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облыстық әкімдікте

Нұрсұлтан НАЗАРбАеВ:

№14 (18198)

Әкім бұл кездесуде 2018 жылдың әлеуметтік-
экономикалык даму қорытындысы жайлы есеп беріп,  
2019 жылға белгіленіп отырған міндеттер  туралы айтатын 
болады. 

Қазірден бастап ұсыныстар мен ескертулер жинауға 
арналған арнайы жәшіктер  барлық аудандар мен қалалар 
әкімдері аппаратының ғимараттарында, сонымен қатар, 

облыс әкімдігінің ғимаратында (Көкшетау қаласы, Абай 
көшесі, 83) орналастырылды.

Ақмола облысының әкіміне сұрақтарыңызды akim@
akmo.kz электрондық мекен-жайына жолдауларыңызға. 
Фэйсбук және Инстаграм әлеуметтік желілерінде #во-
просМаликуМурзалину хэштегі бойынша жариялауға және  
8 (7162) 29-72-43 телефоны арқылы қоюларыңызға болады.

Құрметті Ақмола облысының тұрғындары!
2019 жылғы 22 ақпанда көкшетау қаласындағы «көкшетау» мәдениет 

сарайында Ақмола облысының әкімі мәлік мырзалиннің халыққа есеп 
беру кездесуі өтеді.

Жиынға облыс әкімінің орынбасар-
лары, облыстық департаменттер мен 
басқармалардың басшылары, бұқаралық 
ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. 
Ең әуелі  өңір басшысы  Ақмола облысы 
бойынша Табиғи монополияларды реттеу, 
бәсекелестікті және тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау департаментінің бас-
шысы лауазымына тағайындалған Нұрлан 
Жалғасбаевты таныстырды.

– Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен 
өткен Үкіметтің кеңейтілген құрамдағы 
отырысында елдің әлеуметтік-экономикалық 
дамуының 2018 жылдағы қорытындысы 
шығарылды және республика бойынша 
экономиканың барлық саласында жақсы 
нәтижеге қол жеткізілгенін айтуға бола-
ды. Еліміздің өткен жылғы әлеуметтік-
экономикалық әлеуетін арттыруға Ақмола 
облысының да қосқан үлесі зор, – деді 
облыс әкімі Мәлік Мырзалин. – Мұны 
Елбасының алдында жасаған хабарлама-
сында Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрі Жеңіс Қасымбек атап өтті. 
Өнеркәсіп, индустрия саласы бойынша 
өңірлер арасында Ақмола облысы жоғары 
көрсеткішке қол жеткізіп отыр. Өңір қазіргі 
таңда индустрияландыру, өнеркәсіптік өнім 
өндіру жағынан алдыңғы орындарда тұр. 
Сонымен бірге, тұрғын үй құрылысының 
қарқыны артып отыр. Әсіресе, «7-20-25» 

бағдарламасы бойынша нәтижелер көңіл 
қуантады. Дегенмен, Елбасы аймақтың ауыл 
шаруашылығы саласында дәнді-дақылдарды 
әртараптандыру жұмысын жалғастыру 
керектігін атап өтті.

Ауыл шаруашылығы саласында дәнді-
дақылдарды әртараптандыру маңызды бағыт. 
Солтүстік Қазақстан облысы өткен жылы 
әртараптандыру бойынша 1 миллион гектар 
көлеміндегі алқапты әртараптандырған. 
Бізде де бұл жұмыстар жалғасуда. Со-
нымен қатар, суармалы жерлерді игеру-
ге, экспорттық әлеуетін арттыруға назар 
аударған жөн.

Бұл жерде Шортандыдағы «А.И. Бараев 
атындағы астық шаруашылығы ғылыми-
өндірістік орталығы» және Бұланды 
ауданындағы «Макинск құс фабрикасы» 
серіктестіктерінің тәжірибесі ескерілуі ке-
рек. Елбасының тапсырмасына сәйкес  көп 
қаржы шығынын қажет ететін ірі жобаларды 
шектеу керек. 

–  Елбасы халықтың әл-ауқатын, 
тұрмысын көтеру бағытында табысты 
жұмыс істеуді тапсырды. Тарифтерді 
төмендету  жұмыстарын жалғастыру керек. 
Республика бойынша бұл бағытта өнімді 
жұмыстар жүргізілуде. Бізде әлі де болса, 
ширақтық жетіспейді. Өз жұмысшыларына 
еңбекақы қарызы бар кәсіпорындарға 
осыған дейін көзді жұмып қарап келдік. 
Енді бұл жайды қатаң бақылауға алуға 

тиістіміз, – деді облыс әкімі Мәлік Мырзалин.
Жиын барысында облыс бойынша мектеп-

тер мен медициналық мекемелердің құрал-
жабдықтармен жарақталуы да сөз болды.  
Облыстық денсаулық сақтау басқармасының 
басшысы Сәуле Қисықованың айтуынша, 
аудандық ауруханалардың медициналық 
құрал-жабдықтармен жарақталуы 50 пайыз-
дан аспайтын көрінеді. Осы орайда, Мәлік 
Мырзалин облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысына қандай құрал-
жабдықтар қажет және соның есеп-қисабын 
жасауды тапсырып, сол бойынша нақтылы 
жұмыс істеу керектігін айтты.

– Елбасы 2020-шы жылға дейін аудандық 
ауруханаларды қажетті жабдықтармен 
толықтай қамтамасыз етуді тапсырған бо-
латын. Кейбір облыстарда әлі күнге дейін 
нәтиже жоқ. Оның ішінде біздің облыс 
та бар. Сондықтан, бұл мәселені алдағы 
уақытта міндетті түрде шешуіміз керек, – 
деді облыс басшысы.

Жылу беру маусымын ойдағыдай өткізу 
және көктемгі су тасқынының алдын алу 
шараларын ұдайы назарда ұстап тұруды 
тапсырған облыс әкімі Мәлік Мырзалин  
Елбасының тапсырмасын орындауға асқан 
жауапкершілікпен қарау қажеттілігін атап 
көрсетті. 

Аслан ОСПАНОВ,  
«Арқа ажарының» өз тілшісі.

Суретті түсірген Берік ЕСКЕНОВ.

қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Үкіметтің 
кеңейтілген құрамдағы отырысында  алға қойған  міндеттері мен оларды жүзеге 
асыру жөніндегі  Ақмола облысының әкімі мәлік мырзалин арнайы жиын өткізіп, 
атқарылуға тиісті істер  жайлы айтып, нақтылы тапсырмалар берді.

Халықтың әл-ауқатын жақсарту – 
басты міндет

Ол адымен Чайкино поселкесіндегі 
Шағалалы өзенінде жуырда салынған жаяу 
жүргіншілер көпірі маңында жиналған 
тұрғындармен кездесті. Ел адамдары үшін 
елеулі оқиға саналатын 25,6 миллион 
теңгелік   құрылысты «Эксперт Арсенал» 
ЖШС тарту етіп отыр. Ұзындығы 60, ені 3 
метрлік көпірге 18 метрлік плита төселген. 
Бұрын ауыл тұрғындары өткелдің болмауы-
нан қысы жазы айналма жолды пайдаланып 
келген еді. Әсіресе, мектеп оқушылары мен 
қариялардың жергілікті билікке алғысы 
шексіз екендігін айтқымыз келеді.

Краснояр ауылдық округінің екі қабатты 
ғимараты да қайта құрылыс жүргізілуінің 
арқасында танымастай жаңғыртылыпты. 
Мұнда  әк імдік  аппаратымен б ірге 
тұрғындарға қызмет көрсету орталығы, оқу 
кабинеттері, полиция бөлімі орналасқан.

Қ ат т ы  т ұ рм ы с т ы қ  қ а л д ы қ т а рд ы 
сұрыптаумен айналысатын «Тазалық» 
ЖШС ауыл дамуында айрықша орын 
алатындығы көрініп тұр. Жаңа кәсіпорын 
2018 жылдың 4 тоқсанында 8300 тонна 
тұрмыстық қалдықтарды жинаған. Тариф-
тер де көңілдегідей екендігі айтылды. Бұл 
кәсіпорын жылына 30 мың тонна қалдық 
жинап, сұрыптай алады.

Өңір басшысы өндірісті дамытуға, 

экологиялық талаптарды сақтауға қатысты 
бірнеше ескертпе жасады.

Краснояр кентінде «ВетерИнвестКокше-
тау» ЖШС құны 1,2 миллиард теңгелік жел 
электр стансасының құрылысын жүргізіп 
жатқанына ризашылық білдірілді. Мұнда 
3,75 Меге Ваат электр қуаты өндірілетін 
болады.  Қазірдің өзінде Дания-дан 
алдырылған қалақшалар алыстан қол 
бұлғайды.

К ө к ш е т а у  қ а л а с ы н д а ғ ы 
«НәтижеСүтФабрикасы» ЖШС облыс 
аумағына кеңінен танымал. Жекеменшік 
кәсіпорын жылына 14400 тонна сүт 
өнімдерін шығару қуатына ие. Ұжым 2017 
жылы 180 миллион теңгенің 250 тонна 
өнімін шығарса, былтырғы көрсеткіш 
сәйкесінше 405 миллион теңге және 1150 
тоннаға жеткен.

Сәкен Жұманәлин басқаратын «Намыс» 
ЖШС 2001 жылдан бері табысты жұмыс 
істеп келеді. Құрылыс материалдарын 
дайындайтын кәсіпорын 2017 жылы 240 
миллион теңгенің 80 мың текше метр өнімін 
дайындаса, былтыр көрсеткішті 270 мил-
лион теңгеге жеткізе білген. «Намыстың» 
өнімдерін Қазақстанның барлық өңірі, 
Ресей, Түркия, Қытай жоғары сұраныспен 
пайдаланады. Мұндағы 50 жұмысшының 
айлық жалақысы 130 мың теңгеден айна-
луда.

Облыс әкімі Мәлік Мырзалин жоғарыда 
аталған нысандардың маңыздылығын 
атап көрсетіп, биылғы жылы да өндірістік 
өрлеуді еселей түсу қажеттігіне назар аудар-
ды. Бұл мақсатта облыс әкімдігі тарапынан 
тиісті қолдау болатыны айтылды.

«Арқа ажарының» өз ақпараты.

әкім – іс ҮстіНде 

Жақсы іске қолдау болады
Ақмола облысының әкімі 

мәлік мырзалин көкшетау 
қаласының   тіршілік өзегін 
кеңітетін бірқатар нысанда-
рында болып, атқарылып 
жатқан жұмыс барысымен 
танысты және көңіл бөлетін 
мәселелерге назар аударды.

Әкім есебін өткен жылдың басты 
оқиғаларынан бастады. Халқымыз рухани 
жаңғыруымыздың, бірлік пен игі тілектеріміздің 
жаршысы атанған Астананың 20 жылдығын 
атап өтті. Мемлекет басшысының екі бірдей 
маңызды Жолдауы жарияланды. Бұл өскелең 
даму үстіндегі Қазақстан қауымына қосымша 
жауапкершілік жүктейтіні белгілі. Көкшетау 
жұртшылығы да осынау биік міндеттер 
үдесінен көрінуге ұмтылды. Мұның өзіндік 
жемісі де бар екендігі Ермек Боранбайұлының 
баяндамасының өн бойынан айқын көрініп 
тұрды.

Қалада әлеуметтік-экономикалық даму 
бағдарламасының барлық негізгі тапсырма-
лары орындалды. Өнеркәсіп кәсіпорындары 
105,3 миллиард теңгенің өнімін шығарса, 
ауыл шаруашылығы саласында 5 миллиард 
теңгеге жуық тауар игілікке жаратылған. Негізгі 
капиталға 38,8 миллиард теңге бағытталуы 
белгіленген жұмыс ауқымын еңсеруге мүмкіндік 
берді. Бұл орташа айлық еңбекақының 2017 
жылғыдан 11,5 пайызға өсіп, 125,1 мың теңгеге 
жетуінен байқалады.

Баяндамада Индустрияландыру карта-
сына енгізілген «Вектор» комбайн зауыты», 
«EurasiaGroupKazakhstan» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктерінің жұмыстары жақсы 
қырынан аталды. Комбайн зауытында 203 
миллион теңгенің өнімі дайындалып, 96 жаңа 
жұмыс орны құрылса, ауыл шаруашылығы 
техникаларына сервистік көмек және сату 
ісімен айналысатын екінші кәсіпорын құны  
2,6 миллиард теңгелік «Сервис орталығы» 
ірі жобасын биыл аяқтамақ. Мұнда 136 
жұмыс орны ашылады. Дәл осындай қарқын 
үдесінен көрініп отырғандар қатарында 
«ENKI», «Новопэк», «Натур продукт», «Гор-
молзавод» сияқты белгілі кәсіпорындар бар. 
Қала бюджетінің кіріс көлемі 155,7 милли-
он теңгеге артық орындалғанына шағын 
бизнестің 14395 нысаны айтарлықтай үлес 
қосқан. Көкшетауда мемлекеттік-жекеменшіктік 
әріптестік бағытында 3,8 миллиард теңгенің 
29 жобасы іске асырылып жатқаны бизнестің 
қуаттанғанын және бұл үрдістің жалғаса 
түсетінін айқындайды. Сондай-ақ, азық-түлік 
тауарларының бағасын арзандату шаралары 
мақсатты түрде жүргізілген. Мұның қатарына 
дәстүрлі жәрмеңкелер ұйымдастыруды, тауар 
өндірушілермен жасалған 280 меморандумды 
қосуға болады.

Көкшетау – туристік әлеуеті мол қала. Мұнда 
18 туристік фирма, 26 қонақ үй жұмыс істейді. 
Былтырғы жылы шаһар 47,5 мың туристі 
қабылдаған. Оларға 422,7 миллион теңгенің 
қызметі көрсетілсе, биылғы көрсеткішті 600 
миллион теңгеге жеткізу көзделген. Кездесуге 
қатысушылар бұл орайды туристік кластерді 
дамытудың 2019-2023 жылдарға арналған 
Жол картасы дайындалғанын ризалықпен 
қабыл алды. Яғни, қаланың барлық сипаттағы 
тартымдылығы арта түседі деген сөз.

ШаҺар шын мәнінде кең көлемдегі құрылыс 
алаңына айналып отыр. Өткен жылы мұнда 1500 
пәтерлік 31 көпқабатты тұрғын үй салынды. 
«Сарыарқа» атты әсем шағын аудан бой көтерді.

Биыл құрылысы басталған 17 үй пайдалануға 
беріледі.  Бюджет қаражатын қоса есептегенде 
аумағы 82,7 мың шаршы метрлік 17 көппәтерлі 
коммерциялық үйдің қатарға қосылатыны да 
қала тұрғындарын жақсы ойларға жетелеуде. 

Мемлекет басшысының тапсырмасымен жүзеге 
асырылып жатқан «7-20-25» бағдарламасына 
қатысуға тілек білдірген 200 адамның өтініші 
мақұлданды.

Қалалық әкімдік бюджетінің білім, денсаулық 
сақтау, мәдениет, әлеуметтік қорғау саласы-
на жұмсайтын қаржысы жыл санап артып 
отырғаны кездесуге қатысушылардың қол 
шапалақтауымен қарсы алынды. 

– Алдымызға қойған міндеттерді тиісті 
деңгейде атқаратын болсақ, тұрмысымыздың 
барлық саласы ойдағыдай дамуына сенімдімін. 
Оған біздің әлеуетіміз жеткілікті және мем-
лекет тарапынан қолдау бар. Бұл – облыс 
орталығының экономикалық және қоғамдық-
саяси өзгерістерге қол жеткізуіне мүмкіндік 
береді, – деді сөзінің соңында қала әкімі Ермек 
Маржықпаев.

Бақберген АМАЛБЕКОВ, 
«Арқа ажарының» өз тілшісі.

Бүгінгі 
Көкшетау 

«достар» мәдениет сарайында көкшетау қаласының әкімі ермек маржықпаевтың 
тұрғындар алдындағы есеп беру кездесуі өткізілді. бұл кездесуге Ақмола облысының 
әкімі мәлік мырзалин қатысып, сөз сөйлеп, елбасының Үкіметтің кеңейтілген отырысын-
да алға қойған міндеттерді шешу жолдарына тоқталды. сондай-ақ, қала әкімінің есебіне 
қазақстан Республикасы Президенті әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы қалдыбек 
бәйімбетов қатысты.

 Өткен жылдан бастап мемлекеттік әлеуметтік саясат жүйелі түрде 
қайта қарастырылды. бес әлеуметтік бастама, жуырдағы Жолдау 
және жастарға арналған әлеуметтік қолдау шаралары аясында бар-
ша қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруды қамтамасыз ету үшін 
көп қаржы бөлінуде. бүгінде көптеген елдердің мұндай әлеуметтік 
шығындарға шамасы келмейді. 

(Үкіметтің кеңейтілген отырысында сөйлеген сөзінен).

әкім: хАлық АлдыНдА ЖАуАПтымыН! 

табысымен, көркімен қуантады

Көкшетау қаласының әкімі 
Е.Б. Маржықпаев. Суретте: облыс әкімі Мәлік Мырзалин Көкшетау қаласының даму жобасымен танысты.

Суретте: облыс әкімі Мәлік Мырзалин 90 жасқа толып отырған ел анасы 
Шәмшия Айтжанованы құттықтап, қошемет көрсетті.

Р.S: Кездесу соңында Көкшетау қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Шияп 
Әлиевке кездесіп, пікір білдіруін сұраған едік.

– Биылғы есепті жиналыс әсерлі өтті. Маңызды кездесуде сұрақтар да көп 
болатыны заңдылық. Ашық микрофоннан 9 адам жиырмадан астам өтініш, 
пікірлерін білдірді. Сұрақтардың мазмұны өзгергендігі қуантады. Әрине, алда 
атқарылар жұмыстар жеткілікті. Бірақ, сөз алғандардың барлығы қаланың 
шынайы патриоттары екендігін көрсетті,– деді ол.



Бүгінгі аудан әкімінің есебіне тұрғындардың 
белсене қатысуы билік пен халықтың бірлесіп 
шешкен түйінді мәселелері ортақ іске тек пай-
дасын тигізетіндігін көрсетті. 

Кездесуден жылдан-жылға аудан әлеуеті ар-
тып келе жатқандығы байқалады. 2018 жыл да 
бұл орайда, жағымды істерімен есте қалып отыр. 
Өнеркәсіп көлемінің индексі 100,3 пайызды 
құрады. Бүгінде кез-келген іс инвестициямен 
ілгері басатынын ескерсек, ауданға 8,4 миллиард 
теңге қаржы тартылып, осы тұрғыдағы 2017 
жылғы көрсеткіш айтарлықтай өсе түсті. 

Тілге тиек етер оң істер барында 
баяндамашыға да жеңіл. Біз аудан әкімінің 
көңіл-күйін осылай безбендедік. Дегенмен, 
баяндаманың өн бойына көз жүгіртсек, онда 
жетістіктерге қоса, алда тұрған міндеттерде 
қоса өріліп отырды.  

Алдымен ,  құрылыс .  Көпшіл ікт і 
толғандыратын басты мәселенің бірі міне, осы. 
Бұл салада 800 миллион теңге қаржы игерілген. 
2017 жылғы қол жеткен көрсеткіш 561,2 мил-
лион теңгеге тең. Демек, мұнда да айтарлықтай 
өсім бар. Бірақ, жыл ішінде тек 1207 шаршы 
метр тұрғын үй алаңының пайдалануға 
берілгені бір жылға аздық ететіндей. 100 шар-
шы метрден алғанның өзінде ол он екі ғана үй. 
Халықтың әл-ауқатының артуының бір көрінісі 
осы баспана десек, тұрғын үй бұдан көбірек 
салынуы тиіс.

Қай жерде де халықтың тұрмысы жайлы, 
керегінің алысқа бармай, қол астында болуы 
үшін ұқсату және өңдеу өнеркәсібін дамытқан 
жөн. Өткен жылы ауданда осы мақсатта 
құны 1608 миллион теңгенің екі нысаны 
іске қосылыпты. Оның екеуі де «Урожай» 
және «Жаңа жол» серіктестіктеріндегі астық 
сақтайтын кешендер. Ал, биылға белгіленген 
жұмыстардан тәулігіне 500 тонна ұн тарта 
алатын диірмен кешені ерекше назар аудар-
тады. Ол іске қосылса, әрине, ауданның осы 
азық-түлік өнімін сыртқа шығарып, саудалау 
мүмкіндігінің де ұлғаятыны кәміл. 

Елбасының соңғы Жолдауында аграрлық 
сектор – экономиканың жаңа драйвері, яғни, 
қозғаушы күші болуы тиістігіне зор мән 
берілгендігі белгілі. Осы айтылғанды өміршең 
етуге де ауданда мол мүмкіндік бар. Ең алды-

мен Жақсы облыстағы егінді ең көп себетін 
өңірлердің бірі. Гектарына 14 центнерден астам 
өнім ала отырып, барлығы 613,6 мың тонна 
астық жинау тек әлді ауданның ғана қолынан 
келетіні анық. Сондықтан, ауданның жалпы 
астық түсімі бойынша облыста бірінші орын 
алып, бүкіл дәнді дақылдардың оннан бір 
бөлігін өндіргенін ерекше атап өтуіміз керек. 
Соның ішінде «Новокиенка» серіктестігінің 
гектар түсімін орта есеппен 27,1 центнерден 
айналдырғаны да осы салаға жете көңіл бөле 
білудің арқасы. 

Баяндамада егіншіліктегі бұл табыс осы 
салаға мемлекеттің субсидиялау, арзандатылған 
жанар-жағар май түрінде жасап отырған 
көмегімен де байланыстырылды. Десек те, 
осындай қолдау бола тұра, егіншілік мәдениеті 
әлі төмен аудандар да бар ғой. Соған қарағанда, 
жақсылықтар бұл салада шынайы жұмысымен 
көрініп отыр деуімізге болады.

Мал шаруашылығында да төрт түлік саны 
өскен. Әсіресе, құс санының 30 пайызға 
жуық көбейгені құптарлық. Бірақ, мұның өзі 
мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің арғы 
жылға қарағанда бір пайызға ғана артуына 
қол жеткізген. Демек, олқылық неде? Сала 
тиімділігін көтеруге әлі де болса қолда бар 
мүмкіндіктердің жеткіліксіз пайдаланылу-
ында. Ауданда баса бағыт ұсталып отырған 
егіс алқаптарын әртараптандыру, яғни, мал 
азығындық дақылдарға көңіл бөлу жұмыстары 
әлі осы іске серпін береді деген ойдамыз. 

Бүгінгі таңда жер-жерде орта және шағын биз-
нес экономиканың негізгі тұтқаларының біріне 
айналып отырғаны айқын. Бұл ретте, көптеген 
бағдарламалар аудан халқының бестен бірінің 
осы салада жұмыс істеуіне мұрсат беріп отырған 
жайы бар. 2018 жылы тұрғындарға өз істерін 
ашуына арғы жылға қарағанда 18,3 миллион 
теңге несие артық берілген. Мұны адам саны-
мен алғанда да, 29 адамға ілгерілеушілік бар. 

Жылдық есеп болған соң, ол ауданның 
әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тұрмыстық 
өмірінің барлық жақтарын қамтитындығы 
тағы белгілі. Солай демекші, баяндамашы 
бұдан әрі тұрғындарды ауыз сумен қамту, 
жолдарды жөндеу, білім мен денсаулық сақтау 
салаларын дамыту, халықты жұмыспен қамту 
мәселелеріне де тоқталып, осы бағыттардағы 
істің жайына жеке-жеке сипаттама берді. 
Соның ішінде бізді екі ауылда су құбырлары 
жүйесінің қайта жаңартудан өткендігінен гөрі, 
үш бірдей елді мекенде – Жақсы, Белағаш 
және Чапаевта ауыз судың ашық су көздерінен 
алынып отырғандығы көбірек елеңдетті. Қазір 
бұл елді мекендерде жерасты суларына барлау 
жүргізілуде. 

Ал, енді халықтың басты байлығы – 
денсаулыққа келсек, мұнда да сол дәрігер 
кадрларының жетіспеушілігі көзге ұрып тұр. 

Бір аудан үшін 10 жоғары білімді маманның 
жоқтығы көп дер едік. Қазір аудан есебінен 9 
бала медициналық жоғары оқу орындарында 
оқып жатқанға ұқсайды. Ертең олар оқу бітіріп 
келіп, осы тапшылықты азайтса,  әрине, жақсы. 

Шағын мақалада ауданда бір жыл ішінде 
атқарылған жұмыстың бәрін қамту мүмкін 
емес. Соны бірер сөзбен қорытсақ, қай салада 
болсын, белгілі бір нәтижелі істер бар. Бір 
ғана «Рухани жаңғырудың» ықпалымен елдің 
белсенділігі мен рухын көтерерлік қаншама 
шаралар қолға алынған. Жұмыссыздық деңгейі 

де бақылауда ұсталып, 4,9 пайызды құрап 
отыр. Оған әрине, бір жылда 335 жаңа жұмыс 
орнының ашылуының да игі әсері тигені анық. 

Жастар жылы жастардың жағдайы туралы да 
айтпай кету мүмкін емес.  Бұл ауданда жалпы 
халық санының 21 пайызы немесе 4 мыңы осы 
жастар. Жұмыс табу, баспана мәселелері мұнда 
да жастар үшін ең өзектілерінің бірі. Әсіресе, 
баяғы күні жоқ ауылдарда. Дегенмен, биыл 
Жақсыда да Жастар жылының шарапатымен 
жастардың мұң-мұқтажына көбірек көңіл 
бөлінеді деген сенімдеміз.  

Енді осы бір сан салалы жұмыстың әлі де 
болса, назар аударуды тілейтін тұстарына келсек, 
оның бірі ауылдық округтерді одан әрі дамытуға 
қатысты. Бұл дегеніміз, сол жерлердегі ауыз су, 
жол, көгалдандыру, мемлекеттік-жекеменшік 
серіктестік мәселелері. Екіншіден, ауданның 
өз ауыл шаруашылығы өнімдерін неғұрлым 
көбірек өңдеп, іске ұқсатып, табыс табуы 
жағына да баса  көңіл бөлу керек. Мемлекеттік 
қызмет түрлерін  көрсетуде де әлі назар аудара-
тын тұстар бар. Ол – осы қызметтің жан-жақты, 
сапалы болуы.

Бір сөзбен айтқанда, осы жолғы тұрғындарға 
есеп беру кездесуінде артық-ауыс күрделі 

мәселелердің туындамауы, сөз алғандар да бар-
ды бар деп әділ айтуы биліктің халықтың жоқ-
жітігін түгендеуде дұрыс жолда келе жатқанын 
айқын көрсетіп бергендей. 

Мінбеден сөз сөйлеушілерсіз, жаңа формат-
пен өткен кездесуде әкімге сауалдар да аз болған 
жоқ. Олар уақыт өте келе шешілетін мәселелер. 
Өйткені, ауылдық округтерге жиі шығатын 
аудан басшысы ол проблемаларды жақсы біледі.

Қайырбай ТӨРЕҒОЖА, 
«Арқа ажарының» өз тілшісі.

2 2 aqpan 2019 jyl

Елбасының Жолдауы: 
айқын іс-мақсаттар 

жоспары 
ҚАзАҚсТАндыҚТАРдың әл-АуҚАТының Өсуі:   

ТАбыс пЕн ТұРмыс сАпАсын АРТТыРу

Қоғам тұрақтылығының маңызды бір 
кепілі бұқаралық ақпарат құралдары бо-
лып табылады. Көзі ашық, көкірегі ояу 
адамның өзі газет-журналсыз, радио мен 
теледидарсыз қарайып қалады. Яғни, 
БАҚ-тың көмегімен адам өз көзқарасын 
түзу ұстайды. Өз аудиториясын тұрақты 
ұлғайтқан бұқаралық ақпарат құралдары 
қоғамда үлкен беделге ие болып, азаматтар-
ды жалпы әлеуметтік үрдістерге қатысуға 
тартады, олардың түсіністігіне ықпал етеді.

–Біздің департамент республикалық, 

облыстық, қалалық БАҚ-тармен белсенді 
араласады. Олар адамдар мен топтардың, 
халықтар мен мемлекеттердің өзара 
қарым-қатынасы үшін әрқашанда қажет. 
Бірлесе жұмыс істеудің маңызы ақпаратпен 
нақты алмасуды қолдау болып табыла-
ды. Қуаныштысы сол, сіздерге жіберген 
департамент ақпараты тұрғындар ара-
сында өз оқырмандарын табады. Бұл 
сіздердің материалды кәсіби деңгейде 
беретіндеріңізден хабар береді. Сондай-
ақ, сіздердің арқаларыңызда біз тек қана 

ақпарат беріп қоймай, адамдарды төтенше 
жағдайлардың алдын алуға және осы кезде 
өзін-өзі дұрыс ұстауға үйретеміз. Қазір 
әлемде уақыт үлкен маңызға ие болғанда 
оқырманға ақпарат жедел жететін әлеуметтік 
желінің қажеттілігі жоғары. Департамент 
жыл сайын өз қызметкерлерінің арасын-
да оқырмандарды көбейту мақсатында 
тиісті газет пен журналдарға жазылады. 
Әлеуметтік желіге жазылу да көбейіп 
келеді,–деді Алексей Советов өз сөзінде.

«Арқа ажарының» өз ақпараты.

Ақмола облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Алексей Советов 
журналистермен кездесіп, қазіргі қоғамдағы бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі мен 
маңызы жөнінде сөз қозғады.

баспасөз өз маңызын жоймайды

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығына сәйкес біздің облысымызда да барлық 
деңгейдегі әкімдердің халыққа есеп беру кездесулері өтіп жатыр. Аудан әкімдерінің өздеріндегі 
тұрғындар алдында есеп берген осындай алғашқы кездесулерінің бірі Жақсы ауданында болып 
өтті. Бұл кездесуде ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының көптеген жетістіктері атап 
көрсетілді. Шынында да, есепті кезеңде атқарылған істерге жергілікті халық өз ризашылықтарын 
білдіріп жатты. Есеп беру кездесуіне облыстық мемлекеттік сатып алулар және коммуналдық 
меншік жөніндегі басқарма басшысы Мұрат Рахымбергенов қатысты.

Түсіністіктен ортақ іс 
тек қана ұтады

Аудан әкімі алдымен өңірдің өткен жылғы 
даму қорытындылары мен алдағы тұрған 
міндеттер туралы жан-жақты баяндап 
берді. Бүгінде Есіл ауданының әлеуметтік-
экономикалық дамуы бірқалыпты. Ауданда 
экономикалық өсімді қамтамасыз ету және 
тұрғындардың өмір сүру деңгейін көтеру 
бағытында дәйекті  шаралар қабылдануда.

Мемлекет басшысының тапсырмасы 
бойынша өткізілетін барлық деңгейдегі 
әкімдердің дәстүрлі есеп беру кездесулері 
тек қана уақытқа ғана емес, атқарылып 
жатқан жұмыстарды сапалы түрде өлшеуге, 
қолданыстағы жобаларды бағалауға және 
болашақ жоспарларды түзетуге де қатысты 
болып отыр. Халық алдындағы  есеп беру 
кездесулерінің қорытындысы бойынша 2018 
жылы 4 тапсырма берілген екен. Олар: За-
реченск орта мектебіне арналған модульді 
қазандықты және қаланың мектептері үшін 
спорттық техниканы сатып алу, Есіл қаласының 
жолдарын жөндеу, Красивое, Орловка, Бу-
зулук ауылдарындағы су құбырларының 
ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу.  Өткен 
жылғы тұрғындар тарапынан көтерілген бұл 
тапсырмалардың бәрі де орындалды.

Мемлекеттік орган қызметінің маңызды 
салаларының бірі  жеке және заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарастыру және 
шешу болып табылады. Осыған орай, 
ағымдағы кезеңде тұрғындар тарапынан 
түскен 687 шағым қаралған екен. Бұл 2017 
жылмен салыстырғанда 10,1 пайызға артық.

Қазіргі уақытта «электрондық үкімет» 
бастамаларын дамытуға және мемлекеттік 
қызметтердің сапасын арттыруға үлкен мән 
берілуде. Мәселен, 2018 жылы 13525 қызмет 

көрсетілсе, оның ішінде мемлекеттік орган-
дар тарапынан 7343 қызмет көрсетілген. Ал, 
халыққа қызмет көрсету орталығында 3531 
қызмет көрсетілсе, оның  2651-і электрондық 
нұсқада. Электрондық үкімет порталында 
2 632 қызмет көрсетіліпті.

Аудандық бюджеттің орындалу барысы 
көңіл көншітерлік деңгейде. Аудан әкімінің 
есебінде көрсетілгендей, бюджет түсімі   
6 639,5 миллион теңге көлемінде болып, жос-
пар  100 пайыз орындалған. 2018 жылдың 
қорытындысына сай,  өнеркәсіп өнімдерінің 
көлемі 3748,2 миллион теңгені құраған. Бұл 
2017 жылмен салыстырғанда   67,1 пайызды 
құраған. Аудан әкімінің айтуынша, өнеркәсіп 
өнімдерінің бұлай төмендеуіне  ұнтақтаумен 
айналысатын кәсіпорындардың тоқтатылуы 
себеп болған. Ұн өндіру өндірісінің төмендеуі 
Орталық Азия нарығына және Ауғанстанға 
өнім өткізу көлемінің азаюына  тікелей 
байланысты, деді баяндамашы өз сөзінде. 
Тарқатып айтар болсақ, ауданда 2018 жылы  
«Алтын Дән» АҚ, «Дамир АА» және «Есіл-
Грин» серіктестіктері жұмыстарын уақытша 
тоқтатыпты. Ал, бүгінгі күні бұл үш кәсіпорын 
қалыпты жұмыс істеп тұр.

Бүгінде экономикалық өсімнің негізгі 
факторы – аграрлық сектордың тиімді 
жұмысы. Елбасы агроөнеркәсіп кешенін 
дамыту міндетін алға қойғаны белгілі. Есіл 
ауданында ауыл шаруашылығы саласын 
дамытуға жете көңіл бөлінеді. Өткен жылдың 
қорытындысы осыған анық дәлел. 2018 
жылы аудан 23091,9 миллион теңгенің ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өндірген. Мәселен, 
өсімдік шаруашылығы – 18392,9 миллин теңге 
немесе 78,2 пайыз болса, мал шаруашылығы 
саласы 4518,6 миллион теңгенің өнімін 
өндірді. Осылайша ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің көлемі оның алдындағы жылмен 
салыстырғанда  110,3 пайызды құрады.

А уд а н  ш а р у а ш ы л ы қ т а р ы  е г і н 
шаруашылығын әртараптандыруға жете 
мән береді. Дәнді дақылдарға қоса, бұршақ 
дақылдары, майлы дақылдар және мал азығы 
өнгімдерін өндіруге назар аударылуда. Өткен 
жылы аудан диқандары  439,7 мың гектар 
алқапқа дәнді және бұршақ дақылдарын сеп-

се, 22,4 мың гектар жерге майлы дақылдар 
өсірілген. 2018 жылы аудан диқандары әр гек-
тардан 11 центнерден өнім жинады. Сапалы 
тұқым қоры жасалып, малға қажетті жемшөп 
дайындалды. Қазіргі күні диқандар алдағы 
жылғы мол өнімге негіз болатын қар тоқтату 
науқанын белсенді өткізуде. Оған қоса, тех-
никаны көктемгі егіс науқанына дайындау 
жұмыстары да жүргізілуде.

Аудан әкімі өткен жылғы атқарылған 
жұмыстармен қоса, алдағы міндеттер ту-
ралы да жан-жақты айтып берді. Ауданда 

биылғы жылы 4 инвестициялық жоба жос-
парланып отыр. Олардың ішінде «Органи-
ко» серіктестігі жылыжай кешенін кеңейту, 
Знаменский ауылдық округінде картоп 
шаруашылығын дамыту жобалары бар. Кар-
топ өсіруді жолға қоятын бұл жобаны «Агро-
кредит» корпорациясынан несие алу арқылы 
жүзеге асыру жоспарлануда.  Жобаның құны 
100 миллион теңгені құрайды. Оған қоса, 
Goldex Finance Group пен Me-Le және неміс 
инвесторларының қатысуымен «Алтын Дала 
Голдекс» серіктестігі биомассаны электр энер-
гиясымен өңдеумен айналысатын қуаттылығы 
1,2 МВт биогаз зауытының құрылысын 
салмақшы. Жоба құны – 2880 миллион теңге. 
Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде 50 
адам еңбекке тартылса, зауыт іске қосылған 
соң 15 адам тұрақты жұмыспен қамтылатын 
болады. Сонымен бірге,  құны 70 миллион 
теңгені құрайтын сүт фермасын құру жоба-
сы да жүзеге асырылатын болады. Бұл үшін 
«Сыбаға» бағдарламасы бойынша «Табиғат» 
шаруа қожалығы 34 миллион теңгеге 40 бас 
асыл тұқымды мал сатып алмақшы.

Ауданда инфрақұрылымды дамыту 
мәселесіне де жете көңіл бөлінеді. Биылғы 
жылы аудан аумағындағы бірқатар автокөлік 
жолдарына ағымдағы жөндеу жүргізілу 
жоспарлануда. Оның ішінде Есіл-Орловка 
жолы бар. Сумен жабдықтау бойынша 
«Аймақтарды дамыту» бағдарламасы аясын-
да  14,0 миллион теңге қаржы бөлінді. Елді 
мекендерді абаттандыру, құрылыс салалары 
да назардан тыс қалмайды. 

Аудан әкімінің жыл қорытындысы 
мен алдағы міндеттер жөніндегі халық 
алдындағы есебі жұртшылық тарапынан 
жылы қабылданып, оң баға берілді. Оны 
кездесуге қатысты өз ойларын айтқан 
адамдардың сөздерінен аңғардық. Тұрғындар 
тарапынан әкімге сұрақтардың қойылмау 
себебі туралы сұрағымызға Есіл ауданының 
құрметті азаматы Тілеухор Серіков былай 
деп жауап берді: – Бүгінгі аудан әкімінің есеп 
беру кездесуіне қатысып, аграрлы өңірде 
атқарылған жұмыстардың ауқымдылығына  
аудан тұрғындарының көзі жетті. Оны біз 
істеліп жатқан жұмыстардан күнделікті 

көріп, куәсі болып жүрміз. Жұртшылық 
тарапынан өткен жылдарда көтерілген 
көкейкесті мәселелердің көбі нақты шешімін 
тапты.  Сондықтан, болмашы сұрақ қойып 
мазаламай-ақ, ол сұрақтар ағымдағы жұмыс 
барысында шешілетініне тұрғындар сенімді 
болғандықтан, әкімге сұрақ қойылған жоқ 
деп ойлаймын. 

Бұған біздің де алып, қосарымыз жоқ. 

Асылай ҚАдыРҚызы, 
«Арқа ажарының» өз тілшісі.

Жетістіктер бар, көңіл бөлетін 
мәселелер де жоқ емес

Елбасы тапсырмасына сай, жыл сайын өтетін жергілікті әкімдердің халық алдындағы есебі 
билік пен халықты байланыстыратын алтын көпір іспетті. Осындай кездесулерде жұртшылық 
өздерін толғандыратын түрлі өзекті мәселелерді ашық көтеріп, тұшымды жауап алады. Биылғы 
Есіл ауданы әкімі Талғат Ерсейітовтың тұрғындармен кездесуі де екі жақты еркін пікір алысу 
түрінде өтіп, көпшілік көкейінде жүрген кейбір түйткілді мәселелерді шешудің тиімді жолдары 
қарастырылды. Кездесуге облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Гүлжанар Шөкеева 
қатысып, ауданда атқарылып жатқан істерге оң бағасын берді.

ӘКіМ: хАлыҚ АлдындА ЖАуАПТыМын! 
ЖАҚсыЕсіл

БАСШылыҚТАғы ЖАңА ЕСіМ

нұрлан бақытжанұлы Жалғасбаев 
1980  жылы Қызылорда  облысында 
туған. 2002 жылы Сүлеймен Демирел 
атындағы қазақ-түрік университетінің 
«экономика және менеджмент», 2016 жылы 
М.С.Нәрікбаев атындағы мемлекеттік 
заң университетін «құқық бакалавры» 
мамандығы бойынша бітірген. Мемлекеттік 
қызметтегі еңбек жолы 2008 жылдан 
басталады. Он жыл бойы әртүрлі лауа-
зымдарда қызмет істеді, оның ішінде, 
Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті 

қорғау  агентт іг ін ің  Қо станай және 
Солтүстік Қазақстан облыстары бо- 
йынша өңіраралық инспекциясының 
бас маманы, бөлім бастығы, Қостанай 
облысы бойынша монополияға қарсы 
инспекциясы басшысының орынбасары, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі Табиғи монополияларды рет-
теу, бәсекелестікті және тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау комитетінің Қостанай 
облысы бойынша басшысының орынбаса-
ры қызметтерін атқарды. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің жауапты хат-
шысы А.д.Жұмабековтың 2019 жылғы 23 қаңтардағы 41-Ж бұйрығымен 
нұрлан Бақытжанұлы Жалғасбаев Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті 
және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Ақмола облысы 
бойынша департаментінің басшысы болып тағайындалды. 



Jastar Uni
Æàñòàð Үí³Æàñòàð Үí³

Жа с т а р ы м ы з  с а л т - д ə с т ү р і м і з д і  к ө з д і ң 
қарашығындай бағып жүретін, көптің көкейіне үміт 
отын жағып жүретін, адамзаттың озық ой көгінде 
ағып жүретіндей болуы тиіс. 

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ,
Қазақстан Республикасының Президенті.

Ақмола облыстық 
«Арқа ажары» 

газетінің Жастар 
жылына арналған 

қосымшасы 
əр ай сайын 

шығып тұрады. 2 aqpan 2019 jyl¹2.

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев биылғы жылдың қаңтарында 
Астанада ұйымдастырылған «Тəуелсіздік ұрпақтары» атты жастар форумында  жас мамандар 
мен отбасыларды қолдауға қатысты бірқатар тапсырмалар жүктеген болатын. «Барлық ұсынылған 
идеялар жастар мен отбасын дамыту саласындағы арнайы Жол картасында көрініс табуы тиіс. Екі 
жылдан кейін Қазақстан Тəуелсіздігінің 30 жылдығын атап өтеміз. Бұл дата жастардың патриоттық 
тəрбиесі үшін аса маңызды. Осыған байланысты Үкіметке еліміз үшін маңызды мерейтойға 
дайындық пен оны атап өту шаралары бойынша бағдарлама əзірлеуді тапсырамын», – деді 
Елбасы.

Қазақстан Республика-
сы Парламенті Сенатының 
Төрағасы  Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың төрағалығымен 
өткен Сенат бюросының оты-
рысында Елбасы Нұрсұлтан 
Н а з а р ба е вт ы ң  Ж а с т а р 
жылының ашылуында айтқан 
бастамалары талқыланды.

2-бетте

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың қатысуымен өткен Жастар жылының 
ашылуы салтанатында Ақмола облысынан Василий 
Стороженко да болған еді. Біз бүгін оның осы шарадан 
алған əсерімен бөлісіп отырмыз.

Елбасының Тəуелсіздік 
ұрпақтарына  арнаған сөзі – 

болашаққа аманат! 

Мемлекет басшысының бастамасымен 
өткізілген «Тəуелсіздіктің ұрпақтары» 
атты Жастар жылының ашылу салтанатына 
аграрлық сектордың дамуына үлес қосқан 
жас кəсіпкер ретінде мен де қатысқанымды 
мəртебе санаймын.

Елбасы бізді Жастар жылының бас-
талуымен шын жүректен құттықтап, 
ауқымды шараның мемлекет тарапынан 
өскелең ұрпақты қолдауға бағытталған 
маңызды қадам екенін атап өтті. Біз туған 
еліміздің ертеңгі үмітіміз, сенімді тірегіміз. 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев Ұлы дала төсінде 
əлем мойындаған мемлекет құрды, Астана-
ны тұрғызды. Осының бəрі егемен еліміздің 
болашағы – жастар үшін жасалып отыр. 
Мемлекет басшысы өз сөзінде көз алды-
мызда цифрлы қоғам мен білім экономика-
сы бар жаңа жаһандық өркениет туып келе 
жатқанын айтып өтті. Қазақстандықтар 
осы талаптарға сай болуы керек. Елдің 
болашағы жастардың біліміне, энергияла-
ры мен патриотизміне байланысты. Елбасы 
бірқатар жастар жобасымен танысып, 
оң бағасын берді. Үкімет осы идеяларды 
жүзеге асыруға қолдау көрсететін болды. 

Сондай-ақ, биыл жастардың қолжетімді 
жəне сапалы білім мен жұмыстың болуы, бас-
пана жəне отбасын құру мүмкіндігі тəрізді 
маңызды қажеттіліктерін қамтамасыз етуге 
бағытталған қолдау шаралары əзірленетіні 
көңілге қуаныш ұялатады. Жалдама-
лы баспана берілсе, жастар кез-келген 
жұмысты істеуге ұмтылады. Мемле-
кет басшысы өз баяндамасында қазіргі 
экономикадағы бəсекелестік жаңа техноло-
гия ойлап тауып, оның тəжірибеде кеңінен 
қолдануға байланысты екенін, бизнесте 
көшбасшы болу үшін инновациялық ойлау 
жүйесі мен заман талабына тез бейімделе 
білу керектігін атап өтті. Сондықтан, 
қоғам жасампаздық, бастамашылық, 
шығармашылық, еңбекқорлық рухын 

қалыптастыруға баса мəн беруі қажет. Ел-
басы Үкіметке бұл бағдарламаны үш жылда 
жүзеге асыру үшін 32,1 миллиард теңге 
бөлуді, сондай-ақ, Жастар стартаптарын 
қолдау қорын құруды, ауылға көшетін жас 
мамандарға жəрдемақы мөлшерін артты-
руды тапсырды.

Ау ы л  ш а руа ш ы л ы ғ ы  р о б от т а н -
дыру, ақпараттандыру жəне селекция 
бағытында дамитын болады. Бүгінгі күні 
агроөнеркəсіп кешені жұмысшыларының 
жаңа толқыны қажет. Жастардың білім 
деңгейінің жоғары болуы елдің жаһандық 
бəсекеге қабілеттілігінің маңызды фак-
торы болып саналады. Осы орайда, бес 
əлеуметтік бастама аясында 2018-2019 оқу 
жылында қосымша 20 мың грант бөлінгені, 
сондай-ақ, жатақханалар салынып жатқаны 
көңілге қуаныш ұялатады. Өзім басқаратын 
үдемелі индустриалық-инновациялық 
даму бағдарламасына енгізілген астық 
қабылдау кəсіпорнында 80 адам еңбек 
етеді. Олардың жартысынан көбі жастар. 
Аудан орталығынан жəне Бозайғыр ауы-
лынан келіп жұмыс істейтіндер де бар. 
Оларға барлық жағдай жасалған. Осының 
арқасында еңбек өнімділігі де артып отыр. 

Экспортқа бағытталған кəсіпорнымыз 
толық қуатында жұмыс істеп тұр. Əртүрлі 
сұрыпты жоғары сапалы ұн өндіреміз. 
Өндірісті жаңғырту үшін 2 миллиард 
теңгеден астам инвестиция тарттық. 
Өндірістік үрдісті қадағалауға мүмкіндік 
беретін цифрлық технологияны пайда-
ланудамыз. 125 мың тонна ұнды Иран, 
Ауғанстан, Ресей тəрізді алыс жəне жақын 
шетелдерге экспортқа шығардық. Сөйтіп, 
жастық күш-қайратымызды тəуелсіз 
елімізді өркендетуге жұмсаудамыз.

Василий СТОРОЖЕНКО,
Шортанды ауданындағы «Төңкеріс» 

астық қабылдау кəсіпорны» 
серіктестігінің директоры.

Тəуелсіз еліміздің 
өркендеуіне үлес қосамыз

– Мемлекет басшысы жастарды мұқият тыңдап, олардың 
ұсыныстарына қолдау көрсетіп, жігеріне демеу берді. Президент 
өз сөзінде жастарға қатысты мəселелерді жан-жақты талдап, шешу 
жолдарын көрсете отырып, нақты кеңестерін айтты. Сонымен 
бірге, жастарға сапалы білім беру;  жұмыспен қамту, тұрғын үймен 
қамтамасыз ету жəне отбасын құруға қажетті маңызды шараларды 
жүзеге асыру мəселелері бойынша Үкімет пен əкімдерге арнайы жол 
картасын əзірлеу тапсырылды», – деп Қ.Тоқаев жастардың 
білімі мен талабы, күш-қайраты мен отаншылдығы 
еліміздің дамуына əрқашан тың серпінмен 
əсер ететінін айта келіп, жастардың 
бұл игі бастамаларына əрдайым 
қолдау көрсетуге Сенат 
депутаттарының на-
зарын аудар-
ды.

ДЕРЕК ПЕН ДƏЙЕК

Мемлекет басшысының «Жастар – еліміздің қазіргі əлемдегі бəсекеге қабілеттілігінің 
негізгі факторы. Қазақстанның болашағы сіздерге – сіздердің білімдеріңізге, 
энергияларыңыз бен патриотизмдеріңізге байланысты. Біз қазір жасап жатқанның бəрі 
сіздердің бақытты өмірлеріңіз үшін, сіздер өз əлеуеттеріңіз бен мүмкіндіктеріңізді толық 
мəнде жүзеге асыра алуларыңыз үшін жасалып жатыр» деген сөздері дəл маған қаратып 
айтылғандай сезіндім. Өйткені, нақ осы сөздерден өзімнің қазіргі ұмтылыстарымды, 
ертеңгі күннің еншісіндегі ой-жоспарларымды ап-анық көргендей болдым. Салтанат 
мінберінде еркін сөйлеуіме де осы сөздер ықпал еткендей болды.

2019 жыл – Жастар жылы табысты болатынына сенемін. Елбасының сөзі, алға қойған 
міндеттері баршамызға берілген мүмкіндіктерді одан сайын еселей түседі. Мен көпбалалы, 
еңбеккер отбасының перзентімін. Əке-шешем омарта баптап, мал шаруашылығымен айна-
лысады. Біз кішкентайымыздан осы істің ортасында өстік. Қазір жеке шаруа қожалығын 
ашып отырмын.

Өмір бір орында тұрмайтыны сияқты, мал шаруашылығы да өзгерістер үстінде. 
Заманалық үрдістен қалмау мақсатында 2018 жылы бизнес-жоспар дайындап, облыстық 
кəсіпкерлер палатасының Атбасар аудандық бөліміне тапсырдым. Бизнес-тренер Сəкен 
Қаженовтің дəрістеріне қатыстым, арнайы сертификат берілді. Осындағы мамандардың 
кеңесімен «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасының «Бастау» жобасына қатысып, 
ой-пікірлерім қолдау тапты.

Былтырғы қазан айында «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» акционерлік 
қоғамынан 2 миллион 900 мың теңге көлеміндегі несиеге ие болдым. Содан кейінгі екі 
ай ішінде 14 бас ірі қара мал сатып алдым. Қорам сайлы, мал азығы жеткілікті. Өз ісіме  
ризамын, қуанамын. Бұл Елбасының біздің əлеуетіміз бен мүмкіндіктерімізді толық мəнде 
жүзеге асыруымызға жасалған қамқорлығы мен қолдауының жемісі деп білемін.

Атбасар ауданы. 

«Жастар салтанатында 
сөз сөйледім!»

Бүгінгі
менің замандас-
тарымды Алтын ғасыр-
дың жастары дегім 
келеді. Елбасы Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаевтың 
өзі тікелей қатысып, 
«Тəуелсіздік ұрпақтары» 
атты Жастар жылының 
салтанатты ашылуын-
да баталы сөз арна-
уы бізді биік асуларға 
жігерлендіреді. Осынау 
тарихи оқиғаның ортасын-
да болғанымды өзімнің 
бақытты шақтарым ретінде 
мақтан тұтамын.

Тимур Сəрсенбаев:

  А қ м о л а 
о бл ы с ы  т ұ р ғ ы н -

дарының 150 мыңы, не-
месе 20 пайызы – жастар.

 «Ақмола жастары» бағдарламасы 
шеңберінде 424 жас отбасыға арналған 6 тұрғын 

үй салынады. Оның ішінде бес қабатты 4 жəне екі 
қабатты 2 тұрғын үйдің құрылысы ағымдағы жылы баста-
лады.

 2018 жылы тиімді жұмыспен қамтуды жəне жаппай 
кəсіпкерлікті  дамыту бойынша 2017-2021 жылдарға 
арналған бағдарламаға 5615 адам қатысты. Оның 2656-сы 
ауылдық жерлерде тұрады.

 Өткен жылы əлеуметтік жұмыс орындарына 168 адам, 
жастар практикасына 611 жас жігіттер мен қыздар жіберілді. 

 Жыл ішінде жұмыспен қамту органдары арқылы 
6239  жас жұмысқа орналасты. Соның ішінде 98 

мүгедек бар.

Менің бүгінгі таңдауым – мемлекеттік қызмет. Халқымыздың «Билігі мықты елдің – тірлігі 
құтты болады» деген аталы сөзі бар. Сондықтан, қашан да жүгі ауыр билік міндетінің ауқымды 
жəне мақсатының биік болары барлық мемлекеттік қызметшілердің əрқашан жадында болуы 
керек. Мемлекеттік қызметшінің басты міндеті – халқына адал қызмет ету. Мемлекеттік 
қызметші жоғары əдеп нормаларын қатаң сақтауы қажет. Өзіме келсем, мемлекеттік қызметке 
2017 жылдың соңында буыны қатпаған, тəжірибесі жоқ маман ретінде келдім. Тəжірибемнің 
жоқтығына қарамастан, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаментіне 
баспасөз хатшысы лауазымына қабылдандым. Бұқаралық ақпарат құралдарымен тығыз 
байланыс жасау жас маман үшін оңай шаруа емес. Сол себепті, менің кəсіби бейімделуім 
үшін тəжірибелік көмек көрсететін тəлімгер тағайындалды. Жас мемлекеттік қызметшілерді 
оқыту бағдарламасына сəйкес Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Мемлекеттік 
басқару академиясының облыстық филиалында білімімді жетілдірдім. Осылайша мемлекеттік 
қызметтің ыстығына күйіп, суығына тонуды үйрендім.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің өңірлердегі департаменттері баспасөз хатшыларының арасында ең 
үздіктерінің қатарында болуым мен үшін үлкен абырой. Жалпы, агенттіктің жастарға берері 
мол. Былтыр департамент облыстық жастар саясаты мəселелері басқармасымен бірлесіп 
мемлекеттік қызмет мектебінің есігін ашты. Ондағы мақсат талантты, сауатты, білімді, 
жауапты, ұйымдастырушылық жəне көшбасшылық қабілеті бар жастарды мемлекеттік 
қызметке тарту. Департаменттің бастамасымен облыстың бірқатар өңірлерінде бос жұмыс 
орындарының жəрмеңкесі ұйымдастырылды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мəдениетті 
қалыптастыру бағытында өткізілетін шараларға жастар кеңінен тартылады. Мемлекеттік 
қызметші – бір саланы қамтитын мамандық қана емес, ол Елбасымыздың саясатын жергілікті 
жерде жүргізуші, халық пен билік арасында тығыз байланыс орнатушы, елдің мұң-мұқтажын 
жеткізуші. Бір сөзбен айтқанда, олар – мемлекеттің бет-бейнесі жəне абыройлы қызметшісі. 
Сондықтан, биылғы Жастар жылы жастарға үлкен мүмкіндіктер ашады деп есептеймін.

Жазира ТОҚТАР,
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбай-

лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Ақмола облысы бойынша 
департаментінің маманы. 

Бізде зор мүмкіндік бар

Елбасының 
жастарға ерек-

ше көңіл бөлуі біздің 
бойымыздағы жауапкершілікті 

арттырады. Кез келген өркениеттің 
биігіне ұмтылған мемлекеттің ең басты тірегі – жастар. Жас 
маман ретінде мен де еліміздегі жастарға жаңа  мүмкіндіктер 
ашылып отырғанына қуаныштымын. Жастар қоғамда өз ор-
нын тауып, тұлға болып қалыптасуы үшін кез-келген қоғамдық 
мəселеге бейжай қарамай, оның шешілуіне үлес қосуы тиіс.

ЕЛГЕ ҚЫЗМЕТ – АБЫРОЙЛЫ ІС
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ЖАСТАР ЖЫЛЫ: 
ЕЛБАСЫНЫҢ ТАПСЫРМАСЫ

«Жас сарбаз» қозғалысы негізінде 
əскери-патриоттық тəрбие беру ісін 
дамыту қажет. Үкіметке 2025 жылға 
дейінгі əскери-патриоттық тəрбие беру 
бағдарламасын əзірлеуді тапсырамын», 
– деді Н.Назарбаев. Осы орайда «Жас 
сарбаз» бастамасының үлгісімен еліміздегі 
волонтерлерді, əсіресе, əлеуметтік жо-
балар саласындағы еріктілерді біріктіру 
қажеттігі айтылды. Мұнымен қоса, Прези-
дент қазір дүниежүзінде жастар туризмін 

дамытудың өзектілігі артып келе жатқанын 
тілге тиек етті. Бұл сала олардың өз еліне 
деген патриоттық сезімдерін қалыптастыру 
ісінде маңызды рөл атқарады. Əлемдік 
ішкі жалпы өнімдегі туризмнің үлесі – 10 
процент. «Жастар туризмі» халқымыздың 
бірлігін сақтап, төл мəдениетімізді да-
мыту мəселелерін қамтиды. Сондай-ақ, 
ішкі өңірлік байланыстарды нығайтуға, 
халықаралық серіктестікті кеңейтуге 
септігін тигізеді. 

Жастар баспаналы болады
Елбасы форумда баспана проблемасының 

өзектілігін ескере отырып, қаншама құрылыс 
жүргізілсе де, ірі қалаларда жас отбасыларға 
тұрғын үй жетпей отырғанын айтты.  «Осы 
орайда тұрғындары миллионнан асқан үш 
қала бойынша тиісті тапсырма бермекпін. 
Атап айтқанда, халқы миллионнан асқан 
шаһарлар көбірек болғанын қалаймын, 
себебі, осындай қалаларда білім беру, ғылым 
мен мəдениеттің даму қарқыны жоғары бо-
лады. Сарапшылардың айтуынша, əлемнің 
600 ірі қаласы əлемдік өнімнің 60 пайызын 
өндіру көрсеткішіне жетеді. Бізде ірі шаһар 
ретінде Алматы ғана болған еді, енді Астана 
мен Шымкент те осы деңгейге жетті. Тағы да 

екі қала осындай межеге жету алдында тұр. 
Осы ірі қалаларда жылына 1 мыңнан кем 
емес пəтер жұмыс істейтін жастар үшін сала-
тын боламыз», – деді Нұрсұлтан   Назарбаев.

Сонымен қатар, Президент бұл бағыттағы 
мəселені шешуге «7-20-25» бастамасы 
да бағытталғанын жеткізді. «Осындай 
баспанаға жұмыс істейтіндер үміт арта 
алады. Жұмыс – ол əл-ауқаттың негізгі 
көзі. Сондықтан, жас қызметкерлер үшін 
баспана жағдайын жасауға барлық меншік 
түріндегі кəсіпорындар белсенді түрде 
қатысуы қажет. Бұл тұрғыда біздің барша 
ірі компанияларға үндеу жасап отырмын», 
– деді Президент.

«Жас кəсіпкер» бағдарламасы
Елбасы «Атамекен» ұлттық кəсіпкерлер 

палатасының тəжірибесі туралы айтып, «Жас 
кəсіпкер» бағдарламасын əзірлеуді тапсырды. 
«Шағын несие берудің жəне оқыту ісінің оң 
тəжірибесі негізінде барлық өңірде «Жас 
кəсіпкер» бағдарламасын əзірлеу қажет. Жоба 
аясында жыл сайын білім алатын жұмыссыз 
жастар мен өзін-өзі жұмыспен қамтығандар 
санын 100 мыңға дейін жеткізген жөн», – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Сондай-ақ, Елбасы  Үкіметке «Биз-
нес-2020» жол картасы аясында жас 
кəсіпкерлер үшін грант бойынша бөлінетін 
қаражат көлемін екі есеге арттыруды  тап-
сырды.  Осы арқылы үш жылда шамамен 300 

мыңға жуық жастар бизнестің қыр-сырын 
меңгеріп шығады. Олардың төрттен бірі 
немесе кем дегенде 80 мың адам өз кəсібін 
бастап кетеді. Президент университеттің 
жоғары курстарында оқитын студенттерді де 
бизнеске баулуды ұсынды. «Бітіруші курс-
тарда, университеттің жоғары курстарында 
оқитын 60 мыңға жуық студентті бизнеске 
баулу қажет. Көптеген студенттер 4-5 
курста бизнеспен айналыса алады. Түрлі 
компаниялар үздік студенттерді шақыра 
бастайды. Үкіметке бұл бағдарламаны 
жүзеге асыру үшін 2019-2021 жылдары  32 
миллиард теңге бөлуді тапсырамын», – деді 
Елбасы.

Ауылға баратын жастарды қолдау күшейеді
Елбасы жастардың стартаптарына қолдау көрсететін 

қорлардың қызметін ынталандыру маңызды міндет 
саналатындығын айтты.  Осы орайда Үкіметке Жастар 
стартаптарын қолдаудың қорын құру тапсырылды. 
«Ауыл – Ел бесігі» жобасы аясында инфрақұрылымды 
дамытып, жергілікті жерлердің кадрлық əлеуетін 
күшейту керек. Осыған орай, «Дипломмен – ауылға!» 
бағдарламасына енгізілетін мамандықтардың тізімін 
кеңейтуді ұсынамын. Көшіп барғаны үшін төленетін 
жəрдемақы мөлшерін 70-тен 100 айлық есептік 
көрсеткішке дейін арттырған жөн. Сондай-ақ, жастар-

ды ауыл шаруашылығымен айналысуға қызықтыра 
білу қажет. Дамыған елдерде бұл бағыт жоғары өнімді 
əрі инновациялық салалардың бірі саналады. Онда 
цифрлық технологиялар мен роботтандырылған ке-
шендер белсенді қолданылады», – деді Н. Назарбаев.

Мұнымен қоса, Мемлекет басшысы Үкіметке 
волонтерл ікпен  айна лыс атын  жоғары оқу 
орындарының студенттерінің шəкіртақысын 30 
пайызға арттыруды тапсырды. Жас ғалымдар 
гранты аясында Президент жас ғалымдарға 
өз идеясын шынайы жобаларға айналдыруда 

көмектесу керектігін қадап айтты. «Өзім тура осы 
мəселемен айналысуды көздеп отырмын. Үкіметке 
осы жұмысты арнайы бақылауға кеңес беремін. 
Бұл процеске Назарбаев университеті де кіріседі. 
Осы мақсатта Үкіметке жас ғалымдардың фунда-
менталды жəне қолданбалы зерттеуіне бөлінетін 
гранттық қаржыландыруды 3 миллиард теңгеге 
арттыруды тапсырамын», – деді Мемлекет басшысы. 
Бұдан бөлек  Елбасы қашықтықтан оқыту жүйесін 
дамытуды тапсырды. «Қазақстан өзінің жастары 
үшін қажетті білім мен дағдыны беруі керек. Бұған 

қашықтықтан оқыту жақсы мүмкіндіктер береді. 
Мəселен, АҚШ-та жоғары оқу орындарында 20 
миллион студенттің үштен бірі онлайн форматын-
да білім алады. Ал біз оған енді кірісіп жатырмыз. 
Сондықтан, елімізде қашықтықтан оқыту саласын 
кеңейту қажет», – деді. Осы орайда, Президент 
осындай мүмкіндіктерді қазақстандық жастар үшін 
Open University ұсына алатынын атады. «Үкімет осы 
бастаманы қолдауы тиіс, бұл жобаны барлық ЖОО-
ларда, колледждерде, жұмыс берушілер деңгейінде 
ілгерілету керек», – деді Елбасы.

«Жас маман» бағдарламасы қанат бітіреді
Елбасы Үкіметке «100/200» қағидасы бо-

йынша «Жас маман» бағдарламасын əзірлеуді 
тапсырды. Үш жылда жоба еліміздің барлық 
өңірінде 200 мыңға тарта жас азаматта-
рымызды қамтуы тиіс. Оның аясында ең 
сұранысқа ие индустриалдық əрі сервистік 
100 кəсіп бойынша жетілдірілген 200 оқу 
орны базасында мамандар даярланады. 
Осы орайда Мемлекет басшысы əр өңірде 
бір университетті үздік ету керектігін 
атап өтті. Бұл тұрғыда бұл университет-

тер шетелдік білікті профессорларды 
шақыртуға қауқарлы болуы керек. Сонымен 
қатар, əр облыста заманауи технология-
мен қамтамасыз етілген үздік 10 колледж 
қамтылуы қажеттігі айтылды. Яғни, бұл 
шаралар 100/200 қағидасы арқылы іске асы-
рылады. Жаңартылған оқу бағдарламасына, 
білікті оқытушылық құрамына назар ауда-
рылады. Осы жұмыстарға қажетті қаржы 
бөлініп, мамандарды оқыту бойынша қазіргі 
заманғы жабдықтар сатып алынады.

Əскери-патриоттық тəрбиенің жаңа көкжиегі

Кездесу аталмыш мектеп ұстаздарының 
ұсынысымен қазақ тілі мен əдебиеті 
апталығы аясында ұйымдастырылды. 
Мектептің акт залына жиылған бірнеше 
сынып оқушылары мен ұстаздарының 
ақынға қойған сұрақтары мен берген тап-
сырмаларына, сондай-ақ, оқушылардың 
пікірталас барысында белсенділікпен 
қатысып отыруы – іс-шараға өте жоғары 
деңгейде əзірленгенін байқатты. Ақын өз 
кезегінде ұлттық тəлім-тəрбие, туған жер, 
Отанға, тілге, əдебиет пен өнерге деген 
сүйіспеншілік туралы əңгіме өрбітіп, жас 
жеткіншектерді өз елінің шынай патриоты 
болуға шақырды. 

Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың 2019 жылды 
– «Жастар жылы» деп жариялауы халық 
тарапынан зор қолдау тауып отырғаны 
көңіл қуантады. Осы орайда қоғамның əр 
саласында үздік танылып жүрген (ақын-
жазушы,  спортшы, педагог, дəрігер, т.б) 
жастармен қаланың əр мектептерінде кез-
десулер өткізіп тұрудың берері мол. Назар-
баев зияткерлік мектебінің басшылығы мен 
ұстаздарына алғысымызды білдіре отыра, 
алдағы уақытта да тығыз қарым-қатынаста 
жұмыс жасаймыз деген сенімдеміз!

«Арқа ажарының» 
өз ақпараты.

Көкшетау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасының Ақмола облысы өңірлік жобалық 
кеңсесінің қызметкері, ақын Қуаныш Оспанмен кездесу кеші өтті. 

Жарқайың ауданында Жастар жылы үш əлеуметтік жоба жүзеге асырылады. Оның ішінде 
Львовское ауылында мəдениет үйін қалпына келтіру жұмыстарын аяқтау жоспарланған. Бұл 
жұмыстарға аудандық мəслихаттың депутаты Алексей Пугачев қаржылай көмек көрсетіп отыр. 
Ал, Отрадное ауылында  «СХП «Отрадный» серіктестігінің директоры  Қасым Қожабеков өз 
қаржысына көпбейінді қазіргі заманғы спорт кешенін салып жатыр. Сондай-ақ, Костычев ауы-
лында ангар типті спорт алаңының құрылысы жүргізілуде. Бұл игі іске облыстық мəслихаттың 
депутаты Виталий Камышанский қаржылай қолдау білдіріп отыр.

Кəсіпкерлер палатасының Степногорск қалалық филиалының 
директоры Азамат Маханалиннің айтуынша, жобаны «Жер-Ана 
Астана» қоғамдық бірлестігі қолға алмақ. «Балкондағы сиыр» деп 
аталатын бұл жоба көрші елдерде сəтті жүзеге асырылып келеді. 
Ал, біздің елімізге таңсық, яғни, тұңғыш рет қолға алынғалы отыр. 
Жоба бойынша қала тұрғыны сиыр сатып алып, оны келісімшарт 
арқылы фермерге бірнеше жылға жалға беруі тиіс. Ал, фермелер 
өз кезегінде делдалсыз сүт өнімдерін жеткізіп беруге мүдделі. 
Жобаға Степногорск фермерлері мен жұмыссыз немесе өзін-өзі 
жұмыспен қамтып отырған ауыл жастары екіжақты қызығушылық 
танытып отыр.

Жуырда Қарабұлақ ауылының жастары «Жер-Ана Астана» 

қоғамдық бірлестігінің үй шаруашылығын қашықтан бақылау 
бойынша жобасына қолдау білдіріпті. Ауыл жастары осылайша  
пайдалы іспен айналысып, табыс табу мүмкіндігіне қол жеткізбек. 

– Бұл өз кезегінде құлдырап бара жатқан ауылдарды сақтап қана 
қоймай, урбандалу мəселесін шешуге септігін тигізбек. Осы арқылы 
ауыл жастары ақшаның көзін тауып, ауыл шаруашылығымен айна-
лысар еді, – дейді Азамат Маханалин.

 Қазіргі кезде, жобаға жеке шаруашылығында мал ұстайтын 14 
жас кəсіпкер қызығушылық танытып отыр. «Балкондағы сиыр» 
жобасы жеке шаруашылықтардағы мал басын көбейтіп, ауыл 
жастарының ақша табуына жол ашары сөзсіз.

Жастар жылы Степногорск қаласы маңындағы ауыл жастары «Балкондағы сиыр» жобасын 
жүзеге асыруға атсалысуға  құлшыныс танытып отыр.

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:
Бүгінде Қазақстанда жастарды əлеуметтік-мəдени бейімдеу мəселелерін шешу, жас адамдардың бəсекелік 

қабілетін дамыту өзекті болып отыр. Жастар жылында біз жас қазақстандықтардың маңызды қажеттіліктерін 
қамтамасыз етуге бағытталған қарапайым жəне түсінікті қолдау құралдарын əзірлеуге тиіспіз. Бұл – ең 
алдымен, қолжетімді жəне сапалы білім, жұмыстың болуы, баспана жəне отбасын құру мүмкіндігі. Осыған 
байланысты Үкіметке келесі шараларды пысықтауды тапсырамын.

(Жастар жылының салтанатты ашылу рəсімінде сөйлеген сөзінен).

. . .Уəделескен уақытта кездестік. 
Алып-ұшып жетіп барсам,  мектеп 
оқушысы екен. Көкшетауда биыл ғана 
(2018 жылдың қыркүйегінде) ашылған 
ІТ мектеп лицейінде 10 сыныпта оқитын 
Айша деген қыз. Олар əр бейсенбі сайын 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
«Туған жер» арнайы жобасының аясында 
Көкшетаудан шыққан ақын, əнші, жазушы-
лармен, қоғам қайраткерлерімен кездесулер 
ұйымдастыратын «Дара тұлға» жобасын 
мықтап қолға алыпты. Маған дейін Жабал 
ағам бастаған біраз адам осы жобаның 
қонағы болған екен. Кезек менде...

«Дара тұлға» болмасам да, оқушының 
бетін қақпай келістім. Бейне камерасы-
мен келіп сұхбат алып кетті. Кəдімгі 
шығармашылығыма қатысты сұрақтар 
қойылды.  Қош, сонымен.

Кеше емес алды күні əлгі қыз тағы 
хабарласты. Əй-шəй жоқ ертең мектеп-

ке келіңіз, сізбен кездесу өтеді дейді. 
Содан алып-ұшып тағы да жетіп 

бардым. Оқушылардың көңілі 
қалмасын деп баяғы.

Қазақ тілі  каби-

нетінде ғана өтеді-ау, əйтпесе, дайындық 
жасар еді, ертерек ескертер еді деп 
барсам, мектеп директоры Айнагүл 
Қыдырбайқызынан бастап ат шаптырым 
көлемі бар салтанат залына лық толы 
оқушылар күтіп алды. Кездесу барысында 
өлеңдерімді оқыды. Оқушылар неше түрлі 
сұрақтар қойды. Бірінен соң бірі сахнаға 
шығып, арасында өлең жазатындары бар 
келіп танысып жатты. Содан залдағы бір 
оқушы біз туралы өлең жазасыз ба деп 
сұрақ қойды. (Сəл ертерек бір мұғалім ха-
барласып осы мектепке əнұран керек екенін 
айтқан болатын. Сол есіме сап ете түсті) 
–«сіздердің мектептеріңізге əнұран жазып 
берем»,  – дедім. Жанарлары жанып тұрған 
балаларға қазақ тілінде сөйлеуге, ұлттық 
салт-дəстүрімізді сақтауға, қазақ екеніне 
мақтануға шақырдым. 

Оларда əр дүйсенбі сайын таңғы 8:50-
де мектеп оқушылары мен мұғалімдері 
жəне қарапайым қызметкерлердің бəрі 
Əнұранымызды шырқайды екен. Ал, əр 
сейсенбі   «IT day» күні. Яғни, ІТ техноло-
гиялармен байланысты жобалар, түрлі іс ша-
ралар ұйымдастырылады. Əр оқушы өзінің 

жаңа жобасын жұртшылыққа көрсетіп, 
жаңалығымен, жетістігімен бөліседі. Ал, əр 
сəрсенбі сайын «Қазақтың 100 əні» жобасы 
аясында қазақ əндерінің тарихы, оны жазған 
ақын мен композиторлардың өмірлері мен 
шығармашылығына тоқталып үлкен-үлкен 
іс-шаралар өтеді екен. Осы сəрсенбі ғана 
Нұрғиса Тілендиевтің «Құстар қайтып бара-
ды» əнінің тарихымен танысып, бүкіл мек-
теп болып сол əнді шырқаған екен. Бейсенбі 
туралы айттық, жұма күндері «Reading time» 
жобасын жүзеге асырады. Бұл – бірыңғай 
кітап оқу екен. Яғни, əр оқушы өзінің сүйікті 
кітабын оқып, оны келесі оқушыға береді. 
Оны өзінше талдайды. 

Міне, күтпеген кездесуден осыншама 
жаңалық, осыншама жағымды энергия 
алып қайтып келе жатырмын. Белгісіз 
нөмірлерден осындай қоңыраулар жиі-жиі 
түсіп тұрса ғой. Кенет телефоным шыр 
етті. Тағы да белгісіз нөмірден бір қыз 
хабарласты. 

Банктен: «Сіз неге кредитіңізді төлемей 
жүрсіз?!» – дейді.

Мерген ТОҚСАНБАЙ.

Өткенде қызық болды. Белгісіз нөмірден бір қыз хабарласты. Сізден сұхбат алсам бола ма 
дейді. Даусы əдемі екен, өзі де сонысын біліп қиылып сұрап тұр. Не де болса   көрейін дедім. 
Қай баспасөзден хабарласып тұрғанын сұрадым. Мектептенмін дейді. «Ə, қазақ тілінің мұғалімі. 
Дəу де болса университетті не колледжді жаңа бітіріп келген жас маман ғой» деді ішімдегі бір 
Мерген алақанын ысқылап.   «Сұхбатты жұмыс орныма келіп аласың ба?» дедім. Қыз кафеге 
шақырды. «Əй, мынауың қызық болайын деп тұр» дейді жаңағы ішімдегі тентек.

Белгісіз нөмір қоңыраулары...

Шара барысында жас қазақстандықтар жүзеге асырған табысты 
жобалар мен жаңа өнімдердің таныстырылымы өтті. Спикерлер 
ретінде түрлі салаларда жетістіктерге жеткен жас қазақстандықтар 
баяндама жасады.

Жастар форумында сөз алған мемлекеттік «Дарын» жастар 
сыйлығының иегері, Қазақстан Жазушылар одағының Семей 
филиалының төрағасы, ақын Мерей Қарт елімізде «Əдебиет ака-
демиясын» ашуды ұсынса, бүркітші қыз Айшолпан Нұрғайыпқызы 
Астанада бүркітшілер мектебі ашылса деген арманын айтты.

Жастарды мұқият тыңдаған Елбасы бүгінгі таңда өмірдің барлық 

саласы, білім де, жұмыс та, өзара қарым-қатынас та өзгеріп келе 
жатқанын атап өтті.

«Аллаға шүкір, біз əлемнің ең дамыған 50 елінің қатарына кірдік. 
Бірақ бұл жеткіліксіз. Бүгін мемлекеттер арасында ғана емес, адам 
мен адам арасында бəсеке жүріп жатыр. Сондықтан, ғылым мен 
білімді көтеретін жастары бар ел ғана жеңеді. Мен бүгін соған куə 
болып отырмын», – деді Мемлекет басшысы.

Биылғы 2019 жылды мемлекет Жастар жылы деп атап, жастарға 
көңіл бөліп жатқаны қуантарлық жағдай. Жастар жылының ашы-
лу салтанатында Президент тарапынан да, жастар тарапынан да 
көптеген жақсы ұсыныстар айтылды. Жастары жалындап тұрған 
ұлттың оты сөнбейді, келешегі көмескіленбейді. Тыңнан түрен 
салар дүниелердің бəрі осы кезеңнің ұрпақтарынан шықпақ. 
Жаһандану дəуіріндегі жаңашыл ұрпақтың елге, жерге деген 
патриоттық сезімі артып, «Жастар жылы» жарқын істерге толы 
жыл болсын дегім келеді.

Ақмарал ИБРАЙХАНОВА,
Ақан сері атындағы жоғары мəдениет 

колледжінің оқытушысы.

2019 жылдың 23 ақпан күні Елордадағы 
«Нұр əлем» павильонында Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың қатысуымен өткен жастар 
жылының салтанатты ашылуын Ақан сері 
атындағы жоғары мəдениет колледжінің 
оқытушылары мен білім алушылары тікелей 
эфирден тамашаладық.
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 Ж.Мусин атындағы Көкшетау жоғары 
қазақ педагогикалық колледжінің директо-
ры, филология ғылымдарының кандидаты 
Нұртас Ахатұлының бастамасымен  2011 
жылы құрылған «Айбын» әскери-патриоттық 
клубы облыс, республика деңгейінде жеке 
бір брендқа айналды. Клубтың материалдық 
базасын жетілдіруге  8 миллионнан  астам 
қаражат жұмылдырылды. Қазір  колледж 
базасында Қазақстан Республикасы  Қарулы 
Күштерінің  әскери  жарғыларының талап-
тарына сай қарауыл қалашығы мен  жаңа 
саптық алаң да салынды. Оқу әдістемелік 
құралдар, атыс тирі, спорт қалашығы мұның 
барлығы студенттерге сапалы білім беріп, 
республикалық, халықаралық деңгейлерде  
әскери қолданбалы спорт түрлерінен жоғары 
нәтиже көрсетуге мүмкіндік беруде. 

Атап өтсек, «Айбын» әскери-патриоттық 
клубының   мүшелері сапта жүріп ән айтудың 
облыстық байқауының бес дүркін жеңімпазы 
болса,  әскери-патриоттық клубтары арасын-
да өтетін облыстық «Айбын» жиынының 
жүлдегері атанды. Алғашқы әскери дайындық 
пәні бойынша өтетін облыстық олимпиаданың 
үш мәрте жеңімпазы да, облыстық «Намыс» 
спартакиадасының І-ші орын иегері де біздің 
клуб. 

 2015 жылдың маусым айында Қарағанды 
қ а л а с ы н ы ң  « С п а с с к »  ә с ке р и   о қ у 
орталығында Қазақстан Республикасы 
Қорғаныс министрлігінің ұйымдастыруымен 
Тәуелсіз еліміздің тарихында тұңғыш рет 
республикалық «Айбын» әскери-патриоттық 
жастар жиыны болып өтті. Бұл жиынға 
Ақмола облысының намысын қорғау үшін 
қатысқан «Айбын» әскери - патриоттық 

клубы жүлделі ІІ-ші орынмен марапатталды. 
Айбындықтар өздеріне жүктелген сенімді 
ақтап,  биіктен көріне білді. 

2016 жылы Астана қаласында өткен 
«Жас ұлан» республикалық әскери әндер 
фестивалінде «Айбын» әскери-патриоттық 
клубының квартеті «Патриоттық әндерді 
ең үздік орындау» аталымымен марапат-
талды. 2017 жылы колледждер мен мектеп 
оқушылары арасында өткен сапта жүріп 
ән айтудың қалалық байқауында «Айбын» 
клубы жүлделі І-ші орынды жеңіп алды. Со-

нымен қатар, Қарағанды қаласы «Спасск» 
оқу орталығында өткен Халықаралық жастар  
жиынында колледжіміздің айбынды ұл-
қыздары қатысушы 16 команда ішінде 
4-орын иеленіп, үздік бестік қатарына енді. 
Кермеге тартылуда Дүйсенбай Айбектің үздік 
нәтижесін (35 рет тартылып) халықаралық 
командалардан ешкім қайталай алмады. 
Ал, Аққу Базарбаева болса, 1 минут 22 се-
кундта ЖҚК (ОЗК) киіп, қазылар алқасын 
таң қалдырды. Пневматикалық винтов-
кадан ату сайысынан жалпы командалық 

ІІІ-ші орынды иеленді. Қазіргі кезде «Ай-
бын» әскери-патриоттық клубы Ақмола 
облысының жеңімпазы ретінде осы жылы 
өтетін республикалық «Айбын» жастар  
жиынына дайындық жүргізілуде. 

Клубымыздың осындай жетістіктері менің 
облыс атынан Елбасымен кездесуіме себепші 
болды. Елімізде мемлекеттік жастар саяса-
тын жан-жақты қолдау мен жүзеге асыруға 
бағытталған ауқымды іс-қимыл жоспарын 
іске асыру барысының ашылуында болу мен 
үшін биік мәртебе, үлкен дәреже еді. Салтанат-

ты іс-шара барысында Астана қаласында ҚР 
Парламенті Мәжілісінің депутаты Бақытбек 
Смағұл,   Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрлігінің Бас штаб бастығының орын-
басары,  тәрбие және идеологиялық жұмыс 
департаментінің бастығы,  генерал-майор   
Мұхамеджан Қадыржанұлының қатысуымен 
«Жас сарбаз» республикалық жасөспірімдер 
қозғалысының даму жолдары мен жұмыс 
жоспары талқыланды. Алға қойылған негізгі 
мақсат еліміздегі барлық әскери-патриоттық 
бағыттағы клубтар мен «Жас сарбаз» сынып-

тарын бір жүйеге енгізу болып табылады.
Елбасымыз  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 

жастар жылының салтанатты түрде ашылу 
кезінде бірнеше жобалар бойынша үкіметке 
тапсырмалар берген болатын. Олардың ара-
сында «Жас сарбаз» қозғалысының негізінде 
әскери-патриоттық тәрбие беру ісінің даму 
қажеттілігіне тоқтап, үкіметке 2025 жылға 
дейінгі әскери-патриоттық тәрбие беру 
бағдарламасын әзірлеуді тапсырды.

Зайырлы қоғамдағы  қазіргі жастар қашанда 
құны кемімейтін мейірімділік, әділдік, 
шыдамдылық секілді адами құндылықтарды 
басты орынға қойса, нұр үстіне нұр бо-
лар еді. Ұлттың бүгіні мен келешегі – 
белсенді жастардың қолында дейтін болсақ, 
ұлттың рухани құндылықтарын бойына 
сіңірген айбынды ұрпақ қана ел болашағын 
қалыптастыра алады. Жастар салауатты өмір 
салтын ұстанып, мемлекеттің индустриялық-
инновациялық дамуына өз үлесін қосса, 
қоғамға пайдасын тигізіп, сапалы, терең 
білім алуды басты міндетіне айналдырса, 
онда келешегіміз кемел болары сөзсіз. Өз 
күш-жігерлері мен алған білімді еліміздің 
өркендеуіне жұмсайтын айбынды  жастары 
бар зайырлы қоғам мақсатты межеге тез әрі 
нық қадаммен жетері анық. Айбыны асқақ, 
жігері жалынды, рухы биік жалынды жаста-
рымыз жасай берсін!

Орынбек САҒИДОЛДА,
 Ж.Мусин атындағы Көкшетау жоғары 

қазақ педагогикалық колледжінің 
базасында құрылған «Айбын»  ӘПК 

жетекшісі, Ақмола облысы 
бойынша «Жас сарбаз» жасөспірімдер 

қозғалысының төрағасы.

Періште пейіл балалардың кіршіксіз ақ парақтай 
жан дүниесі, тек, жақсы сөздер ғана жазуға  
арналғандай. Ұстаз – үйрете жүріп, өзі де үйренеді. 
Практикада жүрген кезімде бір оқушымның әкесі 
мынандай бір ойын ортаға салған еді: «Қазір мектепте 
ер мұғалімдер өте аз, көбінде әйел мұғалімдер сабақ 
береді, сол себепті балаларымыз қыз мінезді болып 
бара жатыр»  деген болатын. Әлгі кісінің айтқан сөзі  
әлі күнге есімнен кетпейді. Рас, біздің факультетте 
қазақ тілі мен әдебиет мамандығын жетпіс түлек 
бітірдік. Соның оны ұл, алпысы қыз. Сол онның бірі 
айтысқа, бірі журналистикаға, бірі қырға, бірі ойға, 
бірі тойға кетті дегендей... 

Тарихқа бағдарлай қарасам, «Дала қоңырауы» – 
Ыбырай Алтынсарин атамыздан бастап,  кешегі «Ұлт 
ұстазы» – Ахмет Байтұрсынұлы, Алаш арыстары, 
бүгінгі ел ағаларының біразы педагогтар екен.

 «Ұрпақ – ұлт мәртебесі» деген ұстаныммен 
ұстаздықтың ұлы жолына мен де түстім. Жоғары оқу 
орнын бітірген соң, Бәйтеректің түбіндегі бір мектеп-
ке бір жылдай ұя салдым. Айлығым – шайлығыма 
жетпеген соң, қасаң қағида емес, өз еркіммен 
бұрын соңды келмеген, ешбір көрмеген  Біржан сал 
бабамыздың еліне бір-ақ тарттым.

Бүгінде қалада тұру – біздің қоғамда  үлкен 
мәртебеге ие болып кетті. Ол адамның үйі бар ма, 
күйі  не халде, оны сұрап жатқан ешкім жоқ. Тек 
қалада тұрады деген атағы бар. Барлығына топырақ 
шашудан аулақпын. Неге жыл санап, қалаға ағылған 
халық саны артуда? Ауылдан бәрі көшсе, кең байтақ 
даламыз иесіз, киесіз қалмай ма?! Қаладан он неше 
жылда бір бөлмелі үй алуға шамалары жоқтар неге 

ауылға келіп, үш-төрт бөлмелі үйлерін алып, қазанын 
қайнатып, өмірін жайнатып отырмайды. Әрине, 
мұның да өзіндік себеп-салдары бар.

Қазіргі қазақ ауылының тыныс-тіршілігі, жай-күйі 
қандай? Орыс пен неміс, тағы басқа ұлттар көшкен 
ауылдардың орыны толды  ма,  әлде,  әлі күнге ой-
сырап тұр ма? 

Ауыл десе алдымен есімізге ауыз суы түседі. Одан 
кейінгі мәселе – білім жүйесі. Кей пән бойынша 
ұстаздар мен оқулықтардың жетіспеушілігі. Күн са-
йын дамыған заманда ақпараттық технологиялардың 
тапшылығы.  Елбасының халыққа Жолдауында 
«Ауыл жайы  мен  педагогтар мәртебесі» сөз болды. 
Енді, соны жүзеге асыру облыс, қала, аудан, ауыл 
әкімдеріне міндет. Ауыл тұрғындары жаз  айларын-
да қалада құрылыста істейді. Ал,  біразы екі-үш 
тұяқ малдарын «ермек» қылады. Қыс айларында 
жұмыссыз. Соңғы жылдары Корея елінде жұмыс 
жасайтын қазақстандықтардың саны көбейіп кетті. 
Оның негізгі себебі – жұмыссыздық. Ауылға шағын 
кәсіпорындар ашу керек. Әр ауыл өзін-өзі жұмыспен 
қамтамасыз ете алса ғана біз дамыған отыз елдің 
қатарына енеміз.

«Тойған қыз төркінін танымайды» дегізбей 
қазақтың «менмін» деген мықты азаматтары өзінің 
туған ауылын неге көркейтпейді? Мүмкін, ондай-
лар бар да шығар, бірақ өте аз. Әрине, ұлтқа деген 
махаббат, ұлтқа деген сезім отбасы мен мектептен 
қалыптасатыны ақиқат. Осы орайда, жұртының 
жүрегінен орын алған Жүсіпбек Аймауытұлының 
мына бір  тамаша сөзі бүгінгі қоғамда да өз құнын 
жоймаған тәрізді. «Қара халықтың мәдениетті 

болуынан мәдениетті кісінің қазақ болуы қиын, ба-
ласына осы бастан ұлт рухын сіңіріп, қазақ өміріне 
жақындатып тәрбиелеу керек». Басқа ұлттардың 
ауылдан өздері кетсе де, шұбарланған сөздері 
қалған. Кейбір ауылдар мен елді мекендерде ана 
тіліміздің халі мәз емес. Ол үшін әрине, қала көріп, 
көздері ашылған жаңашыл, жаңалыққа жаны құмар 
жас мамандар мемлекеттің күштеуімен емес, алда 
атқарар істерімен келіп, ауылдағы балапандарды 
қанаттандыру керек деп ойлаймын.  

«Екі – үкіметті де көрген адаммын» дегендей, 
қала мен ауыл екеуінде де жұмыс жасадым. Қазіргі 
таңда ауылда жұмыс істеймін. Ауылдағы оқушылар 
бос уақыттарында не істейді, қосымша қандай 
үйірмелерге барады? Осы сұрақтар өзекті болып 
тұр. Себебі, ауылда балалардың шығармашылығын 
дамытуға тиісті жағдай жасалмаған. 

Мемлекеттің күретамыры – ауыл. Адам денесінде 
тамыр қаншалықты маңызды орын алса, ұлт үшін 
де ауыл соншалықты маңызды. Ауылға мемлекет 
тарапынан көбірек көңіл бөлінсе екен. Ауыл тұрмысы 
одан әрмен жандана түссе, қаладағы үйсіз, көңіл 
күйсіз жүрген кей жас мамандар ауылға ат басын 
бұрар еді. Ауыл өзінің кең даласы, кең пейілді адам-
дары, қоңыр тіршілігімен ерекше. Қала – теңіз болса, 
ауыл – сол теңізге сай-саладан келіп қосылған тап-
таза, мөп-мөлдір бұлақ іспетті.

 Ауғанбай САНАҚҰЛЫ,
Бірсуат орта мектебінің қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінің мұғалімі. 

Біржан сал ауданы.

Ауылға кел, замандас!

Ауылдан арманымды желкен етіп, Астанадағы Еуразия ұлттық университетінің фило-
логия факультетіне оқуға түстім. Теледидардан көріп, кітаптарын оқитын көптеген 

ғалымдардан дәріс алдық. Қанатымызды қомдап, ұядан ұшатын мезет те жетті. Дип-
лом алдындағы практиканы академик Әлкей Марғұлан атындағы  №40 орта мектепте 

атқардым. Мектеп директоры Ербол Ісләмұлы Іргебай ұлттық рухты бойына сіңірген 
заманауи басшы. Алғашқы ұстаздық қадамым осы Марғұлан мектебінен басталды.

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:
Былтыр өзім бастап берген «Жас сарбаз» қозғалысы негізінде әскери-патриоттық тәрбие беру ісін дамыту қажет. Үкіметке 2025 

жылға дейінгі әскери-патриоттық тәрбие беру бағдарламасын әзірлеуді тапсырамын. «Жас сарбаз» бастамасының үлгісімен еліміздегі 
волонтерлерді, әсіресе, әлеуметтік жобалар саласындағы еріктілерді біріктіру қажет.

(Жастар жылының салтанатты ашылу рәсімінде сөйлеген сөзінен).

ЕЛ ЕРТЕҢІ – 

АЙБЫНДЫ ЖАСТАР

Қазақстан 

Республикасының 

Президенті Н
ұрсұлтан 

Назарбаевтың қатысуымен биылғы 

жылдың  қа
ңтарында Астана қаласындағы 

«EXPO-2017» көрме кешенінің  «Нұр әлем» 

павильонында «Тәуелсіздіктің
 ұрпақтары» 

атауымен Жастар жылының ашылу сал-

танаты болып өтті. 

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:
 «Ауыл – ел бесігі» жобасы аясында инфрақұрылымды дамы-

тып, жергілікті жерлердің кадрлық әлеуетін күшейту керек. 
Осыған орай, «Дипломмен – ауылға!» бағдарламасына енгізілетін 
мамандықтардың тізімін кеңейтуді ұсынамын. Көшіп барғаны үшін 
төленетін жәрдемақы мөлшерін 70-тен 100 айлық көрсеткішке 
дейін арттырған жөн. 

(Жастар жылының салтанатты ашылу 
рәсімінде сөйлеген сөзінен). 

Аз уақыт ішінде бала жүрегіне жол таба білген жас 
мұғалімге ата-аналар қауымы да дән риза. «Ұстазы 
жақсының ұстанымы  жақсы» демекші, күні кеше 
ғана осы мектепте өзі оқып, тәлім-тәрбие алған еді. 
Қолына диплом алған сәтте басқа да ұсыныстар 
болғанына қарамастан, «Дипломмен–ауылға!» 
мемлекеттік бағдарламасымен ауыл мектебіне 
жұмысқа орналасты. 

Еңсесі биік егеменді еліміздің адалдықты ту 
еткен алғыр ойлы ұл-қыздарына саналы тәрбие, 
сапалы білім беру жолында аянбай еңбек ету жас 
маман Әсел Серікқызының өмірлік ұстанымына 
айналып отыр.

Төлеген ҚОСШЫҒҰЛОВ. 
 Фото автордікі.

Жас келсе – іске
Абай Мырзахметов атындағы университет түлегі Әсел Серікқызы алғашқы 

еңбек өтілін өзінің туған ауылы Жақсы ауданындағы Запорожье орта мектебінен 
бастауды жөн санады. 
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Ұлы Ордам!
Текті ел едік бір Тəңірге бас ұрған,
Ез емес ек жауды көрсе шошынған.
Жөргегіңде сен бұлқындың, мен тудым,
Сойқаны көп жиырмасыншы ғасырда!

Бірегейі боламын деп текті ұлдың,
Азулының атан-нарын шөктірдің.
Өр кеудеңе тұмар қылып қададың,
Күн көтерген қыраны бар көк туды!

Беу, Бас қала!
Астана! – боп орныққан соң көкейге үн,
Алпамыстай алыптандың, есейдің.
Есіл анаң бұла қылып өсірген,
Сүт кенжесі ең Қазақстан əкейдің...

Ей, Елорда!
Бейбіт күнде атқанымен күліп таң,
Шер-заманда болдың, рас, кіріптар...
Əкеңді аман сақтаймын деп мерт болған,
Қайрат...Лəззат...аға-əпкеңді ұмытпа!

Беу, Қазағым!
Тас молама айналғанша құла бел,
Жыр жазуды тастамаймын мына мен.
Абылайға түс боп кірген шаянды,
Қазағыма бұйыртпасын дүр-əлем!

Ей, Ұлы Орда!
Тар заманның азуы тісі қағылып,
Комсомолдың тау бітсін шағылып.
Жиырмасында Сұлтанмахмұт бас болған,
Жиырмаңда сен де үлгердің танылып!

Беу, Ұлы Елім!
Құлаш серме, ескегін ес кемеңнің,
Жынды толқын болмас саған тегеурін!
Есікте өскен ер емессің бұрынғы,
Бесік кескен ел емессің сен енді!

Қараөткелде бір ақын бар жыры мұң,
Нұр ұлың бар саған арнар ғұмырын.
Қазақстан, Ғажапстан бол Мəңгі –
Заманақыр лақтырғанша құрығын!

                              ***

...содан кейін кетті өліп сарғалдақ күн,
Көше шамын жаулық қып жолдар жатты...
«Қайтсем саған ұнаймын?» – деп жүргенде,
Сырғып өткен уақытты аңғармаппын...

Таттым мұңды қасықпен, кесеменен,
(Кесір өмір, кетті екен есем неден?)
Мен шақырған жерлерге келген жоқсың,
Жүрмедің мен ұнатқан көшеменен.

Ойлар дейсің қайғымды батпан деп кім?
(Көше кезген өлара шақтан да өттім)
Сенің ернің гүл дедім, бірақ, бірақ...
Арадай бал дəмінен татқан жоқпын.

Күндер...түндер алаң да алаң дейін,
Көшеде...таныс-таңсық маған кей үн.
Таң алды жол денесін аймалаған,
Сезімімдей шам сөнді содан кейін.

Наурызхан Абылай 1997 жылы 13 маусымда 
Ақмола облысы, Бурабай ауданында туған. Қазіргі 
таңда Ш.Уəлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университетінің студенті. «Студенттік көктем - 2017» 
атты облыстық  жастар фестивалінде «Поэзия» 
аталымы бойынша І орын, Қазақстан Республикасының 
Тəуелсіздігінің 25 жылдығына орай ұйымдастырылған 
қалалық ақындар мүшəйрасының ІІ орын иегері. ҚР 
Тəуелсіздігінің 25-жылдығына орай ұйымдастырылған 
республикалық жыр мүшəйрасының ГРАН-ПРИ  иегері. 
Бірнеше қалалық, облыстық, республикалық жыр 
мүшəйраларының жүлдегері.

Қаймана бұл ел кеш ұғар бəрін,
Жаныңыз содан түңілмейді ме?
Тірі кезінде несі бар, жаным.
Ақындар көзге ілінбейді де...

Өлең қып өрген талайды, ғажап –
Қараңғы елге жасын да болған,
Ақыл ақыны Абайды қазақ –
Таспамен тіліп басын да жарған!

Дауысы тауды қопаратындай,
Əн-өмірдің бұл аламанында...

Алашқа мəшһүр-Ақан ақындай –
Серіні жерден таба аламын ба?

Қараңғы қазақ қандың ба жырға,
Қазанаттар жоқ алар бəйгеңді.
Жынды деп өткен сал Біржанды да,
Жеті қат жерден таба алмайм енді.

Құламасын деп бір ұлым жардан,
Бір күйге бөлеп жанымды ерекше!
Бұл асылдардың сынығы болған –
Ақындарыңды қадірле, Көкше!

Отырам мен де көнеден толғай,
Ақын деп бізге «төрлет» – дегейсің.
Өлгенде көміп, өлермен болмай –
Тірі кезінде құрметтегейсің!

Ұëû åë – 
Ұëû Îðäàì!

Àқûí

Ұрпақ тəрбиесі – ұлт тəрбиесі. Расында да, қазақ халқы қыз 
баласын алақанына салып аялап, еркелетіп өсірген. Соңғы 
жылдары осы қыз бала тəрбиесі туралы түрлі уəж айтылып та 
жүр. Қалай дегенмен де, «Тəрбие тал бесіктен» демекші, бұл 
мəселеге отбасы ошақ-қасында ғана емес, қоғам болып баса 
назар аударуымыз керек. Себебі, бүгінгі бойжеткен ертеңгі ана. 
Ал, ұлт болашағы – аналар қолында.

Қыз әдебімен – әдеміҰлмекен ТЫНЫШТЫҚҚЫЗЫ, 
«Арқа ажары» газетінің өз тілшісі. 

– Фархадбек Аманжолұлы, сіздің 
Көкшетаудағы Шахмет Құсайынов 
атындағы облыстық қазақ музыкалық-
драма театрының белді режиссері 
екеніңізді жақсы білеміз.  Ал, Жастар 
театрын ашудағы мақсатыңыз қандай? 

– Көкшетауда жастар театрын ашудағы 
мақсат – жалпы, студент-жастар мен 
оқушыларға арнайы қойылым дайындайтын 
театр болғаны дұрыс деп ойлаймыз. Осы 
орайда былтыр желтоқсан айында облыстық 
ішкі саясат басқармасының басшысы 
Гүлжанар Шөкеева Көкшетаудағы біраз 
өнер, мəдениет саласындағы ұлтжанды, жа-
нашыр қыз-жігіттердің басын қосып, 2019 
жылғы Жастар жылына ұсыныстарымызды 
сұраған болатын. Сол ішкі саясат басқармасы 
жанындағы «Рух-Алдаспан» қоғамдық 
бірлестігінің мүшесі, Ақан сері атындағы 
Көкшетау жоғары мəдениет колледжінің 
оқытушысы Хакім Хасанбай 2019 жылы 
– Жастар жылында Жастар театрын ашу 
керек, деп ұсыныс тастады. Мен де сол кол-
леджде театр-режиссурадан сабақ беремін. 
Хакім екеуміз сөйлесіп, ойымыз бір жер-
ден шықты. Жастар театрын ашу бұрында 
көкейде жүрген. «Жастар жылы» біздей 
жастарға мол мүмкіндік беріп отыр. Ішкі 
саясат басқармасы тікелей қолдау көрсетіп, 
«Рух-Алдаспан» қоғамдық бірлестігінің 
жігіттері Мерген Тоқсанбай, Қуаныш Оспан, 
Серғазы Қайырболды, сондай-ақ, жастар 
ресурстық орталығы да бізге көмектесіп 
отыр. Дайындыққа өз ғимараттарының акт 
залын берді. Қазір сол залда дайындық жа-
саудамыз. Алғашқы тырнақалды қойылым 
ретінде бауырлас башқұрт елінің жазушы-
сы Айгис Баймухамедовтің «Тастамашы 
мені, Ана» атты повесінің желісінде Ан-
гиза Ешпудина деген башқұрт драматург 
қызының «Асыл арман» пьесасын автордың 
келісімімен қазақ тіліне өзім аудардым. 
2016 жылы Башқұртстанға режиссерлық-
лаборатория негізінде тəжірибе алмасуға 
барған болатынмын. Сонда Башқұрттың Ма-
жин карата театрында осы қойылым жүріп 
жатты. Бұл қойылым – жетім балалардың 
тағдыры туралы. Өйткені, автордың өзі 
балалар үйінде өскен. Шындықпен бетпе-
бет келеді. Осы қойылымды көргеннен 
кейін тың тақырып ретінде соны таңдадым. 
Оның үстіне жастар театры болғаннан кейін 
театр саясаты жасөспірімдер тақырыбына 
біртабан жақын болуы керек. Қойылымда 

ойнайтын жас  ак-
терлар  Ақан сері 
ат ы н д а ғ ы  жо ғ а р ы 
мəдениет колледжінің 
т е а т р  б ө л і м і н і ң 
3 - 4 - к у р с т а р ы н ы ң 
с т уд е н т т е р і .  Б ұ л 
т ұ р ғ ы д а  ко л л е д ж 
басшысы Құралай 
Ыдырысова  үлкен 
қ о л д а у  т а н ы т ы п 
отыр. Дайындықты 
11 қаңтарда бастап 
кеттік. Премьераны 
көрерменге ұсынуды 
Көкшетаудағы «Дос-
тар» мəдениет са-
райында 20 ақпанға 
белгілеп отырмыз. 
Өйткені, оның сахналық форматы бізге өте 
қолайлы. 

– Сəл шегініс жасап, Т.Жүргенов 
а т ы н д а ғ ы  Қ а з а қ  ұ л т т ы қ  ө н е р 
академиясының режиссура мамандығын 
тəмамдағаннан кейінгі еңбек жолыңызды 
тарқатыңқырап айтсаңыз?

–  Əлбетте, 2006 жылы Алматыдағы 
Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер 
академиясының режиссура бөлімінде 
оқығанда өте білікті мамандардан білім ал-
дым. Қазақстанның халық əртісі, профессор 
Маман Байсеркеұлының шеберханасында 
оқып, сахна тілінен Дариға Тұранқұлова, 
актер шеберлігінен Мұхитжан Изимов 
жəне Амангелді Аяпбергенов сынды үлкен 
ұстаздардан дəріс алғанымды мақтан 
етемін. Бүгінде сол теориялық білімімді 
өмірде тəжірибемен ұштастырудың мол 
мүмкіндігіне ие болдым. Алғашқы еңбек 
жолымды Көкшетаудағы қазіргі өзім қызмет 
істеп жатқан Шахмет Құсайынов атындағы 
облыстық қазақ музыкалық-драма театры-
нан бастадым.  Осы театрда да көптеген 
қойылымдарды сахналаудамыз. Театр 
директоры Мұратбек Оспанов қашанда 
жастарға үлкен қолдау көрсетіп жүреді. 
Жас мамандардың жұмыс істеуіне толық 
мүмкіндік туғызып отырады, десем артық 
айтқандық болмас. 

Мəселен, біз 2013 жылы неміс драматургі 
Ингрид Лаузундтың «Офис» спектаклін 
қазақ тілінде сахналадық. Сол жылы қараша 
айында осы қойылыммен Тараз қаласында 
«Тұңғышбай Əл-Тарази Таразға шақырады» 

атты республикалық  
фестивальге қатысып, 
«Ең үздік актерлық 
а н с а м б л ь »  а т т ы 
жүлдеге  ие  болып , 
ақшалай сыйақыға қол 
жеткіздік. Сол жылдың 
желтоқсан айында осы 
қойылыммен Татар-
стан Республикасының 
а с т а н а с ы  Қ а з а н 
қаласында өткен түркі 
ха лықт арының  жас 
р е ж и с с е р л а р ы н ы ң 
халықаралық фестивалі 
«Ремесло-Плюс» лабо-
раториясына қатысып, 
арнайы  дипломмен ма-
рапатталдым. Одан бері 

де көптеген қойылымдарды сахналадым. 
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Башқұртстанның Уфа қаласындағы 
режиссер-лабораторияға қатысып, сол 
жақта Башқұрт актерларымен жұмыс істеп, 
төрт-бес күнде эскиздік қойылымдарды 
дайындадық. Оның алдында 2012 жылы 
Қазан қаласында, 2010 жəне 2013 жылдары 
Мəскеу қаласында біліктілікті жетілдіру 
курстарынан өттім. 

2018 жылы маусым айында Ресейдің театр
қайраткерлері одағының ауқымды шарасына 
қатыстым. Оған көбінесе өз елдерінің аза-
маттарын алады. Бір жарым жылдан бері 
сол Ресей лабораториясына мен өзімнің 
теориялық білімімді жетілдіру тұрғысында 
тапсырысымды ұсынып келемін. Оны 
Ресейдің ең мықты деген режиссерлары 
өткізеді. Солардың бірі – Новосибирск 
қаласында тұратын белді режиссер, білікті 
педагог Сергей Афанасьев. Міне, соның 
іріктеуінен сүрінбей өтіп, маусым айында 
Новосибирскіге бірінші кезеңге барып 
келдім. Онда  А.Чехов, М.Горький пьесала-
ры негізінде талдау жүргізіліп, теориялық 
сабақтар, тəжірибе алмасулар болды.

2015 жəне 2017 жылдары Ресейдің 
Марий Эл Республикасының Йошкар-Ола 
қаласында өткен студенттердің халықаралық 
театрландырылған фестивальдарына 
қатыстық. Онда да арнайы дипломдар-
мен марапатталдық.  Олардың өздерінен 
шақырту аламыз. Алдымен қойылымды 
жібереміз, іріктеуден өтсек барамыз. 
Оған қоса, студенттермен республикалық 

Көкшетауда ашылғалы жатқан Жастар театры таяу арада 
көрермендерге өзінің алғашқы қойылымын ұсынбақшы. Бұл 
астаналық облыстың мəдени өміріндегі үлкен жаңалықтардың 
бірі. Осыған орай, «Арқа ажары» газетінің «Жастар Үні» 
қосымшасында осы болашақ жастар театрының көркемдік 
жетекшісі міндеті жүктелген белгілі режиссер Фархадбек 
Қанафинді əңгімеге тартқанды жөн көріп отырмыз.   

Қуанатын, қолдайтын 
бастама! 

Мектепте тəлім алып жатқан əрбір қазақ 
қызының бойында  инабаттылық пен ибалық, 
ізгілік пен мейірім, адамгершілік сияқты аб-
зал қасиеттерді сақтауға баулу, эстетикалық 
тəрбие беру мақсатында Қазақстан халқы 
Ақмола ассамблеясы жанындағы «Аналар 
кеңесінің» жанынан бірнеше қыздар клубы 
ашылды. 

Атап айтсақ, Ш.Уəлиханов атындағы 
Көкшетау мемлекеттік университетінің 
«Айғаным», Ақан сері атындағы Көкшетау 
мəдениет колледжінің студенттері тартылған 
Көкшетау қалалық кітапханасының 
жанындағы «Үкілім-ай»,  Көкшетау 
қаласындағы №17 орта мектебіндегі 
«Мəншүк» тағы басқа қыздар клубтары бар. 
Біз осы орайда,  өскелең ұрпақтың бойында 
ұлттық тəрбиені қалыптастыру мақсатында 
ашылған «Мəншүк» қыздар клубының 
жұмысымен жақынырақ танысып, клуб 
жетекшісі Айнагүл Жазиевамен сұхбаттасып, 
сөзге тартып көрдік.

 – 2015 жылы мамыр айында Қазақстан 
халқы Ақмола ассамблеясы жанындағы Ана-
лар кеңесінің төрайымы Зере Қиықованың 
қолдауымен №17 орта мектеп-гимназиясын-
да «Мəншүк» қыздар клубы құрылған бола-
тын. Клубымыздың құрамында 30 қыз жəне 
5-6 аналарымыз бар. Қыздар клубының басты 
мақсаты – қазақ қызының бойындағы ұлттық 
дəстүрімізге сай: əдептілік, көріктілік, 
инабаттылық, кішіпейілділік, сұлулық 

сияқты жан-жақты ұлттық қасиеттерін та-
ныта білу. Сонымен қатар, қыздарымызға 

қазақ халқының салт-дəстүрлері 

мен  əдет-ғұрыпт арының тəрбиелік 
мəнін ұғындырып, қыз баланың бойына 
адамгершілік қасиеттерін қалыптастырып, 
халық өнегесін үйрету болып табылады,–
деп бастады сөзін клуб жетекшісі Айнагүл 
Сабырбекқызы. – Жалпы, қазақ үшін қыз 
баланың орны ерекше. Себебі, бүкіл адамзат 
анадан тарайды. Қыз – келін, келін – анаға, 
ана – əже деген құрметті дəрежеге жетеді. 
Осы үшеуі арқылы ұрпақ өрбіп, ұлтымыздың 
қатары көбейеді. Ұлттың бойындағы бар 
жақсы қасиеттерін, тілін, дінін, əдет-ғұрпын, 
салт-дəстүрін баласына одан немере, 
шөбересіне жеткізуші, əрине, əйел – ана. 
Халқымыздың ырысты-ынтымағын, береке-
бірлігін, туыстардың татулығын сақтайтын 
да сол ертеңгі аналар, бүгінгі бойжеткен 
қыздар. Еліміздің ертеңі осы асыл анала-
рымыз бен қарындастарымыздың қолында 
екені анық. 

Қалай дегенмен де жастарға тəрбие беруде 
«дəстүрдің озығы мен тозығы бар» демекші, 
заман талабына сай озық тұстарын ұтымды 
пайдалану керек. Дəстүр жоқ жерде ғұрып, 
ғұрып жоқ жерде тəртіп, мақсат жəне мүдде 
болмайтынын өмір көрсетіп отыр.  

Айнагүл Сабырбекқызы дұрыс айта-
ды. Жасырары жоқ, қазіргі таңда отбасы 
құндылықтарына жас ұрпақ жүрдім-бардым 
қарап, аса мəн бере бермейді. Содан бо-
лар, бүгінгі күні мектеп жасында балалы 
болғандар, жасы келіп, отбасын құрған 
кезде де мінезіміз үйлеспеді деген желеу-
мен үйленгеннен гөрі ажырасқандар көптеп 
кездеседі. Бұл туралы клуб жетекшісі өз 
ойын былайша сабақтайды.  

– Бала негізгі тəрбиені отбасынан алады. 
Сондықтан, анасы қызына отбасында керекті 
тəрбиенің бəрін, яғни, ас əзірлеу, үй-жайын 
оймақтай қылып ұстауға, түрлі қолөнерге, 
шаруасына тиянақты болуға, тазалыққа 
үйрету керек. Өзімізге анамыз «Үйренгенің 
өзіңе жақсы, істегенің маған жақсы» деп ай-
тып отыратын. Расында да, «Ұяда не көрсең, 
ұшқанда соны ілесің» дегенге толық көзім 
жетіп отыр деп айта аламын. Бүгінгі жас 
отбасылардағы ажырасудың көбеюі де осы 
тəрбиенің олқылықтары жəне жалқаулықтың 
салдарынан болып отыр деп есептеймін. Сол 
себептен қазіргі заман жалпы бала тəрбиесіне 
ерекше мəн беруді қажет етеді. Ұлтты ұлт 
етіп қалыптастыруда салт-дəстүрлер аса 
зор ықпал етеді. Атадан-балаға мирас бо-
лып қалған əдет-ғұрып, салт-дəстүрлеріміз 
біздің бүгінгі өміріміздің күнделікті тұрмыс-
тіршілігіне көрік пен мəн береді. Кейбір 
дəстүрлердің, киелі ұғымдардың шығу 
төркіні ұмыт болғанымен, олар халық 

арасында күні бүгінге дейін сақталып 
келеді. Адам баласы шыр етіп дүние есігін 
ашқан күннен бастап салт-дəстүр, əдет-
ғұрыптармен бірге біте қайнасып өседі.

Біз қыздар клубында, əсіресе, ұмытылып 
бара жатқан салт-дəстүрлерді, əдет-ғұрпын, 
ырым-тиымдарын, наным-сенімдерін, 
ұлттық қолөнерін қыздарымызға үйретеміз, 
халқымыздың асыл мұрасын бүгінгі 
ұрпаққа насихаттауда түрлі іс-шаралар 
өткіземіз. Ұрпақ тəрбиелеу, келешек қоғам 
қамын ойлау болып табылады. Осы келе-
шек ұрпағымыз үшін Елбасымыз «Ұлы 
даланың жеті қыры» атты мақаласын 
жолдап отыр. Ұлы даланың жеті қырының 
кез-келгені – Қазақ елінің өміріндегі 
ерекше мұра. «Атқа міну мəдениеті», 
«Ежелгі металл өндіру мен өңдеу тех-
нологиясы», «Аң стилі өнері», бүкіл 
əлемді тамсандырған Дала өркениетінің 
жəдігері − «Алтын адам» жауынгері, 
əлемдік экономиканың өркенденуіне 
септігін тигізген − «Ұлы Жібек жолы» 
жүйесі, еліміздің ұлттық брендіне лайықты 
«Алма мен қызғалдақтары», əрбір қазақ 
үшін аса қымбат құндылықтарды атап 
айтты. Елбасының «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының жалғасы болатын «Ұлы 
даланың жеті қыры» мақаласы еліміздің 
нығаюына, саналы ұрпақ тəрбиелеуге 
септігін тигізетініне толық сенімдімін. 
Өйткені тарихын, салт-дəстүрін білген 
ел ғана өткеннен сабақ алып, жарқын 
болашаққа жол тауып түрлі жетістіктерге 
жетеді,– деп ой түйіндейді ұстаз.

 Осындай ұлағатты ұстаздардан тəлім 
алған оқушылардың бойында қазақы тəрбие 
қалыптасқандығын байқаймыз. Солардың 
бірі – Əйгерім Айтбаева. 

– Қыздар клубының əрбір отырысы-
нан қалмауға тырысамын. Үйде отырып, 
смартфонда кино көріп уақытымды зая 
өткізгенше, осындай үйірмелерге қатысқан 
дұрыс деп есептеймін. Біз өмірге қажетті 
көп мағлұмат, тəлім-тəрбие, тағылым ала-
мыз. Тақырыптық игі шаралар, тағылымы 
мол танымдық сабақтарда  ұлағатты ана-
ларымызбен сырласамыз. Біз де болашақта 
осы ұрпақ сабақтастығын үзіп алмай, 
кейінгіге селкеу түсірмей жеткізсек дейміз. 
Қазақтың қызы деген абзал есімге сай 
болсақ дейміз! Сондықтан ой түзейік, бой 
түзейік қазақтың асыл қыздары дегім келеді, 
–дейді ол.

Жұдырықтай жүрегінде елі мен ұлтына 
деген махаббаты бүр жарған қызғалдақ 
қыздардың болашағына зор сенім артамыз 
біз де!

«Арқа ажары» газетінің «Жастар Үні» қосымшасының жауапты шығарушысы – Жабал Ерғалиев. Қосымшаны дайындағандар Ұлмекен Шаменова, Аслан Оспанов.

фестивальдарға, халықаралық жобаларға 
қатысып жүрміз. 2016 жылы Ақтөбе 
қаласында студенттік-лабораториялық 
бағытта өткен республикалық «Балауса» 
студент-жастардың театр фестиваліне 
Əлімбек Оразбековтың «Бір түп алма ағашы» 
қойылымымен қатыстық. Сол жылдың 
қыркүйек айында Өскемен қаласында өткен 
Рүстем Есдəулетов атындағы республикалық 
жастар жəне студенттер театры фестивалінде 
мен қойған Роза Мұқанованың «Мəңгілік 
бала бейне» қойылымымен қатыстық. Онда 
«Өзекті тақырыпты меңгергені үшін» деген 
аталымға ие болдық. Нақтырақ айтсам, 
2017 жылы қазан айында Йошкар-Ола 
қаласында өткен студенттердің халықаралық 
театрландырылған фестивалінде Гогольдің 
«Ревизор» жəне Ш.Айтматовтың «Мəңгілік» 
қойылымдарымен қатысып, арнайы дипломға 
ие болдық. 2018 жылдың сəуір айында Ал-
маты қаласында жас актерлардың студенттік 
жастар фестивалінде осы екі қойылыммен  
қатысып, жүлделі 3-орынды жеңіп алдық.  

Шахмет Құсайынов атындағы облыстық 
қазақ музыкалық-драма театрында сəуірде 
Ш.Айтматовтың «Ғасырдан да ұзақ күн» 
романы бойынша классикалық қойылымды 
қазіргі заманға сай сахналайтын боламыз. 
Соған дайындалып жүрмін. Ал, бүгінгі 
таңда «Асыл арман» спектакліне қызу 
дайындық үстіндеміз. 

– Бұдан əрі жоспарларыңыз қалай 
жалғаспақшы?

– Орынды сұрақ.  «Асыл арман» 
спектаклін студент жастардың орында-
уында көрерменге ұсынғаннан кейін, 

көрермендер өз бағасын береді деген ойда-
мыз. Соған сай ғимарат, қаржы мəселесін 
шешуге облыстық ішкі саясат басқармасы 
шешім қабылдайды. Осы қойылымды қою 
үшін де декарация, костюмдерге облыстық 
ішкі саясат басқармасы қолдау көрсетіп 
отыр. Біздің қазіргі уақыттағы ең басты 
мақсатымыз – қойылымды сəтті алып шығу. 
Қойылымды тамашалауға автор өзі де 
келетінін хабарлады. 

Мұнымен тоқтап қалмаймыз. Алда 
да екі-үш қойылымды сахналау жоспа-
рымызда бар. Жастар театры болғаннан 
кейін лабораториялық-эксперименттік 
бағытты ұстана отырып, туындылары-
мыз басқа театрлардың қойылымдарын 
қайталамайтындай мектеп оқушылары мен 
студент жастарға ғана арналатын болады. 
Еуропа, Ресей елдерінде де театр процесі 
заманға сай өте жедел жылдамдықпен 
даму үстінде. Сол үрдістен қалмау үшін 
соның бəрін зерттей отырып, саун-драма, 
физикалық театр, вербатим, поп-ап театры, 
имерсивті театр бағыттары шығуда. Сол 
жаңашылдықтан тыс қалмай, қарқынды 
түрде алға жылжып отырамыз деген ойда-
мын. Бауырлас түркі елдеріндегі жастармен 
де ынтымақтастық бағытта бірлескен жо-
балар жасау ойда. Ол жақтағылар да біздің 
бастамамызға қызығушылық туғызып отыр.  

– Біздің Көкшетау қаласында екі 
үлкен театр барын қалың көрермен 
жақсы біледі. Десек те, үшінші театрдың 
қажеттілігіне тағы бір тоқталып өтсеңіз.

– Иə, дұрыс айтасыз. Мұндай сұрақтың 
туындауы заңды. «Жастар жылы» басталған 

соң, жалаң ұрандық бағытта 
ма деп ойлауы əбден мүмкін. Жоқ 
олай емес. Бұл көптен ойда жүріп, 
піскен мəселе. Əр театрдың өзінің 
бағыт-бағдары болатынын жоғарыда 
да айттым ғой. Мысалы, музыкалық-
драма театры классикалық тұрғыда бүкіл 
жас ерекшеліктеріндегі көрермендерді 
қамтиды. Ал, жастар театры студенттер 
мен оқушыларға арналған лабораториялық-
эксперименттік бағытта. Біздің мақсатымыз 
– театрдың санын емес, сапасын арттыру. 

Шерхан Мұртазаның «Театр көбейсе, 
түрме азаяды» деген керемет сөзі бар. 
Сондықтан, театр адамды эстетикаға, 
сұлулыққа, поэзияға, өнерге, жақсылыққа 
жетелейтін жер екенін ұмытпауымыз қажет. 
Жастарымызды рухани тазалыққа тəрбиелеу 
үшін біз театр, өнер деген нəрсеге дұрыс, 
жаңаша көзқараспен қарауымыз керек. 
Көкшетаудың талабы зор, құлшынып 
тұрған жастарынан Жастар театрын ашып, 
көрермендерді қуантсақ, ғажап емес пе.

Сөзімнің соңында айтарым, облыстық 
«Арқа ажары» газетінде жазушы-драма-
тург Жабал ағамыздың бастамасымен 
«Жастар Үні» қосымшасының шығарылып 
жатқанына бек қуаныштымын. Бұл біздей 
жастар үшін үлкен жетістік. Шығармашылық 
биіктерден көрініп, қосымшаның ғұмыры 
ұзақ болсын, деймін.

–  Ке л е л і  ə ң г і м е ң і з ге  р а х м е т. 
Жалындаған белсенді жастар себепкер 
болған Жастар театры көкшеліктерді 
тың туындыларымен қуанта берсін! 

Əңгімелескен Асылай ҚАДЫРҚЫЗЫ.
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(«Жылдар мен ойлар» кітабынан).
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Работа врача – это залог сохранения 
здоровья каждого гражданина нашей 
страны. На сегодняшний день в области 
здравоохранения достигнуты определен-
ные показатели в улучшении отечествен-
ной медицины. Такие серьезные успехи 
достигаются упорным трудом, большим 
профессионализмом и круглосуточной, 
напряженной работой каждого, кто связал 
свою жизнь с медициной.

Цель деятельности филиала РГП на ПХВ 
«Национальный центр экспертизы» КООЗ 
МЗ РК по Акмолинской области – обес- 
печение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Филиал имеет высокотехнологичные спе-
циализированные лаборатории, в которых 
проводят контроль и мониторинг качества 
потребляемой населением воды, продуктов 
питания, продукции сельского хозяйства, 
других товаров народного потребления, ди-
агностику вирусных, бактериальных, особо 
опасных инфекций, расшифровку вспышек 
инфекционных заболеваний, определение 
показателей микроклимата в детских до-
школьных, лечебно-профилактических 
организациях, токсичных и радиоактивных 
веществ в окружающей среде. 

Одной из задач филиала РГП на ПХВ 
«НЦЭ» КООЗ МЗ РК по Акмолинской об-
ласти является проведение лабораторных 
исследований продукции на показатели, 
соответствие которым и определяют Тех-
нические регламенты Таможенного Союза. 

Лаборатории филиала «Национального 
центра экспертизы» и Бурабайского, Ат-
басарского и Степногорского отделений 
аккредитованы в соответствии с между-
народными стандартами и осуществляют 
проведение более 200 видов исследований 
различных продуктов питания (мука, хлеб и 
хлебобулочные изделия, молоко и молочная 
продукция, мясные изделия, овощная про-
дукция и т.д.) в целях мониторинга безопас-
ности и качества потребляемой продукции. 

Имеется рабочая группа по контролю и 
обеспечению качества работы испытатель-
ных лабораторий в составе менеджера по ка-
честву, инженера-метролога, которая обес- 
печивает признание результатов проведен-
ных испытаний всех товаров и продукции.

Бактериологическая, вирусологическая 
и лаборатория особо опасных и карантин-
ных инфекций проводят большой спектр 
разнообразных диагностических, профи-
лактических, противоэпидемических, са-
нитарно-бактериологических и санитарно-
вирусологических исследований с целью 

обнаружения возбудителей бактериальных, 
вирусных, особо опасных и паразитарных 
инфекций, а также исследование на опре-
деление ГМО (генетический модифициро-
ванный организм) в продукции сельского 
хозяйства (растительной и животной) и 
определение фальсификации животновод-
ческой продукции (мясо птицы, говядина, 
свинина, конина). 

Специалисты лабораторий владеют на се-
годняшний момент самыми совершенными 
видами исследований: иммуноферментный 
анализ, метод полимеразной цепной реакции, 
а также серологическими, бактериологичес- 
кими, вирусологическими, биологическими. 
Врачи систематически проходит обучение 
на центральных базах РК, что помогает 
освоить новые методики и эксплуатировать 
современное оборудование. В результате со-
вместной работы с органами общественного 
здоровья КООЗ МЗ РК Акмолинской области 
(ДООЗ и территориальные управления) 
и лечебной сетью на территории области 
сохраняется благополучная эпидемиологи-
ческая ситуация.

Освоено и внедрено 83 новых методик 
исследований областными лабораториями. 
Закуплено 20 единиц оборудования. 

Филиал РГП на ПХВ «НЦЭ» КООЗ МЗ 
РК по Акмолинской области представлен 
лабораториями областного уровня и рай-
онными отделениями. Лаборатории центра 
подразделены на лаборатории санитар-
но-микробиологического направления и 
санитарно-гигиенического. 

За 2018 г. проведено более 1 млн.  200 
тыс. лабораторных исследований и инстру-
ментальных замеров, выявлено 5,1% несо-
ответствующих требованиям  нормативных  
документов. 

Ежемесячно проводится мониторинг 
качества питьевой воды.

В 2018 году исследовано более 9 тыс. 
проб воды, количество положительных 
составляет 17,6 %. В основном несоответ-
ствие по органолептическим показателям 
(запах, цветность, мутность) и пфо остаточ-
ному хлору. Основными причинами низкого 
качества питьевой воды послужили частые 
аварии и санитарно-техническое состояние 
разводящей сети.

Эффективный и качественный мони-
торинг состояния окружающей среды и 
ее объектов проводят радиологическая и 
санитарно-гигиеническая лаборатория, 
представленная 6 отделениями (коммуналь-
ной гигиены, гигиены питания, высокотех-
нологических исследований, токсикологии 

пестицидов, ЭМП и других физических 
факторов, токсикологии полимерных ма-
териалов и других химических веществ, 
физико-химических методов исследований 
на соли тяжелых металлов).

Благодаря слаженной работе специалис- 
тов нашего коллектива филиал показал 
отличную работу по всем направлениям, 
такие как выполнение государственного 
заказа, внедрение новых методов иссле-
дований, обеспечение продовольственной 
безопасности и выполнение плана внебюд-
жетных средств. В 2018г. наш Акмолинский 
филиал РГП на ПХВ «Национальный центр 
экспертизы» КООЗ МЗ РК признан лучшим 
филиалом по Республике Казахстан. 

В целом мы будем придерживаться 
выбранного стратегического курса и го-
сударственной программы «Саламатты 
Казахстан». 

Последовательность, преемственность 
и поступательность в достижении страте-
гических целей – вот то, что обеспечивает 
нам успех, устойчивость развития нашей 
службы.

Каждый человек несет ответственность 
за свое здоровье сам, однако часто некото-
рые забывают про это или возлагают ее на 
других людей. Многие искренне думают, 
что кто-то другой должен и будет нести от-
ветственность и заботится об их здоровье, 
хотя в жизни получается совсем наоборот. 
Издревле известна истина, что болезнь 
проще предотвратить, чем потом ее лечить. 
Берегите свое здоровье, ведь оно бесценно! 

Болат ЕСМАГАМБЕТОВ, 
директор филиала РГП на ПХВ 

«Национальный центр экспертизы» 
КООЗ МЗ РК по Акмолинской области.

На страже здоровья

ҚР ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық институты келесі бос лауазымдарға орналасуға конкурс жариялайды: 1. Жалпы техникалық пәндер, ақпараттық жүйелер 
және технологиялар кафедрасының оқытушысы; 2. Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер, тілдер және психологиялық дайындық кафедрасының 
оқытушысы; 3. Кадр жұмысы бөлімінің инспекторы; 4. Мониторингілеу және білім сапасын бақылау бөлімінің есеп жөніндегі аға технигі; 5. Күндізгі 
оқу факультетінің аға технигі.

Өткізілетін конкурс бойынша толық ақпарат және конкурс қатысушыларына қойылатын талаптар институттың ресми сайтында орналастырылған (www.kti-tjm.kz).
Құжаттарды қабылдау келесі мекен-жай бойынша жүзеге асырылады: Көкшетау қ., Ақан сері көшесі, 136, Е-mail: kti@еmer.кz, телефон: 25-04-01.

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Болашақ – жастардың қолында» деген Елбасымыздың қанатты сөзі, 
бізді әрқашан шабыттандырып, қанаттандырады. Жарқын болашақты, 
бақытты кезеңдерді барлығымыз күтеміз, бірақ сол бақыттың жо-
лында еңбек етуді ұмытып кететін кездеріміз де болады. Расында, 
«еңбек – бәрін жеңбек» демекші, тәуелсіздік алғалы өткен 27 жыл 
ішінде ерен еңбек пен төгілген тердің арқасында еліміздің жеткен 
жетістіктері аз емес. Елбасы сөзімен айтқанда қазіргі заман білекпен 
емес, біліммен шыңды бағындыратын заман. Осынау заманның бар игі 
жақсылықтарын пайдаланып армандарына қанат бітірсін деген ниетпен 
2019 жылды Елбасымыз жастар жылы деп атады. Менің ойымша, бұл 
жыл  тарихта болмаған асқақ армандар мен жастар мүддесіндегі асу-
ларды бағындыратын жыл болмақ. Қазіргі заманда бәсекеге қабілетті 
болу үшін, әр жас ұрпақ беріліп жатқан мол мүмкіндіктерді пайдалана 
отырып, білім бұлағының нәрімен терең сусындағанда ғана ел ертеңі 
айқын болмақ. Өскелең әр ұрпақ өз еліне еңбегін сіңіремін деп талпын-

са, онда білімге терең қанығып, өзі айналысатын істің шыңына шықса 
және әрбір ұрпақ осындай жетістікке жетсе, бұл ел үшін де, ел экономи-
касы үшін де үлкен пайда болмақ. Бұл жылда осындай мүмкіндіктермен 
қоса, жастар талпынысы мен алдына қойған мақсаты және оны орындау 
жолындағы еңбектері де орасан зор болатынына сенеміз. Осы орайда, 
шексіз мүмкіндіктермен еркіндікті талап ететін тәуелсіздігіміз үшін, 
алдымен, қасық қаны қалғанша, болашақ салиқалы ұрпағым үшін 
деп соғысқан ата-бабаларымызға кейіннен, көшбасшылық қызметін 
мүлтіксіз орындай отырып, еліне адал еңбегін сіңіріп келе жатқан 
Елбасымызға алғысымыз шексіз. Елбасымыз жастарға сенім артса, 
жастар бейбітшілік аспанында еліміздің көк байрағын әлі талай рет 
желбірететініне сеніміміз мол!

Еркегүл ЖӘУЕН,
Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ 

педагогикалық колледжінің ағылшын тілі бөлімінің студенті.

Жастар жылынан күтер үміт молR

«Автомобиль көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы  4 шілдедегі Заңына сәйкес, Ақмола облыстық мәслихаты 
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Ақмола облысы бойынша әлеуметтік маңызы бар  автобус қатынастарының тізбесі қосымшаға сәйкес белгіленсін. 
2. Осы шешім Ақмола облысының әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және ресми жарияланған 

күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.   

Ақмола облысы бойынша әлеуметтік маңызы бар автобус қатынастарының 
тізбесін белгілеу туралы

Ақмола облыстық 
мәслихаты сессиясының 
төрайымы
________________  

Ақмола 
облыстық мәслихатының хатшысы

_____________
КЕЛІСІЛДІ

«Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары» мемлекеттік мекемесінің басшысы______________ А. Мұратұлы

Ақмола облыстық мәслихатының 2019 жылғы ____________ № ________ шешіміне қосымша
Ақмола облысы бойынша әлеуметтік маңызы бар автобус қатынастарының тізбесі

№ 
р/н Маршрут атауы (маршрут нөмірі) Маршрут түрі (атауы) 

Ақкөл ауданы 
1 №1 бағыт қалалық 
2 №2 бағыт қалалық 
3 №3 бағыт қалалық 

Атбасар ауданы 
4  №1 бағыт қалалық 
5  №3 бағыт қалалық 
6  №6 бағыт қалалық 

Зеренді ауданы 
7 «Зеренді-Тройцкое» ауданішілік 
8 «Зеренді-Искаковка» ауданішілік 
9 «Раздольное-Зеренді» ауданішілік 

10 «Зеренді-Игілік» ауданішілік 
11 «Зеренді-Молодежное» ауданішілік 
12 Зеренді а. бойынша «№1»  ауылдық 

Бұланды ауданы 
13 №1 «Каменный Карьер а.-ДЭУ» қалалық 
14 №2 «РЭС-РайАвтодор» қалалық 
15 №3 «Автостанция-ЦРБ» қалалық 
16 №5 «Каменный Карьер-Автобан магазині» қалалық 

Жарқайың ауданы 
17 Тасты-Талды а.-Державинск қ. ауданішілік 
18 Державинск қ.-Құмсуат ауданішілік 
19 Бірсуат а.-Державинск қ. ауданішілік 
20 Костычево а.-Державинск қ. ауданішілік 
21  №1 бағыт қалалық 

Шортанды ауданы 
22 Шортанды-Дамса-Степное қала маңындағы 
23 Бозайғыр-Шортанды-Пригородное ауданішілік 

Көкшетау қ. 
24 №1 бағыт  қалалық 
25 №5 бағыт қалалық 
26 №9 бағыт қалалық 
27 №10 бағыт қалалық 
28 №16 бағыт қалалық 

 

Сандықтау ауданына арналып белгіленген міндеттерге көшпей 
тұрып, облыс әкімінің орынбасары алдымен жалпы облыстың 
жетістіктеріне тоқталды. 

– 2018 жылы облысымызда барлық салалары бойынша әлеуметтік-
экономикалық даму көрсеткіштерінің оң өсімі қамтамасыз етілді. 
Қазіргі таңда жастардың жан-жақты білім алу мәселесіне зор көңіл 
бөлінуде. Осының барлығы білім беру жүйесіне қойылатын талап 
деңгейін көтере түседі. Мемлекет басшысының Жолдауы да осыған 
бағытталған. Қазіргі таңда ауданда 35 мемлекеттік мектепке дейінгі 
мекеме, 27 жалпы білім беретін орта мектеп бар. Бүлдіршіндер 
балабақшамен жүз пайыз қамтамасыз етілген. 2018 жылы облыс 
бойынша 3,8 мың мұғалім біліктілігін арттырды. Мұғалімдерге 
қосымша ақы төлеу үшін 2,2 миллиард теңге, оның ішінде Сандықтау 
ауданына 50 миллион теңге бөлінді. Білім беру ұйымдарының 
желісін кеңейту жолымен үш ауысымды оқытуды және оқушы 
орындарының тапшылығын жою бойынша жұмыс жалғасуда. 2018 
жылы 1300 орындық 4 мектеп, оның ішінде Балкашино ауылындағы 
200 орындық жаңа мектеп пайдалануға берілді,–деді өз баяндама-
сында Айна Ермекқызы. 

Облыс бойынша «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасының 
бағыттарын жүзеге асыруға 1,3 миллиард теңге бағытталған. Соңғы 
екі жылда 256 бірлік медициналық жабдық, 46 бірлік санитарлық 
автокөлік, 762 бірлік компьютерлік техника сатып алынған. 24 
денсаулық сақтау нысандарына күрделі жөндеу жүргізілді. 2015 
жылы 77 мың ауру адамға 3,1 миллиард теңгенің тегін дәрі-дәрмегі 
берілді. Мәдениет саласына да жете көңіл бөлінуде. 

Сандықтау жері халықаралық жарыстардың талай чемпиондарын 
шығарған. Қазіргі уақытта ауданның 12 спортшысы ұлттық құрама 
командаларының құрамында. 

«Атамекен» кіші бағдарламасы аясында демеушілік қаражат 
есебінен ауданның әлеуметтік дамуына бағытталған 25 жоба іске 
асырылған екен. Мысалы, Александр Закусилов Максимовка ауы-
лында жас мамандарға 10 екі пәтерлі үй салып берген. Сондай-ақ, 
сондай-ақ, балаларды тасымалдауды ұйымдастыру үшін шағын 
автобус сатып әперген. Жолға ағымдағы жөндеу жүргізіп, хоккей 
кортын да салып беріпті. 

Облыс әкімінің орынбасары 2019 жылдың басты міндеттері жа-
йында да айтып өтті. 

Өз кезегінде аудан тұрғындары облыс әкімінің орынбасары-
на және облыстық сала басшыларына осындай кездесу өткізіп, 
халықтың мұң-мұқтажына назар аударғандары, оны шешу жолдарын 
қарастырып жатқандықтары үшін ризашылықтарын жеткізді. 

Кездесу соңы аудандағы әлеуметтік нысандарды аралаумен 
жалғасты. Облыс әкімінің орынбасары Айна Мысырәлімова алды-

мен аудан орталығындағы №1 Балкашин орта мектебіне ат басын 
бұрды. Мектептің жаңа ғимараты 2018 жылы пайдалануға берілген 
екен. Қазір мұнда 210 оқушы білім алуда. Мектепте балалардың 
жан-жақты білім алуына барлық жағдайлар қарастырылған. Жұмыс 
тобы Кеңес әскерлерінің ауған жерінен шығарылғанына 30 жыл то-
луына орай ұйымдастырылған сынып сағатына қатысты. Желкілдеп 
өсіп келе жатқан жауқазын жастарға Ауған соғысының ардагерлері 
Қайрат Асайынов пен Сергей Кучма ерлік, елжандылық сияқты абзал 
қасиеттер турасында әңгіме айтты. 

Облыс әкімі орынбасарының жұмыс сапары аудандық өлкетану 
мұражайында жалғасты. Айта кету керек, ауданда ақсақалдар кеңесі 
ұйымдастырылып, жұмыс істеуде. Осы өңірдің белді ақсақалы 
Бекежан Наукенов бастаған он қария жастарға ақыл-кеңес, бағыт-
бағдар беру мақсатында жүйелі жұмыс жүргізіп келеді. Өлкетану 
мұражайында «Жастар – болашақтың тірегі» тақырыбында өткен 
жиында ақсақалдар алқасы жаңа отбасын құрғалы тұрған жас 
жұбайларға ақ баталарын берсе, аудандағы «Аналар кеңесінің» 
төрайымы Айман Теміржанқызы ұлттық салт-дәстүр туралы өз 
ойларын ортаға салды. Облыс әкімінің орынбасары қазіргі таңда 
жас отбасылардың арасында ажырасу көп екендігін айта келіп, осы 
орайда аудандағы ақсақалдар кеңесінің жұмысына оң баға берді. 
Одан әрі аудандағы ауруханаға тыныс-тіршілігімен жақынырақ та-
нысты. 1972 жылы бой көтерген ғимаратта әлі күнге дейін күрделі 
жөндеу жүргізілмеген. Сонымен қатар, бес жылдан бері жедел 
саты жұмыс істемейді екен. Осы және басқа да мәселелер кездесу 
барысында талқыланды.    

 Ұлмекен ТЫНЫШТЫҚҚЫЗЫ. 
Сандықтау ауданы.

Орынбасар орынды ой айтты
Ақмола облысы әкімінің орынбасары Айна Мысырәлімова Сандықтау ауданы тұрғындарымен 

кездесті. Жиын барысында Елбасы Жолдауындағы негізгі міндеттер мен заман талабынан 
туындайтын жаңғыртулар туралы тарқатып айтып берді. Сондай-ақ, өткен жылы атқарылған 
ауқымды істер жөнінде баяндап, тұрғындар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап берді. 
Жиынды аудан әкімі Асылбек Исмағамбетов ашып, жүргізіп отырды. Кездесуге ақсақалдар 
алқасы, аудандағы этномәдени орталықтарының қызметкерлері, сала басшылары, ауыл 
тұрғындары мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. 

ӘКІМДЕР БРИФИНГІ

Аудан басшысы алдымен, өз өңірінде 
о р н а л а с қ а н  м е т а л л у р г и я ,  т ау - ке н 
өнеркәсібінің және азық-түлік тағамы мен 
сусын, құрылыс индустриясы өндірістерінің 
жұмысы жөнінде айтты. Мұнда өнеркәсіп 
өнімі өндірісінің көлемі 31,1 миллиард 
теңгені құрап, облыс аудандары ара-
сында бірінші орын алды. «Төңкеріс 
АҚК», «Дәржан тобы», «Полимер Пласт», 
«Туран индустриясы», «Ақ Лилия», 
«Қазақалтын технологиясы» серіктестіктері 
индуст риялық-инновациялық даму 
бағдарламасын жүзеге асыруда. Еңбек 
өнімділігін, бәсекеге қабілеттілікті және 
рынокқа өнім шығаратын мүмкіндікті арт-
тыратын цифрландырудың қазіргі заманғы 
тетіктерін енгізген бұл кәсіпорындар 11,2 

миллиард теңгенің өнімін өндірген.
–Шағын және орта бизнес саласында 

1110 субъекті жұмыс істейді. Ауданда мал 
шаруашылығы фермалары, дәріхана, монша, 
ет және сүт өңдеу цехтары, сауда орындары 
ашылды. Қазір жол бойындағы сервистің 
37 нысаны іске қосылған. Дамса өзенінің 
жағалауында демалыс аумағы пайдалануға 
беріледі. Есептік кезеңде 15,9 миллиард 
теңгенің ауыл шаруашылығы өнімі өндірілді. 
Өткен жылы 217 мың гектар алқаптан 318 
мың тонна астық жиналды. Гектар берекесі 
15,8 центнерден айналды. Қамбаға 23,5 
мың тонна тұқым құйылды. Ауданда мал 
басы артып келеді. Шаруашылықтарда 14,3 
мың бас ірі қара, 16,2 мың қой мен ешкі, 6 
мың бас жылқы, 12,5 мың шошқа, 49,5 мың 

құс бағылады. Өңірде 4 мың тонна ет, 14,8 
мың тонна сүт, 3,3 миллион дана жұмыртқа 
өндірілді. 

Ауыл шаруашылығы кооперациясын да-
мыту бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде. 
Бозайғыр ауылында тауарлы сүт фермасы, 
екі ет фермасы, Шортанды кентінде жылқы 
фермалары салынды,–деген аудан әкімі ауыл 
шаруашылығын қолдауға 400 миллион теңге 
субсидия бөлінгенін, негізгі капиталға 8,7 
миллиард теңге инвестиция тартылғанын 
айтып өтті. Тұрғын үй құрылысы негізінен 
халықтың қаржысы есебінен жүргізілген. 
Осының нәтижесінде 5,7 мың шаршы 
метр тұрғын үй пайдалануға беріліпті. 
Сондай-ақ, Степной селосындағы дәрігерлік 
амбулаторияның және Төңкеріс ауылындағы 
балабақшаның құрылыс жұмысы одан әрі 
жалғасады.

– Шортанды кентінің жеті көшесіне, 
Бозайғыр ауылының алты көшесіне асфальт 
жамылғысы төселді. Аудан тұрғындарының 
92 пайызы сапалы ауыз сумен қамтамасыз 
етілген. Өткен жылы бірқатар су құбырлары 
мен кәріз жүйелері жөнделді,–деген Гүлнұр 
Сәдуақасова әлеуметтік салалардың қол 
жеткізген жетістіктері жөнінде айтып, 
тілшілер сауалдарына жауап берді.

Рамазан ТІЛЕУОВ,
«Арқа ажарының» өз тілшісі.

Суретті түсірген 
Төлеген ҚОСШЫҒҰЛОВ.

Бүгінгі күннің талабы ескеріледі
Шортанды ауданының әкімі Гүлнұр Сәдуақасова өңірлік коммуникациялар қызметінде 

журналистермен өткізілген брифингте өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының 2018 
жылғы қорытындылары және биылғы жылдың жоспары жайында айтып берді.

Брифингте аудан әкімі сөзін Елбасының 
«Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: 
табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты 
Жолдауы мен «Ұлы даланың жеті қыры» 
мақаласында туындаған міндеттерді өңірде 
жүзеге асыру барысынан бастады. Ермек 
Нұғымановтың айтуынша, ауданның 2018 
жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуы 

көрсеткіштері халықтың болашаққа деген 
сенімін нығайта түскен. Барлық салаларда 
өсім байқалды. Жалпы, 2018 жыл аудан үшін 
маңызды оқиғаларға толы болды. «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы бойынша көптеген 
шаралар жүзеге асырылды. Жұмыссыздық 
деңгейі төмендеп, әлеуметтік нысандар 
салынды.

– Өткен жылы Степняк қаласында 
көппәтерлі тұрғын үй пайдалануға берілді. 
Аталмыш үйді қалпына келтіру аудандық 
бюджеттен 69,8 миллион теңге қаржы 
бөлінді. Бұл қаржыға көпқабатты тұрғын 
үйдегі 17 пәтер жөнделіп, инженерлік 
коммуникация жүйелері тартылды, – деді 
аудан әкімі.

Сонымен қатар, Невское ауылында жаңа 
мектептің ашылғаны да айтылды. Екі 
қабатты ғимарат 80 оқушыға арналған. 
Мектепте сапалы бiлiм алу үшiн барлық 
жағдай жасалған. Лингафон, мультимедия 
кабинеттерi, химия және биология зертха-
налары, спорт залы, ұлдар мен қыздарға 
арналған шеберханалар, асхана жұмыс 
істейді. Ал, аудан орталығы – Степняк 
қаласында қазіргі заманға сай жабдықталған 

«Самұрық» сауда үйі ашылды. Құрылыс 
жұмыстарына 40 миллион теңге қаржы 
бөлінген екен. Биылғы жылы тағы бір дүкен 
мен дәрігерлік дәріхана ашу жоспарда бар.

Бұдан бөлек, аудан «Сыбаға», «Алтын 
асық», «Бизнестің жол картасы – 2020» және 
«Жұмыспен қамтудың жол картасы – 2020» 
тәрізді мемлекеттік бағдарламаларға да бел-
сене қатысуда. Осының арқасында ауданда 
ауыл шаруашылығы, шағын және орта биз-
нес, халықты еңбекпен қамту салаларында 
көрсеткіштер жақсара түскен.

– Атқарылған және атқаратын жұмыстар 
жетерлік. Ауданның экономикалық және 
рухани әлеуеті биылғы жылдың тұрақты 
әлеуметтік-экономикалық дамуы бойын-
ша алда тұрған барлық тапсырмаларды 
орындауға мүмкіндік береді, – деді Ермек 
Нұғыманов.

Брифинг барысында журналистер аудан 
әкімінен өңірдің әлеуметтік-экономикалық 
дамуының өзге  салалары бойынша 
атқарылған жұмыстар мен алдағы жоспар-
лары туралы сұрап білді.

Аслан ОСПАНОВ, 
«Арқа ажарының» өз тілшісі.

Әлеуеті мол өңір
Біржан сал ауданының әкімі Ермек Нұғыманов өңірлік коммуникациялар қызметінде 

журналистермен брифинг өткізіп,  өңірдің 2018 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуы 
туралы айтып берді.

ХАЛЫҚПЕН КЕЗДЕСУ
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Қазақ білсін!

● Бойыңнан жаманшылыққа орын берме, жан тазалығы мен тəн 
тазалығын сақта. Өзің ешкімді қорлама, өзіңді ешкімге қорлатпа.

● Мақтаншақтық пен көпірме көпсөзділік адамның жан дүниесін 
улап, оны жақсы қасиеттерден жұрдай етеді. Мықты адам аз сөйлеп, 
көп іс тындырады.

● Ең бастысы өзіңді-өзің алдама. Əйтпесе, бірте-бірте басқаларды 
да алдауға етің тез өліп кетеді. Өтірікпен өрге басып байимын, 
өркендеймін деп ойлама. Өтіріктің соңы өкінішпен аяқталады.

● Өзіңнің кемшіліктерің мен əлсіз тұстарыңды өзіңнен жасырудың 
пайдасы аз. Сондықтан, өзіңе-өзің ащы шындықты мойындатуға ты-
рыс. Өйткені, өзін-өзі алдап үйренген адам арын таза ұстай алмайды.

● Есіңде болсын, ойламаған жерден бас айналдырарлықтай 
бақ қонып, жолым болып кетер деп сену – бос далбаса. Əлдебір 
қолдаушы күштерге сенуден бас тартып, тек өзіңе, өз күшіңе ғана 
үміт арт. Адамды бақытсыз ететін нəрсе – ерік-жігерінің əлсіздігі 
мен тəуекелсіздігі.

● Күтпеген жерден келетін кездейсоқ бақытқа сенбе. Жоқ нəрсеге 
дəмеленіп, алтын уақытты босқа өткізгенше, сол бақыт ауылын 
өзің іздеп тап.

● Қолға алған ісіңді тоқтатпа. Бүгін бітіруге болатын шаруа-
ны ешқашан ертеңге қалдырма. Кез-келген істі тоқтату немесе 
сылбырлыққа салыну саған тек қана зиянын тигізеді. Сен үшін əр 
кезде ең басты іс – ол дəл қазір қолға алған шаруа болуға тиіс. Өзіңе 
қорқынышты, түбінде түк шықпайтын үмітсіз іспен айналыспа.

● Жаманшылық келмей, жақсылықтың қадірін біл. Адамның 
мінез-құлқын, оның шын мəнінде қандай екенін бақытсыздыққа тап 
болып, басына іс түскенде анық байқауға болады. Кемеңгер адам 
тағдырдың салған салмағын нық тұрып көтере алады. Əрі ғылымға, 
өнерге, мейірімді істерге деген сүйіспеншілігін жоғалтпайды.

● Бойыңды үрей мен қорқыныштан таза ұста. Кішкентай ғана 
бақытсыздық адамды қажытып жіберуі мүмкін. Бірақ, шын мəнінде, 
адамды қажытатын əлгі кішкентай бақытсыздық емес, адамның өз 
ішіндегі үлкен үрейі мен қорқынышы.

● Сен басыңа төнген бақытсыздықтан соң адал, мейірімді, жан 
дүниесі таза адамға айналсаң, басыңа түскен қасіретке де қуана 
білуің керек. Өйткені, бұл қасірет сенің өз басыңа үлкен пайда 
əкелді ғой.

Əдептілік мектебі

Қазақта бөтен ел, бөтен жерден келген кісілер ерекше сыйлы бола-
ды. Оларды барған елі тік тұрып күтеді. Сондай кезде қонақтар ел 
мен жерге деген ризалықтарын білдіру үшін мынадай бата береді:

Əдетте, бастарына үй тігіп, бауырларына қазан асып, үйлі-
баранды болған білікті күйеу балалар мен қыз-қарындастар 
ата-ана, аға-бауырларының ықылас-баталарын алу үшін олар-

Ел мен жерге берілетін бата

Күйеу бала мен қарындасқа 
берілетін бата

Үндістерге қатысты мына бір қанды тарихты білгеніміз абзал.
Рушылдық кесірінен 100 миллион үндістің 2 миллионы отарлау-

шыдан қырылғанын ұмытпайық. 1492-жылды үндістер «қарғыс 
атқан қанды жыл» деп атайды. Өйткені, Х.Колумб дəл осы жылы 
Америка құрылығына аяқ басқан. Сол Христофор Колумб ең 
бірінші болып Багам аралдарына түскенде былай деп жазды: «Бұл 
жердің халқы өте көп. Бірақ санының көптігіне қарамастан олар 
ешқандай қиыншылық көрмеуде. Азық-түлік жеткілікті, жемістің 
сан түрін өсіреді, ал жергілікті халық бақытты көрінеді. Бұларды 
жаулап алып, өз дінімізге кіргізсек, олардан тамаша қызметкерлер 
шығар еді...»

Колумб осы сапарынан соң осыны айтуы мұң екен Амери-
ка құрылығына Еуропадан сансыз кемелер жол тартты. Олар 
жергілікті халықты қырып-жойып, жаулап алу мақсатын алда-
рына қойған еді. Испан патшасы «Жаңа əлем» атты экспедиция 
ұйымдастырып, испандықтар Америка құрылығын бірінші болып 
бағындырды. Олар жергілікті халықты жаулап, егіндік жерлерін 
тартып алды. Тіпті себепсізден-себепсіз үндістерді өлтіріп, 
иттеріне тамақ ретінде де жегізген сəттері болған еді.

1539 жылы конкистадор Франсиско де Чавес «Каруа Кончу-
кос» патшалығын жермен жексен етіп, үш жасқа толмаған 600 
сəбиді өлтіріп, адамзат тарихы көрмеген зұлымдық та жасады. 
Отарлаушыларды сол сəтте талқандап тастауға болар еді, алайда, 
үндістер өзара бөлініп, бір-біріне көмекке келмеді. Тайпа-тайпа, 
ру-руға бөлініп қырқысып жатты. Олар үшін отарлаушыларды 
талқандағанға қарағанда, бір-бірін қырып жою маңыздырақ 
еді. Осыны пайдаланып, 1622-жылы ағылшындар Джеймстаун 
маңында үндістерді бір-біріне қарсы қойып, қырып салды. Мо-

гиикан, Наррагансетт тайпаларын Пекот тайпаларына, Минго 
тайпасын Хочи тайпасына, Вийот тайпасын Раки тайпасына, 
Навахо тайпасын Сиу мен Шайена тайпаларына, Шошон, Алеут, 
Апачи, Пуэбло, Мешика (Мексика атауы содан шыққан), Команчи, 
Кайова, Майя (10 млн), Ацтек, Инк (20 млн), Варао, Ботокудо, 
Тотонаки, Арапахо, Пауни, Теуельче, Модок Семоноло, Неперсе 
сынды 200-ге жуық тайпалар арасындағы алауыздыққа май құйып, 
өзара қырқыстырып отырды.

Үндістер  ағылшындар мен испандықтарды, португалдықтарды 
өздерінің одақтасы санап, өз тайпаларын қыруға аянбай кірісті. 
Ғасырлар бойы өркендеген Майя, Инк жəне Ацтек патшалықтары 
сыртқы күштердің керемет ойластырған сценарийі бойынша 
өзара тартыстан құлатылды, үндістердің өркениеті жойылды. 
1500-1800-жылдар аралығында Солтүстік жəне Оңтүстік Аме-
рикада еуропалықтар əкелген эпидемиялардан, өзара қырқыстан 
жəне күштеп қоныстандырудан 80 миллион үндіс қаза тапқан. 
Үндістердің ру аралық соғыстары олардың жеңілуіне əкеліп соқты. 
Этнографтардың есептеуінше 16 ғасырда Оңтүстік жəне Солтүстік 
Америкада 130-160 миллион үндіс болған. Ал 1926 жылғы санақ 
бойынша қос Америкада бар жоғы 7 миллион үндіс қалыпты. 
Д.Стэннард 1992 жылы шыққан «Американдық холокост» 
кітабында: 4 ғасыр ішінде 100 миллион үндіс қырылды» деп жазды.

Генетикалық жəне шежіре тұрғысынан руыңды, жеті атаңды 
білу міндет болса да, алайда, ол ешқашан ұлтымыздан жоғары 
тұрмауы керек. Жат та сыртқы күштер, өзге елдер қазақтың қазіргі 
рушылдығын өздерінің жат пиғылына қолданып кетуі əбден 
мүмкін. Соны да ойлайық!..

(Ерболат Баяттың Фейсбук парақшасынан алынды).

Бөлінгенді бөрі жейді!
Қазақтың рушылдығы, жершілдігі бұрыннан бері өзіне бақтан да сор болып келгені белгілі. 

Орыстың отар заманында солай болды. Циньнің қыспақ уақытында да, Кеңестің ұлтсыздандыру 
кезеңінде де жалғасты. Қазақтың жүзге, руға бөлінуі сыртқы күштер үшін өте пайдалы болды. 
«Бөліп ал да билей бердің» саясатын жүргізді. Мың өлдік, мың тірілдік. Сол қауіп əлі де бар...

ды үйлеріне шақырып қонақ еткенде: «бізге баталарыңызды 
беріңіздер» деп үлкендердің баталарын алады. Осы кезде 
батагөй қариялар:

Дастарқандарың берекелі болсын,
Отбасыларың мерекелі болсын.
Өмір-жастарың ұзақ болсын,
Жолдастарың Қызыр болсын!
Қораларыңнан қой кетпесін,
Есіктеріңнен той кетпесін.
Көшкенде көлікті болыңдар,
Өлшеусіз өрісті болыңдар!
Халық сүйер аға болыңдар,
Тоңдырмайтын жаға болыңдар.
Қиын жерде жол табар,
Дарқан ойлы дана болыңдар!
Аллаһуакбар! –деп аталық ақ баталарын береді.

Ырыс қонған жеріңе бата,
Меймандос еліңе бата,
Аққан суыңа бата,
Асқар тауыңа бата,
Қолдасын Қызыр ата!

Жерлеріңде жұт болмасын,
Төрлеріңе құт орнасын.
Ел-жұрттарың жамандық көрмесін,
Ұрпақтарыңның десі өрлесін!
Аллаһуакбар!

«Көке, көке, біз не көрмедік,..» демекші, шын мəнісінде осы 
жасқа жеткенше біз не көрмедік. Жастайымыздан жетімдіктің де, 
жоқшылықтың да дəмін таттық. Соғыстан кейінгі жылдары дүниеге 
келген тап өз басым екі шешемнің төл бауырында өскен екенбіз. 
Туған анам үш жасымда оқыстан сырқатқа ұшырап, қайтыс болғанда 
ботадай боздап артында қалған біздерді асырап-сақтау үшін əкем 
марқұм көрші ауылдан екінші əйелге үйленген көрінеді. 

Аруағы кешіргей, Насиха есімді сол шешемізбен тұла бойғы 
тұңғышы – Бадиға əпкейім, ер баладан – Қайырбек ере келген еді. 
Сөйтіп, мұндағы Əбу Сағит, Жібек төртеуімізбен екеуі қосылып, 6 
бірдей кішкентаймен ақар-шақар шаңырақ иесі атандық.

Уақыт деген жүйрік қой. Арада бірер жыл өткенде Бадиға 
апамыз қазіргі Тайынша қаласының маңындағы «Заречное» 
селосындағы бір жігітке тұрмысқа шығып кетті. Артынан танысып-
біліскеніміздей Əлімжан жездеміз қапсағай денелі, толықша келген, 
ақсары өңді, аузын ашса, көмекейі көрінетін аңқылдаған жан екен. 
Керісінше оның шешесі – Нағима құдағи адуынды, ер адамның 
орнын басқандай, тілі қырғидай тіліп түсетін кісі екенін байқадық.

Ер жетіп, ес жия бастаған шағымда туған ағам Əбу, Көкшетау 
қаласындағы кітапхана техникумын тəмамдап, көрші Петровка 
селосында қызмет істеп жүргенде боранда адасып, екі бірдей 
өкпесіне суық тиіп, ауыр сырқатқа ұшырады. Ауруханада жатып 
емделді, Бурабайдағы курортқа да барды, ептеп сауыққандай болды. 

Бұл уақытта екінші шешемізден Сəкен есімді ұл бала, Төлеш 
сынды қарындасымыз өмірге келген-тұғын. Өкінішке орай, екеуі 
де жастайынан шетінеп кетті. Олардың орнын артынан Төлен 
бауырымыз басты. 

Сол 1962 жылдың қысында Əбу ағатайым айналдырған аурудан 
айықпай, қылшылдаған 25 жасында дүниеден өткенде мен ауылдағы 
сегізжылдық мектепте оқып жүрген едім. Сағит бауырым болса 
осында Башқұртстаннан қоныс аударған Молдақан құданың Флюра 
деген бойжеткен қызына үйленіп, бөлек отау құрып кеткен болатын.

Міне, сонда жазғы, қысқы каникул күндерінде Жібек əпкейім 
екеуміз Бадиға апамыздың үйіне барып, қонаға жататынбыз. Ол 
кісі болса бізді қуана қарсы алып, қолындағы барын беріп, өз 
кішкентайларымен қоса туған бауырындай күтіп-бағатын. Өзі 
кеңшардағы маңдай алды сауыншылардың бірі болатын. Бұл кезде 
6-7 құрсақ көтерген. 

Бірақ,тағдыр ісіне не дауа! Содан жоғары оқу орнына түсіп, 
практикада жүрген кезінде Бадиға əпкеміздің қызы Бибіқалима 
қайғылы қазаға ұшырап, бəріміздің жүрегімізді ауыртты. Көп ұзамай 
тұла бойы тұңғыштары – Марал да ауыр сырқаттан о дүниеге озды. 
Олардың артын ала – Нағима құдағиымыз, Əлімжан жездеміз де бұл 
өмірден өтті. Бұл аздай кездейсоқ Қайырбек бауырымыз да тосын 
апатқа ұшырап, мерт болды.

Кейінірек əкейіміз бен шешемізден де айырылдық. Мүшел жасқа 
қараған шағында – Сағит бауырым да дүние салды. Барған сайын 
«Сайлөшкем, майлөшкем» деп отыратын Əлімжан жездеміздің де 
өмірден өткеніне біраз уақыт болып қалған. Міне, жанға тиердей 
осындай жəйттердің бəрі Бадиға апамызды да ауыр сырқатқа əкеп 
ұрындырды. Сөйтіп, былтырғы жылдың қысында о кісі де мəңгілік 
бақиға аттанған еді. Тумаса да туғандай болған сол əпкейіміздің 
жатқан жері жайлы, орны жұмақтан болғай деп тілейміз. Ол 
көрмеген қызықты, ол жасамаған жасты артында қалған ұрпақтары: 
ұлдары мен қыздарына, немерелері мен шөберелеріне нəсіп қылғай 
дейміз, Алла тағала, əрқашанда осы тілек-дұғамызды қабыл еткей!..

Туған-туысқандарының атынан, інісі 
Сайлау КӨШКЕНҰЛЫ,

Қазақстанның құрметті журналисі. 

  Өттің дүние, 

            жалған -ай!..
ҒҰМЫР-ҒАЙЫП

(қаз қалпында)

 Таңғы сағат тоғызда Қазақстан Респуб-
ликасы ІІМ ТЖК Көкшетау техникалық 
институтының ұйымдастыруымен Мəлік 
Ғабдуллиннің еңселі ескерткішіне гүл 
шоқтарын қою рəсімі өткізілді. Институт 
курсанттары мен офицерлерінен құралған 
топ салтанатты сап түзеп, құрметті қарауыл 
қойылды.

Жиналғандар алдында еліміздегі 
бірегей техникалық институттың бастығы, 
азаматтық қорғау полковнигі ,  тех-
ника ғылымдарының докторы Сырым 
Шəріпханов өз сөзінде «Тарихты қашанда 
ұлы тұлғалар мен есімдер жасайды. Бұл 
Ұлы даланың қасиетті дəстүрі. Қазақ 
тарихының ерлік пен парасат парақтарында 
өшпес із қалдырған Мəлік Ғабдуллин 
сондай бірегей тұлға. Өшпес ерлік біздің 
курсанттарымыздың жігерін жанып, рухын 
көтере түседі» деп атап көрсетті.

Салтанатты шарада М.Ғабдуллиннің 
шəкірті, Еуразия ұлттық университетінің 
профессоры Серік Негимов, Көкшетаудағы 
М.Ғабдуллин музейінің директоры, ақын 
Құдайберлі Мырзабек жалынды сөздерімен 
айналаны тебіреніске түсірді. Батыр 
ескерткіші гүл шоқтарына бөленді.

Бұдан кейін институттың салтанат 
залында Қазақстан Республикасының 
П р е з и д е н т і  Н ұ р с ұ л т а н  Ə б і ш ұ л ы 
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» жəне «Ұлы даланың жеті қыры» 
атты бағдарламалық мақалаларындағы 
міндеттерді жүзеге асыру мақсатындағы 
«Батыр – тағдыр, ғылыми – ғұмыр»  атты 
ғылыми-танымдық семинар өткізілді. Оның 
жұмысына республикамыздың белгілі 
ғалымдары, қоғам қайраткерлері, қаладағы 

зиялы қауым өкілдері, институттың 
оқытушылары мен курсанттары қатысты.

– Семинарды өткізуге бүгінгі күн 
кездейсоқ таңдалып отырған жоқ, – 
деді кіріспе сөзінде институт бастығы 
С.Шəріпханов. Ғалым, ұстаз, академик 
Мəлік Ғабдуллинге 1943 жылдың 30 
қаңтары күні Кеңес Одағының Батыры 
атағы берілді. Бұл күн баршамыздың жады-
мызда жүруі керек. Институт М.Ғабдуллин 
мұражайымен бірлесіп «Ғалым Мəлік 
Ғабдуллин жəне жаңа қазақстандық па-
триотизм» атты республикалық ғылыми-
тəжірибелік конференция өткізілді. Мəлік 
Ғабдуллиннің есімі қазақ руханиятында 
терең із қалдырған тұлғалардың қатарынан 
орын алады. Тағдыр оған барлығын да 
сыйлаған. Ол өз дəуірінің зияткерлік ақыл-
ойы мен болмысының марқасқасы. Ғылым, 
əдебиет жəне қоғамдық өмір саласында 
өзінің алғырлығы мен «ізденгіштігімен 
кез-келген істе бетінен қалқымай, тереңге 
бара білген Мəлік Ғабдуллин қазіргі таңда 
да жастарды қазақстандық патриотизм ру-
хында тəрбиелеуде үлгі болып келеді.

Семинарда Л.Н.Гумилев атындағы Еу-
разия ұлттық университетінің профес-
соры, филология ғылымдарының докто-
ры, Қазақстанның əлеуметтік ғылымдар 
академиясының академигі Серік Негимов, 
тарих ғылымдарының докторы, танымал 
археолог, Берел қорығын ашушы, ҚР Қарулы 
Күштер əскери-тарихи музейінің ғылыми 
кеңесшісі Зейнолла Самашев, Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, 
жазушы-драматург, қоғам қайраткері Жабал 
Ерғалиев, Ш.Уəлиханов атындағы Көкшетау 
мемлекеттік университетінің ректоры Ма-
рат Сырлыбаев, Ш.Уəлиханов атындағы 
Көкшетау мемлекеттік университеті 
«Отандық тарих жəне Рухани жаңғыру» 
кафедрасының меңгерушісі ,  тарих 

ғылымдарының докторы Қадыржан Абуев, 
осы университеттің профессоры, фило-
логия ғылымдарының докторы Бердібай 
Шалабай Мəлік Ғабдуллиннің өмірі мен 
шығармашылығын патриоттық тəрбие 
мəселесімен сабақтастыра баяндады.

Семинар қабылдаған тұғырнамалық 
құжатта ҚР ІІМ Көкшетау техникалық 
институтына Кеңес Одағының Батыры, 
академик Мəлік Ғабдуллиннің есімін беру 
туралы ұсыныс қоса жазылғаны қуанышты.

Мəлік Ғабдуллинге арналған кең арналы 
іс-шаралар Мағжан Жұмабаев атындағы 
облыстық кітапханада, М.Ғабдуллин 
музейінде де жалғасын тапты. Бұл орайда 
Кеңес Одағының Батыры атағы берілген 
күнге орай «Батырлық салты – ұрпақ 
сабақтастығы» атты іс-шара М.Ғабдуллин 
атындағы «Жас ұлан» əскери-патриоттық 
клубына жаңа мүшелерді қабылдау 
рəсіміне арналған «Батырлық салты – 
ұрпақ сабақтастығы» атты іс-шарадан 
басталса, одан əрі іс-шара қала мектептері 
оқушыларының арасында шағын əңгіме 
жазудан өткен «Абайдың інілері, қазақтың 
ірілері» атты  байқаудың марапаттау 
рəсімімен жалғасты.

Клуб мүшелігіне қабылданған жас 
ұландар салтанатты түрде ант беріп, оларға 
мүшелік билеттерді Қарулы Күштер ардагері 
Мұса Байтөлекұлы Елеусізов пен  патриот-
тар қауымдастығының төрағасы  Ережепов 
Жанат Малғаждарұлы тапсырды. Сондай-
ақ,  музей директоры Қудайберлі Мырзабек, 
қоғам қайраткері, «Ақмола-«Тіршілік» 
серіктестігінің директоры  Жабал Ерғалиев 
құттықтау сөз сөйледі. Бұл шараның арқауы 
Елбасының жастарға патриоттық тəрбие 
беру жөніндегі тапсырмасымен астасып 
жатты.

 Суреттерді түсірген Төлеген 
ҚОСШЫҒҰЛОВ. 

Даңқты жерлесіміз, КСРО Педагогика ғылымдары Академиясының 
академигі филология ғылымдарының докторы, профессор Мəлік 
Ғабдоллаұлы Ғабдуллиннің есімі ауызға алынғанда алдымен оның 
Батырлығы айтылады. Ол 1943 жылғы 30 қаңтарда осындай жоғары атаққа 
ие болған еді. Көкшеліктер бұл күнді айрықша салтанатпен атап өтті.

Батыр атағын алған күн
Бақберген АМАЛБЕКОВ,

«Арқа ажары»

ЕРЛІК 
ӨШПЕЙДІ

   Өскемен қаласында өткен жасөспірімдер арасындағы Қазақстан Республикасының чемпиона-
тында ақмолалық боксшылар Данияр Шабанбаев, Ерболат Бимендин, Ислам Тұрдиев  сынды бокс-
шылар  күміс, ал, Егор Егоров, Ержан Қабыкенов, Александар Морозов қола жүлдегерлер атанды.

2 aqpanda keıbіr jerlerde qar 
jaýyp, kúshtі jel turady, tuman 
túsedі. Ońtústіk-batystan 9-14, 
keıbіr jerlerde 15-20 metr-sekýnd 
jyldamdyqta jel soǵyp, túnde 2025 
gradýs aıaz, kúndіz 8-13 gradýs 
salqyn bolady. 

Kókshetaý qalasynda  aýyspaly 
bult shyǵyp, túnde jáne kúndіz 

azdap qar jaýady, tuman túsedі. 
Ońtústіk-batystan 7-12 metr-sekýnd 
jyldamdyqpen jel soǵyp, túnde  
15-17, kúndіz 9-11 gradýs salqyn 
bolady. 

3 aqpanda keıbіr jerlerde qar 
jaýyp, kúshtі jel turady, tuman 
túsedі. Batystan 9-14 metr-sekýnd 
jyldamdyqta jel soǵyp, túnde 15-
20, keıbіr jerlerde 23 gradýs aıaz, 

kúndіz 10-15 gradýs salqyn bolady.     
4 aqpanda oblystyń basym 

bólіgіnde qar jaýyp, qatty jel 
turady, tuman túsedі. Batystan 
9-14, keıbіr óńіrlerde 15-20 metr-
sekýnd jyldamdyqta jel soǵyp, 
túnde jáne kúndіz 18-23, keıbіr 
jerlerde 26 gradýsqa deıіn aıaz 
bolady. 

AÝA RAIY


