
5  мамыр  2015  ж.                      сейсенбі №48 (18257)

Ќазаќстанда 130-дан астам ±лт
μкілдері т±рады. Барлыѓы бір
шањыраќ астында береке-бірлікте
μмір с‰руде. Жаќында μткен ЌР

Ќостанай облысында μзге ±лт
μкілдерініњ 600-ден астам баласы
ќазаќ мектептерінде мемлекеттік тілде
білім алады. Соњѓы бес жылда μњірде
ана  тілімізде білім беретін 10 мектеп
салынып, оќушылар игілігіне тапсы-
рылды. Жастар арасында мемлекеттік
тілді  мењгеруге деген ќ±лшыныс арту-
да. Достыќ ‰йінде Ќостанай облысы
єкімдігініњ тілдерді дамыту басќармасы-
ныњ ±йымдастыруымен  "Тілі бірдіњ –
тілегі бір" облыстыќ жастар форумы
μтті.

– Барша  ќазаќстандыќтардыњ ба-
сын біріктіретін басты фактор  – ќазаќ
тілі. Мемлекеттік тілдіњ дамуына бар
к‰ш-жігерімізді салуымыз ќажет деп
айтќан  еді Елбасы Н±рс±лтан Назар-
баев. Осы  орайда  мемлекеттік  тілді
дамыту баѓдарламасын ж‰зеге асыру
бойынша ауыз толтырып айтарлыќтай

     Тілі бірдіњ – тілегі бір
ж±мыс жасалды. Биыл б±л маќсатќа
188  миллион  тењге  ќаржы  бμлінді.
Облыстыњ аудан-ќалаларында 18
этно-мєдени орталыќтарда єр ±лт
μкіліне ана тілін мењгеруге м‰мкіндік
беріліп  отыр, – дейді  форумѓа  ќатыс-
ќан облыс єкімініњ орынбасары  М±рат
Дєрібаев.

М±ндай форум осымен ‰шінші рет
μткізілді. Оѓан ќазаќ тілін жетік мењгер-
ген, ќызметте жєне шыѓармашылыќта
кењінен ќолданып  ж‰рген  жастар,  сту-
денттер ќатысты. Жалпы облыстыњ
аудандарынан келген 100-ге жуыќ μзге
±лт μкілдері басќосты. Іс-шараѓа ќазаќ
тілініњ дамуына ‰лес ќосып ж‰рген аза-
маттар облыс єкімініњ арнайы алѓыс
хаттарымен жєне сыйлыќтарымен ма-
рапатталды.  Форум соњында ‰ндеу
ќабылданып, концерттік баѓдарлама-
мен аяќталды.

2-бет

Бірлігі жарасќан ел мерекесіБірлігі жарасќан ел мерекесіБірлігі жарасќан ел мерекесіБірлігі жарасќан ел мерекесіБірлігі жарасќан ел мерекесі
Президенті сайлауында еліміздегі
бірлік пен ынтымаќтастыќты барша
єлемге паш еттік. ¤ткен ж±мада
Ќазаќстан халќыныњ бірлігі к‰нін де
бірлігі жарасќан ел болып  атап
μттік.

Ќостанай ќаласыныњ орталыѓында мерекелік іс-шаралар
саѓат 11.00 шамасында басталып кетті. Ќала т±рѓындары
мен ќонаќтары назарына "Ел бірлігі – ел тењдігі" атты кон-
церттік баѓдарлама ±сынылды. Єр адам μз талѓамына ќарай
кμњіл кμтерді. Бірі кілемдер мен "Ќорќыт м±расы" атты музы-
калыќ  аспаптар  кμрмесін тамашаласа, енді бірі "Достыќ
балалар кμзімен" атты кμркемсурет туындыларын кμріп
ќайтты.

Махаббат
        БЕКБАЙ

Кеше облыстыќ мєслихаттыњ кезектен тыс
отырысы μтті. Халыќ ќалаулылары Ќазаќ-
стан Республикасы Президентініњ ±сынысын
ќарады. Елбасынан келген ќ±жатта Ќазаќ-
стан Республикасы Конституциясыныњ  87-
бабыныњ 4-тармаѓына сєйкес, Ќостанай
облысы єкімі лауазымына Н±ралы М±ста-
фа±лы Садуаќасовтыњ кандидатурасын
ќарау ±сынылѓан.

Сμз сμйлеген облыстыќ мєслихаттыњ де-
путаттары ќазіргі даѓдарыс кезінде аймаќты
тєжірибелі єрі μњірдіњ тыныс-тіршілігін жетік
білетін адам басќаруы тиіс, сондыќтан ±сы-
нылып  отырѓан  ‰міткер  осы  лауазымѓа
лайыќты, деп шешті.

Дауыс беру кезінде халыќ ќалаулылары
бірауыздан Н±ралы Садуаќасов ‰шін ќол
кμтеріп, облыс єкімі лауазымына таѓайын-
далуын маќ±лдады.

Кеше Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ Жарлыѓымен Астана, Алматы ќала-
лары мен облыс єкімдері таѓайындалды.
Ќостанай облысын  Н±ралы М±стафа±лы

Садуаќасов басќаратын болды.
Н±ралы Садуаќасов 1964 жылы Семи-

озер ауданыныњ Шолаќтерек ауылында ту-
ѓан.

1986  жылы К.А. Тимирязев  атындаѓы
Москва ауыл шаруашылыѓы академиясын
ѓалым-агроном мамандыѓы бойынша бітір-
ген. Ењбек жолын 1986 жылы Ќостанай об-
лысы Семиозер ауданы Чернышевский
атындаѓы  совхоздыњ  агрономы  лауазымы-
нан бастаѓан ол барлыќ лауазымдарда адал
ќызмет атќарды. 2006-2011 жылдары Ќос-
танай облысы єкімініњ орынбасары болды.
Одан кейін 2012 жылдыњ ќањтар айынан
бері Ќостанай облысын басќарып келді.

Н±ралы Садуаќасов "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ тєуелсiздiгiне 10 жыл" мерекелік
медалімен, "Ќ±рмет" орденімен, "Ќазаќстан
Конституциясына 10 жыл", "Астананыњ 10
жылдыѓы" медальдарымен жєне "Парасат"
орденімен, "Ќазаќстан Республикасыныњ
тєуелсiздiгiне 20 жыл" мерекелік медалімен
марапатталѓан.

Облыс єкімі ќайта таѓайындалды
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Облыс єкімдігінде  аймаќ басшысы Н. Садуа-
ќасовтыњ тμраѓалыѓымен μткен аппарат
мєжілісінде негізінен облыстыќ білім басќарма-
сыныњ жетекшісі Є.Тμртќараеваныњ  ‰стіміздегі
жылѓы μтетін  ±лттыќ бірыњѓай тестілеуді μткізу
мен ±йымдастыру шарасы, мектеп бітірушілер
‰шін  ќолайлы жаѓдайдыњ жасалуы, 11-сынып
оќушыларыныњ  ¦БТ-ѓа  даярлыѓы   туралы
баяндамасы тыњдалды.

Мєжілісте ењ алдымен облыс басшысы  жинал-
ѓандарды еліміздегі  μткізілген ‰лкен саяси  нау-
ќанныњ, яѓни Президенттікке ‰міткерлер арасын-
да μткен сайлаудыњ аяќталуымен ќ±ттыќтады.
Халыќ μз тањдауын жасап, Елбасымызѓа сенім
артып, ќолдау білдіргендіктерін кμрсетіп, белсен-
ділікпен сайлауѓа біркісідей келіп, дауыс бергенін,
Н±рс±лтан Назарбаевтыњ  сайлауда жењгені тура-
лы айтып μтті. Содан кейін сμз алѓан облыстыќ
аумаќтыќ сайлау комиссиясыныњ тμрайымы Ан-
тонина Маркова Президенттікке ‰міткерлер ара-
сында μткен сайлаудыњ ќорытындысы жμнінде
жиналѓандарѓа ќысќаша мєлімет беріп μтті.

Ал, енді ‰стіміздегі жылѓы μтетін ¦лттыќ бірыњ-
ѓай тестілеуге келер болсаќ, облыстыќ білім бас-
ќармасыныњ жетекшісі Є.Тμртќараеваныњ айтуын-
ша, биыл 11-12 сыныптарды тμрт мыњѓа жуыќ
оќушы бітіреді.  Алдын ала ќорытынды бойынша
11-12 сынып оќушыларыныњ 43,5 пайызы оќуын
"4" пен "5" аяќтайды. 2015 жылѓы ¦БТ осымен  рес-
публикамызда он бес рет μтіп отыр екен. Белгі-
ленген жоспар бойынша облысымызда ¦БТ-ны

μткізу мен ±йымдастыру бойынша ќ±рылѓан сарап-
тамалыќ-консультациялыќ кењес μткен жылдыњ
ќырк‰йегінен бері бірнеше семинар-практикум,
кμшпелі отырыс, онлайн-семинар μткізді. Сол се-
кілді оќу жылы бойы оќушыларды ¦БТ тапсыруѓа
бейімдеу маќсатында тестілеу пунктерінде  сынаќ
тестері  сегіз рет ±йымдастырылды.  Соњѓы сынаќ
тестілеуіне 4356  бітіруші оќушыныњ 2801-і ќатыс-
ты. Сынаќ барысында тапсырушылардыњ алѓан
баллдарыныњ да кμрсеткіші μсті. Биылѓы оќу жы-
лында "Алтын белгіге" ‰міткерлердіњ саны 124.
¤ткен  жылы осы белгіге ‰міткер болѓан 113-тіњ
49-ы μз білімдерін дєлелдеді. ¦БТ єдеттегідей
2015 жылѓы 1 мен 15 маусым аралыѓында μтеді.
¦БТ ережесінде μзгерістер жоќ,  оќушылар бес
пєннен тест тапсырады, оныњ біреуі – тањдау пєні,
ќалѓаны міндетті пєндер. Соњѓы ‰ш жыл бойы ха-
лыќаралыќ  пєн олимпиадасы мен ѓылыми жоба-
лардыњ жењімпазы атанѓан оќушылар  ¦БТ тап-
сырудан босатылады. Атап айтќанда, облысымыз-
да  ж‰лдегер 21 оќушы  тест тапсырмайды. ¦БТ-
де шектік балл – 50, ал ¦лттыќ жоѓары оќу орын-
дарындаѓы шектік балл – 70. Облысымызда
оќушылар тест тапсыратын 10 тестілеу пункті бар.
Білім басќармасы жетекшісініњ айтуынша, тесті-
леу пунктерге  кейбір аудандар мен елдімекен-
дерден оќушылар  тест тапсыру  ‰шін  алдын ала
бір к‰н б±рын  автобуспен тасымалданып єкелі-
неді. Оќушылардыњ тестілеуді тапсыруларына
барлыќ жаѓдай жасалынатын болады. Сонымен
ќатар тестілеу пунктерінде єдеттегідей бейнеба-
ќылау орнатылды, металліздегіш, ±ялы телефон
сигналын басу ќ±ралдары  ќолданылады.

Єњгіме – ¦лттыќ бірыњѓай
тестілеу туралы

Єлімбаев А.А.,
Ќазаќстан коммунистік халыќ партиясыныњ

облыстыќ комитетініњ хатшысы
Богатырев С.А.,
"Жалпы±лттыќ социал-демократиялыќ

партиясы" облыстыќ филиалыныњ тμраѓасы
Власов Г.Ю.,
"Ќазаќстан патриоттары партиясы" облыс-

тыќ филиалыныњ тμраѓасы
Есм±ратов С.П.,
"Ауыл" ЌСДП облыстыќ филиалыныњ тμра-

ѓасы
Ешманов С.Ж.,
"Бірлік" партиясы облыстыќ филиалыныњ

тμраѓасы
Сапарова Є.С.
"Н±р Отан" партиясы облыстыќ филиалы-

ныњ тμраѓасыныњ бірінші орынбасары
Сатм±хамбетов ¤.¤.,
"Аќ жол" ЌДП облыстыќ филиалыныњ тμра-

ѓасы.

Ќ±рметті ќостанайлыќтар!

Сіздерді бейбітшілік пен келісімніњ, ерлік пен
ќайсарлыќтыњ мерекелері Ќазаќстан халќыныњ
бірлігі к‰німен, Отан ќорѓаушылар к‰німен жєне
¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓымен шын ж‰ректен
ќ±ттыќтаймыз.

Б±л к‰ндер Отанымыз ‰шін к‰рескен майдан-
герлер мен тылда ќажырлылыќпен ењбек еткен
ерлердіњ, бірлік пен татулыќты арќау еткен халыќ-
тыњ мерекесі болып табылады.

Ардагерлеріміздіњ майданда кμрсеткен ерлік-
тері б‰гінгі ±рпаќ ‰шін ‰лгі болары сμзсіз. Бейбіт
μмірдіњ салтанатын еліміздіњ жастары жалѓасты-
ратынына сенімдіміз.

Еліміздіњ дархан даласы берекеге толып, ас-
панымыз єрдайым ашыќ болсын! Сіздерге жєне
Сіздердіњ жаќындарыњызѓа зор денсаулыќ, мол
баќыт, береке-бірлік  тілейміз.

Тобыл μњіріндегі т‰рлі партия-
лардыњ μкілдері басќосты. Ішкі
саясат басќармасыныњ бастама-
сымен ±йымдастырылѓан  жиын
– ќалыптасќан дєст‰рге сай,  ма-
мыр мерекелеріне орайласты-
рылѓан ќ±ттыќтау хатына ќол
ќоюдан басталды.

– М±ндай ќ±жатќа ќол ќою μте
орынды. Мєтінді оќып шыќтым.
Меніњ кμњілімнен шыќты. Б‰гінгі
тањда  тарихты  б±рмалауѓа ты-
рысќандар шыѓып жатыр. Б±л со-
ѓысты ¦лы Отан емес, Екінші
д‰ниеж‰зілік соѓыс деп атаѓысы
келеді. Сондыќтан б‰гінгі басќо-
судыњ мањызы зор деп санай-

мын. Біз  бірігіп ќана, теріс пікірдіњ
таралуына тойтарыс бере ала-
мыз. Ќасыќ ќаны ќалѓанша фа-
шизммен к‰рескен аталарымыз-
дыњ ерлігін ±мытпауымыз керек,
– деді "Жалпы ±лттыќ социал-де-
мократиялыќ партиясы" облыс-
тыќ филиалыныњ тμраѓасы Сер-
гей Богатырев.

Басќосу барысында, кезектен
тыс Президент сайлауы да єњгіме
арќауына айналды. Осы орайда
μз ойын ортаѓа салѓан еліміздіњ
коммунистері ел т±рѓындарыныњ
±йымшылдыѓына тоќталып μтті.

– Ќазаќстан халќы бірлігі мен
±йымшылдыѓын  26 сєуір к‰ні
барша єлемге танытты. Сайлауѓа
белсенді ќатысып, μз тањдаула-
рын жасады. Отандастарымыз

Г‰лназым
    САЃИТОВА

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

1-бет
Айта кету керек, м±нда жиналѓандар назарына ±зындыѓы 100

метр болатын сурет кμрсетілді. Онда ќала оќушылары достыќтыњ
ќалай т‰сінетіндігін бейнелеп берді.

Облыс єкімі Н±ралы Садуаќасов мерекелік іс-шаралар кμрермендерініњ
бірі болды. Аймаќ басшысы спорттыќ ойындарды кμріп, жергілікті μнер-
паздар μнеріне де тєнті болды.Облыс орталыѓыныњ КСК шаѓын ауданын-
да да мереке думанды μтті. "Жастар" саябаѓына ењбектеген сєбиден ењкей-
ген кєріге дейін келді.

– Биыл  біздіњ  мемлекетіміз  ‰шін мањызды жыл. Ќазаќстан халќы Ас-
самблеясыныњ 20 жылдыѓы мен Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыѓын атап
μтудеміз. 1 мамыр Ќазаќстан халќы Ассамблеяныњ ѓана емес, елімізде
т±рып  жатќан барлыќ ±лт μкілдерініњ мерекесі. Бірлігіміз ныѓая берсін.
Мереке ќ±тты болсын, жерлестер, – деп μз тілегін білдірді "Янтарь" этно-
мєдени орталыѓыныњ тμраѓасы Сергей Якушевич.

Мереке кμтеріњкі кμњіл к‰йде μтті десек артыќ айтќандыќ емес. Балѓын-
дар асыр салып ойнаса, ќариялар З.Алдамжар атындаѓы ЌЄТУ к‰шімен
дайындалѓан концерттік баѓдарламаны тамашалап, бір серпіліп ќалды.

1-2 беттегі суреттерді т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Бірлігі жарасќанБірлігі жарасќанБірлігі жарасќанБірлігі жарасќанБірлігі жарасќан
ел мерекесіел мерекесіел мерекесіел мерекесіел мерекесі

Жењіс к‰ні ќарсањында Л.Толстой атындаѓы облыстыќ
ѓылыми-ємбебап кітапханасында соѓыс ардагерлерімен
кездесу μтті.

Іс-шараѓа жиналѓан ќауым майданда ќаза тапќан ќостанайлыќ
боздаќтарды бір минут ‰нсіздікпен еске алды. Ардагерлер мектеп
оќушыларына ¦лы Жењістіњ ќандай ќиындыќпен келгенін баяндап
берді. Отты жылдардыњ тірі куєгерлері майдандаѓы ерлік істерден
естеліктер айтты. Кітапхана ќорындаѓы ќ±нды ќ±жаттардан ќ±ралѓан
кітап жєне сурет кμрмелері іс-шараныњ мањызын арттыра т‰скен-
дей. Кездесу барысында облыстыќ кітапхананыњ директоры Г‰лжа-
мерия Ќазина майдангерлерге "Ќазаќтыњ 1000 к‰йі" электронды жи-
наѓын тарту етті.

– ¦лы Отан соѓысында жау жаѓыныњ жауынгерлері мыќты ќару-
жараќпен ќамтылѓан болатын. Олардыњ к‰ші μте ќуатты болды. Сон-
дыќтан неміс-фашист басќыншыларына тμтеп беру оњайѓа соќпа-
ды. Біздіњ Жењіске жетуімізге Отанѓа деген махаббатымыз себепші
болды. Ќазаќтыњ ±л-ќыздары да ќару асынып, майданѓа ќатысты.
Жау ќолын талќандап, ¦лы Жењісті жаќындатуѓа ‰лес ќосты,– деді
майдангер Ќажи Маманов.

Ерлік жайлы естелік
бір  адамдай Н±рс±лтан Назар-
баевќа дауыс берді. Б±л Елбасы-
ныњ ±станѓан саясатын ќолдау,
оѓан деген сенімніњ зор екендігін
айќындайды. М±ндай бірлігі жа-
расќан ел кез келген ќиындыќ-
тардан с‰рінбей μтеріне  к‰мєн
жоќ,  – деді Ќазаќстан коммунистік
халыќтыќ партиясы облыстыќ ко-
митетініњ хатшысы Алпысбай
Єлімбаев.

Журналистер сауалдарына
жауап берген партия μкілдері
алдаѓы ¦лы Жењістіњ 70 жылды-
ѓына ќатысты жоспарларымен
бμлісті. Бірі ќаржыныњ тапшылы-
ѓына байланысты салтанатты
шерумен шектелерін жеткізсе,
енді бірі ардагерлерге сый-сия-
пат жасайтынын алѓа тартты.

Саяси партиялар –
                       ыќпалды к‰ш

Махаббат
        БЕКБАЙ

Облысымыздаѓы соѓысќа ќатысушылар мен м‰гедектерге 2015
жылѓы 20 желтоќсанына дейін дєріханалардан тегін дєрі-дєрмек
алатын сертификат (25000т) берілетін болды. Олардыњ тегін дєрі-
дєрмек алуларына ќаржыны облыс єкімдігініњ тапсырмасы бойын-
ша μњірдегі  "Тобыл" єлеуметтік-кєсіпкерлік корпорациясы бμлді.
Корпорацияныњ тμраѓасы А. Єлиевтіњ айтуынша, сертификатта дєрі-
дєрмекті алатын дєріханалардыњ тізімі де бар. Сол секілді  б‰гінде
соѓыс ардагерлері мен м‰гедектердіњ кμбі ќарт кісі, μздері барып
дєрі-дєрмегін ала алмайды, сондыќтан дєрі-дєрмекті туѓандары я
болмаса бекітілген єлеуметтік ќызметкерлер ала алады. Дєріханаѓа
сертификатын кμрсетсе болды, тек соѓысќа ќатысушы, соѓыс м‰ге-
дегі куєлігі болуѓа тиіс. Сертификаттарды  жаќын арада облыстаѓы
ж±мыспен  ќамтуды  ‰йлестіру жєне єлеуметтік баѓдарламалар бас-
ќармасыныњ ќызметкерлері тапсыратын болады.

Г‰лназым
    САЃИТОВА

Сертификат беріледі
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24 адам μндірістік жараќат алды
Облыста. Жыл басынан бері 24 адам μндірістік жараќат алды.

Зардап шеккендердіњ басым бμлігі ќ±рылыс саласындаѓы кєсіп-
орындар мен тау-металлургиялыќ кешендерінде, – дейді мемле-
кеттік ењбек инспекторы К.К‰лтаева. 2014 жылы 171 адам
μндірістік жараќат алды. 39 адам ауыр жараќаттанды. 25-і ќаза
тапты. Ал, жыл басынан бері   3 адам ќайѓылы жаѓдайѓа тап бол-
ды. Осы уаќытќа дейін ењбек инспекторлары 15 арнайы тергеу
шараларын ж‰ргізген.

Жылына 100 тонна μнім μндіреді
Ќостанай ауд. Осыдан ‰ш жыл б±рын Садовая селосында жы-

лыжай кешені іске ќосылѓан еді. М±нда 2 мыњ шаршы метр аумаќ-
та екі жылыжай кешені салынды. Жылыжайда ќызанаќ, ќияр
тєрізді кμкμніс μнімдері корей технологиясы бойынша μсірілу-
де. "Біз ќазір осы технология бойынша т‰рлі тєсілдерді ќолда-
нып жатырмыз. Бір шаршы метр жерге еккен μнімнен 3-4 келілік
кμкμніс алып жатырмыз. Алдаѓы уаќытта мол μнім алуды жоспар-
лап отырмыз", – дейді жылыжай агрономы Алексей Стоякин.

70 кєсіби емес медиатор тіркелді
Облыста. Биылдан бастап кєсіби емес медиаторларды оќыту-

ды облыстыќ медиаторлар ќауымдастыѓы ќолѓа алды. Кєсіпќой
бітімгерлер облысымыздыњ т‰пкір-т‰пкірінде тер тμгіп жатќа-
нымен, єуесќой медиаторлар аудан, ауылдарѓа ауадай ќажет. "Бізді
алањдатып отырѓаны оњт‰стік аудандарында мемлекеттік тілді
жетік мењгерген зањгерлер тапшы. Оќыту арќылы осы мєселені
шешпек ойдамыз", – дейді облыстыќ медиаторлар ќауымдасты-
ѓыныњ президенті Сергей Богатырев.

Шаѓым ќайта ќаралады
Рудный. Облыстыќ сот 7 жастаѓы В.Ганяны μлтірді деп айып-

талѓан Д.Лесниковќа ќатысты ‰кімге т‰скен шаѓымды ќарайды, –
деп хабарлайды соттыњ баспасμз ќызметі. "12 мамырда Ќостанай
облыстыќ сотында Лесников пен оныњ адвокатыныњ шаѓымы
ќылмыстыќ істер жμніндегі апелляциялыќ сот алќасында ќарала-
ды", – делінген хабарламада. Айыпталушы жазасын жењілдетіп,
μмірлік бас бостандыѓынан айыруды наќты мерзімге ауыстыру-
ды с±рап отырѓан кμрінеді.

Батырхан Ш‰кеновты еске алды
Ќостанай ќ. Сити-орталыќта белгілі єнші, композитор Батыр-

хан Ш‰кеновты еске алуѓа арналѓан флеш-моб μтті. Іс-шара кешкі
саѓат 20.00-де басталды. Жиналѓан кμпшіліктіњ санында есеп жоќ.
Флеш-моб бір жарым саѓатќа созылды. Арыстан Ќ±рманов баста-
ѓан жергілікті танымал єншілер мен жас μнерпаздар марќ±мныњ
єндерін тамылжыта шырќады. Єсіресе Б.Ш‰кеновтыњ "Твои
шаги", "Джулия", "Отан – Ана" єндерін кμрермендер де ќосыла
орындады.

 Ерлікке таѓзым
Ќостанай ќ. Жењістіњ 70 жылдыќ мерейтойына орай "Ерлікке

таѓзым" атты єскери-патриоттыќ єндер фестивалі μтті. Оѓан про-
куратура органдары, полиция жєне єскери ќызметшілер ќатыс-
ты. Фестивальдіњ аты айтып т±рѓандай, соѓыс жылдарындаѓы
єндер шырќалѓан болатын. Аталѓан іс-шараны облыстыќ мєде-
ниет басќармасыныњ ќолдауымен халыќ кμркемμнерпаздар шы-
ѓармашылыѓыныњ орталыѓы ±йымдастырды.

 "Б‰лдіршін аруы"
Арќалыќ. Ш. Уєлиханов атындаѓы орта мектебіндегі  шаѓын

орталыќ пен мектепалды даярлыќ топ тєрбиеленушілері арасын-
да "Б‰лдіршін аруы" байќауы μтті. Сайысшылар μздерін таныс-
тырып, "Єрќашан к‰н сμнбесін" таќырыбында  сурет салды, μнер-
лерін, сєн киімдерін кμрсетті. І орынды М.Сапар (мектепалды
даярлыќ тобы) жењіп алды. ІІ орынѓа шаѓын орталыќтан Ж.Опа,
ІІІ орынѓа мектепалды даярлыќтан А.Сапар ие болды. Басќалары
да "¤нерлі", "Парасатты", "Талантты", "С‰йкімді", "Білімді", "Ина-
батты" ару номинацияларымен марапатталды.

Ќазаќта "тегін тану – тектілік" деген маќал бар.
Сол себепті де, єр ќазаќ μз баласына ата-текті білу,
±рпаќ тазалыѓын саќтау маќсатында шежірені
‰йретуі ќажет. Бала сол арќылы μзініњ кім екенін,
аѓайын-тумалардыњ ќайдан шыќќанын біліп μседі.
"Жеті атасын білген ±л, жеті ж±рттыњ ќамын білер,
жеті атасын білмеген ќ±лаѓы мен жаѓын жер", "Жеті
атасын білмеген жетесіз", "Жеті атасын білмеген –
жетімдіктіњ салдары" деген ж‰йелі сμздерден-аќ
халќымыздыњ шежіреге ќалай мєн бергенін
байќауѓа болады. Сондыќтан кез-келген жас ±рпаќ
μз елініњ тарихын, ата-бабасын біліп, батыры мен
аќынын дєріптеп μсуі тиіс. Мен де осы маќсатта,
яѓни Тоќымбет (Таѓышы) ±рпаѓыныњ киелі тμрінде
μз ата-тегініњ ќастерлі шежіресі саќтаулы т±рсын
єрі б‰гінгі ±рпаќ бізден б±рын кімдердіњ μткенін,
аталарыныњ кім болѓанын білуі тиіс деген ниет-
пен кμптен бері армандап ж‰рген Таѓышыныњ ше-
жіресін жєне тарихын бір ж‰йеге келтіріп, шежіре
тарихты жазуды ќолѓа алѓан едім. Єрине, жалѓыз
адамѓа єрі мен сияќты сексеннен асќан сары жілік
ќарияѓа Таѓышы атасын т‰бегейлі жазып шыѓу ар-
ман ќиял ѓой. Єйтсе де, шамам келгенше, Алла-
ныњ берген к‰ш-ќуаты біткенше осы ењбекті тезі-
рек аяќтайын деген ойдан тайѓан жоќпын. "Жаќ-
сыныњ жаќсылыѓын айт, н±ры тасысын" демекші,
μткен жылдыњ ќазан айынан бері Таѓышыныњ бір
топ атќамінер азаматтары мен ±рпаќтары шама-

 Таѓышы ±рпаќтарыныњ
назарына!

¦лы Жењістіњ 70
жылдыќ мерейтойына
орай облыс аумаѓында
"Жењіс жастар кμзімен"
эссе байќауы
±йымдастырылѓан
болатын. Аталмыш
конкурстыњ
ќорытындысында ‰здік
авторлар мен эссе
кейіпкерлері
марапатталды.

Байќауѓа ж‰зден аса шыѓар-
ма келіп т‰скен. Ќатысушылар-
дыњ жасына шектеу ќойылма-
ды. Оќушылар мен студенттер
жєне шыѓармашыл жастардыњ
шыѓармаларында  ардагерлер
ерлігі баяндалѓан. Кейбір автор-
лар μздерініњ майдангер атала-
ры жєне соѓысќа ќатысќан туыс-
ќандары туралы жазѓан. Жењім-
паздарды марапаттау рєсіміне
ќазылар алќасыныњ м‰шелері –
облыстыќ мєслихаттыњ депутаты
А.Досжанова, облыстыќ мєсли-
хаттыњ хатшысы С.Есжанов, "Н±р
Отан" партиясы ЌОФ тμраѓасы-
ныњ бірінші орынбасары Є.Са-
парова, облыстыќ ардагерлер
кењесініњ тμраѓасы К.Укин, "Ќос-

танай-Агро" газетініњ бас редак-
торы Л.Шуленова ќатысып, сμз
сμйледі. Эссе байќауыныњ гран-
приін Єлібек Ќалтаев жењіп алды.
Жастардыњ шыѓармаларына
арќау болѓан кейіпкерлерге де
сый-сияпат жасалды.

– Тарихта ±рпаќтар сабаќтас-
тыѓы деген ±ѓым бар. Єрбір буын
бастан кешкен оќиѓаны келесі
толќынѓа айтып, санасына сіњіруі
керек. Мысалѓа, биыл ел болып
Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылды-
ѓын атап μтеміз. Осыншама
уаќыт μтсе де ќазаќтыњ мемле-
кеттілігініњ тарихын ±мытќан жоќ-

"Жењіс жастар кμзімен"
Ќымбат
       ДОСЖАНОВА

шарќынша ќаржы жинап, соныњ арќасында шежі-
ре кітап жарыќќа шыќќалы жатыр. Осы шежіре
кітапты жазу туралы ±сынысымды ќолдап, ќаржы-
лыќ ќолдау білдірген, шежірені жинаќтауѓа кμмек-
тескен Тоќымбет ±рпаќтарына айтар алѓысымыз
шексіз. Сонымен кітап дайын, енді Алла ќаласа,
жаз айларыныњ бірінде Науырзым ауданыныњ
Ќайѓы ауылында Тоќымбет ±рпаќтарыныњ басын
ќосќан ‰лкен ас беріліп, аруаќтарѓа Ќ±ран баѓыш-
талмаќ. Сондай-аќ, бабалар рухына арналѓан
‰лкен ескерткіш орнатып, ат жарыс, к‰рес, айтыс
сияќты шараларды да ±йымдастыру жоспарда
бар. Біраќ, мына заманда бєрі ќаржыѓа келіп тіре-
летіні сμзсіз. "Кμп т‰кірсе, кμл" демекші, кμппен
бірге ж±мыла кμтерген ж‰к ќашан да жењіл бола-
ды. Сондыќтан, "Мен Таѓышымын" деген кез кел-
ген азамат осы игі шараѓа μз ‰лестерін ќосса де-
ген ниеттеміз. Ататекті ардаќтауѓа ‰лес ќосамын
деген аѓайын болса, мына есеп-шотќа ќаржы ауда-
руларына болады.

Халыќ банкі: KZ 786010002006591750
ИИН: 330220300202
С±раќтарыњыз болса мына байланыс теле-

фонына  хабарласыњыздар: 8 778 334 93 10;
8 (7142) 55-19-76.

С±њќар ќажы ОСПАНОВ,
Ќазаќстанныњ ќ±рметті ќажысы, Ењбек ардагері.

Ќостанай ќаласы.

пыз. Себебі, ол ±рпаќтар сабаќ-
тастыѓы арќылы ж‰зеге асты.
Биыл ¦лы Жењіске 70 жыл толып
отыр. Б±л дегеніміз арада ‰ш
±рпаќтыњ алмасќанын білдіреді.
Бір ќуаныштысы, отты жылдар-
дыњ тарихы, бабалардыњ ерлік
істері ‰ш ±рпаќтыњ санасынан
μшпеген екен,–деді облыстыќ
ардагерлер кењесініњ тμраѓасы
Кенжебек Укин.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан
кμрініс.

Суретті т‰сірген
Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Арќалыќта осындай атаумен биылѓы жылы елі-
мізде кењ кμлемде аталып μтіп жатќан айтулы ме-
рейтойлар: "Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыѓы" мен
"Ќазаќстан халќы ассамблеясыныњ 20 жылдыѓы-
на" орай жастардыњ патриоттыќ форумы μтті.

Форумда мєњгілік ел болуды м±рат т±тќан жас-
тар ќаланыњ Абай дањѓылыныњ бойымен кμк туды
желбіретіп шеру жасады. М±нан соњ Ы.Алтынса-
рин атындаѓы гимназияныњ мєжіліс залында
еліміздіњ асќаќ єн±раны шырќалып,  ел тарихы
бейнеленген театрландырылѓан ќойылым ќойыл-
ды.

Салтанатты шаќта ќала єкімі Ѓ.Бекм±хамедов,
ЌХА м‰шесі Ж. Ѓапбасов, Торѓай аймаќтыќ "Видер-
гебург" неміс ќоѓамдыќ бірлестігініњ жетекшісі
З.Пыхтина, АрќМПИ студенті Є.Есіргеповтер
ќ±ттыќтау сμз сμйлеп, Елбасы Н.Назарбаевтыњ
"Ќазаќстан – 2050 стратегиясы мен "Мєњгілік ел"
идеясын алѓа апаратын ќозѓаушы к‰штіњ жастар

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

"Мерейлі м±ратымыз – мє"Мерейлі м±ратымыз – мє"Мерейлі м±ратымыз – мє"Мерейлі м±ратымыз – мє"Мерейлі м±ратымыз – мєњњњњњгггггілік ел"ілік ел"ілік ел"ілік ел"ілік ел"

екенін алѓа тартты.
Халыќтыњ ынтымаќ пен бірлігі – мєњгілік елдіњ

тірегі. ¤з кезегінде μнерлі жастар кμп±лтты отаны-
мыздаѓы ±лттар мен ±лыстардыњ ±лы достыѓын
паш етіп,  єр ±лттыњ μнерін μрістетті.

Арќалыќ ќаласы.

,,,,,
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Ардагерлер жүлдемен оралды
Мұрат 
     ЖҮНІСҰЛЫ

Жеңістің 70 жылдық мерекесіне 
орай Астана қаласында өткен «Қай-
ран ерлер, қаһарман ардагерлер» 
атты ардагерлер көркемөнерпаздар 
шығармашылығы байқауының гала 
концертінде Қостанай облысының 
намысын қорғаған Арқалық қалалық 
ардагерлер кеңесі мен Мәдениет са-
райы  жанынан құрылған «Қазына» 
ұлт-аспаптар ансамблі жүлделі ІІІ орынға ие болды. 

– Бұл біз үшін үлкен дәреже. Ардагерлеріміздің тынымсыз еңбе-
гінің, өнерге деген құлшынысының нәтижесі. Ардагерлер қашанда 
өздерінің өткен өмір жолдарын кейінгі ұрпаққа өнеге етіп келеді. Ал-
дағы уақытта да біз осы үрдістен таймай, жастарымызға елін, жерін, 
отанын сүюді насихаттауда өз үлесімізді қоса беретін боламыз, – дейді 
қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Кәки Шәріпұлы.

Арқалық қаласы.

СУРЕТТЕ: К.Ақан.

Ардагерді құттықтады
Гүлназым 
 САҒИТОВА

Ұлы Жеңістің 70 жылдығын той-
лау қарсаңында «Ұзынкөл» шекара 
комендатурасының старшинасы 
Н.Жақантаев Ұлы Отан соғысының 
ардагері П.Пожидаевтің үйінде бо-
лып, ардагерді келе жатқан Жеңіс 
күнімен шекара басшылығы және 
2031 әскери бөлімнің құрамы атынан 
құттықтады. Зор денсаулық тілеп, осындай бейбіт күн сыйлағандары-
на рахметін айтты. Ақшалай сый-сияпат жасады. Көңіл бөліп,  сый-құр-
мет көрсеткен шекарашыларға ардагер ризашылығын білдірді. Өзінің 
соғыстағы күндерін еске алып, сыр шертті.

СУРЕТТЕ: ардагермен кездесу сәтінен.

Мереке қарсаңында
Бүгінгі күнде  Ұзынкөл ауданында  төрт Ұлы Отан соғысына қаты-

сушы, үш концлагерь тұтқыны, алты ҰОС-да қаза болған жауынгер-
лердің әйелдері, 168 1941 жылдың 22  маусымынан 1945 жылдың 9 
мамыры  аралығында  алты  айдан  кем  емес  жұмыс  істеген  (қызмет 
атқарған) азаматтар бар. Күннен күнге бейбіт болашақ сыйлаған осы 
жандардың да қатары сиреп барады. Ұлы Жеңіс мерекесі қарсаңында  
оларға  аудандық бюджет қаражаты есебінен бір жолғы материалдық 
көмек көрсетілді. Және де  Ұзынкөл ауылында тұратын, Ұлы Отан 
соғысы қатысушысына теңестірілген Иван Заскальконың үйінде  ау-
дандық мәслихаттың хатшысы В. Вербовой болып, ардагерді Жеңіс 
күнімен құттықтап, сый-сияпатын жасап, рахметін жеткізді.

 

Кітап – рухани байлық
Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА
Былтырғы жылдың 1 шілдесі мен биылғы жылдың 
1 сәуірі аралығында Қостанай облысы кітапханалар 
арасында Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған 
облыстық “Ұмытылуға тиіс емес” буктрейлер 
байқауы жарияланған болатын. Осы байқауда 
жеңімпаздарды нақтылайтын кез де келіп жетті. 
Буктрейлер дегеніміз кітап жайында мәлімет берудің жаңа жолы, 

әдеттегі шығармаға аңдатпа оқудың баламасы болып табылатын, 
әдебиетті, бейнеөнер мен мультимедияны біріктірген өзіндік жанр. 
Ал бұл байқаудың басты мақсаты облыс тұрғындары арасында кітап 
пен кітап оқуды насихаттау.

Жарнамалық роликтердің көмегімен байқауға қатысушылар Ұлы 
Отан соғысы тақырыбына қатысты өздерінің оқырмандық ойларын 
ортаға салып, шығармашылық қабілеттерін көрсетуге мүмкіндік алды. 

Осы кітап пен кітап оқуды насихаттау (буктрейлер жасау арқылы) 
мақсатында өткізілген облыстық буктрейлер байқауы өз мәресіне жет-
ті. Байқауға жеке жұмыстармен қатар ұжымдық жұмыстар да қатысты. 
Жасалған жарнамалық роликтің көмегімен байқауға қатысушылар 
ҰОС тақырыбына қатысты өздерінің оқырмандық ойларын ортаға 
салып, шығармашылық қабілеттерін көрсетуге мүмкіндік алды. 

Қазылар алқасы өз жұмыстарын қорытындылай келе, бас жүлдені 
Рудный қаласындағы №8 кітапхана-филиалының меңгерушісі Юлия 
Ненашева иеленді. Және де үш орыннан да көрінгендер еңбектерімен 
даралана білді. 

Қазылар алқасының қатысушыларға айтар басты кеңесі – жұмыс-
тың мақсатын ұмытпау. Роликтен ең алдымен кітаптың не туралы 
айтатыны түсінікті болуы тиіс. Буктрейлердің негізгі міндеті – шығар-
маны жарнамалау. Алайда, кітап оқымайтын адамның кітапқа деген 
қызығушылығын тудыру одан да маңызды екендігін естен шығармау 
керек. 

Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Ұлы Жеңістің 70 жылдығына 
орай «Строительный» қалалық 
кітапханасында «Тарихи ескерт-
кіштер көрмесі» атты шара өтті. 

Кітапханадан бастау алған 
мерекелік шара барысында 
оқушылар «Өткен күндер мәңгі 
жадымызда...» кітап көрмесіне 
шолу жасады. Одан әрі балалар 
“Жеңіс” саябағына барып, ата-
лар ескерткішіне тағзым етті. 

Облыстық тарихи-өлкетану 
мұражайының маманы Назира 
Жұматова тарихи ескерткіштер-
ге қатысты қызықты мәліметтер  
берді. Ол бұл саябақтың пайда 
болуына да тоқтала келе, мұн-
да тұрған ескерткіштер туралы 
толық әңгіме айтып берді. Мұн-
дағы балаларды қызықтырған 
дүние жақында ғана ашылған 
әскери көліктердің ашық аспан 
аясындағы мұражайы. Әскери 
техника кадет сыныптарын-
да оқып жатқан оқушыларды 

қызықтырды. Олардың мұнда 
түр-түрі қойылған. Қаз-қатар 
тізілген техника соғыс даласын-
да таптырмас көмек бола білді. 
Олар жайында тың деректер 
алған балалар әр ескерткішке 
мұқият зер сала қарап, түрлі 

сауалдарын да қойып жатты. 
Қалалық № 5 орта мектептің 

8-ші кадет сынып оқушыла-
ры Мәңгілік алауға барып, гүл 
шоқтарын қойды.  

СУРЕТТЕ: Жеңіс саябағында.

Ескерткіштер сыр шерткенде

Құрманов Жұмат 1902 жылы 5 қаңтарда Қостанай облысы, Аманкелді 
ауданында туған. Бастауыш мектебін бітірген, арабша сауаты болған. 1942 
жылы соғысқа аттанып, 1946 жылы аман елге оралған. Соғыста байланысшы 
міндетін атқарған. I дәрежелі «Отан соғысы» орденімен, «1941-1945 жылдардағы 
Ұлы Отан соғысында Германияны жеңген үшін» және мерекелік медальдармен 
марапатталған. Соғыстан кейінгі жылдарда Аманкелді ауданы, «Жамбыл» 
колхозында бухгалтер болды, зейнетке шыққасын Науырзым ауданы, Қайғы 
ауылында әртүрлі жұмыс істеген. Төрт бала, сегіз немере, алты шөбере өсірген. 
1984 жылы 22 маусымда Қайғы ауылында қайтыс болды.

Құрманов Жұмаш 1917 жылы дүниеге келді. Ол өзінің еңбек жолын 1938 
жылы ұстаздық етуден бастап, ұзақ жылдар жас ұрпаққа білім беру сала-
сында жемісті еңбек етті. 1942 жылы 25 ақпанда Торғай аудандық әскери 
комиссариаттан соғысқа аттанған. 118 гвардиялық атқыштар полкінде атқыш 
қызметін атқарған. 1943 жылы ауыр жаралы болғандықтан елге оралған. I 
дәрежелі «Отан соғысы» орденімен, «1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысын-
да Германияны жеңгені үшін» және мерекелік медальдармен марапатталған. 
Соғыстан кейін Аманкелдіде комсомол комитетінің хатшысы қызметін, одан соң 
1952 жылдан партия, Совет органдарында жұмыс атқарып, үлкен ұйымдас-
тырушылық қабілетін танытқан.  Қайғы МТС-і бастауыш партия ұйымының 
хатшысы, колхоз басқармасы, 1966-1977 жылдар аралығында «Костанайский 
комсомолец» совхозында парткабинет меңгерушісі қызметтерін атқарып, еңбекте табандылық 
танытты. Үш ұл, төрт қыз өсіріп, жиырма немере, екі шөбере өрбіткен бақытты 
әке, бақытты ата. 1990 жылы 8 мамырда Қайғы ауылында қайтыс болды.

СУРЕТТЕ: Жұмат Құрманов және Жұмаш Құрманов.

Ұлы бардың өзі бар, қызы 
бардың көзі бар

Н.Ахметбеков атындағы мәдениет 
үйінде Тыл ардагерлеріне арналған 
салтанатты жиын өтті.

Жиында аудан әкімі Асқарбек Кенжеғарин  
Жеңісті жақындату үшін қолдарынан келген 
көмектерін аямай, соғыстан кейін де елімізді қалып-
қа келтіріп, жас  ұрпақтың болашағы үшін жасаған 
елеулі еңбектерімен және Ұлы Жеңістің 70 жылдық 
мерейтойымен Тыл ардагерлерін құттықтап, Қа-
зақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назар-
баевтың Жарлығына сәйкес, «1941-1945 жылдары 
Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 70 жыл»  мерекелік 
медалін салтанатты түрде табыс етті.

Тыл ардагерлерінің атынан сөз алған Жұмақан 
Садуақасов елді дүрліктірген соғыс жылдарындағы 
қиын-қыстау кезеңдерді бір сәт еске алып, ендігі 
жас ұрпақтың бейбіт өмірде ынтымағы жарасып, 
ғұмыр кеше берулеріне тілектестігін білдірді.

Тыл ардагерлеріне арналған салтанатты жиын 

соңы мерекелік концертке жалғасты.
                                                Байбатыр  НИЯЗБЕКҰЛЫ.
Жанкелдин ауданы.

Мерекелік медальдармен  
марапатталды
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– Базарком аѓа, атаќты батыр атамыз-
бен ќалай кездестіњіз? Сол жμнінде
єњгімелеп берсењіз?

– 1970 жылы мен "Родник" совхозында
ќойма мењгерушісі болып істейтінмін. Осы
совхозды 1963 жылы ќолыммен ќ±рыс-
ќан азаматтардыњ бірі едім. 70-інші жылы
ауырып-сырќап ж‰рдім. Екі рет Кавказдаѓы
Ессентуки курортына бардым. Оныњ ал-
дында Алматыныњ ар жаѓындаѓы Аяќ Ќор-
ѓан курортында болѓанмын. ¦зын аќќан
Іле μзенініњ жаѓасында еді. Содан 1969
жылдыњ аяѓында совхоз кєсіподаќ ±йымы-
на "Сарыаѓашќа" жолдамаѓа тапсырыс
берген болатынмын.

– Сонымен, негізгі єњгімеге кμшсењіз?
– Ия, сонымен мен жанымда совхозы-

мыздыњ аѓа шопаны Жєркен Айтбай±лы
деген азамат бар, екеуміз "Сарыаѓаш" ку-
рортына келіп орналастыќ. Келесі к‰ні т‰с
кезінде дєлізбен келе жатсам біздіњ
бμлмеміздіњ ар жаѓындаѓы бір бμлмеден
ж‰зі таныс бір кісі кμрінді. Есігі ашыќ т±р
екен. Ќайдан кμрдім деп ойланып, кμпке
дейін атын ойыма т‰сіре алмадым. Содан
бір кезде газет-журналдардан, кітаптар-
дан кμрген кісім екені есіме т‰сті. Б±л –
атаќты батыр  Бауыржан Момыш±лы еді.
Сонсоњ бμгелместен ол кісіге барып, "Ас-
салаумаѓалейк‰м, аѓа!" – деп сєлем
бердім. "Ќай облыстыњ баласысыњ?" –
деді Баукењ. "Ќостанай облысы, Аманкелді
ауданыныњ азаматымын", – дедім. "Аман-
келді батыр туралы не айтасыњ?" – деді.
"Мен кμп біле бермеймін. 1938 жылы ту-
ѓанмын ѓой. Біраќ руым Бегімбет, Аман-
келді атаммен руласпын, ±рпаѓымын.
Єкем Сейтмаѓанбет ол кісініњ жан жолда-
сы болѓан. Сол кісіден естіген єњгімелерім
жоќ емес", – дедім. "Онда ертењ саѓат 10
кезінде мен далаѓа шыѓамын. Сол кезде
сен Аманкелді атањ туралы білгеніњді ай-
тып бересіњ", – деді.

– Содан?..
– Айтќанындай келесі к‰ні саѓат 10 ке-

зінде Бауыржан батыр далаѓа шыќты. Сол
кезде оны 20-30 адам ќоршап алды. Мен
ішімнен "Мыналар ылѓи ыѓай мен сыѓай.
Олардыњ алдында ќалай єњгіме айтамын"
деп ойладым. Шынында да, бєрі кμпті
кμрген ‰лкен кісілер еді. Олардыњ алдын-
да єњгіме айту ±ят ќой. Біраќ сμзімде
т±райын деп, Баукењніњ ќасына барып,
"Ассалаумаѓалейк‰мімді" алдыма салып,
ќолын алып, амандастым. Сол кезде бір
‰лкен кісі: "Єй Бауыржан, Сталинніњ
ќабылдауына ќалай бардыњ? Барѓаныњ
рас па, єлде μтірік пе?" – деді. Ќ±дай саќ-
тасын, Бауыржан батыр єлгі шалды жер-
ден алып-жерге салды. "Ант±рѓан неме,
сен не деп оттап т±рсыњ? Бар, кет! Сен
кешегі соѓыстыњ біздіњ халќымызѓа ќандай
ќасірет єкелгенін ќайдан білесіњ? Мен
сезіп т±рмын, сен соѓыстан ќашып, елде
ќалып, ќаусаѓан кемпір-шал мен жас ба-
лалардыњ жєне єйелдердіњ басына єњгір
таяќ ойнатќан єњг‰дік кμп басќарманыњ
бірісіњ!"  – деді. Ашуланѓанда батырдыњ
т‰сі тым суыќ, кμздері μткір екен. Содан
єњгіме айтамын деп барѓан мен тыпа-ты-
ныш отырып ќалдым. Бєлендей ешкім
‰ндемеді. Біраздасын Бауыржан батыр
бμлмесіне кетіп ќалды. "Апыр-ай, б±л
кісімен ќалай єњгімелесемін, сμзімді тыњ-

дай ќойса, жаќсы, тыњдамай ќойса,
ќайтемін? Онанда ‰ндемей μзіммен
μзім болайын", – деп ойладым.

Келесі к‰ні тањертењгі саѓат 10 ке-
зінде Баукењ таѓы да далаѓа шыќты.
Таѓы да кμп адам оны ќоршап алды.
Мен де далаѓа шыќтым. Жаќындамай,
єжептєуір жерден баќылап т±рмын. Кеше-
гідей емес, Баукењ кμњілді екен. Бір аќса-
ќал Баукење "Бауыржан ќалќам, сенен
с±рауѓа бола ма?" – деді. "Болады" – деді
Баукењ. "Онда сен баяѓыда бір шовинист
командирді ќалай жазалаѓаныњды айтып
бересіњ бе?" – деді. Баукењ жымиып,
"Єрине, айтып берейін", – деді. Мањайда
сілтідей тыныштыќ ±йыды. Бєрініњ кμзі
Бауыржан батырда. Ќ±лаќтары єњгімеде.

– Бір к‰ні єскерлерді аралап келе жат-
сам, бір орыс командирі ауылдан келген
бір ауыз орысша білмейтін ќазаќ балала-
ры мен егде жігіттерін армансыз ќинап,
ќорлап жатыр екен. Олар оныњ орысша-
сын ќайдан т‰сінсін. Анау бір сμз айтады
да, боќтайды. Айтпайтыны жоќ.  Бір кезде
ол ќатты ашуѓа басып, ќазаќтыњ жап-жас
18-дердегі бір баласын атып тастады. Бы-
лайѓы  ќазаќ жігіттері не істерін білмей,
дірілдеп, ќорќып  т±р. Мына жаѓдайды
кμріп, ќалай ‰нсіз ќалайын? Бауырларым-
ды б±лай ќорлатќанша μлгенім артыќ
емес пе?! Жетіп бардым да, єлгі коман-
дирге "Мен ќазір саѓан ќазаќша б±йрыќ
беремін. Соны орындамасањ сені де мына
жігітті атќаныњдай жазалаймын!" – дедім.
Сосын оныњ сμзіне ќ±лаќ аспастан бірден
тєртіп бердім. Меніњ ќазаќша берген
тєртібімді т‰сінбей, не істерін білмей,
"Кешіріњіз, кешіріњіз!" – деді. "Жазыќсыз
адамды атќан адамѓа кешірім болмайды",
– деп оныњ μзін єлгі мерт болѓан солдат-
ша жазаладым. Ол сол жас жігіттіњ жаны-
на ќ±лап т‰сті. Сосын генерал Панфилов-
ќа барып, болѓан істі баяндадым. Ол кісі
кμп ойланып отырып ќалды да, "Жарай-
ды, Бауыржан! Б±л жаѓдай жоѓары жаќќа
жетпесін деп тілейік. Оныњ сауатсыз ќазаќ
балаларын жазалаѓаны, тіпті біреуін єлде-
неше ±лттыњ жастары алдында атып тас-
таѓаны д±рыс емес. Б±л – Совет команди-
ріне жат ќылыќ. Керек десењіз – жауыз-
дыќ. Біраќ, жоѓары жаќ б±л єрекетіњді
ќалай т‰сінеді? Сен єділдік орнатќыњ
келді. ¤з басым м±ныњды теріс демеймін.
¦лттан ±лттыњ артыќшылыѓы жоќ.  Бір
±лттыњ баласын екінші ±лттыњ баласы
"Меніњ тілімді білмедіњ" деп кінєлауына
болмайды. Егер жоѓары жаќ білген жаѓ-
дайдыњ μзінде мен сені ќорѓаймын. Сені
б±л ісіњ ‰шін Советтіњ єділ зањы айыпта-
майды", – деді Панфилов. "М±ндай ќол-
басшыѓа ќалай риза болмассыњ?! Ол кез-
де мен де жаспын ѓой", – деп Баукењ
єњгімесін аяќтады.

Келесі кезекте бір кісі: "Бауке, соѓыста
неше рет жараландыњыз?" – деді. "Тμрт
рет жараландым. Тμртінші оќ омыртќам-
да ќалѓан екен. Дєрігерлер оны майдан
даласында алуѓа ќорыќты. "Аласыњдар!"
дедім. "Жоќ, алмаймыз!" – деді олар. "Ен-
деше маѓан ренжімењдер!" – деп наганым-
ды оќтап алып, оњ ќолыма ±стадым. Олар
не істерін білмей маѓан ќарай берді.
"Алыњдар!" – дедім. "Осылай ала береміз
бе? Наркозсыз ќалай аламыз?" – деді.

"Наркозсыз ала беріњдер!" – дедім. Содан
етпетімнен жастыќты тістеп жаттым.
Скальпельдіњ ж‰зі денеме ќанша батса да
шыдап баќтым. Бір кезде олар оќты ал-
ѓанда жаным жай тапты. Дєрігер маѓан:
"Бауыржан Момыш±лы, сіз наѓыз батыр
екенсіз", – деді.  Мен оларѓа "Б±л – батыр-
лыќ емес, жаны ќысылѓан єр адам осы-
лай жасауѓа барады", – дедім. Шынында
солай, омыртќамда т±рып ќалѓан оќ жа-
ныма тыныштыќ бермеді. Не істейін, амал
жоќ осы ќадамѓа бардым.

Ќараќтарым, мен 1944-1945 жылдар-
да дивизия басќарѓан адаммын. Ќарама-
ѓымда 18 000 єскерім болды. Соныњ 5000-
ы жау ќолынан ќаза тапты. Ќалѓан 13 000
солдатым аман-есен елге оралды. Білетін
шыѓарсыњдар, дивизиясымен мерт бол-
ѓан  ќолбасылар да болды ѓой. Меніњ тірі
ж‰ргенім тілегімді тілеген 13 000 солда-
тымныњ батасы шыѓар, – деді.

Б±л кезде аса кμрнекті жазушы Єзілхан
Н±ршайыќовтыњ "Аќиќат пен ањыз" атты
романы жазылмаѓан еді. Кейін сол кітап-
ты оќыѓанымда жоѓарыда айтылѓан
єњгімелердіњ еш μзгеріссіз жазылѓанын
кμріп, ќайран ќалдым. Мен м±нан Бауыр-
жан батырдыњ аныќ бір айтар кісі екенін,
екі сμйлемейтінін білдім.

– Базеке, ал μзіњіз Аманкелді атамыз
туралы с±раѓан єњгімені айтып бердіњіз
бе?

– Иє,  бір к‰ні батыр аѓамыз "Єй, бала,
сен єњгімењді айтсайшы", – деді. Мен Бау-
кење:

"Аѓа, сізге б±рын айттым ѓой. Мен Аман-
келді батырдыњ ±рпаѓымын! Єкемніњ ай-
туынша "Аманкелді атам  Торѓайда т‰рме-
ге ќамалады. Сол кезде елге хабар айта-
ды. Екі інім Амантай мен Есентайдыњ
біреуі маѓан тамаќ єкеліп берсін. Олардыњ
біреуі келсе, мен біреуініњ киімін киіп алып,
μз киімімді соѓан кигізіп, т‰рмеде ќалды-
рып, μзім Амантай мен Есентайдыњ біреуі
болып ќайтсем де абаќтыдан шыѓамын,
сосын оны шыѓарып аламын ѓой", – дейді.
Біраќ, олар бармайды. Сол кезде меніњ
єкем Сейтмаѓанбет "Ендеше мен бара-
мын" деп орнынан ±шып т±рады. Сонда
оныњ туѓан аѓасы Досай "Бармайсыњ", –
деп оныњ бетін ќайтарып тастайды.
Т‰рмеде жатќанда Аманкелді атам:
"Шіркін-ай, Амантай мен Есентайдыњ
біреуі маѓан тамаќ алып келсе, мен
сыртќа шыќсам, оны ќ±тќарып аламын
ѓой, шіркіндердіњ бірі келмеді-ау", деген
сμзді жиі ќайталап, кμп  μкініпті. Шынында
да, Аманкелді атамыз μте аруаќты батыр
болѓан. Ол μзіњіз секілді шалт ќимылды,
шапшањ сμйлейтін, μте μжет, μте μткір кісі
екен. Єттењ, не керек, ќапияда ќаза тапты
ѓой. Ол кісініњ атасы Иман бабаныњ тењ-
десі жоќ батыр болѓанын білетін шыѓар-
сыз?" – дедім. "Білемін!" – деді.

Бір к‰ні кμрші жігіттер "3-4 к‰ннен кейін
Бауыржан курорттан шыѓып, ‰йіне кетеді
екен" дегенді айтты. Содан мен ол кісіге
бардым. Ондаѓы ойым батырѓа ќонаќасы

беру еді. Ол кісі тілегімді ќабыл алды. Со-
дан курортќа елден бірге барѓан жолда-
сым Жєркен екеуміз Шымкенттіњ базары-
на барып, семіз жылќыныњ ќазы-ќарта,
жал-жаясын таѓы басќа да дємді м‰ше-
лерін сатып алып келдік. Оны курорттыњ
аспазына єдемілеп пісіртіп, ќонаќасы
бердік. Бауыржан батыр біздіњ м±ны-
мызѓа риза болды. "Ей, шіркін, батырдыњ
±рпаќтары-ай, Аманкелді батырдыњ бала-
лары екендіктеріњді кμрсеттіњдер ѓой!" деп
ќонаќасыдан кейін бізге бата беріп, ќош
айтысты. Б±л – 1970 жылдыњ тамыз айы
еді. Сонда ол кісі: "Аманкелді атамыздыњ
балалары екенсіњдер, баќыттарыњ ашыл-
сын, алдарыња д±шпандарыњ бас ±рсын,
кісіліктеріњ абыройларыњды асырсын!
Маѓан ќылѓан ќ±рметтеріњ бір Алладан
ќайтсін!" – деп бата берді. Осы бата к‰ні
б‰гінге дейін меніњ ойымнан шыќпайды.
¤тірік айтып ќайтейін, мен тіршілікте Бау-
ыржан батырды кμзіммен кμріп, бір дас-
тарханныњ басында отырып, бірге дєм
татып, єњгімесін тыњдаймын деп μмірі ой-
ламаѓан адам едім. Біраќ Аллатаѓала ма-
ѓан жєне Жєркенге батыр аѓамызѓа
ж‰здесіп, μзін бетпе-бет кμруді жазѓан
екен.

 – Базеке, Бауыржан батырѓа б±дан
кейін кездесе алѓан жоќсыз ба?

– Жоќ, орайы келмеді. Іздеп баратын-
дай жаѓдай болмады. Ол кезде совхоздыњ
ќойын баќтыќ. Ал ол шаќта ќой баќќан
адамда бос уаќыт деген болмайтын. Жыл-
дыќ демалысты да ала алмайтынбыз.
¤міріміз ќысы-жазы ќой соњында μтті ѓой.
Ауылдан ешќайда ±зап шыѓа алмадыќ.
Міне, мен биыл 77 жасќа келемін. Бауыр-
жан батыр 1982 жылы 73 жасќа ќараѓан
шаѓында баќиѓа аттанып кетті. "Бір к‰н
дємдес болѓанѓа – ќырыќ к‰н сєлем" де-
ген ѓой. ¤зім ерекше жаќсы кμрген батыр
Баукење єке-шешеммен бірге д±ѓа баѓыш-
тап отырамын. Ол кісініњ бір арманы – Тєу-
елсіздікті кμре алмай кеткені деп ойлай-
мын. Батыр деп єне сол кісіні айтуѓа бола-
ды!

– Енді μзіњіз жєне отбасыњыз туралы
айта кетсењіз.

– Мен єкеден жалѓыз бала болдым. 20
жасымда, 1958 жылы μзіміздіњ ‡рпек
ауылыныњ Тілеулес деген ќызына
‰йлендім. Бір ќыз, бес ±лым бар. Тілеулес
меніњ 45 жасымда 1983 жылы д‰ниеден
μтті. Оныњ жылын берген соњ сонау алыс-
таѓы Жыланшыќ μњірінен туѓан жерге –
‡рпекке оралдым. Балаларымды аѓайын-
туыстыњ, наѓашыларыныњ арасында ер
жеткізуім керек болды. Екінші рет шањы-
раќ кμтермедім. Себебі, басќа єйел шиет-
тей алты балама д±рыс ќарай ма, ќара-
май ма, соны ойладым. Сол ‰шін балала-
рыма єке орнына єке, ана орнына ана
болдым. Ш‰кір, ќазір балаларымныњ бєрі
ер жетіп, жан-жаќта ж‰р. Ќолымда бір ба-
лам бар. Келінім екеуі баѓып отыр. Мен μзі
жасымда ќайратты болдым. Бірер кісілік
к‰шім болды. Ерке μскен тентек едім. ¤мір
ќалыпќа салды ѓой...

–  Енді Жєркен жолдасыњыз туралы
айтып μтсењіз.

–  Жєркен біртоѓа, артыќ сμзді білмейтін
жаќсы жігіт еді. Кμп жыл Иманов атындаѓы
совхозда аѓа шопан болып ењбек етті.
¦рпаќтары бар. Жєркен дегеннен шыѓа-
ды, сол жолы Баукење ќонаќасы берген-
нен кейін ол кісі "Єй, балалар, ескерткіш
болсын, суретке т‰сейік", – деді. Жылдам-
датып, фотографты жетектеп єкеліп, су-
ретке т‰стік. Сонда Баукењ Жєркен екеу-
мізге "Ќараќтарым, сендердіњ менімен
болѓандарыња мына сурет б±лтартпас
айѓаќ. Єйтпесе жай айтќандарыња ж±рт
сенбеуі м‰мкін. Мєњгілік ешнєрсе жоќ.
Тењіз де тартылады. Тас та м‰жіледі. Ал
мына сурет ±ќыптап саќтайтын болсањдар
±заќќа барады. Мен туралы кμзбен кμріп,
білгендеріњді елдеріње, єсіресе, жастарѓа
айта ж‰рерсіњдер. Бєрі болмаѓанмен біра-
зы ‰лгі алар. ¤йткені сендер дањќты ба-
тырлардыњ ±рпаќтары екенсіњдер", – деді.

Міне, сол сурет μздеріњ ќарап кμріњдер.
М±нда Баукењ 60 жаста, ал мен 32 жаста
едім. Жєркен 30 жаста болатын, – деп
єњгімесін аяќтады Базекењ.

–  Єњгімењізге кμп рахмет, Базарком
аѓа! Б±л – тарихи сурет екен, – дедік біз.

 СУРЕТТЕ: (солдан оњѓа ќарай) Базар-
ком Сейтмаѓанбет±лы, Бауыржан Мо-
мыш±лы жєне Жєркен Айтбай±лы. 1970
жыл. Тамыз. "Сарыаѓаш" курорты.

Таяуда батыр атындаѓы ауданныњ ‡рпек ауылдыќ округінде
т±ратын ењбек ардагері, зейнеткер Базарком Сейтмаѓанбет±лы
аќсаќалдыњ єњгімесін тыњдаудыњ сєті т‰сті. "Білетініњ – бір тоѓыз,
білмейтініњ – мыњ тоѓыз" дегендей, б±л кісі μткен ѓасырдыњ 70-інші
жылдарында халќымыздыњ дањќты батыры Бауыржан
Момыш±лымен "Сарыаѓаш" курортында бірге болып, дємдес
болыпты. ¤зі айтпаса, біз ќайдан білейік. Сол жμнінде мєжілістес
болѓан кμпшілікке кμзбен кμргендерін айтып берді. Біз оны єњгімеге
тарттыќ.

Хамитбек
     М¦САБАЕВ
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СОЊЃЫ СОЌЌЫ
ЖЕЊІМПАЗДАР ЖАДЫМЫЗДА

Оѓан ќатысќан ќас батырдыњ бірі
Сырлыбай Б‰ркітбаев аѓамыз еді

Сєлім
   МЕЊДІБАЙ

Ал Сейітхан Темірбаев бол-
са, Таран ауданы Ќызылжар
ауылында 1922 жылы туѓан еді.
Берлин ќаласыныњ мањайын-
даѓы Альт-Ландсберг пен Карлс-
Хорст елді мекендері ‰шін бол-
ѓан ±рыста капитан  Темірба-
евтыњ ротасы аяусыз ќарсы-
лыќ кμрсеткен фашистерден 11
кварталды тазартты. Б±л рота
д±шпанныњ жеті рет жасаѓан
ќарсы шабуылын              тойта-
рып, полктіњ ќалаѓан бμлімше-
леріне каналдан μтуге
м‰мкіндік жасады.

Сейітхан Темірбаев аѓамыз
рейхстаг іргесіне: "Ќазаќ С.Те-
мірбаев, Ќостанай-Берлин" деп
μз ќолтањбасын ќалдырѓан же-
њімпаз. Соѓыстан кейін елге
оралып, партия, кењес органда-
рында ќызмет істеді.

Берлин ‰шін шайќастыњ бел
ортасында болѓан таѓы бір
майдангер – Сырлыбай
Б‰ркітбаев аѓамыз еді. Ол осы
"Ќостанай тањы" газеті редак-
торыныњ орынбасары болып
±заќ жылдар жемісті ќызмет
атќарды. Полковник
С.Б‰ркітбаев бірнеше жауын-
герлік ордендердіњ иегері бола-

тын жєне ол Тєуелсіз Ќазаќстанныњ
"Ќ±рмет" орденімен де марапатталѓан еді.

2. Жігіттіњ с±лтаны

Иє, Сырекењ кешегі ќанќ±йлы соѓыс-
ќа ќатысќан майдангер еді. 1942 жылдыњ
аќпанында єскерге алынып, Калинин
єскери училищесініњ курсанты болды,
оны ‰здік бітіріп, лейтенант шенін
алады. Содан ќашан Жењіс туы желбі-
регенше оќ пен оттыњ ішінде ж‰ріп,
талай жорыќтарѓа ќатысады.

1944 жылдыњ кμктемінде III Украин
майданы 266 атќыштар дивизиясы 575
саперлер батальоны ќ±рамында Днестр
μзені бойындаѓы плацдарм ‰шін кескі-
лескен ±рысќа кіреді. Жау ќайткен
к‰нде де оларды плацдармнан ќуып шыќ-
ќысы келіп жанталасты. Єр с‰йем жер
‰шін жан беріп, жан алмаќ шайќас ж‰ріп
жатты. Біраќ жау маќсатына жете алма-
ды. ¤ліспей беріспеуге бекінген Сыре-
кењдер мерейлері ‰стем болды. Кейін
Кишиневті азат етуге, жаудыњ Яссо-Ки-
шинев тобын ќоршап, жоюѓа ќатысты.
1945 жылы 31 ќањтарда Берлиннен бар
болѓаны 60 шаќырым жердегі шаѓын ќала
Кинитцті басып алады. Б±л жау ‰шін то-
сын, к‰тпеген оќиѓа еді. ¤йткені, не-
містер ќалада еркін сайран салып жат-
ќан, офицерлер ресторандарда  шалќы-
ѓан. Тіпті Берлин-Кинитц поезы да кесте
бойынша аѓылып жатыр еді. Солдаттар
жау гарнизоны штабын ќас пен кμздіњ
арасында басып алып, фашистерді естен
тандырады. Берлиннен осы бμлімшелер-
ге ќарсы адуын к‰ш аѓылды. Аспанда
±шаќтар ќаптады. Плацдарм снаряд,
мина, бомба жарылысынан астан-кестен
болды. Жау шабуылы ‰ш жаќтан ж‰ріп
жатты. Плацдарм 800 метрге дейін тарыл-
ды. Талай майдандас достар опат болды,
біраќ Сырекењдер ќашан негізгі к‰ш

келгенше б±л стратегиялыќ мањызы бар
шμкімдей жерді ±стап т±рды. Сол плац-
дарм Берлинге шабуылдыњ негізгі трам-
плингі болды.

Сол 1945 жылдыњ 21 сєуірінде диви-
зияныњ бір батареясы Берлинге алѓашќы
залп берді. 23 сєуірде Силез вокзалын ша-
буылдады. 24 сєуірде Берлинніњ орталы-
ѓына ќадам басты. 27 сєуірде полиция
басќармасы мен полиция т‰рмесіне,
Александр-плацќа шабуыл басталды. 29
сєуірде Берлин ратушасы ‰шін шайќас
ж‰ріп жатты. Жаудыњ ќарсылыѓын жоя
отырып, бір топ єскер зєулім ѓимарат-
тыњ купонына жалау ќадады. Сол шайќас-
та К.Г.Громов, П.К.Бутко, Н.П.Киржкин,
П.И.Сидоров сынды Сырекењніњ майдандас
достары ерекше ерлік кμрсетті. Кіші лейте-
нант Громовќа Кењес Одаѓыныњ Батыры
атаѓы берілді.

Содан біздіњ єскер Берлинніњ бас
почтампына, ‰кімет кварталдарына
штурм жасап, 2 мамыр к‰ні Фридрихш-
трассе вокзалын алады, ал кешке ќарай
Берлин гарнизоны сμзсіз тізе б‰кті.
Жењіс туы желбіреді.

¦лы Отан соѓысыныњ ќан майданын-
да кμрсеткен ерлігі ‰шін біздіњ ±стазы-
мыз талай орден-медальдер алды. Жо-
ѓарѓы Ќолбасшы оѓан сегіз мєрте алѓыс
жариялаѓан екен.

Соѓыс жењіспен аяќталѓанмен лейте-
нант Б‰ркітбаевтыњ єскери ќызметі 1947
жылѓа дейін жалѓасты. Германиядаѓы ке-
њес єскерлері тобы ќ±рамында Магде-
бург ќаласы єскери комендатыныњ
кμмекшісі болды.

Елге оралѓан соњ ќазіргі "Ќостанай
тањы" газеті редакциясына тілшілік ќыз-
метке орналасып, осында отыз жеті жыл
бойы табан аудармастан ќызмет етті.
Соныњ соњѓы жиырма жылында редак-
тордыњ бірінші орынбасары болып,
негізін М±хамеджан Сералин мен    Бейім-
бет Майлин ќалаѓан іргелі басылымныњ
бедел-бедерініњ артуына, оныњ шын
мєнінде облыс μмірініњ айнасына айна-
луына с‰белі ‰лес ќосты. Он рет ќала-
лыќ Кењестіњ депутаты болып сайланып,
ауќымды ќоѓамдыќ ж±мыстар атќарды.
1984 жылдан бастап зейнеткерлікке
шыќты. Біраќ ќаруды ќаламѓа айырбас-
таѓан тєжірибелі журналист ќоѓамдыќ
ењбектен ќол ‰збеді. "Білім" ќоѓамы об-
лыстыќ ±йымыныњ референті, облыс-
тыќ тіл басќармасыныњ жетекші мама-
ны, "Боздаќтар" кітабы бас редакторы-
ныњ орынбасары сияќты  ќызметтер ат-
ќарып, ж±ртшылыќ ыќыласына бμленді.
Облыстыќ ардагерлер кењесініњ ж±мы-
сына белсене ќатысып, сондаѓы баспасμз
ќызметіне жетекшілік жасады.

Жалпы, журналист болып туѓан адам
μмір бойы ќолынан ќаламын тастамай
μтеді. Сырекењ де ќашан демі таусыл-
ѓанша талай таќырыптарѓа ќалам тарт-
ты. Жєне екі тілде бірдей жазатын.
Орысшасы ќазаќшадан, ќазаќшасы
орысшадан кем емес-ті. Б±л да оныњ
кейінгі ізбасар іні-ќарындастарына
кμрсеткен ‰лгі-μнегесі еді-ау.

Сырекењніњ майдангерлік, ќалам-
герлік ењбегі еліміз тарапынан жоѓары
баѓаланды. II дєрежелі Отан соѓысы,
Ќызыл ж±лдыз, "Ќ±рмет Белгісі",
тєуелсіз Ќазаќсатнныњ "Ќ±рмет" орден-
дерімен, кμптеген медальдарымен мара-
патталды. Ќазаќстан Жоѓарѓы Кењесініњ
ќ±рмет грамотасын, Журналистер ода-
ѓыныњ єрт‰рлі марапаттарын алды. Ењ
бастысы – елдіњ, оќырмандардыњ
ыстыќ ыќыласына, шєкіртерініњ аќ ал-
ѓысына бμленді.

СУРЕТТЕ:СУРЕТТЕ:СУРЕТТЕ:СУРЕТТЕ:СУРЕТТЕ: полковник Сырлыбай полковник Сырлыбай полковник Сырлыбай полковник Сырлыбай полковник Сырлыбай
Б‰ркітбаев.Б‰ркітбаев.Б‰ркітбаев.Б‰ркітбаев.Б‰ркітбаев.

1.  Берлин ‰шін
шайќас
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 Соѓыстыњ соњѓы осы кезењінде ењ
басты маќсат Германияныњ ќоѓамдыќ
жєне мемлекеттік ќ±рылымында фа-
шизмді толыќ жойып, барлыќ нацистік
жендеттерді олардыњ айуандыѓы, жаппай
ќырып, жойѓаны, оккупацияланѓан
аумаќтардаѓы бассыздыќтары ‰шін
ќатањ жауапкершілікке тарту еді.

Берлин операциясыныњ жμн-жобасы
Ставкада 1944 жылдыњ ќарашасында ай-
ќындалды. Ол Висла-Одер, Шыѓыс-Прус-
сия жєне Померан операциясы кезінде
наќтылана т‰сті.

И.В.Сталин гитлерлік басшылыќтыњ
соњѓы уаќытта аѓылшын жєне американ
‰кіметімен сепараттыќ келісім іздеп,
белсенді ќимылѓа кμшкенін білді. Фа-
шистер μздерініњ дєрменсіз жаѓдайын
т‰сініп, батыстаѓы ќарсылыќты тоќта-
тып, американ жєне аѓылшын єскерле-
ріне Берлинге жол ашуѓа бейімді еді.
Яѓни Берлинді Ќызыл Армияѓа емес,
одаќтастарѓа беру жоспарында болды.

Кењес Одаѓыныњ маршалы Г.К.Жуков
кейін былай деп жазды: "Б‰кіл соѓыс
уаќытында мен кμптеген ірі де мањызды
шабуыл операцияларына ќатыстым,
біраќ алда т±рѓан Берлин ‰шін шайќас
ерекше, ештењемен салыстыруѓа болмай-
тын операция еді".

Иє, соѓыстыњ соњѓы н‰ктесі Берлин-
де ќойылады. Оны маршалдан ќатардаѓы
жауынгерлерге дейін білді. Бєрі де Жењіс
туыныњ желбірер к‰нін асыѓа к‰тті.

Біраќ жаралы жау μліспей беріспеуге
бекінген. Берлин алынбас ќамалѓа
айналѓан. Оныњ жалпы алањы 900 шар-
шы километр еді. Жер асты – ќ±рылыста-
рыныњ кењінен дамуы жау єскерлеріне
маневр жасауѓа жаќсы жаѓдай туѓызды.

Берлин операциясын дайындау
жμніндегі ж±мыс μзініњ кењ ауќымы мен
ќауырттыѓы жμнінен тым ерекше еді. I
Беларусь майданыныњ шаѓын учаске-
сінде ќысќа уаќыт ішінде 83 атќыштар
дивизиясы, 1155 танк пен μзі ж‰ретін ору-
дия, 44628 зењбірек пен миномет жєне
1531 реактивтік артиллерия топтасты.
Кењес жауынгерлері м±ндай к‰шпен
жаудыњ тас-талќанын шыѓаратынына
сенімді болды.

Єскери техника, адамдар мен матери-

алдыќ ќ±ндылыќтардыњ бєрі де Одер ар-
ќылы арѓы бетке μткізілді. Одердіњ ені
кейбір жерлерде 380 метрге дейін жетті.
Одер арќылы 23 кμпір мен 25 паромдыќ
μткел салынды. ¤зеннен μту кезінде ол
кμптеген зениттік орудиялар жєне кμпте-
ген истребительдермен ќорѓалды.

Берлин ‰шін шайќас ж‰ріп жатты.
1945 жылдыњ 30 сєуірінде 171-атќыштар
дивизиясыныњ аѓа лейтенанты К.Я.Сам-
сонов басќарѓан батальоны мен 150-ат-
ќыштар дивизиясыныњ капитаны
С.А.Неустроев жєне майор В.И.Давыдов
басќаратын батальондары рейхстаг ѓима-
ратына баса кμктеп кірді. Рейхстагтыњ
тμменгі ќабаты алынды, біраќ жау жан-
таласа ќарсылыќ кμрсетуін тоќтатќан
жоќ. Саѓат 18-де рейхстагќа штурм
ќайталанды. 150 жєне 171 атќыштар диви-
зиясы жауды ѓимараттыњ ќабат-ќабаты-
нан тыќсыра ќуды. Сол 30 сєуір к‰ні 21
саѓат 50 минутта сержант М.А.Егоров
пен кіші сержант М.В.Кантария майдан-
ныњ єскери кењесі берген Жењіс туын
рейхстагтыњ бас куполында желбіретті.

Соњѓы аныќталѓан деректер бойынша
Рейхстагќа алѓаш ту тіккендердіњ бірі
ќазаќ Раќымжан Ќошќарбаев пен оныњ
майдандас досы Григорий Булатов екені
белгілі болды.

Берлин ‰шін шайќаста ќазаќ батыры
Раќымжан Ќошќарбаевтыњ ерлігін
б‰гіндер єркім де біледі. Сондай-аќ ќос-
танайлыќ ќас батырлар Илья Сьянов пен
Сейітхан Темірбаевтыњ да ерлігі халыќ
жадында. Олар Кењес Одаѓыныњ Баты-
ры атаѓын осынау шешуші шайќастар-
даѓы ерлігі ‰шін алѓан. Илья Яковлевич
Сьянов Семиозер селосында 1905 жылы
туѓан. Ол єйгілі 150-дивизияныњ 756
полкініњ бірінші штурм жасау ротасы-
ныњ командирі еді. Егоров пен Кан-
тария рейхстагќа ту тіккенде
И.Я.Сьянов ротасы оларды жау оѓынан
ќалќалады.



75 мамыр 2015 жыл

Гүлназым 
 САҒИТОВА

 Сөз басы:
«Дәміндей ерменнің,
Бойға ащы тарады.
Соғысты көргеннің,
 Бәрі де жаралы», – осы бір төрт жол 

қай  ақынның жыр шумағы екені есімде 
жоқ, алайда оқысаңыз, өн бойыңызды 
шымырлатып, көз алдыңызға соғыстың 
адам баласына қандай зардап, азап әке-
летіндігін, сыздап, жазылмайтын жара 
қалдыратынын ұғасыз. Қарап отырсаңыз, 
уақыттан озған жүйрік жоқ екен...

Бірінші әңгіме: Ер 
басына күн туса...

– Сонау 1941 жылы неміс-фашистер-
ге қарсы Ұлы Отан соғысы басталғанда 
Абдолла  Қожахметов атамыз  жиыр-
маға толар-толмас жігіт екен.  Туып 
өскен-жері Қостанай губерниясының 
Қостанай уезіндегі Алқау поселкесі. 
1942 жылы Абдолла атамыз әскер қата-
рына шақырылып, Түмен қаласындағы 
133-атқыштар полкінің кіші командирлер 
даярлайтын мектептің курсанты болады. 
Содан кейін 1943 жылдың қазанынан  
1944 жылға дейін Урал әскери округін-
де 2-атқыштар дивизиясының 133-полк-
тің бөлім командирі қызметін атқарды. 
Атамыз дың іскерлік қабілетін байқап, оны 
Қорған облысындағы Шадринск қаласын-
дағы кіші лейтенанттар даярлайтын курс-
қа жібереді. Ал 1945 жылдың сәуірінен 
бастап Урал әскери округінің 11-полк взво-
дының командирі болды. Өзіңіз білесіз,  
екі айдан соң 1945 жылы  Ұлы Жеңіс келді, 
алайда атамыз үшін соғыс әлі аяқталған 
жоқ еді. Ол кісіні Қиыр Шығыстағы Чита 
қаласына жібереді. Жапондарға қар-
сы соғысқа қатысады. Ол кезде атамыз 
124-атқыштар дивизиясының 662-полктің 
взвод командирі, содан кейін 2-резерв 
полктің взвод командирі болады. 1945 
жылдың желтоқсанында Абдолла атамыз 
соғысты жеңіспен аяқтап елге оралады.  
Шындығында, атамыз соғыс туралы айта 
да бермейтін.  Бір сөзінде жапондарға 
қарсы соғыста 12 күн бойы  жорықтық сап-
пен Монғолияның шөл даласымен жүріп, 
Халхин-Гол көліне дейін барғандығын айт-
қан-ды.  Төбелер арасымен жүріп, взвод 
Чань-Чунь қаласына баруы керек-ті. Ал 
қарсы тұрғандар жапондардың жанкеш-
тілері еді. Салғыласқан ұрыс екі күнге 
созылады. Негізгі әскеріміздің күші кел-
генше ұстап тұрады. Тіпті қоян-қолтық 
ұрыс та болады.  Харбин қаласын азат 
еткенін де айтушы еді. Ағамыз керемет 
әңгімешіл, көкірегі ояу, сондай бір шын-
шыл, абзал азамат еді. Әр ісіне ұқыпты, 

жауапкершілікпен қарайтын. «Өмір – 
өзен» деген осы да. Бүкіл ел-жұрт болып 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығын тойлайық деп 
отырмыз, әттең, арамызда ағамыз жоқ, 
былтыр қайтты. Адам болған соң айтамыз 
да, үш-төрт ай  жүре тұрса, Жеңістің 70 
жылдығын көргенде деп. Абдолла ағамыз 
1924 жылы туған, енді есептей беріңіз, 
нешеде екенін. Біздің ардагерлеріміздің 
сүйегі асыл ғой, небір қырғынды көрді,  
соғыстан кейінгі шаруа ше? Бүгінде  соғыс 
деген ауызбен айтқанда оңай секілді, 
атамыз «соғыс қиямет-қайым, сондықтан 
бастарыңа түспесін» деуші еді. Сол  ар-
дагер аталарымыздың  Жеңісін, жемісін 
қолымызда нық ұстайық, еліміз көркейе 
берсін, – дейді әңгімесінде атамыздың 
жақын інілерінің бірі Аманжол Хамитұлы.

Екінші әңгіме:  
Елін, жерін сүйген  
әкем...

– Әкем туралы не айтсам... Ол кісі  сон-
дай  білімді,  өмірде қарапайым, өз жұмы-
сында жауапты,  жинақы болды. Анда-сан-
да соғыс туралы, мына медальды  не үшін 
берді деп сұрағанда, «қайтесің, соғыстың 
аты соғыс, оңай дейсің бе?» деп ойланып 
қалатын. Үңіле түссеңіз, сол сөздің өзінде 
қанша зіл батпан ауыртпалық. Әкем 1945 
жылы жапон соғысынан келген соң  аудан-
дық қаржы бөлімінде жұмыс істейді.  Ол  
кісі әскери қызметте болған емес пе, 1949 
жылы облыстық милиция басқармасына 
аға инспектор қызметіне барады. Содан 
осы ішкі істер органдарында  неше жыл 

абыройлы қызмет атқарды.  Әр түрлі лауа-
зымда болды. Торғай өңірінде, Қостанай 
ауданында қызмет атқарды. Әкем айтқан-
дай, бұл саланың маманына төзімділік, 
табандылық, жауапкершілік қажет. Қандай 
да бір қылмыстық  істерді ашқаннан кейін  
мойныңнан ауыр жүк түскендей болады. 
Өйткені ол кәсіби борышың, міндетің. Сон-
дықтан өз ісіңді жан-тәніңмен атқаруың 
керек, еңбегің де нәтижелі болмақ дей-
тін.  Ұлы Отан соғысында Отанын  жаудан 
қорғаған жауынгер, ішкі істер қызметкері 
болып, бейбіт өмірде де  ел  қауіпсіздігін, 
тәртібін қорғап қызмет атқарды.  Ұлы Отан 
соғысы мен бейбіт өмірдегі адал қызметі 
үшін Қызыл Жұлдыз, «Отан соғысы» ор-
дендерімен, «Жапонияны жеңгені үшін», 
«ІІМ адал қызметі үшін», «ҚР ІІМ адал қыз-
меті үшін», «Астанаға  – 10 жыл» және  
КСРО Қарулы күштерінің мерекелік ме-
дальдарымен марапатталды. Барлығын 
санасаңыз, он тоғыз үкімет наградасы 
бар, подполковник. Анам Қарима екеуі 
ұлын ұяға, қызын қияға қондырды, неме-
ре сүйді. Бір өкініштісі сол, әкем Абдолла  
бүгінгі күндері тойлайтын  Жеңіс күнінің 70 
жылдығына жетпегені. Уақыт деген қандай 
қатал, ол тасты да уатып кетеді ғой, – дей-
ді әңгімесінде ағамыздың қызы Римма.

Үшінші  әңгіме:  Менің 
ағам...

Мен ағаммен 1996 жылы таныстым. 
Ағайдың қызы Римма Абдоллақызымен  
мектепте бірге жұмыс істедік. Бір отырыс-
та әріптестерім қайда туып-өскенімді 

сұрады. Мен шынында кіндік қаным 
тамған жерімді білмейтінмін. Әкеден 
ерте қалдым, мені іздеген ешкім болма-
ды. Сондықтан есімде қалғаны Алқау 
деген ел болатын дедім. Келесі күні, 
таңертең телефон қоңырауы соғылды. 
Бірден ол кісі  «Әкеңнің аты Сардар 
ма?» – деп сұрақ қойды. Иә, деп ай-
тып үлгіргенімше, қазір, 20 минуттен 
кейін келіп кетемін, – деді. Ештеңеге 
түсінбедім. Аң-таң болдым. Уақытын-
да келді, қасында апай бар.Таныса 
келе ол кісі Абдолла ағайдың апасы 
Қадиша екен. Екеуі де ағып жатқан 
шежіре. Өмірімде алғашқы рет әкем, 
аталарым, әжем туралы  білдім. Әрине, 
бәрін бірден қабылдау, кімнің кім екенін 
ажырату мен үшін өте қиын да. Ешкімім 
жоқ, мені ешкім білмейді деп жүрсем, 
әкемнің досын таптым. Абдолла ағай 
әкеммен дос болған. Аға Жапон соғы-
сынан келгенде менің әкем соғыстан 
келіп, небәрі 30 жасында қайтқан екен. 
Сол жылдардан бастап ағаймен, оның 
отбасымен араластым. «Әкең өлсе де, 
әкеңді көрген өлмесін» деген сөздің 
растығына көзім жетті. Әкемнің досы, 

көзін көрген Абдолла ағамды ойлағанда 
ақиық ақын М.Мақатаевтың «Маңдайым-
нан сипайтын, жан болса егер...» деген 
өлең шумақтарын еске аламын. Менің 
ондай адамым бар болғанына қуандым. 
Кезі келгенде елімізге  де апарып қайтты.  
Барғанымызда  «Қызым, бұл екеуміздің 
туған топырағымыз. Мынау ақ қайыңдар 
қалай өсіп кеткен, сенің әкең екеуміз осы 
жерде ойнайтынбыз, – деген-ді аға.Тіпті 
менің туған үйімнің орнын тауып берді. 
Мен көрмеген бақытты балалық шақ осы 
ағамның арқасында алдымнан бір сәт-
те өте шықты. Ағам анда-санда  руы –
қыпшақтар туралы біраз мәлімет жинап, 
жазсам деген арманы бар болатын-ды. 
Қазір бәрі есіме түссе, жүрегім елжіреп,  
еңірей жылағым келеді.  Сол күндер көр-
ген түстей.  Абдолла ағам сан қырғын 
ұрыс тан аман-есен шығып, бейбіт өмірде 
ел қорғаны бола білді. Уақыт керуеніне бө-
гет жоқ, шіркін. Ұлы Жеңістің 70 жылдығын 
көрсе екен деп тілеп едім, аз ғана ауыр-
ды да, жүріп жөнеле берді. Соғыс туралы 
көп айтпайтын да. Оған сараң еді. Талай 
рет менің көзімше сұраған адамға «адам 
өлтіру оңай емес» деп жауап беретін. Аға 
мінезге бай еді.  Көп нәрсені ол кісіден 
үйрендім, амал қанша, адам пенде ғой, 
жасы келіп, қартайса да ортамызда жүре 
берсе екен деп ойлаймыз, – деді бізге 
ағамыздың жақсы қарындасы, қызындай 
болған Жәми Сардарқызы.

СУРЕТТЕ: жұбайы Қарима, ағамыз 
Абдолла және  облыстық мәслихат 
 депутаты М. Бут.

Алқаудан Халхин - Голға дейін

Менің туған атамның ағасы 
Мұқанов Уахиттің екі бірдей 
ұлы Уахитов Ислам мен Мұқа-

нов Ілиястың сүйектері майдан 
даласында қалған. Уахитов Ис-
лам 1911 жылы Қостанай облы-
сы, Меңдіқара ауданы, Балықты 
ауылында дүниеге келді. Сол 
жерде зоотехник мамандығы 
бойынша оқыған. Мәдениет 
саласында білім алған. Компар-
тия қатарында болған. Жолдама 
бойынша ОҚО-да әртүрлі сала-
да қызметтер атқарған. Соңғы 
жұмыс орны Ленгер аудандық 
партия комитетінде ІІІ хат-
шы қызметінде жұмыс істеді. 
1941 жылы Ленгер ауданының 
Григорьев ауылынан соғысқа 
аттанған. Соғыс даласында 

рота политругі шенінде Отан 
қорғады. Ислам атамыздың жі-
берген соңғы хаты 1941 жылы 
тамыз айында Қорған облысы, 
Звериноголов ауданына келеді. 
Ашық хатта көрсетілген мекен-
жай мынандай: Қолданыстағы 
майдан, №327 Дала поштасы, 
дивизия штабы Уахитовтан. 
Қолымыз да осы хаттан басқа 
ешқандай дерек жоқ.

Мұқанов Ілияс 1918 жылы 
Қостанай облысы, Меңдіқара 
ауданы, Балықты ауылында 
дүниеге келді. 1939 жылы Зве-
риноголов ауданының әскер 
қатарына шақырылады. Әске-

ри борышын Қорған ауданын-
да өтеп жүргенде, сол жерден 
соғыс даласына аттанады. Ілияс 
атамыз туралы біздің қолымыз-
да осы уақытқа дейін басқа 
ешқандай дерек болған жоқ. 
2014 жылы ғаламтор арқылы 
іздеу салып, Ресей Федерация-
сы Қорғаныс министрлігінің 
орталық мемлекеттік мұраға-
тының сайтынан Ілияс атамыз 
туралы қосымша мәлімет тауып 
алдық. Сол мәліметтерге сүйе-
нетін болсақ, атамыз Ленин-
град маңындағы шайқаста жа-
рақат алып, қайтыс болған не 
хабар- ошарсыз жоғалып кетті 

делінген. Екінші дерек бойын-
ша атамыз 1942 жылы хабарсыз 
кеткен.

Қорған әскери комиссариа-
тының мәліметі бойынша 894 
атқыштар дивизиясының рота 
политругі Уахитов Ислам 1941 
жылы хабарсыз кеткен деген 
дерек бар. Біздің ендігі арман-ті-
легіміз осы аталарымыздың 
есімдері елінің жадында қалса 
дейміз.

Гауһар МҰҚАШЕВА,
9-сынып оқушысы.  

«Қостанай таңының» 
 жас тілшісі.

Қамысты ауданы.

Хабарсыз кеткен боздақтар
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Кμк тар-
ландары". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
"Ќыздар". 12.30 Жањалыќтар. 12.45
¦лы Жењіске - 70 жыл. 12.55 Спорт.
13.15 Алањ. 14.00 Сыр с±хбат. 14.30
М.ф. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
"Келін". 17.00 "Елдіњ ерлігі". 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
Айналайын. 19.10 Ќылмыс пен жаза.
19.35 "Ќыздар". 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 "Кμк тар-
ландары". 22.50 "Келін". 23.40 Т‰нгі
студияда Н.Ќоянбаев. 0.10 Жања-
лыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". 11.45 Магия кухни.
12.25 "Слово офицера". 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.15 "Семейные мело-
драмы". 14.00 "Баллада о бомбе-
ре". 15.00 Новости. 15.15 Б±йым-
тай. 15.55 ¤мір сабаќтары. 16.30
"Пєленшеевтер". 17.00 Жањалыќ-

5 мамыр 2015 жыл

 мамырдыњ
5-нен 10-на дейінАпталыќ телебаѓдарлама

7 АРНА

тар. 17.15 Кμзќарас. 17.45 Эконом-
класс. 18.00 Новости. 18.15 Т.х.
"С±лтан С‰лейман". 19.05 Біздіњ ‰й.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Бюро
расследований. 21.00 Новости.
21.30 "Слово офицера". 22.00 "Гре-
чанка". 22.50 Арнайы хабар. 23.20
Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,
15.10, 16.55, 18.25, 22.50, 0.15 Те-
лемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Новости.
10.30 "Маруся". 11.30 Территория
закона. 12.00 М.с. 12.30 "Кедергісіз
μмір". 12.55 Мєњгілік рух. 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.55 Пока жива память.
14.00 "Клятва отца". 15.15 "Паула".
16.00 "Болашаќ". 17.00 Магия при-
роды. 17.30 М.с. 17.45 Мєњгілік рух.
17.50 Жањалыќтар. 18.10 Даму
діњгектері. 18.25 Новости. 18.50 Пока
жива память. 18.55 Д.с. "Пустыни
мира". 19.30 Бірінші студия. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Ажар. 21.00 Но-
вости. 21.30 Пока жива память. 21.35
"Маруся". 22.35 "Нояндар". 0.00
Жањалыќтар.

22.00 Онлайн Астана. 22.50 "¤рлеу".
23.25 "Т±зды кμл жаѓасындаѓы ‰й".

7.00 Ревю. 8.35 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Сєлем ВОХ.
16.30 "Жігіттіњ сабаздары". 18.00
С±лу бол! 19.00 "Деффчонки". 19.30
"Сашатаня". 20.00 Однажды в Рос-
сии. 20.30 Ревю. 21.00 "Универ".
22.00 "Интерны". 22.30 Ревю. 23.00
С±лу бол! 0.00 Х.ф. "Неудержимые".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 СвиДЕТИли. 9.30
"Цыган". 11.30 Моя история. С.Са-
пиев. 12.00 Баспана бабы. 13.00
Ќыздар арасында. 14.30 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 15.00 "Га-
далка". 15.30 "Место встречи изме-
нить нельзя". 17.00 "Тальянка". 18.00
"Арам аќша. Адал махаббат". 19.00
Айна online. 19.30 Моя история. Э.Тас-
тенбеков. 20.00 7 NEWS. 21.00 "Ро-
дина". 23.00 Ќорќыныш факторы.

6 мамыр,6 мамыр,6 мамыр,6 мамыр,6 мамыр,
сєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Кμк тар-
ландары". 10.50 Айтуѓа оњай. 11.35
"Ќыздар". 12.30 Жањалыќтар. 12.55
Зањ жєне біз. 14.00 Поэзия єлемі.
14.30 М.ф. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
"Келін". 17.00 "Елдіњ ерлігі". 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
Айналайын. 19.10 Ќуатты єскер -
ќуатты Ќазаќстан. 19.35 "Ќыздар".
20.30 Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа
оњай... 21.50 "Кμк тарландары". 22.50
"Келін". 23.40 Т‰нгі студияда Н. Ќоян-
баев. 0.15 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.25 "Сло-
во офицера". 13.00 Жањалыќтар.
13.15 "Семейные мелодрамы". 14.00
"Баллада о бомбере". 15.00 Новости.
15.15 Б±йымтай. 15.55 ¤мір сабаќ-
тары. 16.25 "Пєленшеевтер". 17.00
Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас. 17.45
Мен кμрген соѓыс. 18.00 Новости.
18.15 "С±лтан С‰лейман". 19.10 Біздіњ
‰й. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 100 биз-
нес-историй. 21.00 Новости. 21.30
"Слово офицера". 22.00 "Гречанка".
22.50 Біздіњ ‰й. 23.40 Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25,
13.55, 15.10, 16.55, 18.25, 22.50,

7 мамыр,7 мамыр,7 мамыр,7 мамыр,7 мамыр,     бейсенбібейсенбібейсенбібейсенбібейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Кμк тар-
ландары". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.00
ЌР Ќарулы к‰штерініњ Єскери пара-
ды. 12.00 ¦лттыќ шоу. 13.10 Агро-
бизнес. 13.30 Д.ф. "Ќазаќстан Бау-
ыржаны". 13.50 М.х. 15.05 Єйел ба-
ќыты. 16.05 Азаматым - айбыным.
17.00 "Елдіњ ерлігі". 17.30 Жањалыќ-
тар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10 Концерт.
19.35 Айтуѓа оњай... 20.30 Жањалыќ-
тар. 21.05 Ќуатты єскер - ќуатты
Ќазаќстан. 21.30 ЌР Ќарулы
к‰штерініњ Єскери парады. 22.35 "Кμк
тарландары". 23.25 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 Айбын.
11.00 ЌР Ќарулы к‰штердіњ Жауын-
герлік парады. 12.00 Концерт. 13.00
Жањалыќтар. 13.15 Д.ф. "Была нуж-
на одна победа". 13.45 "Баллада о
бомбере". 15.00 Новости. 15.15 К.ф.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "¤згерген μмір". 10.00 Жа-
њалыќтар. 10.30 "Фериха". 11.30
"Ќыз ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар.
13.10 Открытая студия. 14.00 Ново-
сти. 14.10 "Диверсант. Конец вой-
ны". 15.15 "¤згерген μмір". 16.35
Каznet. 17.00 Такси. 17.30 "Фери-
ха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00 "Ди-
версант. Конец войны". 22.00 "Фе-
риха". 23.00 Сырласу. 23.50 Жања-
лыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "В поис-
ках знаний". 10.05 Спецпроект к 70-
летию Победы. 10.35 Ќылќалам.
11.00 Легенды и мифы Оперного.
11.30 "Кемел кењістік". 12.05 "Жара-
тылыс ж±мбаќтары". 13.00 Онлайн
Астана. 14.05 Н±рлы Отау. 14.35
"Жансебіл". 16.00 Научная нефан-
тастика. 16.25 Культурный код. 17.30
"‡кілі домбыра". 18.05 "Жаратылыс
ж±мбаќтары". 19.30 Б‰гінгі ѓылым.
21.40 Археология. Бабалар м±расы.

0.15 Телемаркет. 9.30 М.с. 10.00
Новости. 10.30 "Маруся". 11.30
Бірінші студия. 12.00 М.с. 12.30
"Кедергісіз μмір". 12.50 Мєњгілік
рух. 13.00 Жањалыќтар. 13.55 Пока
жива память. 14.00 "Клятва отца".
15.15 "Паула". 16.00 "Болашаќ".
17.00 Магия природы. 17.30 М.с.
17.45 Мєњгілік рух. 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.10 Регион/10. 18.25 Ново-
сти. 18.50 Пока жива память. 18.55
Д.с. "Пустыни мира". 19.30 Бірінші
студия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Элегиялыќ эсселер. 20.50 1001
история успеха. 21.00 Новости.
21.30 Пока жива память. 21.35
"Маруся". 22.35 "Нояндар". 0.00
Жањалыќтар.

5 мамыр5 мамыр5 мамыр5 мамыр5 мамыр,,,,,
сейсенбісейсенбісейсенбісейсенбісейсенбі

"Жеміс семсері". 17.00 Жањалыќтар.
17.15 Арнайы хабар. 17.45 Моя ис-
тория войны. 18.00 Новости. 18.15
Гала-концерт Нацгвардии РК. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Д.ф. "Истории ог-
ненных лет". 21.00 Новости. 21.30
Боевой парад Вооруженных сил РК.
22.10 "Ќ±стармен сырлас". 0.10 Т.х.
"Жас ±лан".

8.00 М.с. 9.00 Жањалыќтар. 9.25,
9.55, 11.25, 12.25, 12.55, 13.55,
15.10, 16.25, 17.55, 22.50, 0.15 Те-
лемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Новости.
10.35 К.ф. "Мєнш‰к туралы дастан".
12.00 "Жас ±лан". 12.30 М.с. 12.50
Мєњгілік рух. 13.00 "Ќазаќтыњ Бау-
ыржаны". 13.50 Пока жива память.
14.00 Концерт. 16.00 "Паула". 16.30
М.с. 16.55 Мєњгілік рух. 17.00 "Жас
±лан". 18.00 "Диверсанты". 18.30 Д.с.
"Паудер Парк". 19.30 Д.ф. "Талгат
Бигельдинов". 20.00 Сап т‰зе! 20.30
Бойт±мар. 21.00 7 Мамыр - Отан ќор-
ѓаушылар к‰ні. 21.30 Т.с. "Исчезнув-
шие". 23.25 К.ф. "Мергендер".

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "¤згерген μмір". 10.00 Жања-
лыќтар. 10.10 "¤згерген μмір". 10.30
"Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00
Той жыры. 13.25 Х.ф. "Офицеры".
15.25 КВН. 17.00 Такси. 17.30 "Фери-
ха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 "20:30". 20.50 Тамаша.
23.10 "Фериха". 0.10 Sky-studio. 1.00
Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.10 Арнайы
жоба. Жењістіњ 70 жылдыѓы. 9.40 Са-
ѓыныш сазы. 10.10 К.ф. "Аќырѓы ама-
нат". 11.30 "Н.Тілендиевтіњ 90-жыл-
дыќ мерейтойына арналѓан еске алу
кеші. 13.05 Онлайн Астана. 14.05 Д.с.
"Бауыржан Момыш±лы". 15.30 К.ф.
"Даладаѓы д‰бір". 17.05 Кеше ѓана.
18.00 Отан ќорѓаушылар. 19.00 А.Жо-
рабаеваныњ концерті. 21.20 "Тан-
цующий мир". 22.00 Онлайн Астана.

22.50 К.ф. "Сардар".

7.00 К‰лкі базар. 8.35 М.х. 10.30
"Бетховен". 12.10 М.ф. "Роботы". 14.00
М.ф. 16.30 "Жігіттіњ сабаздары". 18.00
К‰лкі базар. 18.25 М.х. 19.00 Х.ф.
"Пингвины мистера Поппера". 20.50
М.ф. "Семейка Крудс". 22.30 К‰лкі
базар. 22.50 Ењ к‰лкілі єртістер. 23.45
Жасырын камера. 0.00 Х.ф. "Неудер-
жимые 3".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќымазаќ-
тар. Жасырын камера. 8.30 К‰нбас-
тар. 9.00 "Цыган". 11.00 Военный па-
рад. 12.00 Другими словами. 12.40
"Пепел". 15.30 "Место встречи изме-
нить нельзя". 17.00 "Тальянка". 18.00
К.ф. "Жантоќырау". 20.00 Айна online.
20.30 Нысана. 20.00 7 NEWS. 21.00
"Родина". 0.00 "Место встречи изе-
нить нельзя".

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген

с±лу". 9.00 Єзіл студио. 10.00 "Бра-
тья по обмену 2". 11.00 "Городские
легенды". 12.00 Мультсериалы.
14.00 "Мен саѓан ѓашыќпын". 15.00
Х.ф. "Эйс Вентура-младший". 17.00
М.ф. "Замбезия". 19.00 М.ф. "Брат-
ва из джунглей". 21.00 "С‰йген с±лу".
23.00 "Мен саѓан ѓашыќпын". 00.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Тайна ордена".
3.00 Єзіл студио.

7.00 Неизвестная версия. 9.00
РТН. 9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 М.ф. 11.00 Ќос ж‰ректіњ л‰пілі.
13.00 "Госпожа горничная". 14.00
Группа здоровья. 14.25 Ќылмыстыќ
іс №. 14.35 Landmarks. 15.00 "Под
прикрытием". 16.00 Жањалыќтар.
16.30 М.ф. 17.00 З.Кμпбосын±лыныњ
шыѓармашылыќ кеші. 19.30 Ќазаќ-
стан байтаќ μлке. 20.00 Казахстан:
сохраняя традиции. 20.30 ПроАгро.
21.00 "Госпожа горничная". 22.00
И.Ильин: наука побеждать. 22.30
Тет-а-тет. 23.00 В поисках истины.
0.10 Панорама дня.
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ХАБАР
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7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.05 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "¤згерген μмір". 10.00 Жа-
њалыќтар. 10.30 "Фериха". 11.30
"Ќыз ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар.
13.10 Д‰ние жарыќ. 14.00 Новости.
14.10 "Диверсант. Конец войны".
15.15 "¤згерген μмір". 16.35 Каznet.
17.00 Такси. 17.30 "Фериха". 18.30
"Ќыз ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар.
20.30 "20:30". 21.00 "Диверсант. Ко-
нец войны". 22.00 "Фериха". 23.00
Репортер представляет. 23.20 Жа-
њалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "В поис-
ках знаний". 9.40 TED. Идеи, дос-
тойные распространения. 10.05
"Ѓасырлар пернесі". 10.35 Кітапха-
на. 11.05 Спецпроект к 70-летию
Победы. 11.30 "Кемел кењістік". 12.05
"Жаратылыс ж±мбаќтары". 13.05
Онлайн Астана. 14.05 ¤мір. Театр.
Кино. 14.35 Х.ф. "Дом у соленого
озера". 16.30 Таѓдырлы хаттар. 17.00
Арнайы жоба. Жењістіњ 70 жылдыѓы.
17.35 "Эйнштейн ізімен". 18.05 "Жа-
ратылыс ж±мбаќтары". 19.00 TED:
Таратуѓа т±рарлыќ идеялар. 19.50

Тарих айнасы: ањыз бен аќиќат. 21.30
Музей звуков. 22.00 Онлайн Аста-
на. 22.50 Концерт. 0.00 "Т±њѓыштар".

7.00 Ревю. 8.35 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Сєлем ВОХ. 16.30
"Жігіттіњ сабаздары". 18.00 С±лу бол!
19.00 "Деффчонки". 19.30 "Сашата-
ня". 20.00 Однажды в России. 20.30
Ревю. 21.00 "Универ". 22.00 "Интер-
ны". 22.30 Ревю. 23.00 Жасырын ка-
мера. 0.00 Х.ф. "Неудержимые 2".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 СвиДЕТИли. 9.30
"Цыган". 11.30 Моя история. И. Иль-
ин. 12.00 Баспана бабы. 13.00 Ќыз-
дар арасында. 14.30 Сайќымазаќтар.
Жасырын камера. 15.00 "Гадалка".
15.30 "Место встречи изменить
нельзя". 17.00 "Тальянка". 18.00
"Арам аќша. Адал махаббат". 19.00
Айна online. 19.30 Моя история.
А.Оразалинова. 20.00 7 NEWS. 21.00
"Родина". 23.00 Ќорќыныш факторы.
0.00 "Место встречи изенить нельзя".

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 Х.ф. "Белая мгла". 11.00
"Городские легенды". 12.00 Мульт-
сериалы. 14.00 "Мен саѓан ѓашыќ-
пын". 15.00 "Счастливы вместе".
18.00 "Братья по обмену 2". 19.00
"Кухня". 20.00 Информбюро. 21.00
"С‰йген с±лу". 23.00 "Мен саѓан
ѓашыќпын". 00.00 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.

6.00 Т.х. "С‰йген жар". 7.00 Т.х.
"Айвенго". 8.35 П@утina. 8.50 Жа-
њалыќтар. 9.00 Х.ф. "Дело было в
Пенькове". 11.00 Фабрика грез.
11.35 Лучший город.KZ. 11.50 Во-
енный парад. Астана. 13.30 Ашы-
ѓын айтќанда. 14.30 Х.ф. "Дивер-
сант". 18.55 "Наша война". Фильм
5. 20.00 Новости. 20.40 "С‰йген
жар". 21.40 Жањалыќтар. 22.20
"Джодха жєне Акбар". 23.20
П@утina. 23.45 Лучший город.KZ.
23.55 "Молодая гвардия".

7.35 Д.х. "Вау". 8.00 КТК ќоржы-
нынан. 9.50 Т.с. "Касым". 12.05 Вы-
ходной со звездой. 12.45 Х.ф. "Не-
вероятные приключения итальянцев
в России". 15.00 Шаншар. 17.35 Єзіл-
сыќаќ жєне сатира театры. 19.00
М.ф. "Три богатыря. Ход конем".
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.30 Наша правда. 22.30 "Офицер-
ские жены". 0.30 ЛЧ УЕФА. 0.55 "На-
поли" - "Днепр".

0.00 "Место встречи изенить нельзя".

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 Х.ф. "Анализируй это".
11.00 "Городские легенды". 12.00
Мультсериалы. 14.00 "Мен саѓан
ѓашыќпын". 15.00 "Счастливы вмес-
те". 18.00 "Братья по обмену 2". 19.00
"Кухня". 20.00 Информбюро. 21.00
"С‰йген с±лу". 23.00 "Мен саѓан
ѓашыќпын". 00.00 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.
"Белая мгла". 3.00 Єзіл студио.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 Т.с.
"Госпожа горничная". 14.00 Дело №.
14.10 Солнечная кухня. 14.40
Landmarks. 15.00 Т.с. "Под прикры-
тием". 16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.
17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
Дєрібаевтар концерті. 19.00 Жања-
лыќтар. 19.30 Ќоѓам жєне єйел. 20.00
РТН. 20.30 Винтаж. 21.10 "Госпожа
горничная". 22.00 РТН. 22.30 Груп-
па здоровья. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10
Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Гетеры
майора Соколова". 12.00 "Ду ќол
шоколад". 12.55 Жањалыќтар. 13.00
Лучший город.KZ. 13.10 Ашыѓын
айтќанда. 14.00 П@утina. 14.30 "Пау-
тина-5". 15.30 112. 15.40 Судебные
истории. 16.40 Давай поженимся.
17.50 Пусть говорят. 18.55 "Наша
война". Фильм 3. 20.00 Новости.
20.40 "С‰йген жар". 21.40 Жањалыќ-
тар. 22.20 "Джодха жєне Акбар".
23.20 П@утina. 23.45 Лучший
город.KZ. 23.55 Т.с. "Молодая гвар-
дия".

6.45 "Япыр-ай". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Ќайран заман. Жалѓасы". 8.55
"Сарай ханымдары". 9.50 Т.с. "Мой
капитан". 12.00 Новости. 12.40 Глав-
ная редакция. 13.15 "Шеф 2". 15.15
Не ври мне. 16.15 "Махаббатта шек
бар ма?". 17.15 "М±здан суыќ, оттан
ыстыќ". 18.30 "Махаббатта шек бар
ма?". 19.30 "Сарай ханымдары".
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Диагноз. 22.10 "Офицерские
жены". 0.00 Путь на Олимп. Д.Гурц-
кая.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Кμк тар-
ландары". 10.55 Айтуѓа оњай... 11.40
"Ќыздар". 12.40 Иман айнасы. 13.05
Кμкпар. 13.50 Д.ф. "Отан ‰шін отќа
т‰скендер". 14.25 М.х. 15.05 Єйел
баќыты. 16.00 Н. Тілендиевтіњ туѓа-
нына 90 жыл. 17.00 "Елдіњ ерлігі".
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 "Дариѓа, сол ќыз..." 19.05
Меніњ Ќазаќстаным. 19.35 "Ќыздар".
20.30 Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа

оњай... 22.35 Т.х. "Ќасым". 0.30 Жа-
њалыќтар. 1.05 К.ф. "Орман хикая-
сы".

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.25
"Слово офицера". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 "Борискино небо". 13.55
"Баллада о бомбере". 15.00 Ново-
сти. 15.15 Б±йымтай. 15.55 ¤мір
сабаќтары. 16.25 ¦лт саулыѓы. 17.00

Жањалыќтар. 17.15 Бармысыњ, бау-
ырым? 18.00 Новости. 18.15 "С±лтан
С‰лейман". 19.05 Орталыќ хабар.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "Истории
огненных лет". 21.00 Новости. 21.30
Т.с. "Приказ вернуться живым". 22.15
Жеті єн. 23.50 Х.ф. "Качели любви".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 7 Мамыр -
Отан ќорѓаушылар к‰ні. 9.25, 9.55,
11.25, 12.25, 13.55, 15.10, 16.55,
18.25, 22.50, 0.15 Телемаркет. 9.30

"Диверсанты". 10.00 "Жас ±лан".
10.30 "Маруся". 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 М.с. 12.30 "Ел ‰міті". 12.55
Мєњгілік рух. 13.00 Жањалыќтар.
13.30 Новости. 14.00 "Клятва отца".
16.00 "Болашаќ". 17.00 Магия при-
роды. 17.30 М.с. 17.45 Мєњгілік рух.
17.50 Жањалыќтар. 18.10 Алдаспан.
18.25 Новости. 18.50 Пока жива па-
мять. 18.55 Д.с. "Пустыни мира".
19.30 Бірінші студия. 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Ќазына. 21.00 Ново-
сти. 21.30 Пока жива память. 21.30
"Исчезнувшие". 23.00 Телетриптих
"00.00". 0.00 Жањалыќтар.

ЌАЗАЌСТАН
ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 Єн мен єзіл. 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.20 "Фериха". 11.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Sky-studio. 14.00 Новости. 14.10 "Ди-
версант. Конец войны". 15.15 "¤згер-
ген μмір". 16.40 "Сырты б‰тін..." 17.05
Такси. 17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "Диверсант. Конец вой-
ны". 22.00 Бірегей. 22.25 "Фериха".

23.25 Ел аузында. 23.50 "¤гей μмір".

7.00 Ќайырлы тањ. 9.10 К.ф. "Сар-
дар". 9.35 TED: Идеи, достойные рас-
пространения. 10.05 Ѓасырлар пер-
несі. 10.50 Отан ќорѓаушылар. 11.15
Концерт А.Жорабаевой. 13.00 Он-
лайн Астана. 13.25 К.ф. "Жењіс сар-
базы". 14.05 "Бауыржан Момыш±лы".
17.05 К.ф. "М±стафа Шоќай". 19.35
Спецпроект к 70-летию Победы. 21.40

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

"Жутко громко и запредельно близ-
ко". 3.00 Єзіл студио.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30 М.ф.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Госпожа
горничная". 14.00 Винтаж. 14.30 Baby
ГИД. 15.00 "Под прикрытием". 16.00
Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 Є. Сламханныњ
єн кеші. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Ќылмыстыќ іс №. 20.00 РТН. 20.30
Джиперы. 21.00 "Госпожа горничная".
22.00 РТН. 22.30 В ладу с природой.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Гетеры
майора Соколова". 12.00 "Ду ќол
шоколад". 12.55 Жањалыќтар. 13.00
Лучший город.KZ. 13.10 Ашыѓын айт-
ќанда. 14.00 П@утina. 14.30 "Паути-
на-5". 15.30 112. 15.40 Судебные ис-
тории. 16.40 Давай поженимся. 17.50
Пусть говорят. 18.55 "Наша война".
Фильм 4. 20.00 Новости. 20.40
"С‰йген жар". 21.40 Жањалыќтар.
22.20 "Джодха жєне Акбар". 23.20
П@утina. 23.45 Лучший город.KZ.
23.55 "Молодая гвардия".

6.45 "Япыр-ай". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Ќайран заман. Жалѓасы". 8.55
"Сарай ханымдары". 19.50 "Мой ка-
питан". 12.00 Новости. 12.40 Диаг-
ноз. 13.15 Х.ф. "Отцы". 15.15 Не ври
мне. 16.15 "Махаббатта шек бар ма?".
17.15 "М±здан суыќ, оттан ыстыќ".
18.30 "Махаббатта шек бар ма?".
19.30 "Сарай ханымдары". 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Чер-
ный квадрат. 22.10 "Офицерские
жены". 0.00 Путь на Олимп. Беркут.
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8.00 Ќымызхана. 8.30 Аќсауыт.
9.00 Б‰гін жексенбі. 10.50 М.ф. 11.00
Айгμлек. 12.00 Келбет. 12.30 Айтыс.
14.40 "Ќасым". 16.35 Єскери єндер.
18.15 "К‰ткен к‰н" концерт-спектаклі.
20.00 Апта. 21.05 Єзіл єлемі. 23.15
"Алањ". 0.20 К.ф. "Мєнш‰к туралы
дастан".

7.00 Концерт. 8.30 Айбын. 9.00
Жеті к‰н. 10.00 М.ф. 11.20 Х.ф. "Офи-
церы". 12.55 Концерт. 14.10 Х.ф.
"Женя, Женечка и Катюша". 15.55
Бенефис-шоу. 17.15 "Приказ вер-
нуться живым".18.00 Є.Днишевтіњ
орындауындаѓы єндер. 19.15 Д.ф.
"Жауынгер". 19.50 Ќызыќ time. 21.00
Жеті к‰н. 22.00 Концерт Д.Назар-
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7.00 Концерт. 8.40 Агробизнес.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.55
Д.ф. "Жењісті жаќындатќандар". 11.30
¦лттыќ шоу. 12.20 Д.ф. "Батыр Би-
гельдинов". 13.00 Білгірлер бєйгесі.
13.45 "Дариѓа, сол ќыз..." 14.40
"Ќасым". 16.35 "Біз соѓысты кμрген
жоќпыз". 17.00 "Елдіњ ерлігі". 17.30
Жањалыќтар. 18.00 "Текті ќазаќ,
"Темір" генерал". 18.30 С. Медеуовтіњ
єн кеші. 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Концерт. 22.35 "Ќасым". 0.30 Жања-
лыќтар. 1.05 "Текті ќазаќ, "Темір" ге-
нерал". 1.35 К.ф. "Мергендер".

7.00 Концерт. 8.10 Бармысыњ,
бауырым? 8.55 Х.ф. "Песнь о Ман-
шук". 10.30 Незабытые истории вой-
ны. 10.40 Концерт Б.Тулегенова.
12.05 "Истории огненных лет". 12.40
Орталыќ хабар. 13.35 Д.ф. "Б±рым
туралы баллады". 14.05 Концерт па-

баевой. 23.40 Х.ф. "Бой местного
значения". 1.20 "Жас ±лан".

8.00 Ертегілер. 8.30, 12.25,
13.55, 15.55, 16.25, 18.25, 19.25 Те-
лемаркет. 8.35 Д.с. "Тайны древ-
них империй". 9.35 К.ф. "Соѓыстыњ
соњѓы жылы еді". 11.25 "Мєлім де
беймєлім Ќазаќстан". 11.55 Пока
жива память. 12.00 1001 история
успеха. 12.30 Сап т‰зе! 12.55
Мєњгілік рух. 13.00 Даму діњгектері.
13.25 Пока жива память. 13.30 М.с.
14.00 Концерт. 16.00 "магия приро-
ды". 16.30 М.с. 17.00 "Жас ±лан".
18.00 Интонация. 18.30 "Паудер
Парк". 19.30 Волшебный фонарь.
20.00 Бойт±мар. 20.30 Вызов. 21.00
¦лы Жењіске 70 жыл! 21.20 К 70-
летию Великой Победы! 21.45 Х.ф.
"Наркомовский обоз".

8.00 Єн шашу. 8.40 Сапа. 8.50
Такси. 9.20 Ел аузында. 10.05 Кон-
церт. 11.20 "Ќыз ѓ±мыры". 12.45 Т.с.
"Охота на Вервольфа". 16.55 "Сыр-
ты б‰тін..." 17.20 Сырласу. 18.10 Бай
бол. 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.05 Той
жыры. 20.30 "20:30". 21.20 Х.ф.
"Жизнь прекрасна". 23.25 "¦мытыл-
мас".

7.00 "Еліме келіп елеулі болдым".
9.30 Спецпроект. 10.30 Концерт.
11.30 К.ф. "Хабарсыз кеткен сарбаз".
13.05 Ученый совет. 14.05 "Бауыр-
жан Момыш±лы". 15.30 Кітапхана.
16.00 Лидер XXI века. 17.00 Кеше
ѓана. 19.30 К.ф. "Ел басына к‰н
туса". 21.05 Концерт "Эрисиони".
22.55 К.ф. "Тањѓы жањѓырыќ".

8.00 М.х. 9.00 Х.ф. "Трудный
ребенок 2". 10.40 М.ф. 12.40 М.ф.
"Космический пират Харлок". 14.40
М.х. 15.40 Кμњілді таспа. 16.00 Ќыз
ќылыѓы. 16.20 К‰лкі базар. 16.30
Караоке-киллер. 17.30 Х.ф. "Король
Артур". 20.00 Битва экстрасенсов.
21.20 Ењ к‰лкілі єртістер. 22.20 Ал-
тын таспа. 23.20 К‰лкі базар. 0.00
Х.ф. "Билет на Vegas".

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 Юби-
лейный вернисаж И. Резника. 12.00
"Пепел". 14.30 Q-елі. 15.00 "Роди-
на". 21.00 Один в один-2. 0.00 Ќор-
ќыныш факторы.

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНА

мяти М. Магомаева. 16.10 "Приказ
вернуться живым". 16.55 Концерт.
18.05 Х.ф. "В бой идут одни стари-
ки". 19.30 Мен кμрген соѓыс. 19.45
Бенефис-шоу. 21.00 Жеті к‰н. 22.00
"Приказ вернуться живым". 22.45
Х.ф. "Бауыржан Момышулы". 0.30
"Жас ±лан".

8.00 Ертегілер еліне саяхат. 8.30,
8.55, 11.35, 11.55, 13.55, 16.20,
17.55, 18.25, 19.55 Телемаркет. 8.35
Мєњгілік рух. 8.40 Регион/10. 9.00
"Паула". 9.30 Пока жива память. 9.35
К.ф. "Шерлок Холмс". 11.20 М.с.
11.35 К.ф. "Орман хикаясы". 13.00
Сап т‰зе! 13.20 Мєњгілік рух. 13.25
Д.ф. "Ќазаќстан Бауыржаны". 14.00
Концерт. 16.30 М.ф. 17.00 "Жас
±лан". 18.00 Д.ф. "Отбасы ќ±ндылыќ-
тары". 18.25 Мєњгілік рух. 18.30 Т.с.
"Паудер Парк". 19.30 Элегиялыќ эс-
селер. 20.00 ¦лы Жењіске 70 жыл!
20.20 Алдаспан. 20.35 Дамафон.
21.00 Спецвыпуск к 70-летию Побе-

ды. 21.30 "Исчезнувшие". 22.35 К.ф.
"Ел басына к‰н туса".

8.00 Єн шашу. 9.10 Такси. 9.55
Суперпапа. 10.35 Сделка. 11.05
Д‰ние жарыќ. 11.30 "Ќыз ѓ±мыры".
13.00 Х.ф. "А зори здесь тихие". 16.45
КВН. 18.15 Ел аузында. 18.35 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.05 Ел аузында. 20.30
"20:30". 21.20 Sky-studio. 22.10 Кон-
церт. 23.25 Х.ф. "Английский паци-
ент".

8.25 Еще вчера... 9.40 Спецпро-
ект к 70-летию Победы. 10.30 Х.ф.
"Алия Молдагулова". 10.55 Золотая
середина. 12.00 Астанаѓа саяхат.
13.15 Концерт. 14.20 "Бауыржан
Момыш±лы". 16.00 XXI ѓасыр
кμшбасшысы. 17.35 Арнайы жоба.
18.05 Х.ф. "В бой идут одни стари-
ки". 20.00 Концерт. 21.00 К.ф. "Ата-
мекен". 22.20 "Еліме келіп елеулі

болдым". 0.40 Д.ф. "Сестрички".

8.00 Тањѓаларлыќ видео. 9.00
М.ф. "‡йректер". 11.40 М.ф. "Маша
и Медведь". 13.00 Ќыз ќылыѓы. 13.20
К‰лкі базар. 14.05 М.х. 16.00 М.ф.
"Космический пират Харлок". 18.00
К‰лкі базар. 18.25 Ењ к‰лкілі
єртістер. 19.25 Караоке-киллер.
20.30 М.ф. "Рио". 22.10 Х.ф. "Король
Артур". 0.40 Х.ф. "Смертельная гон-
ка".

8.00 Шебербек аѓай. 9.00 Песни
М.Танича. 12.00 "Пепел". 14.30 Q-
елі. 15.00 "Родина". 21.00 Жанкеш-
тілер жарысы. 22.00 Нысана. 22.40
Бокс. Ковалев - Паскаль. 0.00 Дру-
гими словами.

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00

Мультсериалы. 9.00 Х.ф. "Жизнь,
как она есть". 11.30 "Дом рецептов".
12.00 "Ж±лдызды шањыраќ". 12.30
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 15.30 Х.ф. "Спайдервик:
Хроники". 17.30 Х.ф. "Трансформе-
ры: Эпоха истребления". 21.00
Фильм-концерт. 23.00 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 00.00
Х.ф. "Лара Крофт: Расхитительни-
ца гробниц". 2.00 Єзіл студио.

7.30 М.ф. 8.00 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 М.с. 10.50 Группа здоро-
вья. 11.10 В поисках истины. 12.00
Лица неизвестности. 12.30 Д.ф. "Не-
известная версия". 14.00 Ж. Арыс-
танова. 16.00 ПроАгро. 16.30 Ќоѓам
жєне єйел. 17.00 Джиперы. 17.30
Ж±лдыз-топ. 18.30 "Ќазаќстан бай-
таќ μлке". 19.00 Ќылмыстыќ №.
19.30 Baby ГИД. 20.00 РТН Подроб-
ности. 20.50 Винтаж. 21.30 Солнеч-
ная кухня. 22.00 Landmarks. 22.30
Ж±лдызды єуендер. 0.00 Панорама
недели.

НТК

Х.ф. "Трансформеры: Эпоха истреб-
ления". 11.30 "Дом рецептов". 12.00
"Ж±лдызды шањыраќ". 12.30 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі. 16.00
Х.ф. "Хранитель времени". 19.00 М.ф.
"Тайна Красной планеты". 21.00
Фильм-концерт. 23.00 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 00.00 Х.ф.
"Лара Крофт: Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни". 2.00 Єзіл сту-
дио.

7.00 М.ф. 9.00 Торговый дом. 9.30
М.с. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 Landmarks. 11.30
Солнечная кухня. 12.00 ПроАгро.
12.30 РТН Подробности. 13.20 Вин-
таж. 14.00 Хит-парад. 15.00 Ќоѓам
жєне єйел. 15.30 Ќ. Аманжоловтыњ
шыѓармашылыѓына арналѓан кеш.
17.00 "Под прикрытием". 20.30 Тет-а-
тет. 21.00 В поисках истины. 22.00
По диким местам. 23.00 Моя правда.
0.00 50 хитов Еркеша.
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6.00 101 кењес. 6.20 К.ф. "Они
сражались за Родину". 8.50 Жања-
лыќтар. 9.00 День Победы. 12.00
Москва. Парад на Красной площади.
13.15 Х.ф. "Не покидай меня". 16.00
Т.с. "Битва за Севастополь". 19.00
Минута молчания. 19.05 "Наша вой-
на". Фильм 7. 20.00 Новости. 20.30
Лучший город.KZ. 21.25 Кешкi кезде-
су. 22.25 Жањалыќтар. 22.55 Х.ф. "В
бой идут одни старики". 0.25 "Бес-
смертный полк".

7.15 Х.ф. "Летят журавли". 8.50
Ж‰рекжарды. 9.40 "Єлия". 10.05 Д.ф.
"Стертые имена". 10.35 Х.ф. "Балла-
да о солдате". 12.00 Новости. 12.40
Х.ф. "Сорокапятка". 14.05 Звездная
жизнь. 15.05 Табыс кілті. 15.30
М.Ж‰нісова мен  Ќ. Н±ртастыњ кон-
церті. 18.30 Kazakhstan cola. 19.30
"Народный герой". 21.30 "Падает
вверх". 0.00 Той BestStar.

6.00 Жањалыќтар. 6.30 "Айвен-
го". 8.10 Ќылмыстыќ іс №. 8.35 Жа-
њалыќтар. 8.45 Воскресные беседы.
9.00 Новости. 9.10 Песни о войне.
10.10 "Казлото". 10.45 Лучший
город.KZ. 11.55 Кешкі кездесу. 13.05
Караоке такси. 13.40 101 кењес. 14.05
Єн дария. 15.00 Песни о войне. 15.15
Х.ф. "Диверсант. Конец войны". 21.00
Аналитика. 22.00 П@утina+. 23.05
"Лучшее, любимое и только для вас!"
Концерт Филиппа Киркорова.

7.50 КТК ќоржынынан. 9.35 Табыс
кілті. 10.00 Звездная жизнь. 11.00 Х.ф.
"Уравнение со всеми известными".
14.50 Дорога домой. 15.00 Kazakhstan
cola. 16.00 Той BestStar. 17.30 К.ф.
"Кеш келген махаббат". 20.00 ¤нерлі
отбасы. 21.00 Портрет недели. 22.00
Слуги народа. 22.45 "Падает вверх".
0.15 Х.ф. "Связь времен".

КТК
ЕВРАЗИЯ

Литературный клуб. 22.00 Онлайн
Астана. 22.50 Концерт. 0.15 К.ф.
"Ілияс драмасы".

7.40 "Жігіттіњ сабаздары". 8.50
М.х. 11.15 М.ф. "Семейка Крудс".
13.00 Х.ф. "Пингвины мистера Поп-
пера". 14.45 М.с. 15.30 Сєлем ВОХ.
16.30 "Жігіттіњ сабаздары". 18.00 С±лу
бол! 19.00 "Сашатаня". 19.30 "Физ-
рук". 20.00 Однажды в России. 20.30
Ревю. 21.00 "Универ". 22.00 "Интер-

ны". 22.30 Ревю. 23.00 С±лу бол!
0.00 Х.ф. "Военный ныряльщик".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 Юбилейный вечер
Л.Измайлова. 12.00 "Пепел". 15.00
"Гадалка". 15.30 "Место встречи из-
менить нельзя". 17.00 Измайловс-
кий парк. 18.00 Єндер. 21.00 "Роди-
на". 0.00 "Место встречи изенить
нельзя".
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6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген

с±лу". 9.00 М.ф. "Братва из джунг-
лей". 11.00 "Городские легенды".
12.00 Мультсериалы. 14.00 "Мен са-
ѓан ѓашыќпын". 15.00 "Кухня". 18.00
Х.ф. "Кухня в Париже". 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 "С‰йген с±лу".
23.00 "Мен саѓан ѓашыќпын". 00.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Пятница 13".
3.00 Єзіл студио.

7.00 Разбудильник. 9.00 М.с.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Госпожа
горничная". 14.00 В ладу с приро-
дой. 14.25 Торговый дом. 14.45
Landmarks . 15.00 "Под прикрытием".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Єн кеш.
19.30 По диким местам. 20.00 РТН.
20.30 Группа здоровья. 21.00 "Гос-
пожа горничная". 22.00 РТН. 22.30
Солнечная кухня. 23.00 ¤мір аѓымы.

0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Гетеры
майора Соколова". 12.00 "Ду ќол
шоколад". 12.55 Ж±ма уаѓызы. 13.10
Ашыѓын айтќанда. 14.00 П@утina.
14.30 "Паутина-5". 15.35 Т.с. "Паути-
на-6". 16.40 Жди меня. 17.50 Поле
чудес. 18.55 "Наша война". Фильм 6.
20.00 Сегодня вечером. 20.40 "С‰йген
жар". 22.25 "Джодха жєне Акбар".
23.25 П@утina. 23.50 Х.ф. "Беглецы".

6.45 Япыр-ай. 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Ќайран заман. Жалѓасы". 8.55
"Сарай ханымдары". 9.50 Х.ф. "Ка-
сым". 12.00 Новости. 12.40 Наша
правда. 13.40 М.ф. "Три богатыря.
Ход конем". 15.15 "Не ври мне". 16.15
"Махаббатта шек бар ма?" 17.15
"М±здан суыќ, оттан ыстыќ". 18.30
"Махаббатта шек бар ма?". 19.30 "Са-
рай ханымдары". 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.30 Т.с. "Падает
вверх". 0.00 "Тихая застава".

АЛТЫН МИКРОФОН

Жењімпаздарды марапаттау
рєсіміне  облыс єкімі Н±ралы
Садуаќасов ќатысты. Бас
ж‰лдені, яѓни 300 мыњ тењге
кμлеміндегі сыйаќыны Алматы
ќаласынан келген  11 жасар Єсет
Балѓазинге сыйлады.

– "Алтын микрофон" байќауы
жас таланттардыњ μнер жолына
басќан ‰лкен бір ќадамы. Ќоста-
най сахнасында жања ж±лдыз-
дарды жандыратын байќау. Сон-
дыќтан жастар μнеріне єрќашан
ден ќойып, ќолдау кμрсетеміз, –
деді μњір басшысы.

"Алтын микрофон" иегері
Єсет Балѓазинніњ єуез студиясы-
на барып ж‰ргеніне 2 жыл ѓана
болыпты. Аз уаќыт ішінде ол
"Бозторѓай" халыќаралыќ бай-

Жас ж±лдыздар жарќырайды

ќауыныњ лауреаты
атанѓан.  Сонымен
ќатар Чехия мен Лат-
вияда μткен μнер сын-
дарынан с‰рінбей
μтіп, ‰здіктер ќатары-
нан кμрінген. Ќоста-
най сахнасында Єсет
Андреа Бочеллидіњ ±лы туынды-
сын орындап, кμрермендердіњ
зор ыќыласына бμленді.

Бірінші орынды Иван Гайда-
ров (Болгария), Айару Ж‰сіпбе-
кова (Арќалыќ ќ.), "Продленка"
тобы (Челябі ќ.) жењіп алды.

Екінші орынды ќостанайлыќ
Рамина Сармырзина, Єлия На-
миєлиева, Анна Тесленко, Єділ
Н±рышев жєне Анел Смаилова
(Астана ќ.) ќанжыѓасына байлады.

Ќола ж‰лдені Малика Смаѓ±-
лова (Астана ќ.), Анжелика Му-
ратова (Єзірбайжан),  Екатерина
Ковальчук (Єулиекμл ауданы),
Елдар Ахметбеков (Ќостанай ќ.),
Ярина Алексеева (Белоруссия)
жєне "Бионик" тобы (Астана ќ.)
иеленді.

Барлыќ жењімпаздарѓа баѓа-
лы сыйлыќтар тарту етілді. Со-
нымен ќоса балалардан ќ±рал-
ѓан  єділќазылар алќасыныњ ше-

Махаббат
        БЕКБАЙ

"Алтын микрофон" халыќаралыќ
байќауыныњ жењімпаздары аныќталды.
Талантты жастар байќауы осымен  13
жыл ќатарымен μткізіліп келеді. ¤нерлі
балалар сынына Болгария, Эстония,
Ќырѓызстан, Єзірбайжан  жєне Ресей
мен Белоруссиядан жас єншілер келді.
"Алтын микрофон" ‰шін 75 ќатысушы
μзара таласќа т‰сті.

шімімен лауреат атанѓандар да
сый-ќ±рметсіз ќалѓан жоќ.

¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓына
орай облыстыќ ардагерлер кењесі
де арнайы сыйаќы таѓайындал-
ѓан болатын.  Оны єйгілі "Єлия"
єнін орындап, жиналѓандарды
тебіренткен Томирис Бекмырзи-
на (Астана ќ.) иеленді.

Суретті т‰сірген
Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

"Айдынкμлдіњ
еркесініњ"
концерті

Жаќында  аудандыќ
Ќ.Єбенов атындаѓы мєдениет
‰йінде Ќазаќстан Республи-
касыныњ Мєдениет ќайрат-
кері, облыс меценаттары
"Ќазына" сыйлыѓыныњ лау-
реаты, Арќалыќ театрыныњ
директоры, белгілі єнші
Отарк‰л  М±ќатованыњ "Ай-
дынкμлдіњ еркесі" атты шы-
ѓармашылыќ єн кеші болып
μтті. Саналы ѓ±мырын μнер
мен мєдениетке арнап,
єншілік дарынымен елімізге
кењінен танылѓан Отарк‰л
Оразбайќызы μзініњ єн ке-
шінде кμптеген халыќ єндері
мен Є.Есбаев, Ш.Ќалдаяќов,
Є.Бейсеуов, Е.Хасанѓалиев
секілді композиторлардыњ
єсем єндерін наќышына кел-
тіре шырќады. Аудан ж±рт-
шылыѓы белгілі єншініњ μне-
ріне тєнті болып, алѓыстарын
білдірді.

Кеш соњында аудан
єкімініњ орынбасары С.Хай-
руллин єнші О.М±ќатоваѓа
Аманкелді халќы атынан
рахмет айтып, аудан єкімініњ
Алѓыс хатын табыс етті.

Аманкелді ауданы.

Хамитбек
    М¦САБАЕВ
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 ДЄРІГЕР КЕЊЕСІ

Саќтыќта ќорлыќ
жоќ

Торѓай елініњ халќы ќолындаѓы
азын-аулаќ малымен к‰н кμріп
отырѓаны баршањызѓа мєлім. Мен
де сол ќарапайым халыќпен бірге
±заќ уаќыт жинаѓан малымызды
баѓып келемін. Єркім μзініњ адал
ењбегімен табылѓан осы малыныњ
аман-саулыѓын тілеп отырады
десем, артыќ айтпаспын. Ќолдаѓы
мал-м‰лік азаматтыњ меншігі, оѓан
ќол с±ѓылмайды. Оны басты зањы-
мыз Конституция да кепілдік бе-
реді.

Мањдай термен жинаѓан мал-
дыњ жоѓалуы немесе ±рлануы
ќандай да болсын адамды ќын-
жылтпай ќоймайтыны аныќ. Осын-
дай оќиѓаны мен де басымнан
кешіріп отырмын. Істіњ ќысќаша
мазм±нына тоќталып μтсем, μткен
жылдыњ 12-і жетоќсанында т‰нгі
саѓат 02.00 кезінде Ќостанай об-
лысы Жанкелдин ауданыныњ
Індіќыр ќонысына Е.Сомтеміров,

С.Єуезханов, Ж.Бигазин, К.Кана-
финдерден ќ±ралѓан ќылмыстыќ
топ Е.Сомтеміровтыњ "УАЗ
390954" маркалы м/н 096 DAA 01
автокμлігімен барып, меніњ 8 жа-
сар ќара жылќымды атып, ±рла-
ды. Олар маѓан жалпы ќ±ны 350
000 тењге материалдыќ шыѓын
келтірді. Осы оќиѓа бойынша ќыл-
мыстыќ іс ќозѓалып, 2015 жылдыњ
26 ќањтарында Жанкелдин аудан-
дыќ соты шешім шыѓарды. Мал
±рлыѓын жасаушылар зањѓа сєйкес
тиісті жазаларын алды.

Айта кету керек, Жанкелдин
аудандыќ сотыныњ судьясы Са-
быр Тажкенов ќылмыстыќ істі
ќарау барысында μзініњ осы тек-
тес істерді ќараудаѓы зор тєжіри-
бесін пайдаланып, істі сμз б±йда-
лыќќа, созбалањѓа салмай, іс
ж‰ргізудегі барлыќ ќаѓидаларды
саќтап, зањ аясында тиісті шешім
ќабылдады. Бір жаѓынан б±л істіњ

ќаралуы ол бойынша єділ ‰кімніњ
шыѓуы аудан кμлемінде тєрбиелік
сипатќа ие болды десек ќателес-
пейміз. ¤йткені, б±л мал ±рлыѓы-
мен оњай табыс тауып байыѓысы
келгендердіњ арам ойына балта
шауып, олардыњ санасына зањ-
мен кμзделген жауапкершіліктіњ
мањызын т‰сінетіндігіне сенім-
дімін. Оныњ сыртында ќылмыскер-
лерден осы ќылмыс бойынша кел-
тірілген залалды μндіру бойынша
мен жазѓан талап арызды да
судья С.Тажкенов ќарап, толыќтай
ќанаѓаттандырды.

Тоќсан ауыз сμздіњ тобыќтай
т‰йінін ќорыта келе аудандыќ сот-
тыњ ж±мысына деген алѓысымды
газет арќылы жеткізгім келіп отыр.
Осындай соттыњ єділ шешімдері
соттыњ беделі мен мєртебесін
кμтереді деген ойдамын.

Мєлік Милахат±лы БЕКЕТ,
Торѓай селосыныњ т±рѓыны.

Алѓыс айтамын

БЖЗЌ офистері:
Ќостанай ќаласы, Єл-Фараби кμшесі,
65-‰й
Ќостанай ќаласы, Єл-Фараби кμшесі,
74-‰й, 23-кењсе
Лисаков ќаласы, 6-ыќш/ауд, 9-‰й,
38-кењсе
Єулиекμл кенті, Ќостанай кμшесі,
95-‰й
Рудный ќаласы, Горняков кμшесі, 70-‰й,
310-кењсе
Арќалыќ ќаласы, Жєнібек кμшесі, 72-‰й

Сарыкμл кенті, Ленин кμшесі, 67-‰й

Ќарабалыќ кенті, Ѓарышкерлер кμшесі,
35-‰й
Жітіќара ќаласы, 4-ыќш/ауд., 30-‰й

Ќарасу кенті, Исаков кμшесі, 66-‰й

Боровское кенті, Жењіс кμшесі, 8-‰й

Обаѓан кенті, Ленин кμшесі, н/ж (Алтын-
сарин аудандыќ ќазынашылыќ басќар-
масына ќарсы)
Амангелді кенті, Майлин кμшесі, 46-‰й

Денисов кенті, Калинин кμшесі, 4-‰й

Торѓай кенті, Алтынсары кμшесі, 8-‰й

Ќамысты кенті, Строительная кμшесі,
24-‰й
Затобол кенті, Калинин кμшесі, 63-‰й

Ќарамењді кенті, Жєнібек кμшесі, 7-‰й

Таранов кенті, Калинин кμшесі, 83-‰й

¦зынкμл кенті, Абай кμшесі, 81-‰й

Федоров кенті, Мелехов кμшесі, 52-‰й

Ќ±см±рын кенті, Ленин кμшесі, 55-‰й

Ќ±рметті ќазаќстандыќтар!
Кесте

Ж±мыс к‰ндері - саѓат 8.00 бастап 19.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - саѓат 9.00 бастап 13.00 дейін
Ж±мыс к‰ндері - саѓат 8.00 бастап 19.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - саѓат 9.00 бастап 13.00 дейін
Ж±мыс к‰ндері - саѓат 9.00 бастап 18.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - саѓат 9.00 бастап 13.00 дейін
Ж±мыс к‰ндері - саѓат 9.00 бастап 18.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - жабыќ
Ж±мыс к‰ндері - саѓат 9.00 бастап 18.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - саѓат 9.00 бастап 13.00 дейін
Ж±мыс к‰ндері - саѓат 8.00 бастап 19.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - саѓат 9.00 бастап 13.00 дейін
Ж±мыс к‰ндері - саѓат 9.00 бастап 18.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - жабыќ
Ж±мыс к‰ндері - саѓат 9.00 бастап 18.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - жабыќ
Ж±мыс к‰ндері - саѓат 9.00 бастап 18.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - жабыќ
Ж±мыс к‰ндері - саѓат 9.00 бастап 18.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - жабыќ
Ж±мыс к‰ндері - саѓат 9.00 бастап 18.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - жабыќ
Ж±мыс к‰ндері - саѓат 9.00 бастап 18.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - жабыќ

Ж±мыс к‰ндері - саѓат 9.00 бастап 18.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - жабыќ
Ж±мыс к‰ндері - саѓат 9.00 бастап 18.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - жабыќ
Ж±мыс к‰ндері - саѓат 9.00 бастап 18.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - жабыќ
Ж±мыс к‰ндері - саѓат 9.00 бастап 18.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - жабыќ
Ж±мыс к‰ндері - саѓат 9.00 бастап 18.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - жабыќ
Ж±мыс к‰ндері - саѓат 9.00 бастап 18.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - жабыќ
Ж±мыс к‰ндері - саѓат 9.00 бастап 18.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - жабыќ
Ж±мыс к‰ндері - саѓат 9.00 бастап 18.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - жабыќ
Ж±мыс к‰ндері - саѓат 9.00 бастап 18.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - жабыќ
Ж±мыс к‰ндері - саѓат 9.00 бастап 18.00 дейін, т‰скі ‰зіліссіз;
Сенбі к‰ні - жабыќ

БЖЗЌ Байланыс орталыѓыныњ телефоны: 8 800 080 11 77.
Ќазаќстан бойынша ќоњырау шалу тегін

Балалар ж±ќпалы аурулармен
ауырѓаннан гμрі оќыс жараќаттар-
дан кμп зардап шегеді екен.
Т±рмыстыќ жараќаттарѓа, к‰йік,
сыныќ сияќты зардаптарѓа жиі
±шырайды. Сєби кездерінде
‰лкендердіњ ќарауынсыз ќалѓан
нєрестелер єр нєрсені ќызыќ
кμріп, ±стап кμреміз деп ж‰ргенде
т‰рлі жаѓдайѓа ±рынуы м‰мкін.
Б±л кезде балалар кμзден таса
ќалмауы ќажет. Ал, мектеп жасы-
на дейінгі балалар кμбінесе ќ±лап
ќалудан, к‰йіктен, оќыс ќозѓалыс-
тан, μткір, ‰шкір заттардан, биік-
тен секіру, терезеден, балконнан
ќ±лап кетудіњ салдарынан жара-
ќат алады. ¤йткені балдырѓандар
ж‰гіріп ойнап ж‰ргенде бірдење-
ге ±шыраймын-ау деп еш ойла-
майды. Сμйтіп ж‰ріп, абайсызда
ќ±ласа бір жерін мерт ќылуы
м‰мкін. Ондай жаѓдайѓа тап бол-
мау ‰шін мынаны есте саќтау ке-
рек: тамаќ ішіп отырѓан кезде
ыстыќ тамаќты ‰стіне тμгіп алма-
уын ќадаѓалањыз; ас‰йде тамаќ
єзірлеп ж‰ргенде балалар ќасы-
њызда жаѓаласып бірге ж‰рмегені
жμн; сіріњкені, ерітінділерді, улы
ќышќылдарды балалардыњ ќолы
жетпейтін жерге ќойыњыз; μзен-
кμлдерге, ‰йде суѓа шомылѓанда
балаларды баќылаусыз ќалдыр-
мањыз.

Бала μскен сайын танымдыќ
ой-μрісі тіпті μсе т‰седі, "кμрсем",
"білсем" деген ќызыѓушылыќтары
арта т‰седі. Балабаќша тєрбие-
ленушілері мен мектеп оќушыла-
ры арасында электр ж‰йесіне со-
ѓылып, жараќат алу, химиялыќ

ќышќылдарѓа к‰йіп ќалу кμп кез-
деседі. Балалар ќ±рылыс ж‰ріп
жатќан жерлерден, жер асты ком-
муникациялары μтетін т±стардан
байќап μтуі керек. Ал, сабаќ μтіп
жатќанда, ‰зіліс кезінде м±ѓалім-
дер балалардыњ тєртіп саќтауын,
алысып ойнамауларына жіті кμњіл
аударулары тиіс. М±ѓалімдер мен
жоѓары сынып оќушылары кезек-
тесіп кезекшілікте болса, б±л да
ќатердіњ алдын алар шара бола-
ры сμзсіз.

Дене тєрбиесі сабаѓы жєне
спорттыќ шаралар кезінде жара-
ќаттану кμп болады, соны болдыр-
маудыњ алдын алуы керек. Ол ‰шін
дене шыныќтыру пєнініњ м±ѓалімі
мектеп дєрігерімен бірге залдыњ
еденініњ ќалыпќа сай болуын,
спорт  ќ±ралдарыныњ жєйін тек-
серіп, оќушылардыњ сабаќќа ар-
наулы киіммен келуін ќадаѓалауы
тиіс. Сабаќ сыртта μткізілетін бол-
са, ауа райына кμњіл бμлген жμн.

Кμшеде ж‰ргенде де оќыс жаѓ-
дайлар кездеседі. Сондыќтан да
балаларѓа кμлікпен ж‰ргенде,
кμшеден μткенде ережелерді саќ-
тау керектігін єркез ескертіп оты-
ру керек. Сондыќтан балабаќша
мен мектепте балаларѓа кμшеде
ж‰ру тєртібін ‰йретіп, инспектор-
лармен кездесу μткізіп т±ру керек.
Балалар жараќатыныњ алдын
алу – тек медициналыќ ќана
емес, єлеуметтік те міндет, оны
шешуге ќоѓамныњ барлыќ м‰ше-
лері атсалысуы ќажет.

Г‰лзада ЌАЗКЕНОВА,
Ќостанай ќаласыныњ

№3 емханасыныњ дєрігері.

Портреттік кеш μтті

Арќалыќтаѓы облыстыќ дала
μлкесі тарихы м±ражайы жыл ба-
сынан бері елге ењбегі сіњген
т±лѓаларды дєріптеп, портреттік
кеш μткізуді дєст‰рге айналдыру-
да. ¦сынаќты ±жымныњ кезекті ізгі
шарасы б‰кілодаќтыќ жастар фе-
стивалініњ лауреаты, ќаладаѓы
облыстыќ ќазаќ жасμспірімдер
театрыныњ єртісі, абыз аќсаќалы,
жыршы-термеші, ЌР мєдениет
ќайраткері Б. Молдашевќа арнал-
ды.

ков "Н±рхан" –  Єбіќай аќын,
Б.Майлин "Ш±ѓа" – Базарбай т. б
алпыстан астам рμл сомдады.

Режиссерлыќ ењбектері де
біртμбе. О.Бодыќов "Єттењ ќысќа
μмір ай", Є.Єбішов "Жоѓалѓан
адам", "Ѓашыќтар туралы балла-
да", М.Хасенов "Сырласу" т.б
кμптеген спектакльдерді жарыќќа
шыѓарды.

Кеште μнер майталманы μне-
гелі μмір жолынан сыр шертіп,
домбырамен єн айтып, єріптесте-
рімен бірге ќойылымдардан
кμрініс те ойнап берді.

 Арќалыќ ќаласы.

 Арќалыќта
семинар μтті

Ы.Алтынса-
рин атындаѓы
г и м н а з и я н ы њ
мєжіліс залында
"ЌР тєжірибелік
машыѓы бар пси-
хологтар ќауым-
дастыѓы" ќоѓам-
дыќ бірлестігі
жєне "Арќалыќ
ќаласы єкімді-
гініњ ішкі саясат бμлімі" ММ ±йымдастыруымен "Ќазіргі заманѓы діни
аѓымдардыњ ќызметі жєне оѓан талдау ж‰ргізу, халыќтыњ аќпараттыќ
сауаттылыѓын арттыру" єлеуметтік жобасын ж‰зеге асыру барысын-
да "Жалѓан діни ±йымдардыњ мєні мен ќаупі" атты семинар μткізді.

 Семинарѓа ќаладаѓы жоѓары жєне орта дењгейілі кєсіптік оќу орын-
дарыныњ 2 курс студенттері, мектептердіњ 9-11 сынып оќушылары,
±стаздар, оќу орындары директорларыныњ тєрбие ісі жμніндегі орын-
басарлары, "Балалар ‰йі", "‡й интернаты", "‡міт" баспанасы, "Бейім-
деу орталыѓы", аз ќамтылѓан отбасыларѓа арналѓан №12 жатаќхана
басшылары жєне БАЌ μкілдері ќатысты.

 Жиналѓандар алдында сμз сμйлеген облыстыќ "Деструктивті діни
ќозѓалыстардан зардап шеккендерге кμмек кμрсету орталыѓыныњ"
басшысы Ю.Калюжная,   аталѓан орталыќтыњ маманы Т.Н±ѓманов,
Республикалыќ АНТ м‰шесі, Е.Тєтішев атындаѓы Жітіќара мешітініњ
бас имамы С.Есмурзин, М±хтасиф Єлм±хамед молла атындаѓы Ар-
ќалыќ ќалалыќ мешітініњ бас имамы Б.Уєлиев, ќалалыќ ішкі саясат
бμлімініњ басшысы М.Айтмаѓанбетова жат аѓымдардан саќтану тура-
лы ќазаќ жєне орыс тілдерінде ауќымды аќпарат берді.

–  Ќазіргі тањда ќоѓамда орын алѓан єрт‰рлі діни аѓымдардыњ ара
жігін ажырату μте к‰рделі мєселеге айналды. Секталардыњ жымыс-
ќы іс єрекеті –  халыќты ѓасырлар бойы ќалыптасќан салт-дєст‰рінен
ажырату. Сондыќтан, μте саќ болуымыз ќажет,– дейді АНТ м‰ше-
лері.

 Сондай-аќ, дін мєселесінде ќандай да бір т‰сініспеушілік орын
алѓан жаѓдайда республика бойынша 114 ќауырт желісініњ тегін ж±мыс
жасайтынын, жаќында 87770000114 ±ялы байланыс желісініњ де іске
ќосылѓандыѓын хабардар етті.

 Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: АНТ семинарынан кμрініс.
Суретті т‰сірген автор.

М±рат
     Ж‡НІС¦ЛЫ

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

 Бμлтірік Молдаш±лы ењбек жо-
лын туѓан жері Жанкелдин ауда-
ныныњ Кμкалат ауылында трак-
торшы болып бастайды. Алайда,
кμп уаќыт μтпей-аќ, тегіне μнер
дарыѓан жас театрѓа келді. Сахна-
да ж‰ргеніне – 45 жыл.

 Ол: Ќ.Аманжолов "Ањќау
Ж‰сіп" – Ж‰сіп, Ѓ.М‰сірепов "Ќыз
Жібек" – Шеген, "Ќозы Кμрпеш
Баян с±лу" – Ќарабай мен Жан-
тыќ, "Аќан сері Аќтоќты" – Сейіт
пен Ќоњќай, Ш. Ќ±сайынов "Алдар
кμсе" – Шораяќ, Ќ.Сєрсекеев "Ал-
дан" – Сентай ќарт, М.Єуезов
"Ќаракμз " – Жабай, С.Т±рѓынбе-



115 мамыр 2015 жыл

ЕСКЕ АЛУ

Еске алу
Аяулы да ардаќты асыл єжеміз Рабиѓа Ємірбек-

ќызыныњ д‰ниеден озѓанына биыл 7 мамырда 2 жыл
толады. Єжеміздіњ асыл бейнесі єлі де біздіњ кμз ал-
дымызда. Єжеміз тірі болѓанда кішкентай немересі
Мылтыќбайдыњ былдырлаѓан тілін, ќызыќты ќылыѓын
кμріп, ортамызда атам екеуі ж‰рер ме еді.

¤кінгенмен не шара, орны толмас ќайѓы. Єрдай-
ым топыраѓыњыз торќа, жаныњ жєннатта, орыныњыз
ж±маќта болсын, асыл Єже!

Т‰седі к‰лген кезде кейде есіме,
Єжемніњ еміренгені бір несібе.
Ѓаламныњ с±лулары татымайды,
Єжемніњ к‰ліп т±рѓан бейнесіне.

Еске алушылар: немерелері Аќбота-Досхан,
Айман, Марал, Мылтыќбай, жиендері Райымбек,

Саттархан, Ерасыл.

Товарищество с ограниченной от-
ветственностью "Межрегионэнерго-
транзит" зарегистрированное по ад-
ресу: 110 010, Республика Казахстан,
г.Костанай, ул.Киевская, 28, объявля-
ет о проведении торгов в форме от-
крытого тендера по продаже автотран-
спортных средств:

Лот №1- а/м  Toyota Hi Ace, 1998
г.в., цвет серый с голубым отливом ме-
таллик - 1 ед.;

Лот №2- а/м Уаз 2206,2001 г.в.,
цвет зеленый - 1 ед.;

Лот №3- а/м Уаз 39099, 1998 г.в.,
цвет серый - 1 ед.

Подробная информация и техни-
ческая характеристика автотранспор-
тных средств указана на тендерной
документации.

Срок передачи товара покупателю:
не позднее 2-х рабочих дней с момен-
та получения предоплаты.

К участию в торгах допускаются все
потенциальные покупатели, отвечаю-

Ќостанай облысы єкімдігініњ
2015 жылѓы 27 наурыздаѓы №  110 ќаулысы

Єкімдіктіњ 2012 жылѓы 28 мамырдаѓы № 251
"Ќостанай облысы Таран ауданыныњ Асенкри-
тов ауылдыќ округініњ Николаев ауылындаѓы,
Красносельск ауылдыќ округіндегі "Сулу" жа-
уапкершілігі шектеулі серіктестігініњ жер учас-
келері шегінде Аят μзенініњ су ќорѓау аймаѓы
мен белдеуін, оларды шаруаќорлыќпен пайда-
ланудыњ ерекше жаѓдайларын жєне режимін
белгілеу туралы" ќаулысына μзгеріс енгізу ту-
ралы

"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі басќару туралы" 2001 жылѓы 23
ќањтардаѓы Ќазаќстан Республикасы  Зањыныњ 27-ба-
бына жєне "Ќостанай облысыныњ єкімшілік-аумаќтыќ
ќ±рылысындаѓы μзгерістер туралы" Ќостанай облысы
єкімдігініњ 2013 жылѓы 5 сєуірдегі № 2 ќаулысы мен Ќос-
танай облысы мєслихатыныњ 2013 жылѓы 5 сєуірдегі №
135 шешіміне сєйкес Ќостанай облысыныњ
єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ќостанай облысы єкімдігініњ 2012 жылѓы 28 ма-
мырдаѓы № 251 "Ќостанай облысы Таран ауданыныњ
Асенкритов ауылдыќ округініњ Николаев ауылындаѓы,
Красносельск ауылдыќ округіндегі "Сулу" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігініњ жер учаскелері шегінде Аят
μзенініњ су ќорѓау аймаѓы мен белдеуін, оларды шаруа-
ќорлыќпен пайдаланудыњ ерекше жаѓдайларын жєне ре-
жимін белгілеу туралы" ќаулысына (Нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3808
болып тіркелген, 2012 жылѓы 19 маусымда "Ќостанай
тањы" газетінде жарияланѓан) мынадай μзгеріс енгізілсін:

мемлекеттік тілдегі таќырыпта жєне б‰кіл мєтін бой-
ынша: "Красносельск" деген сμз "Таран" деген сμзбен
ауыстырылсын;

орыс тіліндегі таќырыпта жєне б‰кіл мєтін бойынша:
"Красносельском" деген сμз "Тарановском" деген

сμзбен ауыстырылсын.
2. Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан к‰нінен

кейін к‰нтізбелік он  к‰н μткен соњ ќолданысќа енгізіледі.
Ќостанай облысыныњ єкімі        Н. Садуаќасов.

Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi мемлекеттiк
тiркеу   тiзiлiмiнде 2015   жылѓы   20 сєуірдегі

№ 5533 болып тіркелген.

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

 2015 жылѓы жиын-терінніњ 3 класты Triticum aestivum L  бидайын мемлекеттік ресурстарѓа
кμктемгі-жазѓы ќаржыландыру арќылы  сатып алудыњ басталѓаны туралы хабарлайды.

2015 жылѓы жиын-терінніњ астыѓын мемлекеттік ресурстарѓа кμктемгі-жазѓы ќаржыландыру арќылы
сатып алу Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасына сєйкес  ресімделген екінші дењгейдегі банктіњ
кепілдемесін ±сынѓан жаѓдайда  3 класты Triticum aestivum L  бидайыныњ 1 тоннасы ‰шін 20 000
тењге(шартты баѓа) мμлшерінде алдын ала ќаржыландыру есебінен ж‰зеге асырылады.

Ауыл шаруашылыѓы тауар μндірушілерініњ міндеттемелерініњ орындалуы 2015 жылѓы 1 желтоќса-
нѓа дейін тиісті астыќ кμлемін, Ќазаќстан Республикасы ‡кіметі к‰згі кезењде белгілейтін сатып алу
баѓасыныњ 3%  мμлшеріндегі дисконтты ескере отырып, жеткізу жолымен ж‰зеге асырылады.

Астыќты мемлекеттік ресурстарѓа кμктемгі-жазѓы ќаржыландыру арќылы  сатып алу баѓдарламасы-
на ќатысуѓа μтінімдер  "Азыќ-т‰лік келісім-шарт корпорациясы" ¦Ќ" АЌ  облыстыќ(μњірлік) μкілдіктерін-
де мына мекенжайда ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай ќ., Таран к-сі, 147, тел. (8-714-2) 53-
11-44, 53-45-79, 53-29-12.

Ќосымша аќпаратты мына мекенжайдан алуѓа болады: Астана ќ., Московская кμш., 29/3,
тел. (8-717-2) 59-12-48, 59-12-73, 59-12-65.

Постановление акимата  Костанайской области
от 27 марта 2015 года №  110

О внесении изменения в постановление аки-
мата от 28 мая 2012 года № 251 "Об установле-
нии водоохранной зоны и полосы реки Аят в пре-
делах земельных участков товарищества с ог-
раниченной ответственностью "Сулу" в селе
Николаевка Асенкритовского сельского округа,
в Красносельском сельском округе Тарановско-
го района Костанайской области, режима и осо-
бых условий их хозяйственного использования"

В соответствии со статьёй 27 Закона Республики Ка-
захстан от 23 января 2001 года "О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении в Республике Казах-
стан", совместным постановлением акимата Костанайс-
кой области от 5 апреля 2013 года № 2 и решением мас-
лихата Костанайской области от 5 апреля 2013 года №
135 "Об изменениях в административно-территориаль-
ном устройстве Костанайской области"  акимат Коста-
найской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Костанайской об-
ласти от 28 мая 2012 года № 251 "Об установлении водо-
охранной зоны и полосы реки Аят в пределах земельных
участков товарищества с ограниченной ответственнос-
тью "Сулу" в селе Николаевка Асенкритовского сельско-
го округа, в Красносельском сельском округе Тарановс-
кого района Костанайской области, режима и особых ус-
ловий их хозяйственного использования" (зарегистриро-
вано в Реестре государственной регистрации норматив-
ных правовых актов под № 3808, опубликовано 19 июня
2012 года в газете "Ќостанай тањы") следующее измене-
ние:

в заголовке и по всему тексту на государственном
языке:

слово "Красносельск" заменить на слово "Таран";
в заголовке и по всему тексту на русском языке:
слово "Красносельском" заменить на слово "Таранов-

ском".
2. Настоящее постановление вводится в действие

по истечении десяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования.

Аким Костанайской области Н. Садуакасов.
Зарегистрировано в Реестре государственной
регистрации   нормативных  правовых   актов

20 апреля  2015 года под  № 5533.

Мерейтой-80!Мерейтой-80!Мерейтой-80!Мерейтой-80!Мерейтой-80!
6 мамыр к‰ні ардаќты ана, с‰йікті єже Бибіш Ра-

ќымжанќызы 80 жасќа толады. Анамызѓа зор ден-
саулыќ, ќажымас ќайрат, ±заќ μмір, баянды баќыт
тілейміз.

Баѓа жетпес біздер ‰шін данамыз,
Айналайын аќ пейілді анамыз.
Алла берген жасын жасап аман ж‰р,
¤зіњ барда біз кішкентай баламыз.
Осы баѓыњ таймай т±рсын басыњда,
Деніњ сау боп 80 деген жасыњда.
Ќызыѓын кμр, ойнап ж‰рсін єрдайым
Немере мен шμберелер ќасыњда.
Бал дєуреніњ зымырайды, не дерсіњ,

Аќ пейілмен ана бізді демейсіњ.
Ризашылыќ білдіреміз, жан ана,

Батањызбен кμсегеміз кμгерсін.
Тілек білдіруші: к‰йеу балањ -
Ќалиолла, ќызыњ- Г‰лнар, ±лыњ - Мырзаѓали, келініњ -

Айман, немерелеріњ: Руслан-Дана, Уєлихан - Саира,
Р‰стем-Мєдина, Н±рлан-Сардана жєне шμберелеріњ.

Ќ±ттыќтаймыз!!!Ќ±ттыќтаймыз!!!Ќ±ттыќтаймыз!!!Ќ±ттыќтаймыз!!!Ќ±ттыќтаймыз!!!
Жанкелдин ауданы Сужарѓан ауылыныњ

т±рѓыны, асќар таудай єкеміз, немерелерініњ ќам-
ќор атасы Есенбай Ѓабдуахит±лын  мамыр ай-
ыныњ 10-шы ж±лдызында 73 м‰шел жасќа толу
мерейтойыњызбен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз.

Сізге ±заќ μмір, мыќты денсаулыќ тілейміз. От-
басыњыздыњ ±йытќысы, аќылшы ќариясы болып,
Алланыњ берген денсаулыѓыныњ арќасында ба-
лаларыњыздыњ ќызыѓына тоймай ж‰ре беріњіз.

Игі тілекпен: балалары, келіндері,
немере-жиендері.

Еске алу
Тосыннан келген ажал барлыќ уаќытта да адамды есењгі-

ретіп тастайды екен. Кμњілі кењ, ж‰регі таза аяулы анамыз
Ќасыбай ќызы Рыск‰л 2014 жылдыњ шілде айыныњ 12-ші
ж±лдызында д‰ниеден μтті. Биылѓы мамырдыњ 9-шы ж±лды-
зында анамыз 70 жасќа толар еді. Єрќашанда отбасына жа-
нашыр жан еді. ¤зі ардаќты, сμзі салмаќты, инабатты да
ибалы анамызды жадымызда саќтаймыз, ардаќты анашым...

Анажан шањыраќќа болдыњ пана,
Жамандыќ ќылмаушы едіњ ешбір жанѓа.
Амал не, жоќсыз б‰гін ортамызда.
Саѓындыќ,ана, сізді баршамыз да.

Жан-ана, ±л-ќызыњныњ тірегі едіњ.
Тірі болсањ жарќылдап ж‰рер едіњ.
Болмасањ да б‰гін біздіњ жанымызда.
Айтќан сμзіњ, тєтті к‰лкіњ жадымызда.

Ж±банышпен жанымыз жабырќаулы.
Саѓынышпен туѓандары еске алады.
Анашым, μзіњізбен μткен к‰ндер.
Жадымызда мєњгіге саќталады.
Еске алушылар: Ж±байы Тоќбай, балалары Берік-¦лбала, Ќарлыѓаш-Ѓалым,

Ќайырхан, Жаќсылыќ-К‰лдірай, Игілік-Г‰лдана, немере-шμберелері.

щие квалификационным требованиям,
предусмотренным в тендерной доку-
ментации.

Пакет тендерной документации мож-
но бесплатно получить в срок до 17.30
часов "08" мая 2015 г., включительно,
по адресу: г.Костанай, ул.Киевская, 28,
кабинет ЮО с 08.30 до 17.30 часов.

Тендерные заявки на участие в
тендере, запечатанные в конверты,
предоставляются потенциальными по-
купателями в ТОО "Межрегионэнерго-
транзит" по следующему адресу:  г.Кос-
танай, ул.Киевская, 28, кабинет ЮО.

Окончательный срок предоставле-
ния тендерных заявок до 09.00 часов
"12" мая 2015г.

Конверты с тендерными заявками
будут вскрываться тендерной комис-
сией в 11.00 часов "12" мая 2015г. по
адресу: г.Костанай, ул.Киевская, 28.

Дополнительную информацию и
справки можно получить по телефону:
8(714-2) 56-24-94.

 Саѓынып еске аламыз
Ќамыѓып ж‰рміз, торыѓып ж‰рміз, саѓынып ж‰рміз жабыѓып.

2009 жылдыњ 29 сєуірінде Зейнег‰л  Тμлеубайќызы небєрі
67 жасында μмірден μтті, тірі болѓанда 10 мамырда 73 м‰шел
жасќа келер еді. Тμтенен келген ажал алып кетті.

Саѓынышпен еске ала отырып, мына μлењ жолдарын аруа-
ѓына арнаймыз.

Єттењ, μмір μз дегенін ќылады,
Ажал келсе, кімді болсын о д‰ниеге ќияды.
Аман ж‰рсењ, 73 м‰шелге келер ењ,
Соны ойласаќ кμњілге м±њ толады.
Жатќан жеріњ жайлы болсын єрќашан,
Еске аламыз μзіње ќ±ран  баѓыштап,
Топыраѓыњ торќа, орыныњ болсын ж±маќтан.
Еске алушылар: Ініњ – Кенесары мен келініњ – Дариѓа

жєне балалары: Танатќан-Г‰лмира, Айг‰л-Асќар, Айн±р-
М±ратхан, Назг‰л, Мейрам-Г‰лнар жєне немерелері.

Ы.Алтынсарин атындаѓы Арќалыќ мемлекеттік педагогикалыќ институ-
тыныњ ±жымы кадр ж±мыстары бμлімініњ бастыѓы Н±рѓалиева Бибіг‰л
Єбдіхамитќызына аѓасы

М±хтар Єбдіхамит±лыныњ
ќайтыс болуына байланысты ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл айтады.

2 к‰нде
10 алаяќтыќ
єшкереленді

Облыс аумаѓында тєртіп саќшылары 2
к‰нде 10 алаяќтыќ фактісін аныќтады.

 Алаяќтар єрт‰рлі ќызмет т‰рлерін ±сынады:
жылжымайтын м‰лікті сату, автомобильді малѓа
айырбастау т.б. Телефон алаяќтары μздерін по-
лиция ќызметкеріміз деп таныстырып, ќамаудаѓы
туыстарын босату ‰шін аќы с±райды. Кμбіне ќарт
кісілер алданып, аќшаларын белгісіз біреулерге
±статып жібереді де, кейін μкініп жатады.

Мысалы, 27 сєуір к‰ні Рудный ќаласында 77
жастаѓы зейнеткер єжей  телефон соќќан  алаяќ-
тардыњ айтуынша "ќамауѓа алынѓан" ±лын боса-
ту ‰шін 300 мыњ тењгені банктегі шотынан алып,
олар кμрсеткен орындыќќа  апарып ќойѓан. Со-
дан соњ ±лына телефон шалып, оныњ ќамауѓа
алынбаѓанын, μзініњ алданѓанын біліп, полицияѓа
арыз берді.

ОІІД криминалдыќ полиция басќармасыныњ
ќызметкерлері азаматтарды алаяќтарѓа алданып
ќалудан саќтандырады. Егер осылай телефон
шалѓандар болса, бірден полицияѓа хабарласу
ќажет. Тєртіп саќшылары ќылмыстыњ ізін суыт-
пай, алаяќтарды ±стай алады.

Федоров АІІБ полицейлері бір алаяќты ±ста-

ОЌИЃА

ды. Владыкинка селосыныњ т±рѓыны полицияѓа
арызданып келді. Оѓан бір танысы машинаны
сиырѓа айырбастаймын деп алдаѓан. Машинаныњ
ќ±жаттары жоќ болып шыќты. 41 жастаѓы к‰дікті
±сталып, алдын ала тергеу ж‰ргізілуде.

 Жања ережелерді
т‰сіндіруде

Ќостанайлыќ  тєртіп саќшылары
мотокμлік иелерімен алдын алу
ж±мыстарын ж‰ргізіп, жања ережелерді
т‰сіндіруде. Облыста жыл басынан бері
мотокμлік ж‰ргізушісініњ ќатысуымен 1
жол-кμлік оќиѓасы тіркелді.

Жол-патруль полициясыныњ инспекторлары
кμшелерде мотокμлік иелеріне ќауіпсіздік  ша-
ралары мен жолда ж‰ру ережелерін саќтау
ќажеттігін ескертеді. Облыстыќ ІІД єкімшілік по-
лиция аѓа инспекторы Юрий Панасенконыњ ай-
туынша, жања ережелерге сєйкес 50 шаќырым-
нан артыќ жылдамдыќпен ж‰ретін мотокμлік
ж‰ргізушілерініњ ж‰ргізушілік куєлігі болуы ќажет.
16 жасќа толѓандар "А1", ал 18 жасќа толѓандар
"А" санатты куєлік ала алады. Полиция ќызмет-
керіне олар куєлікпен бірге кμлік ќ±ралын тіркеу
туралы куєлік пен саќтандыру полисін ±сынуы
тиіс.
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ТҰСАУКЕСЕР

«Ұйықтама, оян, 
       Алашым!»
Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік 

университетінің акт залында 2015 жылдың 15 мамырында 
15.00 сағатта қазақтың көрнекті ақыны Нұржан Наушабай-
ұлының «Ұйықтама, оян, Алашым!» кітабының (кітапты 
құрастырған және алғы сөзін жазған ҚМУ профессоры 
Ақылбек Шаяхмет) тұсаукесер кеші өтеді.

Кеште Нұржан ақынның назымдары мен термелері 
орындалады, ақын жырлары оқылады және Нұржан ту-
ралы сахналық көріністер көрсетіледі. Фойеде Нұржан 
ақынның кітаптары мен ақын жырлары басылған 

газет-журналдар көрмесі ұйымдастырылады.
Келемін деушілерге есік ашық.

«Мәриям мен Ілияс» 
спектаклі Алматы сахнасында

 Нұрболат 
 МЕШІТБАЕВ

Газетімізде бұған 
дейін хабарлағаны-
мыздай,  І .Омаров 
атындағы Қостанай 
облыстық қазақ драма 
театры қазір Алматы 
қаласында гастрөлдік 
сапарда жүр.

Театрдың әдебиет 
бөлімінің меңгерушісі, 
газетіміздің жана-
шыры, ақын, ғалым 
Серікбай Оспанұлы 
телефонмен редакция
ға шұғыл хабарласып, 
жаңалығымен бөлісіп, «Мәриям мен Ілияс» спектаклінің сахналанға-
нын жеткізді. Халықтың көп келгені соншалық, залда ине шаншар 
орын болмағанын, Мәриям Хакімжанова мен Ілияс Омаровтың 
балалары: Ғалия Хакімжанова, Диас, Тимур Омаровтардың және 
немережиендері қатысып, театр ұжымына қошемет көрсеткенін, 
игі тілектерін, лебіздерін айтқанын әңгімеледі.

Бұл қойылымның авторы есімі елімізге белгілі Халық әртісі – 
Ерсайын Төлеубай.

СУРЕТТЕ: қойылымнан көрініс.

«Студенттік көктем – 2015»
 Арқалықта қалалық мәдениет сарайының ұйымдастыруымен 

ҰОС Жеңісінің 70 жылдығына арналған «Жеңістің туы желбіре!» атты 
«Студенттік көктем –2015» жастар шығармашылық фестивалі өтті. 

 Оған қаладағы 6 кәсіптік оқу орны қатысып, өнердің әр жан-
рынан сынға түсті. Шараның негізгі мақсаты – жастардың өнерге 
қызығушылықтарын арттыру және қолдау көрсету.

 Студенттік кезең адам өміріндегі ең бір қимас, қызығы мол күн-
дер. Сонымен бірге өнер, ғылымға деген сүйіспеншілік пен ықы-
ластың да осы кезеңдерде қалыптасатындығы айқын. «Студенттік 
көктем» фестивалі – жыл сайын қала көлемінде өтетін ауқымды 
ісшаралардың бірі ғана емес, студенттердің әсерлі, қызыққа толы 
дәстүрге айналған ұмытылмас мерекелерінің біріне айналды. Білім 
мен қоса өнерді де қатар алып жүрген жастарымыз байқау барысын-
да тек өнерлерін көрсетіп қана қоймай, өздерінің тың идея, жаңаша 
бастамаларымен ерекшеленді. Олардың өнерімен қоса мың құлпыр
ған сахна тіпті әсерленіп, жылдағыдан өзгешелене түсті. Байқауға 
қатысқан жастардың жастық жалыны сахнаға шыққан жүздері мен 
өнерлерінен анық байқалып тұрды. 

Сондайақ, студенттер мерекесі «Жігер» стадионында 6 ке-
зеңнен тұратын спорттық сайыспен жалғасын тауып, сайысқа қа-
тысқан барлық топтар номинация бойынша грамотпен және бағалы 
сыйлықтармен марапатталды. 

Зәмзәгүл Ақылбекқызы, 
қалалық мәдениет сарайының әдіскері.

Арқалық қаласы.  

Отанға, елге, туған өлкеге, өзен мен көліне де-
ген ыстық ықыласын өлеңдеріне арқау еткен Ғаб-
долла Ахметжанов Қостанай жеріне жақсы таныс. 
Оның жазған жүрек жарды шығармалары «Қос
танай таңы» мен «Магнетит» апталығында жиі 
жария ланып отырады. Бар жазғаны өскелең ұр-
пақты тәрбиелеуде адамгершілік, қазақ халқының 
дәстүрлері мен ұлтымызға тән қасиет, әдебиет пен 
мәдениетімізді дәріптеуге арналған шығармалар-
ды кімді болса да бейжай қалдырмайды. Ғабдолла 
Ахметжановтың өмірі жайлы бір екі ауыз айтар 
болсақ,  ол 1935 жылы Ұзынкөл ауданының Обаған 
ауылында 1 мамыр күні өмірге келді. Жастайынан 
өлең жазуға құмартқан ол 6шы сыныпта оқып 
жүріп «Менің мектебім» атты өлеңі облыстық 
«Большевиктік жол», «Урожай» газетінде басылып 
шықты. Одан кейін талай рет жүректі толғандыр ған 
өлеңдері жарық көріп, оқырман жүрегінен орын 
алды.  Бүгінгі таңда өскелең ұрпақты тәрбиелеуге 
қосып жатқан үлесін айтпасқа болмас. Жақында 
ғана ақынның «ССКӨБ» АҚ демеушілігімен Рудный 
қаласындағы №19 қазақ орта мектебінің қабыр
ғасында қаламгердің оқушылар мен досжараны, 
туған туысының қатысуымен «Бәрі де өткен үшін, 
бәрі де көктем үшін» атты кітабының тұсауы кесіл-
ді. Кітапқа ақынның туған елге, өлкеге деген, өзен 
көлдеріне арнаған өлеңдері топтастырылған. Білім 
ошағының директоры Серік Қайырханұлының 
оқушыларды жергілікті ақындардың творчество-
сымен жақын таныстыру мақсатында ұйымдас
тырған кездесуі жоғарғы дәрежеде өтіп, мұндай 
тағылымды кештен ақын да, оқушылар да жақсы 

әсер алғандарын жеткізіп жатты. Ғабдолла Ахмет-
жанов өз өлеңдерін оқушылардың  орындауында 
естіп ерекше сезімге бөленгендігін айтты.

Дамира ҚОЖАХМЕТОВА.
Рудный қаласы.

PS. Облыстық «Қостанай таңы» газетінің 
ұжымы газетіміздің шынайы жанашыры және 
ұзақ жылдар бойғы белсенді авторы Ғабдолла Ах-
метжановты 80 жасқа толған мерейтойымен 
құттықтап, ең ізгі тілектестік көңілін білдіреді.

Ғабдолла Ахметжановтың жаңа кітабы  
жарық көрді 

МЕРЕЙ

Өлеңді серік еткен

Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Жамбыл орта мектебін-
де «Бозбала мен бойжеткен» 
атты мектепішілік байқау 
ұйымдастырылды. Байқау-
дың діттегені жас ұрпақты 
саналы азамат етіп қалып-
тастыру. 

Байқау 6 бөлімнен тұрды. Әр 
сайыс барысында қатысушылар 
түрлі бағытта өздерінің шеберлік-
терін ортаға салды. Бірі әсемділі-
гімен ерекшеленсе, бірі әндетіп, 
бірі дөңгелене би билей кетті. 

Ортаға шыққан ұл-қыздарды 
сынға алған қазылар қатарында 
аудандық жастар  бастамалары 
орталығының директоры Ербол  
Ганди, «Арман» мәдениет үйінің 
әншісі,  домбырашысы  Дидар 
Бөрібаев, былтырғы жылы облыс 
орталығында өткен «Аққу қыз, 
қыран  жігіт» облыстық сайысын-
да бас жүлдені жеңіп алған, мек-
тептің тәрбие ісі жөніндегі орын-
басары Нұрсила Қабденқызы 
болды. Олар жастардың өнерін, 
білімін қырағылықпен бағалап, 
әділ бағаларын берді. 

 Мектептің 8-10 сынып 

оқушыларының қатысуымен өт-
кен «Бозбала мен бойжеткен» 
сайысы өте жоғары деңгейде ұй-
ымдастырылып, әрбір сайыскер 
жұп өздерінің зеректіліктерін, өз 
өнерін, шығармашылық қабілет-
терін жан-жақты көрсете білді.  

– Бұл шара Қазақ хандығының 
550, Ұлы Жеңістің 70, Қазақстан  
халқы  Ассамблеясының 20 және 
Науырзым  ауданының  50 жыл-
дығына  арналған. Осы кешке қа-
тысқан әр жұп түрлі  номинация  
бойынша марапатталды. «Өнерлі 
жұп» Студент  Тілек пен Қуаныш-
баева Бекзат, «Тапқыр  жұп» Мол-

дакәрімов Төлеби мен Шалдыбае-
ва Аягөз, «Білімдар жұп» Фазыл  
Мақсұт  пен  Төлеуханқызы Айда-
на, «Сүйкімді жұп» Хамзин  Заман 
мен Орынбасарова Ләззат, «Та-
лантты жұп» Жұмабай Абат пен 
Шәкібаева Гүлден. Ал, бас бәйге-
де Мейрамбек Кәкімжанов «Боз-
бала» атағына ие болса, Әсем 
Игілікова «Бойжеткен» атағын 
жеңіп алды.  Осындай талантты  
жастарымыздың саны көбейе 
берсін демекпін, – дейді ұйымдас-
тырушы Жамбыл орта мектебінің 
мұғалімі Жібек Нұрсеитова.

Науырзым ауданы.  

Қыран жігіт, аққу қыз
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