. Бєрі де μте
тамаша μтті.

Мен, жас болсам да дєл осындай думанды  кездесуге ќатысќаны-
ма ќатты ќуаныштымын, – дейді Елена Сергеевна.

Жалпы, Елбасымен кездесуге Тєуелсіздіктіњ 25 жылдыѓына орай
25 адам шаќырылыпты.  Єр облыстан бір-бір адамнан. Ќостанайдыњ
атынан барѓан біздіњ жерлесіміз де Елбасыныњ алдында μз ж±мы-
сыныњ жетістіктері жайында єњгімелеп, аќ алѓысын білдіріп, м±ќа-
басында алма мен ќызѓалдаќтыњ суреті бар Ќазаќстан энциклопе-
диясын  тарту еткенін тањды-тањѓа ±рып,тамсана айтуѓа бар. Єсіре-
се, б±л к‰нді μмірініњ ењ баќытты шаѓына балайды.

Айта кеткен жμн, б‰гінде Елена Данилова Сарыкμл ауданындаѓы
"Жастар бастамасы орталыѓыныњ" басшысы. Жастарды ж±мыспен
ќамту, курсќа оќыту  маќсатында Елбасыныњ сарабдал саясатын іс
ж‰зінде ж‰зеге асырып келеді.

Сарыкμл ауданы.

"ССК¤Б" АЌ бμлімшелерінде ењбекті ќорѓауѓа, μнеркєсіп ќауіпсіз-
дігіне жєне жараќатты болдырмауѓа баса мєн беріледі. Оныњ дєлелі
ретінде  кєсіпорынѓа тиесілі "ТрансРудныйАвто" ЖШС ±йымдастыр-
ѓан автошеруді алсаќ болады. "Ќауіпсіздік жолы – біздіњ жолымыз"
деп аталѓан м±ндай шара бірлестікте бірінші мєрте μткізіліп отыр.

– Біздіњ серіктестікте жол ж‰ру ќауіпсіздігіне ерекше назар ауда-
рылады. Себебі, ж‰ргізушілер жол ережелерін саќтаѓанда ѓана кез
келген жараќат пен ќайѓылы жаѓдайлардыњ алдын алуѓа болаты-
нын жаќсы т‰сінеді, – дейді "ТРА" ЖШС директоры Евгений Коше-
лев.

Колонна ќ±рамында екі вахталыќ автокμлік, самосвал, жарѓыш
жєне автогидрокμтергіш кμлік болды. Олар Сарыбай кен басќарма-
сы, фабрикалыќ кешен жєне автокμлік басќармасы орналасќан
аумаќпен ж‰ріп μтіп, жол бойы кμлік динамиктерінен ќауіпсіздіктіњ
"алтын ережелерін" ќайталап отырды.

Игі бастама жμнінде Автокμлік басќармасыныњ технологиялыќ
автокμлік ж‰ргізушісі Андрей Анкундинов былай дейді:

– "ССК¤Б" АЌ-да ж±мыс істеудіњ алѓышарты – ењбек ќауіпсіздігін
саќтау. Осыны насихаттауда м±ндай шаралардыњ мањызы зор. Ав-
тошеру ќатардаѓы ж±мыскерден бастап басшылардыњ адам μміріне
деген жауапкершілігін арттыра т‰сетініне сенімдімін.

¦йымдастырушылар автошеру басќа да бμлімшелер тарапынан
ќолдауѓа ие болып жатса, алдаѓы уаќытта да т±раќты т‰рде μткізіліп
т±ратындыѓын айтады.

Рудный ќаласы.

Ќауіптіњ алдын алу

Шаѓын жєне орта бизнес
Ќазаќстан экономикасыныњ
дамуында шешуші сипат
алып отыр, μйткені ол,
халыќты ж±мыспен ќамту
мєселесін шешуге, нарыќты
отандыќ тауарлармен жєне
ќызметтермен толтыруѓа,
бєсекелестік ортаны
ќалыптастыруѓа  ыќпал етеді.

Рудный индустриялыќ инсти-
тутында кєсіпкерлер Палатасы-
ныњ μкілі, кєсіпкерлікті ќолдау
орталыѓыныњ менеджер-ке-
њесшісі Е.Єлмаѓамбетов шаќыр-
тылѓан бизнес-мектептіњ кезекті
кездесуі μтті. Кездесу барысын-
да Палата μкілі студенттік ќоѓам
арасында ‰лкен ќызыѓушылыќ
тудырѓан б‰гінгі тањда кμптеген
жања бастаѓан кєсіпкерлерді ќол-
дауда  кμптеген баѓдарламалар
бар екенін, кредиттік мμлшерле-

мені субсидиялау жайлы наќты-
лап айтып берді.

Жалпы айтќанда шаѓын жєне
орта бизнесті ќолдау ‰шін мем-
лекетпен ќабылданѓан шаралар
арсында  салыќ ауыртпалыѓын
азайту; меншіктер мен активтерді
жария ету; єкімшілік процедура-
лар мен р±ќсаттарды жењілдету;
несие ресурстарына ќол-
жетімділікті жењілдетуді атап айту
керек.

Жастар – б±л μмірдегі кез-кел-
ген μзгерістерге тез жауап бе-
ретін жєне олардыњ жаѓымды
жаќтарын тиімді ќабылдайтын,
"Кєсіпкерлер жєне студенттер
Альянсыныњ" єрбір кездесуінде
μздерін кμрсететін ќоѓамныњ бел-
сенді бμлігі. Тыњдаушылардан
кμптеген с±раќтар т‰сіп, олар ди-
алог т‰рінде єњгіме ж‰ргізді.

Осыѓан кμп кμњіл бμле отырып,

Рудный индустриялыќ институты
сондай-аќ жастар кєсіпкерлігініњ
дамуында белсенді орынѓа ие
болды. Дєл осы жастар – мемле-
кеттік инвестициялардыњ перс-
пективті объектісі болып табыла-
ды, сондыќтан жастардыњ ќоѓам-
дыќ-саяси, єлеуметтік-экономи-
калыќ жєне рухани-мєдени да-
муы еліміздіњ дамуыныњ басты
міндеттерініњ бірі болып табыла-
ды. Бизнес-мектебініњ ж±мыс
істеуі тыњдаушылардыњ шыѓар-
машылыќ потенциалын ашады,
РИИ ењ ‰здік студенттерініњ ара-
сынан  стандартты емес иннова-
циялыќ ойлауды дамытуѓа
ыќпал етеді.

К.Н¦РС¦ЛТАНОВА,
РИИ оќытушысы,

"Кєсіпкерлер жєне студенттер
Альянсы" тμраѓасыныњ

орынбасары.

Инновациялыќ даму.
             Ќозѓалыс. Кєсіпкерлік.

шылыѓын, кμктемгі-егіншілік
ж±мыстарын, ќайта μњдеуді
дамытуѓа баѓытталѓан несие-
лендіру баѓдарламалары
бойынша, сондай-аќ, жайы-
лымдарды суландыру жєне
ауыл-шаруашылыќ емес биз-
нес баѓдарламалары жμнін-
дегі аќпараттар тегін беріледі.
¤з ісін бастау ‰шін баѓыт-баѓ-
дар беретін маман кењесі

ауадай ќажет. Осы маќсатты кμздеген бастама
ќолдау табуда. Єсіресе ќазіргі кμктем науќаны
алдында шаруалар ‰шін б±л ќажетті аќпарат.
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¤њіріміздіњ аудандары мен
ќалаларында ж‰к кμліктерін тоѓы-
татын арнайы айыпп±л т±раќта-
ры жоќ. Тек облыс орталыѓын-
даѓы Узкая Колея кμшесі бойын-
да орналасќан жалѓыз т±раќтыњ
жаѓдайы мєз емес. Жол ережесін
б±зѓан жєне ж‰к кμлемін шама-
дан тыс артќан ауыр машина-
ларды айып т±раѓына жеткізудіњ
μзі ‰лкен кедергілерге тап болу-
да. Єсіресе, μњірді кμктем мен
к‰зде су басќан кезде онда бара-
тын жол ойылып, ‰лкенді-кішілі
кμліктердіњ μтуі ќиындайды. Ќос-
танай облысы бойынша кμліктік
баќылау инспекциясыныњ μткен
жылѓы атќарылѓан ж±мыстарын
ќорытындылап, алдаѓы негізгі
жоспарымен таныстыруѓа келген
мекеме басшысы А.Ќайырѓалиев
облыс єкімдігі аппарат кењесінде

Айыпп±л т±раѓы тєртіпке
келтірілсе
осындай мєселе кμтерді:

– Осы т‰йткілді шешу ‰шін
кμпір бойынан айып т±раѓына
дейінгі жолѓа ќиыршыќ тас тμсеу
ќажет. Жєне ж‰к кμліктері кіріп-
шыѓатын ќосымша жол салынса
дейміз. Сонымен ќатар, облысы-
мызда, соныњ ішінде Ќостанай
ќаласы мањында ауыр ж‰к
кμліктерініњ салмаѓын μлшейтін
арнайы тегіс таразы жоќ. М±ндай
ќ±рылѓы жол ќозѓалысыныњ
ќауіпсіздігі ‰шін аса мањызды.

Б‰гінгі тањда инспекция мем-
лекеттік саланыњ 19 т‰рі бойын-
ша ќызмет кμрсетеді. Тек былтыр-
ѓы жылы 2425 ќызмет кμрсетіл-
ген болса, оныњ 37% халыќќа
ќызмет кμрсету орталыќтары ар-
ќылы ж‰зеге асырылыпты.

Былтырѓы жылы инспекция
мамандары Ќазаќстан аумаѓы-
нан μткен кμліктерден 105,7 млн.
тењге μндіріп, 500-ден астам кμлік
зањнамасыныњ б±зылу дерегін

Жања мамандыќтар
– жања

м‰мкіндіктер

Заман талабы – с±ранысќа ќажетті мамандыќтарды
игеру. Жаќында Арќалыќ политехникалыќ
колледжініњ базасында ж±мыссыздарды мамандыќќа
ќайта даярлау ‰шін ‰ш айлыќ оќу курсы μз ж±мысын
бастады.
– 2016 жылы Арќалыќ ќаласына "Жол картасы–2020" мемле-

кеттік баѓдарламасы арќылы республикалыќ бюджеттен 42 млн.
тењге бμлінген. Б±л ќаражат баѓдарлама баѓыттарын ќамтуѓа, соныњ
ішінде єлеуметтік ж±мыс орындары, жастар тєжірибесі, кєсіби оќыту
жєне мамандыќќа ќайта даярлау ‰шін ж±мсалады. Мєселен, ма-
мандыќќа ќайта даярлау ‰шін биыл 15 ќатысушыѓа 2 млн. 230
мыњ тењге ќаражат ќарастырылып отыр, – дейді "Арќалыќ ќаласы
єкімдігініњ ж±мыспен ќамту бμлімі" КММ басшысы Кенжебай Бей-
сенбаев.

 Мамандыќќа ќайта даярланып жатќан аѓайындардыњ ќуаныш-
тарында шек жоќ. Мемлекеттік баѓдарламаныњ шарапаты мол.
Шєкіртаќы тμленеді. Алыс ауылдардан келгендер жатаќханамен
ќамтылып, тегін тамаќ беріледі.

Саѓат АЙМАНОВ,
Жалѓызтал ауылыныњ т±рѓыны:
– Б±л ‰кіметтіњ халыќќа жасап жатќан

‰лкен ќамќорлыѓы. Баѓдарлама бойынша
электрик мамандыѓын алып шыќпаќшымын.
Жасым 55-те. Балаларым ересек, немерем
бар. Мамандыќ алуѓа єлі де кеш емес деп ой-
ладым. "Арќалыќ–Ш±баркμл" теміржолы
ауылымыздыњ іргесінен μтеді. Оќу аяќтал-
ѓасын ж±мыс болады деп ‰міттенемін.

 Мамандыќќа оќып жатќан аѓайындардыњ ішінде кμршілес
аудандардыњ да азаматтары бар.

Н±рдєулет ИБРАШЕВ,
Жанкелдин ауданыныњ т±рѓыны:
– Мен осы оќу орнына келгеніме μте

ќуаныштымын. Осындай оќулар кμбейе
берсін. Ќай жерге барсањ да "оќу керек, дип-
лом керек" дейді. Диплом алатын жастар
кμбейе берсін. Электрмен жєне газбен дєне-
керлеуші мамандыѓында оќып жатырмын.
Б±ѓан дейін оќымаѓанмын. Мектеп бітіргені-
ме 5 жыл болады. Ќ±рылыста анда-м±нда
ж±мыс істедім. Мамандыќ алып, алѓа ќойѓан
маќсаттарымды орындаймын деген ойдамын.

Ќай жерде болмасын "дєнекерлеушілерге с±раныс мол" деп аќпа-
рат ќ±ралдары арќылы естіп жатамыз. Оќу бітіргеннен кейін ж±мыс
болады деп ойлаймын.

Эльмира Т¦РСЫНБЕКОВА,
Молодежный ауылыныњ т±рѓыны:
– Ж±мыспен ќамту арќылы оќып жатыр-

мын. Жеке шаруашылыќтарда аспаз болып
ж±мыс істеп ж‰рмін. Енді кєсіби т‰рде маман-
данып шыќсам деймін.

 Мамандыќ алуды маќсат т±тќан жандар-
дыњ арасында μз ќаражатын тμлеп оќып
жатќандар да кездеседі.

Айтуар ОМАРОВ,
Арќалыќ ќаласыныњ т±рѓыны:
– Аспаздыќты ±натќаным ‰шін оќып жа-

тырмын. Б±л мамандыќ негізі жаќсы маман-
дыќ. Осы мамандыќты оќып алѓандар жаман
болмайды. Б±рын техника жаѓында ж±мыс
істегенмін. Аспаздыќ мамандыѓына с±раныс
мол. Алдаѓы к‰зде 60 жасќа толамын. Зей-
неткерлікке шыќсам да б±л мамандыќ маѓан
ќажет деп ойлаймын.

Саяна ХАСЕНОВА,
Арќалыќ политехникалыќ колледжініњ

оќытушысы:
– Колледжде кμптен бері ж±мыс істеп ке-

лемін. Оќу бітірген шєкірттерімді кμру бір ѓани-
бет. Алѓыстарын айтып жатады. Ж±мыс істеп
ж‰ргендерін кμргенде ерекше сезімге бμле-
немін.

 Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕРДЕ: мамандыќ алушылар.
Суреттерді т‰сірген автор.

аныќтаѓан. Соныњ нєтижесінде
бюджет есебі 75,2 млн. тењгемен
толыѓыпты. А.Ќайырѓалиев сон-
дай-аќ, аймаќтыњ кμліктік баќы-
лау бекеттерінде шамадан тыс
ж‰к алып ж‰ру фактілері бойын-
ша 224 єкімшілік ќ±ќыќ б±зу аныќ-
талѓан, деді. Олардыњ барлыѓы-
на 41 млн. тењге айыпп±л салын-
са, кμліктердіњ ж‰ріп μткені ‰шін
10 млн. тењге μндіріліп алынып-
ты.

Облыс єкімі А.М±хамбетов ай-
ыпп±л т±раѓына баратын жолды
ретке келтіру мен Ќостанай ќала-
сы аумаѓына ауыр ж‰к
кμліктерініњ салмаѓын μлшейтін
арнайы таразы орнату мєселе-
лерін ќарастырамыз, деді. ¤њір
жетекшісі μз кезегінде инспекция
басшысына алдаѓы уаќытта
кμліктік баќылау бекеттерін айна-
лып μтіп кететін кμліктерге ќа-
тысты былыќтарды тєртіпке са-
луды тапсырды.

Тобыл μњірінде мал шаруашылыѓы ќарќынды
дамып келеді. Мєселен, ‰стіміздегі жылдыњ 1 ќањта-
рындаѓы мєліметтерге ќараѓанда, облыста тμрт
т‰лік пен ќ±стыњ саны μскені байќалады. Сєйке-
сінше, μнім μндіру кμлемі ±лѓайѓан. Сандарѓа шаќ-
саќ, с‰т 4,1%-ке, ж±мыртќа  14,6%-ке μскен.

Б±л мемлекет ќамќорлыѓыныњ арќасында ќол
жеткен табыс єрі маќсатты баѓдарламалардыњ
жергілікті жерде наќты жеміс бере бастауыныњ
жарќын кμрінісі.

– Біз осыны одан єрі жалѓастыра беруіміз керек.
Єсіресе, салалыќ баѓдарламаларды орындауда
ілкімділік танытќан жμн, – дейді облыс єкімініњ
бірінші орынбасары Ѓауез Н±рм±хамбетов. Оныњ
айтуынша, ‰стіміздегі жылы мемлекеттік "Сыбаѓа"
баѓдарламасы арќылы шаруалар 5200 ќара мал
сатып алуды кμздеп отыр. Єзірге, 372 ірі ќара єке-
лінген. Аграрлыќ несие корпорациясына кєсіпкер-
лерден таѓы 680 зењгі баба т±ќымын сатып алу ту-
ралы μтініш келіп т‰сіпті. "Ќ±лан" баѓдарламасы
бойынша 2000 жылќы єкелу жоспарланса, к‰ні б‰гін
соныњ 62-сі шаруашылыќтарѓа жеткізілген. "Алтын
асыќ" баѓдарламасыныњ да тиімділігі арта т‰сіпті.
Биыл 3500 ќой сатып алынбаќ. Ал, "Ырыс" баѓдар-
ламасы бойынша 6 с‰т фермасы бой кμтереді.
Б±лардыњ єрќайсысына 450 сауын сиырдыњ к‰тімі

ж‰ктелген.
¤њірде жайылымдарды сумен ќамтамасыз ету

ж±мыстары ж‰йелі т‰рде жалѓастырылатын бола-
ды. Ѓ.Н±рм±хамбетов облыс бойынша 30 ±нѓыма
салу жоспарда т±рѓанын айтады. Єзірге соныњ то-
ѓызыныњ ќ±рылыс ж±мыстары басталѓан.

– Етті баѓыттаѓы мал шаруашылыѓын дамыту-
дыњ μњіраралыќ кооперацияларын ќ±ру маќсатын-
да ЌР ауылшаруашылыѓы министрлігі мен Аќтμбе,
Батыс Ќазаќстан облыстарымен бірлескен жоспар
т‰зілді, – деді облыс єкімініњ бірінші орынбасары.
– Осы жобаныњ шењберінде облыста ет кластері
ж‰зеге асырылады. Б±л μз кезегінде облыста мал
шаруашылыѓы саласын дамытуѓа соны ыќпал
етері сμзсіз.

Биылдыњ μзінде барлыќ дєрежелі шаруашы-
лыќтарда ќара мал санын 454 мыњѓа дейін неме-
се 7,5%-ке кμбейту кμзделген. Жекеменшік жєне
ауылшаруашылыќ ќ±рылымдарында асыл т±ќым-
ды сиырлардыњ саны 38%-ке ±лѓаюы м‰мкін.

Мал бордаќылау алањдарыныњ μндірістік ќуат-
тылыѓы арќасында  "Терра", "Ќараман",  "Алтынса-
рино"  ЖШС-тері бір мезетте 14 мыњ ќара малѓа
дейін μсіруге ќауќарлы. Осы арќылы μњірде  ет
μндірісініњ кμлемін арттыруѓа м‰мкіндік бар.

Жалпы, ‰стіміздегі жылы облыс шаруалары
3000 тонна сиыр етін экспорттауды жоспарлап
отыр.

 Ет кластері
жандана т‰спек

МАЛ ШАРУАШЫЛЫЃЫ "ЖОЛ КАРТАСЫ – 2020"

Айбек
       КЄДІР¦ЛЫ

Ќыдырбек
       ЌИЫСХАН¦ЛЫ

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Б‰гінгі тањда  конкурсќа ќатысып, мемлекеттік
ќызметшілер ќатарына кіру м‰мкіншілігін толыќ
пайдалану єр адамныњ ќ±ќыѓы жєне єр т±лѓаѓа
ќолжетімді болып табылады. Ќазаќстан Республи-
касыныњ мемлекеттік ќызметі меритократия прин-
циптерін ±станып, ќазіргі тањда айќын єрі ќол-
жетімді форматќа айналды, сондыќтан да  єр аза-
мат μзін-μзі танытып, мансаптыќ жаѓынан жоѓар-
лауына тењ ќ±ќыѓы бар.

– Мемлекеттік ќызметке т±ру кез келген адам-
ныњ ќолынан келе бермейді деген жалѓан таптау-
рынды б±зу маќсатында, мєселен, ж±мысќа ќабыл-
дауды, ењ алдымен μзімізден бастадыќ, – деді ЌР
мемлекеттік ќызмет істері министрлігініњ Ќостанай
облысы бойынша департаментініњ басшысы Бер-
ген Беспалинов.

 Оныњ айтуынша, ењ алдымен кєсіби талаптар-
ѓа жєне адам бойындаѓы жеке ќасиеттерге мєн
беру ќажет,  соныњ ішінде ењ бастысы – жауап-
кершілік, тыњѓылыќтылыќ жєне адалдыќ  аса ма-

Г‰лназым
      САЃИТОВА

Меритократия ќаѓидасы
бойынша...

њызды.
Жалпы, мемлекеттік ќызметке келер алдында єр

‰міткер конкурстан μтеді, соныњ ішінде сертифи-
кат алу маќсатында тестілеу баѓдарламасы, ќ±жат
тапсыру, єњгімелесу ‰дерісі дегендей,  нєтижесін-
де ‰міткер комиссияныњ баѓасын алады. Осы орай-
да тєуелсіз баќылаушыныњ рμлі аса мањызды.
Ќазіргі тањда  мемлекеттік ќызметшілер  ж±ртшы-
лыќты баќылаушы ретінде конкурстыќ комиссия
отырысына белсенді т‰рде ќатысуѓа жєне де  олар-
дыњ єрбірі  аталмыш конкурстардыњ айќын єрі таза
μткендігіне кμз жеткізуге мєн беруде.  Мєселен,  ЌР
Мемлекеттік ќызмет істері министрлігініњ Ќостанай
облысы бойынша департаментінде конкурстыќ
комиссияныњ отырысы болып μтті. Мемлекеттік
ќызметке орналасу ‰шін  он тμрт ‰міткер ќатысты.
Отырысты айќын жєне єділ μткізу маќсатында оѓан
ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ, саяси партия μкілдері,
сонымен ќатар облыс єкімдігініњ єдеп бойынша
уєкілетті т±лѓа  А.М±хамеджанова ќатысып, конкур-
сќа ќатысушыларѓа ортаќ талап ќойылатынына кμз
жеткізді.

 ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ
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Елбасыныњ "Ќазаќстандыќ жол – 2050: Бір маќсат,
бір м‰дде, бір болашаќ",  "Н±рлы жол – болашаќќа бас-
тар жол", сондай-аќ биылѓы "Ќазаќстан жања жаћандыќ
даму жолында: μсу, реформалар, даму" атты Жолдаула-
рында айтылѓан міндеттер мен тапсырмалар ЌР Єділет
министрлігініњ сот сараптамалыќ орталыѓыныњ да негізгі
ќызметтерін наќтылап, атќарылар істерді жеке-дара ай-
ќындап беруімен ќ±нды. Осы ќ±ндылыќтарды ќолѓа алу
‰шін ењ бастысы, ниет пен талап керек. Б±ѓан ќоса, б±л
мањызды ќ±жаттарда ќ±ќыќтыќ реформа процесіне ай-
тарлыќтай серпін мен наќтылыќ беретін, ќ±ќыќ ќорѓау
ж‰йесін жањѓыртудыњ арнаулы баѓдарламасы негізінде
ќ±ќыќ ќорѓау органдарын ж‰йелі т‰рде одан єрі рефор-
малау міндеті де ќойылѓан. Єсіресе, Елбасыныњ биыл-
ѓы Жолдауында да алдаѓы уаќытќа баѓытталѓан баста-
маларды, сонымен ќатар, елімізде орын алѓан кейбір
мєселелерді шешу жолдарыныњ ќарастырылатыны
ашыќ айтылѓан. Осы жылдан бастап, "100 наќты ќадам"
¦лт Жоспарын іс ж‰зінде ж‰зеге асыру аясында ќабыл-
данѓан 59 зањныњ к‰шіне енуі де ќоѓам μмірініњ даму
тиімділігін айќындайтын баѓалы бастама болѓалы отыр.

Ќазаќстан Республикасыныњ ќ±ќыќ ќорѓау ж‰йесін

одан єрі жањѓыртудыњ 2014-2020 жылдарѓа арналѓан
мемлекеттік баѓдарламасы да адам ќ±ќыѓыныњ бастау
т±ѓырына айналып, негізгі орын алатын,  єлемдік стан-
дарттарѓа жауап беретін сенімді ќ±ќыќ ќорѓау ж‰йесініњ
ќ±ќыќтыќ негізін ќалайды. Сонымен ќатар, б±л баѓдар-
ламада сот сараптамалыќ ќызметті ќамтамасыз етуді же-
тілдіру мєселелері де ќарастырылѓан. Баѓдарламаныњ
маќсаты да елдіњ ќ±ќыќ ќорѓау ж‰йесін жањарту арќылы
азаматтардыњ ќ±ќыќтары мен бостандыќтарын, ќоѓам
мен мемлекеттіњ зањды м‰дделерін тиімді ќорѓау ѓой.
Сондыќтан да, ќоѓамныњ ќ±ќыќ ќорѓау ж‰йесіне сенім
дењгейін арттыру, ќ±ќыќ ќорѓау органдары мен сот-са-
раптама ќызметі ж±мысыныњ тиімділігін арттыру – біздіњ
басты маќсатымыз болып табылады.

2015 жылдан бастап сот-сараптамалыќ ќызметтердіњ
ќатарына екі т‰рі ќосылды, яѓни сот-дінтанушылыќ жєне
техногендік апаттар сараптамалары жеке сот сарапта-
масы т‰рі ретінде енгізілді. Сонымен бірге, былтыр "Сот-
дінтанушылыќ сараптама негіздері" атты методикалыќ
єдістемелік ќ±рал єзірленді.

Орталыќтыњ негізгі ќызметі еліміздегі барлыќ
ќ±ќыќќорѓау органдарыныњ ќауіпсіздігі мен соттардыњ
сараптама ќорытындысына баѓытталѓан. Сонымен,
2015 жылы Ќостанай облысыныњ сот-сараптамалыќ ин-
ститутына ќ±ќыќќорѓау органдары мен соттардан бар-
лыѓы 4052 сараптама т‰сіп, соныњ 3833-і орындалды.
Оныњ ішінде, 3137 сараптама облыстыќ ішкі істер де-
партаментінен, 279-ы мемлекеттік кірістер департамен-
тінен, 194-і сыбайлас жемќорлыќпен к‰рес агенттігінен,
134-і соттардан, 53-і ¦ЌК-нен, 29-ы прокуратурадан, 2-і
єскери-тергеу департаментінен, 2-і адвокатурадан т‰сті.

Ќостанай облысы бойынша сот-сараптама институ-
тында 30 сарапшылыќ мамандыќќа зерттеу ж‰ргізіледі:

1.Жазу мен ќолтањбалы сот-сараптамалыќ зерттеу;
2.Ќ±жаттарды сот-техникалыќ зерттеу;
3.Сот-сараптамалыќ габитологиялыќ зерттеу;
4,5.Сот-сараптамалыќ бейнефонографиялыќ зерттеу;
6.Сот-сараптамалыќ трасологиялыќ зерттеу;
7. Сот-сараптамалыќ баллистикалыќ зерттеу;

Сот-сараптамалыќ ќызмет
Оныњ тиімділігін арттыру баѓдарламада ќарастырылѓан

8. Лакты бояу материалдарын, жабындар мен поли-
мер материалдарын сот-сараптамалыќ зерттеу;

9. М±най μнімдері мен жанар-жаѓармай материалда-
рын сот-сараптамалыќ зерттеу;

10. Сот сараптама зерттеу;
11. Талшыќтыќ материалдар мен олардан жасалѓан

б±йымдарды сот-сараптамалыќ зерттеу;
12. Арнайы химиялыќ заттарды сот-сараптамалыќ

зерттеу;
13. Жол-кμлік оќиѓасы жаѓдайларын сот-сараптама-

лыќ зерттеу;
14. Сот-сараптамалыќ кμлік-трасологиялыќ зерттеу;
15. Кμлік ќ±ралдарын сот-сараптамалыќ зерттеу;
16. Шаруашылыќ операцияларын сот-сараптамалыќ

зерттеу;
17. Сот-сараптамалыќ бухгалтерлік зерттеу;
18. Сот-сараптамалыќ ќаржы-несиелік зерттеу;
19. Сот-сараптамалыќ ќаржы-бюджеттік зерттеу;
20. Азыќ-т‰лік емес тауарларды сот-сараптамалыќ

тауартану зерттеуі;
21. Азыќ-т‰лік тауарларын сот-сараптамалыќ тауар-

тану зерттеуі;
22. Сот-сараптамалыќ автотауартану зерттеуі;
23. Сот-сараптамалыќ ќ±рылыс-тауартану зерттеуі;
24. Аудиовизуальдыќ жєне баѓдарламалыќ μнімді сот-

сараптамалыќ тауартану зерттеуі;
25. Ѓимараттар мен имараттарды сот-сараптамалыќ

ќ±рылыс-экономикалыќ зерттеу;
26. Ѓимараттар мен имараттарды сот-сараптамалыќ

ќ±рылыс-техникалыќ зерттеу;
27. ¤рт жаѓдайларын сот-сараптамалыќ зерттеу;
28. Жарылыс жаѓдайларын сот-сараптамалыќ зерт-

теу;
29. Есірткі куралдары, психотроптыќ заттар мен пре-

курсорларды сот-сараптамалыќ зерттеу;
30. Сот-сараптамалыќ биологиялыќ зерттеу.

Тμленді СЄРСЕНОВ,
Ќостанай облысы бойынша сот-сараптама

институты  директорыныњ орынбасары.

ЖОЛДАУ: ¤СІМ, РЕФОРМА, ДАМУ

 КЄСІБІЊ – НЄСІБІЊ

 Ќазаќта "Ењбек етпесењ
елге μкпелеме, егін екпесењ
жерге μкпелеме" деген жаќсы
сμз бар. Б‰гінде ерінбей ењбек
етсењ, кез келген маќсатыњ
орындалары хаќ. "ССК¤Б"
АЌ жентек μндіру фабрика-
сыныњ жас маманы Сауытбек
Бисенбаев болашаќта Елба-
сы Н±рс±лтан Назарбаевтай
биік белестерді баѓындырсам
дейді. Сондыќтан да о бастан
"Металлург" мамандыѓын
тањдап, Рудный индустрия-
лыќ институтына оќуѓа
т‰седі. ¤ндірістік тєжірибені
фабрикада μткен Сауытбек
2012 жылы ќолына дипло-
мын алып, ойланбастан кен
алыбына агломератшыныњ
кμмекшісі ретінде ж±мысќа
т±рады. Б‰гінде ол аѓа μндіріс
шеберініњ міндетін атќарып
ж‰р.

– Сауытбек ж±мысќа келі-
сімен μз ісіне ±ќыпты, алѓыр,
болашаѓы зор маман ретінде
кμрсетті. ‡немі ізденіп,
білімін жетілдіруге ќ±лшы-
нып ж‰реді. Мен оны 1-2
жылдан кейін одан да биік
белестерден кμретініме се-
німдімін, – дейді к‰йдіру
учаскесініњ бастыѓы Виталий

Ќуаныш
   ЕСЌАБЫЛ

МЕТАЛЛУРГ –

наѓыз ерлердіњ ісі

Бірыњѓай пайыздыќ
субсидия жєне ішінара
кепілдік баѓытындаѓы
"Бизнестіњ жол картасы-
2020" баѓдарламасы
бойынша Ќостанай
облысында етті
консервілеп, μњдейтін
"Мирафуд" ЖШС  іске
ќосылды.

"Бизнестіњ жол картасы–2020"
баѓдарламасы бойынша кєсіп-
керлерге пайыздыќ мμлшерлер-
мені субсидиялау арќылы жєне
кепілдікпен алуѓа болатынын
білген соњ компания директоры
Мигран Мелконян Ќостанай ќала-
сыныњ "Даму" ќорына μтініш жа-
сады. Толыќ кењес алѓаннан кейін
ќаржыландыру ‰шін ќажетті
ќ±жаттарды жинауѓа шешім
ќабылданды. Кєсіпкерге "Сбер-
банк" АЌ-нан  жылына 14%, оныњ
7% мемлекет субсидиялайтын,
ал ќалѓан жартысын кєсіпкердіњ
μзі μтейтін несие берілді. Мемле-
кеттік  жобаныњ жалпы ќ±ны
11 000 000 тењгені ќ±райды, оныњ
8 500 000 тењгесі етті μњдеу жєне
консервілеуге ќажетті ќ±рал-жаб-
дыќтар сатып алу ‰шін, ал 2 500
000 тењге шикізат сатып алу ‰шін
ќажет. Сондай-аќ, компанияныњ
кепілдігі жеткіліксіз болѓандыќ-
тан, ќордыњ 7 700 000 сомасына
кепілдік беру туралы шешім
ќабылданды.

– Біздіњ компания осыдан екі

жыл б±рын ќ±рылды. Кєсіпкер-
лікпен 15 жылдан бері айналы-
сып келемін. 1996 жылдан бері
ет саттым. 2004 жылдан бастап
єйеліммен бірге   "Бек" д‰кенінде
μз μнімдерімізді саттыќ. Т±раќты
жєне етті кμтермелеп сатумен ай-
налысатын клиенттеріміз пайда
болып,  оныњ сыртында мемле-
кеттік тендерге де ќатыса баста-
дыќ. Кейін отбасылыќ жаѓдаймен
біз Арменияѓа кμшіп, уаќыт μте
келе ќайтадан ќазаќ еліне т±раќ-
ты т±руѓа оралып, енді ет
μнімдерін μњдеу жєне сату ‰шін
жеке μндірістік нысанды ±йымда-
стырудамыз. Кешенде етті б±зу
жєне тазарту, маринадтау, ет
μнімдерін салќындату, орау жєне
саќтау цехтары, жылдам ќызмет
кμрсететін асхана, бμлшектеп
жєне кμтермелеп сату д‰кені
ж±мыс істейді, – дейді компания

директоры М.Альбертович.
¤ндірістік ж±мысты ±йымдас-

тыру ‰шін кєсіпкер μз ісіне ќажетті
деген жоѓары білікті кадрлар
жинады. Ќызметкерлер саны 16
адамнан т±рады. Олардыњ
ішінде ет кескіш, μњдеуші, сату-
шы, т±шпара істеуші, есепші, ди-
ректор сияќты мамандар б‰гінде
ж±мыспен ќамтылып отыр.

Шикізат Аќмола, Ќостанай,
Аќтμбе жєне Алматы облыстары-
на шыѓарылып, сатылады. Д‰кен
сμрелерінде ет μнімдерініњ бєрі
бар. "М±ныњ бєрі де мемлекеттік
баѓдарламаѓа ќатысќанныњ ар-
ќасы. Осы істе ќолдау кμрсеткен
"Даму" ќорына алѓысым мол.
¤згелер де мемлекет ±сынѓан
осындай бастамаларды кєделе-
ріне жарата білсе дейсіњ", – деп
ой бμлісті кєсіпкер.

¤з пайдања жарат!
Айтолќын
     АЙЌАДАМОВА Несмиянов.

Сауытбектіњ ж±мыс к‰ні
ќол астындаѓы ж±мыскер-
лерге тапсырма беріп, ењбек
ќауіпсіздігі бойынша н±сќау-
лыќ μткізуден басталады.
Одан кейін μндірістік ‰рдісті
д±рыс ±йымдастырып, беріл-
ген тапсырмалардыњ орында-
луын ќадаѓалайды. Ењ басты-
сы, жас жігіт басшылыќ пен
μз ±жымы алдында жауап-
кершілікті сезінеді.

– ¤ндірістегі ењбек
ќауіпсіздігі – мањызды
міндет. ¦жымдаѓы єрбір
ж±мыскердіњ μміріне жауап
беремін. Жалпы, металлур-
гияны наѓыз ерлердіњ маман-
дыѓы деп санаймын. Себебі,
ол тμзімділікке, табанды-
лыќќа, тапќырлыќќа ‰йре-
теді, – дейді Сауытбек.

Кейіпкеріміз фабриканыњ
ќоѓамдыќ-мєдени жєне
спорттыќ іс-шараларына да
белсенді араласады. Бассейн-
де ж‰зіп, мамандыѓына бай-
ланысты єдебиеттерді оќыту-
ды ±натады. ¤ндіріс тірегі –
білікті маман екені даусыз.
¦жымында абыройѓа бμлен-
ген жас жігіттіњ μндіріс даму-
ына ќосар ‰лесі єлі алда деп
ойлаймыз.

Рудный ќаласы.



16 наурыз 2016 жыл 5

"...¦стаздыќ еткен жалыќпас,
     ‡йретуден балаѓа", –

дейт±ѓын ±лы Абайдыњ μлењ жол-
дарын шаѓын ѓана Мєскеу
ауылындаѓы Озерный негізгі мек-
тебініњ орыс сыныптарына ќазаќ
тілі мен єдебиетінен сабаќ бе-
ретін Меруерт Есмаќоваѓа ќара-
тып айтуѓа болатындай. Олай
дейтінім – ±лаѓатты ±стаз ‰немі
ізденіп, оќушыларѓа сапалы білім
беру жолында аянбай ењбек ету-
ден єсте жалыќќан емес. Ол –
ѓ±мырыныњ 28 жылын м±ѓалімдік-
ке арнаѓан μз ісініњ маманы.
¦жым арасында ѓана емес, т±тас
ауылдыњ ішінде ерекше ќадірі
бар жанѓа айналѓан кісі. "Елдіњ
болашаѓын тєрбиелеуші" деп
осы салада ж‰рген єрбір маман-
ѓа ќаратып айтуѓа келер.  Дей
т±рѓанмен μз ісіне ќызмет деп
ќана ќарамай, м±ны ѓ±мырлыќ
ќаѓидасы деп есептеп кеткен
м±ѓалима туралы мμлтек сμз ќоз-
ѓаѓымыз келеді. ¤йткені, расымен
де, ќазаќ тілі мен єдебиетінен
орыс сыныптарына да, ќазаќ сы-
ныптарына да бірдей сапалы
дєріс беретін ±стаздар некен-
саяќ болса керек.

Меруерт Н±рсалыќќызы 1961
жылы Ќарабалыќ ауданыныњ
¤рнек ауылында д‰ниеге келген.

Жас ±рпаќ бойына тєрбиеніњ алѓаш-
ќы негізін ќалыптастыратын тєрбиеші
адамгершілігі жоѓары, мєдениетті,
ѓылым жетістіктерін д±рыс баѓдарлай
алатын єдебиет пен μнердіњ, техника-
ныњ даму жайын жаќсы білетін, оны
т‰сіндіре алатын болуы керек.

Тєрбиешініњ мєдениеттілігініњ кμр-
сеткіші – єдептілігі, ќоѓамдыќ орындар-
да μзін сыпайы, еркін, ортаѓа лайыќты
±стай білуі, μнегелі тєртібі, с‰йкімділігі,
адамдармен μзара сыйластыќќа, адалдыќќа негізделген ќарым-ќаты-
насы. Ондай тєрбиешіні балалар жаќсы кμреді, сыйлайды, ќ±рмет-
тейді, оѓан жаќын ж‰ргісі келеді, оныњ балалар арасында беделі де
зор болады. Тєрбиешініњ  жеке  басыныњ  ‰лгісі – жас ±рпаќ тєрбие-
сінде ењ єсерлі єдістерініњ бірі, μйткені, балалар тєрбиешіге барлыќ
жаѓынан еліктейді. Сол себептен де ол ‰немі жинаќы, таза, ±ќыпты
ж‰руге, сμйлеген сμзі мєнді, єдемі, салмаќты келіп, асыќпай, байып-
пен сμйлейді.

Тєрбиешініњ д‰ниеге кμзќарасы табиѓат пен ќоѓамныњ даму зањ-
дарын терењ т‰сініп, т±раќты болуы ‰шін ол μзініњ білімін ‰немі
жетілдіріп отыруы ќажет. Педагогтыњ алдыњѓы ќатарлы кμзќарасы –
оныњ іс-єрекетінен, принципінен, ж‰ргізген оќу-тєрбие ж±мысыныњ
мазм±ны мен єдістерінен кμрініс табады. Сенім мен идеялыќ кμзќа-
рас – адамныњ ќос ќанаты, азаматтыќ айќындамасы.

Тєрбиешініњ ‰немі алѓа талпынып, жас ±рпаќ тєрбиесіне белсенді
араласып, балалар арасында беделді болуѓа міндетті. Оныњ ада-
мѓа, балаѓа деген с‰йіспеншілігі мол. Моральдыќ жаѓына биік болуы,
мамандыѓын жаќсы кμруі шарт.

Ќоѓам дамуы мен адамныњ жеке басыныњ дамуы бір-бірімен ты-
ѓыз байланысты. Ќоѓам адамды ќаншалыќты дєрежеде жетілдірсе,
жетілген адам ќоѓамды соншалыќты дєрежеде дамытады. Матери-
алдыќ жєне рухани байлыќ жасап, ќоѓамды дамытатын – адамдар.
Ал, адамдарды соѓан дайындап, тєрбиелейтін ±стаздар. Олай бол-
са, м±ѓалім – ќоѓам мен ќоѓамды, ѓасыр мен ѓасырды жалѓастыратын
буын. Тарихты жасайтын – халыќ, халыќтыњ кμзін ашып, кμњілін оята-
тын, саяси ќыраѓылыќќа, сенімділікке, адамгершілікке, ізгілікке, иман-
дылыќќа, бауырмалдыќќа, Отаншылдыќќа, азаматтыќќа баулитын
тєрбиеші – ±стаз.

Ќай кезде болса да, алдыњѓы ќатарлы ойшыл адамдар тєрбиеші
ењбегін жоѓары баѓалап, оныњ ќоѓамдаѓы ролін ќ±рметтеп, мањызды
санаѓан. Б±л жμнінде К.Д.Ушинский: "... тєрбиеші μзін μткен мен бо-
лашаќтыњ арасында тірі дєнекермін, шындыќ пен жаќсылыќтыњ
ќ±діретті жауынгерімін деп біледі жєне ол μз ісін сырт ќараѓанда
ќарапайым екендігін, біраќ тарихтыњ ±лы істерініњ бірі екендігін, б±л
іспен кμптеген ±рпаќтар нєр алатынын т‰сінеді", – деп жазды.

Ќорыта келгенде, тєрбиешіге педагогикалыќ байќампаздыќ, зейін,
аќыл-ой, ерік-жігер, шыдамдылыќ, ±стамдылыќ, шыншылдыќ, ізден-
імпаздыќ ќасиеттер ќажет.  Осы сияќты адамгершілік ќасиеттерді
берген тєрбиеші баланыњ єрі ќарай дамуына єсерлі ыќпал етіп,
мінез-ќ±лќында μшпес із ќалдырады.

Зайг‰л ХАСЕНОВА,
"Алпамыс" балабаќшасыныњ тєрбиешісі.

Арќалыќ ќаласы.

Тєрбиеші –
оќу-тєрбие
‰рдісіндегі негізгі
т±лѓа

Осы таќырыпта алаш ардаќтыларыныњ бірі –
Міржаќып Дулатовтыњ м±раларын насихаттау
маќсатында ѓылыми конференция μтті. Конферен-
цияны ќазаќ тілі мен єдебиеті пєні бірлестігініњ
жетекшісі А.Балѓазина Міржаќып Дулатовтыњ μмірі
мен шыѓармаларын, жалпы ѓылымныњ ќалыпта-
суына игі ыќпалын тигізген ілімдерін м±ѓалімдердіњ
терењірек білу негізінде ±йымдастырды. Ењ алды-
мен, "Міржаќыптыњ елге оралуы" таќырыбында
мектептегі м±ражайдыњ жетекшісі С.Баймырза
баяндама  жасады. Онда ±лтымыздыњ маќтаны-
шы болѓан Міржаќып Дулат±лыныњ μмір жолда-
ры жєне оныњ м‰рдесін туѓан жерге єкелудегі ќызы
Г‰лнар апамыздыњ ењбектеріне  тоќталды.  Сол
секілді  єр єдістемелік бірлестіктерге таныстыры-
лым жасауѓа таќырыптар берілді. Атап айтќанда,
ќазаќ тілі мен єдебиет пєні бірлестік м‰шелері
"Аќынныњ алѓашќы ќадамдары, μмірі", шет тілдер
пєні бірлестігі - "Міржаќып аудармалары", мате-
матика пєні бойынша - "Т±њѓыш ќазаќ математигі",
тарихтан - "Міржаќып саяси к‰рескер", жаратылы-
стану пєндер бірлестігі - "Міржаќыптыњ аѓартушы-
лыќ ќызметі", технология мен дене тєрбиесі
пєндер бірлестігі "Міржаќыптыњ аќындыќ ше-
берлігі", бастауыш сынып бірлестігі "Міржаќыптыњ
єњгімелері", мектепалды даярлыќ сынып бірлестігі
"Аќынныњ жинаќтары" таќырыптары бойынша

стан халќы Ассамблеясыныњ 20
жылдыѓын мерекелеу кезінде
т‰рлі этностарѓа ќиын ќыстау за-
манда ќолдау білдіріп, бауыры-
на басќан ќазаќ халќына алѓыс
айту к‰нін енгізу керектігін айтып,
μз ойын ортаѓа салѓан болатын.

Иє, адамдар  бір-біріне жаса-
ѓан жаќсылыќтарды ±мытпауы
тиіс. Сондыќтан да, б±л ерекеніњ
мєні мен маѓынасы терењ. Ол
алѓыс айтумен ѓана шектелмейді.
Отандастарымыз раќым айту
к‰нінде  бір-бірінен кешірім с±рап
жєне μкпелерін тарќатады. Осын-
дай маќсатта Шолаќсай орта
мектебінде  "Алѓыс айта білейік"
деген атпен арнайы іс-шара
±йымдастырѓан едік. 1-11 сынып-
тан бастап, оќушылар т‰гел ќаты-
насты. ¤зім єлеуметтік педагог
ќызметін атќаратын болѓандыќ-
тан, б±л мерекеніњ мен ‰шін де
мањызы ерекше. Тєрбиелеп
отырѓан ата-аналарына, ±стазда-
рына, туѓан жеріне деген алѓыс-

Елбасыныњ 14 ќањтардаѓы
Жарлыѓына  сай 1 наурыз –  "Ал-
ѓыс айту" к‰ні болып бекітілгені
мєлім. К‰нтізбеге ќосылѓан жања
мерекені ќазаќ халќыныњ ќонаќ-
жайлылыѓына таѓзым деп білген
жμн. Мемлекет басшысы Ќазаќ-

БІЛІМ – МЄЊГІЛІК ЌАЗЫНА

Бμрілі орта мектебін тємамдап,
кейін Ќостанай гуманитарлыќ
институтын "Ќазаќ тілі мен єде-
биеті пєні м±ѓалімі" мамандыѓы
бойынша аяќтаѓан. Ењбек жолын
Подгородка ауылында μз маман-
дыѓы бойынша бастады. 1997
жылдан бері Озерный негізгі мек-
тебінде табан аудармастан ењбек
етіп келеді. Оныњ бай тєжірибесі
де, уаќыт талабына сай ізденіс-
тері де ізін басќан буынѓа μнеге
болардай. Жоѓарѓы санаттаѓы
м±ѓалім. "Сыни т±рѓыдан ойлау -
ќ±зіретті дамыту жолы" єдісте-
мелік таќырыбымен ж±мыс жа-
сап, орыс сыныптарындаѓы
оќушылардыњ ќазаќ тілі сабаѓын
ыќыласпен ќабылдауы жолда-
рын ±дайы ќарастырып отыра-
ды. Жања технологияларды пай-
даланып, єр сабаѓын ќызѓылыќ-
ты μткізеді. Жалпы, оныњ ењбегін,
біліктілігін кμптеген аудандыќ
жєне облыстыќ сайыс ±йымдас-
тырушылар да талай мєрте мой-
ындаѓан. Ж‰лделі орындарѓа ие
болды. Атап айтар болсаќ,
"Кєсіби мектептіњ шебер м±ѓалімі"
аудандыќ байќауында 1-орын,
"М±ѓалімніњ кєсіби шеберлігі" об-
лыстыќ сайысында 2-орынды
жењіп алды. ¤зге де кμптеген ма-
рапаттардыњ иегері. ¦стаздан

тєлім алѓан М.Залевская, Г.Ако-
пян, О.Никая сынды шєкірттері
ќазаќ тілі пєнінен ылѓи  ж‰лде-
лер алып келіп ж‰р.

Дегенмен, ол есептейтін ж‰л-
де – оќушыларыныњ елеулі аза-
матќа айналѓаны. Алдынан талай
буынды μткізген м±ѓалима б‰гін-
дері биіктерді баѓындырѓан шє-
кірттерін ‰немі маќтанышпен тіл-
ге тиек етіп, мерейі μсіп отыра-
ды. ¦стаздыќтыњ басты баќыты,
жемісі мен жењісі осы болса ке-
рек! Єріптесімізге шыѓармашы-
лыќ  табыс тілеп, елдіњ болаша-
ѓын тєрбиелеу жолындаѓы адал
ќызметі μз мєуесін бере берсін
дегіміз келеді.

Балѓынбек Ж‡СІПБЕКОВ,
Озерный негізгі мектебініњ

бастауыш сыныптар м±ѓалімі.
Ќостанай ауданы.

таныстырылымдарын ќорѓады. Єрбір таќырыпты
ќорѓауда м±ѓалімдердіњ ізденіп, шыѓармашылыќ-
пен бірігіп ж±мыс жасаѓандары байќалды. Єсіре-
се, математика пєні бірлестігі м‰шесі, математика
пєні м±ѓалімі А.Єбішева Міржаќып атамыздыњ
"Есеп ќ±ралдары" ењбегі, ондаѓы есептер туралы
таныстырылымы ‰здік деп танылып І-орынды
иеленді. Таныстырылым бойынша ІІ-орынды ба-
стауыш сынып бірлестігі м‰шесі, тєжірибелі ±стаз
Б.Єлім, ІІІ-орынды шет тілдер бірлестігі м‰шесі
Г.Ќожахмет иемденді.

Конференцияныњ  екінші бμлімінде єр бірлестік
м‰шелері Міржаќып Дулатовтыњ шыѓармаларын
жатќа мєнерлеп оќудан сынѓа т‰сті. Барлыќ м±ѓа-
лімдер  тапсырмаларын наќышына келтіре орын-
дап шыќты.  Б±л сында І-орынды шет тілдер
бірлестігініњ м‰шесі, орыс тілі мен єдебиеті пєні
м±ѓалімі М.Тупишова жењіп алса, ІІ-орынды жара-
тылыстану пєндер бірлестігініњ м‰шесі, гео-
графия пєні м±ѓалімі Н.Бектауов, ал, ІІІ-орынды
технология мен дене тєрбиесі пєндер бірлестігініњ
м‰шесі, бейнелеу μнері пєні м±ѓалімі Д.Серіков
жењіп алды.

Майра ЖЕТПІСБАЙ,
М.Дулатов атындаѓы орта мектеп

директорыныњ оќу ісі жμніндегі орынбасары.
Ќызбел ауылы,

 Жанкелдин ауданы.

Міржаќып Дулатов м±ралары

Елдіњ болашаѓын
тєрбиелеуші

1-наурыз – Алѓыс айту к‰нін
барша ќазаќстандыќтар т±њѓыш
рет атап μтті.  Б±дан былай,
жылда, кμктемніњ алѓашќы к‰нінде
ќазаќстандыќтар бір-біріне алѓыс
айтып, кешірім с±райтын болады.

тарын білдіру ‰шін оќушылар
тіпті, μз жырларынан да шашу
шашты. 8 сынып оќушысы Фа-
зылов Айбек  єжесіне μз μлењін
арнаса, 10 сынып оќушысы Ма-
канова Айдананыњ єжесіне шы-
ѓарѓан μлењіне отырѓан  ж±рт
елігіп, кμз жастарына ерік берді.
Жексембаева Дариѓа єжесіне
арнап єн салды. Оќушылардыњ
кμбініњ єжелеріне айтар алѓыста-
рыныњ шексіз екендігін біз осы
мерекеден кμрдік. Кішкентай ќос
б‰лдіршін Инесса мен  Елизаве-
та да аналарына арналѓан таќ-
паќтарын μте тартымды  жеткізе
білді.

Осы к‰ні єн де шырќалды би
де биленді. Мереке мањызды

болды. Ата-аналар да алѓыста-
рын жаудырды. Лайым, елімізде
тыныштыќ болып, мерекелеріміз
кμп болсын! Алда келе жатќан
¦лыстыњ ¦лы к‰ні де елімізге, єр
отбасына тек жаќсылыќтар
єкелсін! Наурыз мейрамы ќ±тты
болсын!

Алтын БАЯХМЕТОВА,
Шолаќсай орта мектебініњ

єлеуметтік педагогы.
Науырзым ауданы.

Кешірім с±рап, алѓыс айта білейік!
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Белгілі ғалым Шоқан Уәлихановты тудырған киелі Күнтимес 
ауылында шағын ғана клуб бар. Онда әжелерден құралған ансамблге 
биыл 10 жыл толды. 

Яғни, «Әжелер» ансамблі  осыдан он жыл бұрын жұмысын бастады. 
Бүгінде оның құрамында бес адам. Жетекшісі – Айман Әбішева. Олар 
көбінесе халық әндерін орындайды. Қазір репертуарларында 20-дан 
аса ән бар.

Күнтимес ауылында өткен әр мереке сайын ауыл жұртын, әсіресе, 
ұлттық жауһарды аңсаған үлкендердің көңілін серпілтіп, әнмен әлдилеп 
келеді. Сондай-ақ, басты мейрамдарда аудандық сахнаға да шығып, 
сарыкөлдіктерді өнерлерімен сүйсінтіп жүр. 

Айта кеткен жөн, әжелердің ең үлкені – Күлбаршын Рахменова 
зейнет жасында болса, ең кішісі – Ажар Шыныбекова жақында елуге 
толады. Ал, Қаламқас Бөлекбаева, Нұрғайша Ахметова, Зайгүл Сайда-
линалар түйедей құрдас, биыл зейнетке шықпақ. Бәрі де бала өсіріп, 
немере сүйген жандар.

Мінеки, жас кезінде өмірге ұрпақ әкелсе, ал енді оларды жеткізген 
шақта өнерге ұмтылып, бір өңірдің ілтипатына бөленіп жүр.   

Руслан ӘЛКЕЕВ.
Сарыкөл ауданы.

СУРЕТТЕ: «Әжелер» ансамблі.

Міне, осындай атаумен Үрпек ауылдық округінде ауылдық 
кітапхана және клуб  меңгерушісінің ұйымдастырумен кезде-
су кеші өтті. Шараның  мақсаты – қазақтың ибалы келінін 
тәрбиелеп отырған апаларымызды, енелерді оқырман қауымға  
насихаттау.  Апалардың тәрбиелік мәні бар әңгімесі арқылы 
келіндерге ой салу.  Кеш қонақтарын ауыл әкімшілігінің бас 
маманы Зейін Бабағұлов мерекемен арнайы құттықтап, сый-
сия пат жасады. 

Қазақ әу бастан, келін деген атауды киелі санап, ұрпақ 
жалғастырушы ретінде мақтаныш санаған.  Қазақ келіндерінің 
әдепті, ізетті, салмақты, инабатты болғанын көпшілік қалай-
ды. Несін жасырамыз, ертеден сақталған, қанға сіңген ата 
дәстүрлеріміз бірте-бірте көмескіленіп, тіпті, кей жерлерде 
ұмытылып бара жатқанын мойындауымыз керек. Дегенмен, 
ауылды жерлерде келіндеріне, дүйім ауылға үлгі-өнеге болып 
жүрген апаларымыз бен әжелеріміз баршылық. Міне, сондай 
кісілерді біз жас келіндерге, қыз-келіндерге үлгі ретінде қо-
наққа  шақырдық. Соғыс ардагерінің жесірі, қазір қолында 
екі келіні бар, немере, шөбере сүйіп отырған Қазикүл апа 
Адрешова,  бүгінде 13 баланың анасы, немере, шөбере сүйіп 
отырған апа Күмісай Нұрғалиева, 10 баланың анасы, келін 
тәрбиелеп отырған ене, немерелеріне әже Бөпетай Қанапина, 
сондай-ақ, Күлтай Қанапина, Несібелді Байзақова апалары-
мыз өздерінің келін  боп түскен  уақыттарын, көрген қиын-
шылығын, қызықты оқиғаларын оқырман қауымға әңгімелеп 
берді. Кездесуге жиналғандар да көпті көрген аналарымызға 
көкейлерінде  жүрген  сауалдарын қойып, тұщымды жауап 
алды. Біз де апаларымыздың әңгімесін тыңдап, біраз көңіліміз-
ге ой түйдік. 

Кеш  соңында  әжелер  ақ тілектерін  білдіріп, алғыс айт-
ты. Апаларға  сыйлықтар тапсырылып,  қатысқандары үшін  
алғыс хат  тапсырылды. 

Майраш НҰРЖАНОВА,
кітапханашы.

Үрпек ауылы, 
Аманкелді ауданы.

Қостанай қалалық мешітінің 
бас имамы Шоқан қажы Қоста-
най облыстық балалар үйінде 
тәрбиеленіп жатқан қазақ то-
бының тәрбиеленуші балала-
рына арнайы келді. Балалармен 
дөңгелек үстел басына отырып, 
үлкен-кішіге деген сүйіспен-
шілік, сыпайылық қарым-қаты-
нас, әдептілік, кішіпейілділік, 
ізеттілік туралы уағыз әңгімелер 
айтты. 

– Әуелі, ата-анаңды, сендерді 
тәрбиелеп жатқан ұстаз-тәрбие-
шілерді құрметтеп, қайырым-
ды, мейірімді, еңбекшіл болуды 
ұмытпаңдар, – деді Шоқан қажы. 
Мұндай тәрбиелік маңызы зор 
отырыстардың тәрбиеленуші 
балаларға әсері өте мол. Адам-
зат өмірінде дініміздің алатын 
орны мен қазақ халқының салт-
дәстүрінің Ислам дінімен үнде-

суі турасында уағыс-насихат әр 
кездескен сайын үнемі айтылып 
келеді.

Қонақтар балғындарға ой-
ыншықтар мен тәтті тағамдар 
сыйлады. Игі шара әрі қарай 
жалғасын тауып, балалар дема-

лыс күні мешітке шақырту алды. 
Бұл жолы балғындар мешіттің 
ішкі құрылысымен танысып, 
мешіттің әр мұсылман адамы-
на деген рөлі туралы естіді. Осы 
жерде балалар қол жайып, ару-
ақтарға құран бағыштады. Бала-
ларға деп ақ дастархан жаюлы 
еді. Балаларға музыкалық аспап 
пен «Ионика« аппаратурасы 
сыйға тартылды. Әр бала Шоқан 
қажыға және мешіт ұжымына өз 
алғыстарын білдіріп жатты.

Жүздері бал-бұл жанған бүл-

діршіндердің өздеріне көрсетіл-
ген құрмет пен сый-сияпатқа 
ерекше риза болды.

А.ӘБДІЛДӘ.

СУРЕТТЕ: жас жеткіншек-
тер қалалалық мешітте.

Қазақстан Республи-
касының Тәуелсіздігіне 
25 жыл толуына орай 
Б.Қолдасбаев атындағы 
жалпы білім беретін орта 
мектебінде  «Біз, еліміздің 
– жас патриоттары» атты 
әскери патриоттық ап-
талық салтанаты болып 
өтті. Салтанатты жиында 
әр бөлімше командирлері 
рота командиріне рапорт 
беріп, мемлекеттік Әнұран ойналды. Мектеп оқушыла-
рын Аманкелді аудандық қорғаныс бөлімінің орынбаса-
ры лейтенант Ернұр Ерхатұлы құттықтап, оқушыларға 
оқуда жақсы нәтижелерге жетіп, өткелі отырған әскери 
патриоттық апталықта  жақсы дайындықпен жоғары 
биіктерден көріне берулеріне тілектестігін білдірді. 
10-сынып оқушысы Жұлдыз Иса патриоттық өлеңін оқы-
са, 8-сынып оқушысы Асылжан Өміржан «Қазақстан» 
әнін орындап, көрермендер көңілінен шықты.  Мектептің 
алғашқы әскери дайындық пәнінің оқытушы-ұйымдас-
тырушысы К.Мақатов апта бойы өтілетін іс-шаралар 
жоспарымен таныстырды. Алғашқы күні Қазақстан 
республикасының рәміздері туралы тарихи альма-
нахтан басталса, қалған күндері оқушылар спорттық 
жарыстармен патриоттық әндерден жарысқа түсіп, 
саптық жүрістерден және жас жол инс пекторларымен 
бірге, туристік сайыстардан сынақтан өтеді. Содан соң 
«Қазақстан  Республикасының Рәміздері» туралы та-
рихи альманахтың қойылымын  6 «б» сыныбы мектеп 
оқушылары мен ұстаздарына ұсынды. Тарихи альманах-
тың негізгі мақсаты – оқушыларды Отан сүйгіштікке, 
адамгершілікке, Отанына, халқына адал қызмет етуге, 
Туын, Елтаңбасын, Әнұранын  қастерлеуге,  халқының   
тарихын  білуге  тәрбиелеу болып табылады. Сынып 
оқушылары республикамыздың рәміздер тарихын екі 
тілде көрермендерге жеткізе отырып, еліміздің Туына, 
Елтаңбасына және Әнұранына жеке-жеке тоқталып өтті. 
Қойылымда Әнұранмен қатар патриоттық әндер де орын-
далды. Жақсы өткізілген тарихи альманах қойылымына  

сынып жетекшісі  Әминә 
Сүлейменованың  ұй-
ымдастыра білген еңбегі 
айтарлықтай. «Рәміздерім 
– мақтанышым» атты та-
рихи альманах  қойылы-
мы өз дәрежесінде өтті. 
Ал, 6-10 сыныптар ара-
сында патриоттық әндер 
сайысы өтті. Оқушылар 
жақсы дайындықтарымен 
келіп, өз өнерлерін ортаға 

салды. Асылжан Өміржанның, Дастан Қожахметовтың 
салған әндері және Ақбілек Аманбаева мен Ақбаян Сай-
лаудың  дуэті көрермендердің көңілінен шықты. Әділ 
қазылардың шешімімен Ф.Оразбаева, Д.Әбдіқасымова 
және М.Ағыбаевалар жүлделі орындардан көрінді. «Жас 
жол – инспекторлар» сайысы 5-8 сыныптар арасында 
өтіп, оған 11 команда қатысып, өз өнерлерін көрсетті. 
Әскери саптық жүрістің салтанатты ашылуында аудан-
дық  қорғаныс бөлімінің орынбасары лейтенант  Ернұр  
Ерхатұлы рапорт қабылдап, оқушыларға жарыста сәт-
тілік тіледі.  Әскери саптық жүрісінде 3-орынды  6 «б»  
сыныбы иеленсе, 2-орынды 7 «в» сыныбы, ал, 1-орын-
ды 8 «а» сыныбы жеңіп алды. Командирлер арасында 5 
«в» сыныбының оқушысы А.Сейдеғалиев өз отрядын 
алып жүруде және рапорт беруде үздік деп танылып, 
дипломмен және заттай сыйлықпен марапатталды. Жол 
ережесін сақтаудың реттеушілер сайысында 3-орынды 
7 «в» сыныбы, 2-орынды 7 «б» сыныбы  және 1-орынды  
8 «а» сыныптары иеленді. Оқушылар туризм сайысын-
да «Алғашқы медициналық көмектен», «Компаспен» 
жүруден, «Топография» жарысы мен «Туристік жіпті 
байлау» және «Кедергілерден өту» сияқты әртүлі сайыс-
тардан сынаққа түсті. Жарыста 3-орынды 5 «б» және 6 
«а» сыныптары бөліссе, 2-орынды 6 «б» сыныбы ие-
ленді. 1-орынды өте жақсы дайындықпен келген 8 «а» 
сыныбы ұтып алды. Жарыс жүлдегерлері дипломмен  
және  заттай  сыйлықтармен  марапатталды. 

 Әнет ЖҰМАБЕК.
Аманкелді ауданы.

«Әжелер»  
ансамбліне – 10 жыл

«Есімде менің 
келіншек кезім»

Ел тірегі – жас ұлан

РИЗАШЫЛЫҚ пен  
АҚ АЛҒЫС



716 наурыз  2016 жыл

Бұл күндері Ұлы Отан 
соғысының отты жылдарына  
қатысты  айтылатын «Ешкім 
де, ештеңе де  ұмытылған 
жоқ» – деген ұранымыздың 
маңызы уақыт өткен сайын 
артпаса, кеміп отырмағаны 
анық. Кейде бір мезгіл  қазір 
өмірден озған қадірлі арда-
герлеріміздің батыр бейне-
лерін елестетіп, ойға алып, 
артта қалған ұрпақтарынан  
рухтарына тағзым етпейтіні  
кемде кем шығар. Дүркіреп, 
дауылдай соққан соғыстың 
өткеніне де жетпіс бір жыл-
дың шамасы болды, сол кезді 
уақыттың қыран ұшқан биігі-
нен шолатын болсақ, сұрапыл 
күндердің басты кейіпкер-
лері болған қаһарман сар-
баздар бейнелерінен нағыз 
батырлардың кейпін көріп, 
шынымен қайран қалып, 
сол кісілерге кезінде қатыс
ты болып, жақын жүргеніңді 
мақтан тұтып, марқайып қа-
ласың... Мен үшін сондай асыл 
бейнелердің бірі – лейтенант, 
зеңбірекші Шомақ Жиенбаев 
болып табылады.

Осы кісіні ойға алып, өмір-
лік жолына шолу жасағанда 
Рим тарихшыларының баба-
ларымыз ғұндарға берген мі-
нездемесі еске түседі. «Олар 
– соғыста ыстықсуыққа 
төзімді ержүрек; ал жәй 
уақытта қолда барын қанағат 
тұтатын қарапайым» – деген 
сипаттамаларын  ойға оралт
қанда,  ұрпақ  дағдысының 
сабақтастығына таң қаласың. 
Ал, көрнекті кеңес жазушы-
сы Илья Эренбург «Қазақтар» 
атты очеркінде «Бір фриц 
маған: Біз жойқын күші бар 
қаһарман солдаттармен бет-
тестік, оларды алған бетінен 
тіпті, ешқандай оқ та, өрт те 
тоқтата алмады, олар тура 
бізге қарай дауылдай дүр-
кіреп жүгіріп келе жатты. Мен 
бұлардың қазақ деген халық 
екенін естіп, таң қалдым» – 
деген сөздерін  жазғаны бар 
еді. Шындығы сол, соғыс
та Шомақ – батыр,  дұшпа-

нымен егесте тайсалмайтын, 
соғыстың алғашқы жылда-
рынан соңына дейін болған, 
майданда жұлдызы жанған, 
жалаң қылыштай өткір жа-
уынгер болса, бейбіт күндері 
ағайын көңілін жықпас, еш-
кімге қатты сөз айтпас, діндар 
атасы Ораз қажы өз отбасын-
да тәрбиелеп, қалыптастырып 
кеткен, қашанда тағдырдың  
сынға жіберген ризығына 
тәуба қылып, барға қанағат 
қылуды үйреткен тәуекелділігі 
(құдайға салғандығы) мен іл-
типатты кішіпейілділігі өмір 
бойы айнымас мінезі болды 
десек,  осы сөзді бұл кісіні 
көргенбілген адамдар бүгінде 
артынан артық айтылған сөз 
деп айтпас.

Шомақ ағаны еске алған-
да, көңілге қонақтар бір жәй – 
оның кешегі ат ауыздықпен су 
ішіп, ер етігімен су кешкен тар 
заманда ел азаттығы үшін ба-
балар салған ата жолды қуып  
Ұлы Отан соғысы деген үлкен 
дүбірге қатысқанда арды ту ет-
кен ардагер Аманкелдінің жер-
лесі деген атқа кір келтірмей, 
ел бостандығы мен азаттығы 
үшін алысқан  сарбаздардың 
ерлігін үлгі тұтуы. Витебск 
қаласын азат ету тұсындағы 
қиянкескін ұрыста Шомақ 
зеңбірек взводының коман-
дирі еді. Осы шайқастағы ер-
лігі үшін ол келесі мәтіндегі 
алғыс қағазын алады: 

«Витебск үшін ұрыстардың 
батыры; сенің даңқың арта 
берсін! Гвардия лейтенанты 
Жиенбаев Шомақ! 

Немістердің қорғаныс 
шебін бұзып өтудегі және 
Витебск қаласын алудағы 
аса үздік жауынгерлік қи-
мылдарың үшін Жоғарғы Бас 
қолбасшы, Кеңес Одағының 
Маршалы И.В.Сталин жол-
дас өзінің 1944 жылы 24 мау-
сымдағы және 1944 жылғы 26 
маусымдағы бұйрықтарымен 
саған алғыс жариялайды.

Бөлім командирі подпол-
ковник Поршнев» – делінген.

Жауынгерлік жорық ба-

тысқа жылжыған сайын 
алғыс алу мұнымен шектел-
меген. Германияның Шығыс 
Пруссиядағы тіректі бекіні-
стері – Бартен, Растенбург, 
Дренг фурт, Райн, Ландсберг, 
Бартенштейн қалаларын алу-
дағы үздік жауынгерлік қи-
мылдары үшін Шомақ Жи-
енбаев тағы да Жоғарғы Бас 
қолбасшының алғысына ие 
болды. Жауынгер қазақ жігіті 
лейтенант Шомақ Кенигсберг 
қаласын шабуылмен басып 
алушылардың бас ты тұлғала-
рының бірі болды.Осы ерлігі 
үшін КСРО Жоғарғы Кеңес 
Президиумының  1945 жылғы 
9 маусымдағы  Жарлығы 
бойын ша Шомақ Жиенбаев 
«Кенигсбергті алғаны үшін» 
медалімен марапатталады.

– Бұлар менің жорық жо-
лымның айғақтары, – дейтін 
ол қастерлеп сақтап отырған 
алғыс қағаздары мен төсбел-
гілерін аялап сипап қойып. 
Шомақ аға сол алғыс қағаз-
дарына қарап отырып, төрде 
ілулі тұрған кілемін соғыс кар-
тасы қылып аласапыран ай-
қастардың сырын шертетін.

Бастан өткен сан қилы  
оқиғаларын баяндағанда ер-

лік шежіресінен орын алған 
мына бір оқиғасы әсіресе 
қызық. Шығыс Пруссияның 
Мазур көлдері ауданындағы 
кескілес кен ұрыста Шомақ 
13 фашисті тұтқынға түсіреді. 
Ішінде бір оберлейтенант 
бар екен. Осы ерлігі үшін ол 
«Қызыл Жұлдыз» орденімен 
марапатталады... Бұл хабар 
елге жете сала сол кездегі ау-
дандық «Социалистік шаруа» 
газетінің тілшісі Т.Қараманов 
«Туысқандық тапсырма» атты 
өлең жазады:

Бөлімнен хат алдым,
Қуандым, шаттандым, 
Ағажан майданда 
Сен батыр атандың. 
Орденің сол үшін, 
Фрицтің он үшін, 
Тұтқынға ап көрсеттің
Батырлық үлгісін.
Беліңді бекем бу,
Өлтіре жауды қу,
Жеңіспен елге қайт
Берлинге тігіп ту.
Бұл өлең 1945 жылы 28 

сәуірде Қостанай облыстық 
«Болшевиктік жол» (бүгінгі 
«Қостанай таңы) газетінде де 
басылып шыққан. Осындай 
ерліктері үшін Шомақ  Жиен
баев екінші дәрежелі «Отан 

соғысы», «Қызыл Жұлдыз» 
ордендерін, бірнеше медаль-
дар тағып, салтанатпен елге 
оралды.

Соғыстан кейінгі жыл-
дарда Шомақ аға әр күннің 
парағына ерлік еңбегінің 
шежіресін жазған ел ағасы 
болды. Еңбек жолының көп 
жылдарын Аманкелді аудан-
дық атқару комитетінің қыз
меткері болып және  басқа 
да баскару органдарында 
жұмыс  істеді. Туған жердің 
түлеуіне қосқан үлесі – тыңда 
тұрғызылған тұтастай шаруа
шылықтар, тұрғын үйлер  мен 
әсем де зәулім сарайлар, тас 
жолдар мен бөгеттер, төскей-
ге сыймаған мыңғыр ған төрт 
түлік жайлаған сайын дала су-
ретінде Шомақ сияқты аға ұр-
пақтың аянбай төккен терінің 
іздері сайрап жатыр.  Ел игілі-
гін тасытуда еңбегі мен  адал-
дығы арқасында ел құрметіне 
бөленген Шомақ аға болашақ 
үшін аянбай терін төкті, 
тәуел сіздікпен келген шалқар 
шаттығымызды жақындатуға 
аянбай еңбек етті. Сабыр-
лығынан айни қоймайтынын 
ағаның жыл сайынға аудан 
орталығында Жеңіс мейрамы 
құрметіне өткізілетін шеруде 
ардагерлер сапында тұрып бір 
сәтке сол отты жылдардағы 
қаһармандық кезеңге қайта 
оралғандай болып, қаршыға-
дай қомданып, қолын шекесі-
не қойып әскери ізет беріп 
тұра қалатын кейіпі әлі күнге 
есімде. 

Тәуелсіздікпен келген бү-
гінгі күннің нұрлы өмірі ке-
шегі зор майданның еңіреген 
ерлерінің ерліктері мен ең-
бектерінің ескерткіші іспет-
ті. Бүгінгі алаңсыз күнде өсіп 
келе жатқан ұрпақ – өмірден 
озған кешегі  батырларды еске 
алып, рухтарына тағзым етіп 
жатса, ұрпақтар үлгертер жа-
сампаздық істердің сабақтас
тығы үзілмесі анық. 

Иса ЫДЫРЫСОВ.
Глазунов ауылы.
Қостанай ауданы.

СУРЕТТЕ: Жиенбаев Шо-
мақ (сол жақта) немере ағасы 
Байзақ пен қарындасы Сейт-
камалова Розамен бірге.

Бас Қолбасшыдан  
     алғыс алған сарбаз

«Мен өз тірлігімде заманның зор айқасында
адамзат бақыты үшін  азаттық қаруын 
асынғандығыма бақытты сияқтымын». 

Иоганнес БЕХЕР.

Өз қызметтік міндеттерін орындау ба-
рысында қаза болғандардың отбасымен 
кездесу – бұл көп жылдан бері келе жатқан 
дәстүр. Жыл бойына облыстық төтенше 
жағдайлар департаменті ТЖД өрт сөн-
діру және авариялық құтқару жұмыстары 
қызметінің қызметкерлері барлық мереке-
лермен және жеке күндерге арнап сый-
лықтар дайындайды, ал басшылық қаза 
болғандардың отбасына материалдық 
көмек бөледі.   

Әрине әке мен баланы, ешқандайда 
қамқорлық өзгерте алмайды, бірақта біз 
мүмкіндігінше ауыр қайғының жарасын 
жеңілдетпекпіз. Мысалы, біздің қамқор-
лығымызда қызметтік міндетін орындау 
барысында қаза болған Сәбит Нұрбаев-
тың ұлы Диас бар. Жасөспірім  он бес 

жасқа толды. Ол он бір жылдан бері әкесіз 
өсіп келеді. Осы жылдар ішінде біздің әріп-
тестер Диаспен қарым-қатынасты үзбей 
келеді. Диас Нұрбаевтың сыныптастарына 
бірнеше рет өрт сөндіру бөліміне шақы-
рып, оның әкесінің ерлігі туралы әңгіме-
леп,  ашық сабақтар өткізді. Жасөспірім 
өзінің туған күнінде, әкесінің әріптестері-
нен сыйлық алады. Көп ұзамай  Диасқа ма-
мандық пен өзінің болашақ өмірін таңдау 
қажет болып тұр. Өрт сөндіру бөлімінің 
қызметкерлері оған жоғары білімді алуға, 
сосын  жақсы жұмыс  табуға жол сілтеп 
отыр. Батырдың баласына Ішкі істер ми-
нистрлігі төтенше жағдайлар комитеті 
Көкшетау техникалық институтына  түсуге 
ұсыныс жасалды. 

– Одан басқа, қызметтік міндеттерін 

орындау барысында қаза болған өрт сөн-
дірушілердің құрметіне орай мемлекеттік 
қорғау қызметкерлерінің арасында – фут-
болдан, волейболдан, баскетболдан тур-
нирлар өткізіледі.  Ал төтенше жағдайлар 
күні – 19 қазанда – №2 мамандандырылған 
өрт сөндіру бөлімінде дәстүрлі ашық есік 
күні өткізіліп, бөлім аумағында орнатылған 
қаза болған қызметкерлер ескерткішіне 
келушілер гүл шоқтарын қояды. Қатары-
мызда  жоқ  қаһармандардың – әйелдері, 
балалары, туыстары – біздің құрметті қо-
нағымыз. Өрт сөндіру бөлімі қаза болған 
өрт сөндірушілердің отбасы мүшелерімен 
байланысты қатаң қадағалап, олардың тағ-
дырларын бақылауда ұстап, көмектеседі. 
Айдар, Талғат Жантасовтың баласы, Аста-
нада тұрады өз отбасын құруды ойлас-

тырып жүр. Ринат Ашубаевтың әжесі Ре-
сей Федерациясындағы Челябі қаласында 
тұрады, – дейді облыстық төтенше жағдай-
лар департаментінің баспасөз қызметі. 

Өз өмірлерін қиғандар – төртеу. Өкініш-
ке қарай қаза болғандардың қатары жыл 
сайын көбейіп барады. 2015 жылдың 9 
қарашасында Жітіқара қаласы қарауыл 
басшысы Мақсұт Иманбаев  қаза болды. 
Жерлеу күні көптеген адамдар отбасының 
қайғысына ортақтасып, қолдау көрсетті. 
Азалы күні Мақсұттың әріптестері, Астана-
дан ҚР ІІМ төтенше жағдайлар комитетінің 
өкілдері келді. Бүгінде жергілікті атқару ор-
гандарымен бірлесіп Мақсұттың отбасына 
бір бөлмелі пәтер бөлу туралы мәселе өз 
шешімін тапты. Қаза болған қызметкер-
лердің туыстары,  қызмет барысында 
қаза болғандарды ұмытпай әріптестерінің 
көрсеткен көңілдеріне ризашылықтарын 
білдірді. 

Ш.АҢСАҒАНҚЫЗЫ.

ЕР ЕСІМІ – ЕЛ ЕСІНДЕ

Еске алу – парызымыз

ОЛ КҮНДЕРДІҢ ӨШПЕС ДАҢҚЫ
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Шет елден келген қай 
өнімнің болмасын таңбалауын 
алып оқысаңыз, оның құра-
мында неше түрлі қоспалар-
дың бар екеніне көз жеткізесіз. 
Ал, таңбалауға жазбай жасырып 
қалатын қоспалар да бар, әсіре-
се, Е индексімен белгіленетін 
қоспалардың ағзаға деген зияны 
ұшан-теңіз, бұл бөлек әңгіме, 
қазір гендік модификаттау тура-
лы тоқталып өткім келіп отыр.

Кейбір өнім таңбалауында 
ГМА (гендік модификатталған ағ-
залар) жоқ деген жазуды көруге 
болады. Дегенмен, Қазақстанға 
келетін шетелдік тауарлардың 
әсіресе, сәбилерге арналған 
тағам түрлерінің будандасты-
рылғанына күмән жоқ. Мысалы, 
камбала балығының ДНК-сын 
қосып, қызанақтың жаңа сұр-
пы өсірілді. Күріштің тұқымына 
адамның бауырынан алынған 
ДНК қосу арқылы өнімге құрт-құ-
мырсқа жақындамайтын қылды. 
Базарға барғанда аңғарсаңыз 
алма, алмұрт, қияр, қызанақ 

секілді көкөністердің жайнап 
тұрғанын көресіз, құрт түскен 
бір жеміс жоқ. Осы қалай? – деп 
ойланып көрдіңіз бе? Қамбадағы 
астыққа тышқан жоламайды, сол 
астықтың ұнын біз жегенімізбен, 
тышқан мұрынын шүйіреді. Неге? 
Өйткені астық тұқымына мы-
сықтың ДНК-сы енгізілген.

Өнім құрамында ГМА бар 
ма, жоқ па деген күмәнді мүл-
дем жою үшін Қазақстанда 
«ГМА туралы» заң қабылдау 
керек. Сонда ғана өнім арнаулы 
зертханаларда ГМА-ға тексерілу-
ге міндетті. 

Генетик ғалымдардың ай-
туынша, әлемде 1000-ға тарта 
түрлі өсімдікті гендік будандас-
тыру мүмкіндігі бар. Жасанды 
жолмен дайындалған азық беріл-
ген малдың етін де адал деп ай-
туға болмас. Сойылған құстың 
бас-сирақ сияқты қалдық еттерін, 
бракталған балапандарды, арық 
тауық еттерін ұнтақтап, химиялық 
қоспалар қосып, ет-сүйек ұн-
тақтарын өндіреді. Бұл ет-сүйек 

ұнтақтарын әкеліп өсіріліп жатқан 
құсқа береді, басқа жармаларға 
қосады. Қандастарының етін же-
ген (каннибал) тірі құс араларын-
да жүрген біреуі жарақаттанып 
бір жерінен қан ақса, сол құсты 
бәрі жапа-тармағай жабылып 
жеп қояды екен. Осы мысалдан 
кейін баласы әкесін, інісі ағасын 
жалпы адам адамды ұрып-соғып, 
зорлап, өлтіріп, пышақтап, өлі де-
несін шауып кесек-кесек қылып 
әр жерге шашып тастау, сәби-
лерінен бас тарту себептерінің 
бір ұшы осы жеп-ішіп отырған 
тамақ құрамында емес пе екен 
деген ой туындайды. 

Гендік модификаттаудың 
тағы бір сұмдығы: гендік бу-
дандастырылған өнімдер бір-
екі ұрпақтан кейін тұқым беруін 
тоқтатады. Гендік модификат-
талған картоп бір жылдан кейін 
тұқым бермей қойған. Тышқан-
дармен жасаған тәжірибеде де 
осындай нәтиже алынған. Бұдан 
біз бүкіл ұлтқа төніп тұрған қауіпті 
түсінеміз. 

Шығынды аз шығарып көп 
ақша табудың жолына түсіп пай-
даға құныққандар тұрғындардың 
денсаулығына пысқырмайды да. 

Еттің орнына соя, сүттің орнына 
сүт ұнтағын ерітіп тағы сол сияқты 
неше түрлі пәлекеттерді ойлап 
тауып әртүрлі өнімдерді өндіріп 
тұтынушыларды «қарқ» қылады. 
Солардың бірі – шұжық. Жалпы 
өз басым колбасаны шұжық деп 
атауға қарсымын (шұжық біздің 
ұлттық тағам ғой). Дегенмен, тер-
минкомның бекіткені осы, сөйтіп 
колбасаның құрамына қарасаңыз 
еттен басқаның бәрі бар. Хими-
ялық қоспалар колбасадағы ет-
тің орнына салынады немесе ет 
құрамын көбейтеді. Мысалы 100 
кг етке 400 г химия лық қоспа қосса 
еттің көлемі 10 пайызға көбейтуге 
болады екен. Бұл қоспалардың 
ішінде канцерогенді заттар бол-
са тіпті қауіпті, оны көп тұтынған 
адам «қылтамақ» ауруына шал-
дығуы мүмкін. Бұрынғы техноло-
гия бойынша кеуіп қалмау үшін 
колбасаның барлық түріне шо-
шқа майы қосылатын. Ал, қазіргі 
өнімдер өндіру технологиясында 
шошқаның жүрмейтін жері жоқ. 
Тіпті кондитер өнімдерінің (кәм-
пит, шоколад, печенье және т.б.) 
құрамына да енгізіледі. Өндірісте 
қолданылатын қант тез қатады, 
кәмпит тез кеуіп қатпау үшін оның 

құрамына шошқа майы қосыла-
ды. Тіпті, сабын, тіс пастасы, май-
онез, маргарин құрамдарына да 
харам май қосылады. 

Бұл мақаланы оқып отырып, 
сонда біз не жеп-ішуіміз қажет де-
ген ой оралуы әбден мүмкін. Адал 
ас – ауылда. Ауылға бетімізді 
бұруымыз керек. Май-қаймақ, 
құрт-ірімшік, қазы-қарта, шұжық 
пен пешке пісірілген нанымыз-
бен қайта табысқанымыз дұрыс. 
Бәріміз ауылға бара алмайтыны-
мыз белгілі. Ауылдың тамағын 
қалаға көптеп әкелуге жол ашу 
керек. Жылтыраған сыртына қы-
зықпай шетелдік тамақты емес,  
өзіміздің отандық өнімдердің са-
пасы сан есе артық екенін түсін-
геніміз абзал. Шет елден келетін 
өнімдер 100 пайызға қоспа қо-
сылып дайындалған. Өйткені ай-
лап, жылдап тұрса да бүлінбей-
ді. Бүлінбейді демекші,  химия 
қоспаларынан тұратын тамақты 
көп жеген адамның денесі өл-
геннен кейін де бүлінбейді екен. 
Жақында Швейцарияда 30 жыл 
бұрын жерленген адамдардың 
мүрделері бұзылмай сол күйінде 
сақталғандығы анықталды. 

Жасанды тамақ ағзаны да 
жасанды қыла бастады. Қой етін 
жеп қой мінезділіктен, жылқы етін 
жеп жылқы мінезді бола бастаған 
шағымызда жасанды тамақ қау-
лап барады. Екі шоқып бір қа-
райтын сауысқаннан да сақ 
болып тамағымызды табай-
ық. Ол тамақ – «Қазақстанда 
жасалған» деп аталады.

Мұхтар СИБАНБАЕВ, 
«Ұлттық сараптау және 

сертификаттау орталығы» АҚ 
Қостанай филиалының  

жетекші маманы.

СУРЕТТЕ: М.Сибенбаев.

ДЕНСАУЛЫҚ

ТАМАҚТЫ  ТАЛҒАП  ТҰТЫНАЙЫҚ
немесе жасанды азықтың ағзаға әсері қандай?

Тұқымының тектіліг ін ойлаған 
жолбарыс тың еркегі шағылысар алдында 
екі ай бұрын тамақты таңдап, талғап жеп, 
судың тұнығын ғана ішіп, таза тұрып, таза 
жатады екен.

(Өмірлік тәжірибе)

Біз өмір сүру үшін тамақ ішсек те, тамақ ішу үшін 
өмір сүрсек те тамақтың таза, адал, табиғи болғанын 
қалаймыз. Дегенмен, соңғы кезде табиғи таза тамақ 
табу ғасырымыздың маңызды мәселесіне айналуда. 
Таза тамақ жеп-ішпеген адамның ойы да, бойы да 
таза болмайтындығын ғалымдар тәжірибе жүзінде 
дәлелдеді. Әлемде «Халал» стандартының маңызы 
арта түскендігі осы жағдайларды аңғартса керек. 

Апат айтып 
келмейді

Шұға 
     ҚОҢҚАБАЙ

 Ауа-райы күн сайын жылынып келе жатқа-
нымен, мұз үстіндегі балықшылар қарасының 
азайғаны байқалмайды. Алайда, мұздың қа-
лыңдығы барлық жерде бірдей болмауы мүм-
кін. Құтқарушылар сақтық шараларын ұмыт-
пауды ескертеді. 

Қыс бойы жауған қардың бауыры сөгіліп, 
бабымен еріп жатыр. Бірақ, Тобыл өзеніне 
қатқан мұз әлі де қалың деп сендіреді ба-
лықшылар. Соған сай, балық аулауларын әлі 
де тоқтатар емес. Ал, суда құтқару қызметі 
өкілдерінің пікірлері мүлдем басқа. Әзірге 
қатқан мұз адам салмағын көтереді. Бірақ, 
солай екен деп алаңсыз жүруге тағы болмай-
ды. Себебі, апат деген айтып келмейді. Құтқа-
рушылар қауіпсіздік шараларын күшейту мақ-
сатында жиі рейдтер жүргізіп тұрады. Бірақ, 
кейбіреулер ережені ескере бермейді екен. 
Сондықтан құтқарушылар қазір мұз үстінде 
жүру қауіпті екенін ескертіп, сақтық шарала-
рын естен шығармаған жөн дейді. 

Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының бастама-
сымен 24 наурызда тубер-
кулез ауруының алдын алу 
мақсатында жоспарлы түр-
де жыл сайын айлық өтіп, 
профилактикалық түсінік 
жұмыстары жүргізіліп ке-
леді.

Осы мақсатта аудандық 
аурухананың фтизиатр 
дәрігері Әлімбай Жаулыба-
ев әкімдіктің кіші мәжіліс 
залында мемлекеттік меке-
ме, кәсіпорын қызметкер-
лерімен кездесіп, лекция 
оқыды.

– «Аталмыш аурудың 
белгілері біліне бастаған-
да арнайы мамандардың 
көмегіне жүгінуді естен 
шығармау керек. Жыл сай-
ын өкпені флюорография
лық тексеруден өткізіп 
отырған ләзім. Адамның 
туберкулезді екінші адам-
нан жұқтыратынын білуі 
маңызды, ереже бойынша 

ауруы белсенді формада 
жүрген адаммен ұзақ уақыт 
қарымқатынаста болғанда 
туберкулез жұғады. Тубер-
кулез ауруы емделеді, өйт
кені, оның микробактерия-
сына қарсы әсер ететін дәрі 
бар. Туберкулез неғұрлым 
ерте анықталса – емдеу 

нәтижесі де соғұрлым сәтті 
болады», –  дейді Әлімбай 
Жақсымбекұлы.

Аты жаман ауруға шал-
дығатындардың көбісі 
балалар, қарттар, денсау-
лығы әлсіз адамдар, қант 
диабетімен ауыратындар, 
стериодты қабылдайтын-

дар, иммундық жүйені 
әлсіздендіретін дәрідәр-
мектерді қолданатындар, 
иммунодефицит вирусын 
таситын және алкоголь 
мен нашақорлыққа са-
лынған адамдар. Біздің 
аудан бойынша туберку-
лез ауруымен ауратын-
дар саны 262 адам. Оның 
200і жұқпалы ауруға шал-
дыққандар, 30 адам тубер-
кулездің белсенді түрімен, 
ал 32 белсенді емес түрімен 
ауыратындар. Жұқпалы 
дертке шалдыққандардың 
дені Ақшығанақ пен Жар-
көл ауылдық округтерінің 
тұрғындары. Оларға қазіргі 
таңда ем шаралары жүр-
гізіліп, тиісті дәрідәрмек-
тер уақытылы жеткізіліп 
отырады.

Сондықтан «Ауырып ем 
іздегенше – ауырмаудың 
жолын іздейік».
Байбатыр  АХМЕТБЕКОВ.

Жанкелдин ауданы.

Аурудың алдын алған абзал
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Науырзым, Сыпсыњдаѓы ‡мбетейлер
ішінде Атанбай, Мыњбай ауылдары дєу-
леттері шаѓын болѓанымен, мешіт ±стап,
балаларын ескіше молдадан оќытќан, аяќ
жетер жердегі арѓын-ќыпшаќќа ыќпалды
єулеттер еді. Кμп кешікпей, оќыѓан бала-
лар арасынан атаќты молдалар шыѓа бас-
тады. Атап айтсаќ, Мыњбай баласы Бейіс
дамолла дєрежесіне жетіп, 1914-1919
жылдары Торѓай μњіріндегі 41 мешіттіњ Бас
ќазиы – ќазірет атанѓан. Оныњ інісі Мырза
да ишан дењгейіне кμтеріліп, мешіт ±ста-
ѓан. Спан атамыздыњ ±л-ќыздары Дыбыс,
Жаќыпбек пен Айм±хаммед  осы кісініњ
шєкірттері.

Сонымен, Аќкμлде туып, Сыпсыњды
жайлаѓан дєулетті ауылда μскен Спан
шањыраѓындаѓы ‰ш баланыњ ‰лкені – Ды-
быс, ортаншысы – Жаќыпбек, кішісі – Ай-
м±хаммед еді. Балаларын ќатардан ќал-
дырмай, ілім-білім мењгерту ‰шін Спан жаз
жайлауда кμбіне-кμп ¤лењді,  "Ќоймашы-
даѓы" Мыњбай, Атанбай єулеттерімен жа-
ќындасты. ¦л-ќызын сондаѓы молдаларѓа
оќуѓа берді. Кішісі Айм±хаммед Мырза
ишанныњ алдына барѓанда аѓа-апалары
Дыбыс пен Жаќыпбектіњ бірі ќ±раннан
шыѓып, бірі ќ±ранды ќираѓаттап оќуѓа жа-
рап ќалѓан екен. Зерделі жандар туралы
марќ±м Ќостанайдаѓы Марал ишан
мешітініњ бас имамы Ертай ќажы Балах-
мет±лы:  "Спан (азан шаќыртып ќойѓан
аты Смайыл) ќызы Дыбысты, ±лдары Жа-
ќыпбек пен Айм±хаммедті молда ±стап
оќытып, дін жолына т‰суге ыќпал етеді.
Дыбыс кейіннен Пєшан С‰гір Аќмырза-
±лы Ќожаќќа т±рмысќа шыќќан. Ќ±раннан
бірнеше шыќќан сауатты кісі. 90-нан асып,
Ќостанайда баласы Мейрамныњ ќолын-
да ќайтыс болды. Ал, Жаќыпбек пен Ай-
м±хаммед сынды екі μрен діндар, "байдыњ
т±ќымы, Алашорданыњ туысы" деп ќуда-
ланды", – деп жазады "‡ш Алаш" кітабы-
ныњ 441-ші бетінде.

Тањбай єулетін ќуѓындау 1909 жылѓы
Ахмет Байт±рсыновтыњ т±тќындалуынан
басталып ќатањ баќылауѓа алынып, 28-ші
жылдыњ "кємпескесіне", 1929 жылѓы "Бат-
паќќара кμтерілісінен" кейінгі с‰ргінге
±ласты. "Алашорданыњ ымыраласы" де-
ген лаќабына діншілдігі мен байдыњ т±ќы-
мы болѓан "кінєсы" ќосылѓан Айм±хаммед
1928 жылы ќуѓындалып, Башќ±ртстан
асып кетті. Ал, елде ќалѓан Жаќыпбек 1931
жылы он жылѓа сотталып, Иркутскге ай-
далды.

"¤зі жаќсы кісіге, бір кісілік орын бар"
деген рас ќой, ќанша жерден жалалы бо-
лып, жат жерде ж‰рсе де, кісіге зияны жоќ,
жатшыл Айм±хаммед Башќ±рт ортасына
тез сіњісті. Дос-жаран, тілектес жандарды
кμп жолыќтырды дін-ќарындас халыќтан.
Барѓаннан кейін бір жылдан соњ, яѓни,
1929 жылы Боранбайы д‰ние есігін ашты.
Єйтсе де, ауыры мен жењілі ќатар ж‰ретін
μмір емес пе, нєрестеніњ анасы Нєзипа
Бμкетбай ќызы жат жерде ж‰ріп кμз ж±мды.
Екі-‰ш жасар Боранбай жетім ќалды. Б±л
єкесі айдалып кеткен Ќазымбектіњ де ана-
сы ќайтыс болѓан шаќ еді. Т±с-т±сынан
тμнген нєубет т±ралатып, єулеттіњ басы-
на ќайѓыныњ ќара б±лты тμнді. Аќылшы
аѓа айдауда, жењге болса, ажалдыњ ќ±рба-
нына айналды, шырылдаѓан іні мен бала
бір жаѓынан мазалап, Айм±хаммед жыл-

дам ж±п ќ±рып, тезірек ‰йлену ќамына
кіріседі. Кμп ±замай Ќостанайѓа кμшіп
келіп, Жємилє Ахметќызымен бас ќосады.
С‰йтіп, ањдушы азайып, μсек-аяњ саябыр-
лаѓан сєтті пайдаланып, Ќостанайѓа
т±раќтап, шаруа т‰зеле бастады.

Ќырыќтыњ ќырќасына таќап, талай-та-
лай биік-зорды, аласаны кμрген Айм±хам-
мед енді Айекење айналды. Ол б±л дєре-
жеге μмірден алѓан білімін мал, д‰ние табу
ќ±ралы деп емес, μзін т‰зеген Алла жо-
лын танумен жетті. Ќостанай жєне оныњ
мањайындаѓы адамдардыњ, єсіресе
м±сылман ќарындастыњ ќатардаѓы руха-
ни жанашыры дєрежесінен, дін таратушы-
лары ќатарынан, дін ќорѓаны ретінде та-
ныла бастады. Мейлінше аќкμњіл, елгезек,
ќалада т±рса да, есігінен кісі арылмайтын,
адам жатырќамайтын бау-
ырмал жанныњ достары
кμбейді. Ќазаќстанныњ бар-
лыќ аймаќтарында ол ќ±ша-
ѓын ашпаѓан дін ќайраткер-
лері кемде-кем шыѓар. Аяќ
жетер жердегі ќожа-молда-
лардан ол араласпаѓан жан
жоќ. Олардыњ кμбін μзі іздеп
тауып танысатын, доста-
сып, туысындай араласып,
дін жолындаѓы ќызметтік
ќалыпта да μмірініњ аќыры-
на дейін сыйласып μтті. Сол
дєуірдіњ дањќты дін ќайрат-
керлері: Садуаќас хазірет
Ѓилмани, Шєкір ќари  Хия-
литденов, Камал Башари,
Єлм±хаммед молда, Файзол-
ла ишан, Ќызылордадаѓы
Айтбай мешітініњ имамы,
Марал ишанныњ Бекіш
деген немересінен туѓан
С‰леймен ишан, Сабыр
молда, Ѓалым молда, Оспан
ќожа немересі Ќапыш мол-
далар ‰немі пікірлес, ќадір-
лес, сырлас болып аралас-
ты. Б±хара, Тєшкент, Т‰р-
кістан, Алматы, Ќызылорда,
Уфа, Пермь, Нальчик, Ма-
хачкала Троицк, т.б. жерлер-
дегі дін μкілдерімен тыѓыз
ќызметтік ќарым-ќатынас
орнатып, хат жазысып, Ќос-
танайдаѓы діни ахуалдыњ
саќталуына ыќпал етіп
отырѓан. ¤з кезегінде олар да діни пєтує,
ќарарларын жіберіп, Ќостанай аумаѓын-
даѓы μздерініњ μкілдері ретінде санасып
отырѓан. Б±л туралы кейінірек Ќостанай-
даѓы облыстыќ Марал ишан мешітініњ
наиб имамы Баќытжан ќажы Икрам±лы-
ныњ аударма естеліктерінен оќырман
толыќ танысатын болады.

Айекењ "Адал адам μзі ‰шін μмір с‰ріп
жарытпайды, оныњ б‰кіл ѓ±мыры єдетте
μмір с‰руге дайындыќпен μтеді", – деген
±станыммен μмір с‰ріп μткен жан. Ол
±лттыњ келешегі деп ќам жеді, бізді ойлап-
толѓанды, μзін сол жолда ењбек етуге
мєжб‰рледі.

Адам д‰ниеге келеді, кетеді, оныњ
μмірдегі орны халыќ ќазынасына ќосќан
‰лесіне байланысты. Б±ѓан оныњ ел ішін
шарлап ж‰ріп, сол замандаѓы ‰кіметтіњ
ќаћарынан тайсалмастан, дін ісіне

АЌТАЊДАЌТАР АЌИЌАТЫ

деген ќ±рметініњ белгісі ретінде, Рамиль
Аминов мањызы ерекше тарихи ќ±жаттыњ
кμшірмесін 2014 жылдыњ сєуірінде осы
жолдардыњ иесі арќылы ±рпаќтарына та-
быстады.

1948 жылдыњ 24-ші мамырында А.Спа-
нов, М.Курмаев, З.Ѓайнитдинов, М.Насы-
ров, М.Ќабасова, Ш.Кадировалар Ќоста-
най ќаласыныњ т±рѓындары атынан СССР
Жоѓары Советі Президиумыныњ предсе-
дателі Н.М.Шверникке (кμшірмесі Ќазаќ
ССР-і Жоѓары Советі Президиумыныњ
председателі Д.Керімбаевќа) хат жолдап,
Ќостанай ќаласыныњ орталыѓы, Нариман
ауданына ќарасты (ќазіргі 8 март кμшесі,
23-ші ‰й) татарлардыњ Ахат мешітін ќай-
таруды с±рап, сол арќылы соѓыстан т±ра-
лаѓан халыќ шаруашылыѓын ќалпына кел-
тіруге кμмектесетінін айтады.

"Байлар менен молданы, ќойдай ќу
ќамшымен" деп ±рандатќан, дінді апиын
санаѓан ќаћарлы уаќытта, б±лайша хат
жазу ‰лкен ерлік, тура айтќанда, басты
ќатерге байлаумен бір еді.

Сонау соѓыстан кейінгі ќысылтаяњ жыл-
дары Айм±хаммед молда бастаѓан б±л
ізденіс тоќтаѓан жоќ. Абзал аѓа μмірден
озѓанмен, ±лаѓатты ісін кейінгі ±рпаѓы жал-
ѓастырды. Аќыры, 1997 жылы осы к‰нгі
Марал Ишан мешітін ќайтарып алуѓа ќол
жетті. Ал, 1908 жылы Єбіл сайыныњ бой-
ында салынѓан ±зындыѓы 16 метр, ені 10
метр, м±нарасымен ќосќанда биіктігі 6
метр, ішіне 200-250 намазхан сиятын
мешіт, оѓан ќоса ±зындыѓы – 9 метр, ені –
6 метр, биіктігі – 3,5 метр болатын бала
оќыту медресесі 1932 жылѓа дейін Ќоста-
най халќына ќызмет етті. Кейін кинофика-
цияѓа берілген б±л Алла ‰йі кешегі 90-
жылдардыњ талан-таражына ±шырады.

Арашашы адам аз, дау-дамайы кμп,
ќыспаќќа толы сол заманда Айекењ аѓамыз
мойымаѓан. Ќайта хаќ дінімізді ќасыќ ќаны
ќалѓанша ќорѓауѓа бел буѓан. Жан±шыра
ќорѓап, тегеурінді іс жасады. Оныњ
Тєшкенттегі Орта Азия м±сылмандар
м‰фтиятында есепте т±рѓан зањды ќ±жаты
бар молда екенін барша Ќостанай, Тор-
ѓай аймаѓы бірауыздан мойындады. Зањ-
ды ќ±жаты, ел алдындаѓы абыройы бол-
маѓанда, солаќай саясат ќолшоќпарлары
ізгі жанды соттап жіберер ме еді?!

¦рпаѓына риза ыќыласпен 97 жасын-
да μмірден μткен ‡мбетей бабамыз На-
уырзым орманы шетінде, б±л к‰ндері
"‡мбетей кесенесі" атанѓан б±рынѓы Ќара-
т‰бекті баласы Баяндымен екеуі мєњгілікке
мекендеп жатыр. Ал, енді сол атамыздыњ
ќайда жерленгені туралы деректерді
біздерге б±лжытпай жеткізген адам Айм±-
хаммед молда Спан±лы екенін айта кету
лєзім. Жер, су μз алдына тарих емес. Оны
тарихќа айналдыратын адамдар, μз зама-
ныныњ т±лѓалары.  ¤лке шежіресінде
орны бμлек сондай тарихи т±лѓалардыњ
бірі де осы – Айм±хаммед молда. Ол кісі
арада 150 жыл μткеннен кейін бабамыз-
дыњ басына ќолдан ќ±йып кμктас ќойып,
кейінгі ±рпаќ ‰шін ‰лкен іс  тындырып кетті.

2000 жылы Аќкμлдегі ‡мбетей ±рпаќ-
тарыныњ ќауышуы да сол мазм±ндас ќаси-
еттердіњ кμрінісі. Б±л, екінші жаѓынан,
±рпаќќа μнеге болар шарапатты шара.
"Алла таѓала μзі берген ныѓметініњ єсерін
ќ±лыныњ ‰стінде кμргісі келеді",– деп
М±хаммед (с.ѓ.с.) пайѓамбарымыздыњ ха-
дисінде айтылѓандай, Айм±хаммед ќажы
Спан±лыныњ немересі Есентай Боран-
бай±лы да азаматтыѓын, ата жолына аќты-
ѓын ањѓарта білді.

"Тусањ-даѓы ќандай бір замандарда,
Ќиындыѓы болады, амал бар ма?!" – де-
ген Халыќ аќыны Ќонысбай Єбілдіњ бір
μлењі бар. Заман желі дін ±станѓан жан-
дар ‰шін солынан соќќан дєуірдіњ рухани
ќысымын μлшейтін ќ±рал табылѓан жоќ.
Єйтсе де, Жаратушы Иеге шексіз сенген,
шын берілген м‰міндер бєрі тμзе білді,
иіліп кетпеді, ќайта сыналѓан сайын шыњ-
дала т‰сті. Айм±хаммед молда да сондай
ќайсар рухты адам еді. Сондыќтан да,
пенделіктен бойын бір мойын биік ±стап,
μз мањына пікірлес жандарды топтастыра
білген. "Бір есік жабылса, бір есік ашыла-
ды" дейді, пайѓамбарымыздан ќалѓан
ќасиетті хадистердіњ бірінде. Ќиындыќ кμп
кμрсе де, кμркем мінезі мен жомарттыѓы-
нан айрылмаѓан Айекењніњ босаѓасынан
береке арылмады. Ќайта елге шапаѓаты
тиіп, сауапќа бμленді.

Ибраћим  АЃЫТАЙ.
 Ќазаќстан Журналистер

одаѓыныњ м‰шесі.

Оќырмандарымыздыњ есінде болар,  соњѓы  жылдары
газетімізде μткен ѓасырдыњ мыњ ќ±былѓан ќатыгез заманында
діни ќ±ндылыќтарды саќтап, ±рпаќтан-±рпаќќа жеткізуге бар
к‰ш-ќайратын ж±мсаѓан  айтулы дін ќайраткері, Алланыњ аќ
жолымен ж‰ріп μткен жан  – Айм±хаммед (Аймаѓанбет) Спан±лы
(1900-1984-ж) хаќында материалдар жарыќ кμріп келеді. Біраќ
тарих ќойнауынан елі ‰шін табандап тер тμккен осы бір абзал
жан туралы  айѓаќ деректердіњ бізге жеткендері єлі де шамалы.
Єйтсе де, оќырмандар поштасына  дін аќтањгері туралы т‰рлі
аќпаратты айѓаќтар мен естелік жазбалар келіп т‰суде. Біз
ќалыњ оќушыныњ талап-тілегіне орай, б±дан былай солардыњ
ќ±нды дегендерін оќырманѓа ±сынып отыратын боламыз.

РЕДАКЦИЯ.

ыќыласты жастар болса,  соларды іздеп
тауып, Хаќ жолына т‰суге бейімдеп,
оќуына ќарайласып, т±рмыстыќ жаѓынан
ќолдау жасауы кує. Мысалы, марќ±м, жи-
ембет арѓын Н±рахмет Досжан±лын Аман-
келді ауданынан кездестіріп, дінге ынты-
зарлыѓын байќап, Алматыѓа апарып,
Сєкен хазіретке жолыќтырды. Б±хара
шєріптегі діни медіресеге т‰суіне жол
ашып ќана ќоймай, т±рмысы тμмен, бала-
лалы-шаѓалы оныњ оќу жаѓдайына ќаржы-
лай да кμмек кμрсетіп, сауапты іс жасады.

Садаќа – Жаратушы мен адам арасын-
даѓы дєнекер іс-єрекет. Ол тек аќша беру,
мал шашу емес, ќайырлы іс ќылу. Ислам-
да садаќа берген адамныњ к‰нєсі кемиді,
пейілі тазарады деген наным бар. Пейіш
ќаќпасындаѓы: "Кімде-кім садаќа беріп,
ќайырлы іс жасаса 20 есе, ќарызѓа аќша
берсе 40 есе сауап табады", – деп жазыл-

ѓан. Осындай адами ‰рдіс ‰десінен ‰немі
шыѓып отырѓан Айекењніњ азаматтыѓы мен
таќуа-пірадарлыѓын, жомарттыѓын оны
білген аймаќ ж±ртшылыѓы єлі к‰нге ‰лгі
т±тады.

Ж‰регі таза, шын берілген пєк жандар
ѓана ‰йрене алатын діни ілім, д±ѓалар ол
кісініњ ќанына жастай сіњіп, аќыл-ой, сана-
сезімін єбден кемелдендірген. Діндар
жанныњ "‰шінші кμзініњ" ашылу кезењі
1930-шы жылдардаѓы Башќ±ртстанды
жаѓалаѓан кезењ болса керек. 1933 жыл-
дары Ќостанайѓа оралысымен Єбіл сай-
да ќоныстанѓан татар слободкасындаѓы
м±сылман т±рѓындар ‰шін 1908 жылы са-
лынѓан мешіттіњ указнойлары Абдрахман
Шамсутдинов, Мутапали Гилмутдиновтер-
мен ќоян-ќолтыќ араласып, μзініњ б±рын-

соњды жинаѓан білімін толыќтырды.
¤кінішке ќарай,  ќазаќ мешіті сол кездегі
теріс саясат салдарынан филармонияѓа
айналып кеткен еді. Сμйтіп, дінсіздік т‰негі
ќымтаѓан ќатал заманныњ μзінде мањай-
ына ислам н±рын шашты.

Болмысынан бекзат, єрбір ќадамын
байќап басып, айтар ойын єбден салмаќ-
тап алатын, ќандай жаѓдайда болмасын
ќобалжып, саспайтын, "бармын" деп маќ-
танып таспайтын, аќиќаттан б±ра тартып
ќашпайтын Айм±хаммед, дін-ќарындас
‰шін, Ќостанай мен оныњ тμњірегінде ќай-
мана халыќ ‰шін жанќиярлыќ ењбек етті.
Оныњ б±л жолдаѓы есепсіз ењбегін, єсіре-
се, Сиражитден Хисматтулин, Шамсутдин
Баундинов, Рамиль Аминовтар  бері кел-
генге дейін ањыз етіп айтып келді. Аллаѓа
таѓдырын аманат еткен Айм±хаммед аѓаѓа
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Єнуар Боранбаев ќазаќ халќыныњ мањ-
дайына бiткен μнер саласындаѓы санаулы
ж±лдыздарыныњ  бiрi.  ¤нерге  ерте  ара-
ласты, μмiрден ерте озды. ¤нер деген киелi
салада толысќан, μскен, жетiлген алмас
ќылыштай шыњдалѓан шаѓында,
бергенiнен берерi кμп кезењде д‰ниеден
озды. Єнуар μнерге ќазаќтыњ ќара сμзiнiњ
ќаймаѓын айырып, кμркем сμздi мєнерлеп
сμйлеуден бастап келiп едi. Єнуар алѓаш
актер болып, ат жалын тартып театр сах-
насына шыќќанда бiздер ауылдаѓы к‰йкi
тiрлiк, тμмен ќол ќызметте ж‰рген бола-
тынбыз.

Єнуар ерте есейдi, театр, μнер оны ерте
жетiлдiрдi. Жетпiсiншi жылдарда ќазаќ
театры єртiстерiмен Єнуар елге келгенде
ќуана ќарсы алѓан едiк. Ол кезде Єнуар
жас болса да бiзге ‰лкен салиќалы адам-
дай кμрiнетiн. Тμњiректеп жанынан шыќ-
пай, єртiстер μмiрi жайлы ќызѓылыќты
єњгiмесiн ынтыѓып тыњдай бергiмiз
келетiн. Ол уаќыттыњ жастары μмiрге де,
μнерге де, жаќсылыќќа да μте ќ±штар бо-
латын. Ауылда ќолына домбыра алып єу
демейтiн жастар болмайтын. Жања шыќ-
ќан єндi жарыса жаттап отыратынбыз.
Єйтеуiр, жастарда μнерге деген ‰лкен
ќ±лшыныс, талпыныс бар едi.  Сол киелi
μнер Єнуарды μзiне тартып, тєрбиеледi,
ќанатын ќатайтып бас театрѓа актер  етiп
сахнаѓа шыѓарды.

Бiз досымыз, жолдасымыз, актер Єну-
арды алѓаш ауылда осылай кμрдiк. Єр
келуiн саѓынып, єр кездесуiн тойѓа айнал-
дыратын едiк. Єнуар ‰лкенмен де, кiшiмен
де тез тiл таба бiлетiн, мейiрiмдi, инабат-
ты, ибалы μте мєдениеттi, иманды азамат
болатын. Елге алѓаш келген жолы ќимай
дос болып ќ±шаќтасып ќоштастыќ, бiр-
бiрiмiздi iздеп амандыќ-саулыќ с±расып
т±рдыќ. Туѓан аѓасы Социалмен, апасы
Кєбирамен ауылда кμршi т±рдыќ. Сыйлас,
дємдес болдыќ. Туѓан iнiсi Тањатпен кμп
жылдар ќызметтес болдыќ. Б‰гiнде сый-
лас ќ±рметтi iнiмiздiњ бiрi. Єнуардыњ сыр-
лас, сыйлас достары кμп болатын. Єнуар
сахна сањлаѓы ѓана емес, кино саласында
да жемiстi ењбек еттi.

С±лу, сыпайы келбетi, н±рлы ж‰зi,
ойлы жанары, ќияќ ќара м±рты, ортадан
жоѓары талдырмаш сыпа, тiк бойы, ашыќ,
таза ќоњыр дауысы, ана тiлiн мєнерлеп таза
сμйлеуi, орыс тiлiн жете мењгеруi ќандай
жанр, ќандай образѓа болса да єр берiп
т±ратын iскерлiгi Єнуардыњ μнер саласын
тез мењгеруiне, сол салаѓа тез сiњісуiне
ќолайлы  жаѓдай жасайтын.

Жас жiгiттен бастап ењкейген ќарияѓа
дейiнгi аралыќтаѓы алуан т‰рлi рμлдердi
Єнуар μте нанымды ойнайтын. Єскери
киiм де ќонымды, жарасымды кμрiнетiн.
Ќазаќ баласына тєн ат μнерiн мењгеру
Єнуарда бала к‰ннен ќонѓан, дарыѓан μнер
болатын. Ат ќ±лаѓында ойнауы, μнер мен
спортты ќатар мењгеруi Єнуарды талай

тартысты бєсекеде  басты рμлге жетеледi.
Єнуармен 80-шi жылдардыњ басында

ќайта ќауышып, 1980-1984-шi жылдар ара-
лыѓында Алматыда ‰немi кездесiп т±рдыќ.
Ол кезде Єнуар ±лттыќ академиялыќ
М±хтар Єуезов атындаѓы ќазаќ театрын-
да актер, ал мен Алматы Жоѓары партия
мектебiнде оќыдым. Єр жања спектакль
болѓан сайын Єнуар шаќыру билетiн
жiберудi ±мытпайтын.

Єнуардыњ арќасында μнердiњ ќаншама
тамаша туындысын кμрiп, рухани сусын-
дадыќ. Єнуар арќылы Єжiрбайжан
Мємбетовпен, Ќ±ман Тастанбековпен,
Меруерт ¤текешовамен, Єнуар Молдабе-
ковпен, т.б.  μнер  ќайраткерлерiмен та-
ныстым. Бiрде μзiммен бiрге оќитын
Г‰лшайда мен Саматтыњ ‰йлену  тойын
Єнуар Жазушылар одаѓыныњ "Ќаламгер"
кафесiнде басќарды. Келесi к‰нi тойѓа
Ќостанай, Аќмоладан келген ќонаќтарды
театрѓа шаќырды. Барсаќ, алдыњѓы ќатар-
дан орын алып ќойыпты. Ќырѓыздыњ "Аќ
кеме" атты спектаклiн тамашалап отыр-
мыз. Басты рμлдегi шалды Єнуар ойнады.
Ќойылым барысында к‰йеу баласыныњ
атасына кμрсетпейтiн зєбiрi, айтпайтын
балаѓаты  жоќ. Ж±рт ±йып тыњдап отыр-
ѓан. Бiр кезде аќ жаулыќты бiр кейуана
орнынан атып т±рып: – Єй, кμргенсiз!
Ќойсайшы ендi ‰лкен адамды зєбiрлей
бермей, – деп айѓайламасы бар ма. Ж±рт
ду етiп ќол соѓып, ќыран-топан к‰лкiге
батса, манаѓы ќария "неменеге жетiсiп
к‰лесiњдер" деп залдаѓы кμрермендерге
айѓайлады. Мiне, Єнуар ойнаѓан бейненiњ
ќаншалыќты шындыќ болып кμрiнгенiнiњ
бiр айѓаѓы осындай.

Єнуар осы сексенiншi жылдары ќазаќ
теледидарынан ‰немi Л.И.Брежневтiњ
ењбектерiн ќазаќша оќитын, сахнада ой-
найтын, киноѓа т‰сетiн. Бiрде Єнуар Мол-
дабеков екеуi Алматы Жоѓары партия
мектебi тыњдаушыларымен кездесуге
келдi. Екеуi де ќара сμздi келiстiре оќиды.
Єсiресе, Єнуар Молдабеков Ж±бан Мол-
даѓалиевтыњ "Мен ќазаќпын мыњ μлiп,
мыњ тiрiлген" атты μлењiн дауылдата,
екпiндете оќыса, Єнуар Боранбаев ќоњыр
сазды, жанѓа жайлы екпiнiмен кμркем
сμздi келiстiре оќыды. Жерлесiмiз, досы-
мыз деп кμпшiлiкке Єнуарды кμрсетiп, бiз
де бiр маќтанып ќалѓан едiк.

"Ќос Єнуар театрдыњ ќос босаѓасы ѓой"
деп Єзiрбайжан Мємбетовтыњ айтќанын
естiгенiм бар. Иє, Єнуар театрдыњ тμрт
тiреуiнiњ, ќос босаѓасыныњ бiрi едi. Ол 50
жасында Халыќ єртiсi атаѓын алды. Ол
ќандай маќтауѓа да т±ратын, аќкμњiл,
адамгершiлiгi зор, ќарапайым, мейiлiнше
кiшiпейiл, ќонаќжай, кμпшiл азамат бо-
латын. ‡йiне ќанша барсањда толѓан адам,
бiрi єртiс, бiрi ауыл ќонаѓы, бiрi досы, бiрi
жолдасы д‰меп жататын.

Єнуар алѓашќыда Лермонтов театры
артындаѓы ‰йде, кейiннен 8-март кμшесi

мањындаѓы б±рын аќын Ќасым Аманжо-
лов  т±рѓан  ‰йде  т±рды.  Ќол  босаса  Єн-
уарѓа, театрѓа тартамыз. Ол ерте шыќса
бiзге партшколѓа келетiн. Iнiсi Тањат ол
уаќытта институтта сырттай оќыды.
Ауылдан артынып-тартынып келедi. Бас
ќосамыз. Єнуар неше алуан єњгiме айта-
ды. Єсiресе, Шєкен Айманов жайлы кμп
єњгiме бiлетiн. Жетпiсiншi жылдардыњ
аяѓында Шєкен Айманов "Г‰лдер"
ансамбiлiмен Америкаѓа, одан Канадаѓа
гастрольдік сапармен барады. Канадада
концерт соњында "Атамекен" єнi орында-
лады. Сол кезде сахна алдында жиналып
жылап т±рѓан бiр топ ќазаќ азамат-аза-
матшаларды кμредi. С±растыра келе, таѓ-
дыр тауќыметiмен єрбiр кезењде Отаны-
нан сырт елге ауѓан азаматтар екен. Iшiнде
Америкадан келген бiрi ѓалым, бiрi
кєсiпкер екi ќазаќ азаматы болады. Олар
Шєкенмен с±хбаттасып, ќоштасарда
"ескерткiш" деп бiрi алтын ж‰зiк, бiрi
шаѓын сувинир, алтын оќалы т‰йе ж‰н
шекпен сыйлайды.

Шєкен дєн риза болады. "Дєм жазып
ќайта оралсам, елден ќандай б±йымтай
єкелейiн" деп с±райды. Сонда олар айтты
дейдi: "Шєке! Бiзде бєрi де бар, байлыѓы-
мыз  жетедi,  жеке  ±шаѓымыз да бар, еш-
нєрсеге зєру емеспiз, тек ќана ата-баба
ж±ртынан ќос уыс топыраќ єкелсењ бо-
лады. Ертењ μмiрден озѓанда балаларымыз
туѓан жерден бiр уыс топыраќ салар едi"
дептi. "Шєкен аѓамыз осы єњгiменi ‰немi
μсиет етiп айтып отыратын" деушi едi
Єнуар.

Тоќсаныншы жылдары театр
єртiстерiмен Єнуар елге келдi. Кењшарлар-
ды аралап, спектакль соњынан концерт
бердi. ‡ш к‰н бiрге ж‰рiп, μнерiн, μлењiн
тамашаладыќ. Айтбай Шμкенов, Сєбит
Єбiлбеков ‰шеуiмiз соњынан ердiк. К‰йкi
тiршiлiкпен кμптеген достары шыѓа алма-
ды. Тiптi, сол концерттерге ел самарќау
ќатынасты. Сонда Єнуардыњ ренжiгенi
бар: Сыртта ж‰рсек ж±рт ќ±шаќ жая
ќарсы алады, басына кμтередi, дањќымыз-
ды шыѓарып дєрiптейдi, μнерiмiздi баѓа-
лайды, ќ±рмет т±тады, ал, елге келсек
ешкiм елей бермейдi, баѓаламайды, тiптен
тегiн концертке келгiсi жоќ деп ќынжыл-
ѓан едi. Иє, Єнуардыњ айтуы орынды бо-
латын. Алтынныњ ќолда барда ќадiрi жоќ.
Бiз асылымызды жоѓалтып алып барып
iздеймiз, айырылып ќалып "аћ" ±рамыз.

Сол Єнуар ауырып, емделуге ќаржы
с±рап елге келгенде осы Аманкелдi ауда-
ны наќты кμмек жасай алмаѓан. Ол тек
Аманкелдiнiњ ѓана Єнуары емес, барша
ќазаќтыњ, μнердiњ Єнуары едi-ау сабаз.
Єнуар μз μнерiмен ќазаќ халќын талай
шет елге танытты, ол арќылы ќазаќ аза-
матын кμрдi, талантына тамсанды, табын-
ды, ќ±рметтеп бас идi, μнерiне с‰йсiндi.
Талай киноларда басты рμлдердi тамаша
сомдады.

КЕЛБЕТ

Ќазаќстан Республикасыныњ Халыќ єртiсi
Єнуар Боранбаев туралы сμз

Иє, Єнуар μмiрден озѓанмен халќы,
μнер с‰йер ќауым, μнердегi достары, ауыл-
дастары єсiресе, бiрге туѓан туыстары
ерекше ќ±рмет жасады. Єнуар атына мек-
теп, кинотеатр аты берiлдi. Б±л μте ќ±птар-
лыќ iс. Єрине, осы iстiњ басында
жергiлiктi басшылар емес, Єнуардыњ ту-
ыстары т±рѓаны аныќ. Арќалыќ ќаласын-
да Єнуар Боранбаев атындаѓы кинотеатр-
да Єнуар т‰скен кинолар кμрсетiлуде. Бiр
топ жолдастары "Ќ±ланныњ ажалы"
фильмiн тамашаладыќ. Ол "Ќ±ланныњ
ажалында" халыќ батыры Кейкi (Н±рма-
ѓанбет) Кμкенбай±лыныњ образын сомдай-
ды.

¤мiрден тарыќќан, торыќќан, ќайда
барса да алды орѓа, арты жарѓа кездескен
батыр алмаѓайып кезењдi μте ќынжыла,
ќинала суреттейдi. Батырдыњ ±нжырѓасы
т‰сiп, салы суѓа кетiп, азаматтыќ жолын-
даѓы к‰рескен ењбегi еш болѓан, соњынан
ерер азамат болмай торыќќан кезењi
елестейдi кμз алдымызѓа. Режиссердiњ екi
шоќып, бiр ќарап, жалтаќтап отырып
жазѓан батыр образын ойнаѓан Єнуар си-
яќты атаќты актердiњ еркiн μзiне бермей,
кино желiсiнен шыѓа алмай ќиналѓан,
кiжiнген, ќайѓырѓан сєттерi кμз алдыња
келедi. Єнуар μнердегi μрен ж‰йрiк, тай-
палѓан жорѓа едi. Єнуармен ќатар топтан
оза шапќан т±стас, ќ±рдастары да кμп едi.
Осы топыраќтан шыќќан жастары
ќ±рдас Єнуар Боранбаев, Ж±матай Са-
быржанов, Сайлау Ордабаевтар μнердiњ
єр саласын мењгерген, сол арќылы μнердi
насихаттаѓан, μнерлерi оларды єлемдiк
дењгейге кμтерген єртiстер едi. ¤нердi
с‰ймеген, μнердi ќадiрлемеген, μнер
нєрiмен сусындамаѓан, μнердi т‰сiнбейтiн
пенделер осы ‰ш арыстай азаматтыњ
μмiрдегi, μнердегi ќ±дiретiн т‰сiнуi, олар-
дыњ жан д‰ниесiн ±ѓуы ќиын. Єнуар осы
аталѓан екi азаматтыњ алдындаѓы кμш бас-
шысы едi. Єнуардыњ жоќтыѓы б‰гiн
кμрiнiп т±р. Єнуар жоќ. Бiраќ μнердегi
бейнесi халыќ ж‰регiнде, μнерi кейiнгi
±рпаќќа μнеге болып, ќазаќ μнерiнiњ "Ал-
тын ќорында" саќталуда. Єнуар туралы
талай  жыр-дастан  жазылды,  деректi
фильмдер т‰сiрiлдi, μмiрдерек кiтабы
шыќты. Киелi жер иесiз болмас. Киелi
Торѓайдан талай тарландар шыѓарына
сенемiн.

Талай μнер тарландары шыѓып та жа-
тыр. Текті Торѓайдыњ топыраѓы ќ±нарлы,
халќы зиялы. Ќай жерде ж‰рсе де,
тектілігін жоѓалтпай μнердіњ де, спорттыњ
да алдыњѓы ќатарында жастарымыз
ж‰реді. Єнуар ізбасарлары ќаулап μсіп
келеді. Лайым, осылай μсіп, μркендей
берсін! ¦лы Жаратушы Єнуарымызѓа
иман берсін деп тілейік аѓайын!

Шμптібай БАЙДІЛДИН,
Арќалыќ ќаласыныњ

ќ±рметті азаматы.
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Ќостанай облысы єкімдігініњ
2016 жылѓы 25 аќпандаѓы № 82 ќаулысы

Облыс єкімдігініњ кейбір ќаулыларыныњ
к‰ші жойылды деп тану туралы

"Нормативтiк ќ±ќыќтыќ актiлер туралы" 1998 жылѓы
24 наурыздаѓы Ќазаќстан Республикасы Зањыныњ
40-бабына сєйкес Ќостанай облысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ
ЕТЕДІ:

1. Осы ќаулыныњ ќосымшасына сєйкес Ќостанай
облысы єкімдігініњ кейбір ќаулыларыныњ к‰ші жойылды
деп танылсын.

2. Осы ќаулы ќол ќойылѓан к‰нінен бастап ќолда-
нысќа енгізіледі.

Облыс єкімі               А. М±хамбетов.

Єкімдіктіњ
2016 жылѓы 25 аќпандаѓы

№  82 ќаулысына ќосымша

Ќостанай облысы єкімдігініњ
к‰ші жойылѓан ќаулыларыныњ

тізбесі

1. Ќостанай облысы єкімдігініњ 2010 жылѓы 30 ќањтар-
даѓы №54 "Ќостанай облысы аумаѓындаѓы елді мекенніњ
ќ±рамдас бμліктеріне атау беру жєне атауын ќайта μзгер-
ту тєртібін ж‰ргізу жμніндегі ережелерін, жер телімдері-
не, ѓимараттарѓа жєне ќ±рылыстарѓа реттік нμмірлер
беру талаптарын бекіту туралы" ќаулысы (Нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3704
болып тіркелген, 2010 жылѓы  23 аќпанда "Ќостанай
тањы" газетінде жарияланѓан);

2. Ќостанай облысы єкімдігініњ 2013 жылѓы 8 сєуір-
дегі № 135 "Єкімдіктіњ 2010 жылѓы 30 ќањтардаѓы №54
"Ќостанай облысы аумаѓындаѓы елді мекенніњ ќ±рам-
дас бμліктеріне атау беру жєне атауын ќайта μзгерту
тєртібін ж‰ргізу жμніндегі ережелерін, жер телімдеріне,
ѓимараттарѓа жєне ќ±рылыстарѓа реттік нμмірлер беру
талаптарын бекіту туралы" ќаулысына μзгеріс енгізу
туралы" ќаулысы  (Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерді мем-
лекеттік тіркеу тізілімінде 2013 жылѓы 8 мамырда № 4128
болып тіркелген, 2013 жылѓы 4 маусымда "Ќостанай
тањы" газетінде жарияланѓан);

3. Ќостанай облысы єкімдігініњ 2013 жылѓы 17 мау-
сымдаѓы № 230 "Єкімдіктіњ 2010 жылѓы 30 ќањтардаѓы
№ 54 "Ќостанай облысы аумаѓындаѓы елді мекенніњ
ќ±рамдас бμліктеріне атау беру жєне атауын ќайта μзгер-
ту тєртібін ж‰ргізу жμніндегі ережелерін, жер телімдері-
не, ѓимараттарѓа жєне ќ±рылыстарѓа реттік нμмірлер
беру талаптарын бекіту туралы" ќаулысына μзгерістер
енгізу туралы" ќаулысы  (Нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2013 жылѓы 2 шілде-
де № 4170 болып тіркелген, 2013 жылѓы 10 шілдеде "Ќос-
танай тањы" газетінде жарияланѓан).

Облыстыќ "Ќостанай тањы" газеті редакциясыныњ ±жымы Аманкелді
ауданыныњ єкімі, газетіміздіњ шынайы жанашыры Жанс±лтан Тєукеновке
аѓасы

Н±ржанныњ
ќайтыс болуына байланысты ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл айтады.

Ќостанай облысы Марал ишан мешітініњ ±жымы, Ќажылар ќауымдас-
тыѓы, облыстыќ "Зекет ќоры", мешіт имамдары мен жамаѓаты, ЌМДБ-ныњ
Ќостанай облысы бойынша μкіл имамы Тєжімбет Бахытбек Н±рѓабыл-
±лына, туѓан-туысќандарына

Єлібек Садуаќас±лыныњ
мезгілсіз д‰ниеден μтуіне байланысты ќайѓыларына ортаќтасып, кμњіл
айтады. Алла Таѓала алдынан жарылќап, μз мейіріміње бμлей гμр! Марќ±м-
ныњ жаны ж±маќта, топыраѓы торќа болып, иманы серік болѓай!

Еске алу
Асыл анамыз, "Батыр Ана" тμсбелгісініњ иегері

Сєуекен келіні Медеу ќызы Жадыраныњ бізді
тастап, баќилыќ болѓанына да, міне, жылдыњ ж‰зі
болып ќалды. Б‰гінде єкеміз екеуі баѓып-ќаѓып
μсірген бала-шаѓа, немере-шμберелері м±њды са-
ѓынышпен еске аламыз. Єке-шешењнен айырыл-
ѓаныњ, ќос ќанатыњнан ќайырылѓаныњ дейді... Біраќ,
бєрі бір Алла таѓаланыњ ќолында.

Алланыњ раќымы, Пайѓамбардыњ шапаѓаты
тисін, жатќан жеріњ жайлы, топыраѓыњ торќа бол-
сын деп, мына жыр жолдарын арнаймыз:

Єкелген б±л μмірге даналарды
Жеткізген азамат ќып балаларды.
Иеміз басымызды асыл жанѓа
Ќастерлеп ќ±рметтейміз аналарды

Ананыњ орны бμлек б±л μмірде
Н±р ќ±йѓан,нєрін берген бєр μњірге.
Жырымыз, ќ±рметіміз анамызѓа
Сана мен аќыл берген єр кμњілге.

Балалары мен келіндері, ќыздары мен к‰йеу балалары,
немере-шμберелері жєне жиен-жиеншарлары атынан.

Постановление акимата Костанайской
области от 25 февраля 2016 года  № 82

О признании утратившими силу некоторых
постановлений акимата Костанайской области

В соответствии со статьей 40 Закона Республики
Казахстан от 24 марта 1998 года "О нормативных пра-
вовых актах" акимат Костанайской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу некоторые постанов-
ления акимата Костанайской области согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие
со дня его подписания.

 Аким области                              А. Мухамбетов.

Приложение
к постановлению акимата

от 25 февраля 2016 года  № 82

Перечень
утративших силу постановлений акимата

Костанайской области

1. Постановление акимата Костанайской области от
30 января 2010 года № 54 "Об утверждении Правил по
ведению порядка присвоения наименований и переиме-
нований составных частей населенного пункта уста-
новления требований к присвоению порядковых номе-
ров земельным участкам, зданиям   и сооружениям на
территории Костанайской области" (зарегистрировано
в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под № 3704, опубликовано 23 февраля
2010 года в газете "Ќостанай тањы").

2. Постановление акимата Костанайской области от
8 апреля 2013 года  № 135 "О внесении изменения в
постановление акимата от 30 января 2010 года № 54
"Об утверждении Правил по ведению порядка присвое-
ния наименований и переименования составных час-
тей населенного пункта, требований к присвоению по-
рядковых номеров земельным участкам, зданиям
и сооружениям на территории Костанайской области"
(зарегистрировано  в Реестре государственной регист-
рации нормативных правовых актов под № 4128 от 8
мая 2013 года, опубликовано 4 июня 2013 года в газете
"Ќостанай тањы").

3. Постановление акимата Костанайской области от
17 июня 2013 года № 230 "О внесении изменений в
постановление акимата от 30 января 2010 года № 54
"Об утверждении Правил по ведению порядка присвое-
ния наименований и переименования составных час-
тей населенного пункта, требований к присвоению по-
рядковых номеров земельным участкам, зданиям
и сооружениям на территории Костанайской области"
(зарегистрировано в Реестре государственной регист-
рации нормативных правовых актов под № 4170 от 2
июля 2013 года,  опубликовано 10 июля 2013 года в
газете "Ќостанай тањы").

Решение акима Костанайской области
от 25 февраля 2016 года № 2

О признании утратившим силу решения аки-
ма области от 30 марта 2015 года № 4  "Об опре-
делении работ, по которым организация и про-
ведение государственных закупок выполняют-
ся единым организатором"

В соответствии состатьей 37 Закона Республики Ка-
захстан 23 января 2001 года "О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении в Республике Ка-
захстан", пунктом 2 статьи 21-1 Закона Республики Ка-
захстан  от 24 марта 1998 года "О нормативных право-
вых актах" РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение акима Кос-
танайской области  от 30 марта 2015 года № 4 "Об
определении работ, по которым организация   и прове-
дение государственных закупок выполняются единым
организатором" (зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных правовых актов под
№ 5490, опубликовано 3 апреля 2015 года в газете "Ќос-
танай тањы").

2. Настоящее решение вводится в действие со дня
его подписания.

А. Мухамбетов.

 Ќостанай облысы єкімініњ
2016 жылѓы 25 аќпандаѓы № 2 шешімі

Облыс єкімініњ 2015 жылѓы 30 наурыздаѓы
№ 4 "Мемлекеттік сатып алуды ±йымдастыру-
ды жєне ж‰ргізуді бірыњѓай ±йымдастырушы
орындайтын ж±мыстарды айќындау туралы"
шешімініњ к‰ші жойылды деп тану туралы

 "Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мемле-
кеттік басќару жєне μзін-μзі басќару туралы" 2001 жыл-
ѓы 23 ќањтардаѓы Ќазаќстан Республикасы Зањыныњ
37-бабына, "Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілер туралы"1998
жылѓы  24 наурыздаѓы Ќазаќстан Республикасы Зањы
21-1-бабыныњ 2-тармаѓына сєйкес ШЕШТІМ:

1. Ќостанай облысы єкімініњ 2015 жылѓы 30 наурыз-
даѓы  № 4 "Мемлекеттік сатып алуды ±йымдастыруды
жєне ж‰ргізуді бірыњѓай ±йымдастырушы орындайтын
ж±мыстарды айќындау туралы" шешімініњ (Нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5490
болып тіркелген, 2015 жылѓы 03 сєуірде "Ќостанай тањы"
газетінде жарияланѓан) к‰ші жойылды деп танылсын.

2. Осы шешім ќол ќойылѓан к‰нінін бастап ќолда-
нысќа енгізіледі.

 А. М±хамбетов.

Форвардтыќ сатып алудыњ негізгі шарттары:
– міндеттемелерді орындауды ќамтамасыз ету ретінде єлеуметтік-кєсіпкерлік корпорациялардыњ (СПК) кепіл-

демесін ±сыну;
– бидай жєне/немесе арпаны жеткізу;
– алдын ала тμлем сомасыныњ 5 % мμлшерінде комиссия тμлеу;
– міндеттемелерді орындау мерзімі 2016 жылѓы 1 ќарашаны ќоса алѓанда;
– А¤К субъектілерініњ 2012 жылѓы ќаржыландыру келісім-шарттары бойынша жєне 2013-2015 жылдарѓы фор-

вардтыќ сатып алу келісім-шарттары бойынша μз міндеттемелерін толыќтай орындауы;
– "Холдинг"КазАгро" АЌ еншілес ±йымдары жєне басќа да ќаржылыќ ±йымдардыњ алдында мерзімі μткен

міндеттемелерініњ жоќ болуы.
Осы баѓдарламаѓа ќатысатын А¤К субъектілерініњ тізімін облыс єкімдіктері жанындаѓы облыстыќ ‡йлестіру

кењестері ќалыптастырады.
Осы баѓдарламаѓа ќатысуѓа μтінімдер А¤К субъектілерінен "Азыќ-т‰лік келісім шарт корпорациясы" ¦лттыќ

компаниясы" АЌ  облыстыќ μкілдіктерінде мына мекенжай бойынша ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай ќ.,
Таран кμш., 147, тел.: (8-714-2) 53-11-44, 53-45-79, 53-29-12.

     Ќосымша аќпаратты мына мекенжайдан алуѓа болады:
Астана ќ., Московская кμш., 29/3, тел. (8-717-2) 59-12-48,  59-12-65, 59-12-13.

«Азыќ-т‰лік келісім шарт корпорациясы»
¦лттыќ  компаниясы»  Акционерлік  ќоѓамы

кμктемгі-жазѓы ќаржыландыру арќылы агроμнеркєсіп кешені субъектілерінен бидай мен
арпаны форвардтыќ сатып алудыњ басталѓанын жариялайды

"Ќазаќстан Республикасыныњ ¦лттыќ Банкі"
республикалыќ мемлекеттік мекемесініњ

Ќостанай филиалы басшылыѓыныњ жеке т±лѓаларды жєне
зањды т±лѓалардыњ μкілдерін  2016 жылѓы ІI тоќсанда

ЌАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Ќабылдауѓа
алдын ала

жазуды
ж‰ргізуге
уєкілетті

т±лѓалардыњ
байланыс

телефондары
8 (7142)

54-44-24 -
басшыныњ
хатшысы,

8 (7142)
54-23-81 -

іс ќаѓаздарын
ж‰ргізу жμніндегі

жетекші
инспекторы

Азаматтарды
ќабылдауды

ж‰ргізуші
т±лѓаныњ
лауазымы

Директор

Директордыњ
орынбасары

Директордыњ
орынбасары

Азаматтарды
ќабылдауды

ж‰ргізуші
т±лѓаныњ

А.Т.Є.

Ж±машев
Мираш

Ж±маш±лы

Джумабаева
Галия

Ивановна

Омарханова
Жанна

Тулигеновна

Ќабылдау
к‰ні жєне
уаќыты

Бейсенбі
15.00-16.00

Сєрсенбі
15.00-16.00

Сейсенбі
15.00-16.00

Мекенжайы

Ќостанай ќ.
Баймаѓамбетов

кμшесі, 195,
311-кабинет
Ќостанай ќ.

Баймаѓамбетов
кμшесі, 195,
309-кабинет
Ќостанай ќ.

Баймаѓамбетов
кμшесі, 195,
307-кабинет

Жазасын μтегендерге
де ж±мыс керек

Арќалыќ ќаласы єкімдігінде єкім орынбасары И.Маметбеков пен
ќала прокуроры Б.Бекбосыновтыњ ќатысуымен ќылмыстыќ жазалар-
ды жєне ќылмыстыќ-ќ±ќыќтыќ єсер етудіњ μзге шараларын орын-
дайтын мекемелер ќызметіне жєрдемдесу, сондай-аќ, ќылмыстыќ
жазаларын μтеген адамдарѓа єлеуметтік жєне μзге де кμмекті ±йым-
дастыру жμнінде жиналыс μтті.

Сотталѓандарѓа єлеуметтік кμмек кμрсету бойынша с±раќтарды
талќылау маќсатында ќ±ќыќ ќорѓау органдарыныњ ќызметкерлері,
оныњ ішінде Арќалыќ ќаласыныњ пробация ќызметініњ, кμші-ќон
полициясы бμлімініњ, УК-161/12 мекемесініњ, бейімделу орталыѓы-
ныњ, ж±мыспен ќамту орталыѓыныњ ќызметкерлері, ауыл єкімдері
ќатысты.

К‰н тєртібінде жазаларды орындауды ж‰зеге асыру кезінде туын-
дайтын мєселелер, бас бостандыѓынан айыру орындарынан шыќ-
ќан т±лѓаларды, жаза μтеушілерді ж±мысќа орналастыру, кєсіптік
оќыту, єлеуметтік жєне μзге де кμмек кμрсету мєселелерін шешу бой-
ынша с±раќтар ќаралды.

¤ткізілген жиын нєтижесінде Арќалыќ ќаласы єкімініњ орынбаса-
ры И.Маметбеков бірлескен ж±мыстарды ќорытындылап, Арќалыќ
ќаласыныњ  пробация ќызметіне бас бостандыѓынан айыру орын-
дарынан босатылѓан т±лѓаларды жєне ќоѓамнан оќшаулауѓа байла-
нысты емес сотталѓандарды ж±мысќа орналастыру мєселесініњ ше-
шілуі бойынша талдау ж‰ргізу, ж±мыссыз сотталѓандарды аныќтау
ж±мыстары белсенді ж‰ргізіліп, алдаѓы уаќытта "Арќалыќ ќаласы-
ныњ ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік баѓдарламалар бμлімі" мем-
лекеттік мекемесіне ж±мысќа орналастыруѓа немесе кєсіби біліктілігін
арттыру ‰шін жолдау, сонымен ќатар, ж±мысќа орналастыру мєсе-
лесіне б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары арќылы ќоѓам жєне ќала
кєсіпорындарыныњ назарларын аудару бойынша талап етті.

М. ЄДІЛБЕК,
"УК-161/12 мекемесі" РММ аѓа инспектор психологы.

ЕСКЕ АЛУ

"Жоѓары спорт шеберлігі мектебі" КММ ±жымы жєне єкімшілігі Ќоста-
най облысыныњ ќазаќ к‰ресі бойынша жаттыќтырушысы Ќасымханов
Ж±маќан Н±рќан±лына

єкесініњ
мезгілсіз д‰ние салуына орай кμњіл айтады.



Қостанай қаласында Ұлыс
тың ұлы күнін тойлауда білім 
беру мекемелері көш бастап 
тұр. Қар астынан қылтиған көк 
шөптей әрбір оқу орындарында, 
кітапханаларда мәдени ісшара
лар ұйымдастырылуда. 22нау
рыз күні қаламыздағы орталық 
алаңда ақшаңқан киіз үйлердің 
тігілетіні баршаға белгілі. Қаз 
қатар орналасқан киіз үйлердің 
маңы дудуманға айналады. 
Ән айтылып, күй тартылады. 
Дәстүрлі ұлттық ойындар ой

налады. Өткен жылдарға көз 
салсақ, 2012 жылы Қостанай
дың Ситиорталығында 12 киіз 
үй, 2013 жылы 14 киіз үй, 2014 
жылы 14 киіз үй, былтыр 30 киіз 
үй тігіліпті. Мұндай игі іс биыл да 
жалғасып таппақ.

– ӘзНаурызға арналған 
ісшаралардың алғашқы легі 
білім беру мекемелері мен кітап
ханаларда басталып кетті. Тақы
рыптық көрмелер, ұлттық салт
дәстүрді насихаттауға арналған 
концерттік бағдарламалар 

ұйымдастырылуда. Мерекелік 
шаралар қаланың әрбір шағын 
аудандарында өтетін болады.

Наурыз – ежелгі мейрам. Күн 
мен түннің теңеліп, Самарқан
ның көк тасы жібіген шақта 
жанжануар түлеп, төлдеп, жер 
беті жаңарады. Молшылықтың, 
берекебірліктің мейрамы бар
шамызға қайырлы болсын! 
Ұлыстың ұлы күнімен құттықтай
мын,деді Қостанай қаласы 
әкімдігінің баспасөз хатшысы 
Самат Жанділдин. 

Наурыз мейрамы – ел күнтіз
бесінде қызыл түспен боялған 
мемлекеттік мереке. Маңыз
ды күнге арналған салтанатты 
ісшаралардың бір парасын 
атап өттік. Бірақ, Наурыз мей
рамымен құттықтауға арналған 
маңдайшадағы жазуларды си
рек кездестіресіз. Ал, сіздің 
ауылаймақ Наурызды қалай 
тойлайды?

1216 наурыз  2016 жыл
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Айтыста топ жарды
Мұрат 
       ЖҮНІСҰЛЫ

 Астана қаласындағы Ж.Жабаев 
атындағы №4 мектеп-гимназияда 
жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 
170 жылдығы мен Тәуелсіздіктің 
25 жылдығына арналған «Ел бірлі-
гін сақтаған татулықты айт» атты 
Респуб ликалық жас ақындар ай-
тысында  арқалықтық жас берен, 
Б.Майлин атындағы №3 мектептің 
11-сынып оқушысы Айбар Рағатов І 
дәрежелі дипломды иеленді. Жетек-
шісі Жанатбек Қожықов.

Аламан айтысқа еліміздің өңір-
лерінен топжарған 12 жас жүйрік қа-
тысып, қазылар алқасының құрамында Аманжол Әлтаев, Балғынбек 
Имашов, Жандарбек Бұлғақов сынды айтыс ақтаңгерлері төрелік 
жасаған. 

 Жыр көшіне ілескен жас өренге әрдайым толайым табыстар 
тілейміз. 

Арқалық қаласы. 

СУРЕТТЕ: Республикалық айтыстың жеңімпазы А.Рағатов пен 
белгілі айтыскер ақын Б.Имашов.

Міне, осындай тақырыпта Ұлыс-
тың ұлы күні наурыз мерекесіне орай  
«Шұғыла» балалар орталығында аудан-
дық білім беру бөлімінің әдіскері Қанат 
Болатұлының ұйымдастыруымен жас 
суретшілер байқауы өтті. Байқауға ау-
данның   бес мектебінен он алты оқушы 
қатысты. Байқау ережесі бойынша 
оқушылар  тақырыпқа орай өз туын-
дыларын салып, өзара бақ сынасты. 

Байқау қорытындысы бойынша   
алты оқушының жұмысы үздік таныл-
ды. Атап айтар болсақ, 1-ші  орынды 
– Ә.Боранбаев орта мектебінің 9-шы 
сынып оқушысы Дәулет Сәбит, 2-ші 
орындарды Б.Қолдасбаев орта мек-

тебінің 6-шы сынып оқушысы Аида Ибраева мен Ә.Боранбаев орта 
мектебінің 10-шы сынып оқушысы Жаңылсын Хусайндар өзара 
бөлісті. Ал, 3-ші орындарды Аманкелді орта мектебінің 4-ші сынып 
оқушысы Айбек Серікбай және 6 сынып оқушысы Ілияс Қонысбаев, 
сонымен қатар Б.Қолдасбаев орта мектебінің  10-шы сынып оқушы-
сы  Айбол Қасымбектер иеленді. Жас суретшілер білім бөлімінің 
алғыс хатымен марапатталып,  естелік суреттерге түсті.

Әнет ЖҰМАБЕК.
Аманкелді ауданы.

«Әлем балалар көзімен»

НАУРЫЗ АЙЫ ТУҒАНДА

Ұлыстың ұлы  
күні қалай тойланады?
Қымбат 
     ДОСЖАНОВА

Көгіне күнін өрлетіп, төрт түлігін төлдетіп, қаймақ-
сүтін көлдетіп әз-Наурыз келіп жетті. Ұлыстың 
ұлы күнін мерекелеуге еліміздің батысындағы халық 
әлдеқашан кірісіп кеткен. Соның бірі 14 наурызда 
басталатын Көрісу амалы. Бұл күні ер адамдар 
қос қолдасып, төс қағыстырады, әйелдер болса 
құшақтасады, ерлер мен әйелдер кездессе, құшақ 
айқастырады. Осынау дәстүр Батыс Қазақстан 
облысында әлі күнге сақталып, жалғасын тауып 
келеді. Солтүстік аймақтағы біздің өңірде ше?

түрлі билерді ерекше ырғақпен 
билеу арқылы  балалардың жал-
пы моторикасын дамыту әрекет-
тері жүзеге асырылып отырады. 
Сондықтан да  әр шараның алар 
орны бөлек. Балалар ертеңгіліке 
белсене араласады. Әр баланың 
өнерге деген құлшыныстарын, 
бейімділіктерін, талаптарын 
анық байқауға болады. Әрі қарай 
өнерінің дамуына қолдаушылық 
білдіресің. Балабақшада атаулы 
күндерді даярлаумен қатар му-
зыкалық жетекшінің жеке жұ-
мыс жоспары бойынша да түрлі 
музыкалық іс-шаралар өтеді, 
мысалы, «Білім күні», «Қарттар 
күнін», «Ұстаздар күні», «Алтын 
күз», «Бақытты балалық шақ» 

отбасылық сайысы, «Президент 
күні», «ҚР Тәуелсіздік күні», 
«Жаңа жыл» мерекесі, «Қош бол, 
шырша!», «8-наурыз – халық-
аралық әйелдер күні», өзіміздің 
ұлттық мерекеміз – әз-Наурыз,  
қөріністер мен қойылымдар де-
гендей.  

Әр іс-шараның сәтті өтуіне 
музыкалық жетекшіден басқа 
әкімшілік пен ата-аналардың  
көмектері мен демеулері орасан. 
Әсіресе, ата-аналардың балала-
рын қолдап, үнемі түрлі-түсті, 
салтанатты киімдерін даярлап 
әкелулерінің өзі үлкен еңбек. 
Әр баланың ұлттық нақыштағы 
киімдері бар, сондықтан да му-
зыка сабағынан ашық сабақтар-

да, түрлі іс-шараларда олар  
ұлттық киім киіп отырады.  Сол 
себепті де  балабақшадағы ба-
лалардың музыкалық тәрбиесі 
үзіліссіз, жүйелі жұмыс деп ай-
тамыз, сәби жастан  алған   сол 
тәрбие мүмкін үлкен өнер жо-
лындағы алғашқы баспалдағы 
болар.

Гүлайым АБУТАЛИПОВА, 
«Балдәурен» мектепке 

дейінгі дамыту және тәрбие
леу орталығының  музыка

лық  жетекшісі.
Рудный қаласы.  

БАЛДӘУРЕН

Алғашқы баспалдақ

2014 жылдан бастап бала-
бақшамыздағы балаларға музы-
калық тәрбие беруде көптеген 
жұмыстар атқарылып келеді. 
Кез-келген мереке мен атаулы 
күндерге арналған әрбір ер-
теңгілік іс-шаралар үнемі бала-
лардың қатысуымен өтеді. Әр-
бір іс-шараға дайындалу  және 
өткізу барысында балалардың 
көңілдері мен шабыттары әр 
түрлі. Ән айтып, тақпақ жаттап, 
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