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Қымбат 
 ДОСЖАНОВА

Елбасы Н.Ә.Назарбаев отандық 
агрономдарға өсімдік шаруашылығын 
әртараптандыру, бәсекеге қабілетті өнім 
өндіру туралы жаңа міндеттер жүктеген 
болатын. Осыған орай Меңдіқара 
ауданындағы «Қарқын» ЖШС шетелдік 
мамандармен бірлесіп, өнімділігі жоғары, 
сапалы  күнбағыс тұқымын өндіруді қолға 
алды. 

Аталған  ЖШС биыл алты мың гектар жерге май-
лы дақыл сепкен. Соның ішінде 2200 гектарын күн-
бағыс алқабы алып жатыр. Бұл көрсеткіш былтырғы-
дан әлдеқайда артық. Шаруашылық серіктестігінің 
директоры Сайран Бұқановтың айтуынша, зығыр 
мен рапс алқабы жайқалып тұр. Ал, күнбағысты ауа 
райы на байланысты кешірек екті.

– Күнбағысты өсіруге үлкен бап керек. Ең ал-
дымен арнайы техника болғаны жөн. Егер оны ескер-
месеңіз үлкен шығынға әкеліп соғады. Техника сай 
болмаса есіл еңбек еш кетті дей беріңіз. Биыл күн-
бағыс алқабынан жоғары өнім алуды жоспарлап 

отыр мыз. Сондықтан шетелдік әріптестермен бірлесе 
жұмыс істеудеміз, – деді «Қарқын» ЖШС директо-
ры Сайран Бұқанов.

Қазақта «Үйрен де жирен» деген бар емес пе. 
Міне, сондықтан Қазақстанның Еңбек Ері Сайран 
Бұқановтың мұрындық болуымен шетел-
дік агрономдар өз тәжірибелерімен бөлі-
суде. 

СУРЕТТЕ: Отандық және шетелдік агрономдар 
«Қарқын» ЖШС-нің егістік алқабында.

Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

«ҚАЗАҚСТАН – 2050»: БОЛАШАҚҚА БАҒДАР 

Баптағанның  
    үміті ақталады

2-бет.



Жандос 
 ЖҮСІПБЕК

Бүгін Затобол кентінің «Ал-
тын дән» мәдениет үйінде «Егін 
2015» облыстық агрономиялық 
кеңес өтті. Науқаналды даяр-
лықтар пысықталып, өзге де 
мәселелер жан-жақты талқы-
ланған ауқымды мәжілісті об-
лыс әкімі Нұралы Садуақасов 
жүргізді. Көрермен залында 
бос орын болмады, астықты өл-
кенің диқандары, ауылшаруа-
шылық өнімдерін өндірушілер, 
агроном-шаруалар – бәрі осын-
да. 

Көлемді кеңесте сөз алған 
облыс әкімі орақ науқаны-
ның маңызы аса зор іс екенін 
айтты. Білек сыбанар, тілек 
сыналар шаққа, күзгі дала жұ-
мыстарына осы жылы еселі жа-
уапкершілікпен қарау керектігін 
ескертті. Мұнан соң, егін ору 
алдындағы ахуал мен таныс-
тырмаққа, облыс әкімінің ауыл 
шаруашылығы жөніндегі орын-
басары Базыл Жақыпов ортаға 
шақырылды.

– Облыс бойынша 1,5 млн.  
га жерге  егін егілді. Бір есеп-
пен алғанда, егіннің қазіргі қал-
пы жаман деуге келмейді. Әй-
ткенмен, шілде айының соңғы 
онкүндігі  Жітіқара ауданы мен 
оңтүстік аудандарға «соққы» 
жасап, алқаптар құрғақшылық 
зардабын шекті. Дей тұрғанмен, 
ол да аса қасіретті емес.  Өзге 
өлкелердегі нәтижелерге қарап 
орта есеп шығаруға болады. 
Яғни гектарына 10-11 центнер 
алу көзделіп отыр. Жалпы өнім 
4,5 млн тонна болады деп бол-
жанып отыр, – дейді Б.Жақыпов.

Өткен жылғы ағаттықтар 
биыл қалайда сабақ болуы тиіс. 
Асты сызылған ағаттықтардың 
ішінде оптималды мерзім, тех-
никалық қамтылым және астық 
сақтау қамбалары бар. Осы 
жолы қателікке жол жоқ екенін 
нығыз дап отыр облыс әкімі. 
Біріншіден, егін ору жұмыстары 
25 күнде аяқталуы шарт.  Ол 
үшін күніне 220 мың га жиналып 
отыруы тиіс. 

Екіншіден, ағымдағы жылы 
46 млрд теңгеге жаңадан 4 мың 

жаңа техника алыныпты. «Агро-
науқан» атты техника жәрмең-
келері ұйым дастырылыпты. 
Ал, енді астық сақтау, өңдеу 
нысандары аздық етеді кей ау-
дандарда. Яғни кептіру агре-
гаты бәрінде бірдей жоқ, Бұл 
мәселені барлық аудан шешуі 
керек.

Мұнан соң Меңдіқара ауда-
нының әкімі В.Ионенко қарағай-
лы өлкенің науқаналды әзірлігін 
баян дады. Ізінше «Иволга Хол-
динг» ЖШС В.Розинов мінберге 
көтерілді. Ол астық бағасы ту-
ралы сөз қозғады. Нақ осының 
үлкен мәселеге айналуы мүмкін 
екенін айтты. 

– Елдегі экономикалық 
ахуалды әсері тиері  даусыз. 
«Продкорпорация» қоятын 
баға параметріне иек арта-
тын боламыз, не де болса. 
Арзандық шығыннан алып 
шыға алмай қалмаса игі», –   
дейді ол. 

Жұртшылық алдында «Ме-
ханизация және ауыл шаруа-
шылығын электрлендіру қазақ 
ғылыми-зерттеу институты» 
ЖШС директоры В.Астафьев 
егін егу, баптау, жинау тәжіри-
белерінің кейбір тетіктерін тіл-
тиек етті. Бұл, өз кезегінде, жас 
диқандар үшін дәріс сынды 
болды. Амангелді ауданын-
дағы «Нұрай-Н» ЖШС дирек-
торы Б.Қабиев, «Қазгидромет» 
филиа лының  директоры 
 М.Макенов баяндамалар тізбе-
гін жалғады. 

Кейінірек, кеңеске аудан-ау-
даннан арнайы келген қонақтар 
техникалық және бидай сұрып-
тарының көрмесін тамашалады. 
Дала төсін «емген» диқандар 
бір-біріне науқанның жемістілі-
гін тілеп тарқасты.

214 тамыз 2015 жыл

Науқаналды даярлықтар 
пысықталды

Құрылыс алыбына –  
60 жыл

«Горняк» мәдениет орталығында «Рудныйсоколовстрой» 
АҚ өзінің 60 жылдық мерейтойын атап өтті.

Рудный қаласы мен комбинаттың құрылысына бастан-аяқ атса-
лысып, кенді аймақтың тіршілігіне қан жүгірткен кәсіпорын ұжы-
мын құттықтауға «ССКӨБ» АҚ, қала әкімдігі мен облыстық құрылыс 
басқармасының басшылығы келді. 

«Соколовстрой» тресі Соколов-Сарыбай тау-кен байыту ком-
бинатын салу жөніндегі Үкімет қаулысына сәйкес 1955 жылдың 
1-шілдесінде өз жұмысын бастаған. Кеншілер бұл уақытта геолог-
тардан Комсомол поселкесін алып, өздерінің қарапайым үйлерін 
құрылысшыларға берген болатын. Қолда бар тұрғын үй қорына 
қосымша ретінде палаткалар орналастырылып, комбинатпен бір 
уақытта тұрғын үйлер мен түрлі әлеуметтік нысандар бой көтере 
бастады. Құрылысшылар екпінді еңбегі үшін бірнеше рет жоғары 
дәрежедегі марапаттарға ие болды. Атап айтсақ, кәсіпорын 1971 
жылы жоғарғы мемлекеттік награда – Ленин орденіне лайық деп 
танылды. 1966 жылы Социалистік Еңбек ері атағы кәсіпорын жұ-
мысшысы Накий Батыршинға берілді. Сондай-ақ бірнеше еңбек 
озаты Ленин, Еңбек Қызыл Ту, Еңбек даңқы ордендерімен мара-
патталды. Ұжым бес мәрте КСРО деңгейінде ВДНХ дипломанты 
атанып, Алтын кітапқа енді. 

Заман талабына сай соңғы үлгідегі техника мен технология 
бойынша жұмыс жасайтын компанияның құрылысшылары қазір-
гі таңда қарап отырған жоқ. Рудныйды қойып облыстың басқа да 
аудан-қалаларында түрлі нысандарды тұрғызуда. Сапасы уақыттың 
сынынан өткен ынтымағы жарасқан ұжымды салтанатты шарада 
Рудный қаласы әкімінің орынбасары Мақсұт Досболов, Қостанай 
облыстық құрылыс басқармасының басшысы Валентина Эпова мен 
«ССКӨБ» АҚ вице-президенті Виталий Третьяков құттықтап, жылы 
лебіздерін білдірді. Құрылыс компаниясының сәулеті келіскен ғи-
мараттар тұрғызып, кеншілер қаласының қайталанбас бет-бейнесін 
қалыптастырып отырғандығын атап өтті.

Қуаныш ЕСҚАБЫЛ.

WhatsApp арқылы 
байланыса алады 

Шұға 
      ҚОҢҚАБАЙ

Енді кез келген кәсіпкер заң бұзушылықты байқаса, өзінің 
құқығы тапталса, облыстық прокуратураға әлеуметтік желі арқылы 
лезде шағым түсіре алады. Енді кез-келген кәсіпкер WhatsApp 
қосымшасы арқылы 8 771-697-97-63 байланыс нөміріне арыз-
шағым немесе ұсыныс-тілектерін қалдыра алады. Онымен қатар 
бұл байланыстарға олар құқық бұзушылықтарды бейнетаспаға 
түсіріп, жолдауға болады. Аталған байланыстар тәулігіне 24 сағат 
бойы жұмыс істейді. Облыс тық прокуратураның бірінші басқарма 
прокуроры А.Сыздықовтың айтуынша, бір айға жуық уақыттың 
ішінде бір хабарлама келіп түскен. «ҚазТрансГазАймақ» АҚ Қос-
танай филиалының жеке кәсіпкерге техникалық шарттарды не-
гізсіз бермеген. Прокурорлардың араласуынан кейін кәсіпкердің 
құқығы қорғалды. Кез келген кәсіпкер осы айтылған нөмір мен 
адрес бойынша өздеріне көрсетілген қысым, кез-келген салада орын 
алған құқық бұзушылықтар немесе қылмыс тар бойынша өздерінің 
арыз-шағымдарын жеткізе алады.

Қазақ тілін оқытуда
Қымбат 
 ДОСЖАНОВА
Қостанай облысындағы жазғы сауықтыру 
лагерьлерінде мемлекеттік тіл оқытылып жатыр. 
Мұндай игі бастаманы облыстық әкімдіктің тілдерді 
дамыту басқармасы және Тілдерді оқытудың 
облыстық орталығы бірлесе жүзеге асыруда.
Қазақ тілі сабақта-

ры биыл бес жазғы са-
уықтыру лагерьлерінде 
өтуде. Олар «Светофор», 
Әулиекөл ауданындағы 
«Достық», Денисов ауда-
нындағы «Солнечный», 
Рудный қаласындағы 
«Орленок», «Чайка» ла-
герьлері. Мұндағы 1 511 
оқушы қазақ тілінен 
білімдерін жетілдіріп жатыр.

– Балалардың мемлекеттік тілге деген құрметін, қы-
зығушылығын арттыру басты мақсатымыз. Бұл ойды іске асыру 
үшін танымдық сайыстар, ертегілер, қойылымдарды мемлекеттік 
тілде өткізудеміз. Қазақ тілі сабақтарына қатысқандардың 66,3%-ы 
өзге этностардың балалары екенін атап өткен жөн, – деді Тілдерді 
оқытудың облыстық орталығы директорының міндетін атқарушы 
Гүлнар Талапова.

Қ а з а қ с т а н н ы ң 
климатына сай ке-
л е т і н ,  ө н і м д і л і г і 
жоғары күнбағыс 

тұқымын алу үшін «Қарқын» 
ЖШС-нен арнайы 100 гектар 
жер телімі бөлінген. Онда 
Франция, Германия, Ресей, 
Молдова, Америка елдері-
нен алынған күнбағыстың 
әртүрлі сортының тұқымда-
ры себіліпті. Игі шара Қоста-
най жерінде осыдан үш жыл 
бұрын басталған. 

– Көршілес елдердің агро-
технологиясын өзімізге айна 
қатесіз көшіру мақсат емес. 
Ең бастысы, өсімдік шаруа-
шылығындағы озық үлгі-
әдіс терді меңгеру. Ел үкіметі 
агроөнеркәсіпті дамытуға 
үлкен қаржылық қолдау жа-
сауда. Сол мүмкіндікті дұрыс 
пайдалануымыз керек, – деді 
Меңдіқара ауданының әкімі 
Виктор Ионенко.        

 Молдова Республикасы-
ның «Agroselect» селекция-
лық компаниясы өз өнімдерін  

Ресей, Қазақстан, Өзбекстан, 
Украина, Белоруссия елдері-
не сатады. Аталмыш компания 
1998 жылы құрылған. Ғылыми 
селекциялық орталық  күн-
бағыстың сегіз түрін өндіреді. 
Соның үшеуін биыл Меңдіқа-
ра ауданында екті. 

– Біз мұнда үшінші жыл 
қатарынан тәжірибе жүр-
гізудеміз. Мақсатымыз – 
жергілікті жерге лайықты, 
өнімділігі жоғары күнбағыс 
дақылының сортын анықтау. 
Үш жыл ішінде сегіз түрлі 
тұқымды ектік.  Соның үше-
уі жақсы өнім берді. Олар 
«Талмаз», «Зимбру» және 
«Дрофа» деп аталады, – деді 
«Agroselect» компаниясының 
коммерциялық директоры Ва-
лентин Бесараб. 

« Т а л м а з » ,  « З и м б р у » , 
«Дрофа» атаулы күнбағыс 
тұқымдарының Молдовадағы 
өнімділігі гектарынан 38-40 
центнер. Былтыр Меңдіқа-
ра топырағында өскен «Тал-
маз» сорты әр гектарынан 25 

центнерден өнім берді. Біздің 
еліміз үшін бұл жоғары көр-
сеткіш. Себебі отандық күн-
бағыс тұқымдары гектарынан 
10-11 центнер ғана өнім береді. 
«Талмаз» тұқымының бағасы 
еуропалық, америкалық өнім-
дерге қарағанда арзан. Сон-
дай-ақ, «Талмаз» және  «Дро-
ва» құрғақшылыққа төзімді 
келеді. 

Меңдіқарадағы тәжірибе 
жұмысына ресейлік «Агро-
плазма» компаниясы да үлес 
қосуда. Аталған компания 
агроөнеркәсіп саласында 15 
жылдан бері жұмыс істеп ке-
леді. Жоғары сұрыпты майлы 
дақылдардың тұқымын өн-
дірумен айналысады. Соның 
ішінде  23 атаулы күнбағыс 
тұқымын өсіреді. «Агроплаз-
ма» компаниясы 2013 жыл-
дан бері Қостанай, Солтүстік 
Қазақстан, Алматы облыста-
рымен бірлесе жұмыс істеу-
де. Компанияның «Дая» күн-
бағыс тұқымы Тобыл өңіріне 
лайықты деп танылып отыр. 

Баптағанның  
    үміті ақталады

1-бет.



Жәрмеңкенің берері көп
Облыста. Жыл басынан бері облыста 34 рет бос жұмыс 

орындары жәрмеңкесі өтіп, оған 5 мыңнан астам адам қатысқан. 
Соның ішінде 485 адам тұрақты жұмыспен қамтылса, 176 адам 
қоғамдық жұмыстарға тартылған. Сондай-ақ, бос жұмыс орын-
дары жәрмеңкесі кезінде төрт мыңға жуық адам еңбек заңы 
туралы, жұмысқа орналасу, әлеуметтік мәселелер бойынша 
кеңестер алған.

Апат айтып келмейді
Облыста. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің 

мәліметінше, жыл басынан бері апаттық-құтқару қызметі ма-
мандары апатты жағдайларға байланысты 224 шақырту алған. 
Нәтижесінде 169 адам құтқарылған, соның 34-і бала. Сон-
дай-ақ, өрт сөндірушілердің де көмегімен 26 адам тілсіз жаудың 
құрығынан құтқарылып, 2149 адам қауіпсіз жерге көшірілген. 
Ал, табиғи және техногенді апаттардың салдарынан 65 төтенше 
жағдай тіркеліп, салдарынан 68 адам зардап шегіп, 46 адам көз 
жұмған.

Мобильді ХҚКО шығу кестесін жариялады
Жанкелдин. 8-15 қыркүйек күндері Мобильді ХҚКО Қа-

рынсалды ауылына және Тасты ауылына барады. Мобильді 
ХҚКО көмегі арқылы Халыққа қызмет көрсету орталығын-
дағы кез келген 191 мемлекеттік қызметті, немесе Электронды 
Үкімет порталы арқылы қызметті өздігінен алу жөнінде кеңес-
терге жауап ала аласыздар. Басқа ақпараттар жөнінде 21-2-69 
телефоны арқылы білуге болады. 

Сақтықта қорлық жоқ
Әулиекөл. Төтенше жағдайлар жөніндегі комиссияның 

жұмыс жоспарына сәйкес «Аманқарағай элеваторы» ЖШС 
арнайы -тактикалық оқу-жаттығу жүргізілді. Оқу-жаттығу ба-
рысында аудандағы шұғыл ден қою жасағының тартылуымен 
астық сақтау объектілеріндегі төтенше жағдайларды жою 
мәселесі жаттықтырылды. Аудандағы шұғыл қызметтердің 
өзара үйлес кен әрекеттерімен, мүмкін болатын келеңсіз 
жағдайларды жою бойынша шараларды уақытылы қабылдау 
– астықты сақтауда және ТЖ уақытылы және тиімді жоюда 
шешуші роль атқарады.

Дін тақырыбында дәріс оқыды
Қостанай қ. Облыстық қылмыстық-атқару жүйесі департа-

ментінің ұйымдастыруымен «Діни экстремизм мен терроризм-
нің алдын алу» тақырыбында дәріс оқылды. Оған барлық күш 
құрылымдарының психологтары қатысты. Шараға арнайы ҚР 
психологтар қауымдастығының мүшесі Лола Шакимова шақыр-
тылды. Ол түрлі діни ағымдар жайлы және олардың мемлекетке, 
халыққа тигізер зияндылығы хақында дайындалған арнайы 
бейнероликтерді қызметкерлер назарларына ұсынды.

 
Байланыс орнатылмайтын болды
Қарабалық. Аудандық  мәслихат «KCell» АҚ хат жолдаған 

болатын. Онда, Талды, Тасты-Өзек, Саман, Қарашкөл, Мағынай, 
Целинный, Сарыкөл және Шадықсаев ауылдарына ұялы байла-
ныс желісін орнатуды сұраған. Алайда, аталмыш компания бұл 
жобаны жүзеге асыра алмайтынын айтып, жауап қайтарыпты. 
– «Лицензиялық талаптарға байланысты, мыңнан аса тұрғыны 
бар елді мекендерге ұялы байланыс желісін орнатылады. Жоға-
рыда аталған ауылдарда мұнша адам жоқ. Осыған орай, бұл 
аймақтар компанияның 2015 жылғы жоспарында жоқ», –  деген 
жауап қайтарылыпты. 
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Қыдырбек 
 ҚИЫСХАНҰЛЫ

Денисов ауданы жылдың алғашқы жартыжыл-
дығында бірқатар жетістктерге қол жеткізген. 
Тек мал шаруа шылығынан 2,5 миллиард теңгенің 
өнімдері шығарылыпты. Соның ішінде 3,6 мың 
тонна ет, 12,9 мың тонна сүт, 8 миллионға жуық  
жұмырт қа. Қазіргі уақытта ауылшаруашылық та-
уар өндірушілері мал санын қалпына келтіру мақ-
сатында жұмыстар жүргізуде. Аудандағы жылқы 
саны – 3480 бас, қой-ешкі саны – 21236 бас, құс 
саны – 133 мың. Төл саны жоспардағыдан анағұр-
лым артқан екен. 

Жыл басынан бері Түйемойнақ өңірінің эко-
номикасына 1,7 миллиард теңгеден астам инвести-
ция салынған. Бұл өткен жылдың осы мерзіміне 
қарағанда 407 миллион теңгеге көп. Ауданда «То-
был» ӘКК кепілдік болуымен 238 миллион теңгеге 
48 несие берілген. «Сыбаға» бағдарламасы іске 
асқан 2011 жылдан бері 1045 бас ірі қара сатып 
алынған болса, биыл зеңгі бабаның 60 төлі жет-
кізіліп отыр. 

– «Алтын асық» бағдарламасы бойынша 2014 
жылы 521 бас қой сатып алынды, үстіміздегі жылы 
жоспарға 400 бас енгізгенбіз, ал сатып алынғаны 
– 460 немесе 115%. Аграрлық несие  корпорация-
сына Шопан атаның 40 төлін сатып алуға өтінім 
жасалды. «Құлан» бағдарламасы шеңберінде 100 
жылқы сатып алынды (тапсырма 70 бас). Бөлін-
ген субсиядияның жалпы көлемі 660 миллион 
теңгеге жуықтаса, оның 105 миллионы мал ша-
руашылығын қолдауға бағытталып отыр. Қазір 
ауданымыз мал азығын әзірлеу үстінде. Тоқсан 
мың тоннадан астам шөп шабылып алынды. Осы 
науқанға 5200 тоннадан астам арзандатылған ди-

зелдік отын бөлінді – деді облыстық баспасөз ор-
талығында Денисов ауданының әлеуметтік-эконо-
микалық  дамуы жайында баяндаған осы өңірдің 
әкімі Ерлан Жаманов.

Аудандағы өнеркәсіп саласының негізгі бағы-
тын тағам өнімдері құрайды. Үстіміздегі жылы 2 
миллиард 382 миллион теңгенің өнімі шығаралған. 
Өнеркәсіп өндірісінің негізгі үлесі (ет және нан 
өнімдері) «Баталинское»,  «Лари», «Тобольское 1» 
серіктестеріне тиесілі.

Ерлан Жаманов ауданда «Индустрияландыру 
картасы» жүзеге асырылғалы жалпы құны 1,9 
миллиард теңге болатын алты нысан пайдалануға 
берілген деді. Ал бұдан тыс жалпы сомасы 203,6 
миллион теңгенің 5 жоба пайдалануға берілген. 
Енді жыл соңына дейін «Виталмар Астық» ЖШС 
компаниясы  Денисов селосында сыйымдылығы 
37,8 мың тонна болатын элеватор құрылысы 
аяқталса, жаңадан 32 тұрақты жұмыс орны құры-
лады. Осы жоба 1 миллиард 750 миллион теңгеге 
бағаланып отыр. 

БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

Көп салада ілгерілеу бар

Тай қолтығын терлетіп, алы-
стан арнайы келген қонақтар 
бір ғасырға жуық тарихы бар 
өңіріміздегі қара шаңырақ «Қо-
станай таңы» газетіне атбасын 
бұрды. Оңтүстік Қазақстан об-
лысы мәслихатының депутаты, 
Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің жанындағы Бұқаралық 
ақпарат құралдары (ақпарат-
тық саясат) жөніндегі Қоғамдық 
Кеңестің мүшесі, «Айғақ» Медиа» 
ЖШС-нің бас директоры Дулат 
Назарбекұлы бастаған мейман-
дар редакциямыздың тыныс-тір-
шілігімен таныс болды. 

Қостанай облысы әкімдігі ішкі 
саясат басқармасының басшы-
сы Жанділдә Мақанов қонақтарға 
сонау 1922 жылы алғаш «Ауыл» 
болып құрылған газеттің тарихын 
егжей-тегжейлі түсіндірді. Соғыс 
ардагері, сондай-ақ кезіңде ре-
дактор болып басшылық еткен 
Сабыржан Мәсәлімов пен Сары 
Қазыбековтың елеулі еңбектерін 
ескере кетті. Ұлты татар болса 
да, қазақ тілінде мақала жазып, 
газет тізгінін ұстаған тағы бір 
соғыс ардагері Мырзахмет Ға-
лымжановтың қызметтегі қыр-сы-

рын айтып тамсандырды. Ілкідегі 
тілшілер ісі әрқашан мақтаныш 
екені рас. 

Сонымен қатар, астықты өл-
кенің тарихи тойға дайындығы 
жайлы сөз қозғалды. Газеттің бұл 
айтулы мерекеге өз үлесін қосып, 
журналистер ұжымы аянбай тер 
төгетінін айтты. Қазақ Хандығы-
ның 550 жылдығын насихаттап 
жүрген Дулат Әбіш, «Қостанай 
таңының» арғысы мен бергісін 
зерделеп, өткені мен келешек 
жоспарларын саралап, Бейімбет 

Майлин мен Мұхамеджан Сера-
лин мұрындық болған газеттің 
бүгінгі аяқ алысына көңілі толып, 
өзінің ризашылығын білдірді.

Бұдан өзге, шаһардың басқа 
да шырайлы жерлерін аралады. 
Хандықтың бес ғасырлық тойын 
үгіттей келген шымкенттік де-
легация Ақтөбе және Батыс Қа-
зақстан облыстарында болып, 
енді Қос танай арқылы Солтүстік 
Қазақстан облысының Петропавл 
қаласына жол тартпақ.  

Кенже ҚОНЫСБАЙ.

«Ауылдан» алары көп

Қостанай облысы Төтенше 
жағдайлар департаментінде 
облыстық аттестациялау ко-
миссиясының отырысы өтті. 
Қазақстан Республикасының  
«Құқық қорғау қызметі туралы» 
Заңына сәйкес Департаменттің 
10 қызметкері кезекті аттеста-
циядан өтті. Аттестация өт-
кізуді нұсқаулайтын шарттарға 
сәйкес қызметкерлер Қазақстан 

Республикасының заңнамасын 
білу бойынша, мемлекеттік тіл 
бойынша, дене-шынықтыру 
дайындығы бойынша тесттерді 
тапсырып, полиграфологиялық 
тексеруден өтті.  

Аттестация өту барысында 
аттестацияланушылардың кәсі-
би және жеке сапасына назар 
аударылды. 2 күндік отырыстың 
қорытындысы бойынша атте-

стациялау комиссиясы келесі 
қортындыға келді: 5 қызметкер  
атқарып отырған лауазымына 
лайық және кадр резервіне ен-
гізу үшін немесе жоғары тұрған 
лауазымға көтеруге ұсыныла-
ды, ал қалған қызметкерлер  
атқарып отырған лауазымына 
лайық.

Қостанай облысының 
ТЖД кадрлық жұмыс бөлімі.

Кезекті аттестациялау өтті 
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Тіршіліктіњ басты кμзі –
су. Онда да ауыз су мєсе-
лесі б‰гінде алдыњѓы
орынѓа шыќты. Ертеректе
салынѓан су ќ±бырлары-
ныњ єбден ескіріп, μзен-
кμлдердіњ ластануы еліміз-
дегі мыњдаѓан елді мекенніњ
халќын єбігерге салѓаны
шындыќ. Дегенмен, ќол
ќусырып, ќарап отыруѓа
болмас. Мемлекеттік "Аќ-
б±лаќ" баѓдарламасына
μзіндік ‰лес ќосќан азамат-
ты ¦зынкμл ауданына ќа-
расты Обаѓан ауылынан
кезіктірдік. Ауылдыњ аптал-
дай азаматы, "Мирас" ШЌ
басшысы Болат Кєрібаев
осыдан ‰ш жыл б±рын μз
ќаржысына су тазартатын
ќондырѓы салыпты. Биз-
нестіњ єлеуметтік жауап-
кершілігі ‰шін Мемлекет
басшысы таѓайындаѓан
"Парыз" сыйлыѓын да алып
‰лгерген кєсіпкер осылай-
ша μзініњ туѓан ауылындаѓы ауыз
су мєселесін толыѓымен шеш-
кен.

– Су 54 метр терењдіктен ар-
найы 7 фильтрден μтіп, артыќ
т±з, техникалыќ ќоќыс пен бак-
териялардан тазартылып, т±шы-
тылып шыѓады. Ќондырѓыныњ
к‰ніне 4 тоннаѓа дейін су тазар-
туѓа ќуаты жетеді. Сапасы сани-
тарлыќ-эпидемиологиялыќ стан-
ция мамандарыныњ жіті баќыла-
уында. Б±рын кμл суын ішіп,
т‰рлі ауруларѓа душар болѓан

АЌБ¦ЛАЌ

ауылдастарымныњ денсаулы-
ѓын ойлап, осындай ќондырѓы-
ны орнаттыќ, – дейді Болат
Ж±маш±лы.

Жобаны ж‰зеге асыруѓа 5 млн
тењге ж±мсалыпты. Алайда
ќ±рал-жабдыќтардыњ ‰здіксіз
ж±мыс істеп т±руы ‰шін жеті сай-
ын таблеткалы жєне иодталма-
ѓан т±з, марганец, картридждер
сатып алынады. Соѓан ќара-
мастан ауыз судыњ бір литрі
1 тењге.

– "Судыњ да с±рауы бар"
дейді ѓой. Тегін судыњ ќадірі бол-

Арќалыќтаѓы "Алюминќ±ры-
лыс" ЖШС-ніњ жолшылар брига-
дасы биыл жаз шыѓысымен
аѓымдаѓы жол жμндеу ж±мыста-
рын бастап кеткен болатын.
Ќалалыќ "Т±рѓын ‰й ќ±рылыс жо-
лаушылар кμлігі жєне автомо-
биль жолдары" ММ-мен келісім
шартќа отырѓан ±жым жоспарѓа
сай ќала жєне ќала іргесіндегі
поселкелерде кμшелердіњ ой-
ш±ќырын б‰тіндеп сондай-аќ,
Молодежный, Жалѓызтал, Алуа,
Ќайыњды, Ќызылж±лдыз, Екідіњ,
Жањаќала, Алуа ауылдарында
да кμшеаралыќ жолдарды те-
гістеп шыќты. М±ныњ сыртында
"Арќалыќ– Шилі" баѓытында
3 мыњ шаршы метр жолды
жμндеуден μткізді.

– ¤њірдегі жалѓыз жол жμндеу-
ші мекеме болѓандыќтан жос-
пармен санасып жатќан жоќпыз.
М‰мкіндігінше мμлшерден асып

т‰суге к‰ш саламыз. Есесіне,
елдіњ алѓысына кенелудеміз, –
дейді жол шебері Батырхан
Д‰йсебай±лы.

 Серпінді серіктестік енді μз
ќаражатымен ќала кμшелерін
ќалыпќа келтіруді ќолѓа алды.

Ќуаныш
     ЕСЌАБЫЛ

Сапалы ауыз су –

майды. Маќсат пайда
табу емес, су ысырап
болмасын деп осы ба-
ѓаны бекіттік. Себебі
шыѓын шаш етектен, –
дейді ауыл жанашыры.

Обаѓандыќтар тех-
никалыќ суды ауыл ай-
наласында орын теп-
кен ‰ш кμлден алады.
Сондыќтан т±шыту
стансасына ќ±тыла-
рын (фляг) ала келген
т±рѓындар м±ндаѓы
суды тек ішу ‰шін ќол-
данатынын айтады.

– Ауыз су мєселесi
шешiмiн тапќанына
бєрiмiз ќуаныштымыз.
Б±ѓан дейiн ауыл
т±рѓындары жаппай
кμлдiњ суын iшкен бо-
латынбыз. Мiне,
мμлдiр, дємi ж±мсаќ,
тазалыѓы жаѓынан ги-
гиеналыќ талапќа сай
ауыз суѓа ќол
жеткіздік. Осынау іске
себепші болѓан ауыл
жанашыры Болат

Ж±маш±лына ‰лкен рахметімді
айтамын. Бiр ќ±ты су iшуiмiзге 1-
2 к‰нге толыќ жетедi, баѓасы да
кμњiлге ќонымды, – дейдi ауыл
т±рѓыны Бегайдар Байменов.

Обаѓан Россия ауылдыќ окру-
гіне енгентіктен б±л ауылда єкім
жоќ. Есесіне, єкімге бергісіз аза-
маты бар. Туѓан ауылыныњ таѓ-
дырына бей-жай ќарамай, мем-
лекеттік "Аќб±лаќ" баѓдарлама-
сыныњ ж‰зеге асуына атсалы-
сып отырѓан Болат Кєрібаевтыњ
ісі кμпке ‰лгі болары сμзсіз.

Аѓымдаѓы жμндеу
аќысыз ж‰ргізілуде

Атап айтќанда Ш. Жєнібек кμше-
сінен орталыќ "Жігер" стадионы-
на дейін жєне Абай кμшесінен
А.Байт±рсынов кμшесіне дейін
жолдар тегістеліп, асфальт
тμселді.

 Арќалыќ ќаласы.
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ТКШ-НЫ ЖАЊЃЫРТУ

КЄСІПКЕРЛІК
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Елімізде кєсіп кμзін ашып, іс
бастаймын деген адамѓа кењ
жол ашылѓан. Кєсіпкерлікке ын-
талы жандарѓа мемлекет тара-
пынан кμрсетілетін ќолдауда:
тегін оќу курстарынан μткізу,
бизнес жоспарын жасауѓа
жєрдемдесу, жењілдетілген не-
сие ќолжетімділігін ќамтамасыз
ету сынды кμптеген игілікті ша-
ралар бар.

 Арќалыќ ќаласыныњ т±рѓы-
ны Д.Ташаева да мемлекет ќам-
ќорлыѓыныњ арќасында бір
к‰нде кєсіпкер болып шыќты.
Єрине, ол б±ѓан дейін жоѓары-
да айтќанымыздай кєсіпкерлік-
ке бейімдеудіњ оќу курстарынан
μтті.   Наќтыраќ айтќанда 2014
жылы "Бизнестіњ жол картасы–
2020" баѓдарламасы аясында
Ќазаќстан Республикасыныњ
"Даму" кєсіпкерлікті дамыту
ќоры" АЌ ±йымдастырѓан
"Бизнес кењесші" жобасы бой-
ынша ісін жања бастаѓан
кєсіпкерлерді ќысќа мерзімді
оќыту курсын аяќтаѓандыѓы
жμнінде сертификатќа ие бол-
ды.

Енді, міне "Моноќалаларды
дамыту 2012–2020" мемлекеттік
баѓдарламасына ќатысу арќы-
лы ‰кіметтен 2 млн. тењге ќайта-
рымсыз несие алып, "Химиялыќ
тазалау жєне кір жуу"
кєсіпкерлігін ашты.

Баѓдарлама талабы бойын-
ша кєсіпкерлікке ќажетті ќон-
дырѓыларды сатып алуда
кєсіпкердіњ μз жанынан ќосатын
белгілі бір мμлшерде ќаражаты
болуы тиіс. 2 млн. 400 мыњ тењ-
гемен тєуекелге бел буѓан
кєсіпкер ойѓа алѓан ісініњ нєти-
желі болатындыѓына кμз жеткі-
зе бастаѓасын, аянып ќалмады.
Болашаќ бизнесіне 3 млн. тењ-
ге кμлемінде ќаржы салды.
Б‰гінде ж±мыс орнына ќажетті
ќондырѓылар толыќтай орнаты-
лып, 5 адамды ж±мыспен ќам-
тып отыр.

Жања бизнес нысаныныњ
салтанатты ашылуына ќалалыќ
кєсіпкерлік бμлімі мен кєсіпкер-
лер палатасы Арќалыќ ќала-
сындаѓы μкілдігініњ басшылары
ќатысты.

Мемлекет тарапынан кμрсе-
тіліп жатќан ќамќорлыќтарѓа
алѓысын айтќан жања кєсіпкер
Динара Саѓынбекќызы ќала-

даѓы "Алѓабас М" сауда базары
басшылыѓыныњ да тыњнан іс
бастаѓанын ескеріп, орынды
жалѓа беруде жењілдіктер жасап

жатќанына ризашылыѓын
білдірді.

– Б‰гінгі тањда кєсіпкерлікті
ќолдау кењ μріс алып т±р. Жал-
пы, "Бизнестіњ жол картасы–
2020" жєне "Моноќалаларды
дамыту" баѓдарламалары бас-
талѓалы бері Арќалыќ ќаласы
бойынша 36 жоба, оныњ ішінде
гранттыќ ќаржыландыру 24
жоба (54,5 млн тењге), субси-
дия 8 жоба (56,0 млн. тењге),
гарант арќылы 4 жоба ж‰зеге
асты. М±ныњ сыртында моно-
ќалаларды дамыту баѓдарла-
масы аясында 65 кєсіпкерге
170,0 млн. тењге шаѓын несие
берілді.

Мемлекеттік баѓдарламалар
барысында ќала бойынша
95 адам (65 адам микрокредит,
8 адам субсидия жєне гарант,
22 адам грант) мемлекеттік ќол-
дауѓа ие болды.

Ќазір, екінші дењгейдегі бан-
ктер де халыќќа бет б±ра бас-
тады. Мєселен, биылѓы жыл-
дыњ 7 айы ішінде Халыќ банкі
пайыздыќ ‰стемесін субсидия-
лау арќылы жалпы ќ±ны 57,5
млн. тењге т±ратын 5 жобаны
маќ±лдады. Б±л μткен жылмен
салыстырѓанда кμрсеткіштіњ
2 есеге артќандыѓын кμрсетеді.
Ќазіргі тањда банкте жалпы
ќ±ны 123,0 млн. тењгені ќ±рай-
тын 8 жоба ќаралу ‰стінде, –
дейді ќалалыќ кєсіпкерлік
бμлімініњ басшысы Дархан
Хамзин.

 Арќалыќ ќаласы.

Жања кєсібін
бастады

ОБАЃАНДАОБАЃАНДА
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Арѓымаќ атын жаратып,
Аузына елді ќаратып.
Ж‰р ме екен Болат аѓамыз
Жаќсы хабар таратып.

автор.автор.автор.автор.автор.
 Бойынан адами ќасиеттердіњ

сан ќырын байќауѓа болатын
Бекболат Сєкен±лы Бопинді ел-
ж±рты жаќсы біледі. Б‰гінде ол
μмірдіњ сан белестерін артќа тас-
тап, зейнеткерлік жасќа жетіп
отыр. ¤мірбаян параќшасындаѓы
жазулар ±зынсонар болып кμрін-
бегенімен, ењбек жолында бірта-
лай жетістіктерге жеткенін паш
етеді.

Бекболат Сєкен±лы 1952 жылы
15 тамызда Ќостанай облысы,
Мењдіќара ауданы, ќазіргі Ќара-
тал ауылдыќ округіне ќарасты
Байѓожа елді мекенінде д‰ниеге
келген. 1969 жылы Ќараталдаѓы
орта мектепті тємємдап, Ќостанай
ауылшаруашылыќ техникумын,
кейін жоѓарѓы институтын бітіріп,
ќос дипломды инженер-зоттех-
ник атанады.

 1976 жылдан 1990 жылѓа дейін
Торѓай облысындаѓы Арќалыќ
ауданы, кейіннен Амантоѓай
ауданыныњ "Мирный" кењша-
рында бас маман, директордыњ
орынбасары ќызметтерін атќар-
ѓан. 1990 жылдардан бастап Аман-
тоѓай, Арќалыќ аудандыќ ауыл-
шаруашылыќ басќармалары бас-
тыѓыныњ бірінші орынбасары,
одан соњ "Амантоѓай", "Ањѓар"
кењшарларыныњ директоры бо-
лып ќызмет атќарды. 1999 жыл-
дан бері Ањѓар ауылындаѓы "Жо-
салы" ЖШС директоры. Ењбегі
елеусіз ќалмады. Ауыл шаруашы-
лыѓын μркендетуге ќосќан ‰лесі
‰шін Елбасыныњ Алѓыс хатымен,
Ауыл шаруашылыѓы ми-
нистрлігініњ ќ±рмет грамотасы-
мен, облыс, ќала єкімдерініњ гра-
моталарымен марапатталѓан.
2005 жылы Арќалыќ ќаласыныњ
"Жыл адамы" ќ±рметті атаѓына ие
болды.

 Бекболат Бопин сан ќырлы
μнер иесі. ¤нердіњ ењ жоѓары
шыњы саналатын поэзияны пір
т±тады. Жастайынан жыр жазып,
елге, жерге, отанѓа деген махаб-
батына сызат т‰сірмей келеді.
¤лењдері республикалыќ, облыс-
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тыќ басылымдарѓа шыѓып, ме-
рейін асырып ж‰р. Єн айтып, дом-
быра тартса тыњдаушысын елтіп
єкетеді. Сурет, м‰сін салѓанда туын-
дысыныњ бар бет болмысын ашып,
шынайы кейіпте шыѓарады. Саз-
герлігі де бір тμбе. "Туѓан жер",
"Анама", "Ќызыма" сынды сырѓа
толы єндерді кμкейіне ќондырѓан.
Ќысќасы ќай μнерді болмасын
жай ермек ‰шін ќумай, єрќайсы-
ныњ шырќау шыњына шыѓып, жан
лєззатын ала білген жан.

Ќарап отырса жас к‰ніне де
μкпесі жоќ екен. Басќарманыњ
баласы болды. Єрі кμп ќыздыњ
ішіндегі жалѓыз ±л болѓандыќтан
єсіресе, анасы марќ±м мейірімін
ерекше тμгуші еді. Кμзінен таса
ќылмай "Болатым, ќолќанатым"
деп отыратын. Зейнетке шыќќан-
нан кейінгі жылдарда єкесі зер-
герлікпен айналысып, ат арба,
шана жасап ауыл аймаќтыњ м±ќта-
жын μтеді. Есті бала ойынѓа ќ±март-
пай єкесініњ жанынан табылуѓа
тырысты. Кμзі ќаныѓып ж‰ріп,
келе-келе μрімшілік, ±сталыќ
μнерді де мењгеріп алды. Ертоќым,
ќамшы, ж‰ген, ноќта, μмілдірік,
ќ±йысќан тєрізді ат єбзелдерін ай-
шыќтап жасаѓанда алдына жан
салмайды. "Майдан ќыл суырѓан"
дегендей, ќамшыныњ сабынан кμз
тартар μткір кездікті алып шыќќан-
да сиќыршы ма, деп ќаласыњ...

 Темірден т‰йін т‰йіп, аѓаштан
ою ойѓан Болат аѓаныњ ќолынан
келмейтін зат жоќ. Ќалада μтетін
ауылшаруашылыќ к‰ндеріндегі
екі-‰ш к‰нге созылатын мерекелік
іс-шараларѓа ќатысып, μз ќолымен
жасаѓан 9 ќанат киіз ‰йін жарќы-
ратып тігіп, Бєйтеректіњ макетін
орнатып, су б±рќаѓын атќылатып
жиналѓан халыќќа талай тањдай
ќаќќызатын. Соныњ бір айѓаѓын-
дай, μзініњ мерейтойына арнап
жасап, μз ауласына орнатып ќой-
ѓан 2 ќабат киіз ‰йі – дєл ќазір
"ЭКСПО–17"-ге с±ранып т±рѓан-
дай...

Бекболат аѓа ж±байы Аќмарал
Нєбиќызымен бірге Руслан, Инди-
ра, Шыњѓыс есімді ‰ш бала тєр-
биелеп μсірді. Б‰гінде олардыњ
єрќайсы єр салада жемісті ењбек
етіп ж‰р. Бєрі де μнерлі, μнегелі,
тєрбиелі отбасы иелері. Ата-ана-
сымен сєт сайын хабарласып, са-
ѓыныштарын сейілтіп т±рады. Не-
мерелері Бекзат пен Данай, Тай-
мас та ата-єжесі дегенде ішкен
астарын жерге ќояды.

 Ел ж±рттыныњ еркелеткені бо-
лар Бекболат аѓаны Болат, ж±байы
Аќмаралды Марал деп атайды.
Талай жаќсы мен жайсањдар дас-
тарќандарынан дєм татты. Социа-
листік ењбек ері Еркін Єуелбеков,
ѓ±лама ѓалымдар Манаш Ќозыба-
ев, Кенжеѓали Саѓадиев, атаќты
сазгерлер Єсет Бейсеуов, Еркеѓа-
ли Рахмадиев, дєулескер к‰йші-
лер Ќаршыѓа Ахмедияров, Секен
Т±рысбеков, єйгілі єнші Лаки
Кесоглу ќонаќжай пейілдерін
кμріп, жылы лебіздерін білдірген.

Болат аѓаныњ таѓы бір ќыры ат-
паздыќ. Баптаѓан ж‰йріктері рес-
публикалыќ, облыстыќ жарыстар-
да топ жарып елдіњ абыройын ас-
ќаќтатып ж‰р.

Кейіпкеріміз ‰стінен су
тμгілмейтін "Айќасќа" жорѓасына
мініп, ауыл шетіне шыќќанда ас-
тындаѓы атыныњ да, ќаздиып отыр-
ѓан μзініњ де еш ќимылы білінбей,
кμз алдыњда керемет кμрініс сы-
наптай сырѓиды.

Бейне бір Болат аѓа μзініњ жазу
столында бар зейінін сала жыр
жолдарын аќ ќаѓазѓа μрнектете
т‰сіріп жатќандай...

Ањѓар ауылы,
Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: СУРЕТТЕ: СУРЕТТЕ: СУРЕТТЕ: СУРЕТТЕ:  Б. Бопин, "Жосалы" Б. Бопин, "Жосалы" Б. Бопин, "Жосалы" Б. Бопин, "Жосалы" Б. Бопин, "Жосалы"
ЖШС басшысы.ЖШС басшысы.ЖШС басшысы.ЖШС басшысы.ЖШС басшысы.

Ќырыќ жыл бойы бойт±марымдай саќталып,
Хаттарыњ жатыр, сμздеріњ есте саќталып.
Даусыњды Апа, естіп т±рѓандай боламын
Оќыѓан сайын ќолыњмен жазѓан хатты алып.

Б±ѓанам ќатпай, ертерек ±штым ±ямнан,
Болашаѓымныњ ќазыѓын іздеп ќияннан.
¤зіњсіз μткен ±заќ жылдарда іркілген
Кμз жасым б‰гін бетімді жуса ±ялман.

Ќуанып келіп, ќимай кететін к‰здегі,
Жан ауыртады аќќу ќаздардыњ тізбегі.
¤зіњді солай келіп кетумен ќинаѓан
Мањдайымдаѓы єжімдер соныњ іздері.

Ел-ж±ртымыздыњ еркесі болып кезінде,
‡йге сыймаѓан бала боп μстім μзім де.
Сыртымнан ѓана айналып мені толѓанып
Ана мейірім т±ратын т±нып кμзінде.

Дєрежем μсіп, мен атќа мінсем с‰йіндіњ,
Хал-жайын кμріп, беделді т±рмыс к‰йімніњ.

Ќайда ж‰рсењ де аман болшы деп, жалѓызым
Тєуба ќылушы ењ тарќаѓанына т‰йінніњ.

Есімде меніњ туып-μскен жер ауылым,
¦мытќан емен ќадірлі елдіњ ќауымын.
Шалѓайда т±рып, сирек кездесіп ж‰ргенде
Жат бауыр болып кетпесе екен бауырым.

Жастыѓы ‰йден, кештетіп б‰гін келер деп,
Ќ±малаќ салып, к‰туші едіњ елењдеп.
¤зіње жетсем, т±мау тисе де жазушы ењ
Ќ±лыным деген бір сμзіњмен аќ мені емдеп.

Алањсыз μскен ‰йіміз т‰ске енеді,
¤зіњмен Апа тілдескім келе береді.
Сеніњ немерењ маѓан немере с‰йгізді
Солардыњ саѓан ќызыѓын айтќым келеді.

Алладан с±рап, баламнан б±рын жанымды ал,
Дей-т±ѓын єрбір аналар айтар наным бар.
Біздермен бірге болмасањ даѓы анашым
¦рпаќтарыњныњ бойында асыл ќаныњ бар.

                             Бекболат    Бекболат    Бекболат    Бекболат    Бекболат БОПИНБОПИНБОПИНБОПИНБОПИН.....

Бойт±мар хаттар

Б±л к‰ні зейнеткерлікке
шыќќалы отырѓан Серікбай
Єбжан кейінге б±рылып ќара-
са бар ѓ±мырын ењбек етумен
μткізген екен. Ењбектіњ дємін
зейнеткерлікке шыќќанда се-
зіну бар баќыт ќой. ¤зі Торѓай
μњірі Екідіњ ауылында туып
μсті.

 Серікбай бір ‰йдіњ жалѓыз
±лы. Анасы Аќзейнеп μте
кμрікті, таза, ќолынан μнер та-
мѓан шебер кісі болды. Ол
кісініњ ќолынан шыќќан киім-
дерді сол μњірдегі кμп кісілері
киді. Серікбай да 10 сынып
оќыѓанша тек анасыныњ тіккен
киімдерін киіп μсті. Ал єкесі Зия-
ден μмір бойы малшы болѓан.
Ењбегі де еленді. Ењбек Ќызыл Ту
Орденініњ иегері атанѓан. Темір-
ден т‰йін т‰йген ±ста. Ауылѓа ке-
ректі ораќ, μзге де т±рмыстыќ
б±йымдарды ќолдан соѓатын.
Єкеден ќалѓан кμрік єлі к‰нге бар.
Осындай єке мен анадан туып,
тєрбие алѓан Серікбай да ењбек-
ке жаќын болды. Жалѓыз ±л деп
ешкім еркелетіп жібермеді.

70-жылдардыњ басында Руд-
ный индустриалдыќ техникумын
бітірген жас жігіт бірден туѓан
μлкеге оралды. Жас жігітті  ауыл
басшылары бірден шаруашы-
лыќќа  ќабылдап,  ауыл  жастары
оны  кμп  ±замай  комсомол-жас-
тар  ±йымыныњ жетекшілігіне сай-
лады.  ¤йткені  оныњ бойынан
бала кезден-аќ  μз  ортасын бас-
ќаруѓа, ±йымдастыру  ж±мыста-
рына бейімділік, кμшбасшылыќ
ќабілеті байќалып  т±ратын. Ењ-
бекќорлыѓы болар халыќ депута-
ты, Екідіњ ауылдыќ кењесініњ
тμраѓасы, кейін туѓан ауылѓа єкім
болды. Осы орында тура 20 жыл
ењбек етті. Ќиындыѓы мен ќызыѓы
мол жылдар. Бір орында тапжыл-
мастай 20 жыл ењбек ету, оныњ
сыртында ауыл басќару оњай
емес екені белгілі. Б±л нарыќ
жылдар, ќиындыѓы мол кезењ
болатын.

"Єкім бол, халќыња жаќын бол"
деген ±станымды ол ешќашан

ЕЊБЕК АДАМЫ

Ењбектіњ де
зейнеті бар

естен шыѓармады. Туѓан жердіњ
т‰тінініњ т‰зу шыѓуы ‰шін барын
салды. Кісініњ айтќан μтініш-
тілегін жерге тастамай, кμп ша-
руаныњ ќырын біліп, жанданды-
рып та жіберетін.  Атаќты Кенеса-
ры ханныњ кμтерілісіне Ќайдауыл
болысы, "Торѓай-Ќабырѓа" бойы-
нан ќатысќан тμрт батырдыњ бірі
– Тμлек Жєуке батырдыњ 275
жылдыѓын атап μтуге бастамашы
болѓан да μзі еді. Кейін де ел сені-
мін аќтап, талай жауапты єлеу-
меттік-саяси  шаралардыњ  дайын-
дыѓына  басшылыќ жасап,  ж‰зеге
асырылуын ќамтамасыз етті.
Осынша жыл ењбектен соњ отба-
сы жаѓдайына байланысты
ќалаѓа кμшіп бара жатќанында
аудан єкімі Жомарт Т‰бекбаев
ењбегін елеп, астына ат пен темір
т±лпар, иыѓына шапан жауып ілти-
пат кμрсетіп шыѓарып салѓан еді.

Ќалаѓа келген соњ да ењбек
адамы ќарап отырмады. Ауыл
тірлігі мен ќала тірлігін ±штасты-
ра білді. Кєсіпкерлікті ќолѓа
алды. М±ныњ да ќыр-сырын мењ-
геруге барын салды. Сол баяѓы
±шќырлыѓы, ењбекќорлыѓыныњ
арќасында б±л істі де дμњге-
лентіп єкетті.

Ата-анадан алѓан тєрбие
μмірлік азыѓы болды. Б±л ќасиетті
балаларына да дарытуѓа тырыс-
ты. ¦рпаќты ењбекке баулу отба-
сынан басталады. Ењбектіњ зей-
нетін кμру зор баќыт екенін кейінгі
жастар да т‰сініп μссе екен дейді.

Айтолќын
     АЙЌАДАМОВА

КЕЛБЕТ

…Жалпыѓа Ортаќ Ењбек Ќоѓамы идеясы кμз жетпейтін
кμкжиекте ойлап табылмаѓан.

Б±л – практикалыќ, прагматикалыќ идея. Ол маѓан тіпті
етене жаќын, μйткені, мен ќазаќстандыќтар жаќсы білетін-
дей, μзімніњ кєсіби жолымды "аќ саусаќтар" секілді кабинет-
те де, паркетте де емес, ж±мысшы-металлург ретінде бас-
тадым. Ал б±л, атап айтсам, наѓыз кєсіп болып табылады!

ЌР Президенті Н±рс±лтан Назарбаевтыњ
"Ќазаќстанныњ єлеуметтік жањѓыртылуы:

Жалпыѓа Ортаќ Ењбек Ќоѓамына ќарай 20 ќадам"
маќаласынан ‰зінді.

 Арќалыќта осындай атау-
мен, ќаланыњ ќ±рметті азаматы
К.Аќанныњ 80 жылдыќ мерей-
тойы аталып μтті. Таѓылымды
кешті белгілі аќын, журналист,
ќажы Х.М±сабаев ж‰ргізді.

Жиналѓан ќауым алдымен
жергілікті телеарна єзірлеген
"Ѓибратты ѓ±мыр иесі" атты теле-
хабарды тамашалады. Салта-
натты шаќта мерейтой иесіне
сахна тμрінен орын беріліп,
ќошемет, сый-сияпат кμрсетілді.

"Болмысы бμлек азамат"
Ќала єкімініњ орынбасары

Е.Мєметеков ќ±ттыќтау лебізін
білдірді. Облыстыќ ардагерлер
±йымыныњ тμраѓасы К.‡кі±лы
мерейтой иесініњ  омырауына
орталыќ ардагерлер кењесініњ
ќ±рмет белгісін таѓып, иыѓына
шапан жауып, астына ат мінгізді.
Кеш иесініњ туѓан жері Аманкелді
ауданынан мєслихат хатшысы
Є.Саматов пен ардагерлер
±йымыныњ тμраѓасы Б.Уахитов
елдіњ сєлемін жеткізіп, шапан
жауып ќ±рмет кμрсетті.   Ел аѓала-
ры, сыйлас інілері ілтипаттарын
білдіріп, аќындар арнау жырла-

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

рын оќыды.
Орталыќ ардагерлер ±йымы-

ныњ ќ±рылѓанына 27 жыл болса,
соныњ 15 жылында Кєки Шєріп-
±лы Арќалыќ ќалалыќ ардагер-
лер ±йымын абыроймен басќа-
рып келеді.

Кеште ардагерлерден ќ±рал-
ѓан "Ќазына" ансамблі μнер
кμрсетті. Кєки аѓа баласы
Єділмен бірге ќ±йќылжыта к‰й
тартты. Сан ќырлы талант иесініњ
"Арќалыќ – астанасы Торѓайым-
ныњ", "Ардагерлер" єндері шыр-
ќалды.

 Арќалыќ ќаласы.
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"Пендеге біткен д‰ние,
Байлыќ па, баќ па, бєрібір.
Кμзіњнен бір к‰н ±шады –
Таѓдырдыњ берік зањы б±л..."

Кењшілік Кењшілік Кењшілік Кењшілік Кењшілік МЫРЗАБЕКОВ.МЫРЗАБЕКОВ.МЫРЗАБЕКОВ.МЫРЗАБЕКОВ.МЫРЗАБЕКОВ.

...Ол меніњ институт ќабырѓасында
танысып, аш ќ±рсаќ ж‰ріп бірге оќыѓан
досым болатын. Оныњ есімін тірлігімде
сірє да ±мыта алмаспын. Болат досым
мейлінше ќарапайым, досќа адал азамат
еді.  Кім-кімде адал дос жоќ дейсіњ?! Мен
‰шін Бμкењніњ жμні бμлек болатын.
¤йткені ол аузынан шыќќан сμзіне ие
болып, оны уаќытында орындауѓа ‰немі
асыѓып ж‰ретін.

Жєне ауырдыњ ‰стімен, жењілдіњ ас-
тымен ж‰руді жаны ќаламайтын. Атам
ќазаќтан ќалѓан "Жаќсылармен бірге
ж‰рсењ, жаќсы-жаќсы іс кμресіњ" деген
аталы сμз бар. Болат досым кезінде жаќ-
сы-жайсањдармен жанасып ж‰ре білді.
Солардыњ бірі, бірге туѓан бауырындай
болып μле-μлгенше сыйласып μткен,
μмірде орны бμлек М±хамеджанов Орал
Байѓоныс±лы болатын. Атќа мінген
адамды алыстан тани білетін Орекењ
Аманкелді ауданына єкім болып келісі-
мен, б±рын таныс-білісі болмаѓан
Бμкењді μзініњ орынбасары етіп таѓай-
ындайды. Б±л 1992 жылдыњ алѓашќы ай-
ларыныњ бірі болатын. "Жаќсыныњ
жаќсылыѓын айт, н±ры тассын" деген
аталарымыз. ¤мірден μткеніне 2-3 жыл-
дыњ ж‰зі болѓан Орал Байѓоныс±лы
жайлы "Халќым деп соќќан ж‰регі" атты
естелік кітабына енген "Сегіз ќырлы,
бір сырлы" естелігінде Болат досым сол
сєтті былай деп есіне алыпты. Ол кезде
ол аудандыќ атќару комитеті тμраѓасы-
ныњ орынбасары болып ќызмет атќа-
ратын. "Орекењ мені ќызмет орнына
шаќырып алып, – Б±л ќызметті істеге-
ніње бірер жыл ѓана болыпты. Сондыќ-
тан мен сені одан єрі жемісті ж±мыс
істеу ‰шін μзімніњ орынбасарым етіп
таѓайындап отырмын.

Сеніњ таѓдырыњды жан-жаќты сара-
лап, осылай шештім. Адал ќызмет жа-
сайтын бол! Мен єділдік пен адалдыќты
єрќашан бірінші орынѓа ќоямын! Еш-
кімге зєредей ќиянат жасаѓым келмейді.
¤зіње кμрсетілген осы сенімді аќтайтын
бол! ¤зіњді де, мені де ±ятќа ќалдырып
ж‰рме" деді. Мен оныњ кабинетінен
ќуанып, ќайраттанып шыќтым. Себебі,
бєріміз де пендеміз ѓой. "Жања єкім мені
таѓайындай ќояр ма екен, ж±рттыњ
сμзіне еріп, басќа біреуді ќалап жатса,
онда ќалай болады?" деп ойлап ж‰р едім.
Себебі, ол кезде жања єкімніњ кабинеті-
не кіріп ж‰рген аќсаќалдар мен єр
алуан жылпостар жоќ емес еді. Олар-
дыњ кейбіреуі мені ±натпайтын. Соны
ойлап, "Жања єкім таѓдырыма ат‰сті
ќараса, жылы орнымды суытып, басќа
жаќќа ќызмет ауыстырып кетем бе?"
деген ой да бар еді кμкейімде" деп сол

ЕСТЕЛІК

кездегі кμњіл ќобалжуын
ж±рттан жасырмай жайып са-
лыпты.

Сол естелігінде ол "...Ќиын-
дыќ ‰й салуда емес, сол ‰йді
кімдерге беруде болды. (1993
жылы Орекењніњ бастамасы-
мен Аманкелді поселкесінде

100 т±рѓын ‰й салынып, сол жылы пай-
далануѓа берілген болатын – А.Б.) А.Б.) А.Б.) А.Б.) А.Б.) Ко-
миссияныњ тμраѓасы – Орекењніњ μзі,
орынбасары мен болдым. ‡й с±раушы-
лар кμп. Кабинетім кезектен ќ±рѓама-
ды. Ж±рттыњ бєрі жања ‰й алѓысы ке-
леді. "Маѓан бер" дейді. "Жоќ, Сізден
гμрі жаѓдайы тμмен бєленше, т‰геншеге
бергеніміз жμн ѓой" десењ, ашу шаќы-
рып, айќай-шу шыѓарады. "Оѓан неге бе-
ресіњ? Оныњ ќандай ењбегі сіњді? Аудан-
ѓа менен артыќ ќызмет жасаѓан кім
бар?" деп тепсінгендердіњ ќ±ќайын ба-
сымнан аз μткерген жоќпын. М±ндайда
комиссия м‰шелері де ќызыќ, арыз жа-
зып, айќай-шу шыѓаратындарды кμрген-
де сырттап, мєселені шешуді маѓан
итеріп тастайды. Ал былайѓы кезде "‡й
бμлуге біздіњ де правомыз бар, біз ко-
миссия м‰шелеріміз" дегендер де болмай
ќалѓан жоќ. Немесе бетіње "Сенікі
д±рыс" деп, былай шыѓа бере, "Ой, ол
д±рыс істемей отыр" дейтіндер де табыл-
ды. Осыныњ бєрін д±рыс шешу ‰шін
єділдік танытуымыз керек еді" деп оќыр-
мандарѓа аѓынан жарылыпты. ("Халќым
деп соќќан ж‰регі", Астана, 2015, Фоли-
ант баспасы, 158-159 беттер)

Сол Бμкењ айтќан єділдіктіњ μз басым
тікелей куєгері болып едім. 1993 жылы
Аманкелді поселкесінде салынѓан 100
‰йдіњ 10 ‰йініњ ќ±рылысы мен ж±мыс
істеген "Агропромстрой" бірлестігіне
ж‰ктелген болатын. Б±л ж±мысты бір-
лестікке ќарасты "Жылжымалы меха-
никаландырылѓан № 1 колонна" (ПМК)
атќаруѓа тиісті болатын. Біраќ аталѓан
колоннаныњ бастыѓы ала жаздай єн са-
лып, ќылышын с‰йретіп ќыс келгенде,
ќауќарсыздыќ танытып, басталѓан
‰йлерді аяќтауѓа к‰шініњ жетпейтінін
айтты. Бірлестік басшылары аќылдаса
келе, мені аспанда "аќ масалар" ±шып
ж‰рген желтоќсан айыныњ басында,
ќ±рылыс ж±мыстары аяќталмаѓан 5
‰йдіњ ќ±рылыс ж±мыстарын аяќтап,
оларды пайдалануѓа беру ‰шін Аман-
келді поселкесіне жіберді. Келсем, ќ±ры-
лысы аяќталмаѓан 5 ‰йдіњ жаѓдайы ит
байласа т±рѓысыз екен. Есік-терезелері
тыѓындалмаѓан ‰йлерде ќандай береке
болсын?! Содан ќыстыњ кμзі ќырауда
сол ‰йлерге жылу ж‰йесін ж‰ргізіп,
єрлеу ж±мыстарын ж‰ргізуге жаѓдай
жасаттым. Сонда к‰ндіз-т‰ні меніњ
ќасымда Болат досым ж‰рді. Жања жыл
мейрамына бір к‰н ќалѓанда 5 ‰йдіњ
ќ±рылыс ж±мыстарын толыќ аяќтап,
мемлекеттік актымен пайдалануѓа
бердік. Сол ‰йлердіњ болашаќ иелері
б±лай болады деп к‰тпесе керек. Жања
‰йлеріне кμшуді єр нєрсені сылтаура-
тып (жем-шμбіміз, отынымыз жоќ еді
дегендей – А.Б.– А.Б.– А.Б.– А.Б.– А.Б.) созбаќќа салѓылары
келді. Осы жаѓдайды айтып, Бμкењ
екеуміз аудан єкімі Орекење кірдік. Ол
"Ќандай ±сынысыњ бар?" деп Болат до-
сыма ќарады. Ол "Ореке, б±л ‰йлерді
біреулердіњ табалдырыѓында жаутањдап

ж‰рген, жаѓдайлары тμмен жандарѓа
берсек, єділ шешім болар еді" деді. ‡немі
єділдікті ту етіп ж‰ретін досымныњ б±л
сμзі Орекењніњ ойынан шыќты білем,
"Д±рыс шешім ќабылдапсыз Болат Єуез-
хан±лы "жањаѓы айтќан адамдарыњыз
жања ‰йлерге б‰гін кμшіп алсын" деді.
Адалдыќты айналып, єділдікті аттап
μтпейтін басшыларѓа риза болып, Ар-
ќалыќтаѓы бір ай бойы кμрмеген бала-
шаѓама жетуге асыќтым.

...Болат досымныњ кенеттен жарыќ
д‰ниемен ќоштасуы мен ‰шін к‰тпеген
жаѓдай болды. Ќаралы хабарды Ќоста-
най ќаласына бара жатќанымда жол
‰стінде естідім. Оныњ алдында, бір к‰н
б±рын оны Астана ќаласынан Ќоста-
найѓа ±лдары Ќанат пен Ержанныњ ауыр
халде алып кеткенін естіген болатынмын.
Б±л хабарды естігеннен кейін ‰йімде
тыныш жата алмай, тез жиналып жењіл
машинамен жолѓа шыќтым. Ойым Ќос-
танайѓа тезірек жетіп, жанымдай жаќсы
кμретін досыммен баќ±лдасып ќалу.

Марќ±м досымды соњѓы сапарына
шыѓарып салуѓа ж±рт кμп жиналды. Ма-
шинаныњ ішінде отырып, досымныњ
±лдары  Ќанат, Ержан, басќа да жаќын-
жуыќтарына кμњіл айттым. Жерлеу
рєсімініњ басы-ќасында ж‰рген Ќазбек
бауырым арќылы "Топыраѓыњ торќа
болсын" деп ќимас досымныњ ќабіріне
бір уыс топыраќ салып, оќылѓан ќ±-
ранѓа "жаныњ жєнатта болсын" деп
бетімді сипадым. К‰ні б‰гінге дейін
кμкейімде кептеліп ж‰рген бір сауалдыњ
жауабын таба алмай ж‰рмін. Ол μмірде
жалындап, жарќырап жан-жаѓына шуа-
ѓын тμгіп ж‰ретін жандардыњ аяќ-ќол-
дарын жимай сол μмірден кенеттен кете
беретіндері. Неге?! Оныњ бір себеп-сал-
дары болуы керек ќой. Осы ойлар жат-
сам-т±рсам маѓан маза бермейді. Оныњ
себебін жаќында т‰сінгендей болдым.
Кешегі адамзат баласына ‰лкен кесапат
келтіріп кеткен кењес ‰кіметі кезінде
нендей с±мдыќќа, ќандай з±лымдыќќа
жол берілмеді?! Солардыњ бірі кењ бай-
таќ елімізде олардыњ сансыз сынаќ по-
лигондарын ашып, єр жерде ќуатты зы-
мырандар орнатып, ќарапайым халыќ-
ты ќалтыратып ќойѓандары еді. Атом
бомбасыныњ неше атасы жарылѓан Се-
мей жерінде Болат досым 3 жылдай єске-
ри борышын μтегені еді. Ол жер асты
жарылыстары μткізілген Курчатов ќала-
сында болѓан. Б±л 500-ге жуыќ сынаќ
μткізілген аймаќтыњ наѓыз эпицентрі
ѓой. Сол жарылыстардыњ ќасіретін, зар-
дабын кμздерімен кμргендер ќазір кμз
жастарын кμлдей ќылып айтып ж‰р.
Алапат жарылыстардан кейін ауаѓа та-
раѓан улы газдармен кімдер дем алма-
ды?!

63 жасында кенеттен жабысќан ауыр
кеселден μмірден μткен марќ±м єкем
"Тμсек ‰стіндегі ой" атты μлењінде:

...Жаѓым ісік, кμмей ісік, тіл ісік,
Ылѓи ісік байланысќан ќиысып.
Аќ шарбы б±лт, ауру т‰бі сенде екен,
Т±рушы едіњ тас тμбеде ±йысып.

Байќа досым, байќа адамдар,
байќањдар,

Заман келді сμз айта алар,
жай тањдар.

"Атомменен ж±маќ жасап берем"
деп,

Періштені жын ќылмаќшы
сайтандар.

Кμнбістіктен, момындыќтан
тапќанын,

Д±рыс ќазаќ б‰гін айтып жатќаныњ.
Аќ кμњілдік, ањќаулыќта ќаптырды,
Ќулыќ, с±мдыќ,

пєлеліктіњ ќаќпанын.

Атом жайлы кμтере бер ±дайы ‰н,
Бар д‰ние дейтін болсын тыњдайын.
Аурулардыњ ењ арты мен болайын,
Халыќтарѓа саулыќ берші, Ќ±дайым!

– деп Атом жайлы кμкейін кес-кесте-
ген ащы  м±њ-зарын сыртќа шыѓарып-
ты.

Дєрігерлердіњ Болат досыма ќойѓан
диагнозы "¤кпе обыры" (рак). Аурудыњ
атына мінген Бμкењніњ μз ауруы жай-
ында білмеуі м‰мкін емес. Оныњ зейнет-
керлікке шыќќаннан кейін, ењбектен
ќол ‰зу ойында болмаѓан. Біраќ зейнет-
ке шыќпай жатып, биліктіњ орнына
адам іздеп жатќанын естіп, алѓашќы
ойынан айнып т‰сті. Ќалѓаны белгілі,
ауыр ой мен μкпеге т‰скен ісіктіњ ќоз-
дырѓышы ќозып, оны т±рмастай етіп
сары тμсекке байлады.

Болат досымнан Астанаѓа келіп-кетіп
ж‰ргенде, Семей сынаќ полигонында не
кμріп-білгенін с±райтынмын. Ол μзініњ
сыпайылыѓын саќтап, меніњ ќойѓан
с±раќтарымнан сытылып шыѓып, єњгіме
арнасын басќа жаќќа б±рып жіберетін.
Б±л оныњ б±л таќырыпќа сμз ќозѓа-
мауѓа тиісті жерлерге берген антына
адалдыѓын кμрсетсе керек. Б±л жайын-
да Мєнш‰к жењгемізден с±раѓанымда:
"Болат досыњныњ мінезін бір адамдай
білесіњ. Сынаќ полигоны жайлы ешкім-
ге жаѓын ашып, єњгіме айта бермейтін.
Тек "Мєнш‰к, бμлімшемізге Мєскеуден
єскери адамдар келіп жатыр. Олардыњ
келулері тегін емес, егер жер асты
д‰мпуі бола ќалса, Зико (Т±њѓыш ќызы
Зейнепті еркелетіп осылай атайтын –
А.Б.А.Б.А.Б.А.Б.А.Б.) мен Ќанатты терезе мен есікке жа-
ќындатпауѓа тырыс" дейтін. Сол кезде
μзі алаулаѓан алапаттыњ ортасында
ж‰рсе де, ±рпаѓыныњ аман болуын есі-
нен бір шыѓармапты. Осы орайда ойы-
ма аќын Ќайрат Ж±маѓалиев аѓамыздыњ
"Ж±маќтыњ тμрінде" атты μлењі оралып
отырѓаны. Онда аќын аѓамыз:

"Ата болѓан дєуренімді ±наттым,
Немерелер – кєусарындай

б±лаќтыњ.
Балалыѓым ќайта оралып келгендей,
Ж‰рмін ќазір мен тμрінде ж±маќ-

тыњ" – депті.
Осы аќын сμзін Болат досым айтып

т±рѓандай єсер етеді маѓан. Єњгіменіњ
аќиќатын айтар болсаќ, ол ±л-ќызынан
тараѓан ±рпаѓын μлердей с‰йетін, жа-
нындай жаќсы кμретін. Б±л дегеніњ аќын
тілімен айтсаќ Болат досымныњ "аталыќ
дєуреніндегі" "Ж±маќтыњ" тμрі екен
ѓой. Ж±маќ – дегеніміз екініњ біріне
б±йыра бермейтін Алланыњ рахымы,
шапаѓаты.  Ел-ж±ртына μшпес μнеге ќал-
дырѓан досым Болат Єуезхан±лыныњ
мєњгілік мекеніндегі орны – Ж±маќ-
тыњ тμрі болѓай! Кμњіл айнасынан кет-
пейтін оныњ жарќын бейнесі ж‰регі-
мізде мєњгі саќталады.

Асќарбек Асќарбек Асќарбек Асќарбек Асќарбек БЕКТЕМІСОВ.БЕКТЕМІСОВ.БЕКТЕМІСОВ.БЕКТЕМІСОВ.БЕКТЕМІСОВ.
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Рєсімніњ нєтижесі-мемлекеттік ќызметті
кμрсету нєтижесініњ жобасы;

4)  кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы шешімќабылдайды,  мемлекеттік
ќызметті кμрсету нєтижесініњ жобасына
ќол ќояды, 5 минут;

Рєсімніњ нєтижесі-мемлекеттік ќызметті
кμрсетудіњ ќол ќойылѓан нєтижесі;

5) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењ-
се ќызметкерімемлекеттік ќызмет кμрсету
нєтижесін береді, 5 минут.

Рєсімніњ нєтижесі-мемлекеттік ќызмет
кμрсетудіњ берілген нєтижесі.

3. Мемлекеттік ќызмет кμрсету
процесінде кμрсетілетін ќызметті

берушініњ ќ±рылымдыќ бμлімшелерініњ
(ќызметкерлерініњ)  іс-ќимыл  тєртібін

сипаттау

6. Мемлекеттік ќызмет кμрсету процесі-
не ќатысатын кμрсетілетін  ќызметті бе-
рушініњ ќ±рылымдыќ бμлімшелерініњ (ќыз-
меткерлерініњ) тізбесі:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењ-
се ќызметкері;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
жауапты орындаушысы.

7. Єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ±заќты-
ѓын кμрсете отырып, ќ±рылымдыќ
бμлімшелер (ќызметкерлер) арасындаѓы
рєсімдердіњ (іс-ќимылдардыњ) реттілігін
сипаттау:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењ-
се ќызметкері ќ±жаттар топтамасын ќабыл-
дауды жєне оларды тіркеуді ж‰зеге асы-
рады, кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысына береді, 10 минут.

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы кμрсетілетін ќызметті берушініњ жа-
уапты орындаушысын айќындайды, тиісті
б±рыштаманы ќояды, 5 минут.

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауап-
ты орындаушысы ќ±жаттар топтамасын зер-
делейді, мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесініњ  жобасын дайындайды, 5 минут;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы шешім ќабылдайды, мемлекеттік
ќызметті кμрсету нєтижесініњ жобасына
ќол ќояды, 5 минут;

5) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењ-
се ќызметкері мемлекеттік ќызмет кμрсету
нєтижесін береді, 5 минут.

4. Халыќќа ќызмет кμрсету
орталыѓымен жєне (немесе) μзге де
кμрсетілетін ќызметті берушілермен
μзара іс-ќимыл тєртібін, сондай-аќ

мемлекеттік ќызмет кμрсету
процесінде аќпараттыќ ж‰йелерді

пайдалану тєртібін сипаттау
8.ХЌКО-на μтініш жасау тєртібін сипат-

тау, кμрсетілетін ќызметті берушініњ с±рау
салуын μњдеу ±заќтыѓы:

1)  кμрсетілетін ќызметті алушы мемле-
кеттік ќызметті алу ‰шін ХЌКО-на ж‰гінеді;

2) ХЌКО-ныњ ќызметкері μтініштерді тол-
тыру д±рыстыѓы мен ќ±жаттар топтамасы-
ныњ толыќтыѓын тексереді, 5 минут.

Кμрсетілетін ќызметті алушымен ќ±жат-
тар топтамасын толыќ ±сынбаѓан жаѓдай-
да, ХЌКО-ныњ ќызметкері μтінішті ќабыл-
даудан бас тартады жєне Стандарттыњ 3 -
ќосымшасына сєйкес нысан бойынша
ќ±жаттарды ќабылдаудан бас тарту тура-
лы ќолхат береді.

3) ХЌКО-ныњ ќызметкері "Халыќќа ќыз-
мет кμрсету орталыќтарына арналѓан ин-
тегралданѓан аќпараттыќ ж‰йе" аќпарат-
тыќ ж‰йесіне (б±дан єрі – ХЌКО ИАЖ)
μтінішті тіркейді жєне  кμрсетілетін ќызметті
алушыѓа тиісті ќ±жаттарды алѓаны туралы
ќолхатты береді, 5 минут.

4) ХЌКО-ныњ ќызметкері егер Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарында μзгеше
кμзделмесе,  кμрсетілетін ќызметті алушы-
ныњ аќпараттыќ ж‰йелерде ќамтылѓан зањ-
мен ќорѓалатын ќ±пия мєліметтерді пайда-
лануѓа жазбаша келісімін алады, 5 минут;

5) ХЌКО-ныњ ќызметкері кμрсетілетін
ќызметті алушыныњ жеке басын сєйкестен-
діреді, кμрсетілетін ќызметті алушы тура-
лы тиісті аќпаратты жєне  ХЌКО ИАЖ-не
берілген ќ±жаттар тізімін енгізеді, 5 минут;

6) ХЌКО-ныњ ќызметкері ќ±жаттар топ-
тамасын ќабылдау туралы ќолхатта кμрсе-
тілген мерзімде кμрсетілетін ќызметті алу-
шыѓа мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесін береді, 10 минут.

9. Портал арќылы мемлекеттік ќызмет
кμрсету кезінде кμрсетілетін ќызметті бе-
руші мен кμрсетілетін ќызметті алушыныњ
ж‰гіну жєне рєсімдерініњ (іс-ќимылдары-
ныњ) реттілігі тєртібін сипаттау:

1) кμрсетілетін ќызметті алушы портал-
да тіркеуді (авторизациялауды) жеке
сєйкестендіру нμмірі, ЭЦЌ арќылы ж‰зеге
асырады;

2) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ элек-
трондыќ мемлекеттік ќызметті тањдауы,
электрондыќ с±рау салу жолдарын толты-
руы жєне ќ±жаттар топтамасын бекітуі;

3) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ элек-
трондыќ мемлекеттік ќызмет кμрсету ‰шін
электрондыќ с±рау салуды ЭЦЌ арќылы
куєландыруы;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ элек-
трондыќ с±рау салуды μњдеуі (тексеруі,
тіркеуі);

5) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ жеке
кабинетіндегі мемлекеттік ќызмет кμрсетуді
алу тарихында мемлекеттік ќызмет кμрсе-
тудіњ мерзімі мен электрондыќ с±рау салу
мєртебесі  туралы хабарламаны алуы;

6) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ "жеке
кабинетіне" кμрсетілетін ќызметті бе-
рушініњ ЭЦЌ ќолы ќойылѓан электрондыќ
ќ±жат нысанында мемлекеттік ќызмет
кμрсету нєтижесін жіберуі;

7) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ мем-
лекеттік ќызметті алу тарихынан мемле-
кеттік ќызмет кμрсету нєтижесін кμрсеті-
летін ќызметті алушыныњ жеке кабинеті-
нен алуы.

Портал арќылы мемлекеттік ќызмет
кμрсетуге тартылѓан аќпараттыќ ж‰йе-
лердіњ функционалдыќ μзара іс-ќимыл
диаграммасы осы Регламенттіњ 1-ќосым-
шасында кμрсетілген.

10. Мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ биз-
нес-процестерініњ аныќтамалыѓы  осы Рег-
ламенттіњ 2-ќосымшасында кμрсетілген.

"Мектепке дейінгі балалар  ±йымдарына жіберу ‰шін мектепке дейінгі
(7 жасќа толмаѓан) жастаѓы балаларды кезекке ќою"мемлекеттік кμрсеті-

летін ќызмет регламентіне 1-ќосымша

Портал арќылы мемлекеттік ќызмет кμрсетуде тартылѓан аќпараттыќ
ж‰йелердіњ  функционалдыќ μзара іс-ќимыл диаграммасы

"Мектепке дейінгі балалар  ±йымдарына жіберу ‰шін мектепке дейінгі
(7 жасќа толмаѓан) жастаѓы балаларды кезекке ќою"мемлекеттік кμрсеті-

летін ќызмет регламентіне 2- ќосымша

"Мектепке дейінгі балалар  ±йымдарына жіберу ‰шін мектепке дейінгі
(7 жасќа толмаѓан) жастаѓы балаларды кезекке ќою"мемлекеттік ќызмет

кμрсетудіњ бизнес-процестерініњ аныќтамалыѓы

 Єкімдіктіњ  2015 жылѓы 25 маусымдаѓы
№ 277 ќаулысымен бекітілген

"Орта білім беретін ‰здік ±йым" грантын таѓайындау кон-
курсына ќатысу ‰шін ќ±жаттарды ќабылдау"мемлекеттік

кμрсетілетін ќызмет регламенті
1. Жалпы ережелер

 1.  "Орта білім беретін ‰здік ±йым" гран-
тын таѓайындау конкурсына ќатысу ‰шін
ќ±жаттарды ќабылдау"мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметін (б±дан єрі – мемлекеттік
кμрсетілетін ќызмет) аудандыќ, ќалалыќ
бμлімдер, "Ќостанай облысы єкімдігініњ
білім басќармасы" мемлекеттік мекемесі-
мен (б±дан єрі – кμрсетілетін ќызметті бе-
руші) кμрсетеді.

¤тініштерді ќабылдау жєне мемлекеттік
ќызмет кμрсету нєтижелерін беру кμрсеті-
летін ќызметті берушініњ кењсесі арќылы
ж‰зеге асырылады.

2. Мемлекеттік ќызмет кμрсету нысаны:
ќаѓаз т‰рінде.

3. Мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесі
μтінішті ќабылдау нμмірі, к‰ні мен уаќытын
кμрсете отырып, барлыќ ќ±жаттарды алу
туралы ќолхат болып табылады.

Мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесініњ
нысаны: ќаѓаз т‰рінде.

2. Мемлекеттік ќызмет кμрсету
процесінде кμрсетілетін ќызметті

берушініњ ќ±рылымдыќ
бμлімшелерініњ  (ќызметкерлерініњ)

іс-ќимыл тєртібін сипаттау

4. Мемлекеттік ќызмет кμрсету бойын-
ша рєсімді (іс-ќимылды) бастауѓа негізде-
ме Ќазаќстан Республикасы Білім жєне

ѓылым министрініњ 2015 жылѓы 7 сєуірдегі
№ 170 б±йрыѓымен бекітілген "Орта білім
беретін ‰здік ±йым" грантын таѓайындау
конкурсына ќатысу ‰шін ќ±жаттарды
ќабылдау" мемлекеттік кμрсетілетін  ќыз-
мет Стандартыныњ (б±дан єрі – Стандарт)
9-тармаѓында кμрсетілген ќ±жат ќосымша-
ларымен (б±дан єрі – ќ±жаттар топтама-
сы) μтінім беру болып табылады.

5. Мемлекеттік ќызмет кμрсету про-
цесініњ ќ±рамына кіретін єрбір рєсімніњ
(іс-ќимылдыњ) мазм±ны:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењ-
се ќызметкері ќ±жаттар топтамасын ќабыл-
дайды, оларды тіркеуді ж‰зеге асырады,
кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшысы-
на береді,10 (он) минут.

Мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесік-
μрсетілетін ќызметті берушініњ кењсесінде
ќ±жаттар топтамасын ќабылдау к‰ні мен
уаќытын кμрсете отырып, μтінішті тіркеу
туралы кμшірмесіне белгі ќою болып та-
былады.

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы кμрсетілетін ќызметті берушініњ жа-
уапты орындаушысын айќындайды,
тиісті б±рыштаманы ќояды жєне кμрсеті-
летін ќызметті берушініњ жауапты орын-
даушысына орындау ‰шін береді,  5 (бес)
минут.

Рєсімніњ нєтижесі-кμрсетілетін ќызметті
беруші басшысыныњ б±рыштамасы;

(Соњы бар).

(Жалѓасы. Басы газеттіњ μткен санын-
да).

жоќ
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Результат процедуры –  проект резуль-
тата оказания государственной услуги;

4) руководитель услугодателя принима-
ет решение,подписывает проект резуль-
тата оказания государственной услуги,5
минут.

Результат процедуры –  подписанный
результат оказания государственной услу-
ги;

5) сотрудник канцелярииуслугодате-
ля выдаетрезультат оказания государ-
ственной услуги, 5 минут.

Результат процедуры –  выданный ре-
зультат оказания государственной услуги.

3.Описание порядка взаимодействия
структурных подразделений
(работников) услугодателя

в процессе оказания
государственной услуги

6. Перечень структурных подразделе-
ний, (работников) услугодателя, которые
участвуют в процессе оказания государ-
ственной услуги:

1) сотрудник канцелярии услугодателя;
2) руководитель услугодателя;
3) ответственный исполнитель услуго-

дателя.
7. Описание последовательности про-

цедур (действий) между структурными
подразделениями (работниками), дли-
тельность каждой процедуры (действия):

1) сотрудник канцелярии услугодателя
осуществляет прием пакета документов и
их регистрацию, передает руководителю
услугодателя, 10 минут.

2) руководитель услугодателя опреде-
ляет ответственного исполнителя услуго-
дателя, налагает соответствующую визу,
5 минут.

3) ответственный исполнитель услуго-
дателя изучает пакет документов, подго-
тавливает проект результата оказания го-
сударственной услуги, 5 минут.

4) руководитель услугодателя принима-
ет решение, подписывает проект резуль-
тата оказания государственной услуги, 5
минут;

5) сотрудник канцелярии услугодателя
выдает результат оказания государствен-
ной услуги, 5 минут.

4. Описание порядка взаимодействия
с центром обслуживания населения и

(или) иными услугодателями,
а также порядка использования

информационных систем в процессе
оказания государственной услуги

8. Описание порядка обращения в
ЦОН, длительность обработки запроса ус-
лугодателя:

1) услугополучатель для получения го-
сударственной услуги обращается  в ЦОН;

2) работник ЦОНа проверяет правиль-
ность заполнения заявлений и полноту
пакета документов, 5 минут;

В случае представления услугополуча-
телем неполного пакета документов, ра-
ботник ЦОНа отказывает в приеме заяв-
ления и выдает расписку об отказе в при-
еме документов по форме, согласно при-
ложению 3 к Стандарту.

3) работник ЦОНа регистрирует заяв-
ление в информационной системе "Интег-
рированная информационная система
для Центров обслуживания населения"
(далее – ИИС ЦОН) и выдает услугополу-
чателю расписку о приеме соответствую-
щих документов, 5 минут;

4) работник ЦОНа получает письмен-
ное согласие услугополучателя на ис-
пользование сведений, составляющих ох-
раняемую законом тайну, содержащихся
в информационных системах, если иное
не предусмотрено законами Республики
Казахстан, 5 минуты;

5) работник ЦОНа идентифицируют
личность услугополучателя, вносит соот-
ветствующую информацию об услугополу-
чателе и список поданных документов в
ИИС ЦОН, 5 минуты;

6) работник ЦОНа в срок, указанный в
расписке о приеме пакета документов,
выдает результат оказания государствен-
ной услуги услугополучателю, 10 минут;

9. Описание порядка обращения и пос-
ледовательности процедур (действий) ус-
лугополучателя и услугодателя при ока-
зании государственной услуги через Пор-
тал.

1) услугополучатель осуществляет ре-
гистрацию (авторизацию) на портале по-
средством индивидуального идентифика-
ционного номера, ЭЦП;

2) выбор услугополучателем электрон-
ной государственной услуги, заполнение
полей электронного запроса и прикреп-
ление пакета документов;

3) удостоверение электронного запро-
са для оказания электронной государ-
ственной услуги посредством ЭЦП услу-
гополучателя;

4) обработка (проверка, регистрация)
электронного запроса услугодателем;

5) получение услугополучателем уве-
домления о статусе электронного запро-
са и сроке оказания государственной ус-
луги в истории получения государствен-
ных услуг личного кабинета услугополу-
чателя;

6) направление услугодателем в "лич-
ный кабинет" услугополучателя результа-
та оказания государственной услуги в
форме электронного документа, подпи-
санного ЭЦП;

7) получение услугополучателем ре-
зультата государственной услуги в исто-
рии получения государственных услуг
личного кабинета услугополучателя.

Диаграмма функционального взаимо-
действия информационных систем, за-
действованных в оказании государствен-
ной услуги через Портал указана в прило-
жении 1 к настоящему Регламенту.

10. Справочник бизнес-процессов ока-
зания государственной услуги указан в
приложении 2 к настоящему Регламенту.

Приложение 1
к Регламенту государственной услуги

"Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 7 лет)
для направления в детские дошкольные организации"

Диаграмма функционального взаимодействия информационных систем,
задействованных в оказании государственной услуги через Портал

Приложение 2
к Регламенту государственной услуги "Постановка на очередь детей дошколь-
ного возраста(до 7 лет) для направления в детские дошкольные организации"

Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги
"Постановка на очередь детей дошкольного возраста(до 7 лет)

для направления в детские дошкольные организации"

Утвержден постановлением акимата
от  25 июня 2015 года № 277

Регламент государственной услуги
"Прием документов для участия в конкурсе

на присуждение  гранта
"Лучшая организация среднего образования"

1. Общие положения

1. Государственная услуга "Прием до-
кументов  для участия в конкурсе  на при-
суждение гранта "Лучшая организация
среднего образования" (далее – государ-
ственная услуга) оказывается районными,
городскими отделами, государственным
учреждением "Управление образования
акимата Костанайской области" (далее –
услугодатель).

Прием заявлений и выдача результатов
оказания государственной услуги осуще-
ствляется через канцелярию услугодате-
ля.

2. Форма оказания государственной ус-
луги: бумажная.

3. Результатом оказания государствен-
ной услуги является расписка о получении
всех документов с указанием номера, даты
и времени приема заявления.

Форма предоставления результата ока-
зания государственной услуги: бумажная.

2.Описание порядка действий
структурных подразделений
(работников) услугодателя

в процессе оказания
государственной услуги

4. Основанием для начала процедуры

(действия) по оказанию государственной
услуги является подача заявки с приложе-
нием документов (далее – пакет докумен-
тов), указанных в пункте 9 Стандарта госу-
дарственной услуги"Прием документов для
участия в конкурсе на присуждение гранта
"Лучшая организация среднего образова-
ния",утвержденного приказом Министра
образования и науки Республики Казах-
стан от 7 апреля 2015 года №170, (далее
– Стандарт).

5. Содержание процедуры (действия),
входящей в состав процесса оказания го-
сударственной услуги:

1) сотрудникканцелярии услугодателя
принимает пакет документов, осуществля-
ет их регистрацию, передает руководите-
лю услугодателя,10 (десять) минут;

Результат оказания государственной
услуги является отметка на копии заявле-
ния о регистрации в канцелярии услугода-
теля с указанием даты и времени приема
пакета документов;

2) руководитель услугодателя определя-
ет ответственного исполнителя услугодате-
ля, налагает соответствующую визуи пере-
дает ответственному исполнителю услуго-
дателя для исполнения, 5 (пять) минут.

Результат процедуры – виза руководи-
теля услугодателя;

осуществляет при-
ем пакета документов и
их регистрацию, переда-
ет руководителю услуго-
дателя, (10 минут)

В случае пред-
ставления услугопо-
лучателем неполного
пакета документов,
работник ЦОНа отказы-
вает в приеме заявле-
ния и выдает распис-
куоб отказе в приеме
документов по форме,
согласно приложению
3 к Стандарту

нет

(Окончание следует).

(Продолжение. Начало в предыду-
щем номере газеты).
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7.00 Концерт. 10.00 "Арман
асуы". 10.50 Айтуѓа оњай. 11.35
"Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 12.30 Жања-
лыќтар. 12.45 Агробизнес. 13.10 Кон-
ституцияѓа 20 жыл. 13.30 Сіз не
дейсіз? 14.25 М.ф. 15.00 Єйел баќы-
ты. 16.10 "Ж‰регім сізге аманат".
17.05 "Ќазаќ даласыныњ ќ±пиялары".

 914 тамыз 2015 жыл

 тамыздыњ
17-нен 23-не дейінАпталыќ телебаѓдарлама
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7.00 Тањшолпан. 10.00 М.ф. 10.50
Айтуѓа оњай. 11.35 Т.х. "Ќызыл са-
райдаѓы т‰с". 12.30 Жањалыќтар.
12.45 Ењбек т‰бі - береке. 12.50
Дауа. 13.25 Білгірлер бєйгесі. 14.10
Аќсауыт. 14.45 М.ф. 15.00 Єйел ба-
ќыты. 16.10 "Ж‰регім сізге аманат".
17.00 Меніњ Ќазаќстаным. 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
"¦лжан". 18.55 "Бейбіт атом энерге-
тикасын дамытудыњ сара жолында".
19.10 ЕХРО-2017. 19.30 "Ќызыл са-
райдаѓы т‰с". 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 Т.х. "Ар-
ман асуы". 22.40 "Ж‰регім сізге ама-
нат". 23.40 Журналистік зерттеу.
0.00 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 Ду-думан.
11.10 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры басќа".
11.45 Магия кухни. 12.25 М.с. 13.00
Жањалыќтар. 13.10 "Семейные ме-
лодрамы". 14.00 "Женский доктор".
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Арман
асуы". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
"Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 12.30 Жа-
њалыќтар. 12.45 ЕХРО-2017. 13.10
Алањ. 13.55 Сыр-с±хбат. 14.25 М.х.
15.00 Єйел баќыты. 16.10 "Ж‰регім
сізге аманат". 17.05 Жарќын бейне.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 "¦лжан". 19.05 Ќылмыс
пен жаза. 19.30 "Ќызыл сарайдаѓы
т‰с". 20.30 Жањалыќтар. 21.05 Ай-
туѓа оњай... 21.50 "Арман асуы".
22.40 "Ж‰регім сізге аманат". 23.40
Журналистік зерттеу. 0.00 Жањалыќ-
тар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Гречан-
ка". 11.00 Новости. 11.10 Д.ф. "Єр
‰йдіњ сыры басќа". 11.45 Магия кух-
ни. 12.25 М.с. 13.00 Жањалыќтар.
13.15 "Семейные мелодрамы". 14.00
"Женский доктор". 15.00 Новости.
15.15 Б±йымтай. 16.00 ¤мір сабаќ-
тары. 16.30 "К‰н саќшылары". 17.00
Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас. 18.00
Новости. 18.15 "С±лтан С‰лейман".
19.00 Біздіњ ‰й. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Бюро расследований. 21.00
Новости. 21.30 "Гречанка". 22.20
"След". 23.10 Жекпе-жек. 23.55 Жа-
њалыќтар.

8.00 Жањалыќтар. 8.30 Єуендер

15.00 Новости. 15.15 Б±йымтай.
16.00 ¤мір сабаќтары. 16.30 Т.х. "К‰н
саќшылары".17.00 Жањалыќтар.
17.15 Кμзќарас. 17.45 Д.ф. "Н±рлы
жол. Шањыраќ". 18.00 Новости. 18.10
"С±лтан С‰лейман". 19.00 ТВ Бинго.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Арнайы
хабар. 21.00 Новости. 21.30 "Гре-
чанка". 22.20 "След". 23.10 Б±йым-
тай. 1.25 Арнайы хабар.

8.00 Арќа-аќпарат. 8.30 Жєдігер-
лер жањѓырыѓы. 9.00 Арќа-аќпарат.
9.30 Єуендер єлемі. 9.55, 11.25,
12.25, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 10.00 М.с.
11.30 Первая студия. 12.00 М.с.
12.30 Вызов. 13.00 Жањалыќтар.
14.00 "Болашаќ". 15.15 "Ќазаќ дала-
сыныњ ќ±пиялары". 16.00 "Учитель".
17.00 "Кењ ауќымда".17.50 Жањалыќ-
тар. 18.10 Ќазаќстан 2050. 18.30
Новости. 18.55 "Сμнбес сєуле". 19.30
Бірінші студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Єуендер єлемі. 21.00 Ново-
сти. 21.35 "Маруся". 22.35 "Учитель".
0.00 "Ќазаќ даласыныњ ќ±пиялары".

єлемі. 9.00 Новости. 9.30 Ж±лдыз-
Ай. 10.00 М.с. 10.35 "Маруся". 11.25,
12.25, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 11.30
Бірінші студия. 12.00 М.с. 12.30 Ок-
тава. 13.00 Жањалыќтар. 14.00 "Бо-
лашаќ". 15.15 "Ќазаќ даласыныњ ќ±пи-
ялары". 16.00 "Учитель". 17.00 "Кењ
ауќымда". 17.50 Жањалыќтар. 18.10
Даму діњгектері. 18.25 Новости. 18.55
"Сμнбес сєуле". 19.30 Бірінші сту-
дия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Да-
мафон. 21.00 Новости. 21.35 "Мару-
ся". 22.35 "Учитель". 0.00 "Ќазаќ
даласыныњ ќ±пиялары". 1.00 Жања-
лыќтар.

7.20 "20:30". 7.40 Жањалыќтар.
8.00 К‰лдірген. 8.30 Такси. 9.00
"Жетім μссе". 10.30 "Фериха". 11.40
"Мадхубала". 13.00 Єн мен єзіл. 14.10
"Одержимый". 15.15 "Жетім μссе".
16.35 Каznet. 17.00 Такси. 17.30 "Фе-
риха". 18.30 "Мадхубала". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 "20:30". 20.50 "Одер-
жимый". 22.00 "Фериха". 23.00 Той
жыры. 23.25 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED: Идеи,

достойные распространения. 10.10
Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасырлар
пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 13.00 ¤нертапќыш.
14.15 XXI ѓасыр кμшбасшысы. 15.00
"Аѓайынды Карамазовтар". 16.05 TED:
Идеи, достойные распространения.
17.00 Фильмы-сказки. 18.05 Реаль-
ная наука. 19.30 Атакєсіп. 21.00 Пер-
вые. 22.00 Ќылќалам. 22.50 "Ќозы
Кμрпеш - Баян С±лу" трагедиясы. 0.05
"Аѓайынды Карамазовтар".

7.05 Ж±лдыздар шеруі. 7.30 Те-
матик-шоу. 8.40 Екі езу. 9.00 Мисти-

ческие истории. 10.00 Ревю. 10.25
"Универ". 11.40 "Интерны". 12.15 Ка-
меди Вумен. 12.40 КВН на бис. 13.10
М.с. 16.30 Сєлем ВОХ. 17.30 С‰йікті
жануарлар. 18.10 Кμњілді таспа.
19.00 "Вузеры". 19.30 Камеди Вумен.
20.30 Ревю. 21.00 "Универ". 22.00
"Интерны". 22.30 Ревю. 23.00 Екі езу.
23.30 Жасырын камера. 0.00 Х.ф.
"30 дней ночи: темные времена".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 М.ф. 9.10 Орел и
решка. 10.00 О самом главном.
11.00 Смеяться разрешается. 12.15
Жанкештілер жарысы. 13.00 Ќорќы-
ныш факторы. 14.00 Сайќымазаќтар.
Жасырын камера. 15.00 "Гадалка".
16.00 Ласточкино гнездо. 17.00 Че-
ловек-невидимка. 18.00 "Арам аќша.
Адал махаббат". 19.00 "Нєпсі мен
намыс". 19.50 Кім білген. 20.20 Айна
онлайн. 21.00 Человек-невидимка.
22.00 "Секретные материалы". 23.00
"Демоны да Винчи". 0.00 Фактор стра-
ха.

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 "Єкетай". 10.00 "Счаст-
ливы вместе". 11.00 "Дурная кровь".
12.00 Мультсериалы. 14.00 "Алѓашќы
махаббат". 15.00 "Єкетай". 16.00
Ералаш. 17.00 "Пляж". 19.00 "Дур-
ная кровь". 20.00 Информбюро.
21.00 "С‰йген с±лу". 23.00 "Алѓашќы
махаббат". 00.00 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Коб-
ра". 3.00 К.ф. "Запрещенный прием".

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 "¦лжан". 19.05 Индустри-
яландыру: ±лттыќ μндіріс. 19.30
"Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50
"Арман асуы". 22.40 "Ж‰регім сізге
аманат". 23.40 Жањалыќтар. 0.20
Футбол. "Бордо" - "Ќайрат".

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Гречан-

ка". 11.00 Новости. 11.15 Мерейлі
отбасы. 11.45 Магия кухни. 12.30
М.с. 13.00 Жањалыќтар. 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.15 "Семейные мелод-
рамы". 14.00 "Женский доктор".
15.00 Новости. 15.15 Б±йымтай.
16.00 ¤мір сабаќтары. 16.30 "К‰н
саќшылары". 17.00 Жањалыќтар.
17.15 Кμзќарас. 18.00 Новости.
18.15 "С±лтан С‰лейман". 19.10
Жекпе-жек. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Мерейлі отбасы. 21.00 Ново-
сти. 21.30 Т.с. "Дом на Озерной".

7.00 Єн шашу. 8.00 Kaznet. 8.20
Суперпапа. 9.00 Т.х. "Жетім μссе".
10.30 "Фериха". 11.40 Т.х. "Мадху-
бала". 13.00 Т.с. "Одержимый". 14.05
Х.ф. "Соблазн". 15.45 Д.ф. "Сырты
б‰тін...". 16.10 "Жетім μссе". 17.30
"Фериха". 18.30 "Мадхубала". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 20.50
"Одержимый". 22.00 "Фериха". 23.00
А.Ќоразбаев. 23.25 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:
Идеи, достойные распространения.
9.45 Мое призвание. 10.10 Фильм-
ертегілер. 11.30 Ѓасырлар пернесі.
12.05 ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ идея-
лар. 13.00 ¤нертапќыш. 14.30 Шко-
ла кочевников. 15.00 "Аѓайынды Ка-
рамазовтар". 16.05 TED: Идеи, дос-
тойные распространения. 17.00
Фильмы зарубежных писателей.
18.00 Научная нефантастика. 18.30
Первые. 19.00 TED: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 19.30 Ученый совет.

20.20 Н±рлы Отау. 22.00 Ќылќалам.
22.50 Кеше ѓана... 0.00 "Аѓайынды
Карамазовтар".

7.05 Ж±лдыздар шеруі. 7.30 Те-
матик-шоу. 8.40 Екі езу. 9.00 Мисти-
ческие истории. 10.00 Ревю. 10.25
"Универ". 11.40 "Интерны". 12.15
Камеди Вумен. 12.40 КВН на бис.
13.10 М.с. 16.30 Сєлем ВОХ. 17.30
С‰йікті жануарлар. 18.10 Кμњілді тас-
па. 19.00 "Вузеры". 19.30 Камеди
Вумен. 20.30 Ревю. 21.00 "Универ".
22.00 "Интерны". 22.30 Ревю. 23.00
Екі езу. 23.30 Жасырын камера. 0.00
Х.ф. "Меркурий в опасности".

8.00 Сайќымазаќтар. Жасырын
камера. 8.30 К‰нбастар. 9.00 М.ф.
9.10 Х.ф. "Мамы". 11.00 Смеяться
разрешается. 12.15 Жанкештілер
жарысы. 13.00 Ќорќыныш факторы.
14.00 Сайќымазаќтар. Жасырын ка-
мера. 15.00 Гадалка. 16.00 Ласточ-
кино гнездо. 17.00 Человек-невидим-
ка. 18.00 "Арам аќша. Адал махаб-
бат". 19.00 "Нєпсі мен намыс". 19.50

Кім білген. 20.20 Айна онлайн. 21.00
Человек-невидимка. 22.00 "Секрет-
ные материалы". 23.00 "Демоны да
Винчи". 0.00 Фактор страха.

6.00 "Ризамын". 7.00 Т.х. "С‰йген
с±лу". 9.00 Т.х. "Єкетай". 10.00 Т.с.
"Счастливы вместе". 11.00 Х.ф. "Ог-
ненная стена". 13.00 Мультсериалы.
14.00 Т.х. "Алѓашќы махаббат". 15.00
"Єкетай". 16.00 Ералаш. 17.00 Т.с.
"Пляж". 19.00 Т.с. "Дурная кровь".
20.00 Информбюро. 21.00 "С‰йген
с±лу". 23.00 "Алѓашќы махаббат".
00.00 Алдараспан, Шаншар, Ныса-
на к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Тупой и еще
тупее". 3.00 К.ф. "Скуби-Ду 3: Тайна
начинается".

7.00 Разбудильник. 12.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 Территория происше-
ствий. 13.30 Обложка. 14.00 Совет-
ские звезды. Начало пути. 15.00 Л.
Хитяева. Командую парадом я! 16.00
Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 К.ф. "Байланыс
аясынан тыс жерде". 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 Ќазаќстан байтаќ μлке.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Baby Гид. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00
"Жаркий лед". 14.00 Дело №. 14.15
Солнечная кухня. 14.40 Неизведан-
ный Казахстан. 15.00 "Госпожа гор-
ничная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
Г. Дєукенованыњ шыѓармашылыќ
кеші. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Ќоѓам жєне єйел. 20.00 РТН. 20.30
Винтаж. 21.10 "Жаркий лед". 22.00
РТН. 22.30 Группа здоровья. 23.00
¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "А счас-
тье где-то рядом". 12.00 "Карпов".
13.00 "С‰йген жар". 13.50 Ашыѓын
айтќанда. 14.40 "Джодха жєне Акбар".
15.30 Жањалыќтар. 15.40 "Наша вой-
на". Фильм 5. 16.45 Давай поженим-
ся. 17.50 Пусть говорят. 18.55 "Год в
Тоскане". 20.00  Новости. 20.40
"С‰йген жар". 21.40 Жањалыќтар.
22.20 "Джодха жєне Акбар". 23.15
П@утina. 23.40 "Крик совы".

6.40 КТК ќоржынынан. 7.25 "Ка-
радайы". 8.30 Жањалыќтар. 9.00 "Са-
рай ханымдары". 10.00 Верное сред-
ство. 12.00 Новости. 12.30 "Морс-
кие дьяволы. Смерч". 14.25 Семей-
ные драмы. 16.25 "Махаббат м±њы".
17.20 "Махаббатта шек бар ма?".
18.30 "Таѓдырмен тартыс". 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.30
"Узнай меня, если сможешь". 23.20
"Морские дьяволы. Смерч".

КТК

ЕВРАЗИЯ
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Арман
асуы". 10.50 Айтуѓа оњай. 11.35
"Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 12.30 Жања-
лыќтар. 12.45 Ќылмыс пен жаза.
13.10 Поэзия єлемі. 13.40 Ѓасырлар
‰ні. 14.25 М.ф. 15.00 Єйел баќыты.
16.10 "Ж‰регім сізге аманат". 17.05
Д.ф. "Ќазаќ даласыныњ ќ±пиялары".
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 "¦лжан". 19.05 Конститу-
цияѓа 20 жыл. 19.30 "Ќызыл сарай-
даѓы т‰с". 20.30 Жањалыќтар. 21.05
Айтуѓа оњай... 21.50 "Арман асуы".
22.40 "Ж‰регім сізге аманат". 23.40
Конституцияѓа 20 жыл. 0.00 Жања-
лыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Гречан-
ка". 11.00 Новости. 11.15 Д.ф. "Єр
‰йдіњ сыры басќа". 11.50 Магия кух-
ни. 12.30 М.с. 13.00 Жањалыќтар.
13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Семейные
мелодрамы". 14.00 "Женский доктор"
15.00 Новости. 15.15 Б±йымтай.

16.00 ¤мір сабаќтары. 16.30 "К‰н
саќшылары". 17.00 Жањалыќтар.
17.15 Кμзќарас. 18.00 Новости. 18.15
"С±лтан С‰лейман". 19.10 Біздіњ ‰й.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Мерейлі
отбасы. 21.00 Новости. 21.30 "Гре-
чанка". 22.20 "След". 23.10 Біздіњ ‰й.
0.00 Б±йымтай.

8.00 Жањалыќтар. 8.30 Ќазына.
9.00 Новости. 9.30 Єуендер єлемі.
10.00 М.с. 10.35 "Маруся". 11.25,
12.25, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 11.30 Пер-
вая студия. 12.00 М.с. 12.30 Ажар.
13.00 Жањалыќтар. 14.00 "Болашаќ".
15.15 "Ќазаќ даласыныњ ќ±пиялары".
16.00 "Учитель". 17.00 "Кењ ауќым-
да". 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Реги-
он/10. 18.25 Новости. 18.55 "Сμнбес
сєуле". 19.30 Бірінші студия. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Элегиялыќ эссе-
лер. 21.00 Новости. 21.35 "Маруся".
22.35 "Учитель". 0.00 "Ќазаќ дала-
сыныњ ќ±пиялары". 1.00 Жањалыќ-
тар.

7.35 "20:30". 7.55 Жањалыќтар.
8.30 Такси. 9.00 "Жетім μссе". 10.30
"Фериха". 11.40 "Мадхубала". 13.00
М.ф. 13.10 Д‰ние жарыќ. 13.35
Ќалжыњ-ќоржын. 14.00 М.ф. 14.10
"Одержимый". 15.15 "Жетім μссе".
16.35 Каznet. 17.00 Такси. 17.30
"Фериха". 18.30 "Мадхубала". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 20.50
"Одержимый". 22.00 "Фериха". 23.00
Єзілстан. 23.30 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.10 Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасыр-
лар пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 13.00 ¤нертап-
ќыш. 14.40 Литературный клуб. 15.00
"Аѓайынды Карамазовтар". 16.05
TED: Идеи, достойные распростра-
нения. 17.00 Фильмы-сказки. 18.05
Жасампаз ѓылым. 19.05 TED: Тара-
туѓа т±рарлыќ идеялар. 19.30 Уче-
ный совет. 21.20 Музей звуков. 22.00

Таѓдырлы хаттар. 22.45 Концерт.
0.00 "Аѓайынды Карамазовтар".

7.05 Ж±лдыздар шеруі. 7.30 Те-
матик-шоу. 8.40 Екі езу. 9.00 Мисти-
ческие истории. 10.00 Ревю. 10.25
"Универ". 11.40 "Интерны". 12.15
Камеди Вумен. 12.40 КВН на бис.
13.10 М.с. 16.30 Сєлем ВОХ. 17.30
С‰йікті жануарлар. 18.10 Кμњілді тас-
па. 19.00 "Вузеры". 19.30 Камеди
Вумен. 20.30 Ревю. 21.00 "Универ".
22.00 "Интерны". 22.30 Ревю. 23.00
Екі езу. 23.30 Жасырын камера. 0.00
Х.ф. "Рэмбо 2".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќымазаќ-
тар. Жасырын камера. 8.30 К‰нбас-
тар. 9.00 М.ф. 9.10 Фабрика звезд 6.
10.00 О самом главном. 11.00 Сме-
яться разрешается. 12.15 Жанкешті-
лер жарысы. 13.00 Ќорќыныш факто-
ры. 14.00 Сайќымазаќтар. Жасырын
камера. 15.00 "Гадалка". 16.00 Лас-
точкино гнездо. 17.00 Человек-неви-
димка. 18.00 "Арам аќша. Адал ма-

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА хаббат". 19.00 "Нєпсі мен намыс".
19.50 Кім білген. 20.20 Айна онлайн.
21.00 Человек-невидимка. 22.00 "Сек-
ретные материалы". 23.00 "Демоны да
Винчи". 0.00 Фактор страха.

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 "Єкетай". 10.00 "Счаст-
ливы вместе". 11.00 "Дурная кровь".
12.00 М.ф. 13.00 Мультсериалы.
14.00 "Алѓашќы махаббат". 15.00 "Єке-
тай". 16.00 Ералаш. 17.00 "Пляж".
19.00 "Дурная кровь". 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 "С‰йген с±лу".
23.00 "Алѓашќы махаббат". 00.00 Ал-
дараспан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
1.00 Х.ф. "Убийство в Белом доме".
3.00 К.ф. "Мех: Воображаемый порт-
рет Дианы Арбус".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Группа здоровья. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00
"Жаркий лед". 14.00 Винтаж. 14.30
Baby Гид. 15.00 "Госпожа горничная".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Кμзайым.
19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ќылмыстыќ

іс №. 20.00 РТН. 20.30 Солнечная
кухня. 21.00 "Жаркий лед". 22.00
РТН. 22.30 В ладу с природой. 23.00
¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "А счас-
тье где-то рядом". 12.00 "Карпов".
13.00 "С‰йген жар". 13.50 Ашыѓын
айтќанда. 14.40 "Джодха жєне Ак-
бар".15.30 Жањалыќтар. 15.40 "Наша
война". Фильм 6. 16.45 Давай поже-
нимся. 17.50 Пусть говорят. 18.55
"Год в Тоскане". 20.00  Новости.
20.40 "С‰йген жар". 21.40 Жањалыќ-
тар. 22.20 "Джодха жєне Акбар".
23.15 П@утina. 23.40 "Крик совы".

6.40 КТК ќоржынынан. 7.25 "Ка-
радайы". 8.30 Жањалыќтар. 9.00 "Са-
рай ханымдары". 10.00 Верное сред-
ство. 12.00 Новости. 12.30 "Морс-
кие дьяволы. Смерч". 14.25 Семей-
ные драмы. 16.25 "Махаббат м±њы".
17.20 "Махаббатта шек бар ма?".
18.30 "Таѓдырмен тартыс". 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.30
"Узнай меня, если сможешь". 23.20
"Морские дьяволы. Смерч".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

20.00 РТН. 20.30 Дело №. 20.50 Тор-
говый дом. 21.10 В ладу с природой.
21.30 Неизведанный Казахстан.
22.00 РТН. 22.30 Baby Гид. 23.00
¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Т.с. "А
счастье где-то рядом". 12.00 Т.с.
"Карпов". 13.00 Т.х "С‰йген жар".
13.50 Ашыѓын айтќанда. 14.40 Т.х.
"Джодха жєне Акбар". 15.30 Жања-
лыќтар. 15.40 "Наша война". Фильм
4 . 16.45 Давай поженимся. 17.50
Пусть говорят. 18.55 Т.с. "Год в Тос-
кане". 20.00  Новости. 20.40 "С‰йген
жар". 21.40 Жањалыќтар. 22.20
"Джодха жєне Акбар". 23.15 П@утina.
23.40 Т.с. "Крик совы".

8.00 КТК ќоржынынан. 8.50 Ба-
зар жоќ алањы. 10.00 Х.ф. "На пере-
путье". 11.50 Х.ф. "Ошибки любви".
13.45 Очная ставка. 14.45 Беремен-
на в 16. 15.45 Шаншар. 16.25 "Ма-
хаббат м±њы". 17.20 "Махаббатта шек
бар ма?". 18.30 "Таѓдырмен тартыс".
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.30 "Узнай меня, если сможешь".
23.20 "Морские дьяволы. Смерч".

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

22.20 "След". 23.10 Біздіњ ‰й. 0.00
Б±йымтай.

8.00 Жањалыќтар. 8.30 Дамафон.
9.00 Новости. 9.30 Єуендер єлемі.
10.00 М.с. 11.25, 12.25, 13.55, 15.10,
17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Телемар-
кет. 10.35 "Маруся". 11.30 Первая

студия. 12.00 М.с. 12.30 Арќа єуен-
дері. 13.00 Жањалыќтар. 14.00 "Бо-
лашаќ". 15.15 "Ќазаќ даласыныњ
ќ±пиялары". 16.00 "Учитель". 17.00
"Кењ ауќымда". 17.50 Жањалыќтар.
18.10 Третий тайм. 18.25 Новости.
18.55 "Сμнбес сєуле". 19.30 Бірінші
студия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Біздіњ елдіњ жігіттері. 21.00 Новости.
21.30 "Маруся". 22.35 "Учитель". 0.00
"Ќазаќ даласыныњ ќ±пиялары". 1.00
Жањалыќтар.

7.35 "20:30". 7.55 Жањалыќтар.
8.15 Єзілстан. 8.30 Такси. 9.00
"Жетім μссе". 10.30 "Фериха". 11.40
"Мадхубала". 13.00 Концерт. 14.10
"Одержимый". 15.15 "Жетім μссе".
16.35 Каznet. 17.30 "Фериха". 18.30
"Мадхубала". 20.30 "20:30". 20.50
"Одержимый". 22.00 "Фериха".
23.00 "Сырты б‰тін...". 23.25 Жа-
њалыќтар.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Арман
асуы". 10.50 Айтуѓа оњай. 11.35
"Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 12.40 Иман
айнасы. 13.05 Индустрияландыру:
±лттыќ μндіріс. 13.30 Баламен бет-
пе-бет. 13.55 Ж‰зден ж‰йрік. 15.00
Єйел баќыты. 16.10 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.05 Д.ф. "¦лы дала
д‰бірі". 17.30 Жањалыќтар. 17.50
¤зекжарды. 18.10 Ѓасырлар ‰ні.
19.00 Меніњ Ќазаќстаным. 19.30
"Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50
Шын ж‰ректен. 22.40 "Ж‰регім сізге
аманат". 23.40 Журналистік зерттеу.
0.00 Жањалыќтар. 0.35 ¤зекжарды.
0.55 К.ф. "Д‰ние жарыќ".

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Дом на
Озерной". 11.00 Новости. 11.10 Ме-
рейлі отбасы. 11.45 Магия кухни.
12.25 М.с. 13.00 Жањалыќтар. 13.00
Жањалыќтар. 13.15 "Семейные ме-
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лодрамы". 14.05 "Женский доктор".
15.00 Новости. 15.15 Б±йымтай.
16.00 ¤мір сабаќтары. 16.30 ¦лт
саулыѓы. 17.00 Жањалыќтар. 17.15
Бармысыњ, бауырым? 18.00 Ново-
сти. 18.15 "С±лтан С‰лейман". 19.05
Орталыќ Хабар. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Мерейлі отбасы. 21.00 Ново-
сти. 21.30 Х.ф. "Мой парень псих".
23.20 Т.х. "Ќ±рбылар". 1.20 Жања-
лыќтар.

8.00 Жањалыќтар. 8.30 Тартылыс
к‰ші. 9.00 Новости. 9.30 Єуендер
єлемі. 10.00 М.с. 10.35 "Маруся".
11.25, 12.25, 13.55, 15.10, 17.25,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.
11.30 Первая студия. 12.00 М.с.
12.30 Жылнамашылар. 13.00 Жања-
лыќтар. 14.00 "Болашаќ". 15.15 "Ќазаќ
даласыныњ ќ±пиялары". 16.00 "Учи-
тель". 17.00 "Кењ ауќымда". 17.50
Жањалыќтар. 18.10 Алдаспан. 18.25
Новости. 18.55 "Сμнбес сєуле". 19.30
Бірінші студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Ќазына. 21.00 Новости. 21.30
"Маруся". 23.00 Телетриптих "00:00".
0.05 "Ќазаќ даласыныњ ќ±пиялары".

1.00 Жањалыќтар.

7.30 "20:30". 7.50 Жањалыќтар.
8.30 Такси. 9.00 "Жетім μссе". 10.30
"Фериха". 11.40 "Мадхубала". 13.00
М.ф. 13.10 "Сырты б‰тін...". 13.40
К‰лдірген. 14.10 "Одержимый". 15.15
Т.х. "Ємірші єйел". 16.35 Каznet.
17.00 Такси. 17.30 "Фериха". 18.30
"Мадхубала". 20.00 Жањалыќтар.
20.30 "20:30". 20.50 Т.с. "Котовский".
22.00 "Фериха". 23.00 Ел аузында.
23.25 К.ф. "Ѓашыќ жігіт".

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.10 Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасыр-
лар пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 13.00 ¤нертап-
ќыш. 14.15 Лидер XXI века. 15.00
"Аѓайынды Карамазовтар". 16.05
TED: Идеи, достойные распростра-
нения. 17.00 Фильмы-сказки. 18.05
Эйнштейн ізімен. 19.05 TED: Тара-

туѓа т±рарлыќ идеялар. 19.30 Єде-
биет єлемі. 21.00 Золотая середи-
на. 22.00 Ќылќалам. 22.50 Сол бір
кеш... 0.00 Т.х. "Біздіњ заманымыз-
дыњ ќаћарманы".

7.05 Ж±лдыздар шеруі. 7.30 Те-
матик-шоу. 8.40 Екі езу. 9.00 Мисти-
ческие истории. 10.00 Ревю. 10.25
"Универ". 11.40 "Интерны". 12.15
Камеди Вумен. 12.40 КВН на бис.
13.10 М.с. 16.30 Сєлем ВОХ. 17.30
С‰йікті жануарлар. 18.10 Кμњілді тас-
па. 19.00 "Вузеры". 19.30 Камеди
Вумен. 20.30 Ревю. 21.00 "Универ".
22.00 "Интерны". 22.30 Ревю. 23.00
Екі езу. 23.30 Жасырын камера. 0.00
Х.ф. "Джанго освобожденный".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 М.ф. 9.10 Фабрика
звезд  6. 12.00 Сотќар балалар. 12.15
Жанкештілер жарысы. 13.00 Ќорќы-
ныш факторы. 14.00 Сайќымазаќтар.
Жасырын камера. 15.00 Икона сти-
ля. 16.00 Измайловский парк. 18.00

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНА

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.10 Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасыр-
лар пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 13.00 ¤нертап-
ќыш. 14.30 Єдебиет єлемі. 15.00
"Аѓайынды Карамазовтар". 16.05
TED: Идеи, достойные распростра-
нения. 17.00 Фильмы-сказки. 18.05
Б‰гінгі ѓылым. 19.05 TED: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 19.30 Кітапхана.
20.30 Жасампаз ѓылым". 21.20 Лови
момент. 22.00 Таѓдырлы хаттар.
22.50 Балет "Легенды Великой Сте-
пи". 0.00 "Аѓайынды Карамазовтар".

тар. Жасырын камера. 8.30 К‰нбас-
тар. 9.00 М.ф. 9.10 Фабрика звезд
6. 10.00 О самом главном. 11.00
Смеяться разрешается. 12.15 Жан-
кештілер жарысы. 13.00 Ќорќыныш
факторы. 14.00 Сайќымазаќтар. Жа-
сырын камера. 15.00 "Гадалка". 16.00
Ласточкино гнездо. 17.00 Человек-
невидимка. 18.00 "Арам аќша. Адал
махаббат". 19.00 "Нєпсі мен намыс".
19.50 Кім білген. 20.20 Айна онлайн.
21.00 Человек-невидимка. 22.00 "Сек-
ретные материалы". 23.00 "Демоны
да Винчи". 0.00 Фактор страха.

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 "Єкетай". 10.00 "Счаст-

НТК

Концерт. 19.50 Айна онлайн. 21.20
Человек-невидимка. 22.00 Хочу к
Меладзе. 23.40 ШоумаSтгоуон.

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 "Єкетай". 10.00 "Счаст-
ливы вместе". 10.30 "Дурная кровь".
11.30 М.ф. "Маленький полярный
медвежонок". 13.00 Мультсериалы.
14.00 "Алѓашќы махаббат". 15.00
"Єкетай". 16.00 Ералаш. 17.00
"Пляж". 18.00 "Дурная кровь". 20.00
Информбюро. 21.00 "С‰йген с±лу".
23.00 "Алѓашќы махаббат". 00.00 Ал-
дараспан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
1.00 Х.ф. "Смертельная битва 2: Ис-
требление".  3.00 К.ф. "Осмосис
Джонс".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
ПроАгро. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Жар-
кий лед". 14.00 В ладу с природой.
14.25 Торговый дом. 14.45 Тайны на-
шего кино. 15.00 "Госпожа горнич-
ная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.
17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30 А.Бек-
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босынов. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Тєуелсіз елдіњ т±лѓалары. 20.00 РТН.
20.30 Группа здоровья. 21.00 "Жар-
кий лед". 22.00 РТН. 22.30 Солнеч-
ная кухня. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10
Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "А счас-
тье где-то рядом". 12.00 "Цой - "Кино".
13.00 "С‰йген жар". 13.50 "Джодха
жєне Акбар". 14.40 Ж±ма уаѓызы. 14.55
Ќылмыстыќ іс №. 15.30 Жањалыќтар.
15.40 Х.ф. "Варенька". 17.45 Жди
меня. 18.50 Поле чудес. 20.00 Ново-
сти. 20.40 "С‰йген жар". 21.40 Жања-
лыќтар. 22.20 "Джодха жєне Акбар".
23.15 П@утina. 23.40 "Крик совы".

6.40 КТК ќоржынынан. 7.25 "Ка-
радайы". 8.30 Жањалыќтар. 9.00 "Са-
рай ханымдары". 10.00 Верное сред-
ство. 12.00 Новости. 12.30 "Морские
дьяволы. Смерч". 14.25 Семейные
драмы. 16.20 "Махаббат м±њы". 16.45
КТК ќоржынынан. 17.45 "Карадайы".
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.30 Х.ф. "Привет, киндер!". 23.30
Х.ф. "Трудно быть мачо".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

ливы вместе". 10.30 "Дурная кровь".
11.30 М.ф. "1001 сказка Багза Бан-
ни". 13.00 Мультсериалы. 14.00 "Ал-
ѓашќы махаббат". 15.00 "Єкетай".
16.00 Ералаш. 17.00 "Пляж". 18.00
"Дурная кровь". 20.00 Информбю-
ро. 21.00 "С‰йген с±лу". 23.00 "Ал-
ѓашќы махаббат". 00.00 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі. 1.00
Х.ф. "Тренировочный день". 3.00
К.ф. "Эльф".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Винтаж. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00
"Жаркий лед". 14.00 Группа здоро-
вья. 14.25 Ќылмыстыќ іс №. 14.35

Хроники московского быта. 15.00
"Госпожа горничная". 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 Б. Исмаилов. 19.00
Жањалыќтар. 19.30 Безопасная до-
рога. 20.00 РТН. 20.30 ПроАгро. 21.00
"Жаркий лед". 22.00 РТН. 22.30 Тет-
а-тет. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Пано-
рама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "А сча-
стье где-то рядом". 12.00 "Карпов".
13.00 "С‰йген жар". 13.50 Ашыѓын
айтќанда. 14.40 "Джодха жєне Ак-
бар".15.30 Жањалыќтар. 15.40 "Наша
война". Фильм 7. 16.45 Давай по-
женимся. 17.50 Пусть говорят.

18.55 "Год в Тоскане". 20.00  Ново-
сти. 20.40 "С‰йген жар". 21.40 Жа-
њалыќтар. 22.20 "Джодха жєне Ак-
бар". 23.15 П@утina. 23.40 "Крик
совы".

6.40 КТК ќоржынынан. 7.25 "Ка-
радайы". 8.30 Жањалыќтар. 9.00 "Са-
рай ханымдары". 10.00 Верное сред-
ство. 12.00 Новости. 12.30 "Морские
дьяволы. Смерч". 14.25 Семейные
драмы. 16.25 "Махаббат м±њы". 17.20
"Махаббатта шек бар ма?". 18.30 "Таѓ-
дырмен тартыс". 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.30 "Узнай меня,
если сможешь". 23.20 "Морские дья-
волы. Смерч".

7.05 Ж±лдыздар шеруі. 7.30 Те-
матик-шоу. 8.40 Екі езу. 9.00 Мисти-
ческие истории. 10.00 Ревю. 10.25
"Универ". 11.40 "Интерны". 12.15 Ка-
меди Вумен. 12.40 КВН на бис. 13.10
М.с. 16.30 Сєлем ВОХ. 17.30 С‰йікті
жануарлар. 18.10 Кμњілді таспа. 19.00
"Вузеры". 19.30 Камеди Вумен. 20.30
Ревю. 21.00 "Универ". 22.00 "Интер-
ны". 22.30 Ревю. 23.00 Екі езу. 23.30
Жасырын камера. 0.00 Х.ф. "Сроч-
ная доставка".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќымазаќ-
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7.00 Концерт. 8.00 Ќымызхана.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.35
М.ф. 12.10 ¦лттыќ шоу: Роза шаќыра-
ды. 13.30 Білгірлер бєйгесі. 14.15 К.ф.
"Робин Гуд". 16.20 Єзіл єлемі. 17.30
Жањалыќтар. 17.50 Т.х. "Ќара шањы-
раќ". 19.30 Т‰нгі студияда Н.Ќоянба-
ев. 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Сенбілік
кездесу. 22.30 Жайдарман. 0.05 Жа-
њалыќтар. 0.35 К.ф. "Робин Гуд".

7.00 Ќалжыњ ќоржыны. 8.30 Єсем
єуен. 9.30 Продвопрос. 9.50 ¦лт
саулыѓы. 10.20 Мерейлі отбасы.
10.50 М.с. 12.15 Сказка "Сказка о
рыбаке и его жене". 13.15 Bala
Turkvision-2015. 13.55 Тур де Хабар.
14.45 Ж±лдызды дода. 16.20 Х.ф.
"Артур и месть Урдалака". 18.10
Концерт. 19.20 Бенефис-шоу. 20.30
Мерейлі отбасы. 21.00 Жеті к‰н.

22.00 Х.ф. "Саботаж". 23.45 "Ќ±рбы-
лар". 1.45 "Махаббат дастаны" спек-
таклі.

8.00 Жањалыќтар. 8.30 М.с. 9.00
Новости. 9.35 Х.ф. "Кочевник". 11.35,
12.55, 13.55, 16.20, 17.55, 18.25,
19.55 Телемаркет. 11.40 Регион/10.
12.00 Телетриптих "00.00". 13.00
Третий тайм. 13.25 Єуендер єлемі.
14.00 М. Беспаевтыњ єн кеші. 16.00
К.ф. "Ќыз Жібек". 17.00 Д.ф. "Абул-
хаир хан". 18.00 Сєттілікке 1001
ќадам. 18.30 Т.с. "Широка река".
19.30 Элегиялыќ эсселер. 20.00 Ал-
даспан. 20.30 Ажар. 21.00 Арќа-аќпа-
рат. 21.35 Х.ф. "Мама-детектив".

8.00 Єн шашу. 8.35 Такси. 9.20
Суперпапа. 10.00 М.ф. 11.20 Каznet.
11.40 "Мадхубала". 13.00 Т.с. "По-

дари мне жизнь". 15.05 Х.ф. "Иро-
ния любви". 16.45 Ќалжыњ-ќоржын.
17.05 Єзілстан. 17.20 Айтыс. 18.30
"Мадхубала". 20.05 Ел аузында.
20.30 К.ф. "Меніњ к‰нєлі періштем".
22.25 Х.ф. "Турецкий гамбит". 1.05
"¦мытылмас".

7.00 "Возвращение сына". 8.20
Н±рлы Отау. 10.15 Археология. Ба-
балар м±расы. 10.45 Золотая сере-
дина. 12.00 Жасампаз ѓылым. 13.00
Х.ф. "Любовью за любовь". 14.45 Кон-
церт. 16.00 XXI ѓасыр кμшбасшысы.
17.30 Кітапхана. 18.05 "Ѓылыми ізде-
ністер". 19.05 Концерт. 20.50 К.ф.
"Аќырѓы аманат". 22.10 К.ф. "Низами".

7.55 Ж±лдыздар шеруі. 8.35 М.ф.
9.00 Звезданутые. 10.00 М.ф. 11.40
"Маша и Медведь". 12.30 К‰лкі ба-

зар. 13.30 Тематик-шоу. 14.30 Екі
езу. 15.00 М.х. 16.10 Фэнтези "Дети
шпионов 4". 18.00 М.х. 19.10 Тема-
тик-шоу. 20.00 Екі езу. 20.30 М.ф.
"Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек". 22.10 Х.ф. "Вспомнить
все". 0.40 ХБ шоу.

8.00 Шебербек аѓай. 9.10 Орел и
решка. 10.00 Х.ф. "Право на надеж-
ду". 12.00 К.ф. "Ќанды кек". 14.30 Q-
елі. 15.00 Т.с. "Мой любимый папа".
20.00 Q-елі. 20.30 Айна онлайн.
21.00 Х.ф. "С Новым годом, мамы!".
23.00 Бокс. 0.00 "Секретные мате-
риалы".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.30 "С‰йген с±лу".
9.30 Х.ф. "Певец на свадьбе". 11.30
"Готовим с Адель". 12.00 Ералаш.
13.00 М.ф. "Уоллес Громит: Прокля-
тие кролика-оборотня". 15.00 Х.ф.

ЌАЗАЌСТАН
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ЌАЗАЌСТАН-
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31 АРНА
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7.00 Концерт. 8.30 Ќымызхана.
9.30 К.ф. "Затура". 11.05 Баламен
бетпе-бет. 11.25 М.х. 12.20 Айтыс-
тан ‰зінді. 13.05 О.Досбосыновты
еске алу кеші. 14.35 К.ф. "Тылсым
дєм". 16.20 С.Медеуовтіњ шыѓарма-
шылыќ кеші. 17.50 "Ќара шањыраќ".
19.30 Т‰нгі студияда Н.Ќоянбаев.
20.30 Апта. 21.00 ¦лттыќ шоу: Роза
шаќырады. 22.25 К.ф. "Алабμтен
ереже". 0.20 К.ф. "Тылсым дєм".

7.00 Ќалжыњ ќоржыны. 8.30 Ай-
бын. 9.00 Єсем єуен. 9.35 Ас арќау.
10.05 Мерейлі отбасы. 10.35 М.с.
11.15 Сказка "Русалочка". 12.15 К.ф.
"Ањшы бала". 13.30 Bala Turkvision-
2015. 15.20 Х.ф. "Молитва Лейлы".

16.50 Б±йымтай. 17.35 Концерт.
19.50 Ду-думан. 21.00 Жеті к‰н.
22.00 Х.ф. "Сбежавшая невеста".
0.00 К.ф. "¦лан-асыр грек тойы".

8.00 Єуендер єлемі. 8.30 М.с.
9.00 Алдаспан. 9.30 К.ф. "Жау ж‰рек
мыњ бала". 11.35, 12.25, 13.20, 15.10,
17.30, 18.25, 22.30, 23.55 Телемар-
кет. 11.40 Высота воли. 12.00 "1001
история успеха". 12.30 Сап т‰зе!
13.00 Даму діњгектері. 13.25 Єуен-
дер єлемі. 14.00 Єн кеш. 16.00 Х.ф.
"Боярышник". 17.00 "Абулхаир хан".
18.00 Индустриалды Ќазаќстан.
18.30 "Широка река". 19.30 Волшеб-
ный фонарь. 20.00 Бойт±мар. 20.30
Вызов. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.35
Х.ф. "Мама-детектив".

8.00 Єн шашу. 9.05 Такси. 9.35

Ел аузында. 10.00 Концерт. 11.15
К‰лдірген. 11.40 "Мадхубала". 13.00
"Подари мне жизнь". 15.10 Х.ф. "Шаб-
бона". 17.05 "Сырты б‰тін...". 17.35
Н. Ескалиева. 18.00 Бай бол. 18.35
"Мадхубала". 20.05 Той жыры. 20.30
"Жігіттер" квартетініњ ‰здік єндері.
22.15 Х.ф. "Оливер Твист". 0.45 "¦мы-
тылмас".

7.00 "Жизнь господина де Моль-
ера". 8.30 Ќылќалам. 9.40 ¤зін-μзі
тану. 10.10 Ѓылыми кењес. 11.00
Арнайы жоба. 12.00 Джаз-рандеву.
13.00 Д.ф. "Таяу Шыѓыстыќ сегіз су-
ретші". 14.00 Этимология образа.
14.20 С.Жанпейісованыњ єн кеші.
16.00 Лидер XXI века. 16.45 Сол бір
кеш... 18.00 Ѓылыми ізденістер. 19.00
Х.ф. "Юность Жамбыла". 20.40
"Кμзайым ќала". 21.10 "Абай" драма-
сы. 23.20 К.ф. "Жас аккордеонистіњ

μмірбаяны".

7.10 К.ф. "Бетховен 6". 8.40
Ж±лдыздар шеруі. 9.00 Рыжие.
10.40 М.ф. 11.00 М.ф. "Облачно,
возможны осадки в виде фрикаде-
лек". 12.40 Х.ф. "Вспомнить все".
15.00 М.ф. 16.40 Тематик-шоу. 17.30
Екі езу. 18.00 Х.ф. "Дед 005". 20.00
Большая разница. 21.00 Ењ к‰лкілі
єртістер. 22.20 Тематик-шоу. 23.20
Екі езу. 0.00 Танцы.

08.00 Шебербек аѓай. 9.30 Из-
майловский парк. 12.00 К.ф. "Хамп-
ти Шарманыњ ќалыњдыѓы". 15.20 Т.с.
"Мой любимый папа". 18.00 Концерт.
20.00 Q-елі. 20.30 Айна онлайн.
21.00 Хочу к Меладзе. 22.40 Х.ф.
"На гребне волны". 0.50 "Секретные
материалы".

6.00 "Ризамын". 7.30 "С‰йген
с±лу". 9.30 Х.ф. "Фериде". 11.30 Ал-
дараспан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
12.00 Ералаш. 13.00 М.ф. "Отдыхай,
Скуби-Ду!" 14.30 Х.ф."Знакомство с
Факерами 2". 16.30 Х.ф. "Материнс-
кая любовь". 20.00 "С‰йген с±лу".
22.00 Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 23.00 Х.ф. "Рок-н-ролль-
щик". 01.30 К.ф. "Впритык".

7.00 М.ф. 9.00 Неизвестная вер-
сия. 10.00 Торговый дом. 10.20 Baby
Гид. 10.50 В ладу с природой. 11.10
Тайны нашего кино. 12.00 ПроАгро.
12.30 РТН Подробности. 13.20 Вин-
таж. 14.00 Хит-парад. 15.00 Ќоѓам
жєне єйел. 15.30 Тєуелсіз елдіњ т±лѓа-
лары. 16.00 Моя правда. 17.00 "Гос-
пожа горничная". 20.30 Тет-а-тет.
21.00 В поисках истины. 22.00 К.ф.
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"Фериде". 17.00 Фильм-концерт.
20.00 "С‰йген с±лу". 22.00 Шоу двой-
ников "100%". 23.00 Х.ф. "V значит
вендетта". 1.00 Х.ф. "Там, где живут
чудовища".

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 Неизвестная версия. 10.20
Неизведанный Казахстан. 10.50 Груп-
па здоровья. 11.10 Киноклуб. 12.00
Приют комедиантов. 13.00 Удар вла-
стью. 14.00 К.ф. "Єкемніњ сыйлыѓы".
16.00 ПроАгро. 16.30 Ќазаќстан бай-
таќ μлке. 17.00 Обложка. 17.30
Ж±лдыз-топ. 18.30 Ќауіпсіз жол. 19.00
Ќылмыстыќ іс №. 19.30 Baby Гид.
20.00 РТН Подробности. 20.50 Вин-
таж. 21.30 Солнечная кухня. 22.00
Тайны нашего кино. 22.30 К.ф. "Меніњ
аѓам бойдаќ". 0.00 Л. Измайлов и все-
все-все.

6.00 К.ф. "Неоконченная пьеса

для механического пианино". 7.30
Контрольная закупка. 8.00 Тањѓы
пошта. 8.30 П@утina. 8.50 Жањалыќ-
тар. 9.00 Новости. 9.10 Смак. 9.50
Х.ф. "Мой белый и пушистый". 11.45
Фабрика грез. 12.10 "Ду ќол шоко-
лад". 13.00 Караоке такси. 13.35 101
кењес. 14.05 П@утina+. 15.10 Угадай
мелодию. 15.45 Добрый вечер, Ка-
захстан! 16.50 Т.с. "Слепое счастье".
20.00 "Первая программа". 20.35 "Сле-
пое счастье". 21.30 Кешкі кездесу.
22.50 Жањалыќтар. 23.20 Єн дария.
0.00 Х.ф. "Заложница".

7.20 Х.ф. "Без страха и упрека".
8.45 КТК ќоржынынан. 9.45 Удиви
меня. 11.00 Звездная жизнь. 12.00
Новости. 12.30 Х.ф. "Привет, кин-
дер!". 14.30 Путь на Олимп. 15.05
"Махаббатта шек бар ма?". 16.50
ТойBestStar. 18.15 "Карадайы". 21.00
Очная ставка. 22.00 "Беременна в
16". 23.00 Х.ф. "Стальная бабочка".
1.00 Ревизорро.

"Єкемніњ сыйлыѓы".

6.00 Жањалыќтар. 6.25 Т.х. "Шпи-
онские игры". 8.35 Жањалыќтар. 8.45
Воскресные беседы. 9.00 Новости.
9.10 Здоровье. 10.10 "Казлото". 10.45
"Аффтар жжот". 12.00 Кешкі кездесу.
13.10 Караоке такси. 13.45 101 ке-
њес. 14.15 Єн дария. 15.10 Х.ф. "Ас-
терикс в Британии". 16.55 Т.с. "Позо-
ви, и я приду". 21.00 Т.с. "Библиоте-
кари". 22.45 П@утina+. 23.40 Х.ф.
"Четвертый пассажир".

7.05 М.с. 8.00 КТК ќоржынынан.
9.40 Выходной со звездой. 10.20 Х.ф.
"Четыре времени лета". 14.00 Звезд-
ная жизнь. 15.00 Дорога домой. 15.10
"Махаббатта шек бар ма?". 17.00
Алдараспан. 18.15 К.ф. "Біз балалар
‰йінен". 20.00 Базар жоќ алањы. 21.00
Портрет недели. 22.10 Х.ф. "Кома".

Жыл μткен сайын ауданымызда ат спорты
жаќсы дамып келеді. Себебі,  небір
жарыстарда жерлестеріміздіњ  баѓы жанып,
ж‰лделі оралып ж‰р.

АТ СПОРТЫ

Жерлестеріміз ж‰лделі оралды

¤ткен аптада Ќостанай
ауданында жалауын желбі-
реткен  XXX жазѓы облыс-
тыќ спартакиадада ат
спорты т‰рлері бойынша

ќ±рама жаттыќтырушысы –
Солдат Д‰тпаевтыњ, ќ±-
рама капитаны Н±рша Да-
нияровтыњ жєне шабан-
доздарыныњ ‰здіксіз дай-
ындыѓыныњ єрі нєтижелі
ењбегініњ жемісі.

– Жалпы, б±рын б±л
μњірде ат спорты болѓан.
Ол кезде ат зауыты да
ж±мыс істеген. Кењес
‰кіметі ыдыраѓан соњ
б±лардыњ бєрі жабылып

ќалды.
Ќазір, біздіњ ат спорты-

мен айналысып келе жат-
ќанымызѓа биыл 4-ші жыл.
Ќ±рамада 17 адам бар.
Олар μз ісініњ шеберлері, ат
спортыныњ барлыќ т‰ріне
ќатысады. Команда капита-
ны Н±рша Данияров пен
бригадир Кенжебай Балке-
новтар жылќы малын жаќ-
сы таниды. Асауды ‰йретіп
алатын ќасиеттері бар.

Тіпті,  ќ±рдасым Кенжебай
бала-шаѓасымен бірге ой-
найды, – деп ‰лгі т±тты жат-
тыќтырушысы Солдат Мал-
баќ±лы.

Айталыќ, 12 шаќырым-
дыќ бєйгеде Игорь Буторин
бірінші орынды жењіп алса,
ал ќыз ќуудан веселыйпо-
долдыќ Дєулет Балкенов
пен Г‰лмира Жаќыповалар
жєне тењге алудан ќоскμлдік
Тимур ¤мірзаќов ж‰лделі

екінші орындардан кμрініп,
сондай-аќ, аударыспаќ
бойынша жоѓары салмаќта
μнер кμрсеткен Веселый-
Подол ауылдыќ округініњ
шабандозы Бислан Сулей-
менов ‰штікті місе т±тты.
Жалпы, аудан ќ±рамасы
кμкпардан да жаман μнер
кμрсеткен жоќ, ж‰лделі
‰шінші орынды ќанжыѓала-
рына байлады.

Сарыкμл ауданы.

Руслан
        ЄЛКЕЕВ

жарыста Сарыкμл ауданы
командасы жалпы есепте
‰шінші орынды жењіп
алды. Б±л – біздер ‰шін
‰лкен жетістік. Єсіресе,
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"Ќостанай тањыныњ" танымдыќ-таѓылымдыќ, кμњілашар ќосымшасы

Б‡ГІНГІ САНДА:

Сондыќтан болар, бала бесікте жатќан-
да шошымасын деп бас жаѓына ќамшы ќой-
ѓан. Негізінде ќамшы керегеге ашыќ ілінген.
Б±л ќамшы иесініњ "мал басы аман болып,
‰йімнен молшылыќ кетпесе екен" деген
тілеуі екен.

Ќамшы тек ќазаќ халќына тєн нєрсе. Ал
ќамшыгерлік  ќазіргі тањда ±мытылып бара
жатќан ±лттыќ μнердіњ бір т‰рі. Б±рындары
єр  ќазаќ ауылында айтулы μрімшілер бол-
ѓан. Олар жєй μріп ќана ќоймай, оны μнер
кμзімен, шебер ќолымен, μте жоѓары талап-
талѓаммен ќырлап, ж±мырлап, б±рап, бір
сμзбен айтќанда кμркемдеп, тањдай ќаќты-
рарлыќ ±ќыптылыќпен μнерлеп μрген.

Мінеки, ата-бабамыздан жалѓасќан осы-
нау ќасиетті μнер б‰гінде біздіњ Соналыдай
ќазаќ  ауылында да саќталыпты. Ќамшы
μретін ќазаќтыњ есімі – Эдуард Бекмаѓан-
бетов. Ол – б±л μнермен біраз жылдан бері
машыќтанып келеді. ¤зі ѓана айналысып
ќоймай,оны жас ±рпаќќа ‰йретіп, насихат-
тап ж‰р. Яѓни, бабадан ќалѓан μнерімізді
кейінгі болашаѓымыз жалѓастыру ‰шін ба-
рын салмаќ.
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– Ауылдаѓы адамдар былѓарыдан жасал-
ѓан ќаншама  сыртќы киімдерді  керек ќыл-
май, сыртќа сырып тастайды. Мен соларды
с±рап алып, μзімше кєдеге жаратамын.
Яѓни, ќамшыныњ басын содан μріп, сабын
аѓаштан жасаймын. Б±ѓан ќоса ‰стел, орын-
дыќ, пышаќ жєне оныњ ќабын жасауды єдет-
ке айналдырѓанмын – дейді єњгіме барысын-
да ол.

Жалпы, ќамшыгер ќамшы μруді ата-ба-
бамыздан м±ра болып келе жатќан ±лттыќ
μнер болѓандыќтан ќолѓа алыпты. Б‰гінге
дейін єзірлеген ќамшыларын ќолќа салѓан-
дарѓа таратып, кμптіњ алѓысын арќалап ж‰р.

– Ќамшы μру μнері ата-бабалардан м±ра
болып, мына бізге жеткен. Енді оны кейінгі
±рпаќќа жеткізу – біздіњ парызымыз, – дейді
соналылыќ ќамшыгер.

Сарыкμл ауданы.

Руслан
        ЄЛКЕЕВ

ЌЌЌЌЌ ОЛ¤НЕРОЛ¤НЕРОЛ¤НЕРОЛ¤НЕРОЛ¤НЕР

Ќамшы – ќазаќтыњ рухы.
Мєдени-т±рмысымызда да
мєні зор, алар орны орасан.
Ќамшыныњ т‰рі де, ќасиеті де
кμп. Б±ныњ ќыр-сырына  біздіњ
ата-бабамыз бесігінен ќаныќ-
ќан, кие-ќасиетін ана с‰тімен
ќатар с‰йегіне сіњіріп μскен.

АБАЙ Ќ¦НАНБАЕВТЫЊ ТУЃАНЫНА 170 ЖЫЛ

Адамныњ кейбір кездеріАдамныњ кейбір кездеріАдамныњ кейбір кездеріАдамныњ кейбір кездеріАдамныњ кейбір кездері
Адамныњ кейбір кездері
Кμњілде алањ басылса;
Тєњірініњ берген μнері
Кμк б±лыттан ашылса.

Сылдырлап μњкей келісім
Тас б±лаќтыњ суындай,
Кірлеген ж‰рек μз ішін,
Т±ра алмас єсте жуынбай.

Тєњірініњ к‰ні жарќырап,
¦йќыдан кμњіл ашар кμз.

Ќуатты ойдан бас ќ±рап,
Еркеленіп шыѓар сμз.

Сонда аќын белін буынып,
Алды-артына ќаранар.
Д‰ние кірін жуынып,
Кμрініп ойѓа сμз салар.

Ќыранша ќарап ќырымѓа,
М±њ мен зарды ќолѓа алар.
Кектеніп надан, з±лымѓа,
Шиыршыќ атар, толѓанар.

Єділет пен аќылѓа
Сынатып кμрген-білгенін,
Білдірсе алыс, жаќынѓа
Солардыњ сμйле дегенін.

Ызалы ж‰рек, долы ќол,
Улы сыя, ащы тіл.
Не жазып кетсе, жайы сол,
Жек кμрсењдер, μзіњ біл.
                                               1896 ж. 1896 ж. 1896 ж. 1896 ж. 1896 ж.

Абай жєне
Єйгерім

Ќара сμзбен
жырлаѓан

12-бет

Ќиярды ‰й
жаѓдайында т±здау

14-бет

Кμршініњ киімін
ќашанѓы кие
береміз?

16-бет

17-бет
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«Абай – даналық өлшемі»
Ел сөзі.
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Абайдың  
қара сөздерінен

Екінші сөз
Мен бала күнімде естуші едім, біздің қазақ сартты көрсе, 

күлуші еді «енеңді ұрайын, кең қолтық, шүлдіреген тәжік, 
Арқадан үй төбесіне саламын деп, қамыс артқан, бұтадан 
қорыққан, көз көргенде «әке-үке» десіп, шығып кетсе, қы-
зын боқтасқан, «сарт-сұрт деген осы» деп. Ноғайды көрсе, 
оны да боқтап күлуші еді: «түйеден қорыққан ноғай, атқа 
мінсе – шаршап, жаяу жүрсе – демін алады, ноғай деген-
ше, ноқай десеңші, түкке ыңғайы келмейді, солдат ноғай, 
қашқын ноғай, башалшік ноғай» деп. Орысқа да күлуші 
еді: «ауылды көрсе шапқан, жаман сасыр бас орыс» деп.

Орыс ойына келгенін қылады деген... не айтса соған 
нанады, «ұзын құлақты тауып бер депті» деп.

Сонда мен ойлаушы едім: ей, құдай-ай, бізден басқа 
халықтың бәрі антұрған, жаман келеді екен, ең тәуір халық 
біз екенбіз деп, әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық 
көріп, қуанып күлуші едім.

Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығар-
маған жемісі жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған 
шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір 
шаһары жауласпайды! Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың 
өлісінің ахиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке ба-
лаға қимайтұғын малыңды кірелеп сол айдап кетіп тұрды ғой. 
Орысқа қараған соң да, орыстың өнерлерін бізден олар көп 
үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, 
қырмызылық, сыпайылық – бәрі соларда. Ноғайға қарасам, 
солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да 
шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. 
Еңбек қылып, мал табудың да жөнін солар біледі, салтанат, 
әсем де соларда. Оның малдыларына, құзғын тамағымыз 
үшін, біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз.   Біздің ең байы-
мызды: «сәнің шақшы аяғың білән пышыратырға қойған 
идән түгіл, шық, сасық казақ», – деп үйінен қуып шығарады. 
Оның бәрі – бірін-бірі қуып қор болмай, шаруа қуып, өнер 
тауып, мал тауып, зор болғандық әсері. Орысқа айтар сөз 
де жоқ, біз құлы, күңі құрлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, 
бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?

1890 ж.

1875 жылы отыз жасқа енді ілін-
ген Абай Мұқыр болысына болыс
тық қызметке тағайындалған еді. 
Сайлаусыз, тағайындалған. Екінші 
әйелі Әйгерімді сол қарсаңда кездес
тіріпті. Абай досы Ербол екеуі Ақ-
шоқыдан 25 шақырымдай жердегі 
Орда тауында аң аулап жүріп, оның 
«Шілікті кезең», жас шыбықтар 
қалың өскен тұсты «шілік» дейді, 
аталатын бөктерін қыстайтын руы 
мамай Бекей деген адамның ауылы-
на келіп қонады. Отыз жастағы жі-
гіт Абай табиғи әдемі дауысы бар, 
«кең маңдайлы, нұр жайнаған қара 
көзді» Бекейдің сұлу қызына «бой 
ұрмай тұра алмайды» (Әрхам). Үйі
не келгеннен кейін де гүл жайнаған 
сол қыз көз алдынан кетпей қояды. 
Алғашқы махаббаты Тоғжанды есі-
не салады.

Қақтаған ақ күмістей 
  кең маңдайлы,
Аласы аз қара көзі 
  нұр жайнайды.
Жіңішке қара қасы 
  сызып қойған,
Бір жаңа ұқсатамын туған айды.

Осылай басталатын бес шумақ 
өлеңін Абай кіші жары Әйгерімге 
арнаған деп үлкен сеніммен ай-
тамыз. Тап осы кездерде Абай 
«Әкімбай өлгенде» деген өлеңін де 
шығарған. Әкімбай – Ділдәдан туған 
Абайдың баласы. Әкімбай бала 
кезінде 9 жасында қайтыс болған 
(18651874). Өзгеше қылықты, 
ақылды да сүйкімді болған ұлына 
шығарған жоқтауын Абай:

Орамды тілді ауыздым,
Ақылға жүйрік маңыздым.
Көп жасамай тез кетіп,
Көзімнің жасын ағыздың, –

деп аяқтаған. Жоқтауды жаназа 
кезінде жас келін Әйгерім дауыс 
қып айтқан деседі.  Айтпақшы, сол 
жылы Әйгерім босанғанда, «көп жа-
самай, көк орған» Әкімбайдан кейін 
туған нәрестеге «Тәңірі ерте алма-
сын, тұрсын, көп жасасын» деген  
ырыммен «Тұрағұл» деп ат қояды. 
Қазір кейбір басылымдар «Турағұл» 
деп жазады. Бұл қате.  Көзім жет-
кен жағдай: «адасып» жүрген Абай 
өлеңдері өз орнына қойылмайды, 
бәрі де баяғыша қала береді. Әйт-
се де, маған айту парыз – «Әкімбай 
өлгенде» өлеңі қазіргі жинақтарда 
1895 жылғы деп қате белгіленіп ке-
леді. Бұл Абайдың 20 жыл бұрынғы 
туындысы.

Абай Әйгерімге қалай үйлен-
ген? Енді осыған келейік. Әрхам 
Ысқақов (18851963) өзінің естелі-
гінде былай деп жазады:

– Абай қыз ауылынан бес шақы-
рым жердегі Бекейдің жамағайыны 
Мұсаның ауылына барып, жағдайды 
айтып ақылкеңесін сұрайды, – дей-
ді Әрекең. Сонда Мұса: – Абай, сен 
неге қысыласың, атаң Өскенбайдың 
бес қатыны болған, әкең Құнанбай-
дың төрт қатыны бар. Сол қызды 
ұнатсаң мен ертең әйелімді қосып 
беріп, ауылыңа апарғызып берей-

ін. Қыздың қайыны берген малын 
алар, ел бүлінерлік түк жоқ, – дейді. 
Шешім осы болып, Абай екінші рет 
отау көтерген ғой. Бекей қызының 
азан шақырып қойған аты – Шүкі-
ман (Шүкіраман тіркесінің қысқа 
түрі) еді, Абай оның сұлулығына 
бола, Әйгерім атандырады. Келер 
жаз шыққанда Әйгерімнен бір ұл дү-
ниеге келеді. Атын Тұрағұл қояды. 
Тұрағұл емшектен шыққанда алты 
құрсақ көтеріп, егде тарта бастаған 
бәйбіше Ділдә Әйгерімге: «Бай 
сенікі болсын, бала менікі болсын», 
– деп Тұрағұлды өз бауырына салып 
бала қылып алады. Бірақ күндестің 
аты күндес, Ділдә Әйгерімнің атын 
еш атамай тек «тоқал» деп өтіпті. 
Сол себепті ауылаймақтың барша-
сы да кедей жерден шыққан Шүкі-
манды осылай кемсіте атап кетеді.

Реті келген соң жаза кетелік, 
қазақтың «бала қылып алу» сал-
тының тарихы тереңде. Көпке аян, 
әлем әміршісі Шыңғысхан билік 
тізгінін бәйбішесінен туған төрт 
ұлына ғана ұстатқан. Әміршінің 
«Жасақ» (Яса) деген ережесіне сәй-
кес қазақтар үшін негізгі мирасқор 
бәйбіше балалары болды, ал тоқал-
дан туғандар тек солардан қалғанын 
ғана еншілейтін еді.  Бұл жағдайда 
бәйбіше мен тоқалдың балалары, 
әрине, іштей жаулықта, «ит көрген 
ешкі көзденіп» өсті. Міне, осыны 
болдырмау – ұрпағы бір ымырада 
болуы үшін Құнекең бірінің бала-
сын бірі бала қылып алу салтын 
қатаң ұстады. Оған мысалдар көп, 
Ділдәнің Тұрағұлды бауырына са-
луы соның бірі ғана.

Әйгерімге үйленуі Абайдың 
өміріне елеулі өзгерістер әкелді. Әй-
герім Жидебайда бір жыл қыстайды, 
келер жылы Абай оған арнап Бөрілі 
(бұл мекенде Абайдың биографы 
Мұхтар Әуезов туыпөсті) деген 
жерден қыстаутам соғады. Ол оқу
білім іздеп Семейге жиі қатынай 
бастаған Абай үшін өте қолайлы 
мекен болды. Сол маңда Тышқан 

деген – бұлақ, тұмалар бастау ала-
тын едеуір биік таутөбе бар. Оған 
отау көтерген тұңғышы Ақылбай 
қыстау салады.

Он жылдай кейін, 1886 жылы 
Абайдың шешімі бойынша Әйгерім 
Бөріліге іргелес Аралтөбеге көшеді. 
Неге? Себебі,  Әуез бастатқан Қожа 
ауылы бұрынғы отырған қыстауы 
Қызылшоқыдан (Шығыстаудың 
ішінде)  Бөріліге көшеді. Ақылбай-
ды бауырына салған Нұрғанымды 
паналап және Абайдың рұқсатын 
алған.  Өстіп, үш қоныс та (Бөрілі, 
Аралтөбе, Тышқан) Абайға тиесілі 
және бір аумақты құраған еді. Ол 
Тобықты елінің Ертіс дарияға, Се-
мей қаласына ең жақын шекарасы. 
Сондықтан Абайдың Аралтөбені 
игеруі – таяу келешекте қалаға жиі 
қатынап, көп кітаптар таситынын 
көре білген керемет сәттілік болды!  
Ақын талай шығармаларын Ақшоқы 
мен Аралтөбеде дүниеге әкелді, 
сондайақ, қыс айларында Абай-
дың досжарандары мен Көкбай, 
Мұқа, Ақылбай, Мағауия бастатқан 
шәкірттері осы ауылдарда жиі бас 
қосқанын айтудың орайы бар.

Абайдың шақыртуымен келген 
құрметті қонақтың бірі – Арқаның 
атақты әншісі Біржан Қожағұлұлы 
(18341897) болған. Қоянды жәр-
меңкесіне қатысу және қазақ дала-
сының түкпіртүкпіріне сапар шегу 
салсерінің салты.

Құлақтан кіріп бойды алар,
Жақсы ән менен тәтті күй.
Көңілге түрлі ой салар,
Әнді сүйсең, менше сүй, –

дейтін Абай Біржан салдан көп ән 
үйренеді және Әйгерімге Біржанның 
әндерін үйретеді. Бұл «Абай жо-
лынан» көпке аян жәйт. Жоғарыда 
аты аталған Әрхам ақсақал Біржан 
жайлы әңгімені Әйгерімнен естіпті. 
Қар кетіп жатқан мезгіл көрінеді. 
Біржан келе жатыр дегенді естіп 
Абай «Сасық қамал қорада қалай 
қарсы аламын?» деп, Аралтөбе қыс
тауынан бір жарым шақырым Тізе-

Абай Құнанбаевтың туғанына 170 жыл

Абай және Әйгерім
Ұлы тұлғаны және оның айналасын 

қаншалықты мумияға айналдырсақ, 

олардың тірі бейнесі соншалықты 

алыста болары сөзсіз. Сондықтан 

да Абай мен Әйгерімге қатысты 

«Абай жолы» эпопеясына қосымша 

кейбір өмір жағдаяттарын оқырман 

назарына ұсынғанды жөн көрдік.

Абай афоризмдері

y Сөзіне қарай кісі ал, кісіге қарап сөз алма.

y Жас уақытта көңіл – гүл.

y Жастықта көкірек зор, уайым жоқ.

y Сақалын сатқан кәріден, еңбегін сатқан бала 

артық.

y Бес нәрсеге асық бол... Талап еңбек,  терең ой, 

қанағат, рақым, ойлап қой 

y Үш-ақ нәрсе – адамның қасиеті: ыстық қайрат, 

нұрлы ақыл, жылы жүрек.

y Пайда ойлама, ар ойла,
 Майданға түспей бәйге алма.

y Уайым – ер қорғаны; есі барлық.

y Уайымсыз салғырттық – дәулеттің, ақылдың, 

ардың дұшпаны.

y Басына һәм өзіне өзгешелік бермек – адам ұлын 

бір бұзатын іс.

y Біреуді ызаландырмақ – шариғатқа, шаруаға 

залал, ақылға теріс.
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13«Абай сөзі – даналық мәйегі»
Ел сөзі.

14 тамыз 2015 жыл

Көкбай Абаймен ең алғашқы рет 
жақындасып кетуім ел ортасында 

болған бір съездің үстінде басталды дейді. 
Ел ішінің ақы алысып, ақы берісіп жатқан 
съезі еді. Мұны өткізуге Семейден Досов-
ский деген уйез келіп еді. Сол бір ісімді 
жақтырмай мені ел кісілерінің ортасында 
тұрғанымда, стражник ортасында тұрға-
нымда, стражниктерін (атарман) жіберіп, 
жазаламақшы болды. Әлгілер ерікке қой-
май әкетіп бара жатқан соң, қасымда еріп 
жүретін өлеңші жігіттерім бар еді, солар-
дың біреуінен Абайға бір ауыз өлеңмен 
сәлем айтып жібердім. Ол кезде он салып, 
өлең айтатұғым, қасымдағы жолдастарым 
да сондайды әдет қылатын.

Уйезге әкелген соң Абай да келді де 
"жазығы не?" деп, істің жөнін сұрады. 
Содан кейін Досовский: "Бұған біреу бас-
шылық етіп, тәрбиесіне алмаса, мына 
елдің ортасында арызқой, пәлеқұмар бо-
лып бұзылғалы жүрген адам, сен тәрбиеге 
алып, міндетті болып түзетемін десең, бе-
рем. Әйтпесе жазаға ұшырайтын ісі бар", 
– деді.

Абай маған кепіл болып алып шықты, 
осыдан кейін Абайдың жолдасы болдым. 
Жолдастығым 25 жылға созылды. Жаңағы 
оқиға 1880 жылдардың шамасында болып 
еді. Содан кейін қыс болсын, жаз болсын 
Абай ел араласа қасында жүріп, ауылына 
келсе, үйінде бірге жатып, айырылыспай-
тын болдық. Абайдың қасында ай жүріп, 
ай жарым жүріп келіп, бір әредік толас 
болғанда ғана өз үйіме бір жұма, көп болса 
он күнге рұқсат алып келіп, артынан қайта 
барамын.

1880 жылдан бастап, 1886 жылдарға 
шейін Абай әрбір өлеңді жазып жүрді. 
Бірақ бұл уақыттағы сөздерінің барлығын 
Көкбай сөздері деп жүргізді. Кейін Омбыда 
"Дала уалаяты" мен "Серке" газеті шыққан-
да, бірер өлеңін тағы да менің атыммен 
жіберді. "Сорлы Көкбай жылайды да жыр
лайды" дегенді мен қылып қойып, өзін 
айтып еді.

Осы хал 86жылға шейін келді де, сол 
жылдың жазында ел жайлауға шықты. 
Абай ауылының ең өрістеп барып, ор-
нықпақ болған жайлауы "Бақанас" өзенінің 
бойы еді. Кеш жүріп кетті, біз Абаймен бір-
ге бірнеше кісі болып артынан келдік. Осы 
жылы Абай ауылында доктор Долгополов 
та қонақ еді. Ауыл Бақанастың бойындағы 
Көпбейіт деген жерге қонып жатыр екен.

Абай қонып жатқан ауылды көріп, осы 
суретті өлең қыл деді. Мен біраз өлең 
қылып едім, жақтырмады да, өзі жазбақшы 
болды. Сонымен үй тігіліп болып бәріміз 
жайланған соң Абайға келіп едім: "Өлең 
Көкшенің бойынан асайын деді ғой", – деді 
(Көкше – Көкбайдың руы).

Мен: "Асса, басында мен қолқаланып 
алған нәрсе емес еді. Енді өзіңіз ретін та-
уып қайта аларсыз", – деп қалжыңдадым, 
сөйтсем сол күні "Жаздыкүн шілде болған-
даны" жазған екен. Оқып берді.

Өзі жазған сөзіне ең алғашқы рет аз 
да болса қанағат қылғанын көргенім сол. 
Менің қалжыңыма орай қылып: "Сен соғы-
мыңа бір ту бие ал, мен енді өлеңімді өзім 
алайын", – деді.

"Жаз" өлеңіндегі Абайдың ауылы – өз 
ауылы, Абайдың астындағы аяңшылы 
Абайдың Әбдірақметтен алған аяңшыл 
күрең төбел аты. Айқайшы шалы сол 
жылы өз ауылымен көрші болып отырған 
Әнет Бармақ деген шал. Құс салып жүр-
ген жас жігіттер өзінің балалары Ақылбай, 
Әбдірахман болатын.

Осыдан кейін өлеңді жиі жаза баста-
ды. Тегінде өлеңді көп жазатын уақыты 
қыстыгүні мен жазға салым болатын. Кейін 
8990жылдарда тыныштық алып отырған-
да, барлық әндерін де бірақ қыста, жазға 
салым шығарды.

Өзі біреуге ұзақ әңгіме, ұзақ жыр сияқ ты 
нәрселерді айтқызғанда ешуақытта басқа 
бөтен нәрселерге аумай, таза көңілмен, 
үлкен ықыласпен тыңдайтын. Және әрқа-
шан сондайды тыңдап болған соң мағы-
насы мен жөнін ұғындырып, сын айтатын, 
сол ретпен "АқбалаБоздақты" айтқаны-
мызда, осы жырдың ішіндегі бірақ ауыз 
өлеңін жақсы көрді де, "мынаны шығарған 
кісі ақын" деді. Тегінде өлең ішінде бірер 
ауыз дәмді сөзі табылса, сол үшін қатты 
ырза болып қалушы еді. Жаңағы өлеңде: 
Ақбала мен Боздақ тау аралап келе жатса, 
алдарынан шағылысып жүрген құр, үйігіп 
жүрген екі түлкі кездесіпті. Сонда Боздақ 
Ақбалаға:

"Бір қораз бір мекиен талда ойнайды,
Адам түгіл хайуан мал да ойнайды.
Құдайым бір нәрсеге бастап жүрме,
Алдымыздан кез келген 
    аң да ойнайды...", – 

депті. Абай "осы сөзінен айтушының ақын-
дығы білінеді" деп санады.

Әрқашан Абай ақындық туралы сөйле-
генде: "Ол қуат табиғат сыйы, құдай сыйы 
деп құрметпен сөйлейтін. Ақындық шабы-
ты шын келгенде адамды қайта тудырып 
жібереді. Ол келгенде адам жай, жабайы 
адам болмайды", – дейтін. Осы сөзінің 
шындығы бәріміздің көзімізше, ел ішінің 
бір ақынының тұсында ақталғандай болды.

85жылдың шамасында Қарамолада 
болатын червечнайға Абаймен бірге көп 
кісі болып келе жаттық. Ішімізде Байкөкше 
деген ақын да бар еді. Бір мезгілде Байкөк-
шенің өңіне Абайдың көзі түсті де: "Мына 
кәрінің жыны ұстап келе жатыр екен", – 
дейді. Айтқанындай сол арада Байкөкше 
Абайға түнде көрген түсін айтып, ұзақ 
өлеңді шұбатып жөнелді. Түсінде Абайдың 
бірталай қиындық, қауыптан өтіп мұратына 
қолы жеткенін көрген екен. Соны айтумен 
бірге өзінің жоруында өлеңге қосып, Қа-
рамоладан жолы болып, қастық қылмақ 
кісілерді жеңіп қайтатынын айтты.

Абай ел ортасында өлең шығарып 
жүретін, ақынмын деген жігіттердің кей-
біреулеріне кездескенде, солардың өз 
жандарынан шығарған өлендерін айтқы-
зып тыңдайтын уақыттары да болушы 
еді. Бірақ ол ақындар өзіне өлең шығарып 
айтсын, басқаны өлең қылсын, сөздерін 
жай тыңдағаны болмаса, өлеңдеріне орай 
өлең айтып, айтысқа кіріспейтін. Өзім біл-
генде мұндай іс бірақ рет болды.

Ел ішінің тағы бір съезі болып, Семей-
дің оязы келгенде, соған тілмаш болып 
Сыбан Әріп келді. Әріп екеуміз құрбы 

болатынбыз. Кездескен жерде әрқашан 
бірер ауыз өлеңмен жанасып қалатын-
быз. Съез болып жатқанда менің бір ақы 
сұраған арызым болып, соның тез қарауын 
тапсырамын деп Әріпке:

Найманша, ажырайма кеуіпісіп,
Ежелден арғын аға, найман кішік.
Төбеңмен жүр, тез бітір қызметіңді,
Күнде бүйтіп мөлимен ісім түсіп, –
дегенімде. Ол:
Асықпа, бітіремін қызметіңді,
Тапсырған құрбылықпен міндетіңді.
Арғынға Көкше сенен Қызай жақын,
Ата қумай түзей бер өз бетіңді, –
деді. Мен мұның орайына:
Көкше атам – Тобықтының бел баласы,
Бөтен деген білместің бос таласы,
Нарымбайды Тәшкендік сарт дейді ғой,
Сол сияқты қазақтың бір жаласы, –

дедім (Нарымбай – Әріптердің аталары 
болса керек). Әріп:

Тіпті Тобықты арғын емес,
Көкше тұрсын,
Ата қуып қайтесің өзің жүрсің.
Құдай ақы теңдесім Алтайқарпық,
Құр көңілді көтерген кеудең құрсын, –

деді. Біз осылай сөйлесіп жатқанда, 
өзіміздің елдің біреулері Абайға барып: 
Әріп пен Көкбай айтысып жатыр депті. 
Сонан соң біреу келіп екеумізді де Абай 
шақырады деді, мен мынаны айттым 
дедім. Абай тыңдады да, әлгі даудың 
орайына:

Ақсопы дүниеден ұлсыз өткен,
Енеген жалшысынан бала біткен.
Өкіреш Найман ұл болмаған соң,
Атасыз да Найман көп, деп aп кеткен, –

деді.
Өлең айтқыш жігіттердің сөздерінде 

нәр жұғын болса, дәмді сөзін көріп ырза 
болса, ондайлардың өлеңді көбірек айтқа-
нын тілейтін. Кейбіреулеріне өлең қылар-
лық теманы да беретін сияқты еді.

Бір жылы менің өзіме: "Абылай хан мен 
Кенесарының қазаққа істеген еңбектерін 
ұзақ әңгіме қылып айтып беріп, осыны 
өлең қыл", – деді. "Абылай да, Кенеса-
ры да қазақтың мақтан қылатын ерлері. 
Бұлардың еңбегі де айта қалғандай, ұмыт-
пастық еңбек. Сондықтан бастарынан кеш-
кен дәуренді жақсы сөзбен жыр қылып ел 
ортасына жаю жақсы өлеңшінің міндеті, 
сен үйіңе барып орнығып отырып осыны 
өлең қылып кел", – деді.

Содан кейін үйге келіп отырысымен 
өлең қылуға кірісіп, күндізтүні тыным ал-
май жаздым да, 56 күнде бітіріп, Абай-
ға қарай қайта жүрдім. Абай бұл уақытта 
үлкен ауылынан бауырдағы ауылына, 
тоқалынікіне барып, сонда жатыр екен. 
Кіші ауылы "Аралтөбе" деген жерде, үл-
кен ауылынан 25 шақырым жерде, біздің 
ауылдан 70 шақырымдай жерде еді.

Мұхтар ӘУЕЗОВ.

су деген жерге үй тіккізеді. Бір-
жанды сонда күтіп алады. «Мен 
сонда бір балама босанып, қы-
стауда отыр едім. Несін айтайын, 
Біржанның Тізесудан салған әні 
тап қасымнан естілгендей болды. 
Біржан сол жылы Тізесуда бір ай 
жатып, жайлауға (Шыңғыстың 
сырт жағы – Бақанас аумағы – 
А.О.) бізбен бірге шықты» деген 
екен Әйгерім. Бақанас жайлауын-
да еркінше аунап-қунаған Бір-
жан сал қазақ өнерпаздарының 
көп қазынасымен Абайды кең 
таныстырып кетеді. Біржан осы 
жерден Жетісуға беттепті, Мұ-
хаңның сөзінше, «атақты ақын 
қыз Сарамен кездесетін сапары 
болуы ықтимал» (бұл олар айты-
сты деген тұжырым емес).

1880 жылдардың соңында 
келешек атақты әнші-компо-
зитор Әсет Найманбайұлы да 
Абай ауылына атбасын тірепті 
(ақынның «Әсетке» деген өлеңі 
соның куәсі). Сол сияқты Кене-
сары ханның қарындасы батыр 
қыз Бопайды Абай Бақанас жай-
лауында күтіп алады. Кездесу 
үлкен жиын-тойға ұласқан екен. 
Бопайдан жұртшылық Кенесары 
көтерілісінің мән-жайына қа-
нығыпты.

Қу тірлікте махаббат сезімінің 
өшіп-сөнуінен кім қашып 
құтылған?! Айталық, атақты 
орыс жазушысы Лев Толстой 
мен жарты ғасырдай отасқан за-
йыбы Софья Андреевна екеуінің 
арасы мүлдем шиеленісіп, суып 
тынғаны белгілі. «Кетіп қалуым 
сені қатты ренжітері кәдік, – дей-
ді Лев Толстой жұбайына жазған 
соңғы хатында.  – Сенуге, түсіну-
ге тырыс, басқаша жасауға күшім 
жетпеді. Баршылықта, тоқмейіл 
ортада бұдан былай өмір сүре ал-
мас едім, менің орнымдағы кез 
келген қарт кісі пендешілік тір-
шіліктен аулақтап, тыныш күн-
дерін іздемекке ұмтылары анық».

1889 жылы әйгілі «Сегіз 
аяқта» Абай: «Жалғыз қалдым 
– дәп шыным!» десе, сол ортада 
өзінің сырын, шерін, мұңын түсі-
неді-ау деген жары Әйгерім  де 
жүр. Рас, «Абай жолында» Абай 
және Әйгерім мөлдір махаб-
бат иелері. Өмірде де берекелі, 
бақытты ғұмыр кешті. Бірақ он-
даған жылдар өткенде аралары-
на қамырық пен түсінбеушілік 
араласқаны өтірік емес. Неге? 
Себебі, өмірдегі Әйгерім – алабө-
тен малсақ адам болған, ал Абай 
«Мал  бағу? Жоқ, баға алмай-
мын» деп өзі айтқандай, дүниені 
қуудан бас тартқан дана.

«Бірлік қандай елде болады, 
қайтсе тату болады – білмейді. 
Қазақ ойлайды: бірлік – ат ортақ, 
ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ 
болса екен дейді. …Осы ма бір-
лік? Жоқ, бірлік – ақылға бірлік, 
малға бірлік емес» (6-сөз) дейді 
Абай. Бұл тек қоғамға ғана емес, 
жеке адамдар мен отбасы бірлігі-
не де әділетті сөз. Ұлы ұстаздың 
«шын бірлік ақыл – ой бірлігі» 
дегені ескірмейтін даналық. Әт-
тең, оны еститін, ескеретін қа-
зағым кәне.

Жинақтап айтқанда, 1876-
1893 жылдар аралығында Абай 
үлкен ауылы Ақшоқы мен онан 
35 шақырым жердегі кіші ауылы 
Аралтөбеде алма-кезек өмір 
сүрді.

Асан ОМАРОВ,
 зерттеуші.

Abai.kz.

Абай жайындағы 
Көкбай әңгімесі
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«Артық жеген ас-тамақ айналады кеселге,                                 
шалдықтырар ауруға былапыт ас жесең де».

          Ж.Баласұғын.

Сіздердің назарларыңызға дастарқа-
ныңыздың сәнін келтіретін оңай әрі дәмді 
тағамдар мәзірін ұсынып отырмыз

“Қар астындағы” 
қызанақ

Қазір қызанақтың нағыз пікен шағы. Үйіңізге аяқ 
асты құдайы қонақ келіп қалса, тездетіп дайындап 
жіберуіңізге болады. 

Қажет заттар:
Қызанақ (помидор) 3-4 дана. 
Сарымсақ (чеснок) 1-2 бас,
Майонез (керегіне қарай)
Ірімшік (сыр)
Жасалуы: Қызанақты дөңгелектеп турап, та-

релкаға қатарластырып қойыңыз. Майонезбен 
сарымсақты араластырып, қызанақтың үсті-
не жағыңыз. Осының үстіне үккіштен өткізілген 
ірімшікті себелеп шығыңыз. Болды. Дәмді асыңыз 
дайын. Шынымен де қызанақтың үстіне аппақ қар 
жауып тұрған сияқты. Айналасын аскөкпен сәндеу-
іңізге де болады. 

Драники
Екінші дәмді тағам – Драники деп аталады. Жал-

пы, драниктердің түрі көп. Бірақ, қазір жаз мезгілі 
болғандықтан біз сізге кәдіден (кабачки) жасалған 
түрін ұсынғалы отырмыз. Бұл да тез әзірленеді. 

Қажет заттар:
  кәді 1-2 дана
 жұмыртқа 2 дана;
 аздап ұн, тұз, бұрыш, аскөк, сарымсақ қала-

уыңызға қарай. 
Жасалуы: Кәдіні үккіштен өткізіп, жұмыртқа 

мен қалған тағамдарды қосып араластырамыз. 
Қоймалжың құймақ сияқты болады. Кәдімгі құймақ 
тәрізді қасықпен құйып отырып, қызып тұрған 
табадағы майға екі жағын аударып қуырамыз. Со-
нымен драники дайын. 

Астарыңыз дәмді болсын.  

«Дастарқанның» қонағы
Қиярды үй  

жағдайында тұздау
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ақ батасы
Дастарқаныңа береке берсін, 

Бастарыңа мереке берсін,
Астарыңа адалдық берсін,
Бастарыңа амандық берсін,
Дендеріңе саулық берсін!
Әумин!

*
Шайың қызыл болсын,  
Ғұмырың ұзын болсын.
Несібең таса берсін,
Дұшпаның қаша берсін,
Құдайым ұзақ ғұмыр жаза берсін!

*
Бақ келіп қонсын басыңа, 
Көңілің көлдей шалқысын.
Пейіліңе тойған қонағың,
Ішпей-жемей балқысын.
Әумин!

«Жаздың қамын қыс ойла» демекші, қыста жей-
тін азық-түлігімізді бірнеше ай бұрын дайындап 
қою арқылы ақшамызды үнемдейміз. Әсіресе, қазір 
қияр мен қызанақтар пісті. Бағасы да арзан. Назар-
ларыңызға қиярды үй жағдайында тұздау тәсілін 
ұсынамыз. Дастарқанымыздың бүгінгі қонағы ли-
саковтық Жанар Қиысқанқызы бізге белгілі дәстүр-
лі әдіспен қиярды қалай маринадтау қажет екенін 
көрсетіп қана қоймай, оған қандай дәмдеуіштерді 
қосуға болмайтынын айтып береді: 

- Тұздайтын қиярыңыздың мөлшері бірыңғай 
кішілеу болғаны дұрыс. Жасыл қиярды жуамыз. Со-
дан кейін дәмдеуіштерді де мұқият тазалап жуып, 
кептіреміз. Артынша бірден суық суға салып, 2-3 
сағатқа қалдырамыз. Содан соң тұздайтын банка-
ларды 5-10 минуттай қайнатып аламыз. Банканың 
түбіне жуылған дәмдеуіштерді саламыз. Мұнан 
кейін қиярларды салып, үстіне аскөк жапырағын, 
сарымсақ пен қара бұршақты саламыз. Болгар 
бұрыштарын да екіге бөліп саламыз. Қиярларды 
жуып тазалаймыз, екі жағын кесуге де кеспеуге де 
болады.

Үстіне қайнаған суды (1 л суға 50 г тұз) құямыз. 1 
ас қасық сірке суын құйып, банкіні темір қақпақпен 
жабамыз. 

Ескерте кететін тағы бір нәрсе, тұздау уақы-
тын жеделдету үшін қиярдың ұшын кесіп, олар-
ды ыдысқа салғаннан кейін тұздықты үстінен 
ыстықтай құйған дұрыс. 

Банкідегі қиярды салқын жерге қоямыз. Осы-
лайша өзінің жасыл түсін сақтап қалады. 

Кез келген нәтижелі іс 
тәжірибенің арқасында келеді. 
Бірден мықты аспаз болып кету 
мүмкін емес. Бұл үшін шыдам-
дылық пен қажырлы еңбек қа-
жет. Үй шаруасын анамыз бен 
әжемізге қарап үйренеміз. Біл-
мегенімізді игеруге болашақ 
енеміз де көмектеседі. Бірақ 
нағыз мамандардың кеңесін 
ешкім де алмастыра алмайды. 
Олар біріншіден, кез келген 
тамақты көтеріңкі көңіл-күймен 
дайындайды...

Сонымен, картопты дәмді 
пісірудің құпиялары:

– Картопты ұзақ уақытқа суға 
салсаңыз, сол сумен пісірген 

дұрыс. Өйткені, құрамындағы 
пайдалы заттар молынан сақта-
лады;

– Жақсы картоп былбырап 
піседі. Егер оны қабығымен 
пісіру керек болса, тұздалған 
орамжапырақ пен қиярдың суын 

қосыңыз. Немесе орнына 
сірке суы мен тұзды көп мөл-
шерде қолдануға болады;

– Картопқа ас қасықпен 
маргарин немесе сары май 
қоссаңыз, жылдам піседі;

– Картоп пюресіне ыстық 
сүтті ғана қосқан жөн. Суығын 
қосқан жағдайда сұр түске 
боя лып кетеді;

– Картопты табаға салмас 
бұрын суық сумен жуып, кеп-

тіріп алсаңыз, қазанда күймейді;
– Картоп қытырлақ болсын 

десеңіз, тұзды қуырылып біткен 
кезде қосыңыз;

– Қызарып піскенін қала-
саңыз, бетіне аз ұн себіңіз.

Құрамы: 

– 2 келі(ұсақ түрі) қияр;

– 5 тал қара қарақат жапырағы;

– 5 тал шие жапырағы;

– 2 сарымсақ;

– 20 г ақжелкен;

– 8 түйір қара бұрыш;

– 2-3 түйір болгар бұрышы;

Тұздығы үшін:

– 2 ас қасық тұз;

– 10 г жүзім сірке суы;

– 1 ас қасық қант;

– 1,5 л су. 

Картоп дайындаудың құпиялары



15«Қызды асырап білмеген күң етер,
Жібекті түте алмаған жүн етер» 

Халық нақылы.
14 тамыз 2015 жыл

Ақмаңдайлым
ҚЫЗ-КЕЛІНШЕКТЕРГЕ АРНАЛҒАН БЕТ

oooooooooo

1998 жылдың көктем айы. Бірде 
аула сыртын тазалап жүріп, ағаш 
қобдиша тауып алдым. Назарым бір-
ден құпия қобдишаға ауды. Оны ашып 
көргенімде, ішінен бірнеше рет бүк-
телген, әбден сарғайып, сақталған 
хат шықты. Жер астында қалып 
ескірген ағаш қораптың ішіндегі 
хат әбден сарғайып, шеттері жыр-
тылған екен. Дегенмен, мен үшін ең 
үлкен «жаңалық» әлгі қорапшаның 
ішінен шыққан бір жігіттің сүйіктісі-

не арнап жазған ғашықтық хаты еді. 
Хат 1981 жылы жазылыпты. Бәдиша 
есімді бойжеткенге арнап жазылған 
екен.

«Бәдиша, қалыңыз қалай? Өзіңізге 
деген ыстық сезімімді, адал жүрек ма-
хаббатымды хатпен жеткізгім келеді. 
Сенің ажарыңды алғаш көргенде-ақ 
ұнаттым. Өзіңді кездестіргенше 
жаным жалғызсырап, тағатсыздана 
күтемін. Қазір бәрі мүлде басқаша. 
Жалғызсыраған жаралы жүрегіме 

сенім ұялаттың, сезім отын жақтың. 
Егер ата-анаң келісімін берсе, еке-
уіміз бас қоссақ. Өзіңнен хабар күтем. 
Шөптібай», деп хатты аяқтапты. 
Хаттың соңына қолын қойып, “1981 
жыл” деп жазыпты. 

Ол хат менің қолымда біразға 
дейін сақталды. Кейіннен өздігінен 
жоғалып кетті. Мені мазалаған бір 
ой, «сол кезде хат жазған ғашықтар 
қазір қайда жүр екен? Хаттың иесі 
кім екен? Жазғаны қыздың қолына 

жетті ме? Бір параққа жан сырын 
ақтарған сол бір жігіт  ғашығына 
қосылды ма екен? Бәлкім олай емес 
шығар? Әлгі хат әбден ескіріп, бірне-
ше жылдар бойы жер астында жатса 
да, әріптері өше қоймаған. Тек, сиясы 
жайылып кеткендіктен кейбір сөй-
лем жолдарын оқу мүмкін болмады. 
Бірақ, мені бір мазалайтыны осы бір 
хаттың иесіне жетіп-жетпегені еді. 
Әлгі хаттың сыры осындай.

Ш.ЖАҚСЫЛЫҚҚЫЗЫ.

Бір хаттың сыры
СЫР

Ана болу бір 
бақыт

Әйел заты үшін жүкті болу – қуаныш, ана болу – асқан бақыт. 
Сіздің құрсақ көтеруіңізде және одан әрі баланы дүниеге әкелуіңізде 
Сізге көмекші болар жүктілік күнтізбесін ұсынғалы отырмыз.

Дүние деген қызық қой, кейбір жан ұлды бола алмай жатса, кей-
біреуі қызды бола алмай жатады. Анасы: «Қасымда өзіме қолқанат 
болар бір қызым болса...» десе, ал әкесі: «Ұрпақ жалғас тыратын ұлым 
болса...» – дейді.

Қатарынан 2-5 қыз немесе 2-6 ұл туған әйелдер, «тағы да қыз 
туып қоям ба?» немесе «тағы ұл көтеріп қойсам қайтеді?» – деген 
ойларымен тағы бала көтеруден қорқады.

Төмендегі кесте ұл немесе қыз сүюге құштар болған әйел- аналарға 
бойына бала бітуі сәтін есептеуде көмекші болмақ. Аталған кестеде 
әйелдің бала көтеру кестесі көрсетілген.

Мұнда өзіңіздің жас шамаңызды таңдайсыз және бойыңыз ға бала 
біткен айдан бастап 9 айды есептеп шығасыз. Кесте бойымен жүре 
отырып, қай айда қандай жынысты перзентті дүние ге әкелетініңізді 
байқай аласыз.

Бірақ, бәрін білуші бір Алла екенін естен шығармайық.

«Ақмаңдайлым» қыз-келіншек-
терге арналған бетінде жарияланған 
«Бұрымды арулар» байқауының бү-
гінгі үміткерлері – Әсем Ақылбекова 
(Қостанайдағы Шырақбек Қабыл-
баев атындағы Қостанай академия-
сының оқытушысы), Әйгерім Омар-
бекова (Ш.Қабылбаев атындағы 
академияның 3 курс студенті) және 
Индира Хәкімова (Ш.Қабылбаев 
атындағы академияда инспектор 
болып жұмыс істейді). 

Қыздың көркі бұрымында екенін 
жақсы түсінетін аруларымыз шаш 
күтіміне де ерекше көңіл бөледі екен.

 – Қазақ қыздары бұрымды 
болған. Мен де кішкене кезімнен 
шашымды өсіріп келемін. Жылы-
на екі рет ұшын тегістеп тұрамын. 
Ұзын шаш қыз баланың көркі, сәні 
деп ойлаймын. Сондықтан, шаш 
күтіміне де ерекше көңіл бөлемін,  
– дейді байқаудың үміткері Әйгерім 
Омарбекова.

Байқау

Қыздың көркі бұрымында!

Сұлу да нәзік қалпыңды ұзақ сақтаңыз. 

Жұмбақ күйіңізді үнемі сақтауға тыры-

сыңыз. 
Еріңізге әркез беймаза емес, әркез сая

жай секілді жайлы да тыныш тілге тиек 

болыңыз.
Еріңіз сүйсінетін тіл үйірер бес түр-

лі тамақтың рецептін біліңіз және құпия 

ұстаңыз. Сосын сәнді киіміңізбен таңдан-

дырудан шаршамаңыз. 

Еріңіз кей кезде көкейінде жүрген сырын 

ақтарса мұқият тыңдаңыз, әуелі кеңес беру-

ге асықпаңыз. Сосын сырын жұртқа, көрші 

көлемге жаймаңыз. Сенімін ақтаңыз. 

Ең күшті еркектің өзі де әйелдің мейі

ріміне мұқтаж екенін ұмытпаңыз. Сіздің 

еріңіз бен балаларыңыз жақсы көріп 

құрбандыққа барса жазғырмаңыз. Кө-

шеде де, үйде де болсаңыз таза да тар-

тымды болыңыз. Мыжылған халат пен 

ұйпалақталған шаш өзіңізді көріксізден-

діретінін ұмытпаңыз.

Адамның сұлулығы тән емес, жан сұлу-

лығы. Сондықтан  жылулығыңызды еш 

жоймаңыз.
Үйге, қоршаған ортаға  жылу берсеңіз бұл 

сізді одан әрі сұлу етіп көрсетеді.

Көтеріңкі көңіл күй мен үнемі күліп 

жүріңіз. Шынайы шын жымиып, қуаныш 

сыйлаңыз.

Келіншектерге кеңес…  

Байқауға қатысып, бақ сынаймын  

деген бұрымды арулар 54-28-42 нөміріне  

хабарласыңыздар.



Көршінің киімін 
қашанғы кие 

береміз?
Қазір қалтаңда ақша болса қалаған киімді сатып алып, киесің. 

Әлемдік деңгейдегі танымал брендтерге де қол жеткізуге мүмкін-
дік бар. Ал көк базар қытай мен қырғыздың киіміне толып тұр. 
Осы орайда көрші елдердің киімдерін қашанғы кие бермекпіз 
деген ой келеді. Шынында да, отандық тауарды тұтынатын күн 
туар ма екен?.. Осы және өзге де сауалдарымызды қостанайлық 
сәнгер, «Творческая мастерская DRESS Code»  ЖШС-нің дирек-
торы Әлия Сәрсеноваға жолдаған едік. 

– Әлия Бақытқызы, ұлттық 
нақыштағы киімдер саудаға шығатын 
күн жақын ба?

– Біздің қоғамда импорттық тауарларға 
деген көзқарас бөлек. Яғни, шетелдік 
киім-кешекті жоғары сапалы деп баға-
лаймыз. Және бағасына қарамай қымбат 
киімдерді алуға тырысамыз. Ал отандық 
ательелердің өнімдері жәдігер ретінде та-
сада қалуда. 

Өз басым ұлттық нақыштағы киімдерді 
тұрмысқа енгізу керек деп есептеймін. Өзін 
патриотпын деген әр азамат киіміне ұлттық 
ою-өрнек қосып тіктірсе тамаша емес пе?! 

Әшекей, сәндік бұйымдарды да күнделікті қолданысқа енгізуге болар 
еді. Еліміздегі кез келген тігін шеберханалары қарапайым киім-кешекті 
ұлттық нақышқа сай етіп тігуге дайын. Ең өкініштісі, сондай өнімдерге 
сұраныс тапшы. 

Менің ойымша, ұлттық стильді мектеп формасынан бастау керек. 
Оқушылардың  киімдерін ою-өрнекпен безендіріп, халықтың көзін 
үйретуге болады. 

Біздің ательеге келіп, жұмыс киімдеріне ою-өрнек қосып тіктіртетін 
адамдар аз да болса бар. Ұлттық нақыштағы киім-кешекке көбіне-
се мемлекеттік қызметшілер тапсырыс береді. Ел алдында жүретін 
азаматтардың қазақы стильге бет бұрып келе жатқаны қуантарлық 
жағдай. 

–  «Талғамға талас жоқ» деген бар. Десек те, киінудің өзіндік 
тәртібі бар ма?

– «Киіміне қарап қарсы алып, ақылына қарай шығарып салады» 
деген халық даналығы бар емес пе. Жөнімен, сәнді киіну де адам 
өмірінде маңызды рөл атқаратынын кім білмейді? Тойға баратын 
киімді қойға, қойға баратын киімді тойға кию ақылға сыймайтын қылық.  

Дұрыс киіну үлкен мәдениеттілік. Ол да бір өнер. Әр адамның 
дене бітімі, өлшемі әртүрлі. Біздің бет-бейнеміз, тіпті табиғатымыз да 
әр алуан. Дұрыс киіну дегеніміз, осының бәрін ескеру. Киім таңдауда 
бойға қонғанды іле салмай, матасына да мән берген жөн. 

–  Оқырмандарға айтарыңыз болса.
– Әр азаматтың бойынан, сөзінен, ісіненен, тіпті киген киімінен де 

қазақы иіс шығып тұрса деймін. Сондықтан оқырмандар қазақстандық 
тауарға қолдау білдірсе екен.Ұлттық нақыштағы киім тіктіруді қала-
саңыз, бізге хабарласыңыз. 

16«Әдемі болыңдар, әсем болыңдар, сонымен бірге ақылды болыңдар!
Сұлу болыңдар, сымбатты болыңдар, сонымен бірге саналы болыңдар!» 

Ә.Нұршайықов. 
14 тамыз 2015 жыл

Тырнақ күтімі

1. Қайнап тұрған судың үстіне кішігірім ыдыс 
қойып, 1 ас қасық зәйтүн майын қыздырыңыз, 
оған 3-4 тамшы лимон шырынын қосыңыз. Қоспа-
ны тырнақтарыңызға уқалай отырып жағыңыз. 
Аталған масканы аптасына 1-2 рет жасауға бо-
лады. Бұл қоспа тырнақты қатайтады.

2. 1 ас қасық лимон шырынын бірнеше түйір 
тұзбен араластырып, қоспаны тырнақтарыңызға 
20 минутқа жағып қойыңыз. Соңынан қолыңызды 
сумен шайып жіберіңіз. Бұл қоспаны аптасына 
1-2 рет қолданса болады. 

3. Түймедақ, түйежапырақ тамыры және 
шайқурай шөптерінің қоспасының 2 ас қасығын 
1 стақан қайнаған суға қосып, бірнеше сағат 
бұқтырып қойыңыз. Суыған қоспаны қыздырып, 
қайнатпаға саусақтарыңызды салыңыз. Бұл дауа 
тырнақтарыңызды қатайтып, қоректендіреді.  

4. 2 ас қасық бал мен 2 ас қасық зәйтүн майын 
араластырып, қоспаны су буына қыздырып, оның 
суығанын күтіңіз. Кейін оған 1 піспеген жұмыртқа 
қосыңыз. Қоспаны жақсылап араластырып, сау-
сақтарыңызды 20 минутқа салып қойыңыз. Ар-
тынан қолыңызды сумен шайып жіберіңіз.

1. Рок-н-ролл
Мынадай шалбар киетін адам сенімді, 

батыл болып келеді. Әрі бәрін білгісі ке-
летін, қызығушылығы жоғары жан. Де-
малу үшін қомақты сомманы ойланбай-ақ 
жұмсай салады. 

Сонымен қатар романтикаға жақын. 
Гүл, сыйлықтар сыйлағанды, романтика-
лық кешкі ас ұйымдастырғанды ұнатады. 

2. Маған бәрібір!
Шалбары шамалы салбырап тұратын 

жігіттердің мінезі салмақты, сабырлы. 
Олар дәмді тағамдарға ерекше құмар. 
Өзгенің ойын елемейді, өзінің қалауын 
істейтін бірбеткейлігі бар. Өмірге жеңіл 
қарайды. Мұндай шалбар киетін жігіттер 
тәртіптен гөрі, еркіндікті құптайды.  

3. Мен бәрін де 
тындырамын!

 Мынадай джинсы киген жігіт – қара-
пайым, көзқарастары дәстүрге сай жігіт. 
Ол ойындағысын айтып салатан ашық-
жарқын жан. Мұндай жігіт өзінің сүйіктісі-
не адалдығын сақтай алады.

4. Қара киімді 
Қара не сұр түсті джинсы киетін жігіт-

тер өздерін биік санайды. Расында мұндай 
жігіт басқалардан ерекшеленеді. Ол батыл 
қыздарды ұнатады. Сондықтан нәзік қыз-
дардан гөрі қайсар аруларды таңдайды. 

5. Классикалық шалбар
Классикалық шалбар киюге дағды-

ланған жігіт салмақты, іскер болып ке-
леді. Болашаққа деген нақты жоспарлары 
бар, мақсатына жетуге асық тұратын 
жан. Жинақы, тәртіпті, көшбасшы болуға 
дайын. Мұндай жігітке лайық қыз болу 
үшін өзіңіз де қоғамдық өмірге араласып, 
өз ізіңізді қалдыруыңыз керек. 

* * * КЕРЕК КЕҢЕС * * *

Шаштың жылтырап, жарқырағанын кім қала-
масын. Сондықтан үй жағдайында шаш күтімін 
қолға алуға ерінбеңіз. Шашқа арналған масканы 
жасау үшін қолда бар тағамдарды қолдануға бо-
лады. Мәселен, жұмыртқа, айран немесе йогурт, 
майонез және кастор майын алыңыз. 1 жұмырт-
қаға 4 ас қасық айран немесе йогурт қосып, оған 
2 ас қасық майонез салыңыз да, кастор майынан 
1 ас қасық құйыңыз. Барлығын жақсылап ара-
ластырып, шашыңызға жағып, 15 минут уақыт 
ұстап, шайып тастаңыз. Осы аталған масканы 
аптасына 2 рет жасап тұрсаңыз, керемет нәтиже 
береді. Бастысы, ерінбей жасап, үзбей қолда-
ныңыз! Іске сәт!

Шашты 
жылтырату

ҚЫЗЫҚ ЕКЕН

Шалбарына қарап мінезін таны
Киім адамның жан-дүниесінен, мінез-құлқынан хабар береді. Бір 
қызығы, жігіттің шалбарына қарап, мінезін анықтауға да болады екен.

1. 2.

3.
4.

5.

БЕТТІ ДАЙЫНДАҒАН Қымбат ДОСЖАНОВА.



Б‰гінде кμргені
мен т‰йгенін,  таны-
мы мен таныѓанын
кμсемсμзбен кесте-
леп,   кμркем ойды
жарастыра μрген,
журналистика-жа-
зушылыќтыњ ал-
пыс батпан ж‰гін
ќатепті ќара нар-
дай кμтерген, ана
тілін арда емгендер
сиреп ќалды. Тіпті
‰н-т‰нсіз, шау
тартќандай "са-
рањѓа" айналѓанда-
ры бар. Ал біраќ,
ќамшы салдырмай,
ќазаќ  кμсемсμзін-
де ќаракμктік та-
нытып келе жат-
ќан аќтањгердіњ
бірі де бірегейі –
Ќайсар Єлім. Аста-
надаѓы "Фолиант"
баспасынан жуыр-
да "Мекке, Мєди-
нам меніњ!"  ќажы-
лыќ пайымын ќа-
лыњ ж±ртќа  жария
етті.

Кітаптыњ сырты єдемі безендірілген,
с±лу. Ќолѓа  алѓаннан-аќ  ж±тындырып
ќоя беретін шыѓарманыњ єлќисасы  ж‰рек
сμзінен басталады. Онда  автор Мекке-
Мєдинадан алѓан ж‰гініњ бір бμлігі Аста-
наѓа келгенде жоќ болып шыѓып, єсіресе,
соныњ ішінде "ыќтияттап ж‰ргізген
к‰нделік-ќолжазбасына"  ќапаланады.
Біраќ бір Аллаѓа сиынып, к‰дерін ‰збеген
ќаламгерге ќ±дай тілегін берген. ‡ш
к‰ннен соњ Ыстамб±лда ќалѓан ж‰гі сол
к‰йінде шып-шыѓасыз  ќолына тиеді.
Міне, сол жазба Ќайсар аѓамыздыњ ше-
берлік шеберханасынан шымырлай ќай-
нап,  шырайланып оќырманѓа жетті.

Туындыда екі бμлім бар: "Мекке" мен
"Мєдина".  М±ндаѓы ерекшелік –  єр
бμлімніњ тараулары аптаныњ єр к‰ні, єр
саѓатымен аталады. Бірден-аќ, баян
бірінші жаќтан ањќылдап аѓынан жары-
лып ќоя берген.  Автордыњ ±тќаны да
осы. Сапар басталѓанынан кμргендерін
жадаѓай тізбелемей, Мекке, "єл-Харам"
мешіті, Ќаѓба, Астанадаѓы "Єзірет
С±лтан" хаќында, ќазаќтыњ ќажылыќ та-
рихынан, туѓан елден туындыгердіњ
екінші атасы, осыдан 120 жыл б±рын
осында ќажылыќќа 2 рет келген Ќалды-
бай Жылкелді±лын еске ала отырып жа-
саѓан пайымдаулар  тартымды да таным-
ды. Шыѓармада таѓлымдыќ д‰ниелер
оќушыныњ ынтасын оятары аныќ. Мы-
салы, ѓ±мыр бойы армандаѓан Меккеге
жетіп, алѓаш т‰неген т‰ні кірпік ќамас-
тыра алмай  тебірене толѓануы, аѓынан
жарыла сыр аќтарѓанын бей-жай оќи ал-
майсыз. Сондай-аќ Ќаѓбаныњ ќара тасын
7 рет айналѓанда, єр айналымын ата-баба
єруаќтарына, μзі тараѓан єулетініњ ‰рім-
б±таќтарына арнап, есімдерін атап, жеке-
жеке д±ѓа оќиды.  Сиынып, тілек тілеп,
тєуап жасайды. Кітапта  Ќ±нанбай, Абай,
Ќостанай–Торѓай μњіріндегі болѓан
ќажылар мен молдалар, дін ќайраткерлері
туралы да деректер тартымды оќылады.

Мєдинаѓа барѓанда алѓашќы кезде

                    ЌАРА С¤ЗБЕНЌАРА С¤ЗБЕНЌАРА С¤ЗБЕНЌАРА С¤ЗБЕНЌАРА С¤ЗБЕН
         ЖЫРЛАЃАН         ЖЫРЛАЃАН         ЖЫРЛАЃАН         ЖЫРЛАЃАН         ЖЫРЛАЃАН

(Жазушы Ќайсар Єлімніњ
"Мекке, Мєдинам меніњ!"

ќажылыќ пайымы хаќында)
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Жаќсыныњ жаќсылыѓын  айт, н±ры тасысын.
ХАЛЫЌ МЄТЕЛІ .

ОЌЫДЫЌ, ПІКІР АЙТАМЫЗ

Ж±ма к‰нi – к‰ндердiњ тμресi
жєне Алла Таѓаланыњ ќасында ењ
±лыѓы.  Ж±ма к‰нi – Алла Таѓа-
ла ‰шiн Ораза айты мен Ќ±рбан
айтынан да ±лыѓыраќ. Ж±маныњ
бес ќасиетi бар:

Ж±ма к‰нi Алла Таѓала Адам-
ды ѓ.с. жаратты;

Осы к‰нi Адам ѓ.с. жерге т‰стi;
Осы к‰нi Адам ѓ.с. ќайтыс бол-

ды;
Ж±ма к‰нi бiр саѓат бар, ол са-

ѓатта пенде Алла Таѓаладан харамнан   басќа не тiлесе, соны бередi;
Ќиямет ж±ма к‰нi болады.
Пайѓамбарымыз (с.ѓ.с) μзініњ хадисінде  ж±ма к‰нін кімде-кім ќ±лшы-

лыќ ѓибадатпен μткізіп, Алладан μзіне кешірім тілесе, Алла оны кешіреді
деген.

Пайѓамбарымыз (с.ѓ.с) Меккеден Мєдинаѓа кμш т‰зеп келе жатќанда
Мєдинаѓа жетпеден Рануна жазыѓына келгенінде осы к‰ні Ж±ма мешіті
атанѓан мешітте намаз оќиды да: "Б±дан былай ж±ма к‰ні ж±ма намазын
оќу ‰мбетіме – парыз", – дейді.

Пайѓамбарымыз(с.ѓ.с) былай дейді: "Бір к‰ні маѓан ќолында єппаќ айна
±стаѓан Жєбірейіл періште келді: "Б±л – ж±ма намазы. Раббыњ оны саѓан
жєне сенен кейін келетін ‰мбеттерге мейрам болсын деп парыз ќылды", –
деді. Мен де Жєбірейілден: "Б±л к‰нде біз ‰шін не бар?", – деп с±радым.
Ол: "Б±л к‰ні μте бір ќайырлы уаќыт бар. Кімде кім б±л уаќытта μзіне нєсіп
етілген ќайыр-жаќсылыќ тілесе, Алла тілегенін береді. Алла тілеген нєрсесі
нєсіп болмаса, Алла б±дан да ‰лкен ныѓметті оныњ Аќыреті ‰шін саќтайды.
Ал егер б±л уаќытта ќ±л μзіне нєсіп етілген жамандыќтан Аллаѓа сыйынса,
Алла оны б±л жамандыќтан ќорѓайды.

Ж±ма к‰ні м±сылман  жуынып-шайынып, тырнаѓын алып, хош иісін
сеуіп, таза да жаќсы киімдерін киеді. Ж±ма намазына ерте барып μзіне
ќолайлы орнын тањдап алады.   Ыќыласпен уаѓыз тыњдайды. Ж±ма нама-
зын оќиды. Аз да болса, садаќа беріп, м±ќтаждарѓа да ж±ма к‰ндік мереке
сыйлайды.

Пайѓамбарымыз (с.ѓ.с) ж±ма к‰ні жаќсылап дайындалып, ќ±тпа оќыѓан-
да оны ыќыласпен тыњдап, ж±ма намазын оќыѓанѓа μткен ж±мадан б±л
ж±маѓа дейінгі жасаѓан барлыќ к‰нєлары кешірілетіндігін айтќан. Ал егер
еш себепсіз ‰ш ж±маны жіберіп алѓан адамныњ ж‰регін Алла мμрлеп тас-
тайтынын ескерткен.

Пайѓамбарымыз(с.ѓ.с): "Ж±ма к‰ні бір уаќыт бар. М±сылман ѓибадаты-
мен сол уаќытќа тап келсе, Алла тілегенін береді", – дейді. Біраќ ќай уаќыт
екенін с±раѓанында ол сєтті Алланыњ жасырып ќойѓандыѓын айтты. Яѓни,
бейсенбі аќшам уаќытынан бастап, ж±ма к‰ні кеш батќанѓа дейін б±л уаќыт-
ты  іздеуі тиіс.

(Ѓаламтордан).

 1999 жылы тамыз айыныњ ортасы
болатын. ЌР Президенті  Н±рс±лтан На-
зарбаев іссапармен  келіп, облыстыњ
астыќты алќабын аралап ж‰рген кезі.
Біздіњ аудан  мен Ќостанай ауданыныњ
шекарасындаѓы егін даласында  Єулие-
кμл ауданыныњ соѓыс жєне ењбек арда-
герлері Елбасымен кездесетін болдыќ...
Оѓан аудандыќ  ардагерлер ±йымыныњ
тμраѓасы  Єкімбек Ќабденов  бастаѓан
15 адам бардыќ. Ол кезде облыс єкімі
¤мірзаќ Естай±лы Шμкеев, Єулиекμл
ауданыныњ єкімі Н±ралы М±стафа±лы
Садуаќасов еді. Ел мен облыстаѓы ауыл
шаруашылыѓыныњ хал-жаѓдайымен та-
нысќаннан соњ, ардагерлермен μте маз-
м±нды мєслихат μтті.  Сапар соњында
Елбасына халќымыздыњ салты бойын-
ша  бата беріп, шапан жабудыњ орайы
келген  сєтте, б±л міндетті орындау ма-
ѓан ж‰ктелген еді. Алдымен Прези-
денттіњ  р±ќсатын алдым.  Содан кейін
былай деп дедім:

– Аса ќадірлі Н±рс±лтан Єбіш±лы!
Ќазыналы Ќостанай жеріне

ќадамыњыз ќ±тты болсын,
¤міріњіз ±заќ, денсаулыѓыњыз

мыќты болсын.
Ќалмаќ ханын ќалтыратќан бабамыз

Ќазыбектей,
Айтар сμзіњіз ±тымды, уытты болсын.
Ж±лдызыњ т±рсын тμбењде,
Мерейіњ ‰стем болсын ємєнда.
Сіз арќылы танысын,
Ќазаќ елін єлемде.
Саясатта єрќашан,
Абылай рухы ќолдасын.
Байлыѓы тасып еліњніњ,

пальма аѓашы-
ныњ діњгегіне
шыѓып, уаѓыз
айтќан Пайѓам-
бар (с.ѓ.с) меші-
тіне сєлем беріп,
намаз оќу єсері
бμлек екен.

Ќ.Єлім μзіне
тєн жолжазба-
к‰нделік жан-
рын байыта
т‰скен:  туын-
дыда пайым да,
толѓаныс-тебі-
реніс те  бар.
Автор анасы Бо-
дайдыњ рухына
арнап Ќаѓбаны
жеті рет айна-
лып жасаѓан
тєуапта табаны-
нан  шамалы ыз-
ѓар μткенін се-
зіп, жылы ш±лы-
ѓын киіп алады.
Есіне анасын
алып: "Ауырады-
ау деген жеріњді
жылы ѓып ±ста!"
деп саќтанды-

рып отырушы еді. Сол сμзі, мына ќара-
шы, "табанымнан сыз μтеді-ау" деген ды-
залаќ сезім жон арќамнан сєл ж‰гіртіп
μтіп еді, есіме т‰се ќойѓаны... Демек, ана-
шым μзіње арнап Саѓиды ж‰гіре айналып
жатќандаѓы к‰йімді сезіп ќалѓандай ма
екен? Солай-ау! Алла сездіріп отырѓан-
дай маѓан...Ќайран асыл да ќасиетті ана!
Тірліктегі ќамќорлыѓын былай ќойып,
мєњгілік мекені жаѓынан да хабар беріп
жатќанын айтсайшы... "Иє Алла,
Кμкірегімді кењ, ісімді табысты ет . Мені
шайтанныњ арбауынан, з±лымдыќтан,
алауыздыќтан, ќабір азабынан саќтай
гμр", – деп тебіренеді.

Ќайсар Єлім – ќаламыныњ ±шында
шоѓы бар ќаламгер. Сμйлемдері шоќтай
шашырап, оќушыныњ кμзін ќарып, жа-
нын ќыздырады.   Мекке мен Мєдина са-
парын жан-ж‰регімен езіле – емірене
отырып,  ќара сμзбен жырлап шыќќан.
"Ж‰регімді жылытќан, жанымды жањ-
ѓыртќан, сезімімді байытќан, рухымды
жігерлендірген, иманымды бегіткен Мек-
кем меніњ!"– дей бергім келеді",–дейді
(25 бет).

Ќажылыќтан оралѓан ќаламгер  Аста-
наѓа табаны тиген бетте  μзін ќарсы алѓан
зайыбы мен балаларына:

–"Маѓан ќарањдаршы! Мен ше?
¤згеріппін бе?

–Аздап ж‰дегеніњ болмаса, сыртыњ
сол ќалпы ѓой, – деген Алтын сμзін терењ
оймен т‰йіндегендей болды. – Ал
ішіњніњ,  жаныњ мен ж‰регіњніњ μзгерісін
кім білген, єзірге? Кμре жатармыз!.." –
деген, кітап соњында.  Ќаќањныњ елден
ерек єспеттейтін жары Алтын жењ-
геміздіњ осы сауалына  жауабын таптыќ..
Ол –  осы кітап. Бар болмысымен толѓа-
ну, ел-жірей жазу – жан д‰ниесіне н±р
ќ±йылѓан, жањѓырѓан кісініњ  ѓана ќолы-
нан келеді. Ендеше, Ќайсар Єлімніњ пен-
деуи тірлігінде де бір жањѓыру, бір таза-
рудыњ єсері барлыѓына сенімдіміз.

Жан±заќ Жан±заќ Жан±заќ Жан±заќ Жан±заќ АЯЗБЕКОВАЯЗБЕКОВАЯЗБЕКОВАЯЗБЕКОВАЯЗБЕКОВ.....

Естен кетпес бата
Тењіздей шалќып туласын.
Бірлік-береке орнасын еліње,
Жайќалып егін μссін жеріње.
¤ріс малѓа, жан±ялар жанѓа толып,
Жаратушы ќ±дірет жєрдем беріп

бєріне.
Єрбір істі бастарда,
Сенімді болсын серігіњ, жолдасыњ.
Жасаѓан ие жар болып,
Єулиелер ќолдасын! Єумин!
Биыл 14 тамызда б±л кездесуге 16

жыл болады. Осы он алты жылда
Н±рс±лтан баламыз ќазаќты жаћанѓа
танытты.К‰н μткен сайын жарќын мере-
ке Ќазаќстан Конституциясыныњ 20
жылдыѓы жаќындап келеді.  Биыл сєуір-
дегі айдай єлемніњ назарын μзіне ерек-
ше аудартќан тєуелсіз Ќазаќстандаѓы
б‰кілхалыќтыќ сайлау – біздіњ Консти-
туциямызда, арнайы зањымызда айрыќ-
ша кμрініс тапќан аса мањызды саяси
іс-шара болды. Сайлау арќылы ел аза-
маттары μзіне ±найтын, саясатын
т‰сінетін, халыќты алѓа, жарќын бола-
шаќќа кєміл сеніммен, биік парасатпен
бастай алатын, жаны да, ары да таза,
елін де, жерін де с‰йген ел Елбасына
дауыс берді. ¦лт Кμшбасшысы, Ќазаќ
елініњ мањдайына біткен жарыќ ж±лды-
зы, аќжолтай перзенті Н±рс±лтан
Єбіш±лы Назарбаев халыќтыњ тењдесі
жоќ  сеніміне ие.  Ендеше бір кездердегі
берген батамыздыњ баянды болѓанына
ќуанып отырамын.

Мейрам  М¦ХАМЕДЖАНОВ,
зейнеткер, Халыќ аѓарту ісініњ
озаты, Єулиекμл селосыныњ

ќ±рметті азаматы.
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18Аќыл –  тозбас байлыќ.
                                                         ХАЛЫЌ ДАНАЛЫЃЫ

"Forbes" жорналыныњ сайты
2015 жылѓы ењ бай адамдардыњ
рейтингісін жариялады.

1. Бірінші орында єдеттегідей
Билл Гейтс,  оныњ  2015  жылѓы
шілдедегі жаѓдайы бойынша
байлыѓы – 79,6 миллиард дол-
ларды ќ±раѓан, оныњ 13 %
"Microsoft" акциясына салынѓан.
Гейтс  компаниясындаѓы акция
ќаржысынан  2014 жылдан ди-
ректорлар кењесінен босап, жос-
парлы т‰рде бірте-бірте ќ±тылып
келеді.

2. Екінші орында  –  50 милли-
ард долларымен "Oracle" компа-
ниясыныњ негізін ќалаушы  Лар-
ри Эллисон. Былтырѓы жылы
Эллисон ‰зењгілестері Сафри
Кац жєне Марк Хердпен бас ди-
ректорлыќты бμлісті. ¤зіне дирек-
торлар Кењесініњ тμраѓалыѓы мен
компаниясыныњ  техникалыќ ди-
ректорлыѓын  ќалдырды.

3. ‡шінші орынды ойламаѓан
жерден  Джеф Безос еншілеп
отыр. Ол "Amazon" компаниясы
акциясыныњ 90%, яѓни,  48 мил-

Фотоєзіл

Темекініњ зиянды екені-
не таѓы бір мєрте кμзім
жетті. Кеше, темекі ше-
гейін деп ас ‰йге кіріп едім,
сорпа єзірлеп жатќан
єйелім картоп тазарт-
тырып ќойды. Енді, ас ‰йге
жμн-жосыќсыз, єсіресе
темекі шегуге  кірмейтін
болдым.

*   *   *
– Жаным, сен мені с‰йесіњ

бе?
– Иє, жаным, мен сені

ќатты жаќсы кμремін!
– Ендеше, маѓан ‰йле-

несіњ ѓой?!
– Осы сен-аќ таќырып-

тан ауытќи береді екенсіњ
. . .

*   *   *
Хєл ‰стінде жатќан ев-

рей туѓан-туыстарын
жинап, баќ±лдаспаќ бола-
ды.

– Аѓа, есіњізде ме, сені
ж±мыстан ќуып жіберіп
еді ѓой. Кешірші, ‰стіњнен
арыз жазѓан мен едім.
Єпке! Сені полиция ќудалап
еді ѓой, сеніњ ‰стіњнен
арызданѓан да мен бола-
тынмын. Єйелімніњ де ал-
дында к‰нєм бар. Меніњ
арызым бойынша, оны да
ќамап тастаѓылары келіп
еді... Осы жасаѓан ќорлыќ-
тарым ‰шін, кешірім
с±раймын. Жаным жай
тапсын десењіздер, мен
μлген соњ тањ атќанша
аяѓымды кμкке келтіріп
іліп ќойыњдар – дейді. Ту-
ѓан-туыстары м±ндай
єрекетке ќарсы болѓанда-
рымен, жантєсілім ќылѓан
кісініњ  μтінішін  жерге
тастамай айтќанын
орындайды. Осы сєтте,
‰йдіњ есігі ќаѓылады.
Ашса, полиция екен:

– Жарты саѓат б±рын
бір кісі хабарласып, осы
‰йге жиналѓандардыњ
мєйітті ќорлап жатќаны
жайында арыз т‰сіріп еді...

*   *   *
– Сєлем, ±нжырѓањ т‰сіп

кетіпті ѓой?
– Тісім ауырып ж‰р!

Єзілдіњ авторы Бєкеш АЙСИН

– Тіс дєрігеріне барма-
дыњ ба?

– Ќорќамын!
– Ендеше, ж‰ргелі

т±рѓан поездыњ артына
тісіњді жіппен байлап ќой,
ж±лынѓанын сезбей ќала-
сыњ...

Бірнеше к‰ннен соњ:
– Сєлем, кμњілдісіњ ѓой?
– Алтауын з±лып алдым
– Алты тісіњді ме?!
– Зоќ, алты багонды

з±лып алдым. Ал, тісімді ма-
синист ±лып сындылды!!!

 *   *   *
Кешќ±рым. Кμшеніњ бір

ќуысы
– Темекі бар ма?!
– Мен, спортшымын.

Осыдан ‰ш к‰н б±рын те-
мекі шекпейтінімді дєл
осы арада бір кісілерге
жаќсылап  т‰сіндірген си-
яќты едім...

– Кешіріњіз, кμзім ісіп
кетіп еді, содан д±рыс кμре
алмай ж‰рмін. Танымай
ќалыппын, бай боласыз!

*   *   *
– Емтиханѓа кетерімде

"агентте" отырѓан доста-
рыма "мен емтиханѓа
кеттім. Жаќсы баѓа алсын
десењіздер, мені мыќтап
балаѓаттањыздар" деп жа-
зып кеттім.

– Енді, емтиханыњ не
болды?

– Керемет, бірде-бір
ќате болѓан жоќ. Жоѓары
баѓа алдым

– Достарыњ  ќуанып
жатќан болар...

– Меніњ ешбір досым жоќ.
"Агенттегі" "анандай"
сμздерді оќыѓанымда, мен-
де ешбір дос жоќ екен, де-
ген ой т‰йдім.

лиард долларѓа ие. 2015 жылы
шілдеде оныњ компаниясыныњ
аяќ астынан μсімі шарыќтап, на-
рыќтыќ баѓасы артты. Сμйтіп жыл
басынан оныњ байлыѓы 13 мил-
лиардќа  кμбейді.

Жер ж‰зіндегі  ењ бай IT маман-
дарыныњ байлыќ жиынтыѓы
842,9 миллиард долларѓа жет-
кен. Олардыњ ж‰зініњ ішінде  же-
теуі єйел. Орташа жасы  53, б±л
єлемдегі ж‰з бай адамдардыњ
жасынан 10 жас кем.  Тізімдегі  ењ
жасы  Эван Шпигель, ол 25-те.
"Snapchat" компаниясыныњ Бас
директоры, ењ кєрі адам "Intel"
компаниясыныњ негізін ќалаушы
Гордон Мур, 86 жаста. 100 адам-
ныњ  94 -і μз байлыѓын таќыр жер-
ден бастаѓан.

Сонымен, байлар ќатары мы-
нандай:

Билл Гейтс, "Microsoft" корп-
ныњ негізін ќалаушы – $79,6
млрд.

Ларри Эллисон, "Oracle" комп-
ныњ   негізін ќалаушы – $50 млрд.

Джеф Безос, "Amazon" комп-

ныњ негізін ќалаушы – $47,8
млрд.

Марк Цукерберг,  "Facebook"
комп-ныњ   негізін ќалаушы –
$33,4 млрд.

Ларри Пейдж, "Google" комп-
ныњ   негізін ќалаушылардыњ бірі
– $29,7 млрд.

Сергей Брин, "Google" комп-
ныњ   негізін ќалаушылардыњ бірі
– $29,2 млрд.

Джек Ма, "Alibaba Group" комп-
ныњ   негізін ќалаушы – $22,7
млрд.

Стив  Балмер,  "Microsoft"  б±-
рынѓы Бас директоры – капита-
лы кμрсетілмеген.

Лорен Пауэлл Джобс, жесірі
Стива Джобса – $19,5 млрд.

Майкл  Делл,  "Dell" негізін
ќалаушы – $19,2 млрд.

Ж‰з ењ бай IT бизнесмендері-
ніњ  51-і американдыќ, 33-і Азия-
Тыныќм±хит μњірінен, 8 – еуро-
палыќтар, 2  – израильдіктер,  1
– латиноамерикандыќ, 100  ќаты-
сушылардыњ 40-ы Калифорнии-
да т±рады жєне ж±мыс істейді.

Єлемдегі ењ бай адамдар кімдер?

ЄлемдегіЄлемдегіЄлемдегіЄлемдегіЄлемдегі

ењ жас єжеењ жас єжеењ жас єжеењ жас єжеењ жас єже
Єлемде ќыздардыњ ерте т±рмысќа шыѓуы бы-

лай т±рсын, ерте босану оќиѓалары да кμбейіп
барады. Айталыќ, Румынияда 23 жастаѓы бойжет-
кен єлемдегі ењ жас єже атанды. Б±л жаѓынан ол
Италияда т±ратын 29 жастаѓы єйелден де озып,
б±рынѓы рекордты жањартты.

23 жастаѓы сыѓан єйел Рифка Станеску μзініњ
11 жасар ќызынан немере с‰йіпті. Рифка μзініњ
ќызы Марияны 13 жасында босанѓан. Ол ќызы-
ныњ μз таѓдырын ќайталамаѓанын тілейтіндігін ай-
тып, оны мектепті бітіргеннен соњ тууѓа кμндіргісі
келді. Алайда, Ария анасыныњ ‰мітін аќтамай, 11
жасында босанып ќалыпты. Баланыњ єкесі одан
бір жас ‰лкен. Нєрестеге Ион есімі берілді.

¤кінішке ќарай б±л ќ±былыс талай елде жиі
ќайталанып жатыр. Дєрігерлер мен психологтар
да ерте босанудыњ зияндылыѓы туралы ќанша
айтып жатќанымен, м±ны ескеріп жатќандар ша-
малы кμрінеді.

*   *   *

"Єлемніњ ењ кішкентай адамы" деген атаќты
иеленіп,  Гиннестер  кітабындаѓы  Непалдыќ
Хагендра Тапа Магарды (67 см) орнынан ысыр-
ѓан Филиппиндік 18 жасар Джунри Балауинг
болды. Оныњ бойыныњ ±зындыѓы – 59,93 см.

Єлемдегі  ењ ‰лкен бицепс иесі – мысырлыќ
Мустафа Исмаил.

Ал мынау – єлемдегі ењ биік есек. Оныњ есімі
– Оклахома Сэм. 4 жасар жануардыњ биіктігі  –
155,45 см

1. Исатай батырдыњ ќайтыс
болѓан жері

2. Ќазаќтыњ ‰ш ж‰зініњ біріккен
єскер к‰штерін басќарѓан ќолбас-
шы

3.Алтын Орда мемлекетініњ
негізін ќалаушы

4.Андрондыќтар т‰рлі аурулар
мен баќытсыздыќтан саќтайтын
ќасиеті бар деп сенген зат

5.Адам шаќпаќ тасты ‰йкеу
тєсілін мењгерген дєуір

6.XVIII-ші ѓасырда Ќазаќ хан-
дыѓына ќауіп тμндірген ќай мем-
лекет?

7. Ќаракерей Ќабанбайдыњ
шын есімі?

8.Ќазаќстан Республикасы
туыныњ авторы

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

¤скенде мен ќайтсем де "ГАИ" болам,

Пара алып, з±лымдыќтыњ бєрін жоям!!!
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Туѓан к‰ніњмен,

МЕРЕЙТОЙ

Т±рѓынбаев ауылы ауданнан ењ шалѓай жатќан алысТ±рѓынбаев ауылы ауданнан ењ шалѓай жатќан алысТ±рѓынбаев ауылы ауданнан ењ шалѓай жатќан алысТ±рѓынбаев ауылы ауданнан ењ шалѓай жатќан алысТ±рѓынбаев ауылы ауданнан ењ шалѓай жатќан алыс
елдімекен. Атаѓы д‰ркіреп т±рѓан б±л совхоздыњ тікелейелдімекен. Атаѓы д‰ркіреп т±рѓан б±л совхоздыњ тікелейелдімекен. Атаѓы д‰ркіреп т±рѓан б±л совхоздыњ тікелейелдімекен. Атаѓы д‰ркіреп т±рѓан б±л совхоздыњ тікелейелдімекен. Атаѓы д‰ркіреп т±рѓан б±л совхоздыњ тікелей
Мєскеуге ќараѓан кезі де болды. 1960 жылы іргетасыМєскеуге ќараѓан кезі де болды. 1960 жылы іргетасыМєскеуге ќараѓан кезі де болды. 1960 жылы іргетасыМєскеуге ќараѓан кезі де болды. 1960 жылы іргетасыМєскеуге ќараѓан кезі де болды. 1960 жылы іргетасы
ќаланѓан "Целинный" совхозы б‰гінде μзі ќазыѓынќаланѓан "Целинный" совхозы б‰гінде μзі ќазыѓынќаланѓан "Целинный" совхозы б‰гінде μзі ќазыѓынќаланѓан "Целинный" совхозы б‰гінде μзі ќазыѓынќаланѓан "Целинный" совхозы б‰гінде μзі ќазыѓын
ќаќќан алѓашќы директор Ќабидолла Т±рѓынбаевтыњќаќќан алѓашќы директор Ќабидолла Т±рѓынбаевтыњќаќќан алѓашќы директор Ќабидолла Т±рѓынбаевтыњќаќќан алѓашќы директор Ќабидолла Т±рѓынбаевтыњќаќќан алѓашќы директор Ќабидолла Т±рѓынбаевтыњ
атындаѓы ауыл. Жаќында т±рѓынбаевтыќтар ауылатындаѓы ауыл. Жаќында т±рѓынбаевтыќтар ауылатындаѓы ауыл. Жаќында т±рѓынбаевтыќтар ауылатындаѓы ауыл. Жаќында т±рѓынбаевтыќтар ауылатындаѓы ауыл. Жаќында т±рѓынбаевтыќтар ауыл
мектебініњ  50 жылдыќ мерейтойын д‰ркіретіп атап μтті.мектебініњ  50 жылдыќ мерейтойын д‰ркіретіп атап μтті.мектебініњ  50 жылдыќ мерейтойын д‰ркіретіп атап μтті.мектебініњ  50 жылдыќ мерейтойын д‰ркіретіп атап μтті.мектебініњ  50 жылдыќ мерейтойын д‰ркіретіп атап μтті.

реп, жастыќ шаќтары-
њызды μткізген туѓан
ауыл, алтын ±я мек-
тептеріњізге келген-
деріњіз сіздердіњ ±лт-
тыќ сана-сезімдері-
њіздіњ, рухани байлыќ-
тарыњыздыњ жоѓары
екендігін жєне еліміз-
діњ   елеулі азаматтары
болѓандарыњызды біл-
діреді.  Халќымызѓа
тыныштыќ, молшы-
лыќ берсін. Ењсесі
биік еліміздіњ іргесі
сμгілмей, єрдайым бе-
реке-бірлігіміз жараса
берсін. Тєуелсіз Ќазаќ-
станныњ тањы н±рлы
болып, егемен елдіњ
±рпаѓыныњ ењсесі
биік, кμкірегі ояу, ке-

регесі кењ, терезесі тењ елде μмір
с‰рейік, – деген Айнаг‰л Темір-
ханќызыныњ баяндамасы кμп-
шілікке ж‰рек  толќытарлыќтай
єсер етті.

Мерекеніњ екінші бμлімі аќ
дастарќан басында жалѓасып, жи-
налѓан ќонаќтар жылы лебіздерін
білдіріп, сый-сияпат жасады.

Ќ±ттыќтау сμз алѓан аудан
єкімініњ орынбасары  Т.Ер-
жанов б±л жалѓыз Целинный
мектебініњ ѓана жиыны емес,
жалпы аудан бойынша ‰лкен
мереке екеніне тоќталды.
Осы жылдар ішінде т‰леп
±шќан шєкірттердіњ бєрі
б‰гінде бір-бір мамандыќ
иесі екендігін, б‰гінгі мере-
кеніњ арќасында солардыњ
бєрі туѓан мектебімен, ±стаз-
дарымен ќауышып отырѓан-
дыѓын ерекше атап μтті. Сон-
дай-аќ, аудан єкімі Амантай
Балѓаринніњ атынан мектеп-
ке теледидар тарту етті. Ар-
дагер ±стаздар С.Нєбиев,
М.Шінкентаевтар да білім
ошаѓыныњ кешегісі мен
б‰гініне тоќталып, жиналѓан
ќауымды мерейтоймен
ќ±ттыќтап, жылы лебіздерін
білдірді. Ал, белгілі кєсіпкер
Т.Жайлаубаев жиналѓан
ќауым алдында сол бір кез-
дегі балдєурен шаќтары мен
аяулы ±стаздарын еске алды.
Екі аѓайына шапан кигізіп,
білім ордасыныњ керек-жа-

раѓына деп   1 млн. тењгені сыйѓа
тартты. Сондай-аќ, осы мек-
тептіњ ‰здік оќушысына 50 000
тењге сыйлыќ беріп ќана ќоймай,
болашаќта ол баланыњ оќуѓа
т‰сіріп, білім алуына μз ќаража-
ты есебінен жєрдемдесетінін
жеткізді. Білім бμлімініњ басшы-
сы Тμрехан Ж±мабаев, б±рынѓы
совхоз директоры Баѓытбек
Кєрімов, мектеп т‰легі, ардагер-
журналист Ќанат Аужанов та
жиналѓан ќауымды мерейтоймен
ќ±ттыќтап, жылы лебіздерін
жеткізді.

Мерекеде Диев ауылдыќ мєде-
ниет ‰йініњ директоры Рабиѓа
Ахмейілова жетекшілік ететін
"Айналайын" би ансамблініњ би-
шілері би билеп, белгілі єнші-
композитор Ќалибек Деріпсал-
дин єннен шашу шашты. Мектеп
т‰легі Алмаз Хамитбеков те
ќазаќтыњ ќара домбырасымен
к‰й тартќанда с‰йсінбеген жан
ќалмады. Шара барысында
мектеп μмірі жайлы арнайы
т‰сірілген бейнефильм кμр-
сетіліп, жиналѓандар естелік су-
ретке т‰сті.

Ж±мак‰л СЫЗДЫЌОВА.Ж±мак‰л СЫЗДЫЌОВА.Ж±мак‰л СЫЗДЫЌОВА.Ж±мак‰л СЫЗДЫЌОВА.Ж±мак‰л СЫЗДЫЌОВА.
Єулиекμл ауданы.

Целинный негізгі мек-
тебі. Сахнадан тμгілген
єсем єн Т±рѓынбаев
ауылыныњ аспанын ша-
рыќтатып, шалќытып
єкетті. Ауыл халќы ‰лкен
той алдындаѓыдай к‰й
кешті. Б‰гін кμптен
к‰ткен мектептіњ 50
жылдыѓы. Тањертењнен
мектептіњ єр жылѓы
т‰лектері мен арнайы
шаќырылѓан ќонаќтар
туѓан ауылына, с‰йікті
білім ордасына ат басын
тіреді. Кездесуге тек
Ќостанайдан ѓана емес,
сонау Германиядан, Ре-
сейдіњ Мєскеу, Санкт-
Петербург, Т‰мен, Ир-
кутск, Челябі ќалалары-
нан, Татарстаннан келді.
Кμптен бері бір-бірін
кμрмеген сыныптастар
ш±рќырасып, ќ±шаќта-
сып ќауышуда. Бір кез-
дегі балауса жігіт пен аќ
бантик таќќан бойжет-
кен б‰гінде самайын аќ
ќырау шалѓан ата-єже, аѓа-апа.
Он жыл бойы білім нєрімен су-
сындатќан, тєлім-тєрбие берген
±стаздарымен кездесіп, μздерін
±стаз алдындаѓы шєкірттей
сезінді. Ќонаќтар білім ордасын
аралап, сол бір артта ќалѓан ба-
лалыќ шаќтарын ќимастыќпен
еске алды. М±ражайдаѓы кμп сыр
шертер суреттерді кμріп ‰лкен
єсер алып, ж‰ректері толќыды.

Салтанатты жиынѓа ќ±рметті
ќонаќтар  – аудандыќ мєслихат
хатшысы Александр Бондаренко,
аудан єкімініњ орынбасары Тμ-
леутай Ержанов, білім бμлімініњ
басшысы Тμрехан Ж±мабаев,
Целинный сегізжылдыќ мек-
тебініњ алѓашќы мењгерушісі
Мμкеш Шінкентаев, орта мек-
тептіњ 1965-2002 жылѓы директо-
ры С‰гірєлі Нєбиев, ардагер
±стаздар – Зылиха Нєбиева, Ва-
лентина Чухненко (Ресей), мек-
теп т‰лектері – Ќазан федерал-
дыќ университетініњ оќытушы-
сы, Розалия Гайфутдинова, "Ер-
лан" ќ±рылыс компаниясыныњ
басшысы,  іс-шараныњ демеу-
шісі, Тμлеген Жайлаубаев ќа-
тысты.

Алѓашќы мерекелік жиынды

негізгі мектеп басшысы, "Ерен
ењбегі ‰шін" медалініњ иегері
Айнаг‰л Алпысбаева ашты.

– Міне, б‰гінгі шара Целин-
ный орта мектебініњ тарихында,
єрќайсымыздыњ ж‰регімізде
мєњгі ќалатын ерекше сєт бол-
маќ. Ол біздіњ мектептіњ 50 жыл-
дыќ мерейтойына арналѓан мек-
теп т‰лектерініњ І съезі. Б±л к‰ні
мерекеге алыс та жаќын елдер-
ден мектептіњ єр жылѓы т‰лек-
тері, ±стаздар, ќонаќтар жинал-
ды. Олардыњ арасында мемлекет
ќайраткерлері, оќытушылар,
дєрігерлер, кєсіпкерлер, фермер-
лер, журналистер бар. Біздіњ
т‰лектер Ќазаќстан мен шетел-
дерде ењбек етіп, μздерініњ
елеулі ‰лестерін ќосып келеді.
Елу жылдыњ ішінде мектеп 2000
т‰лекке ‰лкен μмірге жолдама
берді. Б‰гін мектеп барлыќ
т‰лектеріне есігін айќара ашты.
Балалыќ шаќќа саяхат  жасап,
μздері білім алѓан білім ошаѓы
мен μздері отырѓан парталарын
кμріп, оќушы кездерін еске
т‰сіруге м‰мкіндік туды.
Ќ±рметті т‰лектер, "Ауылына
ќарап, азаматын таны" дегендей,
кіндік ќандарыњыз тамѓан, ба-
лаусадай т±лымдарыњыз желбі-

мμлдіреген жастары едік...

ЕЛ ЖАЌСЫСЫ

Уаќыт шіркінніњ зымырап
μтерін ќалай байќамай ќалѓан-
мын? ¤мірдіњ ќас-ќаѓым сєттерін
ой елегінен μткізіп, μткен к‰ндер-
ге кμз ж‰гіртіп отырѓанымда Ба-
тырдыњ т±лѓасы жєне онымен
бірге μткізген бір к‰н кμз алдым-
нан кино кадрларындай тізбек-
телгені... Айтпаќшы, жеке м±ра-
ѓатымда, осы к‰нніњ бейнетаспа-
сы бар!

 1993 жылдыњ тамыз айы. Егін
ораѓы науќаны єне-міне бастал-
ѓалы т±рѓан уаќыт. Ол кезде Ар-
ќалыќ аудандыќ халыќ депутат-
тары Кењесініњ тμраѓасы болып
ќызмет атќаратынмын. Ќазіргі
Жалѓызтал ауылыныњ (б±рынѓы
атауы "Ковыльный") ќ±рылѓаны-
на 30 жыл толѓанын тойлаѓалы
жатырмыз. Оныњ сыртында,осы
елді мекенніњ тμњірегіне т±њѓыш
ѓарышкер Тоќтар Єубєкіров
тізгіндеп мінген космостыќ аппа-
рат ќонып, Жалѓызтал жерінде
шаруашылыќ т‰зеткен кењшар-
дыњ атын Батырдыњ атына,ал
Ковыльный селосын μзініњ тари-
хи аты – Жалѓызтал деп атап,
егемендігімізге ќуанып, бμркі-
мізді аспанѓа атып ж‰рген жай-
ма-шуаќ мезгіл болатын...

 Арќалыќ аэропортына Тоќ-
тар Єубєкіров ±шып келетін
±шаќты к‰тудеміз. Т‰н, жањбыр
сіркіреп жауып т±р. Ќарсы алу-
шылардыњ ішінде сол кездегі
облыс басшысы Ж.Ќосабаев
бастаѓан топ пен бірге Арќалыќ
ауданыныњ єкімі Г.Н.Тюркин,
орынбасары К.Біржікеев ‰шеуі-
міз. Айтулы уаќытта т±њѓыш
ѓарышкер мінген ±шаќ та келіп
ќонды. Жапатармаѓай Батырмен
амандасып, оѓан салт-дєст‰р
бойынша нан ауыз тигізіп жатыр
к‰тушілер.

 Ѓарышкер бастаѓан кортеж
Терісаќќан μзенініњ бойында ор-
наласќан "Бекен" ќоныс орнын-
да, батырѓа арналып тігілген
аќшањќањ киіз ‰й мен вагоншалар
орнатылѓан ќалашыќќа келді.
Осы орайда, халыќаралыќ
"Алаш" сыйлыѓыныњ лауреаты,
жерлесіміз Серік Т±рѓынбек±лы-
ныњ "Арабтыњ єрібіндей теріс
ќарай тізбектеліп" деп, μзгелер-
ден ерекше,теріс ќарай аѓатын
Терісаќќан μзені туралы μлењ
жолдары Тоќтар батырдыњ да
ж±рттан ерекше жаратылѓанына
кμзіњді жеткізгендей! Ќапсаѓай
денелі, ±зын бойлы, артыќ еті
жоќ, дауыс шыѓармай аќырын
байыппен сμйлейтін генерал
Тоќтар Єубєкіровты кμргенде
арѓы атамыз Ќыпшаќ Ќобланды
батыр еріксіз есіње т‰седі екен.
Ќиялѓа беріліп, иє, наѓыз батыр-
лар осындай болады екен-ау де-
ген ойѓа да ќаласыњ! "Ж±мсаќ
ќону" кезінде капсуланыњ жер-
анаѓа жайлы ќонѓанын "Егер,
салмаѓыммен екі серігімніњ ‰сте-
ріне т‰скенімде,олардыњ жаѓдай-
лары онша "жаќсы" болмайтын
еді" деп,бізді к‰лдіріп те ќойды.
"Аз отырып, кμп сынайтын" ќазаќ
баласы емеспіз бе, Батырдыњ
бойынан менмендік жоќты, асы-
ра сілтеу-маќтаншаќтыќты,
μркμкірек мінезді ќанша ќадаѓа-
лап, зерделеп ќарасам да кμре
алмадым, керісінше, жан-жаѓын-
даѓыларды μзімен тењ ±стауды,
адами ќасиетті, ќарапайымды-
лыќты ањѓарып, балаша ќуан-
дым. Батыр болсањ, осындай бол
деген, іштей пікірге келдім.

 Бізді Батырдыњ атындаѓы
кењшар директоры Тиыштыќ
Байзаќов ќарсы алды. Олармен
бірге облыс орталыѓынан ар-

найы келген бір топ μнер ќайрат-
керлері бар екен.

 Киіз ‰йдіњ ішіне кіріп,жайѓас-
ќаннан кейін, ќонаќ куту рєсємі
басталып кетті. Кењшар басшы-
сы Тиыштыќ Бостан±лы дастар-
хан басында Тоќтардан бастап,
отырѓан кμпшіліктіњ бєріне кезе-
гімен тілек айтќызып жатыр.

 Сырт жаќта мєнєйі себептер-
мен ќызмет атќарѓан Тоќтар
ќазаќ тіліне онша жетік болмаѓа-
нымен μз ойын отырѓандарѓа
дєл жеткізіп жєне ертењгі
μткізілетін Жалѓызтал ауылыныњ
отыз жылдыќ мерейтойына
сєттілік тіледі. Ал, батырдыњ
ќ±рметіне арнаѓан арнауын айт-
ќан айтыскер аќынымыз Єлфия
Орманшинаныњ сμз саптастары,
батырдыњ ж‰регінен жол тапќа-
ны соншалыќ, Тоќтар риза бол-
ѓандыѓынан басын шайќап, бай-
ыппен к‰лгені, оныњ μр мінезіне
жарасып т±рды. Тілектер ара-
сында "Ќазаќстаннныњ ењбек
сіњірген єртісі"  Ѓазиза Ж±меке-
нова єуелеп єн шырќаса, дєу-
лескер к‰йшілер Єбжан Сєрсен-
баев пен Анар М±здахановалар
"ќ±лаќтан кіріп, бойды алар..." не
бір сазды к‰йлерді нєшіне келті-
ре орындап, кμпшіліктіњ ќошеме-
тіне ие болды. Бірнеше жыл
бойы ±лттыќ єуендерді тыњдауѓа
ќ±штар болѓан ѓарышкер айтыл-
ѓан μлењдерді, тартылѓан к‰йле-
лерді аса бір ыќыласпен тыњ-
дап, шμліркеп отырѓанын
кμпшілік сезіп отырмыз.

Туѓан елініњ топыраѓына ал-
ѓашќы ќазаќ ѓарышкерініњ ќон-
ѓаныныњ μзі Торѓай жерініњ ќа-
сиеттілігін ерекше екенін раста-
ѓандай болып кμрінді.

Т‰нгі мєжіліс бітті. Тоќтардыњ
жанындаѓы адъютанты ‰шеуміз
сол т‰ні бір вагоншада т‰неп
шыќтыќ. Мен ‰шін, б±л ±мытыл-
мас оќиѓа.

 Ертењіне Жалѓызтал ауылын-
даѓы мерейтойѓа ќатынастыќ.
Ауыл орталыѓында Т±њѓыш
ѓарышкер бастаѓан топты кењ-
шар басшысы Т.Байзаќов жєне
ауыл зиялылары  Ж.Бекішов
(марќ±м), Ќ.Жиенбаев пен Б.Ай-
мановтар аса бір ілтипатпен
ќарсы алды.

 Тоќтар Єубєкіров пен Торѓай
облысыныњ єкімі Жаќан Ќосаба-
ев мерекелік жиналыста сμйлеп,
сол жердіњ т±рѓындары мен ша-
ќырылѓан ќонаќтарды мерей-
тойларымен ќ±ттыќтады. Меніњ
тањырќаѓаным, Арќалыќ ауда-
ныныњ кењшар басшылары Ба-
тырѓа берген ерттеулі т±лпар-
лар мен тарту-таралѓылардыњ
біреуін де алмай, μзініњ атындаѓы
кењшар директоры Т.Байзаќов-
ќа, шаруашылыќтыњ одан єрі
μркендеуіне ж±мсарсыњ деп,
оныњ ќолына ±статќаны! Батыр-
дыњ пендешілікке салынбай,
кμпшіл болѓаны сол, жиынѓа
ќатынасќан ж±ртты тєнті ќылды.

 Аудан шаруашылыќтарыныњ
мерейтойѓа арнап тігілген киіз
‰йлердіњ біреуін де алаламай,
істеріне сєттілік тілеп, дєм ауыз
тиіп шыќты.

Т±њѓыш ѓарышкер – Тоќтар
Єубєкіровпен бірге μткізген
толыќ бір к‰нде, Батыр, еліміздіњ
ортаќ ќазынасы екеніне кμзімді
аныќ жеткізіп, оѓан сєттілік пен
денсаулыќ тіледім. Ж‰сіп Бала-
саѓ±ни атамыздыњ "Наѓыз адам-
ныњ белгісі – кісілік" дегеніндей,
хас батырдыњ адами ќасиеттері
єлі к‰нге дейін кμз алдымда!

 Ќонысбай АЃУАНОВ.
 Арќалыќ ќаласы.

Батырмен болѓан
БІР К‡Н
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"Ќостанай облысы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесі, 110000, Ќостанай
ќаласы, Єл-Фараби дањѓылы, 66, аныќтама
‰шін телефондар: 8 (7142) 575-071, 575-062
(факс), электрондыќ мекенжайы:
e.popova@kostanay.gov.kz "Б" корпусыныњ
бос мемлекеттік єкімшілік лауазымдарына
орналасуѓа конкурс жариялайды:

Облыс єкімі аппараты ±йымдастыру-ба-
ќылау ж±мысы бμліміндегі  облыс єкімініњ
бас инспекторы (Д-3 санаты) лауазымдыќ
жалаќысы ќызмет атќарѓан жылдарына
байланысты 94813 тењгеден 128126 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлімніњ бас мамандарыныњ – облыстыњ

ќалалары мен аудандарына жетекшілік жасау-
шылардыњ ж±мыстарына єдістемелік жєне
жедел басшылыќты ж‰зеге асыру; облыс
єкімініњ μкілді жєне атќарушы биліктіњ жергілікті
органдарымен ±йымдастырушылыќ жєне аќпа-
раттыќ байланысын ќамтамасыз ету; биліктіњ
жергілікті органдары ж±мыстарыныњ озыќ
тєжірибесін жинаќтау жєне тарату; облыстыњ
єкімшілік-аумаќтыќ ќ±рылымы мєселелерін
дайындауѓа ќатысу; облыстыњ ќалалары мен
аудандарындаѓы кадрлардыњ ќозѓалысы мен
орналастырылуын талдау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:

Жоѓары білім. Ќ±ќыќ, єлеуметтік ѓылымдар,
экономика жєне бизнес (экономика, есеп жєне
аудит, ќаржы, мемлекеттік жєне жергілікті бас-
ќару, маркетинг); техникалыќ ѓылымдар жєне
технологиялар (аќпараттыќ ж‰йелер, есептеу
техникасы жєне баѓдарламалыќ жасаќтама);
білім; гуманитарлыќ ѓылымдар (тарих, аудар-
ма ісі); ауылшаруашылыќ ѓылымдар (агроно-
мия).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ біріне
сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі екі жылдан кем
емес;

2) мемлекеттік органдарда басшылыќ не-
месе μзге лауазымдарда ж±мыс μтілі бір жыл-
дан кем емес;

3) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓыттарына сєйкес салаларда
ж±мыс μтілі ‰ш жылдан кем емес, оныњ ішінде
басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем
емес;

4) жоѓары оќу орындарынан кейінгі білім баѓ-
дарламалары бойынша Ќазаќстан Республи-
касыныњ Президенті жанындаѓы білім беру
±йымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде
немесе шетелдіњ жоѓары оќу орындарында
шетелде кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар
бойынша оќуды аяќтауы;

5) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-

сын, "Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
туралы", "Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі
туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ консти-
туциялыќ зањдарын, "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Єкімшілік рєсімдер туралы", "Норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілер туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ зањда-
рын; осы санаттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функ-

ционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

Облыс єкімі аппараты ішкі баќылау ќыз-
метіндегі облыс єкімініњ бас инспекторы
(уаќытша бос мемлекеттік єкімшілік лауа-
зым - ж‰ктілік жєне бала туу бойынша де-
малыс 2015 жылѓы 18 маусымнан бастап 21
ќазанѓа дейін)  (Д-3 санаты) лауазымдыќ
жалаќысы ќызмет атќарѓан жылдарына
байланысты 94813 тењгеден 128126 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Мемлекеттік орган ќызметініњ баѓыттары

бойынша ішкі баќылауды ж‰зеге асыру.  Мем-
лекеттік органдаѓы басќару ж‰йесініњ ж±мыс
істеуін баѓалау, оны жаќсарту жμнінен бірінші
басшыѓа ±сыныс беру. Мемлекеттік органда
Ќазаќстан Республикасыныњ бюджеттік жєне
μзге де зањнамаларыныњ саќталуын тексеруді
ж‰зеге асыру. Мемлекеттік органныњ страте-
гиялыќ жєне операциялыќ жоспарларын іске
асыруын баќылауды ж‰зеге асыру, нєтижелерін
баѓалау. Мемлекеттік органныњ есеп пен
есептілікті ж‰ргізуініњ наќтылыѓы мен д±рыс-
тыѓын баќылауды ж‰зеге асыру. Ќазаќстан
Республикасыныњ зањнамасына сєйкес рес-
публикалыќ жєне (немесе) жергілікті бюджеттік
ќаражатты пайдалану кезіндегі б±зушылыќты
аныќтау, жолын кесу жєне жол бермеу жμнінен
шаралар ќолдану. Баќылау объектілеріне жібе-
рілетін ±сынымдардыњ жєне баќылау нєтиже-
лерініњ  ќорытындылары  бойынша  ќабылдан-
ѓан шешімдердіњ орындалуын баќылауды ж‰зе-
ге асыру. Баќылау ж‰ргізуге байланысты мєсе-
лелер бойынша баќылау объектісінен ќажетті
ќ±жаттарды, аныќтамаларды, ауызша жєне
жазбаша  т‰сініктемелерді  белгіленген мерзі-
мінде с±рату жєне алу. Ќ±пиялыќ, ќызметтік,
коммерциялыќ жєне басќа да зањмен ќорѓала-
тын ќ±пиялылыќ режімін есепке ала отырып,
баќылау  іс-шараларыныњ  мєселелеріне
ќатысты баќылау объектілерініњ ќ±жаттамала-
рымен  кедергісіз танысу. Ішкі баќылау объек-
тісіне ішкі баќылау нєтижелері бойынша  ќоры-
тынды жасау. Мемлекеттік орган басшысына
ішкі баќылау нєтижелері жєне ќаулыныњ жоба-
сы туралы есеп беру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓары білім. Єлеуметтік ѓылым-
дар, экономика жєне бизнес (экономика, есеп
жєне аудит, ќаржы)

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ біріне
сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі екі жылдан кем
емес;

2) мемлекеттік органдарда басшылыќ не-
месе μзге лауазымдарда ж±мыс μтілі бір жыл-
дан кем емес;

3) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓыттарына сєйкес салаларда
ж±мыс μтілі ‰ш жылдан кем емес, оныњ ішінде
басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем
емес;

4) жоѓары оќу орындарынан кейінгі білім баѓ-
дарламалары бойынша Ќазаќстан Республи-
касыныњ Президенті жанындаѓы білім беру
±йымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде
немесе шетелдіњ жоѓары оќу орындарында
шетелде кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар
бойынша оќуды аяќтауы;

5) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-

сын, "Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
туралы", "Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі
туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ консти-
туциялыќ зањдарын, "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес

"Жітіќара ауданыныњ Шевченковка
ауылы єкімініњ аппараты" ММ мемлекеттік
мекемесі бос єкімшілік мемлекеттік ќызмет
лауазымына орналасуѓа конкурс жария-
лайды: Бас маманы, санаты  E-G-3.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет еткен
жылдарына байланысты: 53 813 тењгеден
72 391 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Нотариалдыќ
істерді ж‰ргізеді, тиісті ќ±жаттаманы ресімдейді.
Іс ќаѓаздарын ж‰ргізеді, ауыл єкімініњ ж±мыс
жоспарларын, шешімдері мен μкімдердіњ  жо-
баларын єзірлейді. Жеке т±лѓалардыњ жєне
зањды т±лѓа μкілдерініњ μтініштерін тіркейді,
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ μтініштерін
ќарау туралы" 1-ОЛ нысандаѓы статистикалыќ
есебін  ќ±растырады. Єскери міндеттілердіњ
жєне єскерге шаќырушылардыњ есебін ж‰р-
гізеді, азаматтарѓа жєрдемаќы, атаулы єлеу-
меттік кμмек таѓайындау жμніндегі ќ±жаттарды
ќабылдайды. Жеке  т±лѓалардыњ  салыќтарын
жинауды ж‰зеге асырады. Мемлекеттік  ќыз-
мет кμрсетуге жауап береді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓары  немесе ортадан кейінгі
білім: ќ±ќыќ (зањтану, халыќаралыќ ќ±ќыќ), гу-
манитарлыќ ѓылымдар, єлуметтік ѓылымдар,
экономика жєне бизнес, техникалыќ ѓылымдар
мен технологиялар (аќпараттыќ ж‰йелер), ќыз-
меттер (єлеуметтік ж±мыс, кітапхана ісі), ауыл-
шаруашылыќ ѓылымдар,ќызметтер мамандыќ-
тары бойынша. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес немесе осы санаттаѓы на-
ќты лауазымныњ функционалдыќ баѓытына

сєйкес салаларда екі жылдан кем емес ж±мыс
μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі
барларѓа  р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республика-
сындаѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы",
зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын білуі. Осы
санаттаѓы лауазымдар бойынша функционал-
дыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ мем-
лекеттік ќызмет істері агенттігі Тμраѓасыныњ
2013 жылѓы 19 наурыздаѓы №06-7/32 б±йры-
ѓымен бекітілген Бос  єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс μткізу жєне
конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидала-
ры (б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар:
1) Осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес

нысандаѓы μтініш;
2) 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓидаларѓа 3-

ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан сау-
алнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды

туралы", "Єкімшілік рєсімдер туралы", "Норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілер туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ зањда-
рын; осы санаттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функ-
ционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

Облыс єкімі аппараты болжау жєне стра-
тегиялыќ жоспарлау бμлімініњ бас маманы
(Д-4 санаты) лауазымдыќ жалаќысы ќыз-
мет атќарѓан жылдарына байланысты
71751 тењгеден 96735 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Облыс єкімі аппаратыныњ баќылауында

т±рѓан ќ±жаттарды  жетекшілік  жасайтын бас-
ќармалардыњ, департаменттердіњ, комитет-
тердіњ,  бμлімдердіњ  уаќытылы  орындауын
баќылау;  ќажетті бастапќы материалдарды
дайындау, ж‰йелеу, ќорыту;  бекітілген істер
номенклатурасына сєйкес іс ж‰ргізуді ж‰зеге
асыру, облыс єкімініњ, оныњ орынбасарлары-
ныњ, аппарат басшысыныњ жєне бμлім мењге-
рушісініњ тапсырмаларын орындау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:

Жоѓары білім. Єлеуметтік ѓылымдар, эко-
номика жєне бизнес (экономика, есеп жєне
аудит, ќаржы, мемлекеттік жєне жергілікті бас-
ќару), ќ±ќыќ (зањтану, кеден ісі), техникалыќ
ѓылымдар жєне технологиялар (машина жа-
сау).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ біріне
сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес;

2)  осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓыттарына сєйкес салаларда
ж±мыс μтілі екі жылдан кем емес;

3)  жоѓары оќу орындарынан кейінгі білім баѓ-
дарламалары бойынша Ќазаќстан Республи-
касыныњ Президенті жанындаѓы білім беру
±йымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде
немесе шетелдіњ жоѓары оќу орындарында
шетелде кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар
бойынша оќуды аяќтауы;

4)  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-

сын, "Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ консти-
туциялыќ зањын, "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі тура-
лы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер ту-
ралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарын; осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функ-
ционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемле-
кеттік ќызмет істері агенттігі тμраѓасыныњ 2013
жылѓы 19 наурыздаѓы №06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Бос мемлекеттік єкімшілік лауазы-

мына орналасуѓа конкурс μткізу жєне конкурс
комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан
єрі – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін  ќажетті ќ±жат-
тар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес ны-
сандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа 3-
ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан сау-
алнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-
тау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№ 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697
болып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы ту-
ралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті мєн-
нен тμмен емес нєтижелерімен тестілеуден
μткені туралы ќолданыстаѓы сертификат (не-
месе нотариалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жарияланѓан сєті-
нен бастап 10 ж±мыс к‰н ішінде "Ќостанай об-
лысы єкімініњ аппараты" мемлекеттік мекеме-
сіне мына мекенжай бойынша: Ќостанай ќала-
сы, Єл-Фараби дањѓылы, 66, ±сынылуы ќажет.

Азаматтар жоѓарыда санамаланѓан, ќ±жат
тігілетін м±ќабада орналастырылѓан ќ±жаттар-
ды ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын элек-
трондыќ т‰рде хабарландыруда кμрсетілген
электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар,
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу бас-
талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктір-
мей береді.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар, оны
"Ќостанай облысы єкімініњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесінде, олардыњ єњгімелесуге жібе-
рілуі туралы хабарлау сєтінен бастап 5 ж±мыс
к‰ні ішінде μтеді.

Конкурстыќ комиссиясы ж±мысыныњ ашыќ-
тыѓы мен объективтілігін ќамтамасыз ету ‰шін
оныњ отырысына байќаушыларды ќатыстыруѓа
жол беріледі.

Конкурстыќ комиссиясыныњ отырысына
байќаушылар ретінде Ќазаќстан Республика-
сы Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ зањнамасында белгіленген тєртіпте
аккредиттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары-
ныњ, басќа да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓам-
дыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар-
дыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси
партиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ ќыз-
меткерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурстыќ комиссиясы-
ныњ отырысына ќатысу ‰шін т±лѓа єњгімеле-
суді  μткізудіњ  басталуына бір ж±мыс к‰ні ќал-
ѓанѓа дейін кешіктірмей Ќостанай облысы єкімі
аппаратыныњ кадрлармен ж±мыс  бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа Ќостанай облысы
єкімі аппаратыныњ кадрлармен ж±мыс  бμліміне
жеке басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу жμніндегі шы-
ѓыстарын (єњгімелесу μтетін орынѓа жєне кері
жол ж‰рісі, т±рѓын орын-жайын жалдау, т±ру,
байланыстыњ барлыќ т‰рлерін пайдалану) μз
ќаражаты есебінен ж‰ргізеді.

куєландырылѓан кμшiрмелерi;
4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ но-

тариалды куєландырылѓан кμшiрмесi;
5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-

тау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№ 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697
болып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы ту-
ралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеуден
μткені туралы ќолданыстаѓы сертификат (не-
месе нотариалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі туралы
хабарландыру соњѓы жарияланѓан сєттен бас-
тап 10 ж±мыс к‰н ішінде Ќостанай облысы,
Жітіќара ќаласы, 6 шаѓын ауданы,  65 ‰й,  24
кабинет мекенжайы бойынша тапсырылуы
ќажет.

Аныќтамалар телефон 2-55-21; факс 2-55-21,
электрондыќ пошта - akimat.zhitikara@mail.ru.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртiпте немесе
пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау
мерзiмiнде берген ќ±жаттары ќоса берілген
ќ±жаттары кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін
м±ќабаѓа конкурстыќ комиссияныњ ќарауына
ќабылданады. Конкурсќа ќатысу ‰шiн ќ±жат-
тарды электрондыќ пошта арќылы берген аза-
маттар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгiмелесу
басталѓанѓа дейiн бiр ж±мыс к‰ні б±рын
кешiктiрмей ±сынады.

Єњгімелесуге  жіберілген  кандидаттар, оны
кандидаттарды єњгімелесуге жіберу туралы
хабардар ету к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні
ішінде "Жітіќара ауданы єкімініњ аппараты" ММ-
де μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ айќындылыѓы мен
єділдігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ отырысы-
на баќылаушылардыњ  ќатысуына болады.

Конкурс  комиссиясыныњ  байќаушылар ре-
тінде Ќазаќстан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат депутаттары-
ныњ, Ќазаќстан Республикасы зањнамасында
белгіленген тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік
емес ±йымдар), коммерциялыќ ±йымдардыњ
жєне саяси партиялардыњ μкілдері, уєкілетті
органныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу
басталуына 1 ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешік-
тірмей "Жітіќара ауданы єкімініњ аппараты"
персоналды басќару ќызметіне (кадр ќызметі-
не) тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Жітіќара
ауданы єкімініњ аппаратыныњ  персоналды бас-
ќару ќызметіне (кадр ќызметіне)  жеке басын
куєландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йым-
дарѓа тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шыѓындарын
(єњгімелесу μтетін жерге келу жєне ќайту, т±ра-
тын жер жалдау, байланыс ќызметініњ барлыќ
т‰рлерін пайдалану) μздерініњ жеке ќаражатта-
ры есебінен ж‰ргізеді.



14 тамыз 2015 жыл 21

"Сарыкμл ауданы єкiмiнiњ аппа-
раты" ММ бірыњѓай конкурстыќ ко-
миссиясы бос мемлекеттiк єкiмшiлiк
лауазымына орналасуѓа конкурс жа-
риялайды:

"Сарыкμл кенті єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесініњ
ќаржылай ќамтамасыз ету
бμлімініњ басшысы  E-G-2

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты –
71110 тењгеден 94173 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Бухгал-
терлік есепті жєне материалдыќ жєне
ќаржы ќаражаттарын, тауарлы-ма-
териалдыќ жєне негізгі ќ±ралдарды
тиімді пайдалануды ±йымдастыру-
ды, сонымен ќатар бухгалтерлік
есепте олардыњ ќозѓалысымен бай-
ланысты операцияларды уаќытылы
кμрсетуді ќамтамасыз етеді, бюд-
жеттік баѓдарламалармен ќарасты-
рылѓан маќсаттар мен міндеттерді
уаќытылы орындау; барлыќ несиелік
жєне есеп айырысу операцияларын
болжау, жоспарлау жєне іске асыру
ќабілеттілігі, сондай-аќ мекеменіњ
банктермен жєне басќа да органдар-
мен барлыќ есептерін уаќытылы
жєне д±рыс салыстыра тексеру;
штаттыќ жєне ќаржы тєртібін, ењбек-
аќы нысаныныњ ж±мсалуын, лауа-
зымдыќ айлыќтыњ белгіленуін ќатањ
т‰рде баќылайды, тауарлы-матери-
алдыќ ќ±ндылыќтарды т‰гендеуді
ж‰ргізеді, есеп айырысуларды,
аудандыќ мєслихатыныњ бюджеттік
комиссиясына бюджеттік μтінімдерді
дайындайды, кент єкімініњ тапсыр-
масын орындайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары
білім - экономикалыќ,  бухгалтерлік.
Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптар-
дыњ біріне сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі екі
жылдан кем емес;

3) жоѓары жєне жоѓары оќу орын-
дарынан кейінгі білім баѓдарламала-
ры бойынша Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті жанындаѓы білім
беру ±йымдарында мемлекеттік тап-
сырыс негізінде немесе шетелдіњ жо-
ѓары  оќу орындарында Шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі респуб-
ликалыќ комиссия бекітетін басым
мамандыќтар бойынша оќуды
аяќтауы;

4) ѓылыми дєрежесініњ болуы.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Президенті туралы"
"Мемлекеттiк ќызмет туралы", "Сы-
байлас  жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Ќазаќстан Республика-
сындаѓы жергілікті мемлекеттік бас-
ќару жєне μзін-μзі басќару туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы", "Єкімшілік рєсімдер тура-
лы" зањдарын, осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ мамандануына сєйкес
салалардаѓы ќатынастарды
реттейтiн Ќазаќстан Республикасы-
ныныњ  нормативтiк  ќ±ќыќтыќ  акті-
лерін,  "Ќазаќстан – 2050"  Страте-
гиясы; ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттiк ќызмет iстерi
агенттiгi Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 Б±йрыѓы-
мен бекітілген Бос мемлекеттiк
єкiмшiлiк лауазымына орналасуѓа
конкурс μткізу жєне конкурс комис-
сиясын ќалыптастыру ќаѓидалары
(б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Осы ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтiнiш;

2) 3х4 ‰лгiдегi суретпен осы
Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес
нысанда толтырылѓан сауалнама;

 3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшiр-
мелерi;

4) ењбек ќызметiн растайтын
ќ±жаттыњ  нотариалды  куєланды-
рылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлiгiнiњ 2010
жылѓы  23  ќарашадаѓы № 907 б±й-
рыѓымен бекiтiлген (Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Нормативтiк ќ±-
ќыќтыќ актiлердiњ тiзiлiмiнде 2010
жылы 21 желтоќсанда  №6697 бо-
лып тiркелген) нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлiгiнiњ кμшiрмесi;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтiнде
уєкiлеттi органмен белгiленген шектi
мєннен тμмен емес нєтижемен
тестiлеуден  μткенi  туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (немесе нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі)

Ќ±жаттар конкурстыњ  μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жария-

"Лисаков ќаласы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ
бірыњѓай конкурс комиссиясы
(111200, Лисаков ќ., Мир кμш., 31,
17-каб, аныќтамалар ‰шін теле-
фон: 8 (71433) 3-38-66, факс: 3-39-
08, электрондыќ мекенжайы:
personnel.lsk@mail.ru) "Б" корпу-
сыныњ бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

"Лисаков ќаласы єкімдігініњ
ішкі саясат бμлімі" мемлекеттік
мекемесініњ бас маманы, Е-R-4
санаты (негізгі ќызметкердіњ ба-
ласы ‰ш жасќа толѓанѓа дейін оны
баѓып-к‰туге байланысты ењбек-
аќысы саќталмайтын демалыс
кезењіне), лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарына бай-
ланысты 56380 тењгеден 76239
тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
"Ќазаќстан – 2050" Стратегиясын,

Ќазаќстан халќына Президенттіњ
жыл сайынѓы Жолдауын, жастар
ортасында, ќаланыњ ќоѓаммен
ж±мыста ‡кіметтіњ іс-єрекет Баѓдар-
ламаларын т‰сіндіру бойынша ішкі
саясаттыњ негізгі баѓыттарын наси-
хаттауды ќамтамасыз ету. Жастар-
дыњ єлеуметтік мањыздаѓы бастама-
ларын іске асыруѓа, Лисаков ќала-
сында мемлекеттік жастар саясатын
іске асыру ‰шін жаѓдайларды жа-
сауѓа, жастар ортасында азаматты-
лыќты жєне ќазаќстандыќ отаншыл-
дыќты дамытуѓа кμмек кμрсету.
Ќала аумаѓында тіркелген жєне ќыз-
мет атќаратын саяси партиялармен,
діни конфессиялармен, ќоѓамдыќ
бірлестіктермен ќызмет ету. Ќала-
ныњ єкімі жєне єкім орынбасарыныњ
жастар белсенділерімен, ќоѓамдыќ
жєне діни бірлестіктер кμшбасшыла-
рымен кездесулердіњ ±йымдастыру-
ын ќамтамасыз ету. Мєдениет, білім
жєне спорт мекемелерімен ќалалыќ
мерекелер, салтанатты жиналыстар,
ќоѓамдыќ-саяси іс-шараларды дай-
ындау жєне μткізу кезінде μзара єре-
кет ету, оларды μткізу баѓдарлама-
ларыныњ бірыњѓай жоспарлауын
ќамтамасыз ету. Ќала єкімдігініњ
жанындаѓы жастар ісі жμніндегі Ке-
њестіњ, ќала єкімі жанындаѓы отба-
сы  ісі жєне гендерлік саясат жμнін-
дегі комиссияныњ ж±мысын ±йым-
дастыру. Кењестерге ќ±жаттарды,
материалдарды, оныњ ќ±зыретіне
кіретін мєселелер бойынша жоѓары
т±рѓан  органдарѓа аќпараттарды
дайындауды ж‰зеге асыру. "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы мемле-
кеттік жастар саясаты туралы",
"2006-2016 жылдарѓа арналѓан
Ќазаќстан Республикасындаѓы ген-
дерлік тењдік стратегиясы", "Ќоѓам-
дыќ бірлестіктер туралы", "Саяси
партиялар туралы" зањнамалыќ
аясында ж±мысты ‰йлестіру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: жоѓары білім
(гуманитарлыќ (тарих, философия,
халыќаралыќ ќатынастар, филоло-
гия, аударма ісі, дінтану), педагоги-
калыќ (педагогика жєне психология,
тарих, ќ±ќыќ жєне экономика не-
гіздері), ќ±ќыќтыќ, жергілікті жєне
мемлекеттік басќару)

Мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екi жыл-
дан кем емес ж±мыс μтiлi бар болѓ-
ан жаѓдайда ортадан кейiнгi бiлiмi (гу-
манитарлыќ, педагогикалыќ, жара-
тылыстану ѓылымдары, ќ±ќыќтыќ)
барларѓа р±ќсат етiледi.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау
тєртібі туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі.

Осы  санаттаѓы  лауазымдар

бойынша функционалдыќ міндет-
терді  орындау  ‰шін ќажетті басќа
да міндетті  білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген Бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымына орналасуѓа кон-
курс μткізу жєне конкурс комиссия-
сын ќалыптастыру ќаѓидалары
(б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы
Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес
нысанда толтырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшiр-
мелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ   нотариалды куєланды-
рылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21
желтоќсанда № 6697 болып тіркел-
ген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтиже-
мен тестілеуден μткені туралы ќол-
даныстаѓы сертификат (немесе но-
тариалды куєландырылѓан кμшір-
месі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландыру
соњѓы жарияланѓан сєттен бастап 10
ж±мыс к‰н ішінде "Лисаков ќала-
сы єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесіне мына мекенжайѓа: Ли-
саков ќ., Мир кμш., 31, 17-каб., аныќ-
тама ‰шін телефоны:   8 (71433) 3-
38-66, факс: 3-39-08, электрондыќ
мекенжайы: personnel.lsk@mail.ru
±сыну ќажет.

Азаматтар аталѓан, ќ±жат тігілетін
м±ќабаѓа салынѓан ќ±жаттарды
ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта
арќылы ќ±жаттарды ќабылдау
мерзiмiнде бере алады.

Конкурсќа  ќатысу  ‰шін ќ±жат-
тарды электрондыќ пошта арќылы
берген азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын  єњгімелесу    бастал-
ѓанѓа  дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар єњгімелесуге оларды жіберу
туралы кандидаттарѓа хабарланды-
ру к‰нінен 5 ж±мыс к‰н ішінде Ли-
саков ќаласы єкімініњ аппаратында
μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету  ‰шін оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат
депутаттарыныњ, Ќазаќстан Респуб-
ликасы зањнамасында белгіленген
тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Лисаков ќаласы єкімі аппара-
тыныњ кадрлармен ж±мыс бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Ли-
саков ќаласы єкімі  аппаратыныњ
кадрлармен ж±мыс бμліміне жеке
басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќала-
рын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓыстарын (єњгімелесу
μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі,
т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау,
т±руѓа байланыстыњ барлыќ
т‰рлерін пайдалану) μз ќаражаты
есебінен ж‰ргізеді.

Ќостанай облысыныњ кєсіпкерлер палатасы "Биз-
нестіњ жол картасы – 2020" Бизнесті дамыту мен  ќол-
даудыњ бірыњѓай баѓдарламасыныњ "Кєсіпкерлікті ќол-
даудыњ ќаржылыќ емес шаралары" тμртінші баѓыты
аясында ж±мыс істейтін кєсіпкерлік ќызметті ж‰ргізуге
сервистік ќолдауды ±сыну туралы хабарлайды.

Ќызметтер мына т‰рлер бойынша кμрсетіледі:
– Бухгалтерлік жєне салыќтыќ есеп ж‰ргізумен, сон-

дай-аќ статистикалыќ есептілікті жасаумен байланыс-
ты кμрсетілетін ќызметтер;

– Кедендік рєсімдер бойынша кμрсетілетін ќызмет-
тер;

– Менеджмент ж‰йелерін енгізу жμніндегі барлыќ
процесті толыќ с‰йемелдеу жєне консультация беру;

– Зањгерлік ќызметтер кμрсету;
– Маркетинг мєселелері бойынша ќызметтер;
– Аќпараттыќ технологияларѓа ќызмет кμрсету са-

ласындаѓы консультациялар;
– Мемлекеттік сатып алуѓа, ±лттыќ компаниялар

ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰н
ішінде "Сарыкμл ауданы єкiмiнiњ ап-
параты" мемлекеттiк мекемесiне
мына мекенжайѓа: Сарыкμл кенті,
Ленин  кμшесі, 72 ‰й, 25-каб., аныќ-
тама ‰шін телефон 23-0-68,  факс
23-0-68, электрондыќ мекенжайы:
sarykol@kostanay.gov.kz ±сыну
ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жат-
тары (ќоса берілген ќ±жаттары
кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін
м±ќабаѓа салынѓан) конкурстыќ ко-
миссияныњ ќарауына ќабылданады.
Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарды
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сы-
нады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оны кандидаттарды
єњгiмелесуге жiберу туралы хабар-
дар ету к‰нiнен бастап 5 ж±мыс к‰н
iшiнде Сарыкμл ауданы єкімініњ ап-
паратында μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат де-
путаттарыныњ, Ќазаќстан Республи-
касы зањнамасында белгіленген
тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да
мемлекеттік  органдардыњ,  ќоѓам-
дыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік  емес
±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йым-
дардыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰н ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей кадрлар бμлімінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар жеке басын
куєландыратын ќ±жаттыњ кμшір-
месін, ±йымдарѓа тиесілілігін растай-
тын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын не-
месе кμшірмелерін ±сынады. Аза-
маттар конкурсќа ќатысу жμніндегі
шыѓыстарын (єњгімелесу μтетін оры-
нѓа жєне кері жол ж‰рісі, т±рѓын ‰йлік
орын-жайын жалдау, т±ру, байланы-
стыњ барлыќ т‰рлерін пайдалану) μз
ќаражаты есебінен ж‰ргізеді.

мен жер ќойнауын пайдаланушылардыњ сатып алуы-
на байланысты кμрсетілетін ќызметтер;

– Менеджмент мєселелері жμніндегі ќызметтер.
Сервистік ќолдау экономиканыњ барлыќ секторла-

рында єрекет ететін шаѓын жєне орта кєсіпкерлік
субъектілеріне μтеусіз негізде ±сынылады.

Ќызметтерді алу ‰шін Ќостанай облысы Кєсіпкер-
лер палатасыныњ (Ќостанай ќ., Єл-Фараби дањѓ., 116
‰й, 1 ќабат) Кєсіпкерлерге ќызмет кμрсету орталыѓы-
на (ЌЌКО) немесе "Даму" Кєсіпкерлікті дамыту ќоры"
АЌ μњірлік филиалыныњ ЌЌКО (Єл-Фараби дањѓ., 65
‰й, Бизнес-орталыќ ѓимараты), сондай-аќ Ќостанай
облысы Кєсіпкерлер палатасыныњ аудандыќ орталыќ-
тарындаѓы жєне моноќалалардаѓы филиалдарыныњ
жанындаѓы Кєсіпкерлікті ќолдау орталыќтарына ж‰гіну
ќажет.

Толыѓыраќ аќпаратты мына телефон бойынша
алуѓа болады: 8 (7142) 39 42 08 (ішк. 130).

Академия - "Кокше" лицензия
№ 0137378. Серия АБ.
 Осуществляет прием абитуриентов
Форма обучения: на базе колледжа и ВУЗа. Обу-

чение ведется на казахском и русском языках. Дип-
лом государственного образца РК. После коллед-
жа необходимо иметь КТ. Абитуриентам при себе не-
обходимо иметь: копия удостоверения личности, фото
3х4 - 6 штук, аттестат или диплом с приложением (ори-
гинал), мед. справку 086-У. Первоначальный взнос
20000 тенге и оплату за зачетную книжку.

 Обучение по специальностям:
Финансы,Учет и аудит, Физическая культура и спорт,

Юриспруденция, История, Казахский язык и литерату-
ра, Педагогика и психология, Педагогика и методика
начального обучения, Туризм. Срок учебы после выс-
шего 2 года, после колледжа 3 года.

Не выходя из дома,
получи высшее образование!

КОЛЛЕДЖ   " КОКШЕ" лицензия
№ 0036837. Серия АБ.

Прием на заочное отделение по собеседованию:
Правоведение, Учет и аудит. Экономика - срок уче-

бы 1 год и 10 месяцев. Физическая культура и спорт,
Безопасность жизнедеятельности и валеология, Началь-
ное образование, Дошкольное обучение и воспитание,
Землеустройство, Информационные системы, Защи-
та в чрезвычайных ситуациях, Пожарная безопасность.
- срок учебы 2 года и 10 месяцев. Лесное хозяйство,
садово - парковое и ландшафтное строительство - срок
учебы 2 года и 6 месяцев.

Справки по телефону в г. Костанай: (8.7142) 54-02-
92. 39-17-13.

Адрес приемной комиссии: г. Костанай, ул. Ка-
сымханова 114.( За нижней оптовкой центрально-
го рынка) Кабинет 410 " Академия" с 9 до 18 часов
(кроме выходных).
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"Алтынсарин ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесініњ бірыњѓай
конкурстыќ комиссиясы келесі бос мемле-
кеттік  єкімшілік  лауазымдарына   орнала-
суѓа   конкурс   жариялайды.

1. "Алтынсарин ауданы єкімдігініњ
т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓы,
жолаушылар тасымалы жєне автомобиль
жолдары  бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ
бас маманы, санаты Е-R-4, лауазымдыќ
жалаќысы   ќызмет  атќарѓан  жылдарына
байланысты 56 376 тењгеден 76 235  тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Жолаушылар
кμлігі с±раќтарын шешуге ќатысу. Автомобиль
жолдарымен байланысты мєселелерді шешу-
ге ќатысу. Кадрлыќ мєселелерді орындау. Се-
лолыќ аумаќтар мониторингін ж‰зеге асыру. Іс
ќаѓаздарын екі тілде ж‰зеге асыру. Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтініштері бойынша іс-
ќаѓаздарын ж‰ргізу. Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтініштерініњ орындалуын баќылау.
Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ ќабылдауын
±йымдастыру. Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
Ережесін саќтау.

АИС ЕУОЛ баѓдарламасы бойынша ж±мыс
істеу. 1-ОЛ нысаны бойынша "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау" жєне ќ±жат-
тар айналымы жμніндегі статистикалыќ есеп
беру. Мемлекеттік ќызмет кμрсету стандарт-
тары.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойылатын та-
лаптар: Жоѓары техникалыќ, ќ±рылыс, гума-
нитарлыќ, педагогикалыќ.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес салалар-
да екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда (техникалыќ, ќ±рылыс, гуманитарлыќ,
педагогикалыќ) ортадан кейінгі білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы",  "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ  Зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ  мамандануына
сєйкес  салалардаѓы ќатынастарды реттейтiн
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтiк
ќ±ќыќтыќ актiлерiн, "Ќазаќстан–2050"  Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы  лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орындау  ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

2. "Алтынсарин ауданы єкімдігініњ
т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓы,
жолаушылар тасымалы жєне автомобиль
жолдары  бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ
бас маманы, санаты Е-R-4, лауазымдыќ
жалаќысы   ќызмет  атќарѓан  жылдарына
байланысты 56 376 тењгеден 76 235  тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Газ, электр
ќуаты жєне ауыз судыњ жеткізілу мониторингін
ж‰зеге асыру. Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ ша-
руашылыѓы мєселелерін шешуге ќатысу.
Аудан бойынша коммуналдыќ ќызмет кμрсету
тμлемі жμніндегі талдау жєне баќылау. Аудан-
даѓы елді мекенде санитарлыќ тазарту жєне
кμріктендіру мєселелерін шешуге ќатысу. Ауыл-

дыќ аумаќтар мониторингін ж‰зеге асыру.
Мемлекеттік ќызмет кμрсету стандарты.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойылатын та-
лаптар:  Жоѓары техникалыќ, экономикалыќ,
гуманитарлыќ, зањгерлік.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес салалар-
да екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда (техникалыќ, экономикалыќ, гумани-
тарлыќ, зањгерлік) ортадан кейінгі білімі
барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы",  "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ  Зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ  мамандануына
сєйкес  салалардаѓы ќатынастарды реттейтiн
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтiк
ќ±ќыќтыќ актiлерiн, "Ќазаќстан–2050"  Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы  лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орындау  ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

3. "Алтынсарин ауданы Щербаков ауыл-
дыќ округі єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесініњ бас  маманы, санаты      Е-G-3,
бос мемлекеттік  єкімшілік  лауазымына  ор-
наласуѓа   конкурс   жариялайды, лауазым-
дыќ  жалаќысы  ќызмет  атќарѓан  жылда-
рына  байланысты  53813  тењгеден  72391
тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ауылдыќ округтіњ шаруашылыќ есеп кіта-

бын ж‰ргізу жєне т±рѓындардыњ саны, малдыњ
саны бойынша статистикалыќ есеп беру. Жеке
жєне зањды т±лѓаларѓа мемлекеттік ќызмет
кμрсету. Ауылшаруашылыќ тауар μндірушілер-
мен ќарым-ќатынас ж‰ргізу, жартыжылдыќ,
жылдыќ наќты статистикалыќ есеп беру. Т±руѓа
келген, шыќќан  азаматтарды есепке алу, ќоныс
аудару бойынша есеп беру. Ауылдыќ округі
єкімі аппараты ќызметкерлеріне ауылдыќ ок-
ругі єкімініњ тапсырмаларыныњ тиісті орында-
луы. М±раѓатќа т±раќты саќталатын  істерді
дайындау жєне  μткізу. Ќ±жаттардыњ саќталу-
ын ќамтамасыз ету.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойылатын та-
лаптар: Жоѓары педагогикалыќ, экономика-
лыќ, техникалыќ, ветеринарлыќ.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓытына сєйкес салаларда
екі  жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда (педагогикалыќ, экономикалыќ, тех-
никалыќ, ветеринарлыќ)  ортадан кейінгі білімі
барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы",  "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ  Зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ  мамандануына
сєйкес  салалардаѓы ќатынастарды реттейтiн
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтiк

ќ±ќыќтыќ актiлерiн, "Ќазаќстан–2050"  Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы  лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орындау  ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

4. "Алтынсарин ауданы Обаѓан ауылдыќ
округі єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесініњ бас  маманы, санаты Е-G-3, бос
мемлекеттік  єкімшілік  лауазымына  орна-
ласуѓа   конкурс   жариялайды, лауазым-
дыќ  жалаќысы  ќызмет  атќарѓан  жылда-
рына  байланысты  53813  тењгеден  72391
тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Аймаќта "Жалпыѓа бірдей єскери міндеттілік

жєне ќызмет туралы" Ќазаќстан Республика-
сы зањыныњ орындалуын ±йымдастыру. Єске-
ри міндеттілер мен єскерге шаќырушылардыњ
бастапќы есепке алуын ж‰ргізу; референдум-
дардыњ, сайлаулардыњ μткізуін ±йымдастыру
бойынша материалдарды даярлау; сайлаушы-
лардыњ электронды деректер базасымен ж±мы-
сын ж‰ргізу, сайлаушылардыњ деректер база-
сын салыстыру жєне есепке алуын т±раќты
ж‰ргізу; жеке кєсіпкерлермен μзара єрекет ету;
ауылдыќ округі єкімі аппаратыныњ ќызметіне
ќатысты тапсырмаларды орындау; ќ±жаттар-
дыњ саќталуын ќамтамасыз ету; єкіммен ќ±рѓан
ќоѓамдыќ коммиссиялардыњ ќ±жаттамасын
ж‰ргізу; ай сайынѓы баќылау ќ±жаттардыњ
тізбесі бойынша аќпаратты орындау; м±раѓат-
тыќ саќтауѓа немесе жоюѓа ќ±жаттарды жыл
сайынѓы іріктеу; ауылдыќ округтегі ішкі саясат
мєселелері бойынша ж±мыстарды ±йымдас-
тыру.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойылатын та-
лаптар: Жоѓары педагогикалыќ, экономика-
лыќ, зањгерлік, мемлекеттік жєне жергілікті
басќару.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓытына сєйкес салаларда
екі  жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда (педагогикалыќ, экономикалыќ, зањ-
герлік, мемлекеттік жєне жергілікті басќару)
ортадан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы",  "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ  Зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ  мамандануына
сєйкес  салалардаѓы ќатынастарды реттейтiн
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтiк
ќ±ќыќтыќ актiлерiн, "Ќазаќстан–2050"  Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы  лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орындау  ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс  Ќазаќстан Республикасыныњ мем-
лекеттік ќызмет істері Агенттігі Тμраѓасыныњ
2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йры-
ѓымен бекітілген бос єкімшілік мемлекеттік ла-
уазымына орналасуѓа конкурс комиссиясын
ќалыптастыру Ќаѓидалары (б±дан кейін –
Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін  ќажетті ќ±жат-
тар:

1) осы  Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес

нысандаѓы μтініш;
2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа

3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан
сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшiрмесі;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-
тау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№ 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697
болып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы ту-
ралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеуден
μткені туралы ќолданыстаѓы сертификат (не-
месе нотариалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі туралы
хабарландыру  соњѓы жарияланѓан сєттен
бастап 10 ж±мыс к‰ні ішінде "Алтынсарин
ауданы єкімініњ аппараты" мемлекеттік меке-
месініњ кадр ќызметі бμліміне тапсырылуы  тиіс.
Мекенжайы:   110100, Алтынсарин ауданы, Оба-
ѓан ауылы, Ленин кμшесі, 4, аныќтама  теле-
фоны: 8(71445) 49-027, факс 34248, электрон-
дыќ мекенжайы: altynsar@kostanay.gov.kz.,

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте немесе
пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзі-
мінде берген ќ±жаттары (ќоса берілген ќ±жат-
тары кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ ќарауына
ќабылданады. Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жат-
тарды электрондыќ пошта арќылы берген аза-
маттар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу
басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешік-
тірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар оны
кандидаттарды єњгімелесуге жіберу туралы
хабардар ету к‰нінен бастап  5  к‰н  ішінде
"Алтынсарин ауданы єкімініњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесінде μтеді.

Конкурстыќ комиссиясы ж±мысыныњ ашыќ-
тылыѓы мен объективтілігін ќамтамасыз ету
‰шін оныњ отырысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа жол беріледі.

Конкурстыќ комиссиясыныњ отырысына
байќаушылар ретінде Ќазаќстан Республика-
сы Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Респуб-
ликасы зањнамасында белгіленген тєртіпте ак-
кредиттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары-
ныњ, басќа да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓам-
дыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар-
дыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси
партиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ ќыз-
меткерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу
басталуына 1 ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешік-
тірмей персоналды басќару ќызметіне (кадр
ќызметіне) тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар
персоналды басќару ќызметіне (кадр ќызметі-
не) жеке басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу жμніндегі шы-
ѓындарын (єњгімелесу μтетін жерге келу  жєне
ќайту, т±ратын жерді жалдауды, байланыс ќыз-
метініњ барлыќ т‰рлерін пайдалану) μздерініњ
жеке ќаражаттары есебінен ж‰ргізеді.

ПЄТЕР САТАМЫН

Ќостанай ќаласында 4 бμлмелі пєтерді сатамын.
Абай дањѓылы 21 ‰й, 9-ші пєтер, 4 ќабат/9 ќабатты.

Жалпы алањы 72 ш.м, жылы, к‰тілген, лифт істейді.
Баѓасы келісім бойынша, ипотека.
Телефон:    87142-220131,   87779002121,

87775242363.

 Ќостанай ќалалыќ №2 μрт сμндіру
бμлімініњ аумаѓында облыстыќ ТЖД
"¤рт сμндіру жєне авариялыќ-ќ±тќару
ж±мыстары" мемлекеттік мекемесініњ
μрт сμндірушілері арасында газ-
т‰тіннен ќорѓау ќызметініњ ењ ‰здік
±йымын аныќтау маќсатта сайыс μтті.

Газ-т‰тіннен ќорѓау ќызметініњ ењ
‰здік буынын аныќтау, жауынгерлік
дайындыѓын к‰шейту жєне жеке
ќ±рамныњ психологиялыќ тμзімділік
дењгейін жаќсарту маќсатында  жарыс-
ќа аудан-ќалалардан бірнеше коман-
да келіп, ќатысты.

Жарыс жалпы уаќыттары есептел-
ген т‰рлі жаттыѓулардан т±рды. Баста-
пќы кезењінде μрт сμндірушілер тыныс
алу органдарын ќорѓау аппараттарын
тексеріп, шын мєнінде жанып жатќан
ѓимаратќа ±ќсастырылѓан т‰тін айма-
ѓына кіреді. Т‰тін басќан жерден тез
арада зардап шегушіні бейнелейтін
манекенді тауып, оны ќауіпсіз жерге
апарып, алѓашќы медициналыќ кμмек
кμрсетті. Келесі кезењде команда саты-
мен екінші ќабатќа дейін кμтеріліп,
ќ±тќару арќанымен зардап шегушіні
тμмен т‰сіреді. Жаттыѓудыњ д±рыс жа-
салуы есепке алынды, дєрігерлердіњ

‡здік ±йым атанды
жоќтыѓы, ќысымдардыњ тексерілмеуі
есепке алынѓан жоќ, себебі, м±ндай
кемшіліктер  шын мєнінде оќиѓа кезін-
де μрт сμндірушініњ денсаулыѓына
жєне μміріне ќауіп тμндіреді.

– ¤рт сμндірушілерді дайындауда
м±ндай іс-шараларды μткізудіњ  ‰лкен
маѓынасы бар.  Себебі, кμк т‰тін бас-
ќан ѓимараттан адамды ќ±тќару оњай
емес. Кейде олардыњ μздері де ќыз-
мет ‰шін жанкештілікке барады. Ќыз-
мет бабында μрт сμндірушілер т‰тінді
ѓимараттыњ ішінен адам μмірін ќ±тќа-
ру ‰шін аппараттар киіп, оларды ќ±тќа-
рып ќалѓан оќиѓалар аз емес, – деді
облыстыќ тμтенше жаѓдайлар депар-
таментініњ басшысы Т.Кєкімов.

Жарыс барысында ќ±тќарушылар-
дыњ тєжірибелік жєне теориялыќ
білімдері, арнайы дайындыќ норма-
тивін орындау барысы тексерілді. Тап-
сырмалар оњай болѓан жоќ, себебі
жаттыѓулар шынайы болды. Сонымен
ќатар жедел жєне орындаулар баѓа-
ланды, олар: єскери киінуі жєне ќ±рал-
дануы, тыныс алу органдарыныњ ап-
параттарын тексеруі, т‰тінді орында
μрт барлауын ж‰ргізуі назарѓа алын-
ды.

"Новотроицк-1" ЖШС  2015 жылѓы 29 та-
мыз, саѓ. 09.00-де мына мекенжайда: Ќара-
балыќ ауданы, Новотроицк селосы, "Новотро-
ицк-1" ЖШС кењсесінде кезектен тыс жалпы
жиналыс болатынын хабарлайды.

К‰н тєртібінде ( мєселе):
1.Айналымдаѓы ќаржыны толыќтыру ‰шін

"Forte Bank" АЌ ќаржыландыруѓа μтінішпен
шыѓу.

2. "Новотроицк-2008" ЖШС-ына жєне Роз-
мат С±лтанбай±лы Тєжібаевќа "Forte Bank"
АЌ алдындаѓы міндеттемелерді ќамтамасыз
ету ретінде кепілдік беру жμнінен μтінішпен
шыѓу.

3.Серіктестіктіњ міндеттемелерді орындау-
ды ќамтамасыз ету ретінде "Forte Bank" АЌ
серіктестіктіњ м‰лкін ±сыну.

4.Станционный ЖШС "Forte Bank" АЌ ал-
дында міндеттемелерді орындауды ќамтама-
сыз ету ретінде серіктестіктіњ кепілдігін ±сыну.

5.Ењбек-1 ЖШС "Forte Bank" АЌ алдында
міндеттемелерді орындауды ќамтамасыз ету
ретінде серіктестіктіњ кепілдігін  ±сыну.

6.  "Forte Bank"  АЌ    серіктестікті, "Станци-
онный" ЖШС, "Ењбек-1" ЖШС ќаржыланды-
руѓа ќатысты директорѓа осы шешімді орын-
дау ‰шін ќажетті барлыќ келісімдерге ќол ќою
μкілеттігін  беру.

ТОО "Новотроицк-1" сообщает, что 29 ав-
густа 2015 года в 09.00 часов по адресу: Ка-
рабалыкский район, цело Новотроицкое, кон-
тора ТОО "Новотроицк-1" состоится внеоче-
редное общее собрание участников.

Повестка дня (вопроса):
1. Обращение за финансированием в АО

"Forte Bank" на пополнение оборотных
средств.

2. Обращение к ТОО Новотроицк-2008 и
Тажибаеву Розмату Султанбаевичу с ходатай-
ством о предоставлении гарантий в качестве
обеспечения обязательств товарищества пе-
ред АО "Forte Bank"

3. Предоставление в обеспечение испол-
нения обязательств товарищества перед АО
"Forte Bank" имущества товарищества.

4. Предоставление гарантии товарищества
в качестве обеспечения исполнения обяза-
тельств ТОО Станционный перед АО "Forte
Bank".

5. Предоставление гарантии товарищества
в качестве обеспечения исполнения обяза-
тельств ТОО "Енбек-1" перед АО "Forte Bank".

6. Наделение Директора полномочиями на
подписание всех договоров и документов ка-
сающихся финансирования Товарищества.
ТОО "Станционный", ТОО "Енбек-1" в АО "Forte
Bank".



ортасында ж‰ріп, бір-біріне
с‰йеу болды. Бірі сырќаттанып
ќалса екіншісі ќарайласатын.
Ќатар ж‰ріп небір ќиын сєт-
терді бастан кешті. Сμйтіп ж‰-
ріп аштыќты да кμрді, суыќќа
да бірге тμзді. Ж±птары жазыл-
мады. Бєлкім, екеуініњ соѓыстан
аман-есен елге оралуына адал
достыќ себепкер болѓан  шы-
ѓар...

Соѓыс аяќталѓан соњ ќос жа-
уынгер μздерініњ туѓан жерле-
ріне оралады. Ќасымхан аѓамыз-
дыњ баѓыты – Ќостанай облы-
сы, Жітіќара ауданы. Ал Тєу-
кен Єбдіѓ±лов  Алматы облысы,

14 тамыз 2015 жыл 23

Ќасымхан Алдабергенов май-
данѓа 1943 жылы аттанѓан. Ол
кезде   небары 17 жаста еді. Ал-
ѓырлыѓымен кμзге т‰сіп, 14-ші
єуе-десант ќ±рамына ќабылда-
нады. Сол уаќытта Алматы об-
лысы, Кеген ауданынан Тєукен
Єбдіѓ±ловпен таныс-біліс бола-
ды. Екеуі етене жаќын арала-
сып, айырылмас достарѓа айна-
лады. Ќос жауынгер бір жарым
жыл єскери дайындыќтан μтіп,
алѓы шепке бірге аттанады. Вен-
грия, Донай, Австрия, Чехосло-
вакия жерлерін фашизмнен азат
етуге ќатысты. От пен оќтыњ

Кеген ауданына кете барады.
Сол уаќыттан бері екеуі ќай-
тып кездескен емес.

– Ол μзі шаѓындау, нєзік бо-
латын. Майдан даласында пуле-
меттіњ станогын с‰йретпей
иыќќа салып алып ж‰ру керек-
тін. Тєукен зілдей 32 кг станок-
ты иыѓына салып алып ж‰ре
беретін. Аштыќќа да, ќиын-
дыќќа да  тμзімді, сыр бер-
мейтін  азамат  еді. Аз сμйлеп,
кμп тыњдайтын. Єрќашан таза,
жинаќы ж‰ретін, – дейді
Ќасымхан Алдабергенов.

Ардагер талай с±хбаттарын-
да майдандас досы туралы тебі-

рене айтатын. Республикалыќ
телеарналарѓа берген с±хбат-
тардыњ бірінде досыныњ су-
ретін кμрермен назарына ±сы-
нады. Бір ќызыѓы, сол с±хбат-
ты Тєукен Єбдіѓ±ловтыњ ‰лкен
±лы  Баќберген мен келіні Ха-
диша кμріп ќалады. Артынша
єкелері туралы естелік айтќан
ќостанайлыќ ардагерді іздеп
тапты. Осынау ќуанышты сєтте
Ќасымхан Алдабергенов кμзіне
жас алып, ерекше толќыды.

–  Єкем майданнан елге ор-
лалып, 2002 жылы 79 жасында
д‰ние  салды.  Сегіз  баладан
жиырма бес немере, отыз шμбе-

ОЛ К‡НДЕРДІЊ ¤ШПЕС ДАЊЌЫ

Биыл ¦лы Отан соѓысындаѓы Жењіске жетпіс жыл толып отыр.
Ардагер Ќасымхан Алдабергенов осы уаќыт ішінде ќанды кμйлек
майдандас досы Тєукен Єбдіѓ±ловты есінен шыѓарѓан емес. Сол
досын іздеп тауып, бір кμруді ќалады. Арада жетпіс жыл μткенде
ардагердіњ арманы орындалды десек болатындай. Себебі ќарт
майдангер іздеген досыныњ ‰лкен ±лын жолыќтырды.

ре с‰йді. Анамыз Єшила ќазір
89  жаста. Єкемніњ майдандас
досын кμргеніме ќуанышты-
мын. Осындай ер ж‰рек, ќайсар
азаматтарды маќтан т±тамын.
Б±л кісілердіњ ерлігі біздерге
‰лгі. Енді соѓыс болмасын. ¦лы
достыќ мєњгілік жасасын, –
дейді майдангердіњ ‰лкен ±лы
Баќберген  Тєукен±лы.

Иє, "Єкењ μлсе де, єкењніњ
кμзін кμргендер μлмесін" деген
осы шыѓар. Кешегі ќан майдан-
да басталѓан достыќ жетпіс
жылдан соњ ќайта жањѓырып
отыр. Ќос жауынгердіњ досты-
ѓын енді балалары жалѓамаќ.

Отаѓасы Маратты із-
деп ќоњырау соќќаны-
мызда балаларымен
б‰лдірген теруге кетіп
ќалѓанын айтып μкініш
білдірген еді. Ал ертесі-
не ‰йіне іздеп барѓаны-
мызда есік алдында
т±рѓан шаѓын єрі ескі
ж‰к кμлігініњ  сыртында
бормен жазылѓан
"ПАПА" деген жазуѓа
бірден кμзіміз т‰сті.
Осыдан-аќ, балалар-
дыњ єкелерін ќанша-
лыќты жаќсы кμретін-
дігін, баќытын басќа
жаќтан тапќан ананыњ
мањызы ендігіде жоќ-
тыѓын т‰сіне беруге бо-
латындай. Єуелде ау-
лада ойнап ж‰рген ба-
лаларды кμрген бо-
латынбыз. "Сєлеметсіз
бе?!" деп жанымызѓа
жаќындаѓан олардан
жμн с±рап ‰йге ендік. Кейіп-
керіміз баспанасына к‰рделі
жμндеу жасап жатыр екен. Ќызу
ж±мыстыњ ‰стінен т‰сіппіз. Тμбесі
майысыпты. Таѓы да біраз кем-
кетігі бар екен. Бізді кμрген соњ
ж±мысын ќоя т±рып ќарсы алды.

Єњгіме басын м±ндай жаѓдайѓа
ќалай т‰скені жμнінде баяндау-
дан бастады. Айтуынша, тањда-
ѓан жарыныњ ±лты – орыс. Есімі
Ольга. Отбасын ќ±рѓаннан соњ
μмірге тμрт ±л жєне Айс±лу есімді
ќыз д‰ниеге келеді. Уаќыт μте
келе ж±байыныњ ж‰рісі кμбейе
бастаѓан. ‡йде отыруды азайтса
керек. Сосын ажырасуѓа шешім
ќабылдап сотќа арызданады.
Басында ќайта тіл табысып ќа-
ларсыздар деп ќ±зырлы орын-
дар аќыл-кењес беріп, отбасын
б±збауѓа шаќырады. Єйел де
ажырасуѓа ќарсылыќ білдіреді.
Сμйте т±ра ‰йге келмейді, бала-
ларѓа ќарамайды. Аќыры Марат-

‡лгілі єке

тыњ арызы ќанаѓаттандырыла-
ды. Осылайша, есіктіњ баѓытын
кμрсетіп балаларымен ќала бе-
реді. Ол кезде кішкентайлары-
ныњ бірі екі жаста болса,  кенжесі
бір жастан енді ѓана асќан
уаќыты екен. Біршама ќиындыќ
кμрген, біраќ ќазір бір ќалыпќа
т‰скені кμрініп-аќ т±р.

"Наќты не себеп болды?" де-
ген с±раѓыма "¤зініњ ќалауы сол
болды. Кетуді б±рыннан ойласып
ж‰рген ѓой" деп жауап берді.
Ж±байына кезінде жењіл кμлік
єперген. Ел ќатарлы т±рмыс кеш-
кен. Біраќ отбасы т±тастыѓын саќ-
тап ќала алмаѓан Марат жауап-
кершілігін сезіне алмаѓан єйел-
мен ќайта ымыраласудыњ пай-
дасы жоѓын т‰сінген.

Марат т±раќты ж±мысќа тір-
келмеген. ¤зініњ ж‰к кμлігімен
м‰мкіндігінше нєпаќасын тауып,
балаларыныњ ќажеттілігіне ж±м-
сап отырады. Ќорада азды-кμпті

мал ±стайды. Материалдыќ жаѓ-
дайына кішкентай болса да мек-
теп ±жымы кμмек кμрсетіп отыра-
ды екен. Бір μкініштісі, биыл ‰кі-
меттен  балаларына алып отыр-
ѓан жєрдемаќыдан ќаѓылѓан.
Єкімдіктіњ шешімі бойынша μмір
с‰руіне ќорадаѓы мал басы жет-
кілікті деп кμрсетілген. "Дегенмен
шалќып μмір с‰ріп отырѓаным
жоќ, ќайтсем де ењ керекті деген
д‰ниелеріме ќаржы тауып ж‰р-
мін. Баламныњ балабаќшасына
да уаќытылы аќысын тμлеп оты-
рамын. Тек, демалыс уаќыты бол-
ѓаннан соњ кішкентайлардыњ жа-
нынан ±зап шыѓа алмаймын
дейді" – отаѓасы.

Сонысына ќарамай ењбекќор.
Бєрініњ ретін келтіріп отырады.
‡лгілі отбасы. Балаларын жыла-
тып, кμз жасына ќалып жатќан-
дар да  бар  олармен  салыстыр-
ѓан  да  б±л кісініњ іс-єрекеті бас-
ќаларѓа ‰лгі боларлыќ. Єйтпесе,

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

ТОЛЃАУЫ ТОЌСАН ТІРШІЛІК

балаларын ќањѓыр-
тып, μзі ащы суѓа салы-
нып кеткен ата-аналар
ќаншама.

Б‰гінде жалѓызбас-
ты єке мектеп жасын-
даѓы бес баласымен
ќоса, μз анасына да
ќамќорлыќ етіп, ба-
ѓып-ќаѓып отырѓан
жайы бар. ‡лкен ±лы
Дархан тоѓызыншы
сыныпќа кμшті. Спорт-
ты ±натады. Ќазаќша
к‰рестен I-дєрежелі
диплом иеленген. С±л-
тан болса мектептегі
‰лгілі оќушылардыњ
бірі.  Ал, Айс±лу сынып
белсендісі, оќу ќ±рал-
дарына, киімдеріне
μте  ±ќыпты ќыз.   Єлі-
шер мектеп алды даяр-
лыќ сыныбында. Ис-
лам балабаќшаныњ
тєрбиеленушісі. Бар-

лыѓы да μнегелі, аќылды, тєрбие-
лі балалар. Єкелері Салмаѓанбе-
тов Марат Ќапар±лы болса мек-
теппен тыѓыз байланыста.

М±ндай сипаттамаларды бізге
Глазунов орта мектебініњ єлеу-
меттік педагогі  Ж±мак‰л Мырза-
тайќызы берген болатын. Шыны-
мен де б±л балалардыњ кμз жа-
нарынан да білініп т±рѓан еді.

– Баланы баѓуын баѓасыњ,
біраќ тєрбие де бере білу керек
ќой. Сондыќтан да мен оларѓа
ана орнына ана болып, єкелік
тєрбие беруге де барымды сала-
мын. Жастарѓа, жас отбасыларѓа
отбасын ќ±рарда жоспарлап,
μзара жауапкершіліктерін айќын-
дап алуѓа кењес беремін. Басты-
сы меніњ к‰йіме т‰спесењіздер
екен, – деген єке сμзінен мен де
ѓибрат алѓандай болдым.

Жанболат КЕНЖЕ¦Л,
ЌМУ-дыњ журналистика

мамандыѓыныњ студенті.

Жаќында "Белая юрта"
демалу базасында
Ќостанай облысыныњ
‰кіметтік емес ±йымдары
(‡Е¦) арасында аймаќтыќ
спартакиада жалауын
т‰рген болатын.

Оѓан Сарыкμл ауданыныњ
‰кіметтік емес ±йымдары да
белсенді ќатысып ќайтты. Олар
μзге ±йымдармен спорттыќ жа-
рыста серіктес болып, μзара
достыќ ќарым-ќатынас ќ±рды.
Сондай-аќ, бір жаѓынан  тєжіри-
бе алмасты.

– ‡Е¦ арасындаѓы облыстыќ
спартакиада μз дењгейінде μте
єсерлі μтті. Єсіресе, спартакиа-
да баѓдарламасы "Біз, салауат-
ты μмір салтын ќолдаймыз!"
атты  кμлікпен  ж‰ру шеруіне
±ласты. Яѓни, Ќостанайдыњ ењ
‰здік авто-мото клубтары μнер
кμрсетті.  Ењ ќызыѓы да – осы.

Жалпы, біздер, волейбол,
кμњілді старт, дойбы жєне аспаз-
дыќ шеберлік байќауы бойын-
ша сынѓа т‰стік. Ж‰лделеріміз
де жоќ емес. Сондыќтан, біздіњ
ќ±рама жаман μнер кμрсетпеді
деп ойлаймын, – дейді єњгіме
барысында аудандыќ "Рауан"
жастар ќоѓамдыќ бірлестігініњ
тμрайымы Елена Данилова.

Айталыќ, біздіњ жерлестер
волейбол, кμњілді старт жарыс-
тарында тμртінші т±ѓырѓа т±раќ-
таса, ал аспаздыќ шеберлік бай-
ќауы бойынша екінші орынѓа та-
бан тіреді. Сондай-аќ,  "Рауан"
ЖЌБ тμрайымы Елена Данило-
ва болса дойбы жарысында
єйелдер арасында к‰міс ж‰лде-
ге ие болды.

Мінеки,  осылайша Сарыкμл
‡Е¦ аймаќќа ауданымыздыњ
атын асќаќтатып, ењ бастысы
бірлігі бекем ±йым екендіктерін
танытты.

Сарыкμл ауданы.

‡Е¦
спартакиадасы
Руслан
       ЄЛКЕЕВ
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Ќостанай ауданыныњ Заречный ауылында ат жарысынан облыстыќ
чемпионат μтті. Б±л ±лттыќ спорт бєсекесі "Ќазаќ хандыѓыныњ 550
жылдыѓы" торќалы тойы ќарсањына орайластырылѓан. Жењімпаздар
республикалыќ жарысќа жолдама алды.

Сєйг‰ліктіњ шабысы-ай!
Жандос
       Ж‡СІПБЕК

доздары μзге командалардан ‰здік ойы-
нымен оќ бойы озыќ болды. Екінші орын-
ды Денисов ауданы, ‰шінші ж‰лдені Са-
рыкμл ауданы ќанжыѓалады. Ал, 2400,
3200, 6000, 12000 метр ќашыќтыќтарда
бабы келіскен бєйге аттары ауыздыќпен
алысты. Бєйгеніњ тμресі – 24 шаќырым-
дыќ аламан бєйгеде науырзымдыќ "Жењіс"
атты т±лпар алдына жан салмады. Айта

кетелік, б±л жануардыњ иесі  – биылѓы
"Ќазаќстан барысына" ќатысќан білекті
балуан Ерлан Омаров. Жењімпаз жануар
егесіне кμлік кілті табыс етілді.

Ќорытындысында, командалыќ есепте
Ќостанай ауданы 1-орынѓа ие болды,
ќарасулыќтар 2-ші т±ѓырдан кμрінсе, Са-
рыкμл ауданыныњ шабандоздары ќола
ж‰лдемен ќоржын майлады.

¤њірдіњ єр т‰кпірінен келген ж‰йріктер
бірнеше ќашыќтыќта баќ сынасып, ауда-
рыспаќ, ќыз ќуу, кμкпар сынды ойын

т‰рлерінен бєсекеге т‰сті. Ќыз ќуудан Ќос-
танай ауданыныњ ж±бы жењімпаз атанды.
Кμкпардан да аталѓан ауданныњ шабан-
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