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Іс-шара оќушылар арасында ѓылыми-техникалыќ
шыѓармашылыќты дамыту, жоѓары технология жєне
инновация саласына ќызыѓушылыќты арттыру, бола-
шаќ мамандыќты тањдаудаѓы пєнаралыќ байланыс-
ты ныѓайту, дамыту маќсатында ±йымдастырылѓан.

Жалпы, Ќостанай ќаласы бойынша μткізілетін

Ќостанай ќаласындаѓы Назарбаев Зияткерлік
мектебінде робот техникалары олимпиадасыныњ
ќалалыќ мектептері арасындаѓы аймаќтыќ кезењі
μтті.

ЌЫСТЫЊ ЌАМЫ

БІЛІМ

 Енді екі аптадасын кезекті
жылу маусымы басталады.  Алда
"азуын айѓа білеген" алты ай ќыс
т±р. Сондыќтан, оѓан к‰ні б±рын
ќамданбаса болмайды. Б±л жыл-
даѓы ќалыптасќан дєст‰р.
¤њірдіњ алдаѓы ќысќа єзірлігі
ќандай? Неден ±ттыќ, неден
±тылдыќ? Жылу маусымына дай-
ындыќ барысыныњ ахуалы
нешік? Ќанша жерден жылда
ќайталанатын жаѓдай ѓой десек
те, ќыстыњ аты ќыс.  Облыс єкімі
А.М±хамбетовтыњ ќатысуымен
μткен  кењейтілген мєжілісте нау-
ќанѓа єзірлік ж±мыстары
жан-жаќты талќыланды.

Ќасќырбай
       ЌОЙШЫМАНОВ

Єлібек
       ЫБЫРАЙ

ТКШ-НЫ ЖАЊЃЫРТУ

Робот техникасы - заман талабыРобот техникасы - заман талабыРобот техникасы - заман талабыРобот техникасы - заман талабыРобот техникасы - заман талабы
4-бет

4-бет

байќауѓа сайыс ќожайындарынан бμлек,  Ќос-
танай, Рудный ќалаларыныњ мектептері де бір-
бір командадан алып келді.

СУРЕТТЕ: сайысќа ќатысушылар.
Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.
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"Ќостанай облысыныњ "ГрИн" Азаматтыќ
Альянсы" облыстыќ ішкі саясат басќармасыныњ
тапсырысы бойынша ЌР Президентініњ жыл
сайынѓы Жолдауы аясында ќоѓамдыќ тыњдау
μткізді. Тірек таќырып – "Басым баѓыттардыњ
шењберінде іс-шаралар кешенін ќ±ру". "ГрИн"
тμрайымы Динара ¤тебаеваныњ айтуынша,
жобаныњ негізгі маќсаты – тиімді формалар мен
ж±мыс єдістерін пайдалана отырып аймаќтар-
да Жолдауды жалпы насихаттау мен т‰сіндіру.
Сондай-аќ, кешенді іс-шаралар туралы аќпа-
рат тарататын болады. Жања экономикалыќ
саясаттыњ басымдыѓы – барлыќ салалар ‰шін
Ќазаќстан экономикасыныњ инфраќ±рылымда-
рын дамытудыњ алѓышарттарын ќалыптасты-
ру.

Ќоѓамдыќ тыњдау кезінде беделді сарапшылар,
шыѓармашыл зиялы ќауым, кμшбасшы жастар
іріктеліп, насихат тобыныњ ќ±рамы бекітілді. Са-
рапшы топ "Тобыл-Toѓaй т±лѓалары" виртуалды

Таќырып тањдалды

м±ражайына да аймаќтардан тыњ деректер жинаќ-
тамаќ.

СУРЕТТЕ: ќоѓамдыќ тыњдаудан кμрініс.

Тєуелсіздіктіњ
тарихы терењде

‡КІМЕТТІК ЕМЕС ¦ЙЫМДАРДА

Ќ±рметті жерлестер!
Ќазаќ  хандыѓыныњ  550

жылдыќ тарихынан бастау
алып, тєуелсіздікті  ањсаѓан
халќымыздыњ μткен жолын са-
ралаѓанда, осыдан 100 жыл
б±рын Торѓай даласында бол-
ѓан ±лт-азаттыќ кμтерілістіњ
орны ерекше. Сол кезењде ту-
ындаѓан ±лттыќ кемсітушілікке
ќарсы т±рып, μзініњ ќ±ќыѓын
биліктен  талап  еткен ќазаќ
халќы,  еліміздіњ  барлыќ  же-
рінде бас кμтергенін білеміз,
оныњ ішінде Торѓай кμтерілісі
жењіліске ±шырамай Ќазан тμњкерісіне жалѓасып, μмір с‰ріп отыр-
ѓан дєуірдіњ т‰п-тамырымен μзгеріске ±шырауына негізгі себеп-
кер болды. Ал, ±лт-азаттыќ кμтерілістіњ кμшбасшылары Єбдіѓа-
пар, Аманкелді мен Кейкілер азаттыќ жолындаѓы к‰реске Торѓай
аймаѓыныњ халќын топтастыра отырып, отаршыл патша саяса-
тына тойтарыс берді. Б±л, ±лт-азаттыќ кμтеріліс – тєуелсіздікті
ањсаѓан халыќтыњ алѓашќы б±лќыныстарыныњ бірі еді.

Кμтерілістен кейінгі 100 жыл аралыќта елімізде дєуір алма-
сып, ќазаќ халќы жаппай сауаттылыќ, тењдік пен єділділікке жету
‰шін асќаралы ењбек пен к‰рес жолында шыњдалды.Тек, осы-
дан ширек ѓасыр б±рын ѓана халќымыз, ѓасырлар бойы арман-
даѓан тєуелсіздігіне ќол жеткізді. Ал, оѓан біздіњ аталарымыздыњ
±лт-азаттыќ кμтерілісі кезінде жасаѓан жанкештілік ерліктері се-
бепкер болѓаны аќиќат. Ал, кейінгі ±рпаќтыњ ќасиетті міндеті, сол
жылдардаѓы аталар ерлігін, олардыњ ±станѓан ±раны, тμккен ќаны
мен терін дєріптей отырып, тарих сабаќтастыѓына жалѓастыру.

Б‰гінгі біздіњ алдымызда т±рѓан арманымыз – Мєњгілік Ел болу,
ол ‰шін ¦лт Жоспары – 100 наќты ќадамда аталып кμрсетілген
біртектілік пен бірлікті ныѓайту болып табылады. Осыдан 100 жыл
б±рын болѓан ±лт-азаттыќ кμтерілістіњ негізгі маќсаты – тєуелсіз-
дікке ќол жеткізу болса, біздіњ маќсатымыз оны ќорѓай білу. Азат-
тыќ жолында жанын пида еткен аталарымыздыњ ерен ерліктері
бізге ‰лгі жєне олардыњ армандарын іс ж‰зіне асыру кейінгі
±рпаќќа парыз.

Сіздерді ¦лт-азаттыќ кμтерілістіњ 100 жылдыќ мерейтойымен
шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймын! Отбастарыњызда баянды баќыт пен
береке-бірлік болуына тілектеспін. Тєуелсіздік т±ѓырын ныѓайту
‰шін жасайтын ењбектеріњіз еселене берсін!

Амантай БАЛЃАРИН,
Арќалыќ ќаласыныњ єкімі.

¦ЛТ-АЗАТТЫЌ
                 К¤ТЕРІЛІСІНЕ –  100 ЖЫЛ

Ќасќырбай
              ЌОЙШЫМАНОВ

Ќостанайдаѓы Таран кμшесі арќылы
Тобыл μзені ‰стімен μтетін ‰лкен кμпірдіњ
бергі бетіне ќанатты т±лпардыњ ќоладан
жасалѓан тμрт бірдей м‰сіні орнатылуда.
Жалпы, кμпір ќ±рылысы біткен соњ пыраќ-
тардыњ т±ѓырѓа ќондырылатыны туралы
маусым айында-аќ мєлім болып, ќалалыќ
єкімдіктіњ ТКШ бμлімі ‰здік нобай ‰шін
байќау μткізген еді. Байќау нєтижесінде
"Балќыту" ЖШС-ніњ ±сынысы ењ лайыќ-
ты деп танылды. Мемлекеттік сатып алу
ќ±ны – 86 млн. тењгеден астам.

Ќазір мамандар ж±мысќа кіріскен. Бе-
тоннан ќ±йылып, гранитпен ќапталѓан
іргетастыњ биіктігі – 2,5 м, ал пыраќ
м‰сінініњ биіктігі – 3,7 метр. Айта кету ке-
рек, ќанатты т±лпардыњ тμртеуі де ќола-
дан жасалып ќана ќоймай, алтынмен жа-
латылѓан.

Ж.БАЛЃЫНБЕК¦ЛЫ.

Пыраќтар т±ѓырѓа ќонды

Єлем назарын Ќазаќстанѓа аудар-
татын ауќымды жобалардыњ бірі,
єрине, ол – "EXPO-2017" кμрмесі.
Астанада μтетін тарихи оќиѓаѓа
Ќазаќстанныњ барлыќ облысы ба-
рынша атсалысып, ел мерейін ас-
ќаќтатќаны сμзсіз. Осы орайда,
еліміздіњ єр μњірі т‰рлі жобалардыњ
т±сауын кесіп келеді.

 "Н±р Отан" партиясыныњ Ќоста-
най облысындаѓы филиалыныњ
"Жас Отан" жастар ќанаты μњірдегі
бірќатар ќалалар мен аудандарды
аралап, "ЕХРО-2017" кμрмесініњ ба-
стау алѓаны туралы насихат ж±мыстарын ж‰ргізбек. Б±л туралы
тілшілермен μткен брифингте "Жас Отан" жастар ќанатыныњ тμраѓа-
сы Ерлан Тμлетаев хабарлады.

– Ел тарихында ќалатын ењ елеулі оќиѓалардыњ біріне аз да бол-
са μз ‰лесімізді ќосќымыз келеді. ЕХРО – єлемдік дењгейдегі жоба.
Б±л кез келген елде μте бермейді. Сондыќтан, барша Ќазаќстан ха-
лќы бір жаѓадан бас, бір жењнен ќол шыѓарып, ауызбіршілік кμрсет-
се екен. "Жас Отан" жастар ќанаты ќазіргі тањда еріктілерді жинауда.
Жоѓарѓы сынып оќушылары мен ЖОО-ныњ студенттері ќолѓа алѓан
жобаларды ж‰зеге асыруда кμп кμмек кμрсетеді. Б‰гіндері белсенді
жастар ќатары жетерлік. Бєріміз бірігіп, облыстыќ μнертапќыштар
байќауын μткізсек пе деген ойымыз бар. "ЕХРО-2017" кμрмесініњ
аясында μз таланттарымызды табуѓа тырысамыз. Астанада μтетін
кμрме балама ќуат кμздеріне баѓытталѓан. "Болашаќтыњ энергиясы"
деген таќырыппен μрбуде. Біз ±йымдастырѓалы отырѓан сайыс та
осы негізде болмаќ, – дейді Е.Тμлетаев.

Сондай-аќ, айтулы ±йым Ішкі саясат басќармасымен тізе ќосып,
Ќостанай облысындаѓы ќала-аудандарды араламаќ. Маќсат –
"ЕХРО-2017" кμрмесі туралы ќалыњ б±ќараѓа хабар жеткізу. Б±л ту-
рѓа облыстаѓы БАЌ μкілдері шаќыртылады. Єзірге Рудный, Лисаков,
Жітіќара ќалаларына жол ж‰ру жоспарланып отыр. Алдаѓы уаќытта
б±л тізім толыѓа т‰седі. Сапар барысында жол бойындаѓы елді ме-
кендерге де аялдайды.

Кенже
    ЌОНЫСБАЙ

Кμрмеге ќосар
‰лес ќомаќты

– Б±ѓан тμзу м‰мкін емес.
"Ж±мыспен ќамтудыњ жол карта-
сы – 2020" баѓдарламасы арќы-
лы ќыруар ќаржы бμлінеді. Енде-
ше, осыны тиімді ж±мсау мањыз-
ды. Ењ бірінші халыќќа ж±мыс та-
уып беруіміз керек.Ал біздегі жаѓ-
дай керісінше. Кейбіреулер
кμзбояушылыќќа салынады.
Ќ±рылыс нысандарын аралаѓан
кезде осынша адам ж±мысќа
т±рѓызылды дейді. Артынша сол
жерге тексерушілерді жіберсем,
екі немесе ‰ш адамныњ ж±мыстан
ќысќартылѓанын естимін.  М±ны
доѓару керек!

  ¤њір басшысы жиын бары-
сында μз істеріне немќ±райлы
ќарайтын мердігерлерді ќатты
сынѓа алды. Аудан басшылары-
на да жауапкершіліктен ќ±тыл-
майтындыѓын айтты.

– ‡стіміздегі жылы пайдала-
нуѓа берілуге тиісті алты ќ±рылыс

Єлібек
      ЫБЫРАЙ

нысаны єлі к‰нге дейін аяќталѓ-
ан жоќ. Оларѓа бμлінген аќша да
аз емес. Мєселен, Ќамысты, Ал-
тынсарин, Ќарабалыќ ауданда-
рындаѓы бірќатар мєдениет,
білім ошаќтарыныњ ќ±рылыс
ж±мыстары белгіленген кесте-
ден кμп ќалып ќойѓан, – дейді
облыстыќ ж±мыспен ќамту жєне
єлеуметтік баѓдарламалар бас-
ќармасыныњ басшысы Г‰лнар
Єбенова.

Облыс басшысы мемлекет
єлеуметтік саланы дамытуѓа
ќаржы аямай отырѓанда, істі
ж‰ргізуге б±лай немќ±райлы
ќарауѓа жол бермеу керектігін
баса айтты.

– Отыз жылдан бері алѓаш рет
осынша ќаржы бμлінгенде, оны
маќсатты ж±мсай алмай отырѓа-
нымыз ±ят. Ќ±рылыс нысанда-
рыныњ к‰н сайын барып, баќы-
лап т±ру ќажет. Єйтпесе, ж±мыс

ілгерілемейді,– деп ескертті об-
лыс єкімі аудан басшыларына,–
Б±ѓан бєріњізде жауаптысыздар.
Егер осындай жаѓдай орын алып
жатса, онда тиісті жазаѓа тарта-
тын боламыз.

Архимед М±хамбетов бірнеше
аудан єкімдерін орындарынан
т±рѓызды. Олардыњ сμздерінше,
бар кінє тендерді жењіп алѓан
жауапсыз мердігерлердіњ μзде-
рінде кμрінеді.

– Бізде жол жμндеуге ќатысты
μткен тендерді шымкенттік фир-
ма жењіп алѓан. Солармен
келісім-шартќа отырдыќ. Біраќ,
єлгі фирма μкілдері ауданѓа
бірде-бір рет ат ізін салѓан емес.
Сондыќтан, ќайтадан тендер жа-
рияладыќ, – дейді Ќарабалыќ
ауданыныњ єкімі Ќанат Ѓабдул-
лин.  Ќамысты ауданыныњ єкімі
Жањабай Бейсембаев та осы та-
ќылеттес жаѓдайды баяндады.

– Б±лай єрекет етуге болмай-
ды. Нарыќтан μзге бєсекелес-
терін ыѓыстырып шыѓарѓан ќай-
даѓы бір компания келеді де ой-
ына келгенін істейді. Б±дан олар-
дыњ т‰гі кетпейді. Екі ортада жау-
ап беретін сіздер. Сондыќтан, ер-
терек ќимылдаѓан жμн, – деп ес-
кертті А.М±хамбетов.

Облыс басшысы, "Ж±мыспен
ќамтудыњ жол картасы – 2020"
мемлекеттік баѓдарламасына
сєйкес бμлінген ќаржыныњ игері-
луін тікелей μзі ќадаѓалайтынын
айтты.

 Жауапкершілік
              бєрінен жоѓары

Облыста "Ж±мыспен ќамту – 2020" баѓдарламасы
ќарќынды ж‰зеге асып жатыр. Индустриаландыру
картасыныњ арќасында бірќатар жања μндіріс ошаќтары
ашылды. М±ныњ сыртында ќ±рылыс саласы ілгерілей
бастады. Б±л халыќты т±раќты ж±мыспен ќамтамасыз
етуге едєуір септігін тигізеді. Дегенмен, жергілікті
жерлерде б±л мєселеге аса мєн берілмейтіндігі басы
ашыќ аќиќат. М±ны облыс єкімі Архимед М±хамбетовтыњ
μзі айтып отыр.

"Ж¦МЫСПЕН ЌАМТУ – 2020"
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Келер апта жылы болады

Облыс. ¤њір ќазір аптаѓа дейін созылатын циклон ыќпалында. Ол
облысќа  жауын-шашын мен екпінді жел алып келді. Б±лтты, сал-
ќын жєне жауынды ауа райы апта соњына дейін жалѓасады. Ауа
температурасы к‰ндіз 12-17, кей аймаќтарда 20 гардусќа дейін
жылиды. Т‰нде сынап баѓаны 10-13-ті кμрсетеді. Синоптиктер
келесі аптадан бастап к‰нніњ жылынатынын жорамалдап отыр.

Тμсегінде оянбай ќала жаздады

Ќостанай. Ќостанайдаѓы Тоќымашылар кμшесіндегі 23-‰йде ша-
мамен 1-топтаѓы м‰гедек μз тμсегінде μртеніп кете жаздады. Ол
μз еркімен пєтерді тастап шыѓуѓа м‰мкіндігі болмаѓан. Аулаѓа
бейберекет ќойылѓан автокμліктер жєне зєулім аѓаштар автоса-
ты ќоюѓа м‰мкіндік бермеді. Сондыќтан ќ±тќарушылар есікті
б±зып кірді. Дереу жалынмен к‰рес басталды. Пєтер иесі тысќа
шыѓарылып, алѓашќы медициналыќ кμмек кμрсетілді. ¤ртті ауыз-
дыќтауѓа ќ±тќарушылар жарты саѓаттай уаќыт ж±мсаѓан. Алдын
ала болжам бойынша, тμтенше жаѓдайѓа тμсекте жатып темекі
шегу себеп болуы м‰мкін.

Ресейде лисаковтыќ жоѓалды

Лисаков. Ресей Федерациясыныњ тєртіп саќшылары із-т‰ссіз
жоѓалѓан лисаковтыќты іздестіруге кірісті. Челябі облыстыќ ІІД
баспасμз ќызметініњ мєліметінше, Ќазаќстан т±рѓыны Александр
Гаршин 1-ќырк‰йекте Ресей шекарасына Hyundai Santa Fe марка-
лы кμлігімен μткен. Гаршинніњ жоѓалѓаны туралы хабарландыру
"ВК" єлеуметтік желісінде пайда болѓан. Оны туыс-туѓандары
жариялаѓан.  Олардыњ айтуынша, ол 1 ќырк‰йекте саѓат 22.00-де
Лисаков ќаласынан шыѓып, Екатеринбургке баѓыт алѓан. Ол 2-
ќырк‰йектен бастап байланыс аясынан тыс ќалѓан.

Кμршілер мерекесі

Ќостанай ауд. Заречный селосыныњ т±рѓындары осымен ‰шінші
жыл ќатарынан "Кμше мерекесі – кμршілер мерекесі" атты шара-
ны μз еріктерінше ±йымдастырып келеді. "Отбасы к‰ні" мере-
кесін олар таѓы да ерекше атап μтті. Тимирязев кμшесі т±рѓында-
ры бірігіп, дастархан жасап, кμњілді сауыќ-сайран ±йымдастыр-
ды. Т±рѓындар б±л мерекеніњ жалѓассыз ќалмайтынын айтады.
Тіпті кμшелерініњ єн±ранын жазуды жоспарлап отыр.

Аяќжол плиткасы μндіріле бастады

Жітіќара. Жоба бастамашысы Ќайрат М±ќатов μткен жылы "Биз-
нестіњ жол картасы – 2020" баѓдарламасы аясында 3 млн. тењге-
ніњ гратнын алѓан. ¤з ќалтасынан ‰стеме 1,5 млн. тењге ќосып, ќа-
жетті ќ±рылѓыларѓа ќол жеткізген. Б±л кєсіпті бастауѓа Кєсіпкер-
лер палатасыныњ ыќпалы болѓанын айтады. ¤німніњ сапалылыѓы
сол, елу жылѓа дейін шыдас береді. Ќазір алѓашќы μнімдер
жергілікті жерлерде т±тыныла бастаѓан. Облыс кμлемінде ќызы-
ѓушылыќ танытушылар ќатары кμбейе т‰скен. Республикалыќ
нарыќќа шыѓу мєселесі Кєсіпкерлер палатасында ќаралуда.

Алып ќияр

Ќарабалыќ. Биылѓы баќша жиын-теріні ќарабалыќтыќ Печен-
киндер отбасына тосын сый жасады. Олар баќшасынан тауып
алѓан алып ќиярдыњ кμлемі кμпті тањдандырды. ¦зындыѓы – 30
сантиметр, ал салмаѓы –  2 келіге жуыќ. М±ндай кμлемді кμкμністі
μмірлерінде алѓаш рет кезіктірген баѓбандар отбасы "олжаларын"
жергілікті газет редакциясына апарѓан.   Ењ ќызыѓы, "б±л алып
ќиярды енді не істемексіздер?" деген с±раќќа отаѓасы: "Шамасы,
бір тойып жейтін шыѓармыз", – деп ќана жауап беріпті.

"¦лттыќ музейге"¦лттыќ музейге"¦лттыќ музейге"¦лттыќ музейге"¦лттыќ музейге
сый тарту"сый тарту"сый тарту"сый тарту"сый тарту"

МЄДЕНИЕТ

"Кез-келген м±ра му-
зейде саќталуы керек".
Осындай ќаѓиданы ±с-
танѓан Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ ¦лттыќ
музейі 2015 жылѓы 18
наурызда  "¦лттыќ му-
зейге сый тарту" атты
акция бастаѓан бола-
тын.  Акцияныњ негізгі
маќсаты – ±лттыќ тари-
хи-мєдени м±ралары-
мызды саќтау мєселе-
сіне ќоѓам назарын
аудартып, ел ішінде
елеусіз жатќан тарихи
мањызы зор ќ±нды зат-
тарды, ±лтымыздыњ ірі
т±лѓаларыныњ жєдігер-
лерін кєсіби т±рѓыда
саќтау жєне кμпшілік
назарына ±сыну ‰шін
¦лттыќ музейге тапсы-
руѓа ‰ндеу болып табы-
лады.

Осындай игі баста-
маныњ арќасында
Ќазаќстанныњ єр айма-
ѓында т±рѓындардыњ
жеке ќорында саќтаулы
т±рѓан ќ±нды д‰ние-
лерді бір орталыќќа –
¦лттыќ музейге топтастыру
м‰мкіндігі бар. Нєтижесінде баѓа
жетпес байлыќпен пара-пар
жєдігерлеріміздіњ ѓасырдан ѓасы-
рѓа б‰лінбей, аман жетуіне ба-
рынша жаѓдай жасай аламыз.
"¦лттыќ  музейге  сый тарту" ак-
циясы басталѓан т±ста ¦лттыќ му-
зей директоры Дархан Мыњбай
да осы мєселе турасында: "Му-
зейге  тапсырылѓан  зат  ауа, ыл-
ѓал, шањ-тозањ, к‰нніњ кμзі, электр
жарыѓы секілді шіруге, б‰лінуге,
жойылуѓа  ыќпал  ететін  ќ±бы-
лыстардыњ бєрінен саќтандыры-
лады. Арнайы к‰тімдегі жєдігер
±рпаќтан ±рпаќќа жетеді", – деп
айтќан болатын.

Астанадан бастау алѓан акция
Алматы, Ќызылорда, Аќтμбе,
Шымкент ќалаларында да ±йым-
дастырылды. Б‰гінде аталѓан
шара нєтижесінде ¦лттыќ му-
зейдіњ ќорына Кенен Єзірбаев-
тыњ домбырасы мен кемер
белдігі, Ќасым Ќайсеновтіњ
кездігі, Шємші Ќалдаяќовтыњ
к‰лсалѓышы, Ж±мекен Нєжімеде-
новтіњ партсигары мен диплома-
ты, Ж±мабек Тєшеновтіњ дипло-
матиялыќ тμлќ±жаты мен орден-

дері, Ќадыр Мырзалиевтіњ ќалам-
сабы мен ќолсаѓаты, Жаќсылыќ
‡шкемпіровтіњ медальдары мен
жарыстарѓа киген киімдері, т.б.
кμптеген жєдігерлер музейге та-
быс етілді. Б±л біздіњ ќорѓа  саќ-
тауѓа берілген ќ±нды экспонат-
тардыњ бір шегі ѓана. Былтыр
Алматы ќаласында μткен "¦лттыќ
музейге сый тарту" акциясына
Ілияс Жанс‰гіров, Тахауи Ахта-
нов, Ќаныш Сєтбаев, ¤збекєлі
Жєнібеков, Єлкей Марѓ±лан,
Серке Ќожамќ±лов, Єзілхан
Н±ршайыќов, Еркеѓали Рахмади-
ев, Ѓарифолла Ќ±рманѓалиев,
Кєукен Кенжетаев сынды ±лты-
мыздыњ біртуар перзенттерініњ
±рпаќтары мен туѓан-туыстары
ќатысып, олардыњ кμзі тірісінде
ќолданѓан ќ±нды жєдігерлерін
¦лттыќ музейге сыйлаѓан бола-
тын. Ал биыл маусым айында
Шымкент ќаласында μткен ак-
цияѓа барынша атсалысќан
оњт‰стіктіњ халќы ¦лттыќ музейге
300-ден астам ќ±нды жєдігер тар-
ту етті. Акция кезінде ќобызшы,
ќорќыттанушы М±сабек Жарќын-
бековтіњ жалпы саны 90-ѓа жуыќ
ќ±нды м±расын ѓалымныњ жары

Еркінай Исабаева ¦лт-
тыќ музейге табыстады.
Осы сияќты, аќтμбелік-
тер мен сыр μњірініњ де
музейге тарту еткен
жєдігерлері аз болѓан
жоќ. Б‰гінгі к‰нге дейін
"¦лттыќ музейге сый
тарту"  акциясыныњ нє-
тижесінде 2000-нан
аса экспонат музей
ќорына μткізілген.

Еліміздіњ барлыќ
μњірлерінен ќолдау та-
пќан "¦лттыќ музейге
сый тарту"  акциясы ен-
дігі кезекте ќырк‰йек
айыныњ аяѓында Ќос-
танай μњіріне ат басын
б±рып отыр. Тобыл μњі-
рінде ±лтымыздыњ та-
рихында елеулі орын
алатын танымал т±лѓа-
лардыњ талайы д‰ние-
ге келді. Сондыќтан
Ќостанайда ±йымдас-
тырылатын акцияныњ
да нєтижелі болары
аныќ. Ќостанай облы-
сы т±рѓындарыныњ
аталѓан шараны ќол-
дап, атсалысуыныњ нє-

тижесінде, ќазаќ даласында  ал-
ѓаш мектепті ашќан аѓартушы,
±стаз Ыбырай Алтынсарин, аќын-
жазушылар Бейімбет Майлин,
Ѓафу Ќайырбеков, Міржаќып Ду-
лат±лы, сахна сањлаќтары Елу-
бай ¤мірзаќов, Єбілахат Есбаев,
оќу-аѓарту ісініњ ‰здіктері Білєл
Аспандияров, М±хтар Мурзин,
академик Манаш Ќозыбаев сын-
ды танымал т±лѓалардыњ μмірі
мен ењбек жолынан, шыѓарма-
шылыѓынан сыр шертетін жања
жєдігерлер табылып, ¦лттыќ му-
зейге тарту етіліп жатса н±р ‰стіне
н±р болар еді. Еліміздіњ, ±лты-
мыздыњ тарихы ‰шін ќ±нды бо-
лып табылатын ќ±жаттар мен экс-
понаттардыњ музейге табыста-
лып, кешегі к‰нніњ куєсі ретінде
сенімді ќолда саќталѓаны абзал.
Осы орайда барша ќостанайлыќ-
тар мен ќала ќонаќтарын
"¦лттыќ музейге сый тарту" акция-
сынан ќалыс ќалмауѓа шаќыра-
мыз.

Досжан ЫСЌАЌ,
¦лттыќ музейдіњ

ж±ртшылыќпен байланыс
жμніндегі маманы.

акция Ќостанайда жалѓасын таппаќ

Рухќа – таѓзым

Аманкелді. Тєуелсіздіктіњ 25 жылдыѓы мен ¦лт-азаттыќ
кμтерілісініњ 100 жылдыѓына орай аудан халќы халыќ батырла-
ры Кейкі батырдыњ бейіті мен Аманкелді Имановтыњ туып μскен
жеріне (ќазіргі Ќараѓанды облысы, ¦лытау ауданы) жєне с‰йегі
алѓаш ќойылѓан бейітке барып, ќ±ран баѓыштап, ескерткіш таќ-
таларды сырлап, шаѓын жμндеу ж±мыстарын жасады.

Ќызметтер топтамасына
ќосыл да, модемді ТЕГІН ал!

Ќостанай облыстыќ телекоммуникация ди-
рекциясы аѓымдаѓы жылдыњ 15 тамызынан 31
ќазанѓа дейін "Модем сыйлыќќа" акциясыныњ
μтетіндігін хабарлайды.

Аламыш акция аясында клиенттерге "Ќазаќте-
леком" АЌ ±сынѓан  ќызметтер топтамасына ќосы-
лып, тегін модем алудыњ бірегей м‰мкіндігі бері-
леді.

Барлыќ отбасы м‰шелерініњ кμњілінен шыѓатын
заманауи ќызметтердіњ т±тынушысы болуѓа асы-
ѓыњыз! Шектеусіз интернет, сандыќ ‰лгідегі 100-
ден астам телеарна, ‰здік телехикаялардыњ біре-
гей жиынтыѓы, караоке, Ќазаќстан бойынша ќала-
лыќ нμмірлерге жєне Алтел ±ялы байланыс
нμмірлеріне тегін сμйлесулер беріледі.

Модемдер саныныњ шектеулі екендігін ескер-
теміз.

Ќызметтер топтамасы мен "Модем сыйлыќќа"

акциясы туралы толыќ аќпаратты "Ќазаќтелеком"
АЌ Ќостанай облысы бойынша бμлімшелерінен
немесе 160 нμміріне хабарласып білуге болады.
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– Б±л μте мањызды мєсе-
ле, – деді аймаќ басшысы

Архимед М±хамбетов, –
Сондыќтан, уаќытты ќ±р жібер-
меу керек. 1 ќазанѓа дейін бар-
лыќ мекеме, кєсіпорындар,
т±рѓын ‰йлердіњ жылу маусымы-
на єзірлік ќ±жаттары саќадай-сай
т±руы тиіс.

Облыстыќ энергетика жєне
т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруа-
шылыќ басќармасыныњ басшы-
сы Ќамбар Хайдаровтыњ баян-

дауынша, кезекті науќанѓа
дайындыќ  барысы  жаман  емес
сияќты. Жμндеу, ќалпына келті-
ру ж±мыстары толыќ аяќталма-
ѓанымен, жалпы кμрініс кμњілге
медеу.

– ¤њірдіњ  к‰згі-ќысќы жылу
маусымына єзірлігі аяќталуѓа
жаќын. Тек, ораќ науќанына бай-
ланысты   электр ќондырѓыла-
рын жμндеу ж±мыстары ќазан
айына ќалдырылды. ‡стіміздегі
жылы барлыќ  жылу, бу ќазан-
дыќтары мен турбиналарды
к‰рделі жєне аѓымдаѓы жμндеу-
ден μткізу ‰шін, электр ж‰йелерін,
єлеуметтік мањызы бар нысан-
дарды єзірлеуге ќазынадан 8,2
млрд.тењге бμлінді. Б±л μткен
жылѓыдан аз. Былтыр салаѓа 10
млрд. тењге бμлінген-т±ѓын. Де-
генмен,  мерзімді кезењде атќа-
рылѓан шаруа ќомаќты. Б‰гінгі
тањда облыстаѓы барлыќ жылу
ќазандыќтары ќысќа дайын.

Басќарма басшысы облыс

єкіміне жылу ж‰йелерін жμндеу
ж±мыстары алдын-ала т‰зілген
жоспардан артыќ орындалѓанын
хабарлады.  Мєселен, есепті ке-
зењге дейін барлыѓы 23,4 шаќы-
рымдыќ жылу ќ±бырлары ќайта
жањартылѓан. Сондай-аќ, 76,8
шаќырымдыќ су ќ±быры  ќалпы-
на келтіріліпті. 1707 шаќырым-
дыќ электр желісініњ 1436-і
жμнделген. Облыстаѓы б‰кіл
білім беру, денсаулыќ саќтау
жєне єлеуметтік сала мекемелері

ќысќы жылу беру маусымына
саќадай-сай отыр. Ќостанайда
2625 т±рѓын ‰й дайын.

Кμктемге салым жылу ж‰йеле-
рінен 140-тай аќау табылѓан еді.
Соныњ бєрі ќалпына келтірілді.
Тіпті, кμбісі жања ќ±бырлармен
ауыстырылды. М±ндай аѓымдаѓы
жμндеу ж±мыстары єлі ж‰ргізіліп
жатыр. ¤йткені, жылу маусымы
басталар т±ста барлыќ ж‰йелер
ќайта сынаќтан μткізілетіндігі
белгілі.

Облыста  к‰ні б‰гінге дейін 136
ќазандыќ жμнделген. Оныњ он
сегізіне к‰рделі жμндеу ж±мыста-
ры істелді. Сегіз бу турбинасы
жањартылды. Таран ауданын-
даѓы "Тобыл" МЌК-ы мен Арќа-
лыќ жылу-энергетикалыќ орта-
лыѓындаѓы єбден кμнерген жы-
лыту ќазандыќтарын жμндеу ‰шін
облыс ќазынасынан 133 млн.тењ-
ге бμлінген-ді. Ќазіргі тањда
ж±мыс тиісті  келісім-шарт пен
бекітілген кестеге сай ж‰ріп жа-

тыр дейді Ќамбар Хайдаров.
 Биыл мемлекекттік "Н±рлы

жол" баѓдарламасы бойынша
облыс орталыѓында ќ±ны  1
млрд.тењгеге баѓаланѓан  ‰ш
бірдей ауќымды жоба  ќолѓа алы-
нѓан болатын. Осыѓан сєйкес  2,2
шаќырымдыќ жылу магистралі
ќайта ќалпына келтірілді. Яѓни,
жоба Ќостанайдаѓы Павлов
кμшесініњ бойындаѓы  ќ±бырлар-
ды ауыстыруѓа, №2 ќазандыќ пен
Єуежай шаѓын ауданындаѓы
ќазандыќтыњ ќ±рылысын
аяќтауѓа м‰мкіндік берді.

Таѓы бір тоќтала кететін жєйт,
ол ќатты отын мєселесі. Облысќа
барлыѓы  490 мыњ тонна кμмір
ќажет болса, б‰гінде соныњ  434
мыњ тоннасы  тасылды. Оныњ
ішінде халыќќа керегі 315 мыњ
тонна. Жергілікті жерлерге жеткі-
зілгені 217 мыњ тонна. Б±л істе
шираќтыќ танытпаса болмайды.
Облыс єкімі Архимед М±хамбетов
аудан,ќала єкімдеріне осыны
ќадап тапсырды. Єсіресе,
оњт‰стік μњірдегілер самарќау-
лыќ танытып отырѓан сияќты.

– Бізге  енді бар болѓаны 11
процент ќана кμмір ќажет. Осы-
ны єзірге жер ќара, к‰н жылыда
т‰гел тасып алу керек. Єйтпесе,
сіздер ќыс басталѓанда ѓана
ќимылдайсыздар. Ол кезде боран
басталады, кμмір тиелген кμлік-
тердіњ талай рет жолда ќалѓанын
былтыр кμрдік ќой. Ќалайда,  ќор
жасап алудыњ артыќтыѓы жоќ, –
деді μњір басшысы.

Коммуналдыќ мекемелердіњ
іркіліссіз ж±мыс істеуіне таѓы бір
кедергі, ол ќарыз мєселесі.
Б‰гінге текті облыс т±рѓындары
мен кєсіпорындарыныњ бере-
шегі 645 млн. тењгеге жеткен.
Соныњ ішінде екі айдан астам
уаќыт бойы тμлем тμлеуден жал-
тарып ж‰ргендердіњ кесірінен
386 млн. тењге ќарыз ќордала-
нып ќалыпты. Б±л  былтырѓы
жылмен салыстырѓанда 105
млн.тењгеге кμп. Облыс ауданда-
ры мен ќалаларында коммунал-
дыќ тμлемді уаќытылы жинауѓа
аса мєн берілмейді. Соныњ сал-
ќыны енді сезіліп отыр. Тарќатып
айтар болсаќ, облыс кєсіпорын-
дары мен т±рѓындарыныњ жы-
луѓа берешегі 215 млн.тењге, суѓа

123 млн. тењге берешек. Электр
энергиясы ‰шін 31 млн. тењге, ал
кμгілдір отынныњ 17 млн. тењгесі
жабылмай ќалѓан. Ќарызѓа бел-
шеден батќандардыњ кμшін об-
лыс орталыѓы бастап т±р – 106
млн. тењге. Рудныйда – 72 млн.
тењге. Жітіќара – 52 млн. тењге,
Арќалыќ – 27 млн. тењге. Лиса-
ков – 21,8 млн. тењге жєне аудан-
дар 16 млн. тењге берешек. Бо-
рышкерлермен к‰рес пєрменді
ж‰ргізіліп жатќанмен, коммунал-
дыќ ќарыз бєрібір азаяр емес.
Сондыќтан, облыс басшысы
б±ѓан тиісті шаралар ќолдануды
тапсырды. Аудан, ќала єкімдері-
не наќты тапсырмалар ж‰ктеді.

– Сіздерден ешкім жауап-
кершілікті алып тастаѓан жоќ.
Ќандай жаѓдай болсын, б±ѓан
жеке-жеке жауап бересіздер, –
деді  Архимед  М±хамбетов  μз
баѓыныштыларына. Коммунал-
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дыќ ќарыз кμлемін барынша
азайтуымыз керек. Єсіресе, ша-
ѓын ќалаларда шыѓын ‰стіне,
шыѓын жамалуда. Егер баќылау-
шылардыњ к‰ші жетпесе, ќосым-
ша адам тартыњыздар. Єйтеуір,
бір амалын табу керек!

Архимед М±хамбетов биыл да
арќалыќтыќ т±рѓындарѓа алањ-
дауѓа еш негіз жоќтыѓын айтты.
Єзірге ќолда 2,5 мыњ тонна мазут
бар.  Б±л  жылу  маусымын  еш
уайымсыз  бастауѓа жеткілікті. Жа-
ќын к‰ндері ‡кімет ќосымша таѓы
800 млн. тењге ќаржы бμлуді ±йѓа-
рыпты. Яѓни, жыл соњына дейін
ќажетті мазут тасылып алынады
деді μњір басшысы. Тек, ќала єкімі
Амантай Балѓаринге  тарифті ‰немі
баќылауда ±стауѓа кењес берді.
Бєрі де ќыстыњ ќамы емес пе!

Суреттерді т‰сірген Айбек
Ж‡ЗБАЙ.

 Ж‰зден ж‰йрік
           жењімпаздар

Мемлекеттік корпорация Ќазаќ-
стан Республикасыныњ 25 жылды-
ѓына орай μзініњ ж±мыскерлері
арасында 1-ші республикалыќ
спартакиада μткізді. Шараѓа 14
облыстыњ, Астана жєне Алматы
ќалалары филиалдарыныњ, сон-
дай-аќ, мемлекеттік корпорация-
ныњ орталыќ аппаратыныњ 17 ко-
мандасы ќатысты. Футболдан
бірінші орынды Ќостанай облысы,
волейбол мен шахмат бойынша
ОЌО ќ±рамасы, арќан тартуда
Мањѓыстау облысыныњ ќ±рамасы,
эстафетада Солт‰стік Ќазаќстан
облысыныњ ќ±рамасы алды.

"Азаматтарѓа арналѓан ‰кімет"
мемлекеттік корпорациясы" КЕ АЌ
Басќарма тμраѓасыныњ орынба-
сары Медет Ќ±марѓалиевтіњ айту-
ынша, μњірлік дењгейдегі ірік-теу
турларында департаменттердіњ
18 мыњѓа жуыќ ќызметкері ќатыс-
ќан. "Азаматтарѓа  арналѓан
‰кімет" мемлекеттік корпорация-
сы" жас жєне дамып келе жатќан
±йым. Ол 4 мекеменіњ  бірігуі   ар-

"Азаматтарѓа арналѓан ‰кімет" мемлекеттік
корпорациясыныњ 1-ші республикалыќ
спартакиадасыныњ жењімпаздары аныќталды.

ќылы ќ±рылѓандыќтан, ќазіргі
уаќытта ±жымныњ бірігуі мен ын-
тымаќтасу ќажеттілігі бар, ал
спорт адамдарды жаќындастыр-
майды ма? Б‰гін тек біз ѓана
емес, барлыќ Ќазаќстан оѓан
‰лкен кμњіл бμлуде, – деп атап
μтті М.Ќ±марѓалиев.

– "Азаматтарѓа арналѓан
‰кімет" мемлекеттік корпорация-
сы осы жылдыњ сєуірінде "Ха-
лыќќа ќызмет кμрсету орталыѓы",
"Зейнетаќы тμлеу жμніндегі ор-
талыќ", "Жылжымайтын м‰лік ор-
талыѓы" жєне "Жер кадастры
ѓылыми-зерттеу орталыѓы" 4 РМК
базасында ќ±рылѓандыѓын еске
саламыз. Ќазіргі уаќытта мемле-
кеттік  корпорацияда  єрт‰рлі
лауазымдарда 21 мыњнан астам
адам ж±мыс істейді.

"Азаматтарѓа арналѓан
‰кімет" мемлекеттік

корпорациясы"
коммерциялыќ емес

акционерлік ќоѓамыныњ
баспасμз ќызметі.

Ќоѓамда сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы мєдениетті ќалып-
тастыруѓа баѓытталѓан ќызметті
±йымдастыру  бойынша  2016
жылѓа Кешенді жоспарын орын-
дау маќсатында ЌР Мемлекеттік
ќызмет істері министрлігініњ
Ќостанай облысы бойынша де-
партаменті Ќостанай облысы-
ныњ "ГрИн" ЌЌ Азаматтыќ аль-
янсімен бірлесіп, "Азаматтыќ
баќылау" жобаcын іске асыру
шењберінде Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ мемлекеттік ќызмет,
мемлекеттік ќызметтер кμрсету,
сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
жєне Єдеп кодексі салаларын-
даѓы зањнамаларында талапта-
рын орындау бойынша ќоѓам-
дыќ ќабылдаудыњ ресми ашы-
луын μткізді.

Ќоѓамдыќ ќабылдау: Ќостанай
ќаласы, 1 май кμш., 151 ‰й, 8а
каб.  мекенжайы бойынша орна-
ласќан. Ж±мыс уаќыты: д‰йсенбі-
ж±ма (сенбі, жексенбі демалыс),

саѓат 09.00-18.00, т‰скі ‰зіліс са-
ѓат 13.00-14.00.

Ќоѓамдыќ  ќабылдауда  бекі-
тілген кесте бойынша к‰нделікті
мемлекеттік органдардыњ μкіл-
дері кењес береді. Ж±мыс кес-
тесімен Департамент жєне Аза-
маттыќ Альянс сайттарында, не-
месе Ќостанай ќаласы, 1 май
кμш., 151 ‰й мекенжайы бойын-
ша орналасќан ќоѓамдыќ
ќабылдаудыњ μзінде танысуѓа
болады.

Ќоѓамдыќ ќабылдауда кењес беріледі

Ќазылардыњ шешімі бойынша бірінші
орынды Назарбаев Зияткерлік мектебініњ

оќушылары Темірлан Сєбитов пен Виктор
Ковальчук иеленді. Сондай-аќ, Ерс±лтан Б±ќар-
баев пен Єлішер Муменовтер жасаѓан роботтар
да жоѓарѓы баѓаѓа  ие болды.

Ќостанайдаѓы Назарбаев Зияткерлік мектебініњ
баспасμз хатшысы Абылай Ќасымовтыњ айтуын-
ша, "Робот техникасы" элективтік курсы бойынша
м±ѓалімдерді оќыту  16 ќалада  μткізілді. Біліктілікті
арттыру курстарында ‰ш мыњѓа жуыќ информати-
ка м±ѓалімдері ќатысыпты.

– М±ндай сайыстар оќушыныњ ойлау ќабі-
летін арттыруѓа, техникалыќ ептілікті дамытуѓа
жаќсы септігін тигізеді. Б±л байќау 2004 жылдан
бері μткізіліп келеді. Сайыс єр маусымда белгілі
бір таќырыпта ±йымдастырылады. World Robot
Olympiad – мектеп оќушылары жєне студенттер
арасында μткізілетін робототехника бойынша
Д‰ниеж‰зілік олимпиадасы. Осы жолы тањдалѓ-
ан таќырып – "RAP THE SCRAP" (Ќалдыќтар-
мен к‰рес). Меніњ ойымша, ќатысушылар беріл-
ген таќырыпты ќорѓай алды, – деді Абылай
Ќасымов.
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Жыл санап,
алѓа жылжудамыз

Ќазіргі уаќытта инвесторлар ‰шін ќолайлы жаѓдай-
ларды жасау еліміздіњ инвестициялыќ саясаттыњ негізгі
маќсаттарыныњ бірі болып табылады. Осыѓан сай, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ‡кіметі еліміздіњ инвестициялыќ
ахуалын жаќсарту жєне инвесторлар ‰шін ќолайлы жаѓ-
дайлар жасау бойынша нысаналы ж±мыс ж‰ргізуде.

Ел ‰кіметініњ белсенді шаралары халыќаралыќ сарап-
шылардыњ оњ баѓасына ие.  Д‰ниеж‰зілік экономикалыќ
форумныњ Жаћандыќ бєсекеге ќабілеттілігі туралы есе-
біне сєйкес, Ќазаќстан єлемніњ 140 елініњ арасында 42-
орынѓа ие болды, μзініњ жайѓасымын 8-тармаќќа жаќ-
сартып жєне ТМД елдері арасында (Єзірбайжаннан
кейін) екінші орынѓа иеленді.

Д‰ниеж‰зілік банкініњ  "Doing Business" рейтингінде
Ќазаќстан 41 орынды иелене  отырып, дењгейін  12 са-
тыѓа кμтерді, 189 ел арасында Д‰ниеж‰зілік банк тобы-
ныњ "Doing Business 2016" бойынша Ќазаќстан минори-
тарлыќ инвесторларды ќорѓау жμнінде 25-ші орынѓа
жєне Жаћандыќ бєсекеге ќабілеттілігі рейтингі бойын-
ша инвесторларды ќорѓау бойынша 25-ші орынѓа ие бол-
ды.

Инвесторлардыњ ќ±ќыѓы
зањмен ќорѓалады

Осылайша, инвестициялыќ ахуалды жаќсарту бойын-
ша мемлекеттік саясат халыќаралыќ дењгейде оњ баѓа
алды. Б±л кμрсеткіштердіњ жетістігі мемлекеттіњ ќолай-
лы инвестициялыќ режимді ќ±ру бойынша ж‰ргізіп жат-
ќан осындай саясатыныњ нєтижесінде м‰мкін болды.

Біріншіден, Ќазаќстан Республикасыныњ Кєсіпкерлік
Кодексінде  отандыќ  жєне шетелдік инвесторлары ин-
вестицияларыныњ ќауіпсіздігін жєне саќталуын ќамта-
масыз етуі жμнінде нормалары бекітілген.

Атап айтќанда, инвесторлар инвестицияларыныњ
ќауіпсіздігі мен саќталуы Ќазаќстан Республикасында
инвестицияларды ж‰зеге асыру кезінде инвесторлардыњ
ќ±ќыќтарын ќорѓауды ќамтамасыз ету, кiрiстердi пай-
далану, инвестициялыќ дауларды шешу жєне инвести-
циялыќ преференциялар ±сыну арќылы инвесторлардыњ
инвестициялыќ ќызметтеріне мемлекеттік ќолдау кμрсе-
ту мемлекеттіњ міндеттемелерімен білдіріледі.

Аталѓан шаралардан бμлек, Кєсіпкерлік Кодекске
сєйкес Ќазаќстан Республикасыныњ Салыќ зањнамасы
мен шетелдік ж±мыс к‰шін тарту саласындаѓы ж±мыс-
пен ќамту туралы зањнаманы μзгерген кезде т±раќтылыќ
ќамтамасыз етіледі.

Екіншіден, инвестициялар саласында халыќаралыќ
ќ±ќыќтыќ базаны жетілдіру шењберінде, Ќазаќстан ин-
вестицияларды кμтермелеу жєне μзара ќорѓау туралы 47
екіжаќты жєне 1 кμпжаќты келісімдерге ќол ќойды.

Аталѓан келісімдер шетелдегі ќазаќстандыќ инвести-

цияларын жєне біздіњ еліміздіњ аумаѓында шетелдік ин-
вестицияларын кμтермелеу жєне ќорѓау ‰шін ќолайлы
ќ±ќыќтыќ жаѓдайлар жасайды. Аталѓан Келісімдердіњ
ережелері єділ μтемаќы жєне табыстарды аудару
ќ±ќыѓын  ±сынумен  инвестициялар  нєтижесінде  алын-
ѓан табыстарѓа экспроприация, мемлекет меншігіне алу
болѓан жаѓдайларда инвесторлардыњ инвестициялары-
ныњ  ќауіпсіздігіне  кепілдіктер беру арќылы, μзара ин-
вестициялардыњ толыќ саќталуын жєне ќауіпсіздігін ќам-
тамасыз етуге баѓытталѓан.

‡шіншіден, ќазіргі тањда Ќазаќстан Республикасы Пре-
зидентініњ  жанындаѓы  шетелдік инвесторлар Кењесі
жєне  Ќазаќстан  Республикасы Премьер-Министрініњ

жанындаѓы инвестициялыќ ахуалын жаќсарту жμніндегі
кењесі ќ±рылѓан жєне нєтижелі ж±мыс істеуде. Аталѓан
интерактивті с±хбат алањдары Ќазаќстанда инвестиция-
лыќ ќызмет барысында туындаѓан инвесторлардыњ про-
блемалыќ мєселелерін жедел шешу ‰шін баѓытталѓан.

Ќазаќстан Республикасында инвестициялыќ ќызметті
ж‰зеге асыратын инвесторлардыњ ќ±ќыќтары мен зањ-
ды м‰дделерін ќорѓау маќсатында инвестициялыќ Ом-
будсмен институты ќ±рылды. Б±л институт инвесторлар-
дыњ аѓымдаѓы проблемаларын соттан тыс жєне сотќа
дейінгі шешу ‰шін инвесторлар мен мемлекеттіњ μзара
єрекеттесу платформасы ретінде ќызмет етеді.

Сондай-аќ аѓымдаѓы жылы наќты жобалар бойынша
мєселелерді шешуге арналѓан Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Премьер-Министрі жанындаѓы инвесторларды тар-
ту жєне инвестициялыќ ахуалды жаќсарту жμніндегі
‡кіметтік Кењесі (Инвестициялыќ штаб) ќ±рылды.

¦ќсас Кењестер жергілікті дењгейде инвесторлардыњ
мєселелерін шешу ‰шін єкімдер басшылыѓымен барлыќ
μњірлерінде ќ±рылды.

"Бір терезе"

Инвесторларѓа ќызмет кμрсету жєне р±ќсат беру маќ-
сатында инвесторлар ‰шін "бір терезе" белсенді ж±мыс
істейді, Ќазаќстанныњ барлыќ аймаќтарында ХЌКО-да
инвесторларѓа ќызмет кμрсету секторлары ашылѓан, онда
инвесторлар барлыќ ќажетті аќпарат пен р±ќсат беру
ќ±жаттарын, мемлекеттік ќызмет алуына болады. Б±л
тетік ќ±жаттарды жинаќтау мен дайындауда инвестор-
лардыњ ќатысуын барынша азайту жєне мемлекеттік
органдардыњ олармен тікелей байланысын шектеуге ба-
ѓытталѓан.

 "Ќазаќстан - 2050" Стратегиясында Мемлекет басшы-
сыныњ ‡кіметтіњ алдына єлемніњ ењ дамыѓан 30 елініњ
ќатарына кіру жμнінде ±заќ мерзімді маќсат ќойды.
Сондай-аќ, ќазіргі тањда Ќазаќстанныњ Экономикалыќ
ынтымаќтастыќ жєне даму ±йымыныњ Инвестициялар
комитетіне кіру жμнінде белсенді ж±мыстар ж‰ргізілу-
де.

Сμйтіп, Мемлекет басшысыныњ тапсырмасына сєйкес,
жыл  басында  Ќазаќстанныњ Экономикалыќ ынтымаќ-
тастыќ жєне даму ±йымыныњ стандарттарына сєйкес
инвестициялыќ ахуалды жаќсарту жμніндегі 2016-2017
жылдарѓа арналѓан егжей-тегжейлі жоспар ќабылданды.

Аталѓан  жоспарда миграциялыќ жєне визалыќ режим-
дерді,  салыќтыќ жєне кедендік єкімшілік етуді жаќсар-
ту, шетелдік ж±мыс к‰шін тарту рєсімдерін жєне басќа
да жетілдіру жμнінде шаралар ќарастырылѓан.

Инвестициялыќ ахуал мен зањнаманы жетілдіру бой-
ынша ж±мыс ќол жеткізілген шараларѓа келіп тоќтамай,
‰немі жаќсарып т±рады. Инвестициялыќ ахуалды жетіл-
діру шењберінде ќабылданатын іс-шаралардыњ барлыѓы
инвесторлар ‰шін ќолайлы жаѓдай жасау жєне Ќазаќстан-
ныњ μњірлік инвестициялыќ хабы ретінде ќалыптасуы
‰шін енгізілуде.

Ж.Т¤КЕН¦ЛЫ.

Назарда – инвестиция ќауіпсіздігі
ИНВЕСТИЦИЯ ИІРІМДЕРІ

ЌАЗАЌСТАН – 2050

"ССК¤Б" АЌ-ныњ Жμндеу-
механикалыќ зауытында
жања μнім – "ќ±йма
ќалаќтарды" шыѓаруѓа
кμшті.

"Ќ±йма ќалаќ" – тμрт жаѓында
ілмек тєрізді элементтері бар ме-

талдан жасалѓан технологиялыќ
ыдыс. Ол Аќтμбе ферроќорытпа
зауытында феррохром дайын-
дау ‰шін кењінен ќолданылады.
Салмаѓы 3 тонна келетін ќалаќ-
тыњ сызбан±сќасын єзірлеп, оны
ќалыптау мен ќ±юѓа кен алыбы-
ныњ мамандары кμп ењбек
сіњірген.

Б±дан былай бірлестік Аќтμ-
белік зауыт жылдыќ с±ранысын,
яѓни, 29 дана "ќалаќты" кезењ-ке-
зењімен жеткізетін болды.

– Бізде технологиялыќ ыдыс-
тарды жањарту мєселелеріне
‰немі ‰лкен назар аударылады.
Себебі, μндірістіњ μнімділігі мен
адамдардыњ ќауіпсіздігі осыѓан
тікелей байланысты. Б±рын

  Жања μнім –
              "ќ±йма ќалаќ"

"ќ±йма ќалаќты" шетелден сатып
алатынбыз. Сондыќтан импорт-
ты отандыќ μніммен ауыстыру
маќсатында Еуразиялыќ Топ
кєсіпорындары арасынан осы
μнімді жасауѓа кімніњ м‰мкіндігі
бар екенін зерттедік. Осы т±ста
сапасы ешкімнен кем т‰спейтін
μнімді бізге Соколов-Сарыбай
кен-байыту μндірістік бірлестігініњ
мамандары  ±сынды, –  дейді
Аќтμбе ферроќорытпа зауыты-
ныњ μндірістік-техникалыќ бμлім
басшысыныњ орынбасары Дар-
хан Айдаров.

"ССК¤Б" АЌ президенті Бере-
ке М±хаметќалиев ќиын экономи-
калыќ кезењде Еуразиялыќ Топ
кєсіпорындары бір-біріне наќты

ќолдау кμрсетіп келе жатќанды-
ѓын алѓа тартады.

– Б‰гінде кез келген ќосалќы
μнімді шетелден сатып алмас
б±рын, оны μзімізде шыѓара ала-
мыз ба? Сол жаѓын жан-жаќты
ќарастырамыз. Мєселен, жуырда
біз Ќазаќстан электролиз зауыты
‰шін блюмстар шыѓара бастадыќ.

Ол б±рын Ќытайдан, біз ±сынѓан
баѓадан екі есе ќымбат баѓаѓа
алып келінген. Болашаќта Аќтμ-
бе ферроќорытпа зауыты ‰шін
таѓы да екі μнім: 2,83 текше
метрлік ќор жинаѓыш пен 3 тек-
ше метрлік шμміш жасауды жос-
парлап отырмыз, – деді ол.

Рудный ќаласы.

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ
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ЖЄДІГЕР

Марќ±м  Н±рѓожа  Ораз   –  біздіњ жерлесіміз, кμрнекті жазушы, кμсемсμз шебері еді.
1932 жылы  20 ќазанда  Ќостанай облысы, Сарыкμл ауданындаѓы "Маяк" кењшарында
туѓан.

1958-1963 жылдары Ќостанай облыстыќ газетінде ќызмет еткен. 1965 жылы Цели-
ноград облысаралыќ бμлімшесіне жауапты хатшы болып таѓайындалѓан. Астанадаѓы
"Жања Сарыарќа" журналыныњ Бас редакторы болды.

Ќазаќстан Республикасыныњ ењбек сіњірген мєдениет ќызметкері, ЌР Журналистер
одаѓыныњ М.Сералин атындаѓы сыйлыѓыныњ лауреаты, "Астана" жєне "Тєуелсіздіктіњ
10 жылдыѓы" медальдарымен марапатталѓан. Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген ќайраткері.

2016 жылы 21 аќпанда Н±рѓожа Ораз  84 жасында д‰ниеден озды. Марќ±м кμзі тірісінде
біздіњ газетімізге деп ќалдырѓан материалын сіздерге ыќшамдап ±сынып отырмыз.

РЕДАКЦИЯ.

 Бікєн ќажыны толыќ таныту ‰шін ќысќа
ѓана шежіреден єњгіме бастасам деген
тєуекелге тоќтадым. Наѓашым Ќанжыѓа-
лы руынан (єкемніњ де наѓашысы – Ќан-
жыѓалы). Бір дерекке с‰йенсек Ќанжыѓа-
лы ішіндегі Уєйістен Т±яќ, одан Ќырѓыз-
бай, Тењізбай. Сол деректі єрі ќарай тыњ-
дасаќ:

Жасыбайдыњ немерелері Ќырѓызбай,
Тењізбай т±ќымынан атаќты батыр, ділмар
шешен, жол тапќыр адам кμп шыќќан. XVIII
ѓасырдаѓы ќазаќ ханы Абылайдыњ μсиеті
бойынша  Уєлихан Ќырѓызбай, Тењізбай
т±ќымдарын Ерейменнен т‰гел кμшіртіп
алып Ќостанай даласындаѓы ќалыњ ор-
манды, мол сулы  Сарыкμл, Отынаѓаш,
Ќараμзек, Борпылдаќ дейтін жерлерге
т‰пкілікті ќоныстандырѓан. Абылайдыњ
μсиетінде ‰лкен астар, саяси мєн бар.
Кμкшетаудаѓы хан сайлауында найман
соќыр абыздыњ баласы Єлдібек би мен
ќанжыѓалы Аткелтір±лы Айтбай батыр
Ќасымды хан сайлатпай Абылайдыњ μзін
састырады. Сонда Тењізбай Єлібек батыр,
Мендеке батыр, Бекеш билердіњ ќол-
дауымен Уєли хан сайланып, таќќа отыр-
ѓан екен. Сонан бері ол екі ата Ќостанай
жаќта μркендеп ќалыњ ел болыпты.

¤з анам К‰лайымныњ (Г‰лайым – туыс-
тары К‰лай атандырып жіберген) айтуы
бойынша ќысќаша хабар: Бармаќтан та-
раѓандар ішінде μзім кμрген Ырым на-
ѓашым. Ал Байыстан: Жаналы, Жанатай,
Тєукебай, Т‰йтабай, Атамбоз, Єнапия.

Жаналыныњ денесі аса ірі, т‰сі суыќ,
аруаќты адам болса керек. Ќасыныњ
ќалыњдыѓы сондай, кμзін жауып т±рады
екен, μзі "Алла таѓала меніњ т‰сімді суыќ
ќылып жаратты, содан айбынып немере-
лерім жоламайды, біреуін де еміреніп
с‰йе алмадым" деп назаланады екен. Сєл
ертерек заман болса наѓыз хас батыр бо-
латын адам, к‰ш жаѓынан алдына жан сал-
маѓан.

К‰міс жапќан кісе белбеуін анау-мынау
адам кμтере алмаѓан. Кісесі, ќ±тысы,
оќшантайы, ќылыштыњ ќынабы, кездіктіњ
ќыны бар – ауырлыѓы содан да болар. Сол
белбеуді μзінен кейін, ол кісініњ  киелілі-
гінен де болар, босана алмай жатќан
єйелдіњ ‰йіне апарса – сєбидіњ д‰ниеге ке-
луі жењілдеген, шалыќќа ±шыраѓан адам-
ѓа апарып мойнына асса тєуір болѓан,
єйтеуір кењес келіп тыйым салѓанѓа дейін
киелі кісені имандылыќќа пайдаланѓан.

Жаналыныњ кіші баласы Ќ±рманѓали
наѓашымды бала кезімде кμрдім. Ол кісі
отырѓанда жанына барып, иыѓына с‰йе-
нейін десем (12-13 жасымда), иыѓына бой-
ым жетпейтін. Бір-бір жілігі атан т‰йеніњ
жілігіндеи аса ірі адам еді,  ‰лкендердіњ
айтуына ќараѓанда жауырыны  жерге  ти-
меген  палуан  болыпты. Бєйбішесінен
туѓан баласы  Отан соѓысыныњ к±рбаны
болып кетті, одан туѓан бала да ќайтыс
болды. Кейінгі єйелінен балалар бар,
біраќ,  ќазаќ дєст‰рі б±зылып, б‰гінгі за-
манда єркім єр жаќта ж‰р ѓой, кездестіре
алмадым.

Т‰йтабайдан:  Бірмаѓанбет (Бірмат ата-
нып кеткен), М±ќан. М±ќаннан – Сєдуаќас
наѓашым, ол кісіден балалар баршылыќ,

Н±рѓожа ОРАЗ

біраќ ќатынасымыз ‰зілген – жас балалар
ілік-ж±раѓатты іздей ме? Бірмат атам –
меніњ шешемніњ туѓан єкесі. Ол кісініњ ќол
шеберлігі мал басќасын айтпаѓанда,
б‰гіндегі мал дєрігерлері жылќыѓа саќау
шыќса, мањќа болса "жазылмайтын,
ж±ќпалы" деп атып тастайды ѓой. Ал наѓа-
шым солардыњ ауруын пышаќпен сылап
тастап, жазып алады. Ќандай жамандатып
т±рѓан жылќыны да жазып жіберген. Сол
емшіліктен талай эпизодтар бар, біраќ
ќысќа маќалада жасаѓан емдерінен келті-
рілген эпизодтар бар. Жеті т‰рлі жел
дєрісін жасаѓаны, к‰йік (сибирская язва),
ќызылμњешті емдеп жазѓаны сияќтылар.

Бірмат пен єжем Ділдадан меніњ ше-
шемніњ апасы Ќатила, аѓалары Ж‰ніс,
Бимырза, Тумырза туады. Ж‰ністен есім-
де ќалѓаны Д‰йсен наѓашым, ерте ќайт-
ты. Тумырзадан жалѓыз ‡міт атты ќыз.

Бимырзадан саќталып μскені Ќабду,
Тотан, Ќарлыѓаш. Бєйбішесі Шєрипа ше-
шеміз Сіргелі – Уаќтан еді. Есіл бойында
(Рузаевкаѓа жаќын жерде) Аќшыѓанаќ де-
ген ауылдан. Біраќ ќазір ол ауылдыњ оры-
ны да жок. Шєрипа анамызды ерекше ай-
татыным – 1947 жылы жеті жылдыќ мек-
тепті бітіргеннен кейін колхоздан ќашып
шыѓып, оќуѓа кетіп бара жатќанымда не
‰стімде жауын-шашыннан ќорѓайтын киім
жоќ, не жолѓа алѓан азыѓым жоќ, сонда т‰ні
бойы жылап отырып комбайнныњ полот-
носынан шекпен тігіп берді: "Жолда иініњ-
нен су μтпесін!" деп. Сол оќу жолында
жаяу, немере аѓайымды іздеп шыќќанда
азыѓым болмап еді, жолда наѓашылары-
ма соќќанда Шарипа анамыз т±щы к±рт,
ірімшік салып, азыќтандырды. Сондай
кейуананы ќалай ±мытарсыњ!

Мен сыртта оќуда ж‰ргенде (єуелі Гу-
рьевтіњ педучилищесі, одан кейін Алма-
тыда ЌазГУ) сол асыл анамыз ќайтыс бо-
лыпты. Бимырза наѓашым екінші рет
‰йленген ѓой, одан туѓан балалар да ма-
ѓан кездеспеді, басќа жерде т±рады. То-
таннан балалар бар, араласа алмайды.
Ал Ќабду наѓашымныњ ќыз балаларын
толыќ атай алмаймын, жалѓыз ±лы Уаќит
Ќостанай ќаласында т±рады.

Маѓан кейінгі кезде туыстыќ жаѓынан
ќатты єсер еткен Ќабду наѓашымныњ
ж±байы – Єсмє жењгем. Елге соњѓы рет Ту-
мырза наѓашым ќайтыс болѓанда барѓан-
мын. Ескініњ соњѓы кμзіндей асыл наѓашы-
ма ќатты толќып, μкінішпен жыладым.
Марќ±м ќазаќта μте сирек кездесетін зер-
гер еді. Бала кезімде оныњ к‰міс соќќанын
жанында отырып талай ќызыќтадым. Ќар-
тайѓанда ±сталыќ кμрігін меніњ туѓан бμлем
– Аќмедияѓа берген. Оныњ да бір баласы-
ныњ аты – Ќабду, оныњ келіншегі Римма
Ѓабдол ќызы (єрі наѓашыларыма туыс),
С‰йіндік ќызы Ќостанай облыстыќ мєде-
ниет департаментініњ директоры болып
кμп жыл ќызмет атќарды. Бимырза наѓа-
шым колхозда ±сталыќ етті. Соныњ ‰лкен
шањыраѓын жыќпай, б‰гінгі заманѓа сай
±стап отырѓан Єсмє жењгеме ќалай риза
болмассыњ! Жоѓарыда айтылѓан аталар-
дыњ біреуі  Тєукебай еді. Одан Бікєн, Т‰гел
туады. Бікєн ќажы сол тμњірекке т‰гел аты
шыќќан адам. Жасымда (Уфа ќаласы

жаѓынан келген кезі болар, 1945 жылда-
ры болса керек) сол єулие атамды кμрдім.
Мен осы жасыма дейін ондай кескінді, ки-
япатты, бет-ж‰зі н±рлы адамды кμрген
емеспін. Єдейі сєндеп ќойды ма екен,
єлде туа біткен жарасымдылыќ па, кім
білсін,  аппаќ шоќша саќалы мен ќиылѓан
аќ м±рты бет-бейнесін кμріктендіре т‰скен-
дей еді.

Ауылѓа бір барѓанымда елдегі ‰лкен
молла, сол кезде жасы сексеннен асќан
Бекс±лтан атамыз маѓан "сеніњ наѓашыњ
Бікєн ќажы єулие адам ѓой, єкеме жаса-
ѓан жаќсылыѓын ±мытпаймыз" деді. Наѓа-
шымныњ ауылында молдалыќ ќ±рып
ж‰рген Бекс±лтан атаныњ єкесі Балѓожа-
ны да Меккеге ала барѓан ѓой. "Єкем бай-
лыѓымен Меккеге барѓан емес, кедейге ол
ќайдан болсын, сеніњ наѓашыњныњ ќам-
ќорлыѓымен барып, Балѓожа ќажы атанып
келді", дейді молла атамыз.

"Ќырк‰йек" романын жазар алдында
елге барып, материал жинап ж‰ргенде
Сарыкμлде сиырын табынѓа ќосуѓа єкетіп
бара жатќан ќарт орысќа кезіктім. Жасы
сол кезде тоќсанѓа жаќындап ќалѓан екен.
Мен "сіз Бікєн Тєукебай±лын білесіз бе?"
деп с±радым. Ол кісі бетіме тањырќаѓан
к‰йде ќарады да "Неге білмеймін, біз осы
араѓа жер аударып келгенде бізді аштыќ-
тан аман алып ќалѓан, мен естияр бала
едім, бєрін білем" деді ќарт. Екінші бір
одан жасы кіші орыс та "білемін, ол кісі
жайлы єке-шешем айтып отыратын" деді.
Сол орыс (екеуініњ де аты-жμндерін ±мыт-
тым) романыма ќажетті дерек берген еді.

Бікєнніњ жалѓыз ±лы – Н±рм±хамбет,
одан туѓан Ќамза наѓашым. Жалѓыз ±лдыњ
ѓ±мыры ќысќа болатынын ќайдан білсін,
немересі Ќамзаны інісі Т‰гелге бала етіп
берген. Сол екі єкеніњ ортасындаѓы Ќамза
наѓашым єкелерініњ анттасќан келісімін
б±збай, д‰ниеден Т‰гел±лы болып μтті.

Меніњ анамныњ єњгімесіне ќараѓанда,
наѓашым Бікєн н±рлы ж‰зі  ж±рттан бμлек,
ерекшелендіріп т±рады екен. Сарыкμл
ауданынан асып, бар тμњірекке аты єйгілі
болѓан. Мен осы ќадірлі халыќ ±лы жай-
лы єњгімені бала кезімнен, жас шаѓымнан
талмай анам єњгімені кітаптаѓыдай етіп
суреттеп, оѓан кμркем мєн беріп айтатын,
єњгіменіњ желісі де єдуілгі кітаптаѓыдай
μрбитін. Бір айтылѓан єњгіменіњ белгілі бір
таќырыбы сан рет ќайталанса да тура,
б±лтарыссыз сол к‰йінде ќайталанатын.
Мен ол "повесть-єњгімелерді" т‰гел б±л
маќалаѓа сиѓыза алмаспын, дегенмен, аз-
дап шолып μтейін.

Бікєн ќажы бастаѓан наѓашыларым
б‰гінгі Сарочин, Сарыкμл (ќазіргі аудан
орталыѓы) жерлерін, оњт‰стік-шыѓысында
"Астау тμњкерген" сайы (кμшжμнекей сай-
дыњ т‰бі су аѓатын жыраќалы болѓан соњ
арба дμњгелегі μтер жерге – ас берген т±ста
екі жігіт кμтеретін астауды тμњкерген ѓой),
ќазіргі Тагил  делініп кеткен село т±сы –
б±рын Кμкќ±нан  сайы делінген жерлерді
ќыс-ќыстап, кμктем мен к‰здікте ќолдаѓы
малды жайѓан жерлер. Байыс бабадан та-
раѓан аталардыњ зираты Сарочин село-
сы орналасќан жерде жатыр. Ол –
Бікєнніњ єкесі Тєукебайдыњ ќыстауы.

‡лкен шањыраќ иесі болѓан. Бай болѓан
соњ мал жайылымы ‰шін (кμктем мен
к‰здікте) бμлектеу, іргелес ќыстау салѓан
ѓой. Ал Т‰йтабай ќыстауы Сарыкμл атан-
ѓан кμлдіњ жанында ¦зынќызыл деген жал
аѓаштыњ бауырында, Сарыкμл жаѓасын-
да ауданныњ орталыѓы орналасќанда
Ворошилов кμшесініњ орнында болѓан.
Меніњ шешем – К‰лай (шын ат Г‰лайым –
К‰лайым) 1896 жылы сол ќыстауда туѓан.
Бікєн наѓашым болыс болып т±рѓанда
Столыпин реакциясы кезінде ішкі Ресей-
ден ќоныс аударылушылар ("великое пе-
реселение" деп аталатын ќазаќ жерін со-
ѓыссыз басып алѓан т±ста) арып-ашып,
жартысы жолда ќалып жеткен шаруа орыс-
тардыњ он екі семьясына бір-бір сауын
сиырды "с‰ті сендердікі, тμлі біздікі" деп
берген ѓой. Сμйтіп олардыњ жанын саќ-
тап ќалѓан. "Кєпірлерге оныњыз не?" де-
гендерге "кєпір деп айтпањдар, б±лар да
Алланыњ ќ±лы. Кімніњ кєпір екенін, кімніњ
кєпір еместігін бір Алланыњ μзі біледі"
депті. Сол жаќсылыѓын уезд басшылары
жоѓарыѓа хабарлап, Бікєн наѓашыма пат-
ша аѓзам атынан алтынмен μрнектелген
шапан (кафтан), грамота берген екен. Кей-
іннен орыс кμршілеріне Ресейден келген-
дер ќосыла келе кμлемі ±лѓайып, тыныш-
сыздана бастайды. Баѓлан (Звериного-
ловск) базарына барѓан ќырдаѓы казактар
еліне ќайтар жолда жања ќоныстанѓан
орыс селоларыныњ мєстек аттарын айдап
єкете берген соњ жоѓалѓан жылќы иелері
жоѓарыѓа жаѓдайларын хабарлап, жазалау-
шы экспедиция шаќырады ѓой. Ондай дау-
тартыс кезінде ел ішіндегі кμзге т‰серлік
ерекше адамдар кек алудыњ нысанасы бо-
лары хаќ. Сμйтіп олар єскери ќарулы
адамдарды Бікєн Тєукебай±лыныњ
ауылына сілтейді. Ќарулы солдаттар келе
жатыр, ауылды шабады дегенді естіген ел
д‰рлігіп, μзге жанашыр аѓайындар да
ќаруланып, ќарсы шыѓуѓа дайындалады.
Біраќ Бікєн наѓашым елді тыныштанды-
рып:

– Д‰рлікпењдер. Ќарулы солдаттарѓа
сендердіњ сойыл-шоќпарларыњ т‰к емес,
текке ќырыласыњдар. Сендердіњ обалыња
ќалмаймын, шегініњдер, тарањдар, не бол-
са да мен μз басымды сендердіњ жолыња
тіктім! – дейді. Келесі к‰ні солдаттарын со-
њына еріткен экспедиция да жол шањын
б±рќыратып келе жатады, алдында коман-
дирі.  Бікєн болыс алтынмен  зерлеген ша-
панын жамылып, мєртебесі ‰стем патша-
ныњ грамотасын ќолына алып солдаттар-
ѓа ќарсы жалѓыз μзі шыѓады. Таяп келіп
тоќтаѓан командиріне грамотаны ±сына-
ды. Тоќтаѓан офицер грамотаны алып
оќып шыќќан соњ ќолын кμтеріп соњын-
даѓыларды тоќтатады.

– Ќ±рметті Бікєн Тєукебай±лы, сіз
кешіріњіз, бізге хабар берушілер ќателес-
кен екен, немесе сіздерге жауыќќан біреу-
лер ќаќтыѓыс отын т±татпаќ болѓан екен,
біз сіздіњ р±ќсатыњызбен кері ќайтамыз, –
дейді командир.

Біздіњ ќазаќтыњ єдет-ѓ±рпында келген
адамдарды ќонаќ етеді, аттан т‰сіп, ‰йге
ж‰ріњіз, – деп ќол ќусырады Бікєн ќажы.

– Жоќ, біз ±ятты адамдармыз, ќ±рметті
адамдар емеспіз. Сіз тек біздіњ ќателігімізді
кешіріњіз, – деген командир атыныњ басын
кері б±рады. Біраќ, кейіннен ±рлыќ ќайта-
лана ма, кμздеген арамќылыќтары іске
аспаѓандыќтан μшіге ме, Бікєн наѓашым-
ныњ ‰стінен жазѓан жала арыздар ќайта-
лана береді.

Болыс наѓашым: – "Б±лар єбден μшігіп
алды, ќазаќты жењбей тынбайды, сондыќ-
тан ќоныс аударуымыз керек," – дейді
туыстарына.

– Ќайда барамыз? – деп ж±рттыњ кμњілі
жасиды.

– Єлібек аѓайындармен келістім, сол
жаќќа кμшеміз, – дейді іштей бекініп
алѓан наѓашым сμзін сенімді ныѓарлап.

Ж‰ктерді т‰йеге, арбаѓа артып жолѓа
шыќќан. Ересектер ат ‰стінде, жас бала-
лар мен ж‰ре алмайтын ‰лкендер арба-
да. Біраз ж‰ріп, уаќыт т‰ске жаќындаѓан
т±ста шілде айыныњ ањызѓаќ желі сала

Аталатын дамылсыз шолѓыштап тек-
серіп отырады. Томарлы-кμлшік кездессе
су єкеліп, арбада жатќандардыњ ‰стін кілем-
мен жауып, соныњ ‰стінен су шашып єбігер-
леніп келе жатады. Меніњ шешеме –
К‰лайѓа тиген ат ‰ркек екен, кμштіњ артќы
жаѓынан айќай-шу естіп беталды ала ќаша-
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ды. Тізгін тартќанѓа бой бермейді. Оны
кμрген ‰лкендер соњынан ќуады, арт жа-
ѓындаѓы дабыр-дуды естіген ‰ркек ат одан
сайын ќарыштайды. Сол бетімен алдын-
даѓы ќалыњ ќайыњды орманѓа бет ќояды.

Шешем марќ±м айтады, орманѓа таял-
ѓан кезде "енді μлдім" деп кμзімді ж±мып,
ењкейіп аттыњ жалына жабыса жаттым. Бір
кезде алдыњѓы жаќќа ќарай єлде бір к‰ш
пєрмендете итеріп жібергендей болды.
Кμзімді ашсам астымдаѓы атым т‰бінен
ќосарлана μскен ќос ќайыњныњ ортасына
кеудесімен килігіп тоќтаѓан екен. Келіп
жеткен ж±рттар "аман ба –  аман ба?" деп
даурыѓысады. Шешемді орманнан шетке-
рірек шыѓарѓанша болмай кμш жаќтан
біреу шауып келеді.

– Ойпырмай, Аллам-ай! – дей береді.
– Не болды? – десе, кμштіњ арт жаѓын

н±скап, ќазалы болдыќ, Дєметкен шμлден
т‰тігіп μліпті – дейді кμзіне жас алып. Енді
б±л жерге жиналып ќалѓандар кμшке кел-
генде Бікєн сμйлеп т±р екен.

Айтып едім ѓой, б±л "ќызыл жел ќызыл
отпен бірдей" деп, демеп пе едім! Енді
кμшті осы жерге тоќтата т±рыњдар да ай-
наладаѓы шілікті томарлы жерлерден ора-
малѓа с‰зіп су єкеліњдер. Бірмат атамныњ
балалары арбаныњ кμлењкесінен жер
ќазып, салќын топыраќ ‰стіне ќ±рѓаќ шμп
тμсеп, аса толыќ Ділдє єжемді отырѓыза-
ды. ¤те толыќ бєйбіше екен. Анау мєйітті
арулањдар, Сєндібала ќайдасыњдар? Тез
ќимылдањдар мына к‰н от шалѓандай бо-
лып кетті, мєйіттіњ денесін жалын б±зып
жібереді. Жігіттер, ќабір ќазыњдар, осы
жерге аманат етіп ќоямыз. Кейіннен апа-
рып аталар зиратына тапсырамыз.

Б±л кμш сондай ќиындыќпен μтеді. Бар-
ѓан жерде де Бікєн ата аѓайындарын
толыќ орналастырѓанша  "ќ±дайѓа ќой ай-
тып", барѓан жерлеріндегі Єлібек ауылда-
рын да шаќырып, Алладан  жања   ќоныс,
жайлы ќоныс болуын с±рап, μтініп ќ±дайы
береді. Єрине, жања ќоныс Бікєн болыс
‰шін д±рыс та болар, бєрі бір ќанжыѓалы
ѓой, келгендерге к‰нде бір ауыл ерулік
беріп жатады.

Дегенмен, д‰ние μзгермей т±ра ма,
орайы келген бір т±ста атамекенге жаќын-
дап келіп Ќоњыршілік деген орманды жер-
ге орналасады. Сол сапырылысќан заман
μзгерісі, дєуір дегелењі, Кењес кезі Бікєн
ќажыѓа да оњай тиген жоќ.

1928 жылы ќазаќ байларына, мыњдаѓан
жылдар бойына малмен к‰нелткен кедей-
лерге де ќиындыќ тμнді. Байлардыњ малы
кедейлерге, малшы-жалшыларѓа бμліп
бергенмен ол малдар бір жылѓа жетпей
кμзі ќ±рыды. "Мал баќќанѓа бітеді" дейді ѓой,
талан-таражѓа т‰скен мал баѓу-ќаѓусыз
ќ±рыды. Ќай кедей μзіне берілген ‰ш-тμрт
жылќыныњ соњында ж‰ріп к‰зетеді.

Бікєн ќажыныњ малы да талауѓа т‰сті.
Біраќ μзін жер аударудан баяѓы сиыр беріп
кμмектескен жања ќоныстанушы орыстар
ќорѓап ќалды. "Бізді аштан μлгелі келген-
де асырады, баспана берді, сондай адал
да адамгершілігі мол адамды ќалай жер
аудармаќсыњдар?!" деп уездік бастыќ-
тарѓа жалынып (Сарыкμл ол кезде Все-
святск, жиырмасыншы жылдан Урицк)
алып ќалады.  Біраќ 1929 жылы кулактар-
ды, єлді шаруаларды екінші рет тєркіледі
ѓой. Бікєнніњ ‰йленген жалѓыз баласы
Н±рм±хаметті Ќараѓандыѓа жер аударды.
Аѓылшындардан кейін кμмір μндірісін
жолѓа ќоямыз деп жатќандар сол ‰шін ел-
ден ж±ртты жиѓан наѓыз урбанизация кезі
еді. Бікєн наѓашым "б±лар жайымызѓа ќой-
майды" деп μзіне ќарасты жандарды бас-
тап Башкирияѓа – Уфаѓа кμшеді.

Н±рм±хамед тμрт жылдан соњ ж±мыс-
тан босап, μз μмірініњ де ж±мысы бітіп,
аурулы болып келіп сол Уфада с‰йегі
ќалады. Бікєн атам єрдайым μзінен гμрі
μзгеніњ ќамын ойлап т±ратын даѓдысы
бойынша баласы жоќ жалѓыз інісі Т‰гелге
Н±рм±хамедтен туѓан жалѓыз ±л-немересі
Ќамзаны береді. Одан кейін туѓан неме-
ресі Бєри апай ќазір Астанада. Єкесі ќай-
тыс болѓанда іште ќалѓан ќыз балаѓа Нєсіл
деп ат ќойѓан екен. Ол соњѓы жылдары
артына айта ж‰ретін ±рпаќ ќалдырып, μзі
ќайтыс болды.

Бєри апай Бікєн ќажыныњ басын
кμтеріп,  Астанадан керамика кірпіш апа-
рып кμрнекті зират етті. Ќоѓамѓа ењбегі
сіњген апайымыз алдаѓы уаќытта атасы
Бікєн ќажыѓа арнап берілетін асќа ќаты-
насќысы келеді. Ал Бікєн ќажыѓа берілер
асќа атсалысќандарѓа алдын ала "Алла
жарылќасын!" деп тілек айтамыз.

БІЛІМ

Фурманов орта мекте-
бінде "Бірінші сынып
оќушыларыныњ ата-анала-
рына арналѓан психоло-
гиялыќ кμмек" таќырыбын-
да конференция μткізілді.
Маќсаты –  6-7 жасар ба-
лалардыњ психологиялыќ
ерекшеліктерін ескере
отырып, жан-жаќты даму-
ына, єлеуметтік ортаѓа
бейімделуіне ата-аналар-
дыњ жаѓдай туѓыза білуі.
Ата-аналар конференция-
сыныњ міндеті – мектеп пен
отбасы арасында ынты-
маќтастыќтыњ берік іргета-

Єке-шешеге деЄке-шешеге деЄке-шешеге деЄке-шешеге деЄке-шешеге де

кμмек ќажеткμмек ќажеткμмек ќажеткμмек ќажеткμмек ќажет
сын ќалау. 6-7 жас кезењі-
нде  баланыњ психология-
лыќ келбеті жањарады,
жеке адамдыќ, танымдыќ
жєне аќыл-ой  м‰мкін-
діктері, кμњіл-к‰й, ќарым-
ќатынас ортасы μзгереді.
Бала μзініњ жања жаѓ-
дайын міндетті т‰рде
сезініп, ‰лкен болѓанына
маќтанады, оѓан жања жаѓ-
дайы ±найды. Осы кезде
ата-ана баланыњ сєтсіз-
діктеріне шыдамдылыќ,
талпыныстарына ќолдау
кμрсетуі ќажет. Мектептегі
оќудыњ басталуы єр бала

‰шін μте к‰шті єсер береді.
1-сынып оќушыларыныњ
мектепте болѓан бірінші ап-
тасында  аѓзаныњ ќарсы
т±руы тμмендейді, т‰с
кμру, тєбет б±зылады,
дене ќызуы кμтерілуі
м‰мкін. Мектепке бейімде-
лу кезењі кейбіреулерінде
бір ай, басќаларында бір
тоќсан, ‰шіншілерінде бір
оќу жылына созылуы
м‰мкін. М±нда кμп нєрсе
баланыњ жеке адамдыќ
ерекшеліктеріне байла-
нысты. Мектеп психологы
1-сынып оќушыларыныњ

ата-аналарына  арнайы
психологиялыќ кењестер
берді. Ата-аналарѓа бала
тєрбиесіне ќатысты бей-
нероликтер  кμрсетілді.
"Есімдер", "Аќ тілек"  жат-
тыѓулары ж‰ргізілді. Жиын
соњында ата-аналар кон-
ференциядан алѓан єсер-
лерімен бμлісіп, ж‰рек жар-
ды лебіздерін білдіріп, жаќ-
сы кμњіл-к‰йде тарќасты.

 Єсем ЄБІЛДИНА,
Фурманов

орта мектебініњ
педагог-психологы.

Арќалыќ ќаласы.

Заман талабына сай ойы ±шќыр,
ењбекќор, μз ісініњ терењ білгірі Сай-
ран ¤міржанова  єріптестерімен
ќоса шєкірттерініњ арасында ‰лкен
беделге ие ±лаѓатты ±стаз. Сайран
Еспайќызы μз ісініњ маманы ретін-
де тєуелсіз еліміздіњ болашаќ аза-
маттарын білімді, саналы, ±шќыр
ойлы, бєсекеге ќабілетті т±лѓаны
тєрбиелеу ісіне μз ‰лесін ќосќаны-
на да 25 жылдыњ ж‰зі болыпты.
Білікті ±стаз жалыќпай ењбек етті,
уаќытпен санаспады. Іскер жан сан
жылдар жањалыќќа ќ±мартып,
ізденді,  кєсіби сайыстарѓа белсене
атсалысып, шеберлігін шыњдады.
Білім єлеміндегі т‰рлі μзгерістер
мен жања аќпараттыќ ќ±ралдарды
еркін мењгере отырып, т‰рлі дењгей-
дегі ѓылыми байќауларѓа белсене
ќатысты.

Сабаќ берумен шектелмей, ѓылым-
ѓа ден б±рып єрт‰рлі дењгейдегі
ѓылыми-практикалыќ конферен-
цияларда μзекті мєселелерді шешу-
ге атсалысты. Бала бойындаѓы да-
рындылыќ, ѓылыми ќабілетін ашу,
танымдыќ ќасиеттерін зерттеу, ай-
ќындау оныњ даѓдысына айнал-ѓан.
Мектеп ќабырѓасында талай рет
шєкірттерініњ шыѓармашылыѓын
‰кілеп, білімін шыњдады. Ал оќыту-
дыњ т‰пкілікті нєтижесінде  μз ойын
дєлелдей алатын, жан-жаќты,
білімін ж‰зеге асыра алатын, ќалып-
тасќан μзіндік азаматтыќ кμзќарасы
бар іскер, аќылды, адамгершілігі мол
т±лѓаны тєрбиелеп ќалыптастыра

Байќау жењімпазы
Жуырда ±стаздар арасында ±йымдастырылѓан

облыстыќ "‡здік педагог" байќауыныњ

жењімпаздары аныќталды. Білім додасында №15

орта мектебініњ биология жєне химия пєндерініњ

м±ѓалімі Сайран ¤міржанова байќау жењімпазы

атанып, республикалыќ байќауѓа жолдама алды.

білді. Жуырда ќолы жеткен кезекті
жењісінде де шєкірттерініњ толаѓай
жењісі ескерілді. Облыс кμлемінде μз
ісініњ майталманы ретінде танылып,
топ  жарды. Байќау барысында
м±ѓалімніњ ењбегініњ жетістігі, ѓылы-
ми ж±мыстары, оќушы жетістігімен

ќоса м±ѓалімніњ кєсіби ќ±зіреттілігі
сарапталды.

Сайран Еспайќызы μз білімін же-
тілдіру таќырыбы бойынша биоло-
гия пєнінен оќушыларѓа кєсіби
баѓдар беру аясында 10-сыныпќа
арналѓан авторлыќ "Ќазаќстан
μсімдіктер єлемі" ќолданбалы жє-
не 6-сыныпќа арналѓан тањдау
"¤сімдіктіњ ішкі д‰ниесі" курстары-
ныњ баѓдарламасын жазып, облыс-
тыќ сараптама кењесінде ќорѓады.
Аталѓан тањдау курсы баѓдарлама-
сыныњ негізінде биология пєнін
терењ оќыту маќсатында мектепте
"Ѓылымдар интеграциясы" атты
эксперименталды алањ ашуѓа бел-
сенді кμмек беріп, тєжірибеге ±ш-
тастырды. Нєтижесінде шєкірттері
14-ші  республикалыќ командалыќ
"Сатылай кешенді оќыту" пєн
олимпиадасында бас ж‰лдені  енші-
леді. Бєсекеге ќабілетті ±стаз Сай-
ран Еспайќызы осы жылдар ішінде
мамандыѓына адалдыѓын сан мєрте
дєлелдеумен келеді. Республика-
лыќ педагог мамандардыњ "¦лаѓат-
ты ±стаз" сырттай байќауында "Ав-
торлыќ ќосымша білім беру баѓдар-
ламалары" баѓыты бойынша I орын,
ќалалыќ "Ењ ‰здік онлайн-сабаќ"
байќауында II орын. "Сабаќты пре-
зентациялау" баѓыты бойынша
I орын, ќалалыќ "Ењ ‰здік биология
кабинетіне" ќатысып "Оќу ‰рді-
сіндегі жањару" номинациясымен
марапатталды. Республикалыќ
"Білім шыњы" жобасына ќатысып,
"Біліктілігі жоѓары дєрежеде" гра-
мотасымен марапатталып, жинаќ
кітабына да енді. Ќазіргі тањда
білікті ±стаз Сайран Еспайќызы
№15 орта мектебіндегі  жоѓары
ќ±рметке ие болѓан абыройлы да
±лаѓатты ±стаз. ¦жымында аќпа-
раттандыру шыѓармашылыќ тобы-
ныњ жетекшісі ретінде м±ѓалім-
дердіњ кєсіби біліктілігін жетілдіру
маќсатында ж‰йелі ж±мыс істеуде.

Роза ЖАРЌЫНБЕКОВА.
Рудный ќаласы.
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К‰н зулап, жылдар сырѓып, ауса ѓасыр
Тарихќа айналады ќаншама сыр.
Баѓасы кеміп, біраќ, ќ±нын жоймас,
Уаќыттыњ т‰негінде ќалса да асыл.

Жырласам асып туѓан асылдарды,
Рухы самѓар келер ѓасырларды.
Ќасќайып ќарсы т±рып заманына,
Емендей иілмеген хас ±лдарды.

Замана шашса-даѓы зєћарын мыњ,
Жігерін м±ќалта алмас баталы ±лдыњ.
... Атаѓы Айаѓанбет ємбеге аян,
¦рпаѓы ‡мбетейдей баћад‰рдіњ.

Б±л μмір – баќ пен сордыњ аламаны,
Бір ж‰рер баќыты мен нала, зары.
Тектініњ т±яѓы еді Аймаѓанбет
Данышпан, бекзат туѓан бабалары.

Бір арыс орта ж‰зде – арѓын елі,
Арќаны кењ жайлаѓан дањѓыл еді.
Торѓайды ќоныс ќылѓан бір тармаѓы,
Тарихтан м±ныњ бєрі маѓл±м еді.

Тепсініп, елдіњ сертін т±мар еткен,
Сол елде Шаќшаќ сынды ќыран μткен.
Жасындай жауѓа тиіп жас к‰нінен,
Атасын "Аманжолдап" ±ран еткен.

Ер Шаќшаќ Еділ кμктеп, Жайыќ μткен,
Есім хан бас батырѓа лайыќ еткен.
Алты ±лы алтын айдар μсіп-μніп,
Оњынан туѓан дєйім айы кμктен.

Шаќшаќтыњ Кμшей екен бір баласы,
Жыр болып жеткен бізге жылнамасы.
¦рпаѓы μњшењ бμрі, арлан туып,
Ќалмаѓан кμњілінде м±њ-наласы.

Ќалќаман, Ќошќар – Кμшей кіндігінен,
Баршаѓа ‰лгі болѓан бірлігімен.
Атадан асып туѓан пањ Жєнібек,
Танылѓан дєуірінде д‰рлігімен.

Жау десе ќозып т±рѓан делебесі,
‡мбетей – Ќалќаманныњ немересі.
Білерсіз μз єкесі Бєйсейіт деп,
Шежіре бабаныњ бір μнегесі.

Тарихта Жєнібектіњ аты мєлім,
Мємлегер, жау жапырѓан батыр єрі.
Аю мен Аждаћаныњ ортасында,
Аќылмен ќорѓай білген атырабын.

‡мбетей – Жєнібекке іні болѓан,
Алѓадай батырыныњ бірі болѓан.
Жорыќта Дєуітбайѓа тізе ќосып,
Асќар бел, арќа с‰йер шыњы болѓан.

Ертеде сондай, сондай ерлер μткен,
Дєуірлеп, тасын μрге дμњгелеткен.
Жасаѓан тоќсан жеті Ер-‡мбетей,
¦рпаѓы жиырма алты ауыл елге жеткен.

Тамада Тархан Есет батыр μткен,
Оныњ да к‰ллі єлемге аты жеткен.
Есеттіњ ќарындасын ‡мбетей ап,
Екі елді ќ±дандалы, жаќын еткен.

Еліне Сарыбєйбіше ана атанѓан,

‡мбетей кењесшісі дана атанѓан.
¤мірге торсыќ шеке бес ±л єкеп,
Сауылдап етегінен бала тамѓан.

Біреуі бес баланыњ – Аралбай-ды,
Жасынан "жау ќайдалап" жалањдайды.
Ќамалды б±за шауып, ќайрат ќылып,
Алаштыњ ертењі ‰шін алањдайды.

Аралбай – адамзаттыњ арыстаны,
¦рпаѓы ѓылым ќуып ќарыштады.
Белгілі бір ±рпаѓы Тμлебай да
Тентекті тізеге сап жаныштады.

Арыстан Аралбайдан Тањбай туѓан,
Тектілік ќалыбынан танбай туѓан.
Тањбайдыњ алтыншы ±лы

Баршын екен,
Хаќ ислам тура жолдан танбайтын жан.

Аралбай ќан майданда жанын берген,
Тањбай да ќалыњ елдіњ ќамын жеген.
Тањбайдыњ бір зєузаты Байт±рсынов
"Ахањ" деп барша Алаш ќадірлеген.

Науырзым – ¤тей менен С‰гір жері,
Ањыз боп аты жеткен б‰гіндері.
Бір арыс "Пішєн С‰гір" – Т±раш батыр,
Ќашаннан елге сыйлы, т±ѓырлы еді.

Т±раштыњ жалѓыз ќызы Рєбиѓа-тын,
Исламныњ т‰гел білген шариѓатын.
Айттырып Рабиѓаны Баршын алѓан,
Толтырып ата жолмен балиѓатын.

Баршыннан Жікен, Ысќаќ, Спан еді,
Жμн білер, ата кμрген н±сќалы ер-ді.
Оќытып ±л мен ќызын м±сылманша,
Шариѓат шартын мыќты ±стап еді.

Спаннан Айм±хамбет, Дыбыс, Жаќып,
Олармен ере туѓан ырыс, баќыт.
Жасынан мешіт беріп, тіл сындыртып,
¤сірген дін исламмен тыныстатып.

Ќос ру болса егер де ќ±дандалы,
мєселе мємілемен тынар бєрі.
Ќ±далыќ жолыменен ќоныс алу,
‡мбетей бабаныњ да бір арманы.

Ќашанда татулыќпен ел кμгерген,
Аќкμлден арќадаѓы жерге келген –
Ќоныс ап ¤тейлерден, С‰гірлерден,
‡мбетей Науырзымѓа дендеп енген.

Сол шаќта ‰мбетейдіњ ќалыњ елі,
Айшылыќ аумаќты μзі алып еді.
Бір шеті Сыпсыњ, Тірсек, Науырзымда,
Сан єулет Аќкμлде де ќалып еді.

Мекендер ¤лењді мен Сєњкібайды,
Дємолла Бейіс дєйім дањќын жайды.
Ќырыќ бір мешітке бас ќазірет боп,
Есімі тањ шолпандай жарќырайды.

Інісі Мырза Ишан шын ѓ±ламањ,
Ілімді т‰гел білген с±њѓыла адам.
Айекењ Мырза Ишаннан сауат ашып,
Жолына Жаратќанныњ шын ќ±лаѓан.

Бас иген біліміне т±рѓыласы,

Єйтеуір, бір Алладан ‰міт ‰збен"
Айекењ осы ойды демеу етті.

Таѓдырдыњ кім ќ±тылѓан салѓанынан,
Т±рмыстыњ бел ќайысты салмаѓынан.
Ќайрылѓан ќанатынан ќ±стай болып,
Айрылды Нєзипадай жан-жарынан.

Аты μлген жолаушыдай жолда ќалып,
Басына бар тауќымет орнады аныќ.
Шырылдап Боранбайы жетім ќалды,
Панасыз Ќазымбегі ол да ѓарып.

Таѓдырдыњ ќаптаѓанмен сынаќтары,
¤ткінші деп иланды біраќ, бєрі.
‡йде ана, т‰зде єке бола ж‰ріп,
Аялап, ќос жетімді жылатпады.

Естекте м‰шел ж‰рді дєм б±йырып,
Ќиындыќ кμрсе-даѓы жан к‰йініп
Жат елде баѓасы асты, халыќ сыйлап,
Ќойѓасын д‰ниеден арды биік.

Айекењ биік ±стап асыл басын,
Білдіріп оњайлыќпен басылмасын.
Ел жаќќа ќайта оралды ќырыќ ‰ште,
Арызы аѓайынныњ басылѓасын.

Ќалдырып артта аз-кем ќиындыќты,
Келді де Ќостанайѓа ‰йін тікті.
Халыќќа иман жайлы уаѓыз айтып,
Єр дайым ж‰рген жерін жиын ќыпты.

¤ткенніњ бізге жеткен єр дерегі,
Айекењ абзал, ќайсар жан дер еді.
Ќол жинап ‡кіметке хат жаздырѓан:
"Мешіт – деп, – халыќ ‰шін бар керегі!".

Зањ ќатал, десек те "оѓан кім баѓынбас?!",
Ќ±дайсыз ж‰ректерге н±р жаѓылмас.
Ќажет деп Ќостанайѓа Алла ‰йі,
Ќостады барша татар, дін-ќарындас.

Шверник Кењестіњ бас тμраѓасы,
ќазаќќа жоќ бересі, жоќ аласы.
Ысќырѓан Сталинніњ заманында
Белгілі дінге оныњ жоламасы.

Ќорыќпай тμнет±ѓын ќысымнан бар,
Тілегін жоѓарыѓа ±сынѓандар –
Талабы орындалмай, п±шайман боп,
Ќамыќты ќостанайлыќ м±сылмандар.

Соѓыстан кейінгі кез,
заман ќатал,
"Дос" та кμп арызыњды арандатар.
Жаќыныњ жазѓан жалѓан кμрсетінді
Жауыњныњ сойылынан жаман батар.

Тергеу, сот, кμре ж‰ріп бар азапты,
Халыќтан жинап еді ќаражатты.
Бір мешіт салдыруѓа р±хсат болмай,
Кμњілін м‰міндердіњ нала жапты.

Бір атар єділеттіњ жарыќ тањы,
Айекењ соѓан сеніп ќамыќпады.
Жиналѓан бар аќшаны келісіммен
‡йіне балалардыњ баѓыттады.

Осы ерлік ±рпаќќа енді ањыз б‰гін,
(Жолы да єркез ауыр келер жаны ізгініњ).

Ж‰регі н±рѓа толы дін м±расы
Ќ±ранды ‰ш тауысќан Дыбыс болса,
Тењдессіз заманыныњ с±њѓыласы.

Жаќыпбек С‰гірден ќыз алѓан екен,
солайша баќ-ж±лдызы жанѓан екен.
Ал, Дыбыс – он алты мыњ жылќы біткен,
Ќожаќќа ќосаќ болып барѓан екен.

...М‰мінге Алланы айтып, дін ±станѓан,
Ол заман ќырѓи ќабаќ, ќырыс болѓан.
Жайлады елдіњ ішін алауыздыќ,
Ќ±дайсыз ќай ќоѓамѓа ырыс ќонѓан?!

Ќаѓбаны сєжде ќылѓан бетке ±станып,
Замана зањы кетті бек ќысќарып.
Жылында мыњ тоѓыз ж‰з жиырма тоѓыз,
Жаќыпбек жаламенен кетті ±сталып.

"М‰шесі Алашорда, бай баласы",
Б±ларѓа жапты жала айналасы.
Аѓасы Иркут асты, дєм айдаса,
Жігіттіњ бармас дейсіњ ќайда басы.

"Ќаз едік ќатар ±шып ќањќылдаѓан,
сахара, кμлге ќонып сањќылдаѓан.
Бір μртке ќаудан шыќќан душар болып,
Не ќалды тєнімізде шарпылмаѓан?"

Б±л жырды неге жазды Ахањ-аѓа,
Б±л зауал тμнді ќайдан сахараѓа?
Отыздан жања асќан Аймаѓанбет
Жазыќсыз жау боп енді атала ма?

"Исламныњ ел кμгіне туын ілдім,
Аќиќат жолын н±сќап суырылдым.
Туѓаннан тірі адамѓа зияным жоќ,
Туѓан ел, неге сонша ќуырылдыњ?"

деген ой Аймаѓанбет кеудесінде,
шеттелді, ќалѓандай боп ел кμшінде.
"Адамнан келген керді кμріп алдым,
Сенімім Алла жаќќан сμнбесін де!".

Ж‰регін Алланы ойлап н±рѓа малып,
Хас м‰мін бєріне іштен тынѓаны аныќ.
Жылында мыњ тоѓыз ж‰з отыз бірдіњ,
Айекењ Башќ±рт асты ќудаланып.

"Д‰ние бір ќисыќ жол б±рањдаѓан,
Баќ тайса ерге дєулет ќ±ралмаѓан.
К‰ніне тоќсан тоѓыз пєле кμрсењ,
Сонда да к‰дер ‰збе бір Алладан".

Бабынан ќара арѓымаќ арымаѓы,
Осылай наќыл айтар халыќ єні.
Жолында бір Алланыњ бейнет кешсе,
Жан адам байлай алмас баѓын єрі.

Заман-ай, зауал желі ќ±былмалы,
Айекењ, б±л сынаќќа жыѓылмады.
Аќтас пен Байт±рсыннан басы артыќ па,
Уаќытша бейнет шыѓар м±ныњ бєрі.

"Мен т‰гіл ќуѓын кμрді Ахмет те,
Е, Алла, сабыр бергін, рахым ет те.
Асылды тот баспайды, Алла єділ,
Аќырын ќайырлы етер ахыретте.

К‰н туса кім кимеген кебенекті,
басыма нелер келді, нелер кетті.

Дєуірді  жењгенДєуірді  жењгенДєуірді  жењгенДєуірді  жењгенДєуірді  жењген
(Дін ќайраткері

Аймаѓанбет Спан±лыныњ рухына)
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одан кейін зам, замдардыњ
замдары... таѓысын таѓылар
бірінен соњі бірі келіп тыњдай
бастады. Єрќайсысы меніњ
сμзімнен бірдење тапќысы ке-
леді... "Бірдење жетпейтін сияќ-
ты" деп басын шайќады ењ
кішкентай зам μзінен жоѓары-
раќ замѓа ќарап. Анау ќаба-
ѓын т‰йіп басын шайќап
ќояды да, "иє бірдење жет-
пейді" дейді сосын ойлы

ж‰збен аспанѓа ќарап т±рып...
¤кініштісі сол, не жетпейтіні
ешкім де білмейді...

Мен єлгі сμздерді жаттап
алѓаным сондай т‰рлі маќам-
мен айтатын болдым... олар
келеді, мен бастай жμнелем:
"Аса ќ±рметті Асќартау Биік-
тау±лы... мен шаѓын ауыл-
даѓы ќарапайым..."

Бєрі тыњдайды, "н-н-да, –
дейді, – бєрі д±рыс, біраќ вот...
что-то  бірдење жетпейтін сияќ-
ты..." Бір бастыќ айтты: "м‰мкін
‰тір жетпейтін шыѓар". "Ќан-
дай ‰тір?" "М‰мкін бір жерге
пауза жасамаѓасын бірдење
жетпей жасанды болып
т±рѓан шыѓар". Сосын былай
дейді: "осыныњ жазбаша т‰рін
алып єдебиетшілерге кμрсе-
тіњіздерші, ќалып ќойѓан ‰тір
жоќ па екен тексерсін..." Ерте-
њіне мєтінніњ т‰рлі т‰рлі жері-
не ‰тір ќойып єкепті, "енді осы
жерлерге пауза жасап
оќыњызшы" дейді н±сќаушы.
"Ќай жерлерге?" "‡тір т±рѓан
жерлерге". Бірінші мєтінді
оќып едім ол былай болып
шыќты: "Аса ќ±рметті (осы
жерде ±заќ пауза жасап дем
алам). "Неменеге єрі ќарай
оќымайсыњ? – деп баж ете
ќалды біреуі. "‡тір" деймін
мен аспай-саспай. "Болмай-
ды, болмайды...  "ќ±рметтіден"
кейін ‰тір д±рыс емес. Екінші
вариантты кμрейік" – дейді.
Оќимын. "Аса". Осыны айтам
да таѓы ±заќ пауза жасаймын.
Меніњ паузам бітпей жатып
тыњдармандарымныњ бірі
шошып кетті... "Болмайды,
болмайды..." Ќысќасы не ке-
рек єр сμз сайын ‰тірге дем
алып отырып барлыќ н±сќа-
ны кμріп шыќтыќ. Єбден ти-
тыќтаѓан болу керек бір зам
"М‰мкін осы мєселе ‰тірде
емес шыѓар" – деді шаршаѓан
кейіппен...

Ќысќасы єркім ойына не
келсе соны айта салатын бол-
ды. "Сіз ќ±далыќќа келіп тос
сμйлеп т±рѓан адамша тал-
тайып т±ратыныњыз не" деп
соќты бірі есінеп т±рып...

Межелі уаќытќа ‰ш к‰н ќал-
ѓанда кинодан ба, ќуыршаќ
театрынан ба, ќайдан екенін

ит білсін, бір режиссерді алып
келді. Менікі дайын, шырт
±йќыдан оятып алып с±раса
екі жерде екініњ тμрт екенін-
дей жатќа соѓам... Сайрадым
да бердім. Режиссер мені
м±ќият тыњдады, басын шай-
ќап к‰ліп ќойды... Сосын то-
сын с±раќ ќойды: "Сіз кімніњ
алдында сμйлейін деп т±рѓа-
ныњызды білмейсіз бе?"
"Білем". "Жоќ, білмейсіз... бол-

маса Сіз ол кісіні не жаќсы
кμрмейсіз, немесе сыйламай-
сыз".  "Сіз μйтіп жала жаппа-
њыз маѓан, – дедім мен к‰йіп
кетіп, – мен ол кісіні жаным-
дай жаќсы кμрем, керек де-
сењіз ол кісіні ‰йдегі єйелім-
нен де... Жо-жо... то есть,
меніњ айтайын дегенім ол
кісіні меніњ єйелім де керемет
сыйлайды..." ¤зім терлеп
кеттім... "Сіз солай айтасыз...
Біраќ кμзіњізден жаныњыздай
жаќсы кμретініњізді байќау
ќиын... Сіз бейне ќабырѓаѓа
айтып т±рѓан сияќтысыз. Тоќ-
тањыз, былай істењізші...
кμзіњізді ж±мыњыз... ж±мыњыз,
ж±мыњыз ќорыќпањыз." Мен
кμзімді сыѓырайтып ж±мѓан
болам...  "Сізге μте-мμте  аќша
ќажет болып т±р деп ойлањыз.
Ойлањыз, ойлањыз ќорыќпа-
њыз... Сіздіњ алдыњызда осы
аќшаны бере алатын д‰ние-
дегі жалѓыз адам т±р. Кμріп
т±рсыз ба? Кμріп т±рсыз ба
деймін? О, міне енді д±рыс...
Сіз аќша с±рауѓа келдіњіз,
біраќ алдымен ол кісініњ
μзіњізге ыстыќ ыќыласын алу-
ыњыз керек... т‰сіндіњіз бе?"
"Т‰сінетін сияќтымын". Мен
Ресейдіњ аќшасыныњ ќ±нсыз-
данып кеткенін пайдаланып
осы соњѓы машинамды сатып
аларда  кμршім Т‰кшыќпастан
аќша с±раѓанымды есіме ал-
дым... "Ал енді бастањыз" дейді
режиссер. "А-ссс – салауу-ма-
ѓалμйк‰м, Т‰ке!!!" деймін тура
сондаѓыдай кμлгіри к‰ліп...
"Тоќта, – деп айѓайлай сала-
ды режиссер, – ќайдаѓы асса-
лау, ќайдаѓы Т‰ке?... Т‰ріњ та-
маша, –  деп ж±батады сосын
ол мені, тегі есімнен м‰лдем
ауысып кетер деп ќорыќќан
болу керек, – енді мєтінді есі-
њізге т‰сіріњіз".  "Енді Сіз
тоќтай т±рыњыз,  – деймін мен
есіме мєтін сμздері  т‰спей. –
Мєтін ќайда мен ќайда... "Ал
бастањыз, – дейді сосын мен
образѓа кірген кезде.   "Аса
ќадірменді Асќартау Биіктау-
±лы, мен шаѓын ауылдаѓы ша-
ѓын мекеменіњ... "Стоп, мотор
– деп айѓайлайды режис-
серім, – аќша ќайда, есіње
т‰сір..." Мен кμзімді ж±мам.

Біздіњ μњірге ‰лкен кісініњ
μзі келетін болды. Ол кісініњ
алдында ќысќа да н±сќа, ма-
ѓыналы сμйлей алатын адам
керек. ¤њірдіњ басшысы "бір
сμйлесе осы сμйлер" деген
кішігірім ќызметкерлердіњ
бєрін тізіп ќойып сμйлетіп
шыќты. Ешкім кμњілінен шыќ-
пады. "Айналайындар-ау,
дайын мєтінді оќи ал-
майсыњдар ма?... не
деген с±мдыќ... м±ны-
мен ќайтып ел бо-
ласыњдар?" Басшы
б±рќан-талќан болды.
Меніњ кезегім келген-
де мен айттым: "Басе-
ке... не єлгі... мен жат-
танды сμзге жоќ едім...
μз сμзіммен айтып
кμруге болмас па
екен?" Басшыныњ
сμйлеуге халі жоќ, ал-
дымен ќабаѓын т‰йді,
сонсоњ бетін тыржит-
ты, аќыры кμзін
ж±мды да "гєпір" де-
генді білдіріп басын
изей салды. Мен бас-
тап кеп кеттім: "Аса
ќ±рметті Асќартау Биік-
тау±лы! Мен шаѓын
елді мекендегі, шаѓын
ѓана мекеменіњ шаѓын
ќызметкерімін... Біздіњ меке-
меміз μзі шаѓын болѓанымен
ондаѓы тындырылып жатќан
істер аз емес. Біздер келешек-
ке ¤зіњіздіњ сызып берген сара
жолыњызбен ќарыштай ќадам
басып бара жатырмыз. Сіздіњ
кемењгер басќаруыњыздыњ
арќасында данышпан идея-
ларыњызбен м±здай ќару-
ланѓа біздер..."  Сілтедім. Ел
аузын ашып, кμзін ж±мып
±йып ќапты. Бастыќтыњ кμзі
‰лкейіп, ќ±лаѓы жыбырлап ќоя
берді. Сосын былай аяќта-
дым. "Сізге аќындар т‰н ±йќы-
сын тμрт бμліп ќанша поэма,
дастандарын арнаса да, жа-
зушылар тањды-тањѓа ±рып
Сіздіњ жарќын образыњызды
сомдаса да, журналист аѓай-
ын сμздіњ сμлін аѓызып мадаќ-
таса да, ѓалымдар Сіздіњ ѓ±ла-
малыѓыњызѓа тењеу таба ал-
май бастары ќатса да, Сіздіњ
шын мєніндегі Орасан зор
ењбегіњізді толыќ баѓалау
м‰мкін емес... Біздіњ ауылдыњ
ењбектеген баласынан, ењкей-
ген ќартына дейін Сізге шексіз
риза. Меніњ ауылдастарым
осы ризашылыќ сезімімізді
жеткізуге мені єдейі жіберген
еді. Кμрші кемпір намаз оќыѓан
сайын Алладан Сізге ±заќ
ѓ±мыр тілейтінін жеткіз деп еді
Сізге".

Ду ќол шапалаќ. "Болды",
деді басшыњ ќолын жоѓары
кμтеріп. Кμзі к‰лімдеп, арќа-
сынан ауыр ж‰к т‰скенін жа-
сырѓан жоќ. "Енді дайындањ-
дар, єлі бір айдай уаќыт бар,
ол жерде уаќыт шектеулі... аз-
ѓантай мєтінге ‰лкен ойды си-
ѓызу керек, – деді бірінші за-
мына  ќарап, – ќате кетпесін,
μзіњ тікелей баќылауыња ал.
Сосын єлгі намаз туралы
жерді ойластырыњдаршы, ар-
тыќтау емес пе?.. Бір сμзбен
айтќанда, бєрі ойдаѓыдай бо-
латын болсын...". Бопты.

Сосын басталды дейсіњ,
к‰ніне екі рет т‰ске дейін екі
саѓат, т‰стен кейін екі саѓат...
репетиция... Менімен бірге
ќол шапалаќтайтындар, μтірік
к‰летіндер де к‰нде келеді.

Бір апта ќалѓанда алдымен
реттеуші, сосын н±сќаушы,

     ПРОЗА Т‰кшыќпасты ойлаймын...
"Дубль екі, кадр жиырма тμрт.
Начали" деп айѓайлайды ре-
жиссер. "О Т‰ке, а-ссс – са-
лауу-маѓалμйк‰м", –  деймін
патшаѓар сарањдыѓы ±стап
бермей ќала ма деп. "Тфу-у, –
дейді к‰йіп кеткен режиссер...,
– какая бездарность..."  Осы-
ныњ бєрін біздіњ бастыќ, біздіњ
бастыќтыњ бастыѓы, біздіњ
бастыќтыњ бастыѓыныњ бас-

тыѓы, аймаќтыњ т‰рлі
лауазымдаѓы, т‰рлі
дењгейдегі бастыќтары
мен бастыќсымаќтары
бір кісідей тамашалап
т±рады...

Аќыр аяѓында ре-
жиссердіњ менен нені
талап етіп т±рѓанын
т‰сінем. Т‰сінем де
Т‰кењ мен Асекењді бір
образѓа біріктірем.
Кμзімді ж±мам Т‰кењ,
кμзімді ашам Асекењ...
Ж±мам-ашам, ж±мам-
ашам... ж±ма беріп
ашам... аша беріп
ж±мам... Енді деп ой-
лаймын, Т‰кењді ±мы-
тып тура Асекењніњ
μзінен бірдење, айта-
лыќ лауазым, атаќ, ќыз-
мет с±рау керек... Міне
осы рμлді ойнап шыѓу-
ым керек... Сосын кішке-

не жμткірініп алып образѓа
кіріп μте бір ±яњ, μте бір сон-
дай ж±мсаќ та жаѓымды дау-
ыспен (т‰рім боса болмаса
келіп т±р ѓой) екі сμздіњ біріне
Сіздіњ кемењгерлігіњіз бен
кμрегендігіњіздіњ арќасында
дегенді араластыра отырып
бастап кеп кетем...

"Ќалай?" – дейді режиссер,
μзіне-μзі ырза болѓан кейіпте
ќымбат ќара пиджагы ќара
терге малынып ќасындаѓыла-
рѓа. "Тамаша", – деп уралай
ќол соѓады бєрі мына тегін ко-
медияныњ кμрермендері бол-
ѓанына мєз болып. "Дегенмен,
єлі болѓан жоќ, енді ќолы
ќалды", – дейді режиссер
меніњ ќолыма ќарап т±рып...
"Е, Жаратќан ием, – деп кμкке
ќараймын, –  Алла таѓалам-ау,
соншама не жазып ем, осын-
ша тозаќтыњ отына шыжѓыра-
тындай...". "Екі ќолыњызды бе-
керге ербењдете бересіз, б±л
‡лкен кісініњ алдында ‰лкен
єдепсіздік, – дейді режиссер
енді ќолѓа кμшудіњ ќамына
кірісіп. Т‰сір, ќолыњызды...
т‰сір деймін..." Мен ќолымды
т‰сірем де байќаусызда таѓы
кμтеріп ќалармын деп екеуін
айќастырып бірін біріне ±ста-
тып ќоям... "Ойбай-ау, ќос ќол-
дап ќай жеріњізді ±стап т±рсыз
μзіњіз, оныњыз тура бір ќашып
кететіндей", дейді сосын ре-
жиссерім баж-б±ж етіп. "Да-да,
что-то маѓан тоже ±намай т±р
осыныњ ќолы" дейді, меніњ
бастыѓымныњ бастыѓы режис-
серді ќоштап...

Дєл ертењ келеді деген к‰ні
хабар жетті. Ол кісініњ жоспа-
ры μзгеріп кетіпті, шамамен
бірер айдасын, яѓни к‰зге са-
лым келеді-мыс. "Как раз
дайындалуѓа уаќыт жеткілікті,
– дейді бастыќ таѓы да біраз
уаќыт барына ќуанып, – дайын-
дыќты ‰збењдер... ‰детіњдер...
ертењнен бастап жања ќар-
ќынмен, жања леппен кірісу
керек", – деп ќосып ќояды со-
сын.

Мен ѓ±мырымда бірінші рет
сμз сμйлеуді ‰йренген к‰нге
лаѓнет айттым...

Єбутєліп ЄМІР.
Ќостанай ќаласы.

Ќ±дайсыз ќатал ќоѓам мойытпаѓан,
Айекењ шын берілген наѓыз м‰мін!

Єуелден бекзат болмыс, дархан адам,
Ел ж‰гін ќиын шаќта арќалаѓан.
¤з ‰йін намазхана-мешіт ќылып,
Жанынан имандылар тарќамаѓан.

Жалпаќ ел ќ±рмет т±тып, аялаѓан,
Айекењ елден барын аямаѓан.
Ираннан келген бір топ намазхандар,
Сол ‰йде ж±маны оќып, саялаѓан.

Болса егер мандатына сай ілімі,
Замана баѓалар μз лайыќ ±лын!
Ќыдырдай ќ±рмет кμрді Айм±хаммед,
Халыќќа тμге ж‰ріп ќайырымын.

Кеудесі алтын ќамба, толѓан ілім,
Оњынан Айекење орнады к‰н.
Ташкентте М‰фтиаттан р±хсат алып,
Зањменен бекіттірді молдалыѓын.

Аллаѓа айта ж‰ріп разылыѓын,
Бєделмен орындатып ќажылыѓын –
Дос болды діндарлардыњ бєріменен,
Сыйласып, хат алмасып, жазып ілім.

Сан шєкірт тєлім алып, саѓалаѓан,
Айекењ – Алла ќ±лы, адал адам.
Бас м‰фти Сєдуаќас Ѓылмани,
Молдалыќ ењбегін зор баѓалаѓан.

Ќудалау, ањду, с‰ргін басылѓан соњ,
ќатердіњ ќара б±лты ашылѓан соњ.
Басына Ер-‡мбетей белгі ќойды,
Ќастерлеп, дєл бір жарым ѓасырдан соњ.

¤ркендеп бала-шаѓа, немересі,
Кењінен жайылды елге керегесі.
Кемді к‰н кμрген бейнет ±мытылды,
"Сары алтын – сабыр т‰бі" деген осы.

Жасында кμрсе-даѓы ќанша нєубет,
Жаќсы к‰н туды аќыры, ањсаѓан кμп.
Тар жолдан таймай μткен тарланбоздыњ,
Тыњдады ел уаѓыздарын тамсана кеп.

Сый кμріп Ќостанайдыњ ќаласында,
Жеткізіп туѓан-туыс, баласын да.
84 жасќа келіп д‰ние салды,
Армансыз аѓайынныњ арасында.

¤мірдіњ м±здай еріп кμп шемені,
Уаќыт μзі барын екшеді енді:
Деуші еді, дін ислам тамыр жайса
жалѓыз-аќ атамыздыњ кμксегені.

Жазыќсыз ж±тса-даѓы кμп ±лдарды,
Ќара б±лт жаппас елдіњ кμгін мєњгі.
Азат ел Ќазаќстан, ата дінмен,
Ќауышып ел арманы орындалды!

Б‰гінде Ќостанайдыњ ќаласында,
Мешіт бар атында оныњ, нанасыњ ба?!
Мєњгілік ќ±рметке ие – Аймаѓанбет
Жењіске жеткен ¤МІР – дара сында!

Тарихќа  жазылды енді аты мєњгі,
¦рпаќтан мєњгі μлмеске пєтуа алды.
Бір мешіт ашсам деумен μтіп еді,
Б‰гінде бір мешіттіњ атын алды!

Бекзаттан, – дейді, ќазаќ,
– белгі ќалар,

Ерені ескерілсе ел ќуанар.
Ардаќты Аймаѓанбет Спан±лы,
Баѓањыз ќ±рмет, таѓзым ендігі алар!

Азанмен атады енді тањ да к‰ліп,
Елім бар баѓдары айќын, арманы ныќ!
Безбені уаќыттыњ кμрсетті μзі
Рахымды,
Алла – єділ,
Алла ±лыќ!!!

 Абылай МАУДАНОВ.
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Екшеп ќарайыќ
Тілдер туралы даулар біздіњ

ќоѓамымызды жер ќатынастары ту-
ралы даулардан кем жањѓыртып
жатќан жоќ. Б±л кездейсоќ емес. Б±л
жерде тек білім саласы жайлы емес,
миллиондаѓан азаматтардыњ таѓды-
ры туралы сμз ќозѓалып отыр. Бірден
айтайын, мен, єрине, тілдерді оќып
‰йренуді жаќтаймын.

Біраќ б±л ретте, бастауыш сынып-
тарда балаларѓа ‰йреншікті пєн бой-
ынша оќыту тілінде сабаќ ж‰ргізу
аќылѓа ќонымды деп есептеймін. Ал
єрі ќарай кμптеген с±раќтар туын-
дайды. Оныњ ішінде кμбі тікелей
єдістер мен ойлардыњ кμлеміне бай-
ланысты. Аѓылшын тілініњ мањызды-
лыѓы ешбір жаѓдайда еліміздіњ да-
муына жєне оныњ келешегі ‰шін
талќыѓа салынбайды. Дегенмен,
меніњ ойымша, басты бμгет – сонау
μзім мектепте оќыѓан кезден бері
кμптеген перспективалыќ ойлар
ќ±рылѓан болатын. Мысалы, мектеп-
терде μндірістік оќыту  элементтері-
мен 11-жылдыќќа енгізу,  б±л – экс-
перименттен жалпылыќќа кμшу.
Шектелген ауќымда ќандай іс болса
да, жаќсы, жаман, тіпті ерекше жоѓа-
ры нєтиже берсе де, жалпылама жаѓ-
дайда, єсіресе асыѓыс мєжб‰рлеу
жаѓдайында  басќаша нєтиже кμрсе-
туі м‰мкін. Оныњ ‰стіне, ќазаќстан-
дыќ мектептерде ‰штілді білім бе-
руді дамыту дарынды балаларѓа ар-
налѓан 30 эксперименттік мектептер,
20 Назарбаев Интеллектуалды мек-
тептері мен ќазаќ-т‰рік лицейлер
тєжірибесі бойынша ж‰зеге асыры-
латын болады. Неге эксперименттер
тек дарынды балаларѓа арналѓан мек-
тептерде ѓана? Ќазаќстанда кμптеген
орта мектеп оќушыларына баѓытта-
лѓан жалпы білім беру мектептері бар.
Ал жекелеген оќыту мен ауылдыќ
мектептер ше? ¦лттыќ білім беру
ж‰йесінде жалпы орта білім ±йым-
дарыныњ 44% ‰лесін ќ±рап отырѓан
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шаѓын жинаќталѓан мектептердіњ
жайы ќалай болмаќ? Осы мектептер-
де енгізілгелі отырѓан жањалыќтар
эксперимент т‰рінде ж‰ргізілді ме?

Айтпаќшы, 2000-жылдардыњ ор-
тасында физика жєне математика
пєндерін аѓылшын тілінде оќыта ба-
стаѓан кейбір мектептерде жасалѓан
эксперимент не болды? Єлі есімде,
сол кездері педагогикалыќ ќыз-
метімді ж‰зеге асырып ж‰рген Ќос-
танай ќазаќ-т‰рік лицейінде осы экс-
периментті ж‰зеге асыру ‰шін апта
сайын физика жєне математика м±ѓа-
лімдерін айќаймен Ќостанай ќаласы-
ныњ № 9 ОМ жєне Ы.Алтынсарин
атындаѓы дарынды балалар мектебі-
не жіберетін. Сонда осы эксперимент
тоќтап ќалмап па еді? Ќандай себеп-
пен? Неліктен? Осы с±раќќа жауап
берілді ме?

Егжей-тегжейін т‰сіндіру ‰шін
былай айтуѓа болады: спортта бола-
шаќ чемпиондарды бейінді дайын-
дайды, ал дене шыныќтыру сабаќта-
рында тек белгілі бір ортаны ќамти-
ды. Тілдік даярлыѓы туралы да дєл
осылай айтуѓа болады. Жалпы тілдік
дењгейді арттыру  бір бμлек, тілді
кєсіби пайдалану  басќа.

Таѓы да ерекше к‰тпейтін кедергі-
лерді де ескеру ќажет. Тар шењберлі
мамандарѓа (мысалы, дєрігерлер,
технологтар жєне т. б.) ѓылыми жа-
њалыќтарды аѓылшынша оќу μте
ќажет. Біраќ ѓылыми тіл – б±л басќа-
ша, ол кμшеде пайдаланатын тіл емес.
Сондыќтан μз бетінше жалпы тілдік
дайындау кєсіби салаларда, олим-
пиада спортшыларын тањѓы жат-
тыѓуѓа дайындаѓаннан асып т‰спейді.
Сол ‰шін мамандарды наќты міндет-
терді т‰сіне отырып, арнайы дайын-
дау ќажет.

Тілдік ортадаѓы проблемаларды
єлі ешкім тоќтатќан жоќ. Неге мил-
лиондаѓан ќазаќтар орыс тілін кере-
мет мењгеріп алды? ¤йткені, оњдаѓан

жылдар бойы мыњдаѓан орыстілді-
лермен іргелес μмір с‰рдік, ењбек
еттік, араластыќ. Міне, сондыќтан
ќазаќстандыќтар жаппай аѓылшынша
мењгеріп алу ‰шін сол дењгейде тілдік
орта, к‰нделікті байланыс ќажет, кем
дегенде, ж‰з мыњдаѓан аѓылшынша
сμйлейтіндермен тілдік ќарым-ќаты-
наста болуы тиіс. Тек екі жол бар:
Ќазаќстан аумаѓынан уаќытша тыс
шыѓу (б±л керемет нєтиже берері
сμзсіз, біраќ жаппай болуы м‰мкін
емес) немесе осы жерге бір кездері
адамдар тыњ игеруге келгендей,
осындай кμлемде аѓылшын тілдік-
терді тарту. Біраќ б±л арман.

Ал б‰гін отандыќ білім беру
ж‰йесі осындай т‰бегейлі реформа-
ларѓа дайын ба? Жаппай ‰штілді
білім беруді енгізу бойынша жоспар-
лар ќаншалыќты шынайы? Ќандай
тєуекелдерге бел буып отырмыз?

‡штілді білім беруді енгізуге
м±ндай ќатањ мерзімдер белгілеу,
жеделдету ‰дерістері ќаншалыќты
ќажет?

Єрине, ѓылыми-техникалыќ ‰де-
рістіњ μз ќарќыны тиісті ±тќырлыќ-
ты талап ете отырып, жеделдетіл-
ген. Б‰гінгі к‰ні мамандардыњ саны
жеткіліксіз жєне барлыќ ќазаќстан-
дыќ мектептерде ±йымдастырушы-
лыќ жєне материалдыќ-техникалыќ
жаѓдайлары ќалыптаспаѓан, біраќ
ойлап ќарасаќ, біз б±л жањалыќты
б‰гін жєне ертењ енгізе салмаймыз.

Алайда, оныњ ќиыншылыѓыныњ
кμп болатындыѓы мен μзгерістердіњ
табанды дайындыќты ќажет етері
сμзсіз.

Г‰лвира М¦САБЕКОВА,
педагогика ѓылымдарыныњ
кандидаты, Ы.Алтынсарин

атындаѓы АрќМПИ
проректоры, облыстыќ "Н±р

Отан" ¦ДП филиалыныњ саяси
жєне Арќалыќ ќалалыќ

ќоѓамдыќ кењесініњ м‰шесі.

ДІНІЊ – ДІЊГЕГІЊ

ТІЛ ТАЗАЛЫЃЫ

¦лыќ мейрамдаѓы
±лттыќ ойындар

Ќ±рбан айт мерекесіне орай аудан єкімініњ м±рындыќ
болуымен ±лттыќ спорт т‰рлерінен μњірлік турнир μтті.
Балалар жєне жасμспірімдер спорт мектебі мен Сарыкμл орта
мектебінде жалауын т‰рген жарысќа аудан жєне ауылдардыњ
спортшылары ќатысты.

Ќазаќ к‰ресіне 1998 жылы туылѓандар мен одан кішілер, ал  тоѓыз-
ќ±малаќ пен  асыќ атуѓа 2001 жылѓы жєне одан ‰лкендер ќатысты.

Нєтижесінде, ќазаќ к‰ресінен соналылыќ Ш.Ќапышев абсолюттік
чемпион атанды. Сондай-аќ, 1-орындарды Д.Ќарамолдин (40 келі),
Ю.Каримов (45 келі), К.Кравцов (50 келі), Е.Молдахметов (55 келі),
А.Муратов (60 келі), Б.Жумаев (66 келі) баѓындырды. Ал, тоѓызќ±ма-
лаќтан ќыздар арасында I орынды Ш.Ахметкаримова, II орынды
А.Усипбаева, III орынды А.Артемчук алды.  Ал, ±лдар бойынша 1-
орынды Є.Зайкенов, 2-орынды Н.Шынуар, 3-орынды В.Мартыненко
еншіледі. Сондай-аќ,  асыќ ату бойынша 1-орынды В.Головков, 2-
орынды А.Вейгель, 3-орынды Б.Жањатілек  μзара бμлісті.

Сарыкμл ауданы.

Ќ±рбандыќ еті
‰лестірілді

Ќостанайда Ќ±рбан айт мерекесінде ашылѓан Аймаѓанбет ќажы
Спан±лы мешітінде ќайырымдылыќ шаралары басталып кетті.

Мєселен, айттыњ алѓашќы екі к‰нінде ќ±рбандыќќа мал шалѓан
кісілердіњ тілегі ескеріліп, сойылѓан малдыњ ‰штен бір бμлігі Ќазаќ-
стан м±сылмандары діни басќармасыныњ тапсырмасы негізінде Ќос-
танай ќалалыќ єкімдігі халыќты ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік
баѓдарламалар бμлімі ±сынѓан тізім бойынша, Баќытбек Н±рѓабыл-
±лыныњ басшылыѓымен м‰гедектерге, к‰нкμрісі тμмен, кμпбалалы
отбасыларына таратып берді.

¤кіл имам ризашылыѓын білдіріп, алѓыстарын жаудырѓан азамат-
тарѓа Ќ±рбан айттыњ μзіне тєн ерекшеліктерін т‰сіндірді. Сμйтіп,
Ќ±рбан айт кезінде барша дін жолында ж‰рген азаматтар да, кμмек-
ке м±ќтаж жандар да ‰лкен ќуанышќа бμленді.

Сонымен ќатар кейбір ж‰ріп т±руы ќиын кісілердіњ ‰йіне жеткізілу
жаѓы да ќарастырылѓан.

ЌМДБ-ныњ Ќостанай облысындаѓы
μкілдігініњ баспасμз ќызметі.

Ќ±рбан айтты кењ
кμлемде атап μтті

Ќ±рбан айт –
Ислам дініндегі ењ
мањызды мейрам-
ныњ бірі. Айтулы
мерекені сарыкμлдік
м±сылмандар да кењ
кμлемде атап μтті.

Айттыњ алѓашќы к‰ні
т±рѓындар "Аќќозы
ќажы" аудандыќ орталыќ мешітіне айт намазына жиналды. Аудан
єкімі Эльдар К‰зенбаевтіњ ќ±ттыќтауын оныњ орынбасары Елжан
Т±рабеков жеткізді. Сондай-аќ, бас имам Дєулетбай ќажы Єбдіха-
лыќ та ќауымды ќ±тты мерекемен ќ±ттыќтады.

 Бас имамныњ берген мєліметіне с‰йенсек, Ќ±рбан айт к‰ндері
АІІБ 5 отбасыѓа, єкімшілік пен ќ±ќыќ ќорѓау органдарыныњ μкілдері
жєне мешіт 65 отбасыѓа, барлыѓы 402 келі ет ‰лестірілді.

Жалпы, ќасиетті мерекеде ќ±рбандыќќа мал шалынып, мол дас-
тархан жайылды. Ж±рт бір-біріне ќонаќќа барып, осындай мейрам-
ѓа жеткізген Аллаѓа ризашылыѓын білдіреді.

 Сарыкμл ауданы.

Руслан
      ЄЛКЕЕВ

Ана тіліміздіњ биік
мінберлер мен ‰лкен жи-
ындарда есіктен сыѓа-
лап, "μгей баланыњ" к‰йін
кешіп ж‰ргені аздай,
кμшелердегі мекеме-
лердіњ мањдайшалары,
кμше атаулары мен жар-
намаларда да ана
тіліміздіњ "саќау тілге"
айналып ж‰ргені жасы-
рын емес. Дєл жанында
орыс тілінде ќатесіз,
аныќ, дєл аудармасы-
мен берілген сμздіњ
ќазаќ тіліне келгенде
аќсап шыѓа келетіні
т‰сініксіз. Осы олќылыќ-
пен к‰ресу маќсатында
Рудный ќалалыќ
Тілдерді оќыту орталы-
ѓыныњ мамандары кμше-
лердегі жарнамаларѓа
рейд ж‰ргізді.

Ќазаќстан Республи-
касыныњ "Тіл туралы" Зањыныњ
19-21 баптарына сєйкес, кμше-
дегі кμрнекі аќпараттар мен жар-
намаларда ќазаќ тіліндегі мєтін
жоѓарыда, орыс тіліндегі мєтін
тμменде орналасуы керек. Біраќ
іс ж‰зінде барлыѓы керісінше
екен. Ќазаќ жєне орыс тілдерін-
де ќатар берілуі керек кейбір

Бір кμшеде 37 ќате
– Біздіњ маќсатымыз –

біреуді жазалау, ‰ркітіп,
ќорќыту емес, басќалар-
дыњ кμрнекі аќпаратты,
жарнаманы д±рыс жазуы-
на кμмектесу, ескерту бере
отырып д±рыстату, не-
ліктен осындай ќателер
кетіп жатќаныныњ астары-
на ‰њілу. Барлыќ жауап-
кершілікті жарнамалыќ
агенттіктерге ысырып тас-
тауѓа болмайды. Мєтінді
"Гуглдан" аудара салмай,
оны тіл маманына немесе
біздіњ орталыќќа тек-
сертсін. Сонда ѓана ісіміз
алѓа басады. Тіліміздіњ
мєртебесі артады, – дейді
Тілдерді оќыту орталыѓы-
ныњ жетекшісі Жанна
Жањбыршина.

Тексеріс ќорытынды-
сы бойынша тіл саќшы-
лары "Ономастика тура-
лы" Зањѓа с‰йене отырып
ќатесі бар аќпараттар-
дыњ иелеріне ескерту жа-

сады. Б‰гінніњ μзінде "Айс±лу",
"Юничел" д‰кендері мен "Magic
Lamp" туристік агенттігі сол ќате-
лерді т‰зетіп, азаматтыќ таныт-
ты. Енді мамандардыњ ескертуі-
не ќ±лаќ аспаѓан ќалѓан
кєсіпкерлерге 50 айлыќ есептік
кμрсеткіш кμлемінде айыпп±л
салынуы м‰мкін.

Ќуаныш
   ЕСЌАБЫЛ

жарнамаларда ќазаќ тілі м‰лдем
±мытылыпты. Кμз с‰рінтерлік
грамматикалыќ ќателер де
кμшеніњ єр б±рышында "мен
м±ндалап" т±р. Єрине, бір ѓана
рейдпен т‰гел ќаланы аралап
шыѓу м‰мкін емес. Дегенмен бір
ѓана шаѓын ауданныњ μзінен ма-
мандар 37 ќате тапќан.

СПОРТ
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Браконьерлер
±сталды

ОІІД полицейлері ќылмыстыњ ізін суытпай ањ
аулаудан ќайтып келе жатќан екі адамды ±стады.
Машинадан екі еліктіњ еті мен ќару табылды.
Соталды тергеуі басталды.

10 ќырк‰йек к‰ні Федоров кентіне жаќын жерде Ќостанай АІІБ
табиѓат ќорѓау полициясы тобыныњ ќызметкерлері жергілікті поли-
цейлермен бірге рейд ж‰ргізіп, бір машинаны тоќтатќан еді. "LEXSUS
LX470" машинасыныњ 46 жастаѓы ж‰ргізушісі Челябі ќаласынан ањ
аулауѓа келген екен. Ќостанайлыќ танысымен бірге ањ аулап келе
жатќан оныњ кμлігінен елік етімен ќоса тегіс ±њѓылы мылтыќ пен 50
патрон табылды. Зањсыз ањ атќандарѓа ќатысты ЌР Ќылмыстыќ
Кодексініњ 337 бабы бойынша ќылмыстыќ іс ќозѓалды.

Облыс жолдарыныњ к‰рделі учаскелерінде
жергілікті полиция ќызметі ќызметкерлері жол
ережесін саќтауѓа шаќырѓан баннерлерді
орнатты.

Ескерту баннерлері
орнатылды

Баннерлерде жол ережесініњ
кμлікті мас к‰йінде ж‰ргізу, ќозѓа-
лыстыњ ќарсы бетіне шыѓып кету,
±ялы телефонмен сμйлесу, жыл-
дамдыќты асыру сияќты негізгі
т‰рлері бойынша  аќпарат беріл-
ген. "Жыл басынан бері облыста
298 жол апаты болды, онда ќаза
тапќандар саны – 49. Сондай-аќ,
415 адам єрт‰рлі дене жараќа-
тын алды. Апаттардыњ негізгі се-
бептері ж‰ргізушілердіњ м±ќият
болмауы жєне ережені б±зуы.
Баннерлерді жолдыњ к‰рделі,
сондай-аќ жол ережесі жиі б±зы-
латын учаскелерінде  ж‰ргізуші-

Отбасыныњ шырќы б±зылса...

 Ќылмыстыќ ќ±ќыќ
б±зу картасы
ЄР ЕЛДІ МЕКЕНДЕ
ІСКЕ ЌОСЫЛАДЫ

Мањызды мєселелердіњ бірі –
¦лт жоспарыныњ  32-ќадамын,
яѓни  "Ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зу кар-
тасы" ±лттыќ аќпараттыќ ж‰йесі
негізінде "Ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зу
картасы" интернет-порталын
ќ±ру.  ¦лт жоспарында айтылѓа-
нындай, б±л ќоѓамѓа ішкі істер
органдары ж±мысыныњ тиім-
ділігін баќылауѓа м‰мкіндік бе-
реді. Карта онлайн тєртіпте об-
лыс орталыѓында, Арќалыќ, Руд-
ный, Лисаков жєне Жітіќара ќала-
ларында ж±мыс істеуде. Жыл со-
њына дейін жоба облыстыњ бар-
лыќ елді мекендерінде іске ќосы-
лады. Карта тілек білдіргендердіњ
барлыѓына ѓаламтор арќылы
елді  мекенніњ  картасында  ќыл-
мыстылыќ туралы мєліметтер-
мен танысуѓа, сондай-аќ ќылмыс
кμп тіркелетін учаскелерді кμру-
ге м‰мкіндік береді. Мысалы, об-
лыс орталыѓында картаѓа сєйкес
ќылмыстыњ м‰ліктік т‰рлері алањ-
даушылыќ тудырады.

ОІІД бастыѓыныњ орынбасары
полиция полковнигі Е.Файзу-
линніњ айтуынша, жергілікті поли-
цияныњ ќажырлы ењбегініњ нєти-
жесінде μњірде ќоѓамдыќ орын-
дар мен кμшелердегі ќылмыс-
тардыњ саны азайѓан. Кμше ќыл-
мыстарыныњ ќ±рылымында ден-
саулыќќа аса ауыр зиян келтіру
19 пайызѓа, б±заќылыќ 42 пайыз-
ѓа, кμлік ќ±ралдарын айдап кету
50 пайызѓа кеміген. Жасμспі-
рімдер ќылмыстылыѓы, сондай-
аќ т±рмыстыќ ќылмыс кμрсеткіш-
тері б±рынѓыдан айтарлыќтай
тμмендеген. Облыс жолдарында
алдын алу ж±мысыныњ арќасын-
да жол-кμлік оќиѓаларыныњ саны
шамамен ‰ш есеге азайѓан. Апат-
тарда ќаза тапќандар мен жара-
ќаттанѓандар саны да жартысы-
на ќысќарды. ¤њірдегі ќылмыс-
тыќ жаѓдай жасалатын ќылмыс-
тарѓа т±раќты т‰рде талдау жасау
арќылы баќылауѓа алынѓан,
жергілікті полиция ќызметініњ к‰ші
соѓан орай орналастырылады.

Ќ¦ЌЫЌТЫЌ  МЕКТЕП

Ќостанай ќаласы ІІБ полицей-
лері Отбасы к‰ніне орай "Отба-
сындаѓы татулыќ" акциясын
μткізді. Тєртіп саќшылары
єрт‰рлі ±жымдармен кездесіп,
т±рмыстаѓы зорлыќ-зомбылыќ-
тыњ алдын алу туралы єњгіме
ж‰ргізіп, аќпараттыќ материал-
дар таратты. Єсіресе, отбасы-
ныњ берекесін алып, ќорѓау ±йѓа-

рымы шыѓарылѓан жєне мінез-
ќ±лќына ерекше талап ќойыл-
ѓан адамдардыњ белгіленген
шектеулерді саќтауына ерекше
назар аударылды. Сондай-аќ,
отбасында ќ±ќыќ б±зуѓа бейім
т±лѓалар мен ќолайсыз отбасы-
лармен ж±мыс ж‰ргізілді.

Атап μтерлік бір жай, жыл ба-
сынан бері Ќостанай ќаласын-

Облыстыњ ішкі істер
департаментінде    ЌР Бас
прокуратурасы ќ±ќыќтыќ
статистика жєне арнаулы есептер
бойынша Комитетініњ тμраѓасы
Сєуле Айтпаева азаматтарды
ќабылдап, жергілікті полиция
ќызметініњ ж±мысымен танысты.

ОІІД баспасμз ќызметініњ  материалдары
бойынша дайындаѓан М.ЌАБДРАХМЕТОВА.

лердіњ назарын аудару жєне
тєртіпке шаќыру ‰шін орнаттыќ",–
дейді ОІІД жергілікті полиция ќыз-
меті бμлімшесініњ бастыѓы А.Бек-
маѓамбетова.

"Тєуекелге бел бума! Басып
озба!", "Белдікті таѓып ал!", "Жыл-
дамдыќты азайт!" деген жазула-
ры бар баннерлер ќалаларда,
сонымен ќатар республикалыќ
мањызы бар жолдарда орнатыл-
ды. Тєртіп саќшыларына баннер-
лерді дайындауѓа Ќостанайдаѓы
"Forte bank" филиалы кμмектесті.
Б±л маќсатќа 600 мыњ тењге
бμлінді.

да єйелдерге ќатысты жасалѓан
568 ќылмыс тіркелген. 1450
ќорѓау ±йѓарымы шыѓарылѓан.

Ќостанай ќаласы ішкі істер
бμлімініњ ќызметкерлері отба-
сында зорлыќ-зомбылыќ кμрген
єйелдерге даѓдарыс орталыѓы-
ныњ кμмегіне ж‰гіну ќажеттігін
ескертеді. Зорлыќ-зомбылыќтан
зардап шеккен єйелдер мен ба-

ОЌИЃА

32-ќадам. "Ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зу
картасы" ±лттыќ аќпараттыќ
ж‰йесі негізінде "ЌЫЛМЫСТЫЌ
Ќ¦ЌЫЌ Б¦ЗУ КАРТАСЫ" интернет-
порталын ќ±ру. Б±л картада еліміз-
де 1 аптадан єрі кетпейтін мерзімде
жасалѓан барлыќ ќылмыстыќ ќ±ќыќ
б±зушылыќ тіркелетін болады. Б±л
ЌОЃАМЃА ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ
Ж¦МЫСЫНЫЊ ТИІМДІЛІГІН БАЌЫ-
ЛАУЃА М‡МКІНДІК БЕРЕДІ

ЌР Президенті Н.Є.Назарбаевтыњ
"100 наќты ќадам" ¦лт жоспарынан.

3 класты мемлекеттік єділет ке-
њесшісі С.Айтпаева тєртіп саќ-
шыларымен кездесу кезінде
жергілікті полиция ќызметі ж±мы-
сын баѓалаудыњ негізгі μлшемі –
азаматтардыњ сенімі екенін атап
μтті. Б‰гінде облыста 3 мыњдай
адамнан ќ±ралѓан 500-ден астам

ќоѓамдыќ ќ±рылым бар. Ќоѓам-
дыќ тєртіпті саќтау ісіне ќосќан
‰лесі ‰шін 118 ќоѓамдыќ кμмекші
марапатталды.

ОІІД бастыѓы полиция полков-
нигі Б.Аймаѓамбетов Бас проку-
ратура μкілімен кμкейтесті мєсе-
лелер туралы пікірлесті.

лаларѓа арналѓан орталыќтыњ
байланыс телефоны мынадай:
8(7142) 22-65-32. Єйелдерді
зорлыќ-зомбылыќтан ќорѓау
жμніндегі топтардыњ телефонда-

ры: 8(7142) 56-62-98 (облыстыњ
ішкі істер департаменті), 8(7142)
52-68-19, 54-04-07 (Ќостанай
ќаласыныњ ішкі істер басќарма-
сы) жєне 102.
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Ханжатќан – Ќостанай об-
лысы, Єулиекμл ауданы,
Ќ±см±рын кμлініњ оњт‰стік ба-
тыс ойпањындаѓы б±рынѓы елді
мекенніњ атауы. Мемлекет ќай-
раткері, єскери ќолбасшы, сая-
сатшы, ќазаќ халќыныњ 1837 -
1847 жылѓы ±лт-азаттыќ ќозѓа-
лысыныњ кμсемі, Ќазаќ ханды-
ѓыныњ соњѓы ханы (1841 - 1847
ж.ж.)  Кенесары  Ќасым±лыныњ
осы жерде єскерімен т±рѓан
кезењдеріне байланысты болѓа-
нын тарихи деректерден,
т±рѓындардан білдім. Ќ±см±-
рын, Киров, Ключевой, Д‰збай,
Харьков, Черниговтыњ кейбір
азаматтары осы Ханжатќан
ауылыныњ туып μскен ±рпаќта-
ры екен.

1825 жылы жас Кенесары
аѓасы Саржан отряды ќатарын-
да болып, дала соѓыс єдістерін
‰йренген. Єкесі Ќасым сияќты
Кенесары да патша ‰кіметініњ
ќазаќ жеріне бекіністер салуы-
на ќарсы шыќты. Ол 1826 жыл-
дыњ 31-ші ќањтары мен 1831
жылдыњ 18-ші сєуіріндегі пат-
ша казактары мен Саржан
с±лтанныњ сарбаздары арасын-
да болѓан шайќасќа ќатысќан.
1832 жылдыњ 14-ші наурызын-
да  С±лукμл мањынањ 400 ере-
уілші Саржан с±лтанныњ сар-
баздарына ќосылды. Єскери

μнерді Кенесары осы жерде
Саржан с±лтаннан ‰йренген.
1836 жылдыњ басында ќоќан-
дыќтар Кенесарыныњ аѓасы
Саржан батырды Єулие-Ата
(Тараз) жерінде, ал єкесі Ќасым
тμрені Т‰ркістанда болѓан шай-
ќастарда μлтірген. Б±ѓан дейінгі
кμтерілістерде Кенесары μзін
ерж‰рек батыр ретінде кμрсет-
се, осыдан кейін ол кμтерілісші-
лердіњ кμсемі болып, ел тєу-

елсіздігін отаршылдыќќа ќар-
сы к‰рестіњ басты байраѓы ет-
кен.  1837  жылдыњ  соњында

Киелі мекен –
Ханжатќан

Аманќараѓай округінен Кенеса-
ры кμтерілісіне арѓын, ќыпшаќ,
керей руларынан 2000 ќазаќ
ќосылѓан. 1837  жылы патша
‰кіметі єкімшілігіне  жазѓан
хатында Аќмола, Кμкшетау бе-
кіністерін салудан бас тартќы-
зуѓа ќарсы наразылыќ єрекетін:
"Ата-бабамыз м±раѓат ќалдыр-
ѓан – Обаѓан, Ќ±см±рын, То-
был, Аят, Тоѓызаќтан Оралѓа
дейінгі жерлерді патша бізден
тартып алып, бекіністер салуѓа
халыќтыњ наразылыѓы к‰шею-
де", – деген. 1837 жылы кμктем-
де  ол Ќасымовтар єулетін Тор-
ѓай μзенініњ жоѓарѓы жаѓына
¦лытау етегіне кμшірді. Осы
жылдыњ тамыз айында Аќмола
округініњ 6 болысынан ќазаќ-
тар Кенесары туы астына келіп
ќосылды. Жылдыњ соњында
оларѓа біздіњ жердегі керей

Г‰лжаућар С±лтанбекќызы
Торѓайдыњ тумасы. Жасы 39-да.
Ерте т±рмыс ќ±рып, 2007 жылы
Рудный  ќаласына ќоныс аудар-
ѓан. Біраќ жас отбасыныњ б±л
ќуанышы ±заќќа созылмайды.
Отаѓасы Ќуандыќ тμсек тартып,
ауыр сырќаттан кμз ж±мады. "Жы-
ѓылѓанныњ ‰стіне ж±дырыќ" де-
мекші, кейіпкеріміздіњ м±њы м±ны-
мен таусылмады. 2014 жылы
Ерасыл атты ±лын автобус ќаѓып
μлтіреді. Сот белгіленбеген жер-
де жолды кесіп μткен марќ±мныњ
μзін кінєлі деп танып, кμлік
ж‰ргізушісін барлыќ єкімшілік
жєне ќылмыстыќ жауапкершілік-
тен босатады. Ќайѓыдан ќан
ж±тќан анадан олар μтемаќы
тμлеу т‰гілі, кешірім де с±рамай-
ды. Осылайша ќаншама ќасірет
кμрсе де, Г‰лжаућар апайдыњ
тауы шаѓылып, жігері жасыѓан
жоќ. Ќайта балаларыныњ бола-
шаѓы ‰шін μмірмен єрі ќарай ар-
палысты. Пєтерден-пєтерге
кμшіп ж‰ріп 7 баласын жалѓыз μзі
μсіп жетілдірді.

Б‰гінде баласыныњ ењ ‰лкені

М±са – Арќалыќтаѓы пединститут-
тыњ студенті. Ќалѓаны колледж
бен мектептерде білім алып жа-
тыр. Ал ењ кішкентай Назымныњ
жасы 2-ден енді ѓана асты.
Єншейінде 1-2 баланы кμпсіне-
тін кейбір отбасылар ‰шін 7 ба-
ланы баѓып-ќаѓу ерлікпен тењ
екені сμзсіз.

– "Алтын алќаны" ќосќанда 50
мыњ тењге кμлемінде єлеуметтік
жєрдемаќы аламын. Оныњ 30-40
мыњы пєтераќы мен коммунал-
дыќ тμлемдерге кетеді. Сондыќ-
тан μлместіњ к‰нін кμріп отырмыз.
Т‰сімдегі, μњімдегі басты арма-
ным – баспана. Биліктен, жомарт
азаматтардан кењ сарайдай ‰й
с±рамаймын, 1 бμлмелік жатаќ-
хана болса да, ризамыз. Себебі,
бір жерден екінші жерге бала-
шаѓамен кμшіп ж‰ру, кμршілерім-
ніњ кμп балаѓа ала кμзбен ќарауы
ж‰йкемді шаршатты, – дейді
ашынѓан ана.

Г‰лжаућар апай ќазір 429-шы
болып т±рѓын ‰й кезегінде т±р.
Айтуынша, бірнеше рет пєтер
с±рап єкімдікке барѓан. Біраќ та

нєтиже жоќ. "ЌР Мемлекеттік на-
градалары туралы" зањыныњ 36-
бабында "Алтын алќа" иегерлері
белгіленген нормалар бойынша
т±рѓын ‰й алањымен бірінші ке-
зекте ќамтамасыз етіледі. Отба-
сы м‰шелерімен бірге т±рѓын
жайды ±стап-к‰туге, сондай-аќ
коммуналдыќ ќызметке шыѓыс-

тарды тμлеу ‰шін арнаулы мем-
лекеттік жєрдемаќы тμленеді"
делінген. Біраќ биліктегілер бас-
пана, бірінші кезекте, ¦ОС арда-
герлері мен жетімдер ‰йініњ тєр-
биеленушілеріне берілетіндігін
алѓа тартады. Ал ‰й кезегінде
т±рѓан жетім балалардыњ саны
мыњнан асып жыѓылатын кμрі-
неді.

Ќазаќ жетімін жылатпаѓан,

жесірін ќањѓытпаѓан ел емес пе?
"Кμп  т‰кірсе  кμл болады" де-
мекші, алтыннан алќа таќќан
анаѓа ќолында м‰мкіндігі бар аза-
маттар ќол ±шын созады деген
‰міттеміз. Г‰лжаућар Ќасыкено-
ваныњ байланыс телефоны: 8775
504 26 94, 8 (71431) 4-40-75. От-
басы кез келген кμмекке зєру.

Батыр ана
кμмекке зєру

ЖАНАЙЌАЙ

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

"Алтын алќа" иегері Г‰лжаућар Ќасыкено-
ва 7 баласымен Рудныйѓа сыймай ж‰р. Осыдан

10 жыл б±рын кеншілер ќаласына кμшіп келген
кμпбалалы жалѓызбасты ана б‰гінде бас сауѓалап

барар жері жоќ. 8 адамнан т±ратын жан±яѓа ешкім
пєтерін жалѓа бергісі келмейді. Бергенніњ μзінде 1-2
айдан кейін пєтерді босатуын талап етеді. "Жеті ба-
ламмен далада ќалатын болдым", – деп шырыл-
даѓан ананыњ м±њын біз де тыњдап ќайтќан

едік.

жєне ќыпшаќ руларыныњ кμп
бμлігі ќосылып, патша ‰кіметі
салѓан Аќмола бекінісіне шабу-
ыл жасап талќандады. 1838 жыл-
дыњ к‰зінде Кенесары бастаѓан
Орта ж‰з ќазаќтары Кіші
ж‰здіњ жеріне, Ырѓыз бен Торѓ-
ай ауданына, Орынбордыњ шы-
ѓысына бет алды. Сμйтіп Кене-
сары 1837-1838 жылдары Орта
ж‰здегі жеке кμтеріліс ошаќта-
рын бірт±тас ќозѓалысќа
біріктірген ќолбасшы болды.
1839-1840 жылдары ќазаќ кμте-
рілісшілері Есіл μзені бойын-
даѓы бекіністерді жиі шабуыл-
дап, Жарѓалањ μзені бойына
бекініс т±рѓызѓан. 1841 жылы
ќырк‰йекте атамекен ел ‰шін
арыстандай айбат шеккен Кене-
сары батырды ¦лытауда ата-
баба салтымен аќ киізде кμтеріп
"Хан" ќылып сайлады. 1842

жылы  сєуірде  Тобыл  μзені
бойында хан сарбаздары І Ни-
колай император патшаныњ Ке-
несарыныњ кμзін жою ‰кімімен
жіберілген  казактар  тобын
талќандады. 1844 жылдыњ 20 та-
мызында екі мыњдай сарбаз
Екатерина станицасы бекініс-
терін жойѓан. Келесі жылдыњ
жазында б±лар Адырлы бекіні-
сін басып алып, т±тќындаѓы
єйелі К‰німжанды босатып ал-
ѓан. 1840-1845 жылдардаѓы
кμтерілістіњ бір ерекшелігі –
Кенесарыныњ ќазаќ хандыѓын
ќайта ќ±руѓа ±мтылуы, ењ бас-
тысы оныњ ел тєуелсіздігін саќ-
тап ќалу талпынысы сєтті
аяќталды. 1846 жылдыњ маусы-
мында Кенесары хан он мыњ
ќолмен ќазаќтыњ басын
біріктіру ‰шін туѓан жерден
жасаќтарымен Жетісу μніріне
келді. Оныњ маќсаты – Алатау
ќырѓыздары мен ¦лы ж‰з
ќазаќтарына ќоќандыќтар мен
казактардан бостандыќ алып
беру. Шу μзені бойында Май-
лытμбедегі шайќаста ќырѓыз-
дар он жыл бойы бостандыќ
байраѓын биікке кμтерген Кене-
сары ханды ќолѓа т‰сіріп, азап-
тап μлтірді. Кенесары μлгенмен,
оныњ ісі μлмек емес. Хан арма-
ны, халыќ ‰міті орындалды –
Ќазаќстан тєуелсіздік алды. Ке-
несарыныњ есімі егемендікке
ќолы  жеткен  халыќтыњ ж‰ре-
гінде мєњгі саќтаулы.

Бакен ЌАЙЫПБАЕВА,
Ќ±см±рын №28 орта

мектебі география пєнініњ
м±ѓалімі.

Єулиекμл ауданы.

ТАРИХ

 "Ќауіпсіз мектеп" Республи-
калыќ акциясы аясында Ќос-
танай ќаласы Тμтенше жаѓ-
дайлар басќармасы ќызмет-
керлері облыс орталыѓы мек-
тептерінде μрт ќауіпсіздігі ере-
желерін насихаттау жμнінде
μткізілген профилактикалыќ іс-
шараларына ќатысты. Атал-
ѓан акция балалар ќауіпсізді-
гіне ќатысты ауќымды с±раќ-
тар жиынтыѓын ќамтиды.
Оныњ ішінде μрт ќауіпсіздігі
шараларын саќтау, балалар-
дыњ жолдаѓы ќауіпсіздігі, μсіп
келе жатќан ±рпаќтыњ  денсау-
лыѓын саќтау. Жаз айларында
демалѓан балалар ќауіпсіздік
ережелерін ±мытыњќырап
ќалады. Осыѓан байланысты
ќалалыќ ТЖ басќармасы ќыз-
меткерлері кємелетке толма-
ѓандар ісі жμніндегі инспектор-
лармен бірігіп олардыњ ‰йде,
мектепте жєне демалыс уаќы-
тында μздерін саќ, м±ќият
±стау керек екенін естеріне
т‰сірді. Ќостанай ќаласы ТЖ
басќармасы  ќызметкерлері
оќушылар мен олардыњ ата-
аналарына  "Баланыњ отпен
ойнауы", "¤рт кезінде бала-
лардыњ μзін ±стауы", "‡йдегі
электр ќ±ралдары" таќырыпта-
рына сабаќ μткізді. Оларды
ќызыќтырѓан,  сабаќ кезінде
туындаѓан барлыќ с±раќтарѓа
жауап берді. Алѓан білімдерін
одан єрі бекіту ‰шін,  ТЖ ќыз-
меткерлері тыњдаушыларѓа
кμрнекті  материалдар тарат-
ты. 1-6 сыныптар арасында
"Ќауіпсіздік – бала кμзімен"
атты суреттер конкурсы μтті.

Г.ЖОЛБАРЫСОВА.

"Ќауіпсіз"Ќауіпсіз"Ќауіпсіз"Ќауіпсіз"Ќауіпсіз
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7.00 Тањшолпан. 10.10 М.х. 10.55
"Айман &Шолпан". 11.45 "Айтуѓа
оњай...". 12.30 "Болашаќ єлем". 13.00
Бірге тањдаймыз! 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Сурайя". 17.30
KAZNEWS. 17.55 Журналистік зерт-
теу. 18.15 Агробизнес. 18.35 "Су-
райя". 19.30 KAZNEWS. 20.20 Ќоѓам-
дыќ кењес. 21.05 "Айман &Шолпан".
22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 23.40 KAZNEWS. 0.25
"Болашаќ єлем". 0.55 Агробизнес.

07.00 Єсем єуен 7.15 Біздіњ ‰й.
8.00 Жања к‰н. 10.10 "Осколки".
11.05 "Єр ‰йдіњ сыры басќа". 11.40
"¤гей ж‰рек". 13.00 "Семейные ме-
лодрамы". 14.00 "И все-таки я люб-
лю". 15.00 Важно знать. 15.15 Кμњіл
толќыны. 15.50 "Шалѓайдаѓы оќиѓа".
16.40 "Пєленшеевтер". 17.15 Біздіњ
‰й. 18.00 Білу мањызды. 18.15 "Ма-
хаббатым ж‰регімде". 19.00 Жања-
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7.00 Тањшолпан. 10.00 М.х. 10.50
Апта. 11.55 Дауа. 12.30 Д.ф. "Бола-
шаќ єлем". 13.00 Бірге тањдаймыз!
14.10 "Келін". 15.00 Єйел баќыты. 16.40
Т.х. "Сурайя". 17.30 KAZNEWS. 17.55
Б‰гінгі к‰нніњ батырлары. 18.05 Меніњ
Ќазаќстаным. 18.35 "Сурайя". 19.30
KAZNEWS. 20.20 "Айтуѓа оњай...".
21.05 "Айман &Шолпан". 22.00 "Келін".
22.55 Т‰нгі студияда Н.Ќоянбаев".
23.40 KAZNEWS. 0.25 Спорт.

7.00 ¤мір сабаќтары. 7.30 "Сот-
ќа жеткізбей". 8.00 Жања к‰н. 10.10
Т.с. "Осколки". 11.05 "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.40 Т.х. "Ќыз жолы". 12.30
Магия кухни. 13.00 Т.с. "Женский
детектив". 14.00 Т.с. "И все-таки я
люблю". 15.00 Народный контроль.
15.15 Кμњіл толќыны. 15.50 Т.х. "Шал-
ѓайдаѓы оќиѓа". 16.40 Т.х. "Пєлен-
шеевтер". 18.00 Біздіњ назарда.
18.15 Т.х. "Махаббатым ж‰регімде".
19.00 Жањалыќтар. 19.40 Т.х. "¤гей
ж‰рек". 20.25 Бетпе-бет. 20.50 "Ис-
тории чемпионов". 21.00 Итоги дня.
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7.00 Тањшолпан. 10.10 М.х. 10.50
"Айман &Шолпан". 11.45 Айтуѓа
оњай... 12.30 "Болашаќ єлем". 13.00
Бірге тањдаймыз! 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Сурайя". 17.30
KAZNEWS. 17.55 Б‰гінгі к‰нніњ ба-
тырлары. 18.05 Табыс сыры. 18.35
"Сурайя". 19.30 KAZNEWS. 20.20 "Ай-
туѓа оњай...". 21.05 "Айман &Шол-
пан". 22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі сту-
дияда Н. Ќоянбаев. 23.40 KAZNEWS.
0.25 "Болашаќ єлем". 0.50 Табыс
сыры.

7.00 ¤мір сабаќтары. 7.30 "Сот-
ќа жеткізбей". 8.00 Жања к‰н. 10.10
"Осколки". 11.05 "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.40 "¤гей ж‰рек". 12.30 Ма-
гия кухни. 13.00 "Женский детектив".
14.00 "И все-таки я люблю". 15.00
Важно знать. 15.15 Кμњіл толќыны.
15.45 "Шалѓайдаѓы оќиѓа". 16.35
"Пєленшеевтер". 17.15 Біздіњ ‰й.

21.45 Бюро расследований. 22.15
"Осколки". 23.10 "Пєленшеевтер".
23.45 "Єр ‰йдіњ сыры басќа". 0.20
Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Tobyl-
Torgai Today. 9.30 Д.ф. "Жыр аќќуы".
9.50, 11.20, 12.50, 13.55, 15.05,
17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Телемар-
кет. 10.00 Tobyl-Torgai Today. 10.30
"Отблески". 11.30 Бірінші студия.
12.00 Вызов. 12.30 Ж‰зден ж‰йрік.
13.00 Арќа аќпарат. 13.50 М.с. 14.00
Т.с. "Любовь за любовь". 15.00 Кел-
бет. 15.25 М.с. 16.00 "Меч". 16.50
Бала тілі - бал. 17.10 Жарќын бейне.
17.50 Арќа аќпарат. 18.10 Даму
діњгектері: Ќазаќстан 2050. 18.30
Арќа аќпарат. 19.00 "Отблески".
20.00 Первая студия. 21.10 Сап т‰зе!
21.30 Арќа аќпарат. 22.15 Концерт.
23.10 "Меч". 0.00 Арќа аќпарат.

7.00 Кaznet. 7.30 Суперпапа. 8.10
Біздіњ уаќыт. 9.00 Т.с. "Украденная
жизнь". 10.00 Т.х. "Фериха". 11.10
Т.х. "Жетім ж‰рек". 13.10 Т.х. "Ќыз

18.15 "Махаббатым ж‰регімде". 19.00
Жањалыќтар. 19.40 "¤гей ж‰рек".
20.50 "Истории чемпионов". 21.00
Итоги дня. 21.40 Т.с. "Такая рабо-
та". 22.30 "Осколки". 23.25 "Пєлен-
шеевтер". 23.55 "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 0.30 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа аќпа-
рат. 9.40 М.с 10.00 Арќа аќпарат.
10.40 "Отблески". 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 Ажар. 12.30 Ж‰зден
ж‰йрік. 12.50, 13.55, 15.05, 17.25,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.
13.00 Арќа аќпарат. 14.00 Т.с. "Если
у вас нету тети". 15.00 Келбет. 15.30
М.с. 16.00 Т.с. "Меч". 16.50 Бала
тілі - бал. 17.10 Жарќын бейне. 17.50
Арќа аќпарат. 18.10 Регион/10. 18.30
Арќа аќпарат. 19.00 "Отблески".
20.00 Первая студия. 20.30 Арќа
аќпарат. 21.10 Сєттілікке 1001 ќадам.
21.30 Арќа аќпарат. 22.20 Г. Сари-
наныњ концерті. 0.00 Арќа аќпарат.

7.00 Тенгемания. 7.20 Жањалыќ-

тар. 8.20 М.ф. 9.00 "Украденная
жизнь". 10.00 "Фериха". 11.10 "Жетім
ж‰рек". 12.10 "Ќыз аќысы". 13.10
"Мама-детектив". 16.00 Ќош келдіњіз!
17.00 "¦рланѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім
ж‰рек". 19.00 "Ќыз аќысы". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 Ќош келдіњіз!
23.00 "Двадцать лет без любви". 0.00
"Ай мен к‰н". 1.00 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 "По тече-
нию реки". 8.10 Ќазаќстан би єлемі.
9.30 ¤мір жолы. 10.00 "Алдар Кμсе".
11.00 "Ежелгі Грекияда мифтердіњ
пайда болуы". 12.00 Культпоход.
12.10 "Муссондар мекенінде". 13.30
"Алдар Кμсе". 14.00 Наше кино. 14.25
Золотая середина. 15.00 "Ќытай
μнері". 16.00 Секреты музеев. 16.25
Бєйтерек. 17.00 "‡нді μзенініњ ќазы-
насы". 17.50 Культпоход. 18.00 ¤мір.
Театр. Кино. 18.30 ¦лы дала елі. 19.25
Ѓылыми кењес. 20.05 Казахстан: на-
роды и судьбы. 22.00 Культпоход.
22.10 Сахна сырлары. 22.35 "Аида"
операсы. 23.40 "Тарих тылсымы".

7.00 Алтын таспа. 7.45 Абайла-
њыз, гипноз! 8.20 К‰лкі базар. 9.05
Екі езу. 9.45 "Сашатаня". 10.15 "Уни-
вер". 10.50 Однажды в России. 11.40
Битва экстрасенсов. 13.20 Ревю.
13.45 М.ф. 15.30 Екі езу. 16.00 Ревю.
16.20 "Ѓашыќ ж‰рек". 17.30 "Жігіттіњ
сабаздары". 19.10 Ревю. 19.50 "Уни-
вер". 20.30 Битва экстрасенсов. 22.20
"Ѓашыќ ж‰рек". 23.30 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Морской пехотинец".

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 Мен шопого-
ликпін. 7.00 Ене мен келін. 7.30 Бас-
пана бабы. 8.20 "‡зілген жапыраќтар".
10.00 "Запах клубники". 11.00 "Чудот-
ворец". 12.00 Айтпады демењіз. 13.00
"Жібек". 14.00 "¤мір сынаѓы". 15.00
Один в один. 17.30 Q-елі. Инстаграм-
щица. 18.00 "Жібек". 19.00 "Ќ±лпынай
ж±пары". 20.00 "¤мір сынаѓы". 21.30
Человек-невидимка. 22.30 "Секретные
материалы". 23.30 "Право на помило-
вание". 0.20 "Темное дитя".

7.00 Информбюро. 8.00 "Киелi
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лыќтар. 19.40 "¤гей ж‰рек". 21.00
Итоги дня. 21.40 "Такая работа".
22.30 "Осколки". 23.25 "Пєленшеев-
тер". 23.50 "Єр ‰йдіњ сыры басќа".
0.25 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа аќпа-
рат. 9.40 М.с 10.00 Арќа аќпарат.
10.40 "Отблески". 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 12.10 Ре-
гион/10. 12.30 Ж‰зден ж‰йрік. 13.00
Арќа аќпарат. 14.00 "Если у вас нету
тети". 15.00 Д.ф. "Шетелдегі ќазаќ
балалары: Испания". 15.30 М.с.
16.00 "Меч". 17.00 Бала тілі - бал.
17.20 Жарќын бейне. 17.50 Арќа аќпа-
рат. 18.10 Талбесік. 18.30 Арќа аќпа-
рат. 19.00 "Отблески". 20.00 Первая
студия. 20.30 Арќа аќпарат. 21.10
Параллели. 21.30 Арќа аќпарат.
22.20 К.ф. "Долана". 23.05 "Меч". 0.00
Арќа аќпарат.

7.00 Каznet. 7.20 Жањалыќтар.

8.20 М.ф. 9.00 "Украденная жизнь".
10.00 "Фериха". 11.10 "Жетім ж‰рек".
12.10 "Ќыз аќысы". 13.10 "На край
света". 16.00 Ќош келдіњіз! 17.00
"¦рланѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім
ж‰рек". 19.00 "Ќыз аќысы". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 Ќош келдіњіз!
23.00 "Двадцать лет без любви". 0.00
Жањалыќтар. 1.00 Концерт.

7.00 Дала єуені. 7.30 "По тече-
нию реки". 8.10 Бєйтерек. 8.45 ¦лы
дала елі. 9.25 Сахна сырлары. 10.00
"Алдар Кμсе". 11.00 "Ќытай μнері".
12.10 "‡нді μзенініњ ќазынасы". 13.00
Мода Великой степи. 14.00 Живые
образы 14.25 Заповедники Казахста-
на. 14.40 Секреты музеев. 15.00
"Ќытай μнері". 16.00 Летопись сте-
пи. 16.35 Литосфера. 17.00 "‡нді
μзенініњ ќазынасы". 18.00 ¤мір жол.
18.30 Наше кино. 19.05 Егіз ж‰рек.
19.30 Біздіњ Ќазаќстан. 20.00 Тайны
великой степи. 20.30 ¤мір. Театр.
Кино. 21.05 ¦лы дала батырлары.
21.35 Воинские искусства Великой
степи. 22.00 Культпоход. 22.10 Тай-

НТК

аќысы". 14.10 Т.с. "Мама-детектив".
15.10 Избранное за неделю. 16.00
Ел аузында. 16.30 М.ф. 17.00 "¦рлан-
ѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім ж‰рек".
19.00 "Ќыз аќысы". 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 "20:30". 21.00 "¦рланѓан
таѓдыр". 22.00 Ќош келдіњіз! 23.00
Т.с. "Двадцать лет без любви". 0.00
"Ай мен к‰н". 1.00 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 "По тече-
нию реки". 8.10 Заповедники Казах-
стана. 8.25 ¦лы даланыњ ќ±пияла-
ры. 8.55 Ќазаќстан би єлемі. 9.10.
¦лы дала батырлары. 9.30 Больше,
чем любовь. 10.00 Тайны и судьбы
великих казахов. 11.00 "Ежелгі Гре-
кияда мифтердіњ пайда болуы".
12.00 Культпоход. 12.10 "Муссондар
мекенінде". 13.00 Казахфильм: вче-
ра, сегодня, завтра. 13.30 Т.х. "Ал-
дар Кμсе". 14.00 За фасадом. 14.25
"Єњгіменіњ ашыѓы" ток-шоу. 15.00
"Ежелгі Грекияда мифтердіњ пайда
болуы". 17.00 "Муссондар мекенін-
де". 17.50 Культпоход. 18.00 Сахна
сырлары. 18.30 Казахстан: народы
и судьбы. 18.55 ¤мір жолы. 19.25
Ѓылыми кењес. 20.05 ¦лы даланыњ

ќ±пиялары. 21.00 Біздіњ Ќазаќстан.
21.30 Легенды и мифы Оперного.
23.20 ¦лы дала елі. 0.00 "Кемел
кењістік".

7.00 К‰лкі базар. 7.20 No
comments. 7.40 Т.х. "Астана - ма-
хаббатым меніњ". 9.05 Екі езу. 9.45
"Сашатаня". 10.15 "Универ". 10.50
Однажды в России. 11.40 Битва экс-
трасенсов. 13.20 Ревю. 13.45 М.ф.
15.30 Екі езу. 16.00 Ревю. 16.20
"Ѓашыќ ж‰рек". 17.30 "Жігіттіњ сабаз-
дары". 19.10 Ревю. 19.50 "Универ".
20.30 Битва экстрасенсов. 22.20
"Ѓашыќ ж‰рек". 23.30 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Морской пехотинец".

6.00 Тойlike. 7.00 Баспана бабы.
8.20 Тењбіл доп. 9.00 Єп, бєрекелді!
9.20 М.ф. 10.00 Т.с. "Запах клубни-
ки". 11.00 М.ф. 11.30 Моя история.
12.00 Айтпады демењіз. 13.00 Баспа-
на бабы. 14.00 "¤мір сынаѓы". 15.00
Вечерний Киев. 16.00 Смеяться раз-
решается. 17.30 Гу Гу Гєп. 18.00 Т.х.
"Жібек". 19.00 "Ќ±лпынай ж±пары".
20.00 "¤мір сынаѓы". 21.30 Человек-
невидимка. 22.30 "Секретные мате-
риалы". 23.30 Т.с. "Право на помило-
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7.00 Тањшолпан. 10.10 М.х. 10.50
"Айман &Шолпан". 11.40 "Айтуѓа
оњай...". 12.30 "Болашаќ єлем". 13.00
Бірге тањдаймыз! 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Сурайя". 17.30
KAZNEWS. 17.55 Б‰гінгі к‰нніњ ба-
тырлары. 18.05 Келбет. 18.35 "Су-
райя". 19.30 KAZNEWS. 20.20
С±хбат. 21.05 "Айман &Шолпан".
22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 23.40 KAZNEWS. 0.30
"Болашаќ єлем". 1.00 Келбет.

07.00 Єсем єуен 7.15 Біздіњ ‰й.
8.00 Жања к‰н. 10.10 "Осколки".
11.05 "Єр ‰йдіњ сыры басќа". 11.40
"¤гей ж‰рек". 13.00 "Семейные ме-
лодрамы". 14.00 "И все-таки я люб-
лю". 15.00 Народный контроль. 15.15
Кμњіл толќыны. 15.45 "Шалѓайдаѓы
оќиѓа". 16.30 "Пєленшеевтер". 17.00
Футбол. "Астана" - "Иртыш". 19.00
Жањалыќтар. 19.40 "¤гей ж‰рек".
20.50 "Истории чемпионов". 21.00

Итоги дня. 21.40 "Такая работа".
22.30 "Осколки". 23.25 "Пєленшеев-
тер". 23.55 "Єр ‰йдіњ сыры басќа".
0.30 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа аќпа-
рат. 9.40 М.с 10.00 Арќа аќпарат.
10.40, 12.50, 13.55, 15.05, 17.25,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.
10.50 "Отблески". 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 Даму діњгектері: Ќазаќ-
стан 2050. 12.30 Ж‰зден ж‰йрік.
13.00 Арќа аќпарат. 14.00 "Если у
вас нету тети". 15.00 Д.ф. "Шетел-
дегі ќазаќ балалары: Испания". 15.30
М.с. 16.00 "Меч". 16.50 Бала тілі -
бал. 17.10 Жарќын бейне. 17.50 Арќа
аќпарат. 18.10 Интонация. 18.30
Арќа аќпарат. 19.00 "Отблески".
20.00 Первая студия. 20.30 Арќа
аќпарат. 21.10 Асар. 21.30 Арќа аќпа-
рат. 22.10 К.ф. "Балалыќ шаќтыњ
кермек дємі". 23.10 "Меч". 0.00 Арќа
аќпарат.

7.00 Тењгемания. 7.20 Жањалыќ-
тар. 8.20 М.ф. 9.00 "Украденная

жизнь". 10.00 "Фериха". 11.10 "Жетім
ж‰рек". 12.10 "Ќыз аќысы". 13.10 Т.с.
"На край света". 16.00 Ќош келдіњіз!
17.00 "¦рланѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім
ж‰рек". 19.00 "Ќыз аќысы". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 Ќош
келдіњіз! 23.00 "Двадцать лет без
любви". 0.00 "Ай мен к‰н". 1.00 Жа-
њалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 "По тече-
нию реки". 8.00 Культпоход. 8.10
Тайны и судьбы великих казахов.
9.05 Неизвестный Казахстан. 9.20
Егіз ж‰рек. 10.00 "Алдар Кμсе". 11.00
"Ќытай μнері". 12.00 Культпоход.
12.10 "‡нді μзенініњ ќазынасы". 13.30
"Алдар Кμсе". 14.00 Наш Казахстан.
14.30 Летопись степи. 14.45 Ќазаќ-
стан би єлемі. 15.00 "Ќытай μнері".
16.00 Живые образы. 16.20 Лито-
сфера. 16.45 Заповедники Казахста-
на. 17.00 "‡нді μзенініњ ќазынасы".
18.00 ¦лы дала батырлары. 18.25
Больше, чем любовь. 19.30 ¤мір.
Театр. Кино. 20.05. ¦лы даланыњ
к±пиялары. 20.30 ¤мір жолы. 21.00
¦лы дала елі. 21.40 ¦лы дала ба-

тырлары. 22.00 Культпоход. 22.10
"Портреты заговорили". 22.40 Аста-
на кештері. 0.00 "Кемел кењістік".

7.00 Алтын таспа. 7.45 Абайла-
њыз, гипноз! 8.20 К‰лкі базар. 9.05
Екі езу. 9.45 "Сашатаня". 10.15 "Уни-
вер". 10.50 Однажды в России. 11.40
Битва экстрасенсов. 13.20 Ревю.
13.45 М.ф. 15.30 Екі езу. 16.00 Ревю.
16.20 "Ѓашыќ ж‰рек". 17.30 "Жігіттіњ
сабаздары". 19.10 Ревю. 19.50 "Уни-
вер". 20.30 Битва экстрасенсов.
22.20 "Ѓашыќ ж‰рек". 23.30 Екі езу.
0.00 Х.ф. "28 дней спустя".

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 Мен шопо-
голикпін. 7.00 Ене мен келін. 7.30
Баспана бабы. 8.20 "‡зілген жапы-
раќтар". 10.00 "Запах клубники".
11.00 "Чудотворец". 12.00 Айтпады
демењіз. 13.00 "Жібек". 14.00 "¤мір
сынаѓы". 15.00 Один в один. 17.30
Q-елі. Инстаграмщица. 18.00 "Жібек".
19.00 "Ќ±лпынай ж±пары". 20.00
"¤мір сынаѓы". 21.30 Человек-неви-
димка. 22.30 "Секретные материа-

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

лы". 23.30 "Право на помилование".
0.20 "Темное дитя".

7.00 Информбюро. 8.00 "Киелi
неке". 10.00 "Баќытты болѓым келеді".
11.00 М.с. 13.00 Ералаш. 13.30 "Кух-
ня". 15.05 "Баќытты болѓым келеді".
16.05 "Киелi неке". 18.00 "Базарба-
евтар". 19.00 "Жауж‰рек Ерт±ѓрыл
2". 20.00 Информбюро. 21.00 "Кух-
ня". 22.40 "Ерт±ѓрыл 2". 23.40 Алда-
распан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
00.30 "Миндальный привкус любви".
1.20 "Жены футболистов".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Тайны нашего кино. 10.00 Жа-
њалыќтар. 10.30 Кμкейтесті с±хбат.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 Дикие день-
ги. 14.00 Красота - Light. 15.00 "А.
Смирнов. Клоун с разбитым серд-
цем". 16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.
17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.ф.
18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 Ќылмыстыќ іс №. 20.00
РТН. 20.30 "7 передача". 21.00 Ди-
кие деньги. 22.00 РТН. 22.30 В ладу
с природой. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

ны и судьбы великих казахов. 23.05
"Тарих тылсымы".

7.00 Алтын таспа. 7.45 Абайла-
њыз, гипноз! 8.20 К‰лкі базар. 9.05
Екі езу. 9.45 "Сашатаня". 10.15 "Уни-
вер". 10.50 Однажды в России. 11.40
Битва экстрасенсов. 13.20 Ревю.
13.45 М.ф. 15.30 Екі езу. 16.00 Ревю.
16.20 "Ѓашыќ ж‰рек". 17.30 "Жігіттіњ
сабаздары". 19.10 Ревю. 19.50 "Уни-
вер". 20.30 Битва экстрасенсов. 22.20
"Ѓашыќ ж‰рек". 23.30 Екі езу. 0.00
Х.ф. "28 недель спустя".

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 Мен шопого-
ликпін. 7.00 Ене мен келін. 7.30 Бас-
пана бабы. 8.20 "‡зілген жапыраќтар".
10.00 "Запах клубники". 11.00 "Чу-
дотворец". 12.00 Айтпады демењіз.
13.00 "Жібек". 14.00 "¤мір сынаѓы".
15.00 Один в один. 17.30 Q-елі. Ин-
стаграмщица. 18.00 "Жібек". 19.00
"Ќ±лпынай ж±пары". 20.00 "¤мір сы-
наѓы". 21.30 Человек-невидимка.
22.30 "Секретные материалы". 23.30
"Право на помилование". 0.20 "Тем-

ное дитя".

7.00 Информбюро. 8.00 "Киелi
неке". 10.00 "Баќытты болѓым келеді".
11.00 М.с. 13.00 Ералаш. 13.30 "Кух-
ня". 15.05 "Баќытты болѓым келеді".
16.05 "Киелi неке". 18.00 "Базарба-
евтар". 19.00 "Жауж‰рек Ерт±ѓрыл 2".
20.00 Информбюро. 21.00 "Кухня".
22.40 "Ерт±ѓрыл 2". 23.40 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі. 00.30
"Миндальный привкус любви". 1.20
"Жены футболистов".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Правила моей кухни. 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00
¤мір аѓымы. 13.00 Хроники московс-
кого быта. 14.00 Baby Гид. 14.20 Ќыл-
мыстыќ іс №. 14.30 В ладу с приро-
дой. 15.00 Мой герой. 16.00 Жања-
лыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы.
19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ќазаќстан
байтаќ μлке. 20.00 РТН. 20.30 ПроАг-
ро. 21.00 Хроники московского быта.
22.00 РТН. 22.30 Герои рядом. 23.00

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

КТК

ЕВРАЗИЯ

31 АРНА

АЛАУ
7 АРНА

неке". 10.00 "Баќытты болѓым келеді".
11.00 М.с. 13.00 Ералаш. 13.30 "Кух-
ня". 15.05 "Баќытты болѓым келеді".
16.05 "Киелi неке". 18.00 Т.х. "Ба-
зарбаевтар". 19.00 "Жауж‰рек Ер-
т±ѓрыл 2". 20.00 Информбюро. 21.00
"Кухня". 22.40 "Ерт±ѓрыл 2". 23.40
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 00.30 "Миндальный при-
вкус любви". 1.20 "Жены футболис-
тов".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Baby Гид. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 Закулисные войны
юмористов. 14.00 Дело №. 14.10
Правила моей кухни. 14.40 Торго-
вый дом. 15.00 Любовь в советском
кино. 16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.
17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.ф.
18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 Герои рядом. 20.00 РТН.
20.30 Красота - Light. 21.00 Заку-
лисные войны юмористов. 22.00
РТН. 22.30 Неизведанный Казахстан.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Панорама
дня.

¤мір аѓымы. 0.00 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 10.00 Судеб-
ные истории. 11.00 "Той заказ". 11.30
"Єйел сыры..." 12.30 "Джодха жєне
Акбар". 13.25 "Ѓажайып жан". 14.20
Все мы люди. 15.10 Басты патруль.
15.20 "Правда". 15.30 "Сын моего
отца". 16.30 "Про любовь". 17.40
Пусть говорят. 18.50 "Ради любви я
все смогу". 20.00 Главные новости.
20.55 "Джодха жєне Акбар". 22.00
Басты жањалыќтар. 22.40 "Ѓажайып
жан". 23.35 П@утina. 00.00 "Медсес-
тра". 2.00 П@утina.

7.05 "Алањ болма, жаным". 7.50
Жањалыќтар. 8.20 "Фатмаг‰лдіњ жа-
зыѓы не?" 10.10 "Морские дьяволы.
Смерч-2". 12.00 Новости. 12.45 Чер-
ный квадрат. 13.20 Семейные драмы.
14.25 Єйел ќырыќ шыраќты. 15.20 "Таѓ-
дырмен тартыс". 16.10 "Махаббат
м±њы". 17.25 "Махаббатта шек бар
ма?". 18.35 "Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?"
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Наша правда. 22.50 "Ведьма".
0.40 "Морские дьяволы. Смерч-2".

8.00 Доброе утро. 10.00 Судеб-
ные истории. 11.00 "Той заказ". 11.30
"Єйел сыры..." 12.30 "Джодха жєне
Акбар". 13.25 "Ѓажайып жан". 14.20
Ток-шоу "Все мы люди". 15.10 Басты
патруль. 15.30 "Сын моего отца".
16.30 "Про любовь". 17.40 Пусть го-
ворят. 18.50 "Ради любви я все смо-
гу". 20.00 Главные новости. 20.55
"Джодха жєне Акбар". 22.00 Басты
жањалыќтар. 22.40 "Ѓажайып жан".
23.35 П@утina. 00.00 "Медсестра".
2.00 П@утina.

7.05 "Алањ болма, жаным". 7.50
Жањалыќтар. 8.20 "Фатмаг‰лдіњ жа-
зыѓы не?" 10.10 "Морские дьяволы.
Смерч-2". 12.00 Новости. 12.45 Глав-
ная редакция. 13.20 Семейные дра-
мы. 14.25 Кμріпкел. 15.20 "Таѓдырмен
тартыс". 16.10 "Махаббат м±њы". 17.25
"Махаббатта шек бар ма?". 18.35 "Фат-
маг‰лдіњ жазыѓы не?" 20.30 Жањалыќ-
тар. 21.00 Новости. 21.40 Было дело.
22.30 "Ведьма". 0.35 "Морские дья-
волы. Смерч-2".

Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 10.00 Судеб-
ные истории. 11.00 "Той заказ". 11.30
"Єйел сыры..." 12.30 "Джодха жєне
Акбар". 13.25 "Ѓажайып жан". 14.20
Все мы люди. 15.10 Басты патруль.
15.20 "Правда". 15.30 "Сын моего
отца". 16.30 "Про любовь". 17.40
Пусть говорят. 18.50 "Ради любви я
все смогу". 20.00 Главные новости.
20.55 "Джодха жєне Акбар". 22.00
Басты жањалыќтар. 22.40 "Ѓажайып
жан". 23.35 П@утina. 00.00 "Медсе-
стра". 2.00 П@утina.

7.05 "Алањ болма, жаным". 7.50
Жањалыќтар. 8.20 "Фатмаг‰лдіњ жа-
зыѓы не?" 10.10 "Морские дьяволы.
Смерч-2". 12.00 Новости. 12.45 Было
дело. 13.20 Семейные драмы. 14.25
Єйел ќырыќ шыраќты. 15.20 "Таѓдыр-
мен тартыс". 16.10 "Махаббат м±њы".
17.25 "Махаббатта шек бар ма?".
18.35 "Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?" 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.40
Черный квадрат. 22.20 "Ведьма".
0.30 "Морские дьяволы. Смерч-2".

вание". 0.20 Т.с. "Темное дитя".

6.00 Неге. 6.50 "Ризамын". 7.30
Єзіл студио. 8.00 Т.х. "Киелi неке".
9.00 Т.х. "Баќыктты болѓым келеді".
10.00 Готовим с Адель. 10.30 М.с.
13.00 Ералаш. 13.35 Т.с. "Кухня".
15.05 "Баќытты болѓым келеді". 16.05
"Киелi неке". 18.05 Айта берсін. 19.00
Т.х. "Жауж‰рек Ерт±ѓрыл 2". 20.00
Информбюро. 21.00 "Кухня". 22.40
Т.х. "Ерт±ѓрыл 2". 23.40 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 00.00 Т.с.
"Миндальный привкус любви". 1.20
Т.х. "Жены футболистов".

7.00 Разбудильник. 9.00-12.00
Профилактика. 12.00 ¤мір аѓымы.
13.00 Территория кино. 13.30 Неиз-
вестный Казахстан. 14.00 Панорама
недели. 15.00 ПроАгро. 15.30 "7 пе-
редача". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
М.ф. 18.00 Музыка настроения. 19.00
Жањалыќтар. 19.30 Ќоѓам жєне єйел.
20.00 РТН. 20.30 Дело №. 20.50 Тор-
говый дом. 21.10 В ладу с приро-
дой. 21.30 Герои рядом. 22.00 РТН.
22.30 Baby Гид. 23.00 ¤мір аѓымы.

0.00 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 10.00 Судеб-
ные истории. 8.35 П@утina. 11.00
Той заказ. 11.30 "Єйел сыры..." 12.30
Т.с. "Джодха жєне Акбар". 13.25 Т.х.
"Ѓажайып жан". 14.20 Єн дария.
15.10 Басты патруль. 15.30 Т.с. "Сын
моего отца". 16.30 Про любовь. 17.40
Ток-шоу "Родина". 18.50 Т.с. "Ради
любви я все смогу". 20.00 Главные
новости. 20.55 "Джодха жєне Акбар".
22.00 Басты жањалыќтар. 22.40
"Ѓажайып жан". 23.35 П@утina. 00.00
Т.с. "Медсестра". 2.00 П@утina.

7.05 К.ф. "Таѓы да махаббат жай-
лы". 8.50 Т.х. "Алањ болма, жаным".
10.00 Смотреть всем! 11.00 Порт-
рет недели. 12.10 Другая правда.
13.10 Семейные драмы. 14.25
Кμріпкел. 16.00 Т.х. "Таѓдырмен тар-
тыс". 16.40 Т.х. "Махаббат м±њы".
17.40 Т.х. "Махаббатта шек бар ма?".
18.35 Т.х. "Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?"
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Главная редакция. 22.30 Х.ф.
"Ведьма". 0.35 Т.с. "Морские дьяво-
лы. Смерч-2".
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7.00 Тањшолпан. 10.10 М.ф. 10.50
"Айман &Шолпан". 11.45 Ќоѓамдыќ
кењес. 12.30 "Болашаќ єлем". 13.00
Бірге тањдаймыз! 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Сурайя". 17.30
KAZNEWS. 17.55 Иман айнасы. 18.15
Жан жылуы. 18.35 "Сурайя". 19.30
KAZNEWS. 20.05 Парламент. 20.20
"Айтуѓа оњай...". 21.05 Сєлем, Ќазаќ-
стан! 22.30 "Келін". 23.25 Ќылмыс
пен жаза. 23.45 KAZNEWS. 0.30 "Бо-
лашаќ єлем".

07.00 Єсем єуен 7.15 Біздіњ ‰й.
8.00 Жања к‰н. 10.10 "Осколки".
11.05 "Єр ‰йдіњ сыры басќа". 11.40
"¤гей ж‰рек". 12.30 Магия кухни.
13.00 "Семейные мелодрамы". 14.00
"И все-таки я люблю". 15.00 Народ-
ный контроль. 15.15 Кμњіл толќыны.
15.45 "Шалѓайдаѓы оќиѓа". 16.40
"Пєленшеевтер". 18.00 Біздіњ назар-
да. 18.15 "Махаббатым ж‰регімде".
19.00 Жањалыќтар. 19.40 "¤гей

14
ж‰рек". 20.25 Арнайы хабар. 20.50
"Истории чемпионов". 21.00 Итоги
дня. 21.40 "Такая работа". 22.30 "Ос-
колки". 23.25 Концерт. 2.00 "Єр ‰йдіњ
сыры басќа".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа аќпа-
рат. 9.40 М.с 10.00 Арќа аќпарат.
10.40, 12.50, 13.55, 15.05, 17.25,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.
10.50 "Отблески". 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 Волшебный фонарь. 12.30
Ж‰зден ж‰йрік. 13.00 Арќа аќпарат.
14.00 "Если у вас нету тети". 15.00
Д.ф. "Шетелдегі ќазаќ балалары:
АЌШ". 15.30 М.с. 16.00 "Меч". 17.00
Бала тілі - бал. 17.20 Жарќын бейне.
17.50 Арќа аќпарат. 18.10 Третий
тайм. 18.30 Арќа аќпарат. 19.00 "От-
блески". 20.00 Первая студия. 20.30
Арќа аќпарат. 21.20 "530:630". 21.30
Арќа аќпарат. 22.10 "Меч". 23.00
"00:00". 0.00 Арќа аќпарат.

7.00 Каznet. 7.20 Жањалыќтар.

8.20 М.ф. 9.00 "Украденная жизнь".
10.00 "Фериха". 11.10 "Жетім ж‰рек".
12.10 "Ќыз аќысы". 13.10 "На край
света". 14.10 К.ф. "Т‰нгі мейман".
16.00 Ќош келдіњіз! 17.00 "¦рланѓан
таѓдыр". 18.00 "Жетім ж‰рек". 19.00
"Ќыз аќысы". 20.00 Жањалыќтар.
20.30 "20:30". 21.00 "¦рланѓан таѓ-
дыр". 22.00 Ќош келдіњіз! 23.00
"Двадцать лет без любви". 0.00 Жа-
њалыќтар. 1.00 Концерт.

7.00 Дала єуені. 7.30 "По тече-
нию реки". 8.10 Байтерек. 9.10 Біздіњ
Ќазаќстан. 9.35 Живые образы.
10.00 "Алдар Кμсе". 11.00 "Ќытай
μнері". 12.10 "‡нді μзенініњ ќазына-
сы". 13.00 Под куполом. Все о цир-
ке. 14.20 Тайны Великой степи. 14.45
Этимиология образа. 15.00 "Помпеи
- уаќыт тоќтап ќалѓан ќала". 16.00
Летопись степи. 16.20 Муз. перфор-
манс. 17.00 "¤з-μзімді табу". 18.00
Егіз ж‰рек. 18.25 Музей ќ±пиялары.
19.30 Сахна сырлары. 20.00 Сол бір
кеш... 21.00 "Єњгіменіњ ашыѓы". 22.00
"Жас ќанат-2016". 0.05 "¤з-μзімді

табу".

7.00 Алтын таспа. 7.45 Абайла-
њыз, гипноз! 8.20 К‰лкі базар. 9.05
Екі езу. 9.45 "Сашатаня". 10.15 "Уни-
вер". 10.50 Однажды в России. 11.40
Битва экстрасенсов. 13.20 Ревю.
13.45 М.ф. 15.30 Екі езу. 16.00 Ревю.
16.20 "Ѓашыќ ж‰рек". 17.30 "Жігіттіњ
сабаздары". 19.10 Ревю. 19.50 "Уни-
вер". 20.30 Битва экстрасенсов.
22.20 "Ѓашыќ ж‰рек". 23.30 Екі езу.
0.00 Х.ф. "Следопыт".

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 Мен шопого-
ликпін. 7.00 Ене мен келін. 7.30 Бас-
пана бабы. 8.20 "‡зілген жапыраќ-
тар". 10.00 "Запах клубники". 11.00
"Чудотворец". 12.00 Айтпады де-
мењіз. 13.00 "Жібек". 14.00 "¤мір
сынаѓы". 15.00 ВООМ. 15.30 Измай-
ловский парк. 17.30 Q-елі. Инстаг-
рамщица. 18.00 "Жібек". 19.00
"Ќ±лпынай ж±пары". 20.00 "¤мір
сынаѓы". 21.30 Вечерний Киев. 22.30
Х.ф. "Код Апокалипсиса". 0.30 Х.ф.
"Любовь и другие катастрофы".
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7.00 Информбюро. 8.00 "Киелi
неке". 10.00 "Баќытты болѓым келеді".
11.00 М.с. 11.30 М.ф. "Яблочное
зернышко 2". 13.30 "Кухня". 15.00
"Баќытты болѓым келеді". 16.00 "Киелi
неке". 16.50 Фильм-концерт. 20.00
Информбюро. 21.00 "Кухня". 22.40
"Ерт±ѓрыл 2". 23.40 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 00.30
"Миндальный привкус любви". 1.20
"Жены футболистов".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Красота - Light. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.30 Кμкейтесті с±хбат.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 Без обма-
на. 14.00 В ладу с природой. 14.40
Неизведанный Казахстан. 15.00 Мой
герой. 16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.
17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.ф.
18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 Тіл жєне ќоѓам. 20.00 РТН.
20.30 "7 передача". 21.00 Без обма-
на. 22.00 РТН. 22.30 Денсаулыќ.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Панорама
дня.

16 ќырк‰йек 2016 жыл
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6.50 Концерт. 8.15 М.ф. 9.00
Сенбілік тањ. 10.10 Єзіл єлемі. 12.00
Ас болсын! 12.35 Ж±лдыз Live. 13.40
Ой толѓау. 14.30 Т.х. "Іњкєр ж‰рек".
19.30 KAZNEWS. 20.05 ‡здік єндер.
21.00 Дара жол. 22.30 Кμњілашар.
0.05 KAZNEWS. 0.40 К.ф. "Аќпыз,
сары, ќарамыз..."

7.00 Тамаша. 8.10 Єсем єуен.
8.40 Ду-думан. 9.40 Продвопрос.
10.00 Биле, Ќазаќстан! 10.15 Х.ф.
"Остров сокровищ". 13.05 Т.х.
"Аќылдыњ кілті. ¤мірдастан". 14.50
Жанды дауыс. 16.30 "Экспедиция-
25". 17.00 "Истории чемпионов".
17.30 Бокс. 21.00 Жеті к‰н. 22.00
Х.ф. "Такси-4". 23.30 Т.х. "Єселдіњ
ќ±рбы-ќ±рдастары". 1.20 Ќазаќстан
театры.

8.00 Арќа аќпарат. 8.40 М.с. 9.00
Арќа аќпарат. 9.40 Концерт. 11.50,
14.00, 16.50, 18.20, 20.20, 23.05 Те-
лемаркет. 12.00 "00.00". 13.05 Айгμ-
лек. 14.05 Х.ф. "Команда мечты".
16.05 Д.ф. "Шарайна: Сингапур".
17.00 Т.с. "Вангелия". 18.00 Интона-
ция. 18.30 "Счастливчик Пашка".
19.30 Параллели. 20.00 Бойт±мар.
20.30 Ажар. 21.00 Тоbyl-Torgai Тoday.
21.35 Х.ф. "Ларго Винч. Начало".
23.45 Т.с. "Вангелия".

8.00 Жањалыќтар. 8.30 "20:30".
9.00 "Украденная жизнь". 10.00 Тен-
гемания. 10.15 Ел аузында. 11.00
"Жетім ж‰рек". 12.00 К.ф. "Кμз жа-
сым". 14.00 Т.с. "Манекенщица".
16.20 М.ф. 17.00 "¦рланѓан таѓдыр".
18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00 Біздіњ
уаќыт. 20.45 Біздіњ ауыл. 21.00

"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 Ел аузын-
да. 22.50 Сырласу. 23.20 Т.с. "Кар-
точный домик". 1.20 Концерт.

7.00 Тарих тылсымы. 8.55 Д.ф.
"История Г. Дуглас". 10.50 Єњгіменіњ
ашыѓы. 11.30 Дала єуені. 12.00 Не-
известный Казахстан. 12.15 Ќазаќ-
стандаѓы білім ж‰йесі. 12.55 ¤мір
жолы. 13.25 Перформанс. 14.05 "То-
зыѓы жеткен туфлилер" ертегісі. 15.05
Концерт. 16.00 ¦лы дала елі. 16.40
Музей ќ±пиялары. 17.05 Біздіњ
Ќазаќстан. 17.30 "Кемел кењістік".
18.00 "Абай" драмасы. 20.10 Кон-
церт. 22.30 Х.ф. "Конец романа".
0.15 "Кемел кењістік".

7.05 Абайлањыз, гипноз! 8.50
Ж±лдыздар шеруі. 9.30 М.ф. "Дюй-
мовочка". 11.20 М.ф. 12.40 К‰лкі
базар. 13.00 Т.х. "Астана - махабба-

тым меніњ". 14.20 Екі езу. 15.00 М.ф.
16.00 М.ф. "Семейка Крудс". 18.00
К.ф. "М±ѓалім". 20.00 Ќазаќпыз ѓой.
20.20 Екі езу. 21.00 Х.ф. "Геракл".
23.20 Х.ф. "Избави нас от лукаво-
го".

7.00 Єп, бєрекелді! 8.00 Тењбіл
доп. 8.30 Гоктыњ сєн єлемі. 9.30 М.ф.
10.00 "Запах клубники". 11.00 Q-елі.
Инстаграмщица. 11.30 "Право на по-
милование". 14.50 Т.х. "Зауал". 18.30
Гу Гу Гєп. 19.00 "Ќ±лпынай ж±па-
ры". 20.00 Q-елі. Жања ќорѓан. 21.15
Моя история. 21.45 Х.ф. "Миссия
Дарвина". 23.30 Премия Муз ТВ.
Лучшее. 1.00 Stand Up.

6.00 М.ф. 7.00 Информбюро. 8.00
"Ризамын". 9.00 "Киелi неке". 10.00
Готовим с Адель. 10.30 М.ф. "Яб-
лочное зернышко 2". 12.30 К.ф. "Кол-
дунья". (Узбекистан). 14.30 "С‰йген
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6.40 Концерт. 7.30 Кμњілашар.
9.00 Б‰гін жексенбі. 11.15 Білгірлер
бєйгесі. 12.00 Сєлем, Ќазаќстан!
13.25 Єзіл єлемі. 14.00 "Іњкєр ж‰рек".
17.30 Алматы - ѓасырлар куєсі. 18.00
Концерт. 20.00 Апта KZ. 21.00 "Муз-
АРТ" концерті. 23.50 Серпіліс. 0.35
Ой-толѓау. 1.25 К.ф. "Балалыќ шаќ-
тыњ кермек дємі".

7.00 Тамаша. 8.10 Айбын. 8.35
Ас арќау. 9.00 ТВ Бинго. 10.00 Ќызыќ
times. 11.05 М.ф. 11.35 Х.ф. "Джун-
гли зовут! В поисках Марсупилами".
13.25 "Аќылдыњ кілті. ¤мірдастан".
15.15 Бенефис-шоу. 16.30 "Экспе-
диция-25". 17.00 Компромат. 17.45
Концерт. 19.25 Биле, Ќазаќстан!
21.00 Жеті к‰н. 22.00 Концерт. 23.10

Х.ф. "Ты не ты". 0.50 "Єселдіњ ќ±рбы-
ќ±рдастары".

8.00 Єуендер єлемі. 8.30 М.с.
9.20 Концерт. 11.30 Талбесік. 12.20,
13.55, 15.10, 16.55, 17.30, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 12.30 Сап
т‰зе! 13.00 Айгμлек. 14.00 Х.ф. "Дитя
октября". 16.00 Д.ф. "Т‰бі бір
т‰ркілер". 17.00 "Вангелия". 18.00
Индекс. 18.30 "Счастливчик Пашка".
19.30 Ж±лдыз-Ай. 20.00 Третий
тайм. 20.30 Вызов. 21.00 Тоbyl-Torgai
Тoday. 21.40 Х.ф. "Любовь и кухня".
23.10 "Вангелия".

8.00 Суперпапа. 8.40 М.ф. 9.00
"Украденная жизнь". 10.00 Тењгема-
ния. 10.15 М.ф. 11.00 "Жетім ж‰рек".
13.00 ‡здік єндер. 14.00 "Манекен-
щица". 16.20 М.ф. 17.00 "¦рланѓан

таѓдыр". 18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00
Избранное за неделю. 20.45 Репор-
тер представляет. 21.00 "¦рланѓан
таѓдыр". 22.00 Аналар. 23.20 "Кар-
точный домик". 1.20 Єн мен єзіл.

7.00 Тарих тылсымы. 8.45 Сол
бір кеш... 9.30 Д.ф. "Вермеер Тима".
10.50 Больше чем любовь. 11.20
Ѓылыми кењес. 12.00 Литосфера.
12.25 ¤мір жолы. 12.55 Біздіњ Ќазаќ-
стан. 13.50 "Алты аќќу" ертегісі. 15.20
Тайны и судьбы великих казахов.
16.20 "Жас ќанат-2016". 18.00 Х.ф.
"Смешная девчонка". 20.35 Б.
Єшірбаевтіњ шыѓармашылыќ кеші.
22.35 К.ф. "Ромео мен Джульетта".
0.30 "Кемел кењістік".

7.30 Ж±лдыздар шеруі. 8.00 "Ас-
тана - махаббатым меніњ". 9.10 К‰лкі
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ж‰рек". 15.30 Фартовые деньги.
16.00 "Уральские пельмени". 17.00
М.ф. "Русалочка 2: Возвращение в
море". 18.30 Х.ф. "Война миров".
21.00 Айта берсін. 22.00 Фестиваль
"Бурабай єзіл фест". 23.30 "Киелi
неке". 00.20 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 2.00 К.ф. "Алла на
небесах". 3.45 "Жены футболистов".

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 В ладу с природой. 10.00
Денсаулыќ. 10.20 "10 самых... Гром-
кие разорения". 11.00 Правила моей
кухни. 11.30 Неизведанный Казах-
стан. 12.00 Временно доступен. Л.
Лещенко. 14.00 Т.х. "Ќазына". 15.30
Герои рядом. 16.00 ПроАгро. 17.00
"7 передача". 17.30 ¤мір тынысы.
18.30 Ќазаќстан байтаќ μлке. 19.30
Baby Гид. 20.00 РТН Подробности.
20.50 Красота - Light. 21.20 Мудрец
из рода саков. 22.00 Герои рядом.
22.30 "Ќазына". 0.00 Панорама не-
дели.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 Модный
приговор. 7.00 Идеальный ремонт.
7.50 Т.х. "Вероника Марс". 8.35
П@утina. 9.00 Смак. 9.40 Х.ф. "Ты
будешь моей". 11.40 Фабрика грез.
12.00 "112. Неделя". 12.25 "Верони-
ка Марс". 13.25 "Той базар". 14.25
П@утina+. 15.05 Идеальный ремонт.
16.00 Х.ф. "Осенняя мелодия люб-
ви". 20.00 Первая программа. 21.00
Кешкі кездесу. 22.15 Басты баѓдар-
лама. 23.00 "Ѓажайып жан". 00.00
Х.ф. "Духless 2".

7.05 Т.х. "Аумалы-тμкпелі заман".
8.10 Ќыз ќылыѓы. 9.00 Басты рμлде.
10.00 Смотреть всем! 12.00 Ново-
сти. 12.45 Наша правда. 13.45 Ба-
рышня-крестьянка. 14.45 Кμріпкел.
16.15 Єйел ќырыќ шыраќты. 17.15
Инсталайыќ. 17.40 Басты рольде.
18.00 "Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?".
20.05 Бала дауысы. 21.00 Другая
правда. 22.00 Я стесняюсь своего
тела. 1.30 Кμріпкел.

8.00 Доброе утро. 10.00 Судеб-
ные истории. 11.00 "Той заказ". 11.30
"Єйел сыры..." 12.30 "Джодха жєне
Акбар". 13.25 "Ѓажайып жан". 14.20
Все мы люди. 15.10 Басты патруль.
15.20 "Правда". 15.30 Х.ф. "Мужи-
ки!" 17.25 Жди меня. Казахстан. 18.40
"Евразия Лото". 18.50 Поле чудес.
20.00 Главные новости. 20.55 "Джод-
ха жєне Акбар". 22.00 Басты жања-
лыќтар. 22.40 "Ѓажайып жан". 23.35
П@утina. 0.00 Х.ф. "Духless". 2.10
П@утina.

7.05 "Алањ болма, жаным". 7.50
Жањалыќтар. 8.20 "Фатмаг‰лдіњ жа-
зыѓы не?" 10.10 "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". 12.00 Новости.
12.45 Наша правда. 13.45 Семей-
ные драмы. 14.45 Єйел ќырыќ шы-
раќты. 15.45 "Таѓдырмен тартыс".
16.10 "Махаббат м±њы". 17.25 "Ма-
хаббатта шек бар ма?". 18.35 "Фат-
маг‰лдіњ жазыѓы не?" 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Наша
правда. 22.50 Х.ф. "Белый человек".
2.15 "Сарай ханымдары".

7 АРНА

базар. 9.30 М.ф. 10.40 М.ф. "Семей-
ка Крудс". 12.40 Х.ф. "Геракл". 15.00
М.х. 16.00 "Астана - махаббатым
меніњ". 17.20 К.ф. "М±ѓалім". 19.40
Екі езу. 20.00 Экстрасенсы ведут
расследование. 20.50 Х.ф. "Горос-
коп на удачу". 23.00 Тематик-шоу.
0.00 Х.ф. "Поля".

7.00 Єп, бєрекелді! 8.00 Тењбіл
доп. 8.30 Гоктыњ сєн єлемі. 9.30 М.ф.
10.00 "Запах клубники". 11.00 Измай-
ловский парк. 13.00 Х.ф. "Миссия
Дарвина". 14.50 "Зауал". 18.30 Ке-
лесі кім? 19.00 "Ќ±лпынай ж±пары".
20.00 Q-елі. Гаишники. 21.15 Вечер-
ний квартал. 23.00 Х.ф. "Код Апока-
липсиса". 1.00 Премия Муз ТВ. Луч-
шее.

6.00 М.ф. 7.15 Ризамын. 8.00
"Киелi неке". 9.00 "Єзіл студио". 10.00

К.ф. "Колдунья" (Узбекистан). 12.00
"Бурабай єзіл фест". 13.20 Алдар
Косе. 15.10 М.ф. "Русалочка 2: Воз-
вращение в море".16.40 Х.ф. "Вой-
на миров". 19.10 Х.ф. "Работоргов-
ля". 20.00 Неге? 22.00 "Киелi неке".
22.50 Алдараспан, Шаншар, Ныса-
на к‰нделігі. 00.00 Х.ф. "Идеальное
убийство". 1.55 К.ф. "Аферисты".

7.00 М.ф. 9.00 Панорама неде-
ли. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 Герои рядом. 11.30
Тайны нашего кино. 12.00 ПроАгро.
12.30 РТН Подробности. 13.20 Кра-
сота - Light. 14.00 "Ќазына". 16.00
¤мір тынысы. 17.00 Закулисные вой-
ны в опере. 18.00 Неизведанный
Казахстан. 18.30 "10 самых... Гром-
кие разорения". 19.10 Смех с дос-
тавкой на дом. 20.00 Правила моей
кухни. 20.30 "7 передача". 21.00
Ќазаќстан байтаќ μлке. 22.00 "Ќазы-
на". 0.00 Таланты и поклонники. А.
Сурикова.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 Модный
приговор. 7.00 Идеальный ремонт.
7.50 "Вероника Марс". 8.20
П@утina. 8.45 Воскресные бесе-
ды. 9.00 Здоровье. 10.10 Казлото.
10.55 Поле чудес. 12.00 Басты
баѓдарлама. 12.45 "Вероника
Марс". 13.45 "Кешкі кездесу". 15.00
Ералаш. 15.15 Добрый вечер, Ка-
захстан! 16.30 Точь-в-точь. 20.00
Аналитика. 21.00 П@утina+. 22.00
"Той базар". 23.00 "Ѓажайып жан".
00.00 "Достояние республики: Ла-
риса Долина".

6.50 Біздіњ концерт. 7.50 "Сарай
ханымдары". 8.50 Х.ф. "Другой бе-
рег". 11.00 Х.ф. "Любовь Надежды".
14.50 "Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?".
19.00 Т. Тμреєлі. 21.00 Портрет не-
дели. 22.10 Х.ф. "Принцесса с се-
вера". 2.00 Кμріпкел.

Жалѓан хабар беруші
ќамауѓа алынды

Рудный ќалалыќ соты ЌР Ќылмыстыќ
Кодексініњ 273 бабымен ќарастырылѓан
ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зушылыќты жасады
деген к‰дікпен 23 жастаѓы азамат А.-ны 2 ай
мерзімге ќамаќќа алды.

Іс материалдарына ќараѓанда, 2 ќырк‰йек к‰ні к‰дікті
лањкестік актісі туралы жалѓан хабар берген. Оныњ іс-
єрекетініњ салдарынан Ленин кμшесіндегі №70 ‰йдіњ
т±рѓындары жаппай кμшіріліп, бір тєулік бойы ‰йлеріне
кіре алмады. Жалѓан хабар беруші 4 ќырк‰йек к‰ні
±сталды. Оныњ ќылмысы ауыр ќылмыс санатына жата-
ды, зањ бойынша м±ндай ќылмыс ‰шін 6 жылѓа дейін
бас бостандыѓынан айыру жазасы да ќарастырылѓан.

Шекарада есірткімен
±сталды

Ќарабалыќ аудандыќ соты 27 жастаѓы
азамат П.-ны ‰стіміздегі жылдыњ 14 шілдесінде
белгісіз біреулерден жалпы салмаѓы 7,96
грамм кептірілген марихуананы сатып алѓаны

СОТ ІС ЌАРАДЫ

‰шін кінєлі деп тапты.
Айыпталушы "Ќайраќ" кеден бекетінде шекара ар-

ќылы Ресейге есірткі алып μтпек болѓанда ќолѓа т‰сті.
Сот оѓан 1 миллион тењгеден астам сомаѓа айыпп±л
тμлеу жазасын таѓайындады. ‡кім єлі зањды к‰шіне ен-
ген жоќ.

 Серіктестікті сотќа
берді

Ќостанай ќаласыныњ т±рѓыны 2015 жылы
11 желтоќсанда Арыстанбеков кμшесіндегі
пєтерді сатып алу туралы алдын ала келісім-
шарт жасасќан жауапкершілігі шектеулі
серіктестігін сотќа берді.

Б±л келісімге сєйкес тараптар ‰стіміздегі жылдыњ
30 ќањтарына дейін пєтерді сатып алу-сату шартын жа-
сасуѓа тиіс болатын. Алайда, жауапкердіњ кінєсінен
келісім-шарт жасалмаѓан.

2016 жылдыњ 12 ќањтарында азаматша Р. мен ЖШС
μкілі алдын ала келісімге ќосымша келісім жасасќан.
Оѓан сєйкес азаматша 31 млн. тењге соманы тμлеген.
Ал аќшаны алѓан жауапкер келісім жасасудан жалтар-
ѓан.

Сот талќылауы барысында дєлел ретінде сотќа та-
лапкердіњ жауапкерге уаќытылы пєтер ќ±нын тμлегенін

растайтын кассалыќ чектері мен т‰біртектері ±сыныл-
ды. Сот азаматшаныњ талабын ќанаѓаттандырып, оныњ
пайдасына жауапкершілігі шектеулі серіктестіктен 31
млн.  тењгені,  838 мыњ тењге мμлшерінде т±раќсыздыќ
тμлемін жєне сот шыѓындарын, барлыѓы 32 млн. тењге
μндіріп алды. Сот шешімі зањды к‰шіне енген жоќ.

Иттіњ иесі жауапќа
тартылды

12 шілде к‰ні Денисов ауданыныњ Аршалы
селосында ќарѓыбауы мен т±мсыќ торы жоќ
ит  Н. деген азаматшаны ќауып алды.

Село т±рѓыны дене жараќатымен аудандыќ ауруха-
наѓа т‰сті. Иттен ќорќып ќалѓан єйелдіњ ж‰йкесіне  за-
ќым келіп, ќалќанша безініњ ауруы асќынѓан. Иттіњ иесі
Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќтар туралы Кодекске сєйкес
єкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ит ќапќан єйел
иттіњ иесінен 300 мыњ тењге мμлшерінде моральдыќ
зиянды μндіріп алу туралы сотќа талап ќойды. Істі сот
талќылауына дайындау барысында тараптар сотќа
дауды сот медиациясы тєртібімен реттеу туралы
келісімді бекіту жμнінде μтініш берді. Сот келісімді
бекітті. Оѓан сєйкес жауапкер талапкерге 200 мыњ тењге
аќшалай тμлем тμлеуге міндеттенді. Азаматтыќ іс бой-
ынша μндіріс ќысќартылды.

 Ќостанай облыстыќ сотыныњ баспасμз ќызметі.
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"Анатолий" ШЌ басшысы Е.В.Климованыњ  сенімді т±лѓасы А.М. К‰дербекова  кепілдік
м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы, Арќалыќ ќаласы, Мирное селосы
аумаѓында орналасќан, маќсаттыќ нысаны – шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан μлшемі
120,0 га  кадастрлік нμмірі 12-282-097-218 жер теліміне  20.01.2062 жылѓа дейінгі мерзімге
уаќытша μтеулі ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні
туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшалай ќаражатпен сауда μткізілген сєттен бастап 5
к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Сауда 2016 жылы 8 ќазанда саѓат 11.00-де мына мекенжайда болады: Арќалыќ ќала-
сы, Шаќшаќ Жєнібек кμшесі, 70. ¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2016  жылѓы,  7 ќазан, саѓ.
17.00-ге дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай
облысы, Ќостанай ауданы, Затобол кенті, Школьная кμш., 52/2, тел. 87774431698.

Доверенное лицо Главы КХ "Анатолий" Климовой Е.В. Кудербекова А.М. в порядке
внесудебной реализации залогового имущества объявляет о проведении торгов по про-
даже права временного возмездного долгосрочного землепользования сроком до 20.01.2062
года  на делимый земельный участок площадью 120,0 га с кадастровым номером 12-282-
097-218, с целевым назначением – для ведения крестьянского хозяйства, расположен-
ного на территории города Аркалыка, село Мирное.

 Покупная цена вносится наличными денежными средствами в течение 5  календар-
ных дней после проведения торгов.

Торги состоятся 8 октября 2016 года в 11.00 ч. по адресу: город Аркалык, улица
Шакшак Жанибека, 70. Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17 часов 7 октября.
2016 года по месту нахождения доверенного лица: Костанайская область, Костанайский
район, п. Затобольск, улица Школьная., 52/2, тел. 87774431698.

Ќостанай облыстыќ ардагерлер кењесі  Социалистік Ењбек Ері, Ќазаќ
КСР Жоѓарѓы Кењесі жєне облыстыќ кењестіњ депутаты

 Сартай Кєкім±лы Тынынбаевтыњ
ќайтыс болуына байланысты марќ±мныњ отбасы мен туыстарына ќайѓы-
ларына ортаќтасып, кμњіл айтады.

ТАЃЗЫМ

Ж‰рек тμріндегі
жарќын бейне

 "Банк ЦентрКредит" АЌ-тыњ сенім білдірілген т±лѓасы Доспулова Гульшат
Муканжановна кепіл м‰лкін сату бойынша аукционды μткізеді:

№1 Лот: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Затобол к., Терешкова
кμшесі, 20/4 ‰й, 1 пєтер мекенжайы бойынша тμрт бμлмеден т±ратын екі
ќабатты  т±рѓын ‰йдіњ 1/2 бμлігі, жалпы ауданы 182,1 ш.м., т±рѓын ауда-
ны 65,2 ш.м., т±рѓын ќосымша ќ±рылысымен, суыќ ќосымша ќ±рылысы-
мен, ќорамен, кμлікжайымен жєне ауданы 0,0597 га., кадастрлік нμмірі 12-
183-012-060 жер танабымен. Бастапќы ќ±ны – 16 252 000 тењге. Сауда-
саттыќ єдісі – аѓылшын.

Аукцион 2016 жылѓы 10 ќазан саѓат 10-00-де Ќостанай ќаласы, Ќоста-
най ауданы, Затобол к., Калинин кμшесі, 53 ‰й, мекенжайы бойынша μтеді.

Сауда-сатыќќа ќатысу ‰шін кепілдік жарна бастапќы ќ±нныњ 3% ќ±райды,
сатып алу баѓасын тμлеу мерзімі – 10 к‰нтізбелік к‰н. Хабарландыруды жа-
риялаѓан к‰ннен бастап, сенім білдірілген т±лѓа кепілдік жарналарды жєне
μтінімдерді ќабылдайды. ¤тінімдерді ќабылдау аукцион басталѓанѓа дейін
бір к‰н б±рын тоќтатылады.

Телефон бойынша аныќтама: 8(7142) 99-02-00 вн.78027, 8(702) 987
62 17.

Кепілдік жарналарды аударуѓа арналѓан деректемелер: "БанкЦентр-
Кредит" АЌ, Ќостанай ќаласы, Таран кμшесі, 39-‰й, БСН 980841000472,
е/ш  KZ158560000007348249, БСК KCJBKZKX.

Доверенное лицо АО "Банк ЦентрКредит" Доспулова Гульшат Муканжа-
новна проводит аукцион по реализации залогового имущества:

Лот №1: 1/2 часть двухэтажного жилого дома из четырех комнат, об-
щей площадью 182,1 кв.м., жилой площадью 65,2 кв.м., с жилой пристрой-
кой, сараем, гаражом и земельным участком площадью 0,0597 га, кадас-
тровый №12-183-012-060, по адресу: Костанайская область, Костанайс-
кий район, п. Затобольск, ул. Терешковой, дом 20/4, квартира 1. Стартовая
цена – 16 252 000 тенге. Метод торгов – английский.

Аукцион состоится 10 октября 2016 года в 10:00 часов по адресу:
Костанайская область, Костанайский район, п.Затобольск, ул.Калинина,53.

Гарантийный взнос для участия в торгах составляет 3% от стартовой
стоимости, срок уплаты покупной цены – 10 календарных дней. Со дня опуб-
ликования объявления, доверенным лицом принимаются гарантийные взно-
сы и заявки. Прием заявок прекращается за день до начала аукциона. Справ-
ки по телефонам: 8(7142) 99-02-00 вн.78027, 8(702) 987 62 17.

Реквизиты для зачисления гарантийных взносов: АО "Банк ЦентрКре-
дит", г.Костанай, ул.Тарана, д. 39, БИН 980841000472, р/с
KZ158560000007348249, БИК KCJBKZKX.

Мектепте  бірге оќыѓан жолдасымыз, байланыс ќызметініњ ардагері
 Секен Ж±мабековтыњ

ауыр науќастан кейін ќайтыс болуына байланысты аѓасы Єбділдин Кμкен-
ге, інісі Єбілтаев Єбдіќадырѓа, марќ±мныњ отбасына,  барлыќ ±рпаќтарына
ќайѓырып, кμњіл айтамыз.

Жора-жолдастары.

 Сабыржан Оташ±лы – ЌСР
халыќ аѓарту ісініњ жєне КСРО
оќу-аѓарту ісініњ озыќ ќызмет-
кері. К‰ллі кμзкμрген ‰лгі-
μнеге т±тарлыќ жан еді. Ол кісі
33 жылдыќ ±стаздыќ μмірініњ
19 жылын Аманкелді ауданы,
Ќарасу ауылындаѓы  "Жас-
буын" орта мектебінде дирек-
торлыќ ќызметке арнады.

Ќазаќстан Республикасы-
ныњ 2 мєрте оќу ‰здігі, ќазігі
тањда зейнет жасындаѓы
‡мітжан Н±рѓожина μзініњ
"Ж‰рек тμріндегі жарќын бей-
не" атты естелік кітабында
аѓайдыњ ерен ењбегін жазѓан.
1975 жылы "Жасбуын" орта
мектебініњ жанынан 40 балаѓа
арнап интернат ашќанын

жєне 8 жылдыќ мектепті орта
мектеп дєрежесіне кμтергенін
дерек етеді.

Аѓайымыз тап-таза киініп,
ќасымыздан μтіп, басќа сы-
ныпќа сабаќ беруге кіргенде
ќызыќтап ќарап т±ратынбыз.
Аѓайымыздан дєріс алѓан
апаларым мен аѓаларымныњ
бойынан тазалыќ, ‰лкен
адамгершілік, ізденіс пен,
к‰ш-ќайратты байќайтынмын.
Аѓайымыз μз замыныњ рухы
биік, єділ азаматы болатын.
Мектепке кіріп келе жатќанда,
ќаќ жарылып жол беріп, тып-
тыныш т±ра ќалатынбыз. Ба-
сымыздан сипап, к‰лімсіреп
μте шыѓатын. Жоѓары сынып-
тыњ ер балалары аѓайѓа елік-

теп, таза киінуге тырысатын.
Ќазіргі тањда дєріс алѓан

шєкірттері – елдіњ ‰лкен аза-
маттары, олар беделді ќыз-
меткер, доцент, профессор,
ѓылым кандидаты, доктор
болды. Сабыржан Оташ±лы-
ныњ артында тєрбиелі сμзі,
ерен ењбегі, μнегелі ісі, бе-
делді шєкірттері, μмірдегі
т±ѓыры ќалды. Алѓан асула-
ры, шыќќан биігі, халќы ‰шін
істеген ењбегі орасан зор.
Сондыќтан "Жасбуын" орта
мектебініњ аты Сабыржан Ота-
шев есімімен аталса да артыќ
етпес еді.

Мейрамк‰л ЄДІЛБЕКОВА.
Ќарасу ауылы,
Аманкелді ауданы.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

 Тμртінші ќабаттан
ќ±лады

Арќалыќ ќаласы, Ќозыбаев кμшесі №29 ‰й ме-
кенжайында оќыс оќиѓа болды. Кейін мєлім болѓа-
нындай, ас ‰йдіњ желќаѓар терезесінен екі жасар
бала тμртінші ќабаттан ќ±лап, кμптеген сыныќ жа-
раќатпен ќалалыќ аурухананыњ жансаќтау бμліміне
жеткізілді. Дєрігерлік сараптама бойынша баланыњ
миы шайќалып, ішкі аѓзасы, аяќ с‰йектері, мойын
омыртќаларына заќым келген.

Сол сєтте ‰йде болѓан баланыњ єжесі тєртіп саќ-
шыларына берген т‰сініктемесінде немересініњ
абайсызда терезеден ќ±лап кеткендігін айтады.

Тиісті органдар т±рѓындарѓа саќтыќ шараларына
м±ќият болуды ескертеді.

 Арќалыќ ќаласы.

ОЌИЃА

Жолаушылар
зардап шекті

14 ќырк‰йек к‰ні облыста екі ірі жол-
кμлік апаты тіркелді. Ќылмыстыќ Ко-
декстіњ 345 бабыныњ 2 тармаѓы бойынша
соталды тергеуі ж‰ргізілуде.

Ќостанай-Єулиекμл-Сурган автожолыныњ 178-
ші шаќырымында 36 жастаѓы астаналыќ "Тайота
Прадо" машинасымен келе жатып, рульге ие бола
алмай, жолдан шыѓып кетті. Ж‰ргізуші мен екі
жолаушы апаттыњ салдарынан єрт‰рлі дене жа-
раќаттарын алып, аудандыќ ауруханаѓа т‰сті.

Ќостанай-Рудный жолында 1973 жылѓы руд-
ныйлыќ "Gelly" машинасымен ќозѓалыстыњ ќарсы
бетіне шыѓып кетіп, "Ауди-100" машинасымен
соќтыѓысты. "Аудидегі" 1974, 1991 жылѓы екі жо-
лаушы мен 2008 жылѓы бала облыстыќ ауруха-
наѓа жеткізілді.

Асар жасаѓандарѓа алѓыс
Жања оќу жылы барлыќ білімге ќ±штар жандар ‰шін мейрамѓа

айналуы тиіс. Алайда, оѓан єзірлік кезењі біраз материалдыќ жєне
моральдыќ ќиындыќтар туѓызатыны жасырын емес. Себебі, баланы
мектепке дайындау, ќажетті ќ±рал-жабдыќтармен ќамтамасыз ету –
біраз шыѓындарды талап ететін іс. Єсіресе б±л бірнеше бала тєрбие-
ленетін жєне т±рмыстыќ ќиын жаѓдайларѓа тап болѓан отбасылар
‰шін ќатты сезіледі. Сол себепті, кейде оќушыны мектепке даярлау
шешілмес мєселе кμрініп, бала мен ата-ананыњ кμњіл-к‰йін біраз
т‰сіріп жатады. Ол б‰гінде ауќымды єлеуметтік проблемаѓа айна-
лып отырѓан соњ, мемлекет оны шешуді ж‰йелі т‰рде ќолѓа алып
отыр. Бірнеше жыл ќатарынан μткізіліп келе жатќан "Мектепке жол"
акциясы сμзіміздіњ іс ж‰зіндегі айѓаѓы. Б±л игі шараныњ нєтижесінде
аталмыш к‰рделі мєселе шешіліп, соњы мерекеге айналып келеді.
Биыл "Баќытты балалыќ шаќ мекені" таќырыбы аясында ж‰ріп жат-
ќан науќан біздіњ білім ошаѓымызда да жалѓасын тапты. Мєселеніњ
єр ќыры жіті ќарастырылды. Баланыњ т‰рлі себептермен сабаќќа
келмей ќалуыныњ алдын-алу жєне оныњ орта білім алу ќ±ќыќтары-
мен ќамтамасыз етілуі бойынша т‰сіндіру шаралары ±йымдасты-
рылды. Ќалалыќ білім бμлімініњ ќолдауымен Ѓафу Ќайырбеков атын-
даѓы №9 мектеп ±жымы біраз оќушыныњ сабаќќа саќадай сай бару-
ына атсалысты. Тиісінше 2016-2017 жылдарѓа арналѓан жоспарлар
ќ±рылды. Оны орындау маќсатында рейд ж±мыстары ж‰ргізілді. Аз
ќамтылѓан жан±яларѓа демеушілер іздестірілді. Балаларымыздыњ
сабаќќа толыќќанды келулеріне жєрдемдескен бірќатар ±йымдарѓа
біздіњ ±жым алѓысын айтады. Оќушыларымыздыњ оќу ќ±ралдары-
мен ќамтылуы ‰шін "Цеснабанк" (50 000 тењге) "Промбаза 7"  (40 000
тењге),  "Шахмат" клубы  (30 000 тењге), Еуразиялыќ банк (20 000
тењге) "Сбербанк" (10 000 тењге) мекемелері, №9 орта мектебініњ
ќ±рамы (30 000 тењге) ќаржылай кμмек кμрсетті. Нєтижесінде білім
алушыларѓа мектепішілік біркелкі формалар берілді. Аса мањызды
істе асар жасап, ќол ±шын созѓан єрбір азаматтарѓа зор ризашылы-
ѓымызды білдіреміз.

Ѓ.Ќайырбеков атындаѓы №9 мектеп єкімшілігі.
 СТАТИСТИКАЃА  Ж‡ГІНСЕК

 ¤неркєсіп. 2016 жылѓы ќањтар-тамызда облыс
кєсіпорындары ќолданыстаѓы баѓаларда 380,1
млрд. тењгеніњ μнімдерін μндірді (2015 жылѓы
ќањтар-тамыз – 278,9 млрд. тењге). 2016 жылѓы
ќањтар-тамызда наќты кμлем индексі 2015 жылѓы
ќањтар-тамызбен салыстырѓанда 95,9% ќ±рады.

¤њдеу μнеркєсібінде μњдірістіњ μсімі 6,8%, су-
мен жабдыќтау; кєріз ж‰йесі, ќалдыќтардыњ жи-
налуын жєне таратылуын баќылауда – 3,5%
ќ±рады. ¤ндірістіњ тμмендеуі кен μндіру μнеркєсібі
жєне карьерлерді ќазуда 14,8%, электрмен жаб-
дыќтау, газ, бу беру жєне ауа баптауда – 5,5%
байќалды.

 Ауыл шаруашылыѓы. 2016 жылѓы ќањтар-та-
мыздаѓы ауыл шаруашылыѓы μнімдерініњ жалпы
шыѓарылымы 105,3 млрд. тењге (аѓымдаѓы баѓа-
ларда) болды немесе 2015 жылѓы ќањтар-та-
мызѓа 113,6%, одан μсімдік шаруашылыѓы μнімі –
32,2 млрд. тењге (162,6%), мал шаруашылыѓы –
72,6 млрд. тењге (100,4%). Мал мен ќ±стыњ бар-
лыќ т‰рлерініњ етін μндіру тірі салмаќта 60,9 мыњ
тоннаны ќ±рады (2015 жылѓы ќањтар-тамызѓа –
98,2%), сиыр с‰ті – 313,5 мыњ тонна (101,8%),
тауыќ ж±мыртќасы – 414,7 млн. дана (102,8%).

Инвестициялар. Негізгі капиталѓа салынѓан ин-
вестициялар баѓалау есебімен 2016 жылѓы
ќањтар-тамызда 101,6 млрд. тењгені немесе 2015
жылѓы ќањтар-тамызѓа 100,4% ќ±рады.

Баѓалау есебімен орындалѓан ќ±рылыстыќ
ж±мыс пен ќызметтер кμлемі 2016 жылѓы ќањтар-
тамызда 40,7 млрд. тењгені немесе 2015 жылѓы

ќањтар-тамызѓа 68,1% ќ±рады.
Ќаржыландырудыњ барлыќ кμздері есебінен

жалпы алањы 145975 шаршы метр болатын т±рѓын
‰йлер пайдалануѓа берілді немесе 2015 жылѓы
ќањтар-тамызѓа 91,3%.

Сауда. 2016 жылѓы ќањтар-тамызда бμлшек
сауда кμлемі 150,5 млрд. тењгені ќ±рады немесе
2015 жылѓы ќањтар-тамызѓа 100,1%.

Кμлік. 2016 жылѓы ќањтар-тамыздаѓы автомо-
биль кμлігімен тасымалданѓан ж‰ктіњ кμлемі 176,2
млн. тоннаны ќ±рады немесе 2015 жылѓы ќањтар-
тамызѓа 96,2%. 2016 жылѓы ќањтар-тамыздаѓы ж‰к
айналымы 6746,2 млн. ткм ќ±рады немесе 2015
жылѓа сєйкес кезењге 98,2%.

Автожол кμлігімен 1166,7 млн. жолаушы тасы-
малданды немесе 2015 жылѓы ќањтар-тамызѓа
100,2%.

Баѓалар. Инфляцияныњ жалпы дењгейін сипат-
тайтын т±тыну баѓасыныњ индексі 2016 жылѓы та-
мызда 2015 жылѓы желтоќсанмен салыстырѓанда
105,1% ќ±рады, оныњ ішінде азыќ-т‰лік тауарла-
рына – 103,8%, азыќ-т‰лік емес тауарларѓа –
104,8%, аќылы ќызметтерге – 107%.

Т±рмыс дењгейі. К‰нкμрістіњ ењ тμменгі дењ-
гейініњ шамасы 2016 жылѓы тамызда 22419 тењ-
гені ќ±рады, республика бойынша – 23588 тењге.

Ењбек нарыѓы. 2016 жылѓы 1 ќырк‰йекке
ж±мыспен ќамтудыњ уєкілетті органдарында эко-
номикалыќ т±рѓыдан белсенді халыќ санында
тіркелген ж±мыссыздардыњ ‰лесі облыс бойынша
0,6% ќ±рады, республика бойынша – 0,8%.

2016 жылѓы ќањтар-тамыздаѓы Ќостанай облысыныњ негізгі
єлеуметтік-экономикалыќ индикаторлары:

салыстырмалы мониторинг
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Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен сєйкес
келе бермейдi. Редакция оќырман хаттарына жауап бермейдi, оны
ќайтармайды.  ‡ш компьютерлiк беттен асатын материалдар
ќабылданбайды.  “Ќостанай тањында” жарияланѓан материалдарды
сiлтемесiз кμшiрiп басуѓа болмайды. Жарнама мен хабарландырулар-
дыњ мазм±ны мен мєтiнiне жарнама берушi жауап бередi.
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"Баќытты балалыќ шаќ мекені"

 "Не берсењ де балаѓа бер, бала ‰шін жаса"  деген халќымыз.
Ел болып етегімізді жиѓалы жан жылуына зєру ќандастарымыз
бен ќарлыѓаштарымызѓа Елбасынан бастап барша азаматтар
барынша демеушілік жасауда. Осы жолда 2016 жылы "Мектепке
жол" атты республикалыќ ќайырымдылыќ акциясы Ќазаќстан
Республикасыныњ Тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓына орай "Баќытты
балалыќ шаќ мекені" атты ±ранымен ±йымдастырылуда. Акция
мектебіміз Є.Боранбаев атындаѓы жалпы білім беретін орта мек-
тебінде 1-тамыз – 30-ќырк‰йек аралыѓында μтіп жатыр. Онда аз
ќамтылѓан, кμпбалалы, ата-ана ќамќорлыѓынсыз ќалѓан оќушы-
ларѓа аудан мекемелері, Є.Боранбаев атындаѓы орта мектеп
м±ѓалімдері, жеке кєсіпкерлер  М.Байзаќов, Л.Маѓз±мова мек-
тебіміздіњ оќушыларын оќу ќ±ралдарымен, мектеп киімдерімен
таѓы басќа керекті заттармен ќамтамасыз етіп, ќол ±шын беріп
кμмек кμрсетті. Осы "Баќытты балалыќ шаќ мекені", "Мектепке
жол" акциясы барысында ж‰рек жылуын шашып, аялы алаќан-
дарын созып, мейірімділік пен жомарттыќ танытып, кμмек кμрсет-
кендері  ‰шін аталѓан мекеме ±жымдарына, жеке кєсіпкерлердіњ
отбасыларына баќ-береке, шаттыќ ќуаныш, жан±яларына бірлік
тілеймін.

Є. ЄБДІКОВА,
Є.Боранбаев  орта мектебі.

Аманкелді ауданы.

Ќостанайлыќ Мєлика М±ќтарова Санкт-Петербургте болѓан арбадаѓы спорттыќ
биден єлем кубогында ќола ж‰лдегер атанды. Сайыс биылѓы 9-11 ќырк‰йек
аралыѓында μтті. Турнирге Ќазаќстан, Ресей, Австрия, Бельгия, Белоруссия, Гонконг,
Италия, Корея, Словения, Финляндия, Жапониядан 200-ден астам спортшы ќатысќан.

Ќымбат
      ДОСЖАНОВА

Єлем кубогында Ќазаќстан
ќ±рамасыныњ атынан ќостанай-
лыќ Мєлика М±ќтарова, тараздыќ
Наргиз Ахметова жєне ќараѓан-
дылыќ Айг‰л Балмаѓамбетова
сынѓа т‰сті. Спорттыќ сайыс 10
аталым бойынша μтті. Атап айт-
ќанда, "Ансамбль", "Комби", "Ком-
би стандарт", "Комби латина",
"Комби фристайл", "Дуо", "Дуо

латина", "Дуо фристайл", "Сингл"
жєне "Сингл фристайл". Жер-
лесіміз Мєлика М±ќтарова
"Фристайл" аталымында ќола
ж‰лдеге ие болып, єлем кубогы-
ныњ "Чемпиондар шоуы" финал-
дыќ концертіне  ќатысты.

– Мєликаныњ єрбір жењісіне
ќуанамын. Сайысќа ќатысарда
ќобалжып, тілеуін тілеп отыра-

мын. Балам биіктен кμрінсін. Ењ
бастысы, денсаулыѓы мыќты
болсын,– дейді єжесі ¦лболѓан
Аяѓанова.

СУРЕТТЕ: Мєлика М±ќтарова
єріптесімен бірге.

Сурет "Ќостанай тањы" га-
зетініњ жеке м±раѓатынан алын-
ды.

"АУЫЛЫМ  – МЕНІЊ Ж¦МАЃЫМ!"
"Ќостанай тањы" газетініњ фотобайќауы

Сурет – тарих, сурет – уаќыт
уысынан  суырып алынѓан "тірі" се-
кундтар. Олай болса, сізге μмірдіњ

ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ  – ЌАСТЕРЛІ ¦ЃЫМ

Фотобайќаудыњ кезекті ‰міткері – Єулиекμл
ауданыныњ т±рѓыны Лєззат Абдрахманова. Ол
Соснов орта мектебініњ ќазаќ тілі жєне єдеби-
еті пєнініњ м±ѓалімі. ¤з отбасымен жазѓы дема-
лыс кезінде т‰скен суреттерін оќырман назары-
на ±сынады. ¤њірдіњ жусан ањќыѓан жазыќ дала-
сында, мμлдір кμлдер саѓасында, тас м‰сіндер
ќасында, шоќы-жарлар басында жасалѓан кадрлар-
да ауылдаѓы жайдары жаздыњ сєнді сєттері
кμріністеледі.

ењ ерекше сєттерін ж±ртпен
бμлісудіњ тамаша м‰мкіндігі туды!

Таяуда "Ќостанай тањы" газеті
оќырмандар арасында "Ауылым –
меніњ ж±маѓым" атты фотобайќа-
уын жариялаѓан болатын. Маќсат
– жайдары жаздыњ ењ ерекше де
кμркем кμріністерін кадрѓа іліктірген
‰здік авторды аныќтау. Газетімізге
де, ресми сайтымызѓа да хабар-

ландыру берілгендей, байќауѓа
ќатысуѓа ниет білдірушілерге шек-
теу ќойылмайды. Жасќа да, жаса-
мысќа да, кєсіби шеберге де, єуес-
ќой фотошыѓа да шарт біреу – тал-
ѓамды, тосын, жанды суреттер
іріктеуге т‰седі. Ендеше, ќ±рметті
оќырман, редакциямыз таѓайында-
ѓан ж‰лденіњ лайыќты иегері бола-
мын десењіз, белсенділік таныты-

њыз!
Жолдаѓан фотоларыњыз газет

бетінде жарыќ кμріп, сайтымызда
да ±дайы кμрініс тауып отыратын
болады.

Ескерте кетейік, суреттеріњізді

Kostanaytany.@mail.ru немесе Kt-
fan@mail.ru электронды мекенжай-
ларына жолдауыњызѓа, сондай-аќ
54-84-44, 57-67-65 нμмірлерімен
байланысуыњызѓа болады. Ж±мыс-
тар 1 ќазанѓа дейін ќабылданады.

Интернат ‰йіне ќ±рбандыќ шалды

Жылдаѓы дєст‰рлі ‰рдіс бойынша Ќ±рбан айттыњ алѓашќы к‰ні
"Оспанќожа єулие" мешітініњ бас иамамы Аян Хасенов жєне Са-
рысу ауылыныњ т±рѓыны, мектеп директоры Жаќан Ќошмаѓан-
бетов интернат ‰йінде тєрбиеленуші балаларды діни мереке-
мен ќ±ттыќтап, ж‰рек жарды тілектерін білдірді. Сонымен ќатар,
мешіт жамаѓатыныњ атынан Аян Сєбитбек±лы бір ќой, ал Жаќан
Єуезхан±лы μз отбасыныњ атынан бір ќойды ќ±рбандыќќа ша-
лып, жомарттыќ жасады.

– Жыл сайынѓы Ќ±рбан айтты б±л кісілер ‰немі интернат ‰йіне
ќ±рбандыќ шалып отырады. ¦жымныњ атынан осы кісілерге ал-
ѓысымды білдіріп, отбастарына амандыќ, шањыраќтарына шат-
тыќ тілеймін. Табалдырыѓымыздан аттаѓан Ќ±рбан айт мереке-
сімен барша м±сылман ќауымын шын ж‰ректен ќ±ттыќтаѓым ке-
леді. Жаратќан Ием ќ±лшылыќтарыњызды ќабыл етіп, маќсат-
м±раттарыњызды асыл еткей. Ќасиетті орындарда ќажылыќ па-
рыздарын μтеп ж‰рген бауырларымызѓа дін аман елге оралуды
жазсын, – дейді интернат ‰йініњ мењгерушісі Сєбит Есім±лы.

 Байбатыр НИЯЗБЕК¦ЛЫ.
 Жанкелдин ауданы.

Єлем кубогыныњ
ќола ж‰лдегері
Єлем кубогыныњ
ќола ж‰лдегері
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