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бiрiншiлiгi ќалай μттi?
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Ќостанайда еркін к‰рестен жасμспірімдер мен ќыздар
арасында XI халыќаралыќ турнир аяќталды. Байраќты
бєсеке Ќазаќстандаѓы еркін к‰рестіњ негізін ќалаѓан  Петр
Матущактыњ ќ±рметіне арналып μткізілді. Жарысќа
еліміздіњ барлыќ облыстарынан, сондай-аќ, Шешен Рес-
публикасы мен Саха-Якутиядан, Кемеров облысы мен
Солт‰стік Кавказ федералды округінен (Даѓыстан), Ре-

К‡Ш АТАСЫН ТАНЫМАС

сейдіњ Екатеринбург, Челябі ќалаларынан келген алпыс-
тан астам команда жєне 550 палуан ќатысты. Єр салмаќ
дєрежесінде 50-60 спортшыныњ болуы – турнирдіњ жо-
ѓары дењгейде μткендігініњ дєлелі.

Облыс ќоржынына алѓашќы медальді Баќытбек Му-
син салды. Ол 46 келіде Алматы облысы мен Саха-Яку-
тия Республикасыныњ еркін к‰ресшілерін артќа таста-
ѓан. Дегенмен, "алтын" ‰шін μткен айќаста жерлесіміз таѓы
бір якутиялыќ Константин Капрыновтан айласын асыра
алмады. 54 келідегі кадеттер арасындаѓы єлем чемпио-

ны Алексей Копылев техникалыќ шеберлігімен ж±ртшы-
лыќты μзіне ќарата білді. Алексей осы салмаќтыњ басты
"кμзірі" саналѓан астаналыќ Ілияс Аманжоловты ±тты.

Тμрешілердіњ пайымдауынша, аќтμбелік М±рат-
бек Мєжитов пен жамбылдыќ Н±ралы Сєденніњ
арасындаѓы финал тартысќа толы, "‰здік бєсеке"
санатында болды.

СУРЕТТЕ: байраќты бєйгеден кμрініс.
Суретті т‰сірген: Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Жуырда облыс делегациясы
ж±мыс сапарымен Ресей Феде-
рациясына барып ќайтты. Негіз-
гі маќсат "Тобыл" ЄКК арќылы
астыќты μњірдіњ м‰мкіндіктерін
жан-жаќты таныстырып, инвес-
тиция тарту болып отыр.

Єлеуметтік-кєсіпкерлік корпо-
рациясыныњ басќарма тμраѓасы
Арман Єлиев ЌР жєне РФ ара-
сындаѓы іскерлік жаѓдайда μткен
" ресейлік-ќазаќстандыќ инвести-
циялыќ диалог: ќарым-ќатынас-
тыќтыњ жања м‰мкіндіктері" кон-
ференциясына ќатысты.

Мањызды іс-шараны Ресей
Федерациясыныњ сауда-

Бармасањ, келмесењ –
жат боласыњ

μнеркєсіп палатасы, Ќазаќ Рес-
публикасыныњ елшілігі, еліміздіњ
сауда μкілдігі жєне ішкі сауда па-
латасы ±йымдастырды.

Инвестициялыќ пікір алмасу
барысында Ќазаќстан мен Ре-
сейдіњ ењ тиімді он екі инвести-
циялыќ жобасыныњ т±сауы кесіл-
ді. Сондай-аќ, ЕАЭО шењберін-
дегі ресейлік-ќазаќстандыќ ыќ-
палдастыќтыњ негізгі баѓыттары,
бірлескен жобаларды ж‰зеге
асырудыњ  м‰мкіндіктері мен
проблемалары талќыланды.

Іс-шара кезінде Арман Єлиев
Ресейдегі Ќазаќстан елшілігініњ
кењесшісі-μкілі Болат Иманбаев-
пен, ЌР сауда μкілдігініњ ке-
њесшісі Дамир Єділбековпен ин-

вестиция тарту саласы бойынша,
бірќатар жобаларды ж‰зеге асы-
руѓа ниетті бизнес μкілдерін тар-
туѓа ќатысты  єњгімелесті.

Сонымен ќатар, ресейлік
"Бірлескен машинаќ±рылысы за-
уыты" компаниясыныњ жєне  "Газ-
промбанк" АЌ μкілдерімен екі
жаќты кездесу μткізді. Онда Ќос-
танай облысыныныњ тау-кен
μндірісі саласындаѓы жобалар-
ды бірлесіп ж‰зеге асырудыњ
м‰мкіндіктері ќарастырылды.

Ќ±рылыс саласы бойынша
ТМД-даѓы жетекші компаниялар-
дыњ бірі – "РЕКОН" Компаниясы
Тобымен μзара ќарым-ќаты-
настыќ м‰мкіндіктері жєне
сараланды.

Айбек
     КЄДІР¦ЛЫ

Ќасќырбай
       ЌОЙШЫМАНОВ

3-бет

3-бет

Халыќтыњ кμші-ќоны
2015 жылѓы ќањтар-желтоќсанда облыс халќыныњ кμші-ќоны ке-

лесі деректермен сипатталды: 2014 жылѓы ќањтар-желтоќсанмен са-
лыстырѓанда келгендер саны 9,9%-ѓа, ал кеткендер саны 3,9% -ѓа
артты.

2015 жылѓы ќањтар-желтоќсанда кμші-ќон ‰дерісіне 57555 адам тар-
тылды, б±л 2014 жылѓы сєйкес кезењнен 6,7%-ѓа артыќ.

Келгендер саны – 28121 адам, кеткендер – 29434 адам, кμші-ќондыќ
кему 1313 адамды ќ±рады.

Облыстыњ халыќаралыќ кμші-ќон алмасуы, негізінде, ТМД мемлекет-
терімен болды. ТМД елдерінен келгендер жєне сол елдерге кеткендер ‰лесі
тиісінше 95,9% жєне 90,3%-ды ќ±рады.

ДЕРЕК

ПАЛУАНДАРПАЛУАНДАР
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Ќостанай облысы еліміздегі жер
кμлемі ‰лкен μњірлердіњ бірі екені
белгілі. Жалпы аумаѓы 19 млн. 599,5
мыњ га ќ±райды. Оныњ ішінде 18 млн.
129,7 мыњ га алќабы ауыл шаруашы-
лыѓына тиесілі.

Б±л турасында облыс єкімдігінде
μткен аппарат мєжілісінде Ќоста-
най облысында жер кадастры ѓылы-
ми-μндірістік орталыѓыныњ же-
текшісі Жєнібек Ерс±лтанов баянда-
ды. Ол ѓылыми μндірістік орталыќ-
тыњ ќаржы-шаруашылыќ ќызметі
жайында маѓл±мат беріп, былтырѓы
жылы атќарылѓан ж±мыстарына ег-
жей-тегжейлі тоќталды.

Оныњ айтуынша, ќазір жер ќаты-
настарыныњ мањызы к‰н μткен сай-
ын арта т‰сіп, ‰немі дамуда екен.
Елдіњ экономикалыќ μсуініњ барлыќ
кезењдерінде ењ ауќымды талап бо-
лып жерлерді ±тымды пайдалану мен
оларды ќорѓауды ±йымдастыру бас-
ты назарѓа алынып отыр. Соныњ не-
гізінде жерге орналастыру жєне мем-
лекеттік жер кадастрын ж‰зеге асы-
ру аса зор рμл атќарады.

– Ќазаќстан Республикасы

‡кіметініњ шешімімен жер ресурста-
рын пайдалану мен мемлекеттік жер
кадастрын жєне жерге мониторинг
ж‰ргізуге "Жер кадастры ѓылыми-
μндірістік орталыѓы" ќ±рылып, єр
μњірде оныњ филиалдары ашылды, –
дейді Жєнібек Сапарѓали±лы.

Біздіњ μњірдегі филиал б‰гінде
ќыруар ж±мыс тындырып та тас-
тапты. Ќазірдіњ μзінде кєсіпорында
ќаржыландырудыњ екі кμзі бар. Олар:
республикалыќ єрі жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ ќызметімен ж‰зеге
асырылады.

Мєселен, былтыр кєсіпорын 685
млн. тењге пайда т‰сіріпті. Б±л μњір
басшысы Архимед М±хамбетовтіњ
пікірінше жаќсы кμрсеткіш.

– Мемлекеттік органдардан
т‰скен сауал бойынша 250 мыњ жер
кадастры тіркелген, – деді Жєнібек
Ерс±лтанов. – Соныњ ішінде "Мемле-
кеттік кіріс басќармасынан" 212193,
ал, басќаларынан 37807 ќ±жат аныќ-
талды.

¤њір басшысы осы т±ста жер ка-
дастры ж±мыстарын атќарѓанда
оныњ баѓасына да кμњіл бμлді.

– Былтырѓы жылы кєсіпорын
келісім шарт негізінде 72% іс орын-

Жер кадастрын ж‰зеге асыру
єлі де тиімді болмаќ

САЙЛАУ – 2016

‡стіміздегі жылдыњ 20 наурызында ел Прези-
денті Н.Назарбаевтыњ Жарлыѓына сєйкес, ЌР Пар-
ламенті Мєжілісі депуттаттарыныњ жєне Орталыќ
сайлау комиссиясыныњ ќаулысы бойынша бар-
лыќ дењгейдегі жергілікті мєслихат депутаттары-
ныњ кезектен тыс  сайлауы μтеді. Осы мањызды
зор  саяси науќанды ќолдау маќсатында Ќоста-
най ќаласындаѓы №2 емханада облысымыздаѓы
іскер єйелдер ќауымдастыѓы  кездесу μткізді.

– Осы шараныњ басты маќсаты наурыз айында
μткізілетін ЌР Парламенті Мєжілісі депутаттары-
ныњ жєне барлыќ дењгейдегі жергілікті мєслихат
депутаттарыныњ кезектен тыс  сайлауы еліміздіњ,
облысымыздыњ саяси, єлеуметтік-экономикалыќ
дамуында ‰лкен рμл атќаратындыѓын, сол секілді
сайлаудыњ кезектен тыс μтуі дер кезінде болып
отырѓандыѓын, сондыќтан да   облыс ж±ртшылыѓы
сайлауды ќолдай отырып, белсенді т‰рде атса-
лысуы ќажет. Міне, осы мєселелерді  облысымыз-
дыњ ж±ртшылыѓына жан-жаќты т‰сіндіруіміз керек.
Еліміздіњ єрбір азаматы саяси мєні бар науќанѓа
бей-жай ќарамауы тиіс, – деді іскер єйелдер
ќауымдастыѓы тμрайымыныњ міндетін атќарушы
З.Кμшкімбаева.

Кездесу барысында Ќостанай єлеуметтік білім
беру колледжініњ директоры, филология ѓылым-
дарыныњ докторы М.Ќадыралинова, облыстыќ
мемлекеттік, банк мекемелері жєне ќызметкерлері

кєсіподаѓыныњ тμрайымы Р.Ѓайсенова, А.Байт±р-
сынов атындаѓы ЌМУ-дыњ профессоры,  облыс-
тыќ Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ сарапта-
ма кењесініњ м‰шесі  Л.Саркисян,  "Еуразиялыќ
банк"АЌ Ќостанай филиалыныњ директоры Ќ.Жањ-
быршина, Ќостанай ќалалыќ мєслихаттыњ депу-
таты М.Бут сμз сμйлеп, ойлары мен пікірлерін
білдірді,   алдаѓы μткізілетін ЌР Парламенті Мєжілісі
депутаттарыныњ жєне барлыќ дењгейдегі жергілікті
мєслихат депутаттарыныњ кезектен тыс сайлауы
облыс, ел тарихында μзіндік мєні бар екендігін,
єр азамат  жауапты науќаннан тыс ќалмай, дауыс
бере отырып, сол дауысы арќылы мемлекетіміздіњ
келешектегі дамуына μздерініњ ‰лестерін ќосатын-
дыќтарын жеткізді.

СУРЕТТЕ: кездесуден кμрініс.
Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Мањыздылыѓын т‰сіндірді

"Н±р Отан" партиясыныњ Ќос-
танай облыстыќ ±йымдарында
жергілікті мєслихаттардыњ депу-
таттыѓына кандидаттыќќа ‰міт-
керлерді аныќтау жμніндегі ішкі-
партиялыќ праймериздер μтуде.

Ќостанай ќаласы З.Алдамжар
атындаѓы Ќостанай єлеуметтік-
техникалыќ университетініњ Сту-
денттер сарайындаѓы 128 пар-
тия м‰шесі бас ќосќан сайлау-
шылар жиынында № 3 Уєлиха-
нов сайлау округі бойынша Ќос-
танай облыстыќ мєслихатыныњ
депутаттыѓына кандидаттыќќа
‰міткерді аныќтау бойынша ішкі-
партиялыќ праймериз μткізілді.

Б±ѓан дейін партияныњ баста-
уыш партия ±йымдарында ±сы-
нылѓан екі ‰міткер – 2009 жыл-

дан "Н±р Отан" партиясыныњ
м‰шесі, Ќостанай политехника-
лыќ колледжініњ директоры До-
щанова Алма Іргебайќызы мен
2011 жылдан "Н±р Отан" партия-
сыныњ м‰шесі, сол ±жымныњ
оќытушысы Брагинец Александр
Петровичтыњ кандидатуралары

таразы басына т‰сті.
‡міткерлер μздерініњ сайлау-

алды  баѓдарламаларымен  та-
ныстырып μткеннен кейін шыѓып
сμйлеушілер  ‰міткерлерге  мінез-
деме  беріп,  олардыњ  ќызмет-
тері мен партиялыќ міндеттерін
орындаудаѓы табыстарын мє-
лімдеді.

Жиын ‰стінде кμпшіліктіњ кμ-
зінше  ќаќпаѓы  мμрленіп  жабыл-
ѓан жєшікке комиссия м‰шелері-
нен берілген бюллетеньдерді салу
арќылы дауыс беру ‰дерісі μтті.

Ішкіпартиялыќ праймериз ќо-
рытындысында басым дауыс жи-
наѓан ‰міткер  А.Дощанова жењіс-
ке жетіп, облыстыќ сайлау комис-
сиясына тіркеуден μту ‰шін ќ±-
жаттарын дайындауѓа кірісті.

БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІ

Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

дап, яѓни, 492 млн. тењге артыќ
ќаржы т‰сірген. Биыл да солай бо-
лып ќалуы да ыќтимал ѓой. Ал, ќыз-
мет ќ±ны ќанша болмаќ? М‰мкін
кμтеріле ме баѓасы? – деді Архимед
Бегежан±лы.

– Бізде ќызмет ќ±ны μскен жоќ.
2015 жылѓы 27 наурызда ¦лттыќ
экономика министрлігі бекітіп,
Єділет министрлігінде тіркелген
баѓамен ж±мыс істейміз, – деп
Жєнібек Сапарѓали±лы жауап берді.

Облыс єкімі б±л жайында неге тоќ-
талып μткенін де айтты. Себебі,
μњірдіњ солт‰стік пункттерінде газ
тарту керек екен. Соѓан энергетика
басќармасы кμњіл ќойып отыр жєне
басќа да басќармаларѓа да ќатысты.

Ќазір кєсіпорында 225 білікті ма-
ман ж±мыс істеуде. Барлыќ ќ±рал-
жабдыќтары мен технологиялары
да жањартылыпты.

Ќостанай облысында жер кадас-
тры ѓылыми-μндірістік орталыѓы
ж±мыстарына кμњілі толѓан Архимед
Бегежан±лы кєсіпорын басшысына
алдаѓы уаќытта жоспарланѓан жер
ресурстарын тиімді пайдалану мен
жер кадастрын тіркеуге байланыс-
ты кейбір тапсырмалар ж‰ктеді.

Г‰лназым
    САЃИТОВА

‡міткер аныќталды

Н±рболат
      МЕШІТБАЕВ

...Кіндігінен  жараѓан жорѓа-
дай  "Nissan PatroI" к‰ре жолда
заулап келеді.

Аќпанныњ ќылаулай жауѓан
ќары бірте-бірте ‰дей т‰сіп,
соњы ќарлы боранѓа ±ласты.

Салонныњ артќы ж±мсаќ
креслосында отырѓан –
Мєкењ.  Мєкењ астаналыќ ірі
фирма президентініњ оњ ќолы,
кμмекші-кењесшісі. Бастыѓы-
ныњ  ќиыр  жайлап,  шет  ќон-
ѓан ауылда т±ратын ата-анасы-
на аќшалай ќаражаты мен
сєлем-сауќа-

тын жеткізіп беруге шыќќан беті.  Фир-
маныњ облыстаѓы филиал жетекшісі Дєкењ бастыѓыныњ
кμмекшісін єуежайдан табанын жер иіскетпей  мейманханадаѓы
VIP залыныњ арнайы жайылѓан дастарќаннан "Джек Дэниэлс"
вискиінен екеуін бітіріп шыќќан. Жол болса ±заќ. ‡ш ж‰з ша-
ќырым. "К‰н мынау ќаќап т±р. Тоњбай баруымыз керек, Мєке!"
– деп  ќолќалаѓаннан  кейін  єлгі "Джектен" бастырмалата ба-
сыњќырып  жіберіпті.  Мєкењ мен Дєкењ  кμлікке масайраѓан
к‰ймен отырѓан. Тек алдыњѓы ж‰ргізушімен ќатар орындыќта
арыќ ќатќан ќара шал ѓана, бар-жоѓы елеусіз, тым-тырыс..

Екі ж‰з шаќырымдай ж‰ргеннен соњ асфальт т‰гесіліп жай-
даќ жолѓа т‰сті. Сол-аќ екен, ќарлы  боран енді толассыз ‰йіріп
соќты. Барѓан сайын ќарѓа адым жер кμрінуден ќалды. Айнала-
ны кμрпілдек ќар кμміп жатыр. Ќас ќарайып кеткен. Бір уаќыт-
та к‰ймедей кμлік белге ±рѓан жыландай сылќ т‰сіп тоќтады да
ќалды.

– Жеттік, – Шофер жігіт басын шайќай берді, – Ќайда
келдік, енді ќалай ж‰реміз, во-обще, непонятно!

Астаналыќ Мєкењніњ манаѓы  жайсањ к‰йініњ берекесі ќаша
бастаѓан-ау, Дєкење ќайта-ќайта жыланкμзденді. Дєкењ болса
ќадірлі ќонаѓыныњ жайсыз халінен ќысылып, жолды неге
білмейсіњ, неге жаќсылап с±рап алмаѓансыњ деп шоферді к‰стєна-
лады. Ол болса ‰ріккен тананыњ кμзіндей болып ќ±дайдыњ к‰нін
кμрмейсіз бе дегендей мμнтењдеді. Оныњ ‰стіне "Ниссанда" кет-
кен μші бардай сырттан ќара боран  д‰њкілдете сабауын ‰детіп
барады. Кμк дауыл. Осылай отыра берсе, жанармай таусылып,
кμлік суып, іс насырѓа шабары аныќ. Бір саѓаттай μтті, кμлікте-
гілер енді шынымен-аќ  ќатты састы. Иен далада боранѓа ‰сіп,
арам ќатуы єбден ыќтимал. Кμліктегі ‰шеуініњ кμзінде – с±мдыќ
‰рей. Ќ±ты ќашќан. Тек алдында отырѓан к‰йі к‰ндікке тіс жар-
маѓан ќайыс ќара шал ѓана сабырлы, ойлы пішінде. Терезеден
сырттаѓы боран саябырсыѓандай кμрінді. Кенет ќара шал
‰стіндегі тоныныњ омырауын т‰ймелеп, ќ±лаќшынын милыќта-
та т‰сіріп, ќ±лаќ бауын тас ќып байлады.

– Есікті аш!
Шал тысќа шыќќанда ќылаудай із, бедер-белгі жоќ айнала

єппаќ дμњгеленген аќќ±ба д‰ние. Ќарлы боранныњ манаѓы екпіні
басылыпты, даладаѓы ќардыњ бетін баяу ѓана сипалай  сыпырып
жатыр. Шал алѓа жиырма бес ќадамдай  жерге дейін ќарды ом-
былай,  адымдап кешіп барды да тоќтай ќалды. Пимасымен  μзі
т±рѓан жердіњ ќарын арши бастады.

– Мына шал кμр ќазатын жер іздеп жатыр ма? – Мєкењ
м±нысы несі дегендей Дєкење сыздана ќарады.

– Б±л  шал кім μзі?
– Меніњ ќайын атам, тμрінен кμрі жуыќ, ж‰рген бір бейша-

ра. Єлгі ауылда жалѓыз кμзі тірі наѓашысын бір кμріп ќайтсам
деп  жалынып болмаѓасын... єрі келініњіз айтќасын... ке-шіріњіз,
ќазір мен тез ертіп єкелем, – деп, тісі-тісіне тимей дірдектеп
отырѓан Дєкењніњ жаны шыѓып кете жаздап, сырт-ќа шыѓуѓа
±мтылды. Сμйткенше болѓан жоќ,  шал да  кμлікке ќарай кері
ќайтып келеді екен.

–Болды енді, жамандыќ шаќырып, м‰рде іздегеніњ ќай сасќ-
аныњ?!

Шал   к‰йеу баласына б±рылып та ќарамады. Келген бетте
кабинаныњ есігін ныѓыздай жапты да, шоферге:

– Ќараѓым, ана мен барѓан жерге ќарай б±рыл да, тура ж‰р.
Сол баѓыттан тоќтамай абайлап тіке тарта бер, – деді де μзі
ќолымен н±сќап кμрсете бастады.  Шалдыњ далада шыќќаны ‰шін
бас салып ит терісін басына ќаптауѓа аптыќќан Дєкењді Мєкењ
ќолмен тоќта, ‰ндеме деген белгі берді. "Ниссан" шалдыњ айтуы-
мен ж‰ріп барады. Жолсыз даланыњ шамалы кедір-б±дырына
к‰шті кμлік ќинала ќоймады. Ќарды ќаќ тіліп, алѓа ќарай ќозы-
кμш жер ±зады. Бір уаќытта алыстан болар-болмас шам кμрінген-
дей болды.

– Єне,  жарыќ, єне жылт-жылт етті! – Шофер  ќуанѓанынан
ќ±лаќшынын атып ±рды. Ж‰рген сайын алдаѓы жылтылдаѓан
жарыќ кμбейе т‰сті. Б±л ауыл шеті болатын. К‰ні бойы жанын
ш‰берекке т‰йіп келген ‰шеу, ауылѓа кіре бергенше, шыдай ал-
май шалды бас салды.

– Шал, сен айтшы, ќалай білдіњ?
 Шал ‰н-т‰нсіз  ќалтасынан бір ќураѓан шμпті алып шыѓып:

"Бисмиллаћи-ир-рахман-ир-рахим! Мен келдім єр нєрсеге, ады-
распан, Атыњды ќойѓан екен Омар, Оспан. Бисмиллаћи-ир-рах-
ман-ир-рахим!" деп барып, μсімдіктіњ саѓаѓына ќолын тигізді де:

– Б±л адыраспан деген шμп. Кμбіне  сулы жерге, ќ±дыќтыњ
мањайына, ел ќонѓан жерде μседі. Мен ќарды аршыѓанда
шμптерді аршып ќарадым. Адыраспанды жаѓымсыз исі мен са-
баѓынан-аќ бірден таныдым. Бірер адым ж‰ріп таѓы аршып кμріп
ем, μскен баѓытын байќадым. Онымен аралас саздау жерде μсетін
к‰рењсе шμп те бар екен. Кμп ±замай-аќ ауылдыњ бар екенін,
ќай т±ста  екенін айтќан, осы адыраспан.

‡шеуі басы салбырап не дерін білмей ‰нсіз ќалды.
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Жєрдемаќы кμлемі – 30,9 млрд. тењге
Облыста. 2016 жылы республикалыќ бюджеттен бала тууына

байланысты жєне оныњ бiр жасќа толѓанѓа дейiнгі к‰тіміне тμле-
нетін жєрдемаќыларѓа 68,2 млрд. тењге бμлінді. 2016 жылы рес-
публикалыќ бюджеттен бала тууына байланысты берілетін бiр
жолѓы мемлекеттік жєрдемаќыѓа 30,9 млрд. тењге, бала к‰тімі
жμнiндегi, ол бiр жасќа толѓанѓа дейiн тμленетін ай сайынѓы мем-
лекеттік жєрдемаќыѓа 37,3 млрд. тењге ќарастырылып отыр.

Кμмектен ќаѓылуы м‰мкін
Ќостанай ќ. ‡йлеріне жылу есептегіш орнатќан ќостанайлыќ-

тар т±рѓын ‰й кμмегінен айрылуы м‰мкін. Кμмек алу туралы ере-
жедегі енгізілген μзгерістерде осындай норма ќарастырылѓан. Енді
т±рѓын ‰й кμмегі тоќсан сайын беріледі. Кμптеген ќостанайлыќ-
тар т±рѓын ‰й кμмегініњ кμлемі ќысќартылатыны немесе ол
м‰лдем тμленбейтіні туралы ескерту хат алды.

‡й μртеніп, иесі ішінде ќалды
 Ќарабалыќ. Станционный ауылында ‰й μртеніп, шыѓа алмай

ќалѓан 43 жастаѓы азаматша тілсіз жаудыњ ќ±рбаны болды. Аудан-
дыќ ТЖБ мєлімдеуінше, ќайѓылы оќиѓадан б±рын баспананыњ
жылыту ќ±бырлары м±здап ќатып ќалѓан. ‡й иесі ќ±рбысы екеуі
жібітудіњ амалын іздеп, пеш ќазандыѓын т±татуѓа тырысќан.
Біраќ б±л єрекеттері кері єсер беріп, ќазандыќ жарылып кетеді.

Жол апаты жиіледі
Облыста. Прокуратураныњ мєліметі бойынша 2015 жылы

μњірде жол апаттары азайѓан. Дегенмен ќоѓамдыќ кμліктердіњ
ќатысуымен апаттар саны артып келеді. Єрі оларда ќаза тапќан-
дардыњ саны кμп. Мєселен 2014 жылы автобустардыњ жол апа-
тынан 2 адам ќаза тапса, 2015 жылы ќаза тапќандар саны 6-ѓа
жетті. Прокурорлардыњ айтуынша, жол-кμлік апаттарыныњ бас-
ты себептерініњ бірі – ж‰ргізушілердіњ жауапсыздыѓы. Таѓы бір
фактор есебінде автокμлік жолдарыныњ ќ±рылысы мен сапасыз-
дыѓын атап μтуге болады.

Т‰рмеге ќамалды
Ќамысты. Аудандыќ сот  38 жастаѓы Жайылма ауылыныњ

т±рѓынына ќатысты ‰кім шыѓарды. К.Малышев мас к‰йінде μзініњ
танысынан єйелін ќызѓанып, ж±байына пышаќ с±ѓып алады. Есін
жиѓан к‰йеуі тез арада жедел жєрдем ќызметін шаќырып ‰лге-
реді. Уаќытылы кμмек кμрсетудіњ арќасында єйелі аман ќалѓан.
К.Малышев  μз  кінєсін  мойындап  отыр.  Ол  сот ‰кімі бойынша
3 жыл, 6 ай кμлемінде бас бостандыѓынан айырылды.

Ќала ішінде т‰лкі ж‰р
Рудный. Т‰з таѓысыныњ ќала кμшелерінде емін-еркін ж‰ргенін

рудныйлыќтар бейнетаспаѓа т‰сіріп, єлеуметтік желілермен та-
ратып жіберген кμрінеді. Сонда жарияланѓан пікірлерге ќараѓан-
да, кμшедегі т‰лкіні кμргендер кμп. Ќалалыќтар т‰лкі балаларѓа
шаба ма деп ќауіптенеді. Жергілікті ањшылыќ жєне балыќ аулау
ќоѓамыныњ жетекшісі С.Куракинніњ айтуынша, т‰лкі   лицензия-
ланѓан ањѓа жатады. Зањѓа сай, оны атќан адам жауапќа тартылуы
м‰мкін. Бюрократиялыќ былыќќа байланысты, т‰лкініњ ќашан
±сталатыны єзір белгісіз.

  Марапатќа лайыќ жандар
 Арќалыќ. Белгілі ќолμнер шебері, оюшы Шμптібай Байділ-

динге  Ќазаќстан халќыныњ бірлігін ќоѓамдыќ келісім мен ќазаќ-
стандыќ патриотизмді ныѓайтуѓа ќосќан лайыќты ‰лесі ‰шін
Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ ќ±рмет грамотасы, Арќалыќ
ќалалыќ тілдерді оќыту орталыѓыныњ директоры Б.Ќалмаѓанбе-
товаѓа Ќостанай облысы бойынша мемлекеттік тіл саясатын да-
мытуѓа ќосќан елеулі ‰лесі ‰шін, "Бірлік К" ЖШС басшысы
Ќ.М±ќашевќа мерейлі 60 жасќа толуына байланысты облыс
єкімініњ ќ±ттыќтау хаты табыс етілді.

‡стіміздегі жылдыњ ќањтары-
нан бастап облыста мемлекеттік-
жекеменшік ќарым-ќатынас орта-
лыѓы ж±мыс істей бастады. Б±л
орталыќ бизнес пен мемлекеттік
органдардыњ  т‰рлі  жобалар
бойынша μзара ыќпалдасып
ж±мыс істеуіне тиімді жол ашады.
Жања ±йымѓа ж‰ктелген таѓы бір
міндет – мемлекеттік-жекеменшік
ќарым-ќатынас мєселелері бой-
ынша аќпараттыќ-т‰сінік беру

ж±мыстарын ж‰ргізу, єрт‰рлі ке-
њестер беру.

Орталыќ ќызметіне консульта-
тивтік ќолдау кμрсету, т±жырым-
даманы сараптамадан μткізу,
жергілікті жобалардыњ келісім-
шарттары мен конкурстыќ ќ±жат-
тарын єзірлеу, сондай-аќ, бюд-
жеттік инвестициялыќ жобалар-
дыњ негізінде ќаржылыќ-эконо-
микалыќ жєне техникалыќ-эконо-
микалыќ сараптамалар жасау
жатады.

Б‰гінде орталыќ бизнеспен
арадаѓы ыќпалдастыќ аясында
облыс єкімдігімен бірлесіп, бірќа-

тар жобаларды ж‰зеге асыруѓа
ниетті. Оѓан денсаулыќ саќтау са-
ласы бойынша 5 жоба, білім сала-
сы бойынша 8 жоба, т±рѓын ‰й
ќ±рылыс саласы бойынша 3 жоба
жєне т±рѓын ‰й-коммуналдыќ ша-
руашылыќ саласы бойынша 2
жоба енгізілген.

Тыњ жобалар м±нымен шек-
телмек емес. Басќа да  μтініштер
т‰скен жаѓдайда єлі  толыќтыры-
ла т‰суі ыќтимал. Мемлекеттік-же-
кеменшік ќарым-ќатынастыќ ор-
талыѓына хабарласу ‰шін 54-14-
27, 53-29-83 телефондарын ±сы-
намыз.

1-бет

Бармасањ, келмесењ –
жат боласыњ

Келесі к‰ні Ќазанда, Татарстан Респуб-
ликасыныњ инвестициялыќ даму Агенттігі

алќасыныњ отырысы μтті. Б±л  шара бары-
сында да  инвестициялыќ м‰мкіндігі  жоѓары
μњірлердіњ єлеуетін арттыру, инвестиция тарту
жμнінде тєжірбие алмасылып, μзара ыќпалдас-
тыќќа ќатысты жан-жаќты єњгіме μрбіді.

"Тобыл" ЄКК мен Татарстан инвестициялыќ
даму агенттігі индустриалдыќ-инновациялыќ даму
саласындаѓы ќарым-ќатынастыќ туралы Мемо-
рандумѓа ќол ќойды. Мањызды ќ±жатта екі ел ара-
сындаѓы инвестициялыќ байланыс, μњірлерді ин-
дустриалдыќ-инновациялыќ дамыту жаѓын ±йым-
дастыру жєне ќажетті мамандарды бірлесіп
єзірлеудіњ алѓы-шарттары кμрсетілген. Біздіњ об-
лысќа инвестиция тарту маќсатында  "Алаб±ѓа"

мањызды экономикалыќ аймаѓында шыны
μнімдерін шыѓару жобасын ќолѓа алѓан "TRAYA
GLASS RUS" ААБ Бас директорымен бірќатар
мєселелер талќыланды.

"Тобыл" ЄКК μкілдері Ресейдегі жылыжай да-
ќылдарын μсіруге арналѓан ењ ірі  кєсіпорын –
Осиновадаѓы "Майский" жылыжай комбинатында
болып, μндіріс ошаѓыныњ басшысы Ильшат Га-
ниевпен μзара тєжірибе алмасып, одан арѓы
єріптестік байланысты ныѓайтуѓа ќатысты мєсе-
лелерді саралады.

Сондай-аќ, облыс делегациясыныњ Иранѓа са-
парыныњ алдында, Ќазандаѓы Иран Ислам Рес-
публикасыныњ бас коньсулыныњ міндетін атќару-
шы Мохсен Фаганимен екіжаќты экономикалыќ
байланысты к‰шейтуге ќатысты кездесу μткізілді.

Єлібек
     ЫБЫРАЙ

ПАЛУАНДАР бiрiншiлiгi ќалай μттi?
1-бет

69 келініњ мыќтысын
аныќтаѓан осы белдесуде

аз ѓана басымдыќпен Мєжи-
тов жењіске жетті.

Ауыр салмаќтардаѓы  к‰ресте
Алматы ќаласы спортшылары-
ныњ баѓы жанды. 85 келіде Абы-
лай Совет керекулік Ефим Труш-
тыњ жауырынын жерге тигізсе,

абсолюттік (100 кг) салмаќта
Єлішер Ерѓали Алматы облысы-
нан келген Єділ Ботабекті жењді.

Ќостанай ќаласыныњ намы-
сын ќорѓаѓан жас палуан Рахат
М‰кібаев "алтын" алса, таѓы бір
жерлесіміз Тагир Авгумбаев
‰здіктер ќатарын толыќтырды.
Оныњ нєтижесі – "ќола"  ж‰лде.

Екі к‰нге созылѓан турнир ба-
рысында ќостанайлыќ палуан
ќыздар да жаќсы μнер кμрсетті.
Атап айтсаќ, Виолетта Семенюк
– "алтын", Алиса Заднепрянная
мен Ботагоз Есенгалиева –
"к‰міс", Альбина К‰лесова мен
Єйгерім Беркенова – "ќола" ме-
дальді еншіледі.

"Тобыл" ЄКК жанынан
жања ±йым ашылды

Облыстыќ ІІД бастыѓы Тілеген Мєткенов ведом-
ствоныњ μзінде ѓана емес, аудандарѓа да барып
азаматтарды ќабылдауда. Шалѓайдаѓы Жанкел-
дин ауданыныњ ішкі істер бμлімінде μткен ќоѓам-
дыќ ќабылдауѓа бес адам жеке с±раќтарымен
келіпті. Сондай-аќ, департамент бастыѓы жеке
ќ±рамѓа жергілікті полиция ќызметініњ алдына Ішкі
істер министрлігі ќойып отырѓан  негізгі міндеттерді
ќадап айтты.

Облыстыњ бас полицейімен бірге "Н±р Отан"
партиясыныњ μкілдері, аудандыќ ішкі істер
бμлімініњ басшылыѓы да ќатысты. Ќабылдауѓа
келгендер арасында Кейкі ауылынан зейнеткер
¤мірзаќ Саматов та бар. Зейнеткерді баласыныњ
ЌР ІІМ Ќостанай Академиясына оќуѓа т‰суі ‰шін
не істеу керек деген с±раќ ќызыќтырды. Алдаѓы
уаќытта оныњ ±лы Саѓынєлі орта мектепті бітіреді,
ол μзініњ μмірін полиция ќызметімен байланыс-
тырѓысы келеді екен.

М±нан кейінгі сауалды "Н±р Отан" партиясыныњ
Жанкелдин ауданындаѓы филиалы тμраѓасыныњ
бірінші орынбасары Рєуіл Ахметжанов ќойды. Ол
ішкі істер органы ж‰йесіндегі соњѓы μзгерістер ту-
ралы с±рады.

Облыстыќ ІІД бастыѓы Тілеген Мєткенов
жергілікті полиция ќызметініњ негізгі маќсаттары-
на тоќталып, соњѓы уаќытта μзгерген зањнамалар
туралы айтып берді:

– Біздіњ мемлекетімізді дамыту ‰шін жања

ќ±ќыќтыќ орта ќалыптастыру ‰шін μткен жылы 59
зањнама к‰шіне енді. Биыл "ЌР мемлекеттік ќыз-
мет туралы" жєне "ЌР Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы єрекет туралы" жања зањдар к‰шіне енді, –
деп атап μтті Т.Мєткенов.

Генералдыњ сμзінше, мемлекеттік ќызметті да-
мытудыњ жања кезењі басталды. Мемлекеттік ќыз-
меткердіњ этикалыќ кодексі дайындалды, деді.

Сондай-аќ, Жанкелдин ауданыныњ т±рѓында-
ры атынан т‰скен Алѓыс хаттарѓа байланысты
бірќатар полицейлердіњ аты атап μтілді. Б±л жолы
ќоѓамдыќ ќабылдауѓа тєртіп саќшыларына алѓыс
айтуѓа келген т±рѓындар да болды.

Жанкелдин ауданыныњ т±рѓындарына
жергілікті полиция ќызметініњ бастыѓы Алмаз
Т±рмат таѓайындалып, таныстырылды.

Жанкелдин ауданы.

ІІД бастыѓы
т±рѓындарды ќабылдады

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ
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тап кетуге мєжб‰р болдыќ. Тμрт к‰н бойы
айдалада жатты. Велосипед емес ќой, тас-
тап ж‰ре беретін. Біреу-міреу тонап кет-
се, астымыздаѓы жалѓыз кμлігіміздіњ шы-
ѓынын кім μтейді? Ауыл т±рѓындарынан
ќауіптенбейміз ѓой, себебі ауыл іші ты-
ныш. Тек, сырттан келіп кμлігімізді тонап
кете ме деп тμрт т‰н бойы кμз ілмедік. Ќар
жауып, боран соќса болды, жол жабылып,
ж‰йкеміз ж±ќарып бітеді. Кμктем кезінде де
солай, жолдарды су басып, батпаќтыњ ке-
сірінен єуре-сарсањѓа т‰семіз. Біздіњ бар
тілегіміз, тек боранды к‰ндері жол уаќыты-
лы аршылса екен.

Иє, жол мєселесі – б±л ауыл ‰шiн бμлек
єњгiме. Солт‰стік шаѓын ауданныњ бастап-
ќы кμшелері мен мектепке дейінгі жолѓа

ѓана тас тμселген. Ал, ипподром-
нан басталатын жолдыњ да оњып
т±рѓаны шамалы. Ќыста ќалыњ
ќардан, ал жаз-кμктемде жауын-
шашын болса, адам аяѓын алып
ж‰ре алмайтын мибатпаќќа ай-
налады. Осындай кездері ќала
т‰гелі, мектепке барар ќатынас
ќиындайтын кμрінеді. Іргедегі
ауылдыќтардыњ б‰гiнгi халi осы.

Ариман ШОТАРБАЕВ,
мектеп оќушысы:
– Жол азабын єсіресе кμктем

мен ќыс кездерінде тартамыз.
Осы жолдыњ кесірінен сабаќты
да жиі ќалдырамыз. Борандарда
жол жабылып ќалса, дер кезінде
тазаламайды. Мені єкем кμлігімен

тасиды. Ал, жаяу ќатынайтын оќушылар-
ѓа тіпті ќиын. Автобус ж‰рмейді, жаяулап
ќыста ќалыњ ќарды омбылап, кμктемде
ќызыл суды кешіп, мектепке ќатынап
ж‰ргендері. Кейбір сыныптастарым ауыл-
дыњ ана шетінен келіп ќатынайды, авто-
бус шыѓарылса, сєл де болса б±л мєселе
шешімін табар еді.

Ауылдыќтар ауыз су
мєселесіне де алањдаулы

"Ауыз сусыз" деу, айтќан ауызѓа ѓана
оњай. Шындап келгенде, б±л ауылда алты
ай ќыс, алты ай жазда су болмайды. ¤здері
тасып ішіп отыр. ¤з ќаражаттарына ±њѓы-
ма ќазып алѓандар да бар, біраќ жер ас-
тынан шыќќан су єр жерде єрт‰рлі. Т±щы
суѓа ќарыќ болѓандары сусыз отырѓандар-
ѓа  бір  флягасын  40 тењгеден  сатып  та-
быс  ќылуда.  К‰ніне пєлен фляга су са-
тып алып отырѓан ауыл т±рѓыны Н±рг‰л
Ќайыпхан ‰йімізге кіргізіп бермесе де,
ауыл арасына су ќ±бырларын μткізіп бер-
се екен дейді:

– Жолдыњ жыры бір басќа. Бізде б±дан
μзге єлеуметтік мєселелер де бар. Єсіре-
се, ауыз су мєселесі. Ќолымызда ±стап
отырѓан азын-аулаќ малымыз бар. Олар-
ды суару да оњайѓа т‰спей отыр. Зареч-

Заречныйдыњ іргесіндегі солт‰стік
шаѓын ауданыныњ т±рѓындары ќыс
басталѓалы ќалыњ ќардан кμз ашпай
келеді. Оныњ ‰стіне ‰здіксіз соќќан боран
да т±рѓындарды єбден титыќтатќан.
"Табиѓаттыњ мінезіне шара жоќ" деп ќарап
отырѓан ауыл єкіміне де ж±рттыњ μкпесі ќара
ќазандай. Жол шетіне ќалдырылѓан кμліктер –
Ќостанайѓа небєрі бес шаќырым жердегі
заречныйлыќтардыњ ќыс бойѓы тыныс-тіршілігі
осы. Боранда т±рѓындардыњ берекесі тіптен
ќашады. Ауылѓа кіретін к‰ре жолдан бастап барлыќ кμше
к‰ртік ќар, кμлік т‰гілі жаяу адам аяќ алып ж‰ргісіз.

мыз. Мысалы, т‰ні бойы боран соќса, та-
њертењ ертемен техника шыѓып, тазалай-
ды. Сосын бірінші кезекте автобустар мен
адамдар ж‰ретін жолдар ќардан аршыла-

ды. Ќандай жаѓдай болса да, же-
дел жєрдем, тμтенше жаѓдайлар
ќызметі ж‰ре алатындай етіп бір
ізбен аршып аламыз. Сμйтіп, бір
ізбен б‰кіл ауылды тазалаймыз.
¤йткені, ауыл ‰лкен. Бізде жол
болмай ќалѓан к‰ндер болѓан
жоќ. Содан кейін к‰н ашылѓаннан
кейін б‰кіл кμшелерді кењейтіп
аршимыз. Кейде боран болып
т±рѓанда кейбіреулер ‰йлеріне
жете алмайды, болмаса ж±мысќа
бара алмай жатады. Осындай
кезде олар далада ќалдыќ деп
ашуланып єкімдікке ќоњырау
шалады. К‰н боранда кμз кμрсет-
пейді ѓой. Ондайда техника да
шыќпайды. ¤йткені, кμз кμрсет-

пейтін борандарда жолдаѓы кісіні соѓып
кетуі м‰мкін. Ал, жеке автокμліктер, т±рѓын
‰йлер мањайын аршу біздіњ ќ±зіретімізге
жатпайды. Биыл ќардыњ жиі жаууынан тек
солт‰стік шаѓын ауданы ѓана емес, осы ма-
њайдаѓы кейбір кμшелерді ќар басып
ќалып жатыр. Сондай кезде халыќќа
т‰сіндіріп айтамыз, – дейді Заречный
ауылыныњ єкімі Ќалыбек Ж±машев.

Ал, ауыл ішіне дейін автобус шыѓаруѓа
жергiлiктi билiк ќауќарсыз болып шыќты.
Єкімніњ сμзінше, Заречный т±рѓындарын
"ТТС" компаниясына тиесілі 102 маршру-
ты, сондай-аќ, "Сапар" ЖШС-не ќарасты
101 автобусы тасымалдайды. Олардыњ
μздерініњ арнайы жол ж‰ру кестесі бар.
Жиналыста осы мєселе де кμтеріліпті.
Жергілікті єкімдік оларѓа жол ж‰ру кестесін
±зарту туралы μз тараптарынан ±сыныс та
жасапты. Сондыќтан, б±л проблема ал-
даѓы уаќыттыњ еншісіне ќалдырылып
отырѓан кμрінеді.

Ал, іргедегі ауылдыњ газ бен су мєселе-
сiн шешуге келгенде жергілікті бюджет са-
рањдыќ танытып отырѓан кμрінеді.

– Б±л мєселе де былтыр кμтерілген бо-
латын. Алайда, солт‰стік шаѓын ауданы-
на газ бен судыњ жобасы жасалѓан. Біраќ
єлі жергілікті бюджеттен ќаржы бμлінген
жоќ.  Єзірге  б±л  мєселе белгісіз. Жоба
бойынша 2 балабаќша салу жоспарда
бар. Оныњ  да салынуы ќаржыѓа байла-
нысты болып отыр. Ауылда жањадан са-
лынѓан ќазаќ мектебі бар. Оныњ жанынан
шаѓын орталыќ ашылѓан. Сондыќтан,
єзірге балабаќшаѓа деген ќажеттілік жоќ,
– дейді ауыл єкімі Ќалыбек
Ж±машев.

Заречный ауылы,
Ќостанай ауданы.

СУРЕТТЕРДЕ: ауыл
тіршілігінен кμріністер.

ныйдан тасып ішіп отырмыз. Шыны керек,
осы жерде т±рып кμрмеген адамѓа жол
мєселесі ертегі сияќты. Білесіздер ме,
соњѓы рет соќќан бораннан жол тμрт к‰н

бойы тазаланбады. Ќалада жол тазарту-
шылар к‰ні-т‰ні ж±мыс істейді емес пе,
біздегілер де ењ болмаѓанда боранды
к‰ндерден кейін басып ќалѓан ќарды де-
реу аршыса ѓой. Сондай кезде не су єке-
луге, не д‰кенге, тіпті ќарѓа адым жер шыѓу
м±њ болып ќалады. Ќалаѓа ќатынайтын
тμте жол бар еді, оны да дер кезінде ар-
шымаѓандыќтан ќазір ќалыњ ќар басып
тастады. Жаяулап ж‰ріп, трассадаѓы аял-
дамаѓа жарты саѓатта єрењ жетеміз. ‡йде
сексеннен асќан енем бар. Енемніњ ќан
ќысымы екі к‰нніњ бірінде кμтеріліп кетеді.
Боран соќќан кезде жедел-жєрдем ќыз-
метін ќалай шаќырамыз деп иманымыз-
ды ‰йіріп отырѓанымыз. Єйтеуір, μткен
жылдыњ аяѓында ауыл кμшелеріне жарыќ
берілді, оныњ μзі басында бір жанып, бір
сμніп, халыќты мазаќ ќылѓандай болып
еді, тіл кμзіміз тасќа, ќазір тањертењ жєне
кешке кμшелерде свет жанып т±р.

Єкім ауылдастарыныњ сμзін
жоќќа шыѓарды

Ж±рттыњ жанына батќан єлеуметтік
мєселелерден жергілікті атќамінерлер де
хабардар. Біраќ олар солт‰стік шаѓын
ауданныњ жаѓдайы анау айтќандай жаман
емес дейді. Себебі, былтыр ауыл шетінен
‰лкен бμгет салынѓан. Б±л маќсатќа 100
млн.тењге ж±мсалыпты. Дегенмен, кμктем
мезгілдерінде  ауылды  су басу ќаупі ана-
ѓ±рлым сейілгенімен, биыл ќар ќалыњ
т‰сті, шамадан екі есе кμп. Осыѓан орай,
ауыл єкімі де оны дер кезінде кμрерміз деп
отыр. Ал, ауылдастарыныњ жоѓарыда
кμтерген проблемасын ауыл єкімі жоќќа
шыѓаруда.

– Елбасы тапсырмасы бойынша жа-
ќында ѓана жиналыс μткіздік. Сонда
т±рѓындар тарапынан осы мєселелер
кμтерілді. Алайда, бірінші кезекте ќоѓам-
дыќ кμліктердіњ ж‰ретін жолын тазарта-

Тμрт жыл μтсе де,
т±рмыстары оњалар емес

Ќостанай ауданыныњ Заречный
ауылына ќарасты солт‰стік шаѓын ауда-
ны осыдан тμрт жыл б±рын бой кμтерген
болатын. Біраќ, іргеде жатќан ауылдыњ
жаѓдайы єлі к‰нге дейін т‰зелмей келеді.
Жарыќ жеткенімен, кμп ‰йге ауыз су, газ
тартылып, кμшелеріне жол тμселмеген.
¤ркениеттен ада. Соныњ ішінде ауыл
т±рѓындары к‰ні б‰гінге дейін жол азабын
бір кісідей-аќ тартып отыр. Єсіресе, ауыл-
дыњ орталыќ бμлігін байланыстыратын
жалѓыз жолды ќыста ќар басып, кμктемде

су тасып, т±рѓындарды єбігерге салатын
кμрінеді. Жолдыњ машаќатынан б±л
ауылѓа автобус, такси, тіпті жедел-жєрдем
де ќатынамайды екен. Былтыр ќар суы-
нан аќќан ќызыл су ауылдыќтарды єбден
тыѓырыќќа тіреді. Аѓын судыњ ќарќыны
ауыл арасындаѓы жолдарды шайып,
соныњ салдарынан осы ауылдаѓы жиыр-
мадан астам т±рѓын ‰й ќызыл судыњ ас-
тында ќалѓан еді. Абырой болѓанда, тμтен-
ше жаѓдайдан ешкім зардап шеккен жоќ.
Былтыр к‰зде осы мєселені шешу маќса-
тында ауыл сыртында ‰лкен бμгет салы-
ныпты. Сондыќтан, ауылдыќтар б±л проб-
леманыњ биыл шешімін табатынына
‰мітті.

Екi аяќты бiр етiкке тыќтырѓан биылѓы
ќыс заречныйлыќтардыњ да кμкесiн кμзiне
кμрсетуде. Соњѓы екі-‰ш жылда жаумаѓан
ќар бір айдыњ ішінде 1 метрден астам
биiктiкпен басып ќалѓанда, ел не iстерiн
бiлмей шошыѓан. Ќањтардыњ аяѓында соќ-
ќан бораннан ауылѓа ќатынайтын жол
жабылып, халыќ ќ±рсауда ќалѓан едi.
Ауыл т±рѓыны Жас±лан К‰зенбаев ауыл-
дастарыныњ жол мєселесін єлденеше рет
кμтергенін айтады:

– Жаќында болѓан бораннан жол тμрт
к‰н бойы аршылмады. Єкімдікке бірнеше
рет ќоњырау шалѓанымызбен, еш нєтиже
шыќпады. Кμліктерімізді жол жиегінде тас-
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Ќазіргі заман талабына сай
оќушыларѓа сапалы білім мен сана-
лы тєрбие беруге баѓытталѓан іс-
тєжірибе т±раќты орын алуы ќажет.
Оќыту ‰дерісі мен білім сапасы жо-
ѓары нєтиже кμрсете алуын кμздеу
маќсатында Ќазаќстан Республика-
сыныњ педагог ќызметкерлерініњ
біліктілігін арттырудыњ дењгейлі баѓ-
дарламасыныњ ‰шінші (базалыќ)
дењгей баѓдарламасынан оќып кел-
ген болатынмын. ‡шінші дењгей баѓ-
дарламасында єрт‰рлі єдіс-
тєсілдер ќарастырыла отырып, сын-
дарлы оќыту теориясы ќамтылѓан.
Ал, сындарлы оќытудыњ маќсаты –
оќушыныњ пєнді терењ т‰сіне
алуын сабаќтан алѓан білімдерін сыныптан тыс
жерде жєне кез-кезген жаѓдайда тиімді пайдала-
на алуын ќамтасыз ету. Осындай маќсатќа жету
‰шін Шульманныњ "бас", "ќол", "ж‰рек" деп атала-
тын "кμмекші" болѓан жаѓдайда ѓана оќыту табыс-
ты болмаќ. Шульман ілімінде кμрсетілген ќ±зыр-
лы м±ѓалімге тєн ќасиеттер – кєсіби т‰сінік, оќыту-
дыњ тєжірибелік даѓдылары жєне кєсіби μнегелік
т±тастыќ болып саналады.

Теория ж‰зінде μтіп жатќан сабаќтарым
дєст‰рлі сабаќтыњ шырмауынан шыѓып, заман
аѓымына сай жеті модуль идеялары кіріктірілуде.
Оќушылардан алынѓан сауалнамалар мен
"Оќушы ‰ні" нєтижесінде сабаќќа деген ынтала-
рыныњ артып, μтілетін сабаќтыњ жања єдіс-
тєсілдері арќылы μтетінін асыѓа к‰тетіндерін айт-
ты. Осы ќуанышымды єріптестеріммен бірге
бμлісу, тєжірибе алмасу маќсатында єдістемелік
бірлестік отырысында "Ќазіргі ќоѓам м±ѓалімі" атты
таќырыпта семинар-тренинг μткізуді жμн деп са-
надым. Себебі, осы баѓдарламаныњ  да кμздегені
бірлескен ж±мыс болатын.

¦йымдастыру кезењінде єріптестерімді екі топ-
ќа бμлу маќсатында "Тењіз капитаны" єдісін ќол-
дандым. Екі топ м‰шелеріне топ ережелерін ќ±рѓы-
зып, постер ќорѓату арќылы бірлескен ж±мыстыњ
маќсатын т‰сінуін кμздедім. Таќырыптыњ ашыла

 БІЛІМ – МЄЊГІЛІК ЌАЗЫНА

Міне, осындай таќырыпта
Мєриям Хакімжанова атын-
даѓы Щербаков орта мектебін-
де ќазаќ халќыныњ  ±лы аѓар-
тушы-педагогы, жазушы, этног-
раф, фольклоршы, ќоѓам ќай-
раткері Ы.Алтынсаринніњ туѓа-
нына – 175 жыл толуына орай
єдеби  кездесу μтті.

Кездесуге Жамбыл атын-
даѓы Халыќаралыќ сыйлыќ-
тыњ лауреаты, Ќостанай мем-
лекеттік педагогикалыќ инсти-
тутыныњ профессоры Серiк-
бай Оспанов  жєне  осы инсти-
туттыњ ќ±рметті профессоры
Ќуаныш Орманов аѓаларымыз
ќатысты. Кездесудіњ маќсаты –
Ыбырай Алтынсаринніњ шы-
ѓармашылыѓын μскелењ ±рпаќќа
терењірек таныстыру, μлењ ќ±-
діретініњ ќасиетін ±ѓынуѓа тєр-
биелеуге баѓытталды. Алѓашќы
сμзді  ауданныњ білім беру
бμлімініњ жетекшісі Оспан Ќой-
шыѓара алып, μзініњ  ізгі тілегін
білдіріп, аќын аѓаларды жинал-
ѓан кμпшілікке таныстырып μтті.

Жиналѓандарѓа Ыбырай Ал-
тынсаринніњ  шыѓармашылыѓы-
нан сыр шертетін "Дегдар Ыбы-
рай" жєне "Таным мен таѓылым"
атты бейнебаяндары кμрсетілді,
кітап кμрмесі ±йымдастырылды.
Кμрмеден  Ыбырай атамыздыњ
шыѓармаларымен бірге Серікбай
Оспановтыњ  "¦лы ¦стаз ±лаѓа-
ты",  Ќуаныш Ормановтыњ "Ел
мен жер жєне т±лѓалар тарихы"
атты кітаптары орын алды.  Аќын
Серікбай Оспанов жиналѓан-

дарѓа жырларын тарту етті. Туѓан
еліне, μзі μсіп μнген ауылына
деген саѓымды саѓынышын μлењ-
мен жеткізді. Ќуаныш аѓа с±хбат-
тасу барысында аѓынан жары-
лып, оќушылармен ой бμлісіп,
ж‰рекжарды тілегін білдірді.  Со-
дан  кейін кездесуге жиналѓан
ќауым Мєриям Хакімжанова
шыѓармашылыѓына арналѓан
"¤мірге  μлењ боп тіл ќатќан" атты
μлењ сайысында ж‰лделі орын-
дарѓа ие болѓан 7 "Б" сынып
оќушысы Алла Аурика, 11 "А"
сынып оќушысы Єлия  Бауыржан
кμркемсμз, 7 "А" сынып оќушысы
Баян-с±лу Ж±мабекова "Туѓан
жер" єнін, 5 "А" сынып оќушыла-
рын дайындаѓан "Єке мен бала"
кμрінісін тамашалады. Ал, 11 "Б"
сынып оќушысы Дилара Тμлеп-

бергенова Ы.Алтынсаринніњ
шыѓармаларына, аѓартушыныњ
ењбектеріне арнаѓан жобасымен
таныстырды.

Кездесу соњында мектеп ди-
ректоры  Бибіг‰л Сегізбаева жи-
налѓан ќауымѓа рахметін айтып,
ризашылыѓын білдірді. Аќын
аѓаларымызѓа  Мєриям Хакімжа-
нова бейнеленген естелік ретін-
де ќойын дєптерін тапсырып,
ілтипат кμрсетті. Аќындар  μз ке-
зегінде кездесу соњында   мектеп
кітапханасына ќолтањбалары
ќойылѓан кітаптарын табыста-
ды.

А. БАЙТИКЕНОВА,
 ќазаќ тілі жєне єдебиет

пєнініњ м±ѓалімі.
Щербаков орта мектебі,
Алтынсарин ауданы.

Мєртебелі
мамандыќ иесі

Бастауыш сынып
м±ѓалімі К‰лєш Таѓае-
ваныњ тєжірибелі  ма-
ман екендігіне сенімім
мол, оѓан себеп –
±стаздыњ  "Єліппемен
ќоштасу" ертењгілігіне
ќатысќан едім.  К‰лєш
апай жетекшілік жа-
сайтын 1 "є" сыны-
бында немерем Тілеу-
хан білім алады. Ал,
енді "Єліппемен ќош-
тасу" ертењгілігіне ке-
лер болсаќ, сынып іші
таќырыпќа сай бе-
зендірілді. Алфавит-
тіњ 42 єрпі кμркем
кμрнекілік  ретінде
ілінді. Сол себепті осы
шараныњ μте жаќсы
±йымдастырылѓанды-
ѓын кμрдім. Оќушылар
таќпаќтарын айтты,
єндерін шырќады, билерін биледі.  Аружан Д‰йсебаева мен
Назерке Ерназарова екеуі  "Ерке сылќым", Єсел Тањѓатарова  "Ха-
биби" биін билеп, іс-шараѓа келген ата-аналар мен ќонаќтардыњ
ілтипатына ие болды.  Шара аясында оќушылар сабаќтарында
м±ѓалім апайлары не ‰йреткені, μздерініњ не ‰йренгендерін
кμпшіліктіњ назарына ±сынды, Логикалыќ есеп шыѓарып, μздерініњ
талаптарын кμрсетті. Арн±р, Єсел сынды оќушылар  Ы.Алтынса-
ринніњ "Кел, балалар, оќылыќ", А. Ќ±нанбаевтыњ "Єсемпаз болма
єрнеге" μлењдерін жатќа оќып, μздерініњ білімге деген ќ±штар-
лыќтарын білдірді.  М±ѓалім апайдыњ осындай елеулі ењбегіне
риза болдыќ.  К‰лєш апайымыздыњ да ±стаздыќ ењбегі еленіп,
єлденеше рет єр т‰рлі дењгейдегі, мысалы, республикалыќ "Білім
шыњы" сайысыныњ мадаќтау ќаѓаздарына ие болды.  Ќарапайым
жан, ±жымында сый ќ±рметке ие. Іс-шараѓа ќатысќан мектеп ди-
ректоры Серік Мырзахметов ата-аналарѓа, жас шєкірттерге, ±с-
тазѓа алѓысын білдірді, алдаѓы уаќытта игі жетістіктерге жете бе-
руіне тілектестік білдірді. Ертењгілік ќызыќты μтті.

         Талдышаш ќажы МАЙХИЕВА,
зейнеткер.

Рудный ќаласы.

"Тиімді сабаќ –
заман талабы"

Осындай та-
ќырыпта  білім
сайысы болып
μтті. Сайыстыњ
басты маќсаты –
ќала мектепте-
ріндегі білім  бе-
ру ‰дерісін жетіл-
діруге жаѓдай
жасау. Сайысќа
ќатысушы ±стаз-
дардыњ ж±мысы
негізінен  оќыту-
дыњ инновация-
лыќ технология-
сымен ќатар
сабаќ барысында ќазіргі мультимедиялыќ оќу ќ±ралдарын да
ќолдана білуі тиіс-ті. Педагогтар ж±мысын ќазылар алќасы тара-
пынан он бір ќаѓида бойынша, атап айтќанда,  маќсаттылыќќа
жету, сабаќта  туындаѓан   μзекті тапсырмаларды зерттеу, шыѓар-
машылыќ тєсілмен шешу, пєнніњ тиімді біріктірілуі, бірт±тастыќ,
μзіндік практикалыќ, ‰й ж±мыстары баѓаланды.

Осы сайысќа біздіњ мектебімізден бастауыш сынып м±ѓалімі
Анар Жањабай мен аѓылшын тілініњ м±ѓалімі Єлия Ќазылова
ќатысты. Олар   μз сабаќтарында д‰ниетану, ќазаќ тілі жєне аѓыл-
шын тілі пєндерін бірі-бірімен кіріктіре отырып,  сайыс тапсырма-
ларында оќушылардыњ логикалыќ ойлау, танымдыќ ќабілетін  да-
мытып, ізденіс  дењгейін  арттыру  арќылы μздерініњ инновация-
лыќ оќыту технологияларын кμрсетті.  Сабаќтарда  оќытудыњ єдіс-
тєсілдерін ±тымды пайдалана біліп, жоѓары ±пайларды жинаќ-
тауѓа кірісті. Нєтижесінде єріптестеріміз Анар Жањабай, Єлия Ќазы-
лова ІІІ орынды иеленді. Алдаѓы  уаќытта ±жым  ‰мітін  аќтайды,
талай  жењістерге  жетеді  деп  сенеміз.

Гаућар БЕКТЕНОВА,
№ 7 орта мектебі.

Рудный ќаласы.

т‰суіне, уаќытты тиімді пайдалана алуын ‰йрету-
ге жєне оќушымен ж±мысын дамытуда кμшбас-
шы бола алуына сенімдерін ќалыптастыру маќ-
сатында екі топќа "XXI ѓасыр м±ѓалімі неліктен μзге-
руі керек?" жєне "Ќазіргі ќоѓамда м±ѓалімді ќалай
ќ±рметтеу керек?" деген таќырыптарды постер-
мен ж±мыс жасап ќорѓады.  Формативті баѓалауда
пікірталас μте тартысты μтті. Рефлексия кезењін-
дегі эссе жазуда єріптестерім оќушы рμлінде бол-
ѓанда μздерініњ ќандай єсер алѓандарын жєне
дєст‰рлі сабаќтарын жањашыл заман аѓымына
орай  Кембридж тєсілдерініњ теорияларын жан-
жаќты игере бастаѓандарын, ‰йренетіндерініњ єлі
де кμп екендігін айтты. Єріптестерім тєжірибе ал-
масу маќсатында μткізген семинар-тренинг нєти-
жесінде Пажарес айтќандай, оќытуда м±ѓалімніњ
сыныптаѓы іс-єрекетіне єдістемелік ќ±ралдар мен
оќулыќтан гμрі, пєнніњ ќалай оќытылуы керек екен-
дігіне аса назар аудару керек екендігін т‰сінді.

Сμзімді ќорыта айтарым, єлемдегі озыќ
тєсілдерді барынша мектеп μміріне енгізу – ±стаз-
дар ќауымыныњ м±ѓалімдік парызы деп санаймын.

 Г‰лн±р КАРБОЗОВА,
Н.К.Крупская атындаѓы мектептіњ  ќазаќ тілі

пєнініњ м±ѓалімі.
Ќабырѓа ауылы,
Аманкелді ауданы.

"Аталар жолымен,
аѓалар ізімен"

Бірлестіктіњ берері мол
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Сәлім 
      МЕҢДІБАЙ

1. СӨЗ БАСЫ

Бейімбет Майлин – ұлы тұлға, аса көр-
некті жазушы-журналист, қайраткер, осы 
қолыңыздағы кешегі "Ауыл", бүгінгі "Қоста-
най таңының" негізін қалап, оны ақпарат 
айдынындағы ақ желкенге айналдырған 
біздің рухани ұстазымыз, қазақ халқының 
ең бір аяулы да ардақты азаматтарының 
бірі. Тағдыры тәлкекке түскен, бұл жалған-
да не бәрі қырық жылдан сәл астам ғана 
өмір сүрген, сол қысқа ғұмырында артына 
өшпес із қалдырған қайталанбас қайрат-
кер, қарымды қаламгер, өз халқының адал 
ұлы, мақтанышы.

Сол Би-ағаңның өмір жолын, қызметін, 
шығармашылығын, жалпы бүтіндей табиғи 
болмысы мен  сан алуан қыр-сырын жеріне 
жеткізе зерттеген және күні бүгінге де йін 
зерттеп келе жатқан айтулы бір азамат бар. 
Ол  – Қазақстан Жазушылар және Журна-
листер одақтарының мүшесі, филология 
ғылымдарының докторы, белгілі дипломат 
Серікқали Байменше. Секең өзінің әріптес 
ағасы Тоқтар Бейісқұлов екеуі біздің даңқты 
жерлесіміз, ұлы Би-ағаңның аруа ғына 
шын мәнінде бас иіп, нақақтан жабылған 
жаланың құрбаны болған қайыспас қай-
сар қаламгер мұраларын тірнектеп жи-
нап, халқына қайта ұсынып, Би-ағаңның 
жоқтаушысына айналған тұлғалар. Біз бұл 
туралы бұрын да жазғанбыз, Би-ағаңның 
100 жылдық мерейтойы тұсында облысқа 
мерекелік шараларға қатысуға келген бұл 
екі қаламгер, екі ғалымға осы қара шаңырақ 
– "Қостанай таңының" азды-көпті сый-сия-
патын да жасап едік.

Ал бүгінгі сөздің реті басқа, Бейімбет-
танушы Серікқали Байменше бауырымыз 
алпыс атты арғымақ жасқа толып отыр.

2. ӨМІРДЕРЕК

Серікқали Ердіғалиұлы 1956 жылы 
18 ақпанда Ақтөбе облысының Шалқар 
ауданында туған. 1972 жылы қазақ орта 
мектебін бітірген. 1972-1977 жылдары  
С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің (КазГУ) журналистика 
факультетінде оқып, жоғары білім алды. 

Еңбек жолын 1977 жылы  Ақтөбе  облыс-
тық "Коммунизм жолы" (қазіргі "Ақтөбе")  га-
зетінде тілші болып бастады. Бұдан кейін 
осы газетте бөлім меңгерушісі болып істеді. 
1983 жылы республикалық "Лениншіл жас" 
(қазіргі "Жас Алаш") газетінің Қазақстанның 
батыс облыстары (Ақтөбе, Орал, Маңғыс-
тау және Гурьев) бойынша меншікті тілшісі 
болды. 1986  жылы Ақтөбе облыстық "Ком-
мунизм жолы" (қазіргі "Ақтөбе") газеті ре-
дакторының орынбасары болып бекітілді.  

1989-1991 жылдары С.М.Киров атын-
дағы Қазақ мемлекеттік университетінің 
аспиранты, аға оқытушысы, Қазақстан 
Компартиясы Орталық Комитеті Бас-
пасөз орталығының консультанты, Қазақ 
ССР Сыртқы істер министрлігінің екінші 
хатшысы болып еңбек етті. 

1991 жылдан 2007 жылға дейін бұрынғы 
Жоғарғы Кеңесте, кейін қос палаталы Пар-
ламентте, Сенат Аппаратында жауапты 
қызметтер (консультант, аға консультант, 
сектор меңгерушісі, Баспасөз хатшысының 
орынбасары, Редакциялық-баспа бөлімі, 

Жалпы бөлім  меңгерушілерінің орынба-
сары) атқарды, "Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы" ресми басылы-
мының  жүйелі жарық көруіне басшылық 
жасады. 

2007 жылдан – дипломатиялық қыз-
метте, 2007-2012 жылдары Қазақстан 
Республикасының Ресей Федерациясын-
дағы Елшілігінің бірінші хатшысы, кеңес-
шісі болды және республикалық "Егемен 
Қазақстан" газетінің Ресейдегі өкіл тілшісі 
міндетін қоса атқарды. Осы кезеңде оның 
қаламынан туған, "Егемен Қазақстан" га-
зетіне жарияланған көптеген маңызды та-
рихи-танымдық материалдар жұртшылық 
ықыласына бөленді. 

Серікқали Байменше  2012-2015 жыл-
дары ҚР Сыртқы істер министрлігі аппа-
ратында басқарма басшысы болып ең-
бек етті. 2015 жылғы мамыр айынан бері 
Мәскеу қаласындағы Еуразиялық эконо-
микалық комиссияның Одақ нормативтік 
актілерін аудару бөлімінің басшысы болып 
жұмыс істейді.

Серікқали Байменше республикаға та-
нымал журналист-публицист, ғалым-зерт-
теуші, оқытушы-ұстаз, аудармашы, баспа-
гер, дипломат. Филология ғылымдарының 
докторы, Қазақстан Жазушылар одағының 
және Журналистер одағының мүшесі. 1995 
жылы журналистика мамандығы бойын-
ша  (10.01.10)  кандидаттық  диссертация,  
2004 жылы қазақ әдебиеті мамандығы 
бойынша (10.01.02) докторлық диссерта-
ция  қорғаған. 

Көптеген кітаптардың авторы. Оның 
қырыққа  жуық көркем очерктері  республи-
ка баспаларынан шыққан жеке жинақтар-
да жарық көрді.  Көркем әңгімелері "Қос 
жүрек"  деген атпен "Достық бастаулары" 
(Алматы,1990) жинағында жариялан-
ды. "Бейтаныс Бейімбет" монографиясы 
(Астана, 2001), "Төртінші билік" тағылымы" 
(Алматы, 1996), "Тағзым" (Астана, 1999), 
"Майлының Бейімбеті" (Алматы, 1994), 
"Бейімбеттің сөзстаны" (Алматы,1996), 
"Зергердің зертханасы" (Алматы, 2005), 
"Сәт сағат" (Алматы, 2008), "Мұрагер" (Ал-
маты, 2010), "100 ертегі" (2011), "Дәнекер" 
2013) кітаптары жарық көрген.

ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ 
әдебие ті мен ұлттық журналистикасын  
жаңаша көзқараспен зерделеген таны-
мал зерттеуші. Қазақ әдебиетінің классигі 
Бейімбет Майлиннің шығармашылығын 
зерттеудің жаңа ғылыми бағытын қалып-
тастырған,  ұлттық әдебиетіміздің  тарихын 
жаңаша жазуға қатысқан ғалым. Оның 
құрастыруымен және ғылыми түсіндірме-
лерімен Бейімбет Майлиннің көптеген бел-
гісіз шығармалары жеке кітап болып жарық 
көрді: ("Тұңғыш құрбан", Алматы, 1994;  
"Белгісіз шығармалар", Астана, 2001; Бы-
ков П. "Романовтардың соңғы күндері", 
Астана, 2002). Соңғы жылдары Бейімбет 
Майлиннің  белгілі және белгісіз туынды-
ларынан тұратын көп томдық шығармалар 
жинағын шығару жөніндегі жаңа ғылыми 
жобаны жүзеге асырды.   

Қазақстанда алғаш рет жарық көрген 
"Президент және Парламент" (Алматы, 
2000)  кітабының  жауапты шығарушысы,  
"Қазақстандағы баланың құқықтары" жи-
нағын (Астана, 2003) құрастырушылардың 
бірі. 

Оның жобасы бойынша  республикада  
бірінші рет  екі тілде "Заңдар тізбесі" (Аста-
на, 2001, 2006)  анықтамалық-библиогра-

фиялық  басылымы екі мәрте жеке кітап 
болып жарық көрді. 

Ол "Қазақстан  Конституциясына 10 
жыл" және  "Қазақстан Парламентіне 
10 жыл" медальдарімен, "Журналист" 
журналының (Мәскеу, 1984) Құрметті 
дипломымен, Қазақстан Журналистер 
Академия сының "Алтын Жұлдыз"  (Алма-
ты, 2006) дипломымен марапатталған.  

Жас журналистердің Бүкілодақтық 
ІІ слетіне қатысушы (Мәскеу, 1980). 
Қазақстан Журналистер одағының 
 С.Масғұтов атындағы сыйлығының  лау-
реаты (1993),  "Жас Алаш" газетінің Ғани 
Мұратбаев атындағы сыйлығының тұңғыш 
иегері (1993), "Бауыржан Момышұлы" 
құрметті белгісінің иесі (2010) және "Қа-
зақстанның құрметті журналисі (2011), 
Ресей Аудармашылар одағының мүшесі, 
Қазақстан Журналистика академиясының 
академигі. 

3. ЕРЛІККЕ ТӘН  
ІЗДЕНІС

Ұлттық сөз өнеріндегі жарқын тұлға 
Бейімбет Майлиннің шығармашылығы 
сан қырлы. Қазақ әдебиетіндегі біртуар 
қаламгердің қоғам өмірінің көркем бей-
несін сомдаған туындыларымен бүгінгі 
оқырман жақсы таныс дегенімізбен, оның 
айналымға түссе, қазақ мәдениетіне мол 
үлес болып қосылар, өкінішке қарай, 
жұртшылыққа әлі күнге дейін беймәлім 
шығармалары аз емес. Осы реттен кел-
генде Б.Майлиннің белгісіз туындыларын 
іздестіру, табу, зерделеу, жазушының 
кейінгі жинақтарына қосу, оларды жалпы 
айналымға енгізу көптен шешімін күткен 
мәселе болатын.

Әрине, ғылымда инемен құдық қазған-
дай деп аталатын мұндай бейнеті мол іске 
бел шешіп, білек сыбана кірісу әрі соның 
үдесінен шыға білу көп дайындықты және 
ғылымға табиғи бейімдікті қажет етсе ке-
рек. Өзіміз әңгіме өзегіне айналдырып 
отырған ғалым, филология ғылымдары-
ның докторы Серікқали Байменше қиын 
да күрделі, бірақ рухани өміріміз үшін қа-
жет осы бір игілікті істі мықтап қолға алып, 
жазушы зертханасына тереңдей үңіліп, 
жұртшылықты елең еткізер тың ізденістер, 
ұтымды ойлар айтқан алғашқы ғалым-қа-
ламгерлердің бірі. 

Енді осы ойымызды таратыңқырып ай-
тар болсақ, С.Байменше Қазақ мемлекет-
тік университетінің журналистика факуль-
тетінде дәріс алып жүрген студент кезінен 
ғылымға бейімдік танытып, кітапханаларға 
көбірек барғыштап, қазақтың аса көрнек-
ті қаламгері Б.Майлиннің шығармаларын 
жас тығының астына тығып оқып, жолда 
кетіп бара жатса да жүріп оқып, зерделей-
тін. Оған мән беріп жатқан ешкім болмаса 
да, С.Байменшені Бейімбет шығармала-
рының сиқыры тартты да тұрды. Диплом 
жұмысына да жазушы туындыларын арқау 
етті. Туған жерге оралып, қызметке аралас-
са да "шіркін-ай, Би-ағаңның жазушылық 
шеберлігінің белгісіз қырларын зерттей 
түсер ме еді" деген ой көңіл түкпірінде 
жатты да қойды. Арман ақыры шыдатпады. 
Университет бітіріп келгеннен кейін Ақтөбе 
облыстық "Коммунизм жолы" (қазіргі "Ақтө-
бе") газетіне тілші болып орналасқан. Бұ-
дан кейін осы газетте бөлім меңгерушсі, 

редактордың орынбасары болып жұмыс 
істеді. Республикальіқ "Лениншіл жас" 
(қазіргі "Жас Алаш") газетінде Қазақстан-
ның батыс облыстары бойынша меншікті 
тілші болып жүрген жерінен бәрін тастап, 
Алматы қайдасың деп тартып тұрды.

Алайда өмірде бәрі өзің ойлағандай 
бола бермейді ғой. С.Байменше де сондай 
бір жәйтті бастан кешірді. Университетке 
аға оқытушы болып орналасып, ғылы-
ми жұмыспен алаңсыз айналысам деген 
жоспарына түрлі себептермен өзгеріс ен-
гізуге тура келді. Қазақстанның тәуелсіздік-
ке ие  болар  қарсаңындағы  сан алуан 
оқиғалар  тізбегі Серікқалиды өмір-өзен 
ағысымен жетелеп, ел тәуелсіздігіне үлес 
қосар түрлі қызметтер атқарудың толқыны-
на ілестіріп әкетті.

4. "АЙҚАПҚА" 
ЕСКЕРТКІШ

Қостанай облысының Қарабалық ау-
данымен іргелес жатқан Ресейдің Троицк 
қаласында қазақ тілі мен мәдениетінің 
күндері болып өтті. Осы шараның аясында 
1911-1915 жылдары жарық көрген "Айқап" 
журналына арнап, баспахана болған та-
рихи ғимараттың қабырғасына ескерткіш 
тақта ілінді. Оған Челябі облысында тұра-
тын қандастарымыз, Қостанайдан барған 
делегация мүшелері және Сыртқы Істер ми-
нистрлігі мемлекеттік тіл және лингвистика-
лық сараптама басқармасының басшысы 
Серікқали Байменше қатысты. Тақтаның 
ашылу салтанатында Троицк қаласының 
главасы Виктор Щекотов, Серікқали Бәй-
менше, жергілікті өлкетанушы, тарихшы 
Рауф Ғизатуллин, ақын Нағашыбай Мұқа-
тов және тағы басқалар ұрпаққа сабақ бо-
лар игілікті іспен құттықтап, сөз сөйледі.

– Бүгін тарихи оқиғаның куәсі болып 
отырмыз. Осыдан бір ғасырдан артық 
уақыт бұрын қазақ тіліндеп "Айқап" жур-
налы осы ғимаратта басылып шығып, 
қазақтың кең даласына тарады. Өлкета-
нушылардың, тарихшылардың дайын-
даған материалдарынан "Айқап" журналы 
– қазақ әдебиеті мен өнеріне, ағартушылық 
тарихына қойыл ған жазбаша ескерткіш" 
деген сөйлемді оқып, бұл басылымның 
халқына еткен қызметінің өлшеусіз маңы-
зын түсінгендей болдым. Оның редакто-
ры Мұхаметжан Сералиннің өз уақытынан 
озып туған, алдыңғы қатарлы адам екені-
не көзім жетті. Осындай ескерткіш тақта 
ашылғанына троицкіліктер де қуанады, 
біздің қаламызда тұтас бір халықтың та-
маша тарихы жатқанын мақтаныш етеміз, 
– деді қала басшысы Виктор Щеткотов. 

 "Айқап" журналына ескерткіш тақта ілу 
туралы бастаманы сол жылы Серікқали 
Бәйменше Қазақстанның Ресейдегі елшілі-
гінде қызмет істеп жүрген кезінде көтерген 
болатын. Челябідегі қазақтардың "Азамат" 
қоғамдық бірлестігінің мүшесі Болат Ха-
сановпен Троицк қаласына келіп, "Айқап" 
журналы шыққан "Энергия" баспаханасы 
болған үйді тауып, ескерткіш тақта тура-
лы қала басшылығымен де келісіп кет-
кен болатын. Ескерткіш тақтаның ашылу 

КЕЛБЕТ

Би-ағаңа бас иген
журналист-жазушы, ғалым, дипломат 

Серікқали Байменше туралы сөз
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салтанатында сөз сөйлеген Серікқали 
Ердіғалиұлы "Айқаптың" ғасыр басын-
да қазақ даласының оянуына бірден-бір 
ықпалы болғанын айта келіп, жиналған 
жұртшылыққа журналдың аты туралы та-
нымдық ақпарат бере кетті.

Қазақ даласымен іргелес қонған Ре-
сейдің Троицк қаласы XIX ғасырдың екін-
ші жартысы мен XX ғасырдың басында ірі 
экономикалық, саяси, сауда және мәдени 
орталық болды. Бұл қалада халқымыз 
тарихының ізі сайрап жатыр. Оның қазақ 
даласында демократиялық, ағартушылық 
қозғалыстардың бастау алуына ықпалы 
ерекше болды. Троицк қаласындағы өл-
кетанушы, тарихшы Рауф Ғизатуллин 1911 
жылдан 1915 жылдың тамызына дейін 88 
саны шыққан "Айқап" журналы мен Троицк 
қаласының тарихын байланыстыра әңгіме-
леп берді. "Сол кезде Троицкіде шығып 
тұрған орыс тілді "Оренбургский край" 
газеті "Мұсылманская печать" атты мақа-
ласында "Айқапты" "қазақтың алдыңғы 
қатарлы ойының үздік табысы" деп атап 
етті. Мұхаметжан Сералиннің замандасы, 
шығыстанушы А.Алекторов "Санкт-Петер-
бургские ведомости" газетінде журналдың 
ағартушылық бағытына жоғары баға бе-
реді. "Айқаптың" жарық көруіне троиц-
кіліктердің қосқан үлесі өте маңызды еді. 
Сералиннің нағашысы, көпес Мулла-Ахмет 
Яушев қомақты қаржы салды. Сонымен 
қатар Мұхаметжан Сералинге Федор Сы-
ромолотов, Семен Ужгин, Матвей Стра-
ховенко, Павел Зиссер сияқты орыс жур-
налистері ұйымдастыру-техникалық және 
полиграфиялық жағынан көмек беріп 
отырды. Жиналған жұртшылық "Айқап" 
журналы арқылы халқымыздың бекзат 
тарихынан рухани азық алғандай болды.

Сол жылы Троицк қаласы іргесінің 
қаланғанына 270 жыл толды. "Айқапқа" 
ілінген ескерткіш тақта қала тарихын то-
лықтыра түскендей болды. Осы орайда 
Троицк қаласының главасы Виктор Щеко-
тов өнегесі бар бастама көтерді.

– Мұндай игілікті іс жалғасын тапқаны 
ләзім. Ол жас ұрпақты тарихқа құрметпен 
қарауды үйретеді.

Ал патриоттық сезім тарихқа құрметтен 
басталады. Қатар жатқан Қарабалық ауда-
нының "Айна" және Троицк қалалық "Впе-
ред" газеттерінің журналистері үшін енді 
жыл сайын Мұхаметжан Сералин жүлдесі 
байқауын өткізетін боламыз, – деді Вик-
тор Александрович. Міне, жерлестерінің 
сенімінен шығып, он бес жылдан бері қа-
ланы тапжылмай басқарып келе жатқан 
білікті басшы "ағайынның аты озғанша, 
көршінің тайы озсын" деген осындай жақсы 
ниетін білдірді. Троицкідегі қазақ тілі мен 
мәдениетінің күні шеңберінде Қостанай об-
лыстық тілдерді дамыту басқармасының 
ұйымдастыруымен қазақ тілі мамандары 
Челябі облысындағы тіл үйрететін мұғалім-
дер үшін шеберлік мектебін өткізді. Қоста-
най облыстық филармониясы әртістерінің 
күшімен концерт берілді.

5.СӨЗ СОҢЫ

Қарымды қаламгер, сұңғыла зерт-
теуші, Би-ағаңды пір тұтқан Серікқали 
Ердіғалиұлы осы мақала авторы – мені 
біле ме, жоқ па – одан хабарсызбын. 
Менің бүгінгі "Қос танай таңында" кешегі 
Би-ағаң атқарған шаруаны шама-шарқым-
ша жалғастырып келе жатқан жан ретінде 
білетінім, осы Секең, кешегі Тоқаң (Тоқтар 
Бейісқұлов) қазақтың қайталанбас қа-
ламгері Майлиннің мол мұрасына адалдық 
танытты, оның шығармаларының толық 
жинағын шығаруды қолға алды. Осы мақ-
сат жолында талай тер төкті, талай есікті 
қақты, талай кедергі-қиыншылықтарды 
жеңе білді, ақыры мақсатқа жетті.

Сол үшін де біз бұл тұлғаларға ерекше 
ризамыз, "Би-ағаңның" қара шаңырағы – 
"Қостанай таңы" атынан айтар алғысымыз 
да шексіз.

СУРЕТТЕ:Серікбай Байменше.

Алла тағаланы 
тану

Біріншіден, Алланың бірлігін, бар-
лығын мойындауға ықылас-сенімің 
берік болсын. Өйткені көп адамдар оны 
мойындамау салдарынан көңілі қараңғы-
ланып азғындайды. Ал көңілі пәк таза 
жандар адаспайды. Ей, перзентім, біліп 
алғын, Алла Тағаланың барлығы зайырда, 
жасырында. Оны жердегі, көктегі бар зат-
тардың қадір-қасиетінен ажырата білу 
арқылы ақылмен таниды. Алайда Алла 
Тағаланың ұлылығы мен қасиетін көрін-
ген затқа теңеуге болмайды. Алла Тағала-
ны танығың келсе, алдымен өзіңді өзің 
таны. Өз хал-қадіріңнен хабарың болсын. 
Алдымен, әрбір жан өзін-өзі тани білсе, 
Алла Тағаланы да таниды. 

***
Сақ болғын, қу зымияндардың ай-

ла-шарғысында иланып, айтқандарын 
жан-дүниеңмен ұйып тыңдап, азғындық 
жолына түсіп кетуші болма. 

***
Меккеге бару үшін ең алдымен жолға 

жетерлік дүние керек, екінші – жол қиын-
шылықтарына шыдайтын денсаулық ке-
рек, үшінші – жол қауіп-қатерлі болмауы 
шарт, төртінші – көңілді дүние талабынан 
шектеп, нәпсіні тыйып, ғаріп жолында 
болу керек, бесінші – қажылық етуді құр-
меттей білу керек. Осы бес шартты орын-
даған жағдайда, қажылық өз дәрежесінде 
болып, оның рақатына келесің. 

Ата-ананы 
құрметтеу

Сені жан-ділімен жақсы көріп, тәрбие-
леп жүрген ата-ананың көңілін қалдыра-
тын құрттай іс жасасаң, сен ешқандай да 
жақсылыққа лайықты жан емессің, өйт-
кені кімде-кім ата-ананың жақсылығын 
білмесе, басқа біреудің жақсылығын да 
бағаламайды. Егер сен, өз перзентім құр-
мет қылсын десең, сен де ата-анаңды құр-
метте, сен ата-анаңа не істесең, саған пер-

зентің де соны жасайды. Перзент жеміске, 
ата-ана жеміс ағашына ұқсайды. Жеміс 
ағашын жақсы күтсең, жемісі де дәмді, 
жақсы болады. Сол сияқты ата- анаға де-
ген ізет, құрметіңді аямасаң, саған деген 
олардың ізгі тілегі қабыл болғаны. 

***
Сенен жағдайы жақсырақ адамды 

күндеме. Малсыздықтан жарлы болсаң 
да, ақылға бай болу үшін жаса. Өйткені 
малмен бай болғаннан гөрі, ақылға бай 
болу жақсырақ. Наданның жарлы болуы 
демде. Аңдасаң, ақыл деген – бір қымбат 
нәрсе. Оны ұры алып кете алмайды, ол 
отқа жанып, суға ақпайды.

Егер ақылың болса, өнер үйрен, өйт-
кені өнерсіз ақыл – киімсіз дене, яғни 
кес кінсіз адам сияқты деуге болады. 
«Білім – ақылдың, ажар – көркі» деп, 
босқа айтылмаған. 

Өнер  хақында
Ей, перзентім, есіңде болсын, өнерсіз 

жан-өнегесіз, оның ешкімге де пайдасы 
тимейді. Ондайлар бұтасы бар да, көлең-
кесі жоқ тікенді шоңайнаға ұқсайды. Өзі-
не де, өзгеге де пайдасыз болады.

Барлық өнерден сөз өнері жақ-
сы екенін білгенің жөн. Өйткені басқа 
жан-жануарлардан адам баласы он түрлі 
қасиетімен артық. Бұл абзал қасиет  тек 
адамның бойында ғана бар. Оның бесеуі 
сыртқы тән дүниесіне жайласса, бесеуі 
ішкі жан дүниесінде жасырынған. Ішкі 
жан дүниеде: жаттап алу, оны ұзақ, есте 
сақтау, қиялдау, ажырата білу, сөз сөйлеу, 
көру, иіс білу, дәмін тату, тітіркендіргіш 
сезімдер болады. Бұл қасиеттер басқа 
жануарларда да бар, бірақ адамдағы қа-
сиетке тең келе алмайды. 

***
Сөзді өз орнымен сөйле. Орынсыз ай-

тылған сөз жақсы болса да, жаман көрі-
неді. Орынсыз айтылған артық сөз опық 
жегізеді. Егер сөйлеген сөзіңнен бір нәр-
сенің пайдалы иісі сезіліп тұрмаса, ондай 
сөздің айтылмағаны жақсы.

«Сөз бір шарап сияқты, одан бастың 

ауыруы да, жазылуы да мүмкін» депті 
білімдарлар. Біреу сенен бір нәрсені сұра-
маса, жауап бермегейсің, ал сұрай қалса 
турасын айтқын. Босқа кететін жел сөз-
ден сақтан.

***
Қыңырлыққа әдеттенген кісіден 

бойың ды аулақ сақта. Өйткені қыңыр-
лыққа әдеттенген жан туралыққа бас-
пайды. Иір ағаш тезге салмай түзелмейді, 
жонбаса түзу болмайды. Жақсы сөз жан 
азығы, жақсы сөзге сараң болма. Жақсы 
сөз тыңдауға ынталы болмаған кісінің 
бар ынтасы, есіл-дерті мал, дүниеге ауып 
кетеді. Дөрекі сөйлемей, сыпайы, жақсы 
сөз айтсаң, сен де жақсы сөз есітесің. 

Ал жақсылық істеуге лайықты жанға 
жақсылық істеуден тартынба және ол 
адамға жақсылық істеудің жолын үйрет. 
Бұл жөнінде «жақсылық істеуді білген, 
жақсылық істеуді үйретуге де міндетті»  
деген сөз бар.

Ей, перзентім, жақсылық істеуден 
жалықпа. Және істеген жақсылығыңа 
өкінбе, өкінгенің өзіңе зиян. Біреуге 
жақсылық істеп, оның көңіл-күйі қанша-
лықты шат болса, сенің көңілің де сонша-
лықты көтеріліп шадыман болар. 

***
Жақсылықты жалпы халыққа жаса, жа-

мандықтан аулақ бол, керісінше сөйлеме, 
теріс оймен ойлама. Бидайды көрсетіп, 
арпа сатпағын. Әр істе әділетті бол. Әділ 
жанға бидің де, қазынаның да қажеті жоқ. 

***
Қайғылы жанға қуанышыңды айтпа. 

Әр нәрсеге таңданып таңырқама, өйткені 
таңдану жас балаға жарастықты. Есті жан 
қайғымен аяқталатын қуанышты қуаныш 
демейді, қуанышпен аяқталатын қайғы-
ны қайғы екен демейді.

Үмітсіздіктен сақтан, жақсылықтан 
үмітіңді үзбе, үміт есігін аша біл. Керісін-
ше, үміт есігін үмітсіздікке айқара 
ашпағын.

Біреудің істеген ісін зая кетірме, еңбе-
гіне қарай ақысын төле. Жақсылықты ең 
алдымен өз жақыныңа істей біл.

(Жалғасы бар)

НӨМІРДЕН – НӨМІРГЕ         

«Ғибрат»  Бұл газетіміздің жаңа жылдағы 
жаңа жобасы. Мақсаты – адамзат баласының 
даналық тағлымдары мен туындыларынан 
бүгінгі қалың оқырмандардың талғам-
талабына сай келеді-ау дегендерін назарға 
ұсыну. Жаңа айдармен беретін алғашқы дүние 
– Кабуснама.

«Қабуснама» — ХI ғасырдың жемiсi, 1082-
1083 жылдар iшiнде жазылған. «Қабуснаманың» 
авторы — Кайқаус Каспий теңiзiнiң оңтүстiк 
жағалауында мекендейтiн Гилан ру-
тайпасының ұсақ феодал семьясында (1021-1022 
жылдарда) дүниеге келген. Кайқаус 63 жасында 
«Қабуснаманы» өзiнiң ұлы Гиланшахқа арнап 
жазады. Өзiнiң қартайғанын баяндай келiп: 
«Мeнің дүниедегi жиып-терген ең қымбат асыл 

заттарым — саған арнап жазған осы үгiт-
насихат кiтабым», — дейдi. Парсы, араб тiлiнде 
өлеңдер жазған.

Кайқаус өз заманының көп жағдайынан 
хабары бар зиялылардан едi, өз дәуiрiнiң 
iлiмдiлерiнiң қатарында болып, музыка және 
табиғаттану iлiмiне зор құштарлықпен көңiл 
аударды. Оның көптеген ғылымдардан хабары 
болғаны автордың «Қабуснама» шығармасынан 
жарқырап көрiнiп тұрады. Сондықтан да 
«Қабуснама» тәлiм-тәрбиелiк мәнi жағынан ХI 
ғасырдағы шығыс педагогикасы тарихында аса 
құнды шығармалар қатарында.

   Біз бүгін осы  туындыдан ықшамдап 
үзінділер беруді бастаймыз.

Бас редактор.

қабуснама
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Жер мәселесінде сонау Модэ 
дәуірінен (б.з.б. 209-174 ж.ж.) 
бері жалғасып келе жатқан «қы-
тай қулық» бар. Ол – Қытайдың 
ғұндарды басынып, қымбат дү-
ние, алтын, күміс алмақшы бо-
луы. Ол ол ма, араны ашылған 
қытайға Модэ атадан қалған 
мың шақырым жүгіретін тұлпа-
рын да, тоқалын да береді. Оған 
да қанағат етпей, жер сұраған-
да: «Жер халықтың қазынасы, 
оның күн көрісі», – деп жерді 
берейік деген бектердің бәрінің 
басын алып, қара тұяғынан хал 
кеткенше соғысуға бекиді. Міне, 
содан бері екі мың жылдан асса 
да, аңызға айналған бұл шындық 
халық жадында әлі сақтаулы. 
1949 жылы Шығыс Түркістан 
үшін құрбан болған ерлер осы 
Модэнің ұрпақтары еді. Олар-
дың да есімдері халық жадында: 
Алтайдан Оспан батыр, Сауан-
нан Қалибек, Тәкіман Тоғызта-
раудан Мәлікәжі, Шатыдан 
Ыдырыс Нұрпейісұлы, Мұңғұл-
күреден Мергенбайдың Айтақы-
ны, Тоқайы... деп жүздеп санай 
беруге болады. 1949 жылы ұшақ 
апатынан қайтыс болды делін-
ген Шығыс Түркістан үкімет 
басшыларын да осы тізімге қо-
суға әбден лайық. Осының бәрін 
біле тұрып, бүгінгі тәуелсіздік 
алған дәуірде Қытайға ұрыспай-

соғыспай жер берсек, біз еске 
алып отырған ерлердің қаны 
кімнің мойнына жүктелмек?.. 
«Бірлесіп соя өсіреді» деу, ха-
лықты алдарқату, сылтау ғана. 
Мен білетін қытай ол жерге соя-
дан бұрын сояулап өзі өседі.

*
Қолында билігі жоқ қытай 

ешқашан кісі бетіне тура қа-
рамайды, ашылып сөйлемей-
ді, ешкімге кек сақтап, мінез 
көрсетпейді – бәріне мақұл. 
Бірақ ішіне мың жылдық мәңгі 
мұзды қатыра береді, қатыра 
береді, күні туғанда барлығын 
сол мұздың селімен ағызып, су 
аяғы құрдымға әкетеді. Олайы, 
қытайдың кегі ұмытылмайды, 
ұрпақтан ұрпаққа жалғасады. 
Қысқасы, бағынып (үндемей) 
жүріп, көнбістікпен қожайынын 
бағындыратын халық. Ал соған 
дейін, «қашсаң қуып, қусаң жа-
сырынып» жүре береді, алайда 
күллі кегін әбден күні туғанда 
келістіріп бір-ақ қайтарады. 
Міне, бұл мен білетін қытай қу-
лықтың бір саласы.

*
Қытайдың тұңғыш импера-

торы Шин Шихуан мәңгі өмір 
сүремін деп сынаптан жасалған 
дәрі ішіп, ең соңында ақылынан 

адасып өледі. Оған сенетін се-
бебі, алтын да сынапқа ғана 
еріген ғой. Сол себепті оны 
мәңгілік деп ұқса керек. Сөйтіп, 
ол небәрі елу жасында қайтыс 
болады.

Қытайдың өзін «Аспан елі» 
атауы – осылайша алжасқан 
Шин Шихуанның көл жағасына 
келіп, көкке табынып, қол жай-
ған соңғы тілегінен қалған сөз. 
Ал біздің тілшілеріміздің соған 
бола Қытайды «Аспан елі» деп 
дәріптеуінің түкке қажеті жоқ.

*
«Қытай қулық» – басқа қу-

лықтардың ешқайсысына ұқса-
майды. Ол ешқашан қарсылас-
пайды, бірақ өз білгенін (ойын) 
майдалап жүзеге асыра береді. 
«Тама берсе, тамшы да тас 
теседі» демекші, ақырын-ақы-
рын дегенін істетеді, оны әлгі 
қарсыласы да байқамай қала-
ды. Қазір қытай дүниежүзін 
осылайша жаулап келеді. Мұны 
көп «мықтылар» әлі байқай қой-
маған сияқты... Бұлай ойлауым-
ның басты себебі: осыдан жар-
ты ғасырдай бұрын біздің елге 
(Шығыс Түркістанға) дәл бүгінгі 
Қазақстанға келгені сияқты мы-
сықтабандап кірген болатын. 
Ал қазір сол өлкеде құмырсқадай 
қаптайды.

САТИРА

Жемқордың 
есіруі

Сайтан түртіп, жемқорды,
Жүргені қыңыр жол болды.

Қазынадан жымқырды,
Ойлағаны сол болды.

Бұған бұл іс қол болды,
Бір салғанда мол салды.
Өтірік ақпар толтырып,

Сермеді құлаш оң, солды.

Осылай жемқор есірді,
«Крыша» тауып көсілді.

Тексергенде істерін,
Жібектей болып есілді.

Алалай да бұлалай,
Деме болды бұл қалай.

Ойнақтап жүріп шоқ басып,
Бір күнде болды сормаңдай.

Хабар тауып бұл істен,
Тергеуші іске кіріскен.

Құстырып қайта тастатты-ау,
Өткеннің бәрін өңештен.

Бiр күнi Пайғамбарымыздан с.ғ.с.: «Я Алланың ел-
шiсi, менiң анам кәрiлiктен есiнен адасты. Мен оны 
өз қолыммен тамақтандырып, сусындатамын, оның 
барлық қажетiн өтеп беремiн, сонымен қатар, оны 
арқалап жүремiн. Осы орайда мен анамның қарызын 
өтеген болып есептелемiн бе?» – деп сұрайды бір 
міскін. 

– Жоқ, тiптi жүзден бiрiн де өтеген жоқсың, – 
дейдi. Сонда әлгi кiсi:

– Нелiктен бұлай? – деп сұрағанда Пайғамбары-
мыз с.ғ.с.:

– Себебi, ол сенiң қорғансыз күнiңде сен өмiр 
сүрсiн деп бағып қақты. Ал сен оның өлiмiн күтiп 
бағып-қағудасың. Әйтсе де, сен оған көп жақсылық 
жасадың (сол үшiн сыйлығыңды аласың), – деп жауап 
бередi.

«Анаңды үш рет Меккеге арқалап апарсаң да 
қарызынан құтыла алмайсың», – деген екен дана 
халқымыз. 

Бір күні қытай ойшылы  Конфуцийге бір білімді 
әйел қонаққа  келіп мынадай сұрақ береді:

– Айтыңызшы, әйелдің көп ашынасы болса, 
оны  қоғам  айыптайды, ал еркектің нақсүйерлері 
көп болса, оның қоғамдық мәртебесі  мен беделі 
жоғарылайды, неге?

Конфуций жауап берместен үндемей жүріп шәй 
демдейді де, оны алты кесеге құяды.  

– Айтшы, – деді ол бұдан соң –  бір шәйнектен  
6 кесеге  құйған шәй жақсы ма?

– Иә, – дейді әйел.
– Міне көрдің бе! – деп  Конфуций мысқылдай 

күлді – Ал бір кесеге бірден  6 шәйнектен құйса, 
бұл атала, тіпті табиғатқа жат жиіркенішті емес 
пе?!

Анахарс Афиныға Евкрат билік құрған кезде 
48-олимпиадаға орай келген. Осы сапарында ол әй-
гілі данышпан Солонның үйіне келіпті де, сол үйдің 
күтушісі арқылы: «Анахарс келіп тұр, Солонды көргім 
келеді және мүмкін болса, достасып, қонақ болып 
кетпекші едім», – деп сөз салады. Мұны естіген Солон 
күтушісі арқылы: «Әдетте, досты өз отанынан іздеген 
абзал», – деп жауап қайтарыпты.

Сонда, Анахарс табан астында: «Солон өз ота-
нында ғой, олай болса достан неге қашады?!» – деп 
уәж айтқан екен. Мұндай тапқырлықтан тосылған 
Солон Анахарсты қабылдап, одан әрі ең жақын досы 
болып кетеді.

Шақшақұлы Жәнібек Төле биден:
– Түзу мылтық, ұшқыр құс, жүйрік ат, мақтан-

шақ жігіт, ұрыншақ ат жидым. Бозбала болып ерлік 
құрайын ба? Үлгі алып билік құрайын ба? Еліңде кәрің 
болса, жазулы тұрған хатың, жайлаған келіннің алдын-
да төбе болса, ерттеулі атың деуші еді, ақыл сұрай 
келдім, – депті. Сонда Төле би толғап сөйлепті:

– Өгізді өрге салма, қанатың талар, наданға көзіңді 
салма, сағың сынар.  Досыңа өтірік айтпа, сенімің кетер, 
дұшпаныңа сырыңды айтпа, түбіңе жетер. Жал-құй-
рығы қаба деп жабыдан айғыр салма, жаугершілік туған-
да жағдайлап мінер ат тумас. Жақыным деп жаманның 
малы үшін жақсының жағасынан алма, өрісің тарылар. 
Қару жисаң, мылтық жи, жаяу жүрсең – таяқ, қарның 
ашса – тамақ. Ит жүгіртіп, құс салсаң, әуейі боларсың. 
Әйел алсаң көріктіге қызықпа, тектіні ал. Мақтаншақ 
жігіт жисаң, ұятқа қалдырар.  Ұрыншақ ат жаз жарға 
жығар, қыс қарға жығар. Тұмау түбі құрт болар, тұман 
түбі жұт болар.  Ақылдың түбі құт болар. Елге бай құт 
емес, би құт. Қабырғадан қар жауса, атан менен нарға 
күш! Ел шетіне жау келсе, қабырғалы биге күш! Қарап 
отырғанша, бір нәрсеге жарап отыр.  Кәсіп болмай,  нәсіп 
болмас! Менен ақыл сұрасаң, айтарым осы.

ҚАЛАМГЕР  ЖАЗБАЛАРЫ

Нұрқасым ҚАЗЫБЕКОВ: 

«Көрген-білгеннен...»

Жебір мен  
темір тор диалогы
(Масаң жебір темір торды темір деп 

сөйлейді)
Ішіп ап, Жебір «Темірді»,
Қылжақтап миын кемірді.
Жебір «жеп» әбден семірін,
Әңгіме айтты не түрлі.

Сұп-суық болып тұрасың,
Айтшы сен, нені ұғасың?
Шыр бітпейді бойыңа,
Етің жоқ артық бір асым.

Шіркін, біздің мына өмір,
Рахат қой, рахат.
Ісі түскен барша жұрт,
Ұсынған «сыйын» қаумалап.

Күніне теңге сыңғырлап,
Өтіп жатыр тамақтан.
Жемқорлық деген бір ғажап,
Кем емес өмір жұмақтан.

– Темір сонда сөйледі,
Сөйлегенде бүй деді:
– Рас, мен суық темірмін,
Мызғымайтын өмірмін.
Тартқызамын сазайын,
Сен сияқты жебірдің.
Мойнымды саған 
  бұрамын,
Білезік-кісен құралым.
Осы жолдан танбасаң,
Уысымда болар тұрағың.
Мұны айтқанда «темірің»
Зытып берді жебірің.
Өзгертуді ойлап жүр,
Ендігі қалған өмірін.

Е.СЕРІКБАЕВ.
Қашар кенті,
Рудный қаласы.

* * * * *        ДАНАЛАР АЙТҚАН ЕКЕН        * * * * *

Ананың қадірі

Шәйнек

Ақыл

Достық
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Күн
Күн шығыпты, алақай,
Қарашы әне, балақай!
Неткен ғажап таза күн
Үш-ақ әріп жазасың.

К – кісі ғой ардақты,
Ү – үлесің ол салмақты.
Н – нұр емес пе кәдімгі
Келтіретін сәніңді.

Қане, ботам тұра ғой,
Үлесіңді ала ғой.

Астанада «айналайын!» дейтін апам жоқ, басымнан сипай-
тын атам жоқ, бір құрылыс компаниясында жұмыс істейтін 
едім, тегін жұмыс істете берген соң, тентіремейін дедім де, 
ауылға қайттым. Автобустан ауылыма жетер-жетпес тағы бір 
ауылдың маңына түстім. Ары қарай автобус түгіл, албасты да 
бармайды... Сол ауылдың кіре берісіне: «Келіншегі бар ауыл» 
деп жазып қойыпты. Сауатсыз әкім жаздырған болуы керек. 
Биыл үкімет «келешегі бар ауыл, келешегі жоқ ауыл» деп екіге 
бөліп тастады емес пе? Келіншегі, ой кешіріңіз, келешегі жоқ 
ауылдарға үкіметтен жарты тиын да бөлінбейтін болып, жер 
бетінен жойылатын болды ғой...

Сөйтсе-ем, туған ауылыма есек жалдап жетсе-ем, (кешіріңіз, 
біздің ауылда жол жоқ, машина түгілі ұшақ та бара алмайды...) 
әкімшілік алдына: «Келіншегі жоқ ауыл» деп жазып қойыпты. 
Біздің ауылдың әкімі де сауатсыз біреу болып шықты ғой!

Есектен ырғып түсіп, «келіншегі бар ауылға» қарай айдап 
жібердім де, жалғыз аяқ жолмен жаяулатып келе жатыр едім, 
электр бағанасынан үзіліп түскен сымдарға шалынып құлап, 
шалқамнан түстім. Ауылдың тоғы да танымайды екен, ұрып 
жатыр, ұрып жатыр. «Жерлесіңмін» десем де қоймайды, екі 
көзім жанып, біраз уақыт есімнен танып, смола сіміргендей 
серейіп жатсам, кеңкелес Келдібек тұр ыржиып:

–  Құ-құтқарсай... –  дедім әрең сөйлеп.
–  Келешегің жоқ қой, өле берсеңші... – дейді ол. Дереу ұялы 

телефонымды «зарядтап» алайын деп, тығатын жерін мұрным-
ның тесіктеріне тыға қойдым. Бір сағат дегенде бойымдағы 
электр қуаты ұялы телефоныма беріліп, орнымнан әрең тұрдым. 
Денсаулығымды тексертіп алмақ болып, ауруханаға кірсем, тірі 
жан көрінбейді... Сөйтсем, аурухананың алды бар да, арты жоқ 
екен ғой. Мен байғұс «аурухананың қабырғасына тау дың суретін 
салып тастапты, әдемі безендіріпті» деп ойласам, өзіміздің тау 
екен, көрініп тұрған... Келешегі жоқ ауыл болған соң, көпшілігі 
көшіп кетіпті... Ауруханадан шытынап шығып, «шәй ішіп алай-
ын, сәлем берейін» деп кластасым Кедейбектің үйіне кірдім. 
Кластасым келіншегінің көйлегін құшақтап жылап отыр екен. 
«Неге жылайсың?» деп сұрасам, келешегі жоқ ауыл болған соң, 
келіншегі кетіп қалыпты. «Атаңа нәлет, аудан әкімі оңбайды! 
Жарқырап тұрған ауыл еді, ауыл әкімі екеуі бәрін тонап бітті!» 
деп жылаған Кедейбек тұмсығыма бір ұрғаны.

–  Өй, неге ұрасың? – деп сұрадым мен.
–  Келешегі жоқ ауылыңа келдің ғой. Еріккеннен ұрдым...
Екеуміз еріккеннен екі сағат төбелесіп, түстен кейін үйіме 

әрең жеттім. Жетпісті желкелеп, жетісіп отырмаған әкем қар-
сы алды кемсеңдеп. Сөйтсем, келешегі жоқ ауылдан алпысты 
алқымдаған апам да кетіп қалыпты. Төркініне. Жесір әкеммен 
қоштасып, бұрын жүріп, тастап кеткен экс-қызыма барғым кел-
ді. Құдай-ау, ауылыма не болған өзі? Шымшықтарға қарасам, 
бәрінің жүндері жоқ! Тырдай шымшықтарды бірінші көруім. 
Келешегі жоқ шымшықтар ғой, алдымда бір есек тұр екен. Ақы-
рып алды да, артқы аяқтарымен бір тепкені. Жападай жалп ете 
қалдым. Онысымен тұрмай, үстіме талтайып тұрып, тезегін 
тастап жіберді. Аулымның есектеріне дейін үкіметке ырза емес 
екен ғой! Үстімді жапырақтармен сүртіп, «туған жерімнің хош 
иісіне елітіп», моншаға түсіп алайын дедім. Моншаға келсем, 
төбесі опырылып түскен бөлмеде маймылдар шомылып жатыр! 
Біреуі арқама ырғып мініп алғанда, апатайлап, ала қаштым! 
Қайдан қаңғып келген маймылдар десеңші? Әлде, ауылымның 
адамдары маймылға айналып кеткен бе? Салып ұрып экс-қы-
зыма келдім. Ышқырымды көтеріп, ышқынып ысқырдым. Үй-
інен жүгіріп шыққан Асылым:

–  Мені неге тастап кеттің? Дабай, мені аласың! –  деп писто-
летін шекеме тақағаны. Келешегі жоқ ауылдың қыздарына дей-
ін қағынған. Шешесі шықты гранат алып. «Осы тұрған жеріңде 
жарып жіберейін бе? Қызыммен жүріп-жүріп, тастап кетіп,енді 
балалы болып келдің бе?» дейді. Сөйтсем, бағанағы маймыл 
арқама жабысып алып, ыржалақтап тұр екен. Сілкіп түсіріп, 
экс-қызымды құшақтай алдым. Үйлендік. Тойға шақырайын 
десем, ауылда ешкім жоқ... Бәрі келешегі бар ауылдарға көшіп 
кеткен. Құрметті интернеттегі: «менің агентімдегі», «фейс-
буктегі» «в контактедегі» мен танымайтын достарым! Тойға 
топырлап келіңіздерші... Мекенжайым: «Келешегі жоқ ауыл».

Мұхтар ШЕРІМ.

«Осымен қырық жыл бойы 
мен елді үймен, мектеп және 
ауруханамен қамтамасыз 
ету үшін отандастарыма қол-
дан келгенше жағдай жаса-
дым. Аш болғанда оларды 
тамақтандыр дым, тіпті, шөлді 
Бенгазиді гүлденген аймаққа 
айналдыр дым. Мен ковбой 
Рейганның шабуылдарына 
тойтарыс бердім. Мені  ол 

өлтіргісі келген.  Ешқандай 
жазығы жоқ баламды жазым 
етіп кетті. Мен Африка одағы-
ның қаржысымен Африкадағы 
бауырларыма да үзбей жәр-
демдестім. Елге нағыз демок
ратияның не екенін түсіндіру 
үшін қолдан келгенше көмек-
тестім. Бірақ, бұған қанағат 
етпеді көбісі. Тіпті 10 бөлмелі 
пәтері барлардың өзіне де 
жаңа жиһаз бен киімкешек 
алып берсем де көңілдері қош 
болғанын көрмедім. 

Д ү н и е қ о ң ы зд ы қ  п е н 
өзімшілдікке салынған олар 
америкалықтар мен өзге ел-
дің өкілдерімен ымыраға 
келіп, елге «нағыз демократия
ның» жетпей жатқанын айтып 
шағымданды. Бірақ бұл «де-
мократия» мен «бостандық» 
күштілердің құқын ғана қорғай-
тынын олар түсінбеді. Олар 
Америкада қайыр сұрағандар 
ғана тәуелсіз күн кешетінін 
және тегін көже ол жақта тек 
қайырымдылық мақсатында 
ғана таратылатынын, онда 
да бұған қол жеткізгісі кел-
гендердің ұзынсонар кезекке 
тұратынын білген жоқ. Аме-
рикада біздің елдегідей тегін 

медицина, тегін аурухана, те-
гін білім мен тегін баспана жоқ 
екенін ұғынғысы келмеді. Мен 
не істесем де барлығына бұл 
аз болып көрінді.

Басқалары менің арабтар 
мен мұсылмандардың бір-
денбір көсемі, халқының Суэц 
каналын пайдалануға қақы бар 
екенін мәлімдеген Абдел На-

сердің ұлы екенімді білді. Ал 
мен оның бастамаларын үлгі 
ете отырып, өз халқымның Ли-
вияның толыққанды иесі екенін 
мәлімдедім және оны отарлау
шылардың ықпалынан араша-
лап қалуға тырыстым.  

Енді міне... Мен әлемдегі 
ең күшті армияның соққысы-
на ұшыраудамын. Ал менің 
африкалық інім Обама Мені 
өлтіріп, біздің тегін баспана-
мызды, медицинамызды, тегін 
білім мен тамағымызды тар-
тып алып, оны «капитализм» 
деп аталатын Американың 
сұғанақ жүйе сімен алмастыр
мақ. Үшінші әлемде өмір 
сүретін барлығымыз оның 
қандай қоғам екенін әлбетте 
жақсы білеміз. Бұл дегеніміз 
елді корпорациялар билеп, 
қарапайым халықты қанау 
деген сөз. Менде басқа амал 
қалмады. Мен өз позициям
ды ұстап қалуым керек. Біздің 
елге осынша байлық беріп, 
халқымның әлауқатын кө-
теріп, Африкадағы бауырла-
рыма көмектесуге мүмкіндік 
берген, араб бауырларым 
мен қарындастарыма Ливия 
Жамахириясында жұмыла жұ-

мыс істеуді жазған Аллаға үл-
кен алғыс айтамын. Егер Алла 
қаласа мен өз ұлысым үшін 
өмірімді қиюға дайынмын.

Менің өлгім келмейді. Бірақ 
балаларымыздың бас аман-
дығы мен елімді құтқарып қалу 
үшін осылай істеуге мәжбүр-
мін. Осы өсиетім арқылы 
бүкіл әлем Менің НАТО крес-

шілерінің кезекті шабуылына 
қарсы шыққанымды білетін 
болады. Мен қатыгездік пен 
сатқындыққа төзе алмаған аф-
рикалық өзге бауырларыммен 
иық тірестіріп оларға қарсы 
шықтым. 

Мен бәдәуилер шаты-
рында, қарапайым үйде 
өмір сүрдім. Сиртта өткізген 
жастық шағымды ешқашан 
естен шығарған емеспін. Мен 
Ұлттың байлығын оңдысол-
ды шашқан жоқпын. Ислам 
үшін Иерусалимді азат еткен 
Мұсылмандардың ұлы көсемі 
Салахаддин сияқты аз нәрсені 
қанағат тұттым. Батыста мені 
«ақылсыз», «ақымақ» дей-
ді. Бірақ шындықты білсе де 
олар өтірік айтудан ешқашан 
тайынған емес. Олар менің 
ұстанған жолым халқымның 
көңілінен шығатынын және бұл 
үшін менің басымды бәйгеге 
тігуге дайын екенімді біледі. 
Азат, тәуелсіз Ливияның өз-
деріне кіріптар емес екеніне 
іштей өкінеді. Ал Мен осы 
бостандық үшін ақтық демім 
шыққанша айқасуға әзірмін. 
Ұлы Жаратушы біздің еркін де 
ерікті болып қала беруімізді 
нәсіп еткей!». 

Әзіл-оспақ

Келіншегі  
жоқ ауыл...

«Демократия азаматтық қоғамның дамыған үлгісі бола алмайды.
Біздің әзірге басымыз жетіп, ойлап тапқанымыз осы ғана».

У.Черчилль

Каддафидің өсиеті

Тоқта сағат,
Соқпа сағат.
Оралайық 
Өткенге,
Есіңде ме 
Сонау бір шақ
Гүл тердім ғой 

Көк белде.
Уылжыған
Уыз шақтың
Бір минөтін
Оралтшы
Өзге өтініш 
Жоқ менде!

Сағат Өнер
Қалқам, мен ұшақ ұшыра алмаймын,
Қалғаны келеді қолымнан,
Үйренсем одан да қалмаймын,
Жығылған жан емен жолымнан.

"Өнерді сүй" деген бабамның өсиетін,
Тұмар ғып таққанмын бойыма.
Әр істің пайымдап қасиетін,
Құр желік, қысыр сөз жимадым ойыма.

Білмекке құмартып, мұң артып ержеттім,
Ғашық боп өмірге, ерекше сүйдім мен.
Жыр жаздым дауылдап, нөсер боп селдеттім
Шабытпен, шаттықпен, иіріммен, мейіріммен.

Өнерді сен де үйрен, жас досым қалыспа, 
Өнерде бақыт бар, жеткізер мұратқа.
Барайық алысқа, самғайық ғарышқа,
Кел досым, өнердің өріне тұрақта!

Мұрат ЖҮНІСҰЛЫ.
Арқалық қаласы.
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Хамитбек 
 МҰСАБАЕВ

1.ӘКЕ
Алланың маңдайына жазған тағды-

рынан ешкім де асып кете алмаған. Әйт
песе, Алпысбай – Елеміс бидің шаңы-
рағында дүниеге келді. Ештеңеден кенде 
болмады. Өмірі тайғақ кешулі болмауға 
тиіс секілді еді. Бірақ, оның да таланына 
өткен ХХ ғасырдың 30ыншы жылдарын-
дағы қиындықтар тап келді. Әуелі 1929 
жылғы «Батпаққара көтерілісіне» қатыс
ты деген желеумен тұтқындалып, тергеу-
ге түсті. Одан ақталып шыққаны сол еді, 
1938 жылы «Халық жауы» деген айыппен 
Сібірге айдалды. Негізінде Алпысбай –
біртоға, жуас, істеген ісіне тиянақты, бос 
сөзге жоқ шаруа кісі болған. Бірақ, амалы 
қайсы, әкесі Елемістің би болғаны оған 
күтпеген жерден пәле болып жабысты. 
Өмірі естімеген «Жапонияның шпионы» 
деген жаланың не екенін өзге түгілі, өзі 
түсінбеді. Тергеушіге «Қарағым, Жапо-
ния деген не?» деп сұрады. «Сен әдейі 
өтірік білмей тұрсың! Жасап отырғаның 
айла. Мұндай қулығыңды қой» деп тер-
геуші басына әңгіртаяқ ойнатты. Айтқан 
шындығына құлақ түрмек түгілі, қапері-
не де ілмеді. Ол аздай азапқа салды. 
Бәрібір бұл білмеймін деген сөзінен 
танбады. Расында білмесе не айтады? 
Тергеуші енді аяусыз зәбір берді, ұрып
соғып, ақылесінен тандырды. Түрмеде 
үш күн бойы  өзінеөзі келе алмай жат-
ты. Есін жиған соң тергеуші толтырған 
қағазға қарсыласпайақ ішінен «Саған 
керегі осы болса» деп, қол қойып бере 
салды. Ақыры, «Халық жауы» деген 
атақпен сызды Сібірден бірақ шықты. 
Әкесінің би болғаны рас еді. Кезінде Бай-
мұрат болыстың, одан кейін оның бала-
сы Айтқұл болыстың биі болғанын теріс 
дей алмады. Жабылған кінәнің ішіндегі 
анықталғаны осы болды. Тергеуші енді 
«Батпаққара көтерілісіне» қатысқаның-
ды, Байқадам Қаралдиннің күйеубала-
сы екеніңді жасырдың» деп бопсалады.  
Әкесі Елемістің   Байқадам Қаралдиннің 
қарындасы Бибіғалиға құда түсіп, бұған 
алып бергені де рас еді. Ол кезде Қа-
ралды бай жай адамға қызын бере ме? 
Маңайлатпайды ғой.

Жұрттан естуінше әкесі Елеміс би ха-
лыққа да, болысқа да жаққан кісі екен. 
Қай кезде болмасын істің әділдігін ай-
тыпты. Баймұратқа да, Айтқұлға да өзінің 
ақылпарасатының молдығымен, билі-
гінің әділдігімен, ұтымды жауаптарымен 
ұнапты. Ешкім Елеміс би Алтайұлы ха-
лыққа зәбір берді деп айтқан емес.  

Алпысбай Сібірде талай азаматтар-
мен кездеседі. Оқыған, тоқығаны мол, 
білімді жігіттер жоғары жаққа қайтақайта 
арыз жазып, өздерінің нақақ жазаланға-
нын айтып, босатуларын өтінді. Солар-
мен бірге арызға қол қояды. Ақырында 
соңғы арыздары жоғары жақтан қолдау 
тауып, 1941 жылдың мамыр айының 
аяғында бұларды босатып, елдеріне қай-
тарады. Елге келгеніне бірер ай бола ма, 
болмай ма, соғысқа аттанады. Қатардағы 
жауынгер болады. Неміс фашистерінің 
талай жауынгерін жер жастандырады.  

Алайда, 1943 жылдың желтоқсан 
айының аяғында үштікүйлі хабарсыз 
кетеді. Не болғаны белгісіз. Алпысбай 
Елемісовпен соғысқа бірге барғандар: 
Әбілов Сәлімжан, Әбдірахманов Мен-
діғали, Нұрханов Қашырбек, Нұржанов 
Еңсебай, Өкенов Боранбай, Нұркин 
Төлеш, Нұрғалиев Байжігіт, Өтебаев 

Сарбай, Болтаев Кәрім, Байғонов Әбді-
халық, Ысқақбаев Төлеміс, Тасбергенов 
Сарыбай, Тасбергенов Сареке, Қалиев 
Ахет, Қалиев Ағытай, Әміров Қапыш, 
Меңдібаев Тотан, Меңдібаев Әбсейіт, Үкі-
баев Үдербай, Өскин Сейтбек, Аққабақов 
Қансейт деген амангелділік азаматтар. 
Бұлардың атыжөндерін көрсетіп отырған 
себебіміз, ұрпақтары болса, білсін деген 
ниет. Бұл анықтама – СССР Қорғаныс 
Министрлігінің мұрағатынан алынған. 
Міне, соғыс тың аяқталғанына 70 жыл 
толды. Бірақ, Алпысбай Елемісұлының 
хабар ошары әлі шыға қойған жоқ. Не 
жау қолына тұтқынға түскендер тізімінде, 
не қаза болғандар қатарында жоқ. Әлде 
танкінің оғы қопарған ауыр топырақтың 
астында қалды ма екен? Ұрпақтары  із-
дестіру үстінде.

Өткен ғасырдың 90ыншы жылдары-
ның басында бұрынғы Қазақстанның 40 
жылдығы атындағы совхозға Байқадам 
Қаралдиннің аты берілуіне орай оның 
қызы, қазақтың тұңғыш стенографисі Да-
набике Байқадамова апамыз бастаған 
Қаралды әулетінің ұрпақтары ауданы-
мызға келді. Оларды сол кездегі Торғай 
облысы әкімінің орынбасары Нұрқан Ис-
ләмиев бастап келді. Совхоз директоры 
Дүйсен Божманов бастаған бір топ ел 
ағалары мен ақсақалдар оларды Бай-
ғабыл ауылының кіреберісінде қарсы 
алды. Сол топтың ішінде Алпысбайдың 
немерелері де бар еді. Жұртпен аман-
дасып, есендесіп болған соң Данабике 
апай өзінің қасында тұрған Есен Қасым-
сейітұлы мен Сәрсен Сейдәзімұлына:

– Қалайсыңдар, қарақтарым? – деп 
қолдарын алып, беттерінен сүйді. 

– Аллаға шүкір, жүріп жатырмыз, 
апай, – десті олар жарыса.

Содан соң Данабике апай тұрып:
– Міне, сендер де үлкен азамат бо-

лып қалыпсыңдар. Біз ежелден атадос 
елдің ұрпақтарымыз. Бабаларың Елеміс 
кезінде біздің елдің биі болса, аталарың 
Алпысбай туған жездеміз еді. Ол кісіні 
менің әкем Байқадам Қаралдыұлы құр-
мет тұтатын. Ешкімге зияны жоқ, қой 
аузынан шөп алмайтын момын кісі еді. 
Кешегі керзаманның салдарынан жа-
зықсыздан жазықсыз «Халық жауы» 
атанып, айдауда болып, одан соғысқа 
кетіп, аяғында хабарошар болмай қал-
ды. Бірақ артында сендер барсыңдар. 
Бүгінде Қасымсейіт те, Сейдәзім де 
жоқ. Имандары көркем болсын. Бізді 
ұмытпаңдар. Біз сендерді ұмытпаймыз. 
Туыстығымыз, сыйластығымыз одан әрі 
жалғаса берсін. Менің өзім түйе айдай-

тын жасқа жетіп қалдым. Туған жердің то-
пырағын енді басамын ба, баспаймын ба, 
оны бір Құдай біледі. Мүмкін бұл соңғы 
келіп тұрғаным шығар. Бақытжанымның 
қыздарына және келінім Валентина Пан-
филоваға атабабамның туған жері мен 
елін көрсетуге алып келдім. Сендер біз 
кеткенше қасымызда болыңдар! Жат-
пайтұрмай аталарың Алпысбайдың ха-
барын іздеңдер! – деді.

Есен мен Сәрсен болса «Жарайды, 
апа» десті. Бұл әңгімені марқұм Хамза 
Нұржанов, полк баласы Өміржан Бір-
мағанбетов ақсақалдар бізбен бірге 
естіген еді. 

Тез сөйлейтін Өміржан ағай тұрып:
–  Данабике апа, айтқаныңыз келсін! 

– деді.

2.БАЛАЛАРЫ
ҚАСЫМСЕЙІТ 
Алпысбайдың үлкен ұлы Қасымсейіт 

өмірге 1923 жылы келген. Ол 1942 жылы 
19 жасында әскерге алынған. Дайын-
дықтан өткен соң гвардиялық қызыләскер 
атанған. Жаумен болған шайқастарда 
бірнеше рет ерлік көрсеткен. Ресейдің 
Смоленск облысы Руднян ауданындағы 
Понизовье деревнясы үшін болған кес
кілескен соғыста қарулас жолдастары: 
№2 девизия басқармасы взводының аға 
телефонисі, кіші сержант Яков Иванович 
Глазковпен (1903 жылы туған), осы диви-
зияның  №4інші минометшілер взводының 
командирі, гвардиялық ефрейтор Иван 
Яковлевич Учненкомен (1918 жылы туған), 
№2 девизия басқармасы взводы байла-
ныс бөлімшесінің командирі, гвардиялық 
сержант Василий Александрович Матро-
совтармен (1908 жылы туған) бірге СССР 
Жоғарғы Советі Президиумының 1943 
жылғы 20 тамыз күнгі №93 Жарлығымен 
«Қаһармандық ерлігі үшін» медалімен 
марапатталады. Арада көп өтпей тағы 
да неміс фашистеріне қарсы көрсеткен 
ерлігі үшін жауынгерлік «Қызыл Жұлдыз» 
орденін иеленеді. Бұл кезде оның шені 
гвардиялық сержантқа көтеріледі. 

Майдандас достары Қасымсейіт Ал-
пысбайұлының мергендігіне әрдайым риза 
болады. «Атқан оғы қате кетпейді, снай-
пер» – деп оны үнемі құрметтеп, сыйлау-
дан танбайды. 

Қасекең соғыстың соңғы күндеріне 
дейін майданның алғы шебінде болады. 
Берлинге таянғандағы үлкен шайқастар-
да  бір өзі 50ден астам фашисттің көзін 
жояды. Тағы да медальдармен мара-
патталады. Соғыс аяқталған соң 2 жыл 
әскери қызметке қалдырылып, елге 1947 

жылы 24 жасында оралады. Аудан ор-
талығындағы МТСке бухгалтер болып 
орналасады. Осы кезде ол Айғанша Бай-
мұқанқызымен отау құрып, өмірге сәби-
лер келеді. Он үш жыл табан аудармай 
Аманкелді селосында тұрады. Қызметте 
абыройлы болады. 1960 жылы ауданда 
жаппай совхоздар құрылғанда Байғабыл-
да Қазақстанның 40 жылдығы атындағы 
совхоз ашылады. Қасымсейіт Алпысбай-
ұлы өзінің атамекенінде ашылған жаңа 
шаруашылыққа барып, үлесін қосуды 
ойлайды. Совхоз басшылығы  бұл тілегін 
қуана қарсы алады. Содан Қасекең зей-
неткерлікке шыққанша Қазақстанның 40 
жылдығы атындағы совхозда табан аудар-
май бухгалтерэкономист болып қызмет 
жасайды. Бір сөзді, бір қалыпты Қасекеңді 
совхоз жұртшылығы, жалпы ауыл тұрғын-
дары болсын, ағайынтуыстары болсын 
осы жайсаң мінезі үшін құрмет тұтады. 

Майдангер, Ұлы Отан соғысының және 
еңбектің ардагері Қасымсейіт Алпысбай-
ұлы – қызметте қандай абыройлы болса, 
отбасында  да сондай адал жар, ардақты 
әке атанады. Айғанша апай екеуі өмірге 
Жұмакүл, Есен, Қуаныш, Бақыткүл, Қуан-
дық, Алмат, Гүлзада, Гүлзира атты 5 қыз, 
3 ұлды өмірге әкеледі. Олардың барлығы 
да қазіргі күні әр салада жемісті қызмет 
жасап жүр. Бәрі де абыройлы.  

Қасымсейіт Алпысбайұлы Жеңістің 20 
жылдығында «Екінші дәрежелі Отан соғы-
сы» орденімен марапатталған. 

СЕЙДӘЗІМ
Ал Алпысбайдың екінші ұлы Сейдәзім 

болса – 1926 жылы Аманкелді селосында 
өмірге келеді. Ол кісі соғысқа 1943 жылы 
17 жасында өзі тіленіп аттанады. Сейдағаң 
өзінің 1926 жылы туған құрдастарына қа-
рағанда соғыстың сұрапыл сәттерін ба-
сынан ерте кешірді.

Ал негізінде 1926 жылы туғандар – Қа-
зақстан бойынша соғысқа ең соңғы барған 
жігіттер. Олар Сейдаға сияқты кескілес
кен қан майданды көрген жоқ. Өйткені, 
соғыстың ең ауыр күндері олар әскерге 
алынған 1944 жылы артта қалған еді. Бұл 
тұста неміс фашистері Кеңес әскеріне 
қарсы тұруға қабілеті азайып, көбіне кейін 
шегініп бара жатқан еді. Сейдағаң соғысқа 
елден бірге барған өзінің құрбықұрдаста-
рымен бірге шегінген жауды талқандауға 
үлесін қосады. Соғыс аяқталған соң Жа-
понияға аттанып, ондағы қан майданда 
өзінің ерлігін бірнеше рет көрсетеді. Жапо-
ния тізе бүккеннен кейін әскер қатарында 
қалдырылады. Елге 1952 жылы оралады. 
Яғни, әскерде тура 8 жыл болады. Ол – 
шын мәнінде соғыстың айтулы қаһарманы. 
Неміспен соғысты да, жапонмен соғысты 
да басынан өткерді.  Елге аңсап оралғанда 
ағасы Қасымсейіт соңынан ерген тетелес 
інісі Сейдәзімді құшақ жая қарсы алады. 

Сейдәзім Алпысбайұлы – 1953 жылы 
Жамал Сәкенқызына үйленіп, отау тігеді. 
Өмірге Сәрсен, Жақсылық атты екі ұл 
келеді. Осы тұста ол бір шовинистті жа-
залап, істі болады. Үкім етушілер оны 25 
жылға соттайды. Бұл жағдай осы хабарды 
естіген жұртшылықты шошындырады. Се-
бебі, оған дейін Аманкелдіде бұлай ұзаққа 
соттау болмаған екен. Үндемей жүрсе де 
үлкен істі тындыра білетін сабырлы да 
ақылды Қасымсейіт Алпысбайұлы МТС 
басшысынан рұқсат сұрап алып, Алматыға 
аттанады. Барғасын нағашысы, қазақтың 
ұлы композиторы Бақытжан Байқадамов 
пен оның зайыбы Валентина Панфиловаға 
және Данабике Байқадамқызына болған 
жайды айтып, көмектесулерін сұрайды.

– Сендер тұрғанда жалғыз бауырым 

ОЛ  КҮНДЕРДІҢ  ӨШПЕС  ДАҢҚЫ

ҮШ  МАЙДАНГЕР
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Сейдәзімді 25 жылға қалай соттатып қоя мын? Көмектеріңді берің-
дер, – дейді нағашыларына.

Сонда Бақытжан Байқадамұлы тұрып:
–  Қасымсейіт, сенің қан жұтып, қиналып тұрғаныңды түсінеміз. 

Қолдан келгеннің бәрін жасаймыз. Сейдәзімнің істі болуы біздің 
де қабырғамызды қайыстыруда. Бір амалын табармыз! – дейді.

Сөйтіп, Байқадамовтар әулеті Қазақ ССР Жоғарғы сотына арыз 
жазып, істі қайта қаратады. Нәтижесінде, 25 жылдың 17 жылы ше-
геріліп, Сейдағаң 8 жылға сотталады. Ол осы мерзімді толық өтеп 
қайтқанша оның отбасына, бала-шағасына Қасекең қолдан келген 
көмегін жасайды. Інісінің Сәрсені мен Жақсылығының өз балала-
рындай болып өсуіне аянып қалмайды. Осылайша, сегіз жылға 
созылған сергелдең қуанышпен аяқталады. Осы сегіз жылда оның 
құдай қосқан зайыбы Жамал апай да сабырлылық пен төзімділіктің 
тамаша үлгісін көрсетеді. Ол өзінің азаматын сарғая адал күтіп, екі 
ұлын ешкімнен кем қылмай өсіреді. Күйеуінің сегіз жылға сотталып 
кетуі – ең әуелі осы кісіге қатты батады. Жап-жас әйелдің ұзақ уақыт 
бойы күйеуін күтіп, ғұмыр кешуі түсінген адамға оңай емес, әрине... 

Сейдаға елге келген соң қайтадан бас бухгалтерлік қызметін 
жалғастырады. Жеңістің 20 жылдығында ІІ дәрежелі Отан соғысы 
орденімен марапатталды. Өмірге Қанат, Болат атты тағы екі ұл, 
Ажар деген қыз келеді. Сейдекең 1987 жылы 61 жасында, бесінші 
мүшелінде қайтыс болды. 

   Алпысбайдың «халық жауы» болып Сібірге айдалып кеткен-
нен бір ай кейін 1938 жылы туған кенже  ұлы Аманжолдан 5 бала 
бар. Оның Гүлбарамы ауданға белгілі іскер әйелдердің бірі. 

3. НЕМЕРЕЛЕРІ
«Тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады» дегендей арада бі-

раз жыл өткенде Алпысбайдың ер баладан үлкен немересі Есен – 
көп жылдар Арқалық-Аманкелді аудандарының совхоздарында бас 
зоотехник болып қызмет жасады. Таяуда зейнеткерлікке шықпақ. 
Бизнес саласында жүр. Одан кейінгі Сәрсен – Аманкелді – Аман-
тоғай аудандарында білім бөлімдерінде және басқа мекемелерде 
бас бухгалтер болды. Ол да қазір бизнесте. Ал Жақсылық болса 
- 32 жасында Аманкелді аудандық атқару комитетінің төрағасы, 34 
жасында осы аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы болып 
сайланды. Екі жылдан соң аудандық мәслихаттың басшысы бол-
ды.  Бүгінде ол да бизнесте. Қуандық – құрылыс саласында басшы 
қызметтер атқарды. Қазір де осы салада. Ал Алмат болса – жастай 
аудандық лимонад цехында, аудандық байланыс торабында бас-
шы болып қызмет жасады. Бүгінде ол да бизнес саласында. Қанат 
болса – Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі де-
партаменті бастығының орынбасары, Болат –  облысымыздың 
Алтынсарин ауданы әкімінің бірінші орынбасары болып қызмет 
жасауда. Бұған дейін Қарабалық аудандық салық комитетінің бас-
тығы болды. Біраз уақыт бизнес саласында да жұмыс жасады.  
Қазіргі дәуірдің жаңа тұрпатты мамандарының бірі.

    Алпысбайдың қыз немерелері де бір-бір шаңырақтың шырай-
ын келтіріп отыр ған өнегелі аналар. Сол сияқты, немере келіндері 
Ақымаш, Бақытжамал, Лариса, Дина, Гүлбану, Меруерт, Гүлмира-
лар да әулеттің ұйытқысы болып жүр.

Қасымсейіт – Сейдәзім Алпысбаевтармен құдайы көрші әрі 
сыйлас болған Күликамал апа Қуандыққызы олар туралы:

–  Қасекең – аузы ауыр, ісіне берік, зия лы кісі еді. Ал, Сей-
дәзім – жүзіктің көзінен өтетіндей жігіт болатын. Айғанша апай 
мен Жамал құрдасым – тайы жоқ жандар еді. Қасекеңдермен – 13 
жыл, Сейдекеңдермен – 21 жыл көрші болдық. Іщә дескеніміз жоқ. 
Туыстай болып кеттік. Маған бұлардың бәрі де ыстық. Әсіресе, 
тай-құлындай қатар өскен құрдасым, бір-бірімізден сырымызды 
жасырмаған жан құрбым Жамалдың орны бір бөлек еді. Марқұмды 
өз қолыммен ақ жуып, арулап, жөнелтістім. Ондай төзімді, сабыр-
лы әйелдер сирек қой, – дейді көңілі босап, көзіне жас алып...

***
Р. S. Бүгінгі күні бір Алпысбайдың үш ұлынан – 18 немере, 

60 шөбере өркен жайып отыр. Шөберелерінің алды универ-
ситеттерді жаңа бітірсе, соңы мектепке енді барды. Біразы 
әлі сәби. Болашақтары алда. 

*** 
Ұлы Отан соғысына үш жыл қатысып, ерліктің тамаша 

үлгілерін көрсеткен Алпысбай Елемісов өзі із-түссіз кет-
кенімен, оның балалары Қасымсейіт, Сейдәзім Алпысбаев-
тар сұрапыл соғыстан аман-есен оралып, қатарымен қыз-
мет жасап, өмірге ұрпақ әкеліп, әке үмітін ақтап, соңдарына 
із қалдырды. Кенжесі Аманжол да ағаларына еркелеп өсіп, 
жақсы іні, жақсы азамат болды. 

Бүгінде үшеуінің жолын ұрпақтары жалғауда. Сол ұр-
пақтары немересі Алматтың ұйымдастыруымен 2006 
жылы Байғабылда Алпысбай аталарының туғанына 100 
жыл толуына орай ас беріп, рухына дұға бағыштатты. Сол 
жиында Алпысбай ақсақалды көзі көрген Байғабыл ауылы-
ның қариялары және туыстары марқұмның қадірлі азамат 
болғанын айтып, жас ұрпақтың жадына салды. 

СУРЕТТЕ: (солдан оңға қарай) Қасымсейіт, Сейдәзім  
АЛПЫСБАЙҰЛДАРЫ.

Аманкелді ауданы.

Қымбат 
     ДОСЖАНОВА

Меңдіқара – облыс ор-
талығына жақын орна-
ласқан аудандардың бірі. 
Сондықтан аталған өңірдің 
халқы, әсіресе жастары қа-
лада жұмыс істейді. Ауданда 
қалып, кәсіпкерлікпен ай-
налысып жатқан адамдар 
да аз емес. Солардың бірі – 
Салтанат Қабанбаева. 

Салтанат мемлекет-
тік мекемеде еңбек етіп, 
былтыр зейнеткерлікке 
шыққан болатын. Ұзақ жыл 
қызметте болған адам қол 

қусырып қарап отырғы-
сы келмеді. Жолдасымен 
ақылдаса келе, кәсіп ашып, 
пайдалы іспен айналы-
суға тоқталады. Осылай-
ша, 2014 жылы жаңадан 
шағын дәмхана салып, 
оны  іске қосты. Бұл бизнес 
«Жұмыспен қамтудың жол 
картасы – 2020» мемлекет-
тік бағдарламасы арқылы 
ашылғанын атап өтейік. 

– Жолдасым екеуміз бі-
раз уақыттан бері кәсіп-
керлікпен айналысуды 
жоспарлап жүрген едік. 
Жергілікті жұмыспен қамту 
орталығы арқылы несие 
алуға  болатынын естідік. 
Мемлекеттік бағдарлама-
ның ұсынған жеңілдіктері 
көңілден шықты. Тәуекел-
ге бел байлап, көптен бері 
ойға алған істі бастап кет-
тік, – дейді кәсіпкер Салта-
нат Қабанбаева.

Ш а ғ ы н  д ә м х а н а н ы 
ашу үшін мемлекет тара-

пынан үш миллион теңге 
несие алды. Қаражаттың 
көп бөлігі құрылыс жұ-
мыстарына кеткен. Ал, 
қалған ақшаға асхананың 
құрал-жабдықтары мен 
жиһаз сатып алды. 

Дәмхананы ұлы Сұл-
танның есімімен атапты. 

Жаңа нысан отыз адамға 
шақталған. Іші жылы, жа-
рық әрі жинақы. Әзірге, 
мұнда келушілердің саны 
тұрақты емес. Адамдар бір-
де көп, бірде аз келеді. 

– Аудан орталығында 
мұндай дәмханалар көп 
емес. Халықтың сұранысы 
да бар. Келушілердің қата-
ры уақыт өте көбейеді деп 
ойлаймын. Дәмхананың 
жұмысы көпшілікке де, 
өзімізге де пайдалы. Ең 
қуаныштысы осы емес пе, 

– дейді кәсіпкер. 
Мұнда қазір бір аспаз 

ғана бар. Қосымша ша-
руаларды екеуі бірлесе 
тындырып,  дәмхананың 
жұмысын іліп алып кетті. 
Болашақта бастаған биз-
несін кеңейтпек ойы да 
бар. 

Б и з н е с т і  ж а ң а д а н 
бастаған Салтанат Қабан-
баева сияқты кәсіпкерлер-
ге «Жұмыспен қамтудың 
жол картасы – 2020» мем-
лекеттік бағдарламасы 
үлкен қолдау болып отыр. 
Аталмыш бағдарлама рес-
публика бойынша 2011 
жылғы 1 шілдеден бастап 
іске асырылады. Оның 
мақсаты – жұмыссыздарды 
және табысы аз адамдар-
ды тұрақты және нәтижелі 
түрде жұмыспен қамту.

Бағдарлама 2013 жылы 
жетілдіріліп, «Жұмыспен 
қамтудың жол картасы – 
2020» болып бекітілді. 

СУРЕТТЕРДЕ: «Сұлтан» 
дәмханасының ішкі және 
сырт қы көріністері; кәсіп-
кер Салтанат Қабанбаева.

Суреттерді  т үсірген 
Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

ЕҢБЕК БИРЖАСЫ
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Шырѓа-
лањ". 10.50 "С±њќар". 11.45 Айтуѓа
оњай. 12.30 Д.ф. "Ѓасырлар ‰ні".
13.00 Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін".
15.00 Єйел баќыты. 16.05 "Ж‰регім
сізге аманат". 17.00 ‡ш т±ѓырлы тіл.
17.30 Жањалыќтар. 17.55 Д.ф. "Ќор-
ѓаныс ќуаты". 18.15 М.ф. 18.35
"Ж‰регім сізге аманат". 19.30 Жања-
лыќтар. 20.20 Айтуѓа оњай... 21.05
"Шырѓалањ". 22.00 "Келін". 22.50 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 23.20 Фут-
зал.

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Осколки".
11.00 Новости. 11.10 М.ф. 11.45 "Сот-
ќа жеткізбей". 12.15 "Тракторшыныњ
махаббаты". 13.00 Жањалыќтар.
13.15 "Условия контракта". 14.10
"Гречанка". 15.00 Новости. 15.10
"С‰йген жарым". 16.00 Жањалыќтар.
16.15 Біздіњ ‰й. 17.00 Новости. 17.15

125 аќпан 2016 жыл
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта.
11.05 Дара жол. 12.30 Аќсауыт. 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.05 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.00 Меніњ Ќазаќстаным.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 Халыќтыќ
экономика. 18.15 ¤згерген μњір.
18.35 "Ж‰регім сізге аманат". 19.30
Жањалыќтар. 20.20 Серпіліс. 21.05
Т.х. "Шырѓалањ". 22.00 "Келін". 22.50
Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев. 23.20
Футзал. 1.20 Спорт.

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жеті к‰н. 11.10 М.с. 12.25
"Сотќа жеткізбей". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 Т.с. "Условия контракта".
14.10 Т.с. "Гречанка". 15.00 Ново-
сти. 15.15 Бармысыњ, бауырым?
16.00 Жањалыќтар. 16.15 ¤мір са-
баќтары. 17.15 Т.с. "След". 17.55
Орталыќ Хабар. 19.00 ТВ Бинго.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Арнайы
Хабар. 21.00 Итоги дня. 21.30 Т.с.
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сесесесесейсенбійсенбійсенбійсенбійсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Шырѓа-
лањ". 10.50 "С±њќар". 11.45 Айтуѓа
оњай. 12.30 Д.ф. "Ѓасырлар ‰ні".
13.00 Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін".
15.00 Єйел баќыты. 16.05 "Ж‰регім
сізге аманат". 17.05 Спорт. 17.30
Жањалыќтар. 18.15 М.ф. 18.35
"Ж‰регім сізге аманат". 19.30 Жања-
лыќтар. 20.20 Айтуѓа оњай... 21.05
"Шырѓалањ". 22.00 "Келін". 22.50 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 23.20 Фут-
зал. 1.20 Жањалыќтар. 1.50 Футзал.

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Ос-
колки". 11.00 Новости. 11.10 М.ф.
11.45 "Сотќа жеткізбей". 12.15 Т.х.
"Тракторшыныњ махаббаты". 13.00
Жањалыќтар. 13.15 "Условия кон-
тракта". 14.10 "Гречанка". 15.00 Но-
вости. 15.10 "С‰йген жарым". 16.00
Жањалыќтар. 16.15 Біздіњ ‰й. 17.00
Новости. 17.15 "След". 17.55 Таѓдыр

"Осколки". 22.30 Жекпе-жек. 23.15
Бетпе-бет. 23.50 Жањалыќтар. 0.25
Итоги дня.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа-аќпа-
рат. 9.30 Келбет. 9.55, 11.25, 12.25,
13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 10.00 Арќа-аќпа-
рат. 10.35 Т.с. "Жена офицера". 11.30
Бірінші студия. 12.05 Вызов. 12.30
М.с. 13.00 Жањалыќтар. 13.30 Ново-
сти. 14.00 Т.х. "Ќыздар". 15.00 "Ќазаќ
даласыныњ ќ±пиялары". 15.25 М.с.
16.00 "Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 17.00
АВС+. 17.20 Шетелдегі ќазаќ бала-
лары. 17.50 Жањалыќтар. 18.10
"Ќазаќстан 2050". 18.30 Новости.
19.00 "Ќазаќстан-Ќостанай" арнасы
алтын ќорынан. 19.30 Бірінші сту-
дия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Арќа
єуендері. 21.00 Новости. 21.35
"Жена офицера". 22.40 "Ќызыл са-
райдаѓы т‰с". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.40 М.ф. 8.10 Біздіњ
уаќыт. 9.00 Т.х. "Ханшайым". 10.20
Т.с. "Украденная жизнь". 11.30 Т.х.

жолы. 18.25 Т.х. "Бауыржан Момыш-
±лы". 19.15 "Тракторшыныњ махаб-
баты". 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Бюро
расследований. 21.00 Итоги дня.
21.30 "Осколки". 22.30 "След". 23.15
Бетпе-бет. 23.45 Арнайы Хабар. 0.20
Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Алдаспан. 10.00 Новости.
10.35 "Жена офицера". 11.25, 12.25,
13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.05 Третий тайм. 12.30 Ажар.
13.00 Жањалыќтар. 14.00 "Ќыздар".
15.00 "Ќазаќ даласыныњ ќ±пиялары".
15.30 М.с. 16.00 "Ќызыл сарайдаѓы
т‰с". 17.00 АВС+. 17.25 Шетелдегі
ќазаќ балалары. 17.50 Жањалыќтар.
18.10 Регион/10. 18.30 Новости.
19.00 "Ќазаќстан-Ќостанай" арнасы
алтын ќорынан. 19.30 Первая сту-
дия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Ќазы-
на. 21.00 Новости. 21.35 "Жена офи-
цера". 22.40 "Ќызыл сарайдаѓы т‰с".
0.00 Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 8.00 "20:30". 8.30
Жањалыќтар. 9.00 "Ханшайым". 10.20
"Украденная жизнь". 11.30 "Жетім
ж‰рек". 13.00 "Єлия". 14.10 "Кеш
емес" ток-шоуы. 14.50 Каznet. 15.10
"Ханшайым". 16.30 "Махаббат хикая-
сы". 17.30 "¦рланѓан таѓдыр". 18.30
"Жетім ж‰рек". 20.00 Жањалыќтар.
20.30 "20:30". 21.00 "¦рланѓан таѓ-
дыр". 22.00 "Єлия". 22.50 "Меч 2".
23.40 "20:30". 0.10 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 8.55 Неизвестный Казах-
стан. 9.30 ¤мір жолы. 10.00 Ќайыр-
лы к‰н. 11.05 "Ќ±рлыќтардыњ ќалып-
тасуы". 12.10 ТЕD: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 13.00 Ќайырлы к‰н.
14.25 Золотая середина. 15.00 "Жа-
њашылдар". 16.00 TED: Идеи, достой-
ные распространения. 17.00
"Ќ±рлыќтардыњ ќалыптасуы". 18.00
¦лы дала елі. 19.20 Ученый совет.
21.15 Больше, чем любовь. 22.00
Культпоход. 22.10 "Сахна сырлары".

22.40 М. Маќатаевтыњ рухына арнал-
ѓан кеш. 0.30 "Ѓажайып туынды".

7.30 К‰лкі базар. 8.20 Ревю. 8.40
Екі езу. 9.20 "Вузеры". 9.50 "Универ".
10.20 "Интерны". 10.50 "Реальные
пацаны". 11.20 Комеди вумен. 12.30
М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.20 К‰лкі
базар. 16.40 "Айжан". 17.40 "К‰н
єміршісі". 19.00 "Зайцев + 1". 19.30
Комеди вумен. 20.40 "Универ". 21.10
"Интерны". 21.40 "Реальные пацаны".
22.10 Ревю. 22.40 "Айжан". 0.00 Х.ф.
"Другой мир: Пробуждение".

7.30 К‰нбастар. 8.00 8.00 Шыдам-
ныњ шегі. 8.30 К‰нбастар. 9.00 С но-
вым домом. 10.00 О самом главном.
11.00 Смеяться разрешается. 12.00
Айна онлайн. 12.30 Келењсіз кезде-
су. 13.20 "‡зілген жапыраќтар". 15.00
"Гадалка". 15.30 Х.ф. "Лабиринты
любви". 17.15 Большая перемена.
18.30 "Побег из аула". 19.30 "‡зілген
жапыраќтар". 21.00 "Ќараг‰л". 22.00
Человек-невидимка. 23.00 "Секретные
материалы". 0.00 "Ответный удар".

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНА"След". 18.00 Тур де Хабар. 18.25
"Бауыржан Момыш±лы". 19.10 "Трак-
торшыныњ махаббаты". 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Таѓдыр жолы. 21.00
Итоги дня. 21.30 "Осколки". 22.30
"След". 23.20 Бетпе-бет. 23.55 Жа-
њалыќтар. 0.30 Итоги дня.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Регион/10. 10.00 Новости.
10.35 "Жена офицера". 11.25, 12.25,
13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 11.30 Первая сту-
дия. 12.00 М.с. 12.30 Полиглот: тіл
т±ѓыр! 13.00 Жањалыќтар. 13.30 Но-
вости. 14.00 "Ќыздар". 15.00 "Ќазаќ
даласыныњ ќ±пиялары". 15.30 М.ф.
16.00 "Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 17.00
АВС+. 17.20 Шетелдегі ќазаќ бала-
лары. 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Тре-
тий тайм. 18.30 Новости. 19.00
"Ќазаќстан-Ќостанай" арнасы алтын
ќорынан. 19.30 Бірінші студия. 20.00
Жањалыќтар. 20.35 Интонация. 21.00
Новости. 21.35 "Жена офицера".
22.40 "Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 0.00
Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 8.00 "20:30". 8.30
Жањалыќтар. 9.00 "Ханшайым".
10.20 "Украденная жизнь". 11.30
"Жетім ж‰рек". 13.00 "Єлия". 14.10
Каznet. 14.40 Такси. 15.10 "Ханшай-
ым". 16.30 "Махаббат хикаясы". 17.30
"¦рланѓан таѓдыр". 18.30 "Жетім
ж‰рек". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "¦рланѓан таѓдыр".
22.00 "Єлия". 22.50 "Меч 2". 23.40
"20:30". 0.10 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 8.10 Байтерек. 9.25 ¦лы
дала батырлары. 10.00 Ќайырлы к‰н.
11.05 "Ќ±рлыќтардыњ ќалыптасуы".
12.10 ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ идея-
лар. 13.00 Ќайырлы к‰н. 14.40 Сек-
реты музеев. 15.00 "Жањашылдар".
16.00 TED: Идеи, достойные распро-
странения. 17.00 "Ќ±рлыќтардыњ
ќалыптасуы". 19.05 Тайны и судьбы
великих казахов. 22.00 Культпоход.
22.10 Егіз ж‰рек. 22.40 Телеспек-
такль.

НТК

"Жетім ж‰рек". 13.00 Т.х. "Єлия".
14.10 Избранное за неделю. 15.40
"Ханшайым". 16.30 Т.х. "Махаббат
хикаясы". 17.30 Т.х. "¦рланѓан таѓ-
дыр". Каznet. 18.30 "Жетім ж‰рек".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
21.00 "¦рланѓан таѓдыр". 22.00
"Єлия". 22.50 Т.с. "Меч 2". 23.40
"20:30". 0.10 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 9.30 Больше, чем любовь.
10.00 Ќайырлы к‰н. 11.05 "Помпеи -
уаќыт тоќтап ќалѓан ќала". 12.10 ТЕD:
Таратуѓа т±рарлыќ идеялар. 13.00
Ќайырлы к‰н. 13.30 Добрый день.
14.25 Золотая середина. 15.00 "Жа-
њашылдар". 16.00 TED: Идеи, дос-
тойные распространения. 17.00
"Ќ±рлыќтардыњ ќалыптасуы". 18.00
¤мір. Театр. Кино. 19.25 Ученый
совет. 21.00 Наш Казахстан. 22.00
Культпоход. 22.10 ¦лы дала елі.
22.50 "Портреты заговорили". 0.00
"Жањашылдар".

7.30 К‰лкі базар. 7.50 Ж±лдыз-

дар шеруі. 8.40 Екі езу. 9.00 Ревю.
9.20 "Зайцев + 1". 9.50 "Универ".
10.20 "Интерны". 10.50 "Реальные
пацаны". 11.20 Комеди вумен. 12.30
М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.20 Екі езу.
16.40 "Айжан". 17.40 Т.х. "К‰н
єміршісі". 19.00 "Зайцев + 1". 19.30
Комеди вумен. 20.40 "Универ". 21.10
"Интерны". 21.40 "Реальные пацаны".
22.10 Ревю. 22.40 "Айжан". 0.00 Х.ф.
"Рокки 5".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Шыдамныњ
шегі. 8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым
домом. 10.00 О самом главном.
11.00 Смеяться разрешается. 12.00
Айна онлайн. 12.30 Келењсіз кезде-
су. 13.20 "‡зілген жапыраќтар".
15.00 "Гадалка". 15.30 Х.ф. "Невес-
та моего друга". 17.15 Большая пе-
ремена. 18.30 "Побег из аула". 19.30
"‡зілген жапыраќтар". 21.00
"Ќараг‰л". 22.00 Один в один. 0.50
Х.ф. "Из Парижа с любовью".

6.00 "Ризамын". 7.00 Т.с. "С‰йген

КТК

ЕВРАЗИЯ

10 аќпан10 аќпан10 аќпан10 аќпан10 аќпан,,,,,
сєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Шырѓа-
лањ". 10.50 "С±њќар". 11.45 Айтуѓа
оњай. 12.30 Д.ф. "Ѓасырлар ‰ні".
13.00 Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін".
15.00 Єйел баќыты. 16.05 "Ж‰регім
сізге аманат". 17.00 Жарќын бейне.
17.30 Жањалыќтар. 17.55 Табыс
сыры. 18.15 М.ф. 18.35 "Ж‰регім
сізге аманат". 19.30 Жањалыќтар.
20.20 Айтуѓа оњай... 21.05 "Шырѓа-
лањ". 22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі сту-
дияда Н. Ќоянбаев. 23.30 Астана -
ќаржы орталыѓы. 0.00 Жањалыќтар.
0.50 "С±њќар".

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Ос-
колки". 11.00 Новости. 11.10 М.ф.
12.15 "Тракторшыныњ махаббаты".
13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Условия
контракта". 14.10 "Гречанка". 15.00
Новости. 15.10 "С‰йген жарым".
16.00 Жањалыќтар. 16.15 Біздіњ ‰й.
17.00 Новости. 17.15 "След". 18.00

Тур де Хабар. 18.25 "Бауыржан Мо-
мыш±лы". 19.10 "Тракторшыныњ ма-
хаббаты". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Ќайсар жандар. 21.00 Итоги дня.
21.30 "Осколки". 22.30 "След". 23.30
Бетпе-бет. 0.05 Жањалыќтар. 0.40
Итоги дня.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 "Ќазаќстан 2050". 10.00
Новости. 10.35 "Жена офицера".
11.25, 12.25, 13.55, 15.05, 17.25,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.
11.30 Бірінші студия. 12.05 М.с.
12.30 "530:630". 13.00 Жањалыќтар.
13.30 Новости. 14.00 "Ќыздар". 15.00
"Ќазаќ даласыныњ ќ±пиялары". 15.30
М.с. 16.00 "Ќызыл сарайдаѓы т‰с".
17.00 АВС+. 17.25 Шетелдегі ќазаќ
балалары. 17.50 Жањалыќтар. 18.10
Интонация. 18.30 Новости. 19.00
"Ќазаќстан-Ќостанай" арнасы алтын
ќорынан. 19.30 Первая студия. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Параллели. 21.00
Новости. 21.35 "Жена офицера".
22.40 "Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 0.00
Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 8.00 "20:30". 8.30
Жањалыќтар. 9.00 "Ханшайым".
10.20 "Украденная жизнь". 11.30
"Жетім ж‰рек". 13.00 "Єлия". 14.10
Каznet. 14.40 Такси. 15.10 "Ханшай-
ым". 16.30 "Махаббат хикаясы". 17.30
"¦рланѓан таѓдыр". 18.30 "Жетім
ж‰рек". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "¦рланѓан таѓдыр".
22.00 "Єлия". 22.50 "Меч 2". 23.40
"20:30". 0.10 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 9.20 Т±њѓыштар. 10.00 Ќай-
ырлы к‰н. 11.05 "Ќ±рлыќтардыњ
ќалыптасуы". 12.10 ТЕD: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 13.00 Ќайырлы
к‰н. 14.30 Летопись степи. 15.00
"Жањашылдар". 16.00 TED: Идеи,
достойные распространения. 17.00
"Ќ±рлыќтардыњ ќалыптасуы". 18.00
Больше, чем любовь. 19.25 ¤мір.
Театр. Кино. 22.00 Культпоход. 22.10
"Портреты заговорили". 22.35 Опе-

ра "Кармен". 0.05 "Жањашылдар".

7.30 К‰лкі базар. 8.20 Ревю. 8.40
Екі езу. 9.20 "Зайцев + 1". 9.50 "Уни-
вер". 10.20 "Интерны". 10.50 "Реаль-
ные пацаны". 11.20 Комеди вумен.
12.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.20
Екі езу. 16.40 "Айжан". 17.40 "К‰н
єміршісі". 19.00 "Зайцев + 1". 19.30
Комеди вумен. 20.40 "Универ". 21.10
"Интерны". 21.40 "Реальные пацаны".
22.10 Ревю. 22.40 "Айжан". 0.00 Х.ф.
"Широко шагая".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Шыдамныњ
шегі. 8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым
домом. 10.00 О самом главном.
11.00 Смеяться разрешается. 12.00
Айна онлайн. 12.30 Келењсіз кезде-
су. 13.20 "‡зілген жапыраќтар".
15.00 "Гадалка". 15.30 Х.ф. "Любовь
на два полюса". 17.15 Большая пе-
ремена. 18.30 "Побег из аула". 19.30
"‡зілген жапыраќтар". 21.00
"Ќараг‰л". 22.00 Человек-невидим-
ка. 23.00 "Секретные материалы".
0.00 "Ответный удар".

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА
6.00 "Ризамын". 7.00 "Киелi неке".

9.00 "Бєйбіше-тоќал". 10.00 "Базар-
баевтар". 10.30 "Алиментщики live".
11.00 М.с. 12.00 "Ералаш". 13.00
Информбюро. 14.00 "Бєйбіше-тоќал".
15.00 "Айти-молодец". 16.00 "Папи-
ны дочки". 18.00 "Лондонград. Знай
наших". 19.00 "Слуга народа". 20.00
Информбюро. 21.00 "Киелi неке".
23.00 "К‰йеу бала". 00.00 "Слуга на-
рода". 1.00 Х.ф. "Перед закатом".
3.00 Х.ф. "Европа".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Группа здоровья. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Трава под снегом".
14.00 Винтаж. 14.30 Baby Гид. 15.00
"Госпожа горничная". 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы.
19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ќылмыстыќ
іс №. 20.00 РТН. 20.30 "7 передача".
21.00 "Трава под снегом". 22.00 РТН.
22.30 В ладу с природой. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.00 Территория происше-

ствий. 0.10 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 "Одино-
кий волк". 11.55 Басты патруль.
12.05 "С‰йген жар". 13.00 Ашыѓын
айтќанда. 13.55 П@утina. 14.20 "Ста-
ница". 15.15 Новости. 15.40 "Судеб-
ные истории". 16.45 Давай поженим-
ся. 17.50  Пусть говорят. 18.55 "Зо-
лотая клетка". 20.00  Новости. 21.00
"С‰йген жар". 22.00 Жањалыќтар.
22.45 "Джодха жєне Акбар". 23.35
П@утina. 0.00 Время. 0.30 "Мажор".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Королева красоты". 12.00
Новости. 12.40 Диагноз. 13.20
"Ищейка". 15.10 "Барышня-крестьян-
ка". 16.10 "Таѓдырмен тартыс". 18.00
"Махаббат м±њы". 19.00 "Махаббат-
та шек бар ма?" 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Черный квад-
рат. 22.15 Т.с. "Последний ход ко-
ролевы". 0.00 "Ищейка".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ 7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

7.30 К‰лкі базар. 8.20 Ревю. 8.40
Екі езу. 9.20 "Зайцев + 1". 9.50 "Уни-
вер". 10.20 "Интерны". 10.50 "Реаль-
ные пацаны". 11.20 Комеди вумен.
12.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.20
Екі езу. 16.40 "Айжан". 17.40 "К‰н
єміршісі". 19.00 "Зайцев + 1". 19.30
Комеди вумен. 20.40 "Универ". 21.10
"Интерны". 21.40 "Реальные пацаны".
22.10 Ревю. 22.40 "Айжан". 0.00 Х.ф.
"Закусочная на колесах".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Шыдам-
ныњ шегі. 8.30 К‰нбастар. 9.00 С
новым домом. 10.00 О самом глав-
ном. 11.00 Смеяться разрешает-
ся. 12.00 Айна онлайн. 12.30 Ке-
лењсіз кездесу. 13.20 "‡зілген жа-
пыраќтар". 15.00 "Гадалка". 15.30
Х.ф. "Любовь на асфальте". 17.15
Караоке - живой звук. 18.30 "По-
бег из аула". 19.30 "‡зілген жапы-
раќтар". 21.00 "Ќараг‰л". 22.00 Че-
ловек-невидимка. 23.00 "Секрет-
ные материалы". 0.00 "Ответный
удар".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Киелi неке".
9.00 "Бєйбіше-тоќал". 10.00 "Базар-
баевтар". 10.30 "Алиментщики live".
11.00 М.с. 12.00 "Ералаш". 13.00
Информбюро. 14.00 "Бєйбіше-тоќал".
15.00 "Айти-молодец". 16.00 "Папи-
ны дочки". 18.00 "Лондонград. Знай
наших". 19.00 "Слуга народа". 20.00
Информбюро. 21.00 "Киелi неке".
23.00 "К‰йеу бала". 00.00 "Слуга на-
рода". 1.00 Х.ф. "15 минут славы".
3.00 Х.ф. "Полтергейст".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Винтаж. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы.
13.00 "Трава под снегом". 14.00 Baby
Гид. 14.20 Ќылмыстыќ іс №. 14.30
Легенды эфира. 15.00 "Госпожа гор-
ничная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жања-
лыќтар. 19.30 Маленькие путеше-
ствия по большому краю. 20.00 РТН
20.30 ПроАгро. 21.00 "Трава под сне-
гом". 22.00 РТН. 22.30 Легенды эфи-
ра. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Террито-

рия происшествий. 0.10 Панорама
дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 "Одино-
кий волк". 11.55 Басты патруль.
12.05 "С‰йген жар". 13.00 Ашыѓын
айтќанда. 13.55 П@утina. 14.20 "Ста-
ница". 15.15 Новости. 15.40 "Судеб-
ные истории". 16.45 Давай поженим-
ся. 17.50  Пусть говорят. 18.55 "Зо-
лотая клетка". 20.00  Новости. 21.00
"С‰йген жар". 22.00 Жањалыќтар.
22.45 "Джодха жєне Акбар". 23.35
П@утina. 0.00 Время. 0.30 "Мажор".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Последний ход королевы".
12.00 Новости. 12.40 Черный квад-
рат. 13.10 "Ищейка". 15.30 "Барыш-
ня-крестьянка". 16.30 "Таѓдырмен
тартыс". 18.00 "Махаббат м±њы".
18.30 "Єйел ќырыќ шыраќты". 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.40
Наша правда. 22.40 "Последний ход
королевы". 0.20 "Ищейка".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

КТК

ЕВРАЗИЯ

31 АРНА

АЛАУ

6.00 "Ризамын". 7.00 "Киелi неке".
9.00 "Бєйбіше-тоќал". 10.00 "Базар-
баевтар". 10.30 "Алиментщики live".
11.00 М.с. 12.00 "Ералаш". 13.00
Информбюро. 14.00 "Бєйбіше-тоќал".
15.00 Т.с. "Айти-молодец". 16.00 "Па-
пины дочки". 18.00 "Лондонград. Знай
наших". 19.00 "Слуга народа". 20.00
Информбюро. 21.00 "Киелi неке".
23.00 "К‰йеу бала". 00.00 "Слуга на-
рода". 1.00 Х.ф. "Золотой ребёнок".
3.00 Х.ф. "Калеучче: Зов моря".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Baby Гид. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы.
13.00 Т.с. "Трава под снегом". 14.00
Дело №. 14.10 Солнечная кухня.
14.30 По следам музейных невиди-
мок. 15.00 "Госпожа горничная". 16.00
Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір
аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ма-
ленькие путешествия по большому
краю. 20.00 РТН. 20.30 Винтаж. 21.10
"Трава под снегом". 22.00 РТН. 22.30

7 АРНА

Группа здоровья. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.10 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 Т.с. "Оди-
нокий волк". 11.55 Басты патруль.
12.05 "С‰йген жар". 13.00 Ашыѓын
айтќанда. 13.55 П@утina. 14.20 "Ста-
ница". 15.15 Новости. 15.40 "Судеб-
ные истории". 16.45 Давай поженим-
ся. 17.50  Пусть говорят. 18.55 "Зо-
лотая клетка". 20.00  Новости. 21.00
"С‰йген жар". 22.00 Жањалыќтар.
22.45 "Джодха жєне Акбар". 23.35
П@утina. 0.00 Время. 0.30 "Мажор".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Королева красоты". 12.00 Но-
вости. 12.40 Главная редакция. 13.20
"Ищейка". 15.10 "Барышня-крестьян-
ка". 16.10 "Таѓдырмен тартыс". 18.00
"Махаббат м±њы". 19.00 "Махаббатта
шек бар ма?" 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Диагноз. 22.10
"Королева красоты". 0.00 "Ищейка".

с±лу". 9.00 Т.с. "Бєйбіше-тоќал".
10.00 Готовим с Адель. 10.30 Т.с.
"Базарбаевтар". 11.00 М.с. 12.00
"Ералаш". 14.00 Т.с. "Бєйбіше-тоќал".
15.00 Т.с. "Айти-молодец". 16.00 Т.с.
"Папины дочки". 18.00 Т.с. "Лондон-
град. Знай наших". 19.00 Т.с. "Слуга
народа". 20.00 Информбюро. 21.00
Т.с. "Киелi неке". 23.00 Т.с. "К‰йеу
бала". 00.00 Т.с. "Слуга народа". 1.00
Х.ф. "Поменяться местами". 3.00
Х.ф. "Спиди-гонщик".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН
Подробности. 9.40 По следам му-
зейных невидимок. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.30 Кμкейтесті с±хбат.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 SoloWay.
15.00 ПроАгро. 15.30 "7 переда-
ча". 16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.
17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жа-
њалыќтар. 19.30 Маленькие путе-
шествия по большому краю. 20.00
РТН. 20.30 Дело №. 21.10 В ладу
с природой. 21.30 Легенды эфи-
ра. 22.00 РТН. 22.30 Baby Гид.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панорама
дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 Жди
меня. 11.55 Басты патруль. 12.05
Т.х. "С‰йген жар". 13.00 "Єйел
сыры...". 13.55 П@утina. 14.20 Т.с.
"Станица". 15.15 Новости. 15.40 "Су-
дебные истории". 16.45 Давай по-
женимся. 17.50  Пусть говорят. 18.55
Т.с. "Золотая клетка". 20.00  Ново-
сти. 21.00 "С‰йген жар". 22.00 Жа-
њалыќтар. 22.45 Т.х. "Джодха жєне
Акбар". 23.35 П@утina. 0.00 Время.
0.30 Т.с. "Мажор".

7.35 КТК ќоржынынан. 9.00 Т.х.
"Махаббат пен μшпенділік". 10.00
Сверхъестественные. 11.00 Портрет
недели. 12.10 Х.ф. "Олимпийская де-
ревня". 14.00 Другая правда. 15.00
Эксперимент. 15.30 "Єйел ќырыќ шы-
раќты". 16.30 "Таѓдырмен тартыс".
18.00 "Махаббат м±њы". 19.00 "Ма-
хаббатта шек бар ма?" 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Глав-
ная редакция. 22.10 Т.с. "Королева
красоты". 0.00 Т.с. "Ищейка".
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Шырѓа-
лањ". 10.50 "С±њќар". 11.45 Айтуѓа
оњай. 12.30 Д.ф. "Ѓасырлар ‰ні".
13.00 Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін".
15.00 Єйел баќыты. 16.05 "Ж‰регім
сізге аманат". 17.05 Жан жылуы.
17.30 Жањалыќтар. 17.55 Иман ай-
насы. 18.15 Баламен бетпе-бет.
18.35 "Ж‰регім сізге аманат". 19.30
Жањалыќтар. 20.15 Айтуѓа оњай...
21.00 ¦лттыќ шоу: Роза шаќырады.
22.10 "Келін". 23.05 Жайдарман.
23.30 Сіз не дейсіз? 0.00 Жањалыќ-
тар. 0.45 "С±њќар".

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Осколки".
11.00 Новости. 11.10 М.ф. 11.45
"Сотќа жеткізбей". 12.15 "Тракторшы-
ныњ махаббаты". 13.00 Жањалыќтар.
13.15 "Условия контракта". 14.05
"Гречанка". 15.00 Новости. 15.10
"С‰йген жарым". 16.00 Жањалыќтар.
16.15 ¤мір сабаќтары. 17.00 Новос-

13
ти. 17.15 "След". 18.25 "Бауыржан
Момыш±лы". 19.20 "Тракторшыныњ
махаббаты". 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Startup Болашаќ. 21.00 Итоги
дня. 21.30 Х.ф. "Умница Уилл Хан-
тинг". 23.50 Т.х. "Перекресток в Ас-
тане".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Єуендер єлемі. 10.00 Но-
вости. 10.35 "Жена офицера". 11.25,
12.25, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 11.30
Бірінші студия. 12.00 М.с. 12.30 Вол-
шебный фонарь. 13.00 Жањалыќтар.
14.00 "Ќыздар". 15.00 "Ќазаќ дала-
сыныњ ќ±пиялары". 15.30 М.ф. 16.00
"Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 17.00 АВС+.
17.20 Шетелдегі ќазаќ балалары.
17.50 Жањалыќтар. 18.10 Алдаспан.
18.30 Новости. 19.00 "Ќазаќстан-
Ќостанай" арнасы алтын ќорынан.
19.30 Первая студия. 20.00 Жања-
лыќтар. 20.35 Д.ф. "Ќазаќстан". 21.00
Новости. 21.35 "Жена офицера".
23.00 Телетриптих "00.00". 0.00 Жа-
њалыќтар.

7.00 Кaznet. 8.00 "20:30". 8.30
Жањалыќтар. 9.00 "Ханшайым".
10.20 "Украденная жизнь". 11.30
"Жетім ж‰рек". 13.00 "Єлия". 14.10
Каznet. 14.40 Такси. 15.10 "Ханшай-
ым". 16.30 "Махаббат хикаясы". 17.30
"¦рланѓан таѓдыр". 18.30 "Жетім
ж‰рек". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "¦рланѓан таѓдыр".
22.00 "Єлия". 22.50 "Меч 2". 23.40
"20:30". 0.10 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 8.10 Байтерек. 9.20 Наш
Казахстан. 10.00 Ќайырлы к‰н. 11.05
"Ќ±рлыќтардыњ ќалыптасуы". 12.10
ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ идеялар.
13.00 Ќайырлы к‰н. 14.20 Музей ќ±-
пиялары. 15.00 "Жањашылдар". 16.00
TED: Идеи, достойные распростра-
нения. 17.00 Д.с. "Нефертити - Мы-
сырдыњ ж±мбаќ патшайымы". 18.00
Егіз ж‰рек. 19.30 Сахна сырлары.
22.10 Х.ф. "Убить короля". 0.00 "Жа-

њашылдар".

7.30 К‰лкі базар. 8.20 Ревю. 8.40
Екі езу. 9.20 "Зайцев + 1". 9.50 "Уни-
вер". 10.20 "Интерны". 10.50 "Реаль-
ные пацаны". 11.20 Комеди вумен.
12.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.20
Екі езу. 16.40 "Айжан". 17.40 "К‰н
єміршісі". 19.00 "Зайцев + 1". 19.30
Комеди вумен. 20.40 "Универ". 21.10
"Интерны". 21.40 "Реальные пацаны".
22.10 Ревю. 22.40 "Айжан". 0.00 Х.ф.
"Дэнни - цепной пес".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Шыдамныњ
шегі. 8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым
домом. 10.00 О самом главном.
11.00 Смеяться разрешается. 12.00
Айна онлайн. 12.50 Келењсіз кезде-
су. 13.20 "‡зілген жапыраќтар".
15.00 Х.ф. "Мы странно встрети-
лись". 16.40 Измайловский парк.
19.30 "‡зілген жапыраќтар". 21.00
"Ќараг‰л". 22.00 Вечерний Киев.
23.40 Х.ф. "Области тьмы".

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

6.00 "Ризамын". 7.00 "Киелi неке".
9.00 "Бєйбіше-тоќал". 10.00 "Базар-
баевтар". 10.30 "Алиментщики live".
11.00 М.с. 12.00 "Ералаш". 13.00
Информбюро. 14.00 "Бєйбіше-тоќал".
15.00 "Айти-молодец". 16.00 "Папи-
ны дочки". 18.00 "Лондонград. Знай
наших". 19.00 "Слуга народа". 20.00
Информбюро. 21.00 "Киелi неке".
23.00 "К‰йеу бала". 00.00 "Слуга
народа". 1.00 Х.ф. "Безумный город".
3.00 Х.ф. "Несносный дед".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 ПроАгро. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Трава под снегом".
14.00 В ладу с природой. 14.20 Тор-
говый дом. 14.30 По следам музей-
ных невидимок. 15.00 "Госпожа гор-
ничная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жања-
лыќтар. 19.30 Маленькие путеше-
ствия по большому краю. 20.00 РТН.
20.30 "7 передача". 21.00 "Трава под
снегом". 22.00 РТН. 22.30 Солнеч-
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7.00 Концерт. 8.00 Айналайын.
8.35 Агробизнес. 9.00 Сенбілік тањ.
10.05 Дауа. 10.35 Єзіл єлемі. 12.30
Ас болсын! 13.15 Табыс сыры. 13.30
Р. Стамѓазиевтіњ концерті. 14.20 Т.х.
"Ќ±тќарушы". 18.40 Т.х. "¤мірдіњ μзі
новелла". 19.30 Жањалыќтар. 20.05
‡здік єндер. 21.00 Дара жол. 22.35
¤нер ќырандары. 23.20 Футзал. 1.20
Жањалыќтар. 1.50 Футзал.

7.00 Тамаша. 8.40 Бармысыњ, ба-
уырым? 9.25 Продвопрос. 9.45 Тур
де Хабар. 10.15 М.ф. 13.00 Сказка
"Король Дроздобород". 14.00 Орта-
лыќ Хабар. 15.10 Жеті єн. 16.30 К.ф.
"Ќара шањыраќ". 18.05 А. Керімбе-
кованыњ єн кеші. 19.45 Бенефис-
шоу. 21.00 Жеті к‰н. 22.00 Х.ф.

"Охотник на лис". 0.20 "Перекресток
в Астане". 1.50 "Ќамар с±лу" спек-
таклі.

8.00 Жањалыќтар. 8.30 М.с. 9.00
Новости. 9.30, 11.50, 14.00, 16.50,
18.20, 19.50, 20.20, 23.25 Телемар-
кет. 9.40 Х.ф. "Омела". 11.20 Аспаз
мектебі. 11.30 Єуендер єлемі. 12.00
Телетриптих "00.00". 13.05 Єдемі-Ай.
14.05 Єндер мен жылдар. 16.30 "Том-
паќ". 17.00 "Парыз". 18.00 "530:630".
18.30 Т.с. "Убить Сталина". 19.30
Єуендер єлемі. 20.00 Бойт±мар.
20.30 ДамаФон. 21.00 Арќа-аќпарат.
21.35 Т.с. "Крапленый". 23.35 "Па-
рыз".

8.00 Новости. 9.00 Суперпапа.
9.40 М.ф. 10.20 "Украденная жизнь".
11.30 "Жетім ж‰рек". 13.00 "Меч 2".

16.10 Той жыры. 16.35 "Аналар".
17.00 Отбасы. 17.30 "¦рланѓан таѓ-
дыр". 18.30 "Жетім ж‰рек". 20.00
Біздіњ уаќыт. 21.00 "¦рланѓан таѓ-
дыр". 22.00 Ел аузында. 23.00 Аста-
на кеші кμњілді. 0.15 Т.х. "Ємірші
єйел".

7.00 К.ф. "Корольдіњ ќазасы".
8.55 Летопись степи. 9.25 История
современного джаза. 10.50 Золотая
середина. 11.30 Дала єуені. 12.15
¤мір жолы. 13.20 Х.ф. "Прерванная
серенада". 14.45 Концерт. 16.30
¤мір. Театр. Кино. 18.00 Байтерек.
19.05 К.ф. "М±стафа Шоќай". 21.30
Р. Стамѓазиевтіњ шыѓармашылыќ
кеші. 22.20 Х.ф. "Шоколад". 0.30 "Х
миссиясы".

7.40 Ж±лдыздар шеруі. 8.20 Екі

езу. 9.00 Как это сделано. 9.40 М.ф.
13.40 Ењ к‰лкілі єртістер. 14.40 Екі
езу. 15.00 М.ф. 16.30 М.ф. "Гарфилд".
18.00 Алтын таспа. 19.00 "Ауылдас-
тар". 20.10 Однажды в России. 21.00
Х.ф. "Я, робот". 23.00 Х.ф. "Рокки
Бальбоа".

7.30 Выжить любой ценой. 8.30
"Шебербек аѓай". 9.00 СвиДЕТИли.
9.30 "Будьте здоровы". 10.30 Вечер-
ний Киев. 12.00 Q-елі. 12.30 Кон-
церт. 15.00 Х.ф. "Никогда не забуду
тебя". 17.00 ВООМ. 18.00 Айна он-
лайн. 18.30 ТОЙLIКЕ. 19.30 Х.ф.
"Лейла". 21.00 Х.ф. "Секретные ма-
териалы: хочу верить". 23.15 "Исто-
рия одного отката". 0.10 Х.ф. "Брат".

6.00 Єзіл студио. 7.00 Информ-
бюро. 8.00 "Киелi неке". 10.00 Гото-
вим с Адель. 10.30 М.ф. 11.00 Х.ф.
"Знакомство с Факерами". 13.00 Х.ф.

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ
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7.00 Концерт. 8.30 Айналайын.
9.00 Аќсауыт. 9.30 Б‰гінгі жексенбі.
11.05 М.х. 12.40 "¤мірдіњ μзі новел-
ла". 13.30 Келбет. 14.00 Сμздіњ пірі -
С‰йінбай. 14.20 "Ќ±тќарушы". 18.40
Єзіл єлемі. 20.00 Апта. 21.00 Кон-
церт. 23.30 К.ф. "Жер±йыќ". 1.20
Апта.

7.00 Тамаша. 8.30 Айбын. 9.00
Жеті к‰н. 10.00 Ас арќау. 10.25 Тур
де Хабар. 10.55 М.ф. 12.30 Сказка
"Румпельштильцхен". 13.30 Бене-
фис-шоу. 14.45 Х.ф. "Лотерея".
16.25 Ќ. Н±ртастыњ концерті. 18.30
Ќызыќ times. 19.45 Ду-думан. 21.00

Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. "Прощай, дет-
ка, прощай". 0.00 "Перекресток в

Астане".

8.00 Єуендер єлемі. 8.30 М.с.
9.20 К.ф. "Ою-μрнек ќ±пиясы". 10.50,
13.55, 15.10, 16.55, 17.30, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 11.00 Ас-
паз мектебі. 11.30 "Ќазаќстан-Ќос-
танай" арнасы алтын ќорынан. 12.00
"1001 история успеха". 12.30 "Сде-
лано в Казахстане". 13.05 Єдемі-Ай.
14.00 Концерт. 16.20 "Томпаќ". 17.00
"Парыз". 18.00 Єуендер єлемі. 18.30
Т.с. "Убить Сталина". 19.30 Волшеб-
ный фонарь. 20.00 "Ќазаќстан-Ќос-
танай" арнасы алтын ќорынан. 20.30
Вызов. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.35
"Крапленый". 23.35 "Парыз".

8.00 Суперпапа. 8.40 М.ф. 10.20
"Украденная жизнь". 11.30 "Жетім
ж‰рек". 13.00 "Меч 2". 15.15 Х.ф.
"Доживем до понедельника". 17.30
"¦рланѓан таѓдыр". 18.30 "Жетім
ж‰рек". 20.00 Избранное за неделю.
20.40 Кaznet. 21.00 "¦рланѓан таѓ-
дыр". 22.00 Той жыры. 22.20 Отба-
сы. 22.40 "Аналар". 23.00 Сырласу.
23.40 "Ємірші єйел".

7.00 К.ф. "Шоколад". 9.30 Исто-
рия современного мира. 11.20 Уче-
ный совет. 12.00 ¤мір жылы. 12.30
К.ф. "М±стафа Шоќай". 15.30 ¦лы
дала елі. 16.35 Кемел кењістік. 18.00
Бєйтерек. 19.15 "Ќоњыр" тобыныњ
концерті. 21.05 Х.ф. "Джейн Эйр".

0.30 "Х миссиясы".

7.40 Ж±лдыздар шеруі. 8.40 Екі
езу. 9.00 Как это сделано. 9.40 М.ф.
13.00 Х.ф. "Я, робот". 15.00 М.с.
15.50 Алтын таспа. 16.50 Ењ к‰лкілі
єртістер. 18.00 "Ауылдастар". 20.00
Экстрасенсы ведут расследование.
21.00 Х.ф. "Гороскоп на удачу".
23.05 Тематик-шоу. 0.00 Танцы.

7.30 Выжить любой ценой. 8.30
"Шебербек аѓай". 9.00 М.ф. 9.40 Из-
майловский парк. 12.00 Шай ішейік.
13.00 Концерт. 15.00 Х.ф. "Любовь
в большом городе". 18.00 Жан сы-
рым. 18.30 Т.с. "Лейла". 21.00 Кон-
церт. 22.10 Х.ф. "500 дней лета".
0.15 Х.ф. "Области тьмы".

6.00 Єзіл студио. 7.00 М.ф. 8.00
"Киелi неке". 10.00 Х.ф. "Фатима и
Зухра". 12.30 М.с. 13.00 М.ф. "Побег
из курятника". 15.00 Х.ф. "Уловки
Норбита". 17.00 Х.ф. "Особое мне-
ние". 20.00 "Киелi неке". 22.00 Айтыс
алањы. 23.00 Х.ф. "Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона". 2.00 Х.ф.
"Огненная стена".

7.00 М.ф. 9.00 М@триЦа. 9.30
Неизведанный Казахстан. 10.00 Тор-
говый дом. 10.20 Baby Гид. 10.50 В
ладу с природой. 11.10 Легенды эфи-
ра. 11.30 Солнечная кухня. 12.00
ПроАгро. 12.30 РТН Подробности.
13.20 Винтаж. 14.00 "Кебэк". 16.00
Ж±лдыз-топ. 17.00 "Госпожа горнич-
ная". 20.30 "7 передача". 21.00 ¤мір
тынысы. 22.00 "Кебэк". 0.00 SoloWay.

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

"Фатима и Зухра". 15.30 "Фартовые
деньги". 16.00 М.ф. "Побег из курят-
ника". 18.00 Х.ф. "Уловки Норбита".
20.00 Фильм-концерт. 22.00 "Киелi
неке". 00.00 Х.ф. "Особое мнение".
3.00 Х.ф. "Чего хочет девушка".

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 В ладу с природой. 10.00
По следам музейных невидимок.
10.20 Неизвестный Казахстан. 10.50
Группа здоровья. 11.10 М@триЦа.
12.00 SoloWay. 14.00 Т.х. "Кебэк".
16.00 ПроАгро. 16.30 Ќоѓам жєне
єйел. 17.00 "7 передача". 17.30 ¤мір
тынысы. 19.00 Ќылмыстыќ іс №.
19.30 Baby Гид. 20.00 РТН Подроб-
ности. 20.50 Винтаж. 21.30 Солнеч-
ная кухня. 22.00 Легенды эфира.
22.30 "Кебэк". 0.00 Территория про-
исшествий.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 Т.х. "Ма-

рьина роща". 8.00 Тањѓы пошта. 8.35
П@утina. 9.00 Смак. 9.40 Х.ф. "Лю-
бовник для Люси". 11.35 Фабрика
грез. 12.00 "Єйел сыры...". 13.00 101
кењес. 13.25. П@утina+. 14.25 "Зо-
лотой граммофон". Часть 3. 16.15
Добрый вечер, Казахстан! 17.20 Т.с.
"Врачиха". 20.00 "Первая програм-
ма". 21.00 "Врачиха". 22.00 Кешкі
кездесу. 23.10 Жањалыќтар. 23.50
Х.ф. "Клим".

7.05 М.ф.  7.20 Х.ф. "За витри-
ной универмага". 8.40 КТК ќоржыны-
нан. 9.30 Ж‰рекжарды. 10.10 Кри-
вое зеркало. 12.00 Новости. 12.45
Наша правда. 13.40 Х.ф. "Вечный
зов". 16.30 Біздіњ концерт. 17.40
Шаншар. 18.20 К.ф. "Таѓдыр". 20.00
"Єйел ќырыќ шыраќты". 21.00
Сверхъестественные. 22.00 Другая
правда. 23.00 "Я стесняюсь своего
тела". 0.30 Дорогая, мы убиваем
детей.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 "Марьина
роща". 7.50 Жањалыќтар. 8.25
П@утina. 8.45 Воскресные беседы.
9.00 Здоровье. 10.10 Казлото. 10.50
"Анна Герман "Дом любви и солнца".
12.00 "Єйел сыры...". 13.00 101 ке-
њес. 13.25 Кешкі кездесу. 14.30 Юби-
лейный вечер Вячеслава Добрыни-
на. 16.15 Добрый вечер, Казахстан!
17.20 "Врачиха". 21.00 Аналитика.
22.00 П@утina+. 22.55 Єн дария.
23.45. Без страховки.

7.05 М.с. 8.00 КТК ќоржынынан.
9.40 Х.ф. "Счастье мое". 11.10 Х.ф.
"Принцесса с севера". 15.00 Дорога
домой. 15.10 КТК-да Ќабатов. 16.30
Біздіњ концерт. 19.30 "Єйел ќырыќ
шыраќты". 20.30 Эксперимент. 21.00
Портрет недели. 22.10 Х.ф. "Монро".
23.50 "Я стесняюсь своего тела".

ная кухня. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00
Территория происшествий. 0.10 Па-
норама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 "Одино-
кий волк". 11.55 Басты патруль. 12.05
"С‰йген жар". 13.00 Ашыѓын айтќан-
да. 13.55 Ж±ма уаѓызы. 14.10
П@утina. 14.35 "Первая помощь".
15.15 Новости. 15.40 Х.ф. "Средний
род, единственное число". 17.40 Жди
меня. 18.40 Лотерея "Автокуш". 18.50
Поле чудес. 20.00 Новости. 21.00
"С‰йген жар". 22.00 Жањалыќтар.
22.45 "Джодха жєне Акбар". 23.35
"Золотой граммофон". Часть 3.

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Последний ход королевы".
12.00 Новости. 12.40 Наша правда.
13.35 "Ищейка". 15.30 "Барышня-кре-
стьянка". 16.30 "Таѓдырмен тартыс".
18.00 "Махаббат м±њы". 18.30 "Єйел
ќырыќ шыраќты". 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Наша правда.
22.40 Х.ф. "У бога свои планы".
0.30"Ищейка".

Бейнекамералардыњ кμмегі кμпСот жабыќ т‰рде
μтуде

 Еліміздегі ауыл шаруашылыѓы саласы жаѓынан ењ алпау-
ыт серіктестіктердіњ бірі "Иволга Холдинг" ЖШС-ін банкрот деп
тану жμніндегі азаматтыќ сот басталды. "Еуразиялыќ Даму
Банкі" АЌ шаѓымы бойынша μтіп жатќан процесс Ќостанай об-
лысыныњ мамандандырылѓан ауданаралыќ экономикалыќ со-
тында ќаралып жатыр. Оѓан шаѓым беруші ±йым мен жауапкер
тараптан басќа кредитор банктердіњ μкілдері де ќатысуда.

Б±ѓан дейін облыстыќ соттыњ баспасμз ќызметініњ мєлімде-
геніндей, "Еуразиялыќ банк" АЌ айыпталушы тарап "Иволга
Холдинг" ЖШС-не 80 миллион АЌШ доллары кμлемінде ќарыз
берген. Ќарыз алушы несиелік шарт бойынша міндеттерін орын-
дамаѓан (міндетті 1 жылдан астам орындамаѓан). "Иволга Хол-
динг" ЖШС уаќытша басќарушысы айыптау мерзімін ±зартуды
с±рады. ¤йткені, ќарыз алушыда м‰лкі мол, сондыќтан ќаржы-
шаруашылыќ ќызмет бойынша аќпарат жинау ‰шін уаќыт ќажет",
– делінген хабарламада.

4 аќпан к‰ні басталѓан сот отырысына тілшілер ќауымы да
барѓан болатын. Алайда, айыпталушы тарап μкілдері судьяѓа
соттыњ жабыќ μтуін талап етті. Айтуларынша, сот отырысы
барысында ќ±жаттыќ-ќаржылыќ ќ±пиялар айтылады. Ал арыз
берушілер мен кредиторлар журналистердіњ ќатысќанына ќарсы
болѓан жоќ. Алайда, судья сот жабыќ т‰рде μтсін деген шешім
шыѓарды.

Ќыдырбек
        ЌИЫСХАН¦ЛЫ

 Ќостанайда бейнеќадаѓалау
камераларыныњ кμмегімен бір аптада 493
ќ±ќыќ б±зушылыќ аныќталды. Ќалалыќ
ішкі істер бμлімініњ ќызметкерлері осы
ж‰йені пайдаланып, ќылмыстыќ єрекет
туралы 284, єрт‰рлі оќиѓа туралы 554
хабарды тіркеді. Камералар 30 жол-кμлік
оќиѓасын кμрсетіп берді.

Тєртіп саќшылары 2 аќпан к‰ні бір ќылмысты
аныќтады. "102" тетігіне ќала орталыѓындаѓы бір

д‰кенніњ сатушысы хабарласып, белгісіз біреудіњ
аќша ±рлаѓанын айтты. Бейнеќадаѓалау инспек-
торы кμрші аулаларды ќарау кезінде д‰кен жаќ-
тан келе жатќан ‰ш к‰діктіні байќап ќалды. Баѓдар
бойынша оќиѓа болѓан жерге жергілікті полиция-
ныњ автопатрулі жіберілді. К‰діктілер ќолѓа т‰сті.

Сол к‰ні такси ж‰ргізушісі белгісіз біреулердіњ
ќаланыњ оњт‰стік бμлігіндегі д‰кенніњ шынысын
сындырып, ішке кіргенін хабарлады. Бейнеќада-
ѓалау инспекторыныњ баѓдарымен полицейлер
к‰діктілерді ±стады.

"Ќауіпсіз жол" шарасы
нєтижесіз емес

 "Ќауіпсіз жол" жедел-алдын алу
шарасы μткен ‰ш к‰нде ќостанайлыќ
полицейлер 1045 ќ±ќыќ б±зушылыќты
аныќтады.

Іс-шара барысында кμлікпен келе жатып теле-
фонмен сμйлескен  129 жєне белдік таќпаѓан 255
ж‰ргізуші єкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Жергілікті полиция ќызметініњ аѓа инспекторы

Ю.Панасенконыњ айтуынша, облыс полицейлері
жол ќозѓалысына баќылауды к‰шейтіп, жол ере-
жесін б±зу жаѓдайларын аныќтады. Ењ кμп тараѓан
ќ±ќыќ б±зушылыќтыњ бірі – жолдан белгіленбеген
жерден μту. Облыста осындай 162 факті тіркелді.
Жылдамдыќты асырѓан 70 ж‰ргізуші єкімшілік
жауапкершілікке тартылды. Мас болып кμлік
ж‰ргізген 28 ж‰ргізуші ±сталды.
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ЕСКЕ АЛУ

Еске алу
Кμњілі кењ, ж‰регі жомарт, абзал азамат, ќамќор

аѓа, сыйлы іні, адал жар, мейірімді єке, аќылшы ата
бола білген К¤ШМЫРЗИН Єлм±ќан Кμшмырза±лы-
ныњ б±л фєниден озѓанына 2016 жылдыњ 9 аќпан
к‰ні бір жыл толады. ¤зіњізді жоќ деуге єлі де ќимай-
мыз, ќиналамыз... Зымырап μтіп жатќан уаќыт μзіњізді
бізден алыстатса да, ж‰регімізде мєњгі ќаласыз.

¤мірден с‰рінбеген ±лы μткелде,
Біліммен шыѓа білген биіктерге.
Мєњгілік сапарѓа сіз кетсењіз де,
¤шпестей ќаласыз сіз ж‰ректерде.
¦рпаѓыњ асулардан асып μтсін,
Ќайѓы кμрмей, мерейі тасып μтсін.
Жаќсылыќ кμп жасаѓан жаќынына,
Алла сізге ж±маќ баѓын нєсіп етсін.
"Жатќан жеріњіз жайлы болып, ќабіріњіз н±рѓа тол-

сын",– деп саѓынышпен еске алушылар: аѓа-жењгелері, іні-келіндері, ж±байы,
балалары, немере-шμберелері.Мен кμкемді ќатты саѓындым...

Асќар тауым шаѓылып, бєйтерегім
ќ±лаѓалы міне бір жыл болды. Арада
жыл μтсе де, жан-д‰ниемді алай-
д‰лей  к‰йге т‰сірген саѓыныш оты,
μзегімді μртеп жіберердей к‰й ке-
шемін. Кμњілге ерік беріп, жанарым-
нан аќќан сарѓайѓан саѓыныштыњ
кμз жасын ќ±рѓата алмай ќаламын.
Жењісім мен жењілісімді, ќуанышым
мен ќайѓымды бірге бμлісіп, кμњіліме
медеу болѓан сєттерге ќайтып орал-
сам шексіз баќытќа кенелер едім.

Кейде осыныњ бєрін ќорќыныш-
ты т‰стей ±мытып, баќытты шаќта-
рѓа сапар шексем ѓой деп арман-
даймын. Алайда, амал нешік. С±м
ажал єкемізді 2015 жылдыњ 11 аќпа-
нында алып кетті. Б±л к‰н μзгеге
єдеттегідей кμрінсе, б±л дата мен
‰шін μмірімніњ ажырамас бμлшегіне

айналѓан, аќкμкемнен айрылѓан к‰н
болып жадымда мєњгіге ќалды. Кей-
де, ‰йге ж‰зі жарќырап кіріп келетін-
дей кμрінеді. Бєріміз дастарќан ба-
сына жиналып, єдеттегідей тањѓы
шайымызды ішіп, к‰нделікті к‰йбењ
тіршілік μрби беретіндей кμрінеді де
т±рады. Ешќайсысымыз єкеміздіњ
μмірден μткеніне сенгіміз келмейді.

Отбасында ‰йдіњ кенжесі болѓан-
дыќтан ба, кμкем маѓан ерекше
ыстыќ еді. Єке туралы маќала, не
болмаса єњгіме оќысам, ішкі жан
д‰нием μртеніп сала береді... Кейде
сені кμрсем, армансыз сμйлессем,
саѓынышымды бассам деп арман
ќиялѓа беріліп кетемін. Біраќ адам
баласы м±ндайда єлсіз, ќолынан т‰к
те келмейді екен-ау. Саѓындым. Тым
болмаса соњѓы рет кμріп, ќоштаса
да алмадым. Сол к‰ні кењ мањдайы-
на алаќанымды тосып, "Єкетайым-
ау, ќайда кеттіњ бізді тастап..." де-
генім єлі есімде. М‰мкін мен сμйле-
сем оянар деп ойладым, т‰сімдей
болды. Кμкем болса, бір уыс  аппаќ
болып жатты. Денесі м±здай суыќ
еді... Т±ла бойым дірілдеп, жон ар-
ќам шымырлап, кμкірегім ќарсы ай-
ырылѓандай к‰й кештім. Бєрінен
б±рын єкемізбен 40 жыл отасќан
анамызѓа ауыр тиді. Ќаладан кел-
ген сайын анамыз к‰ліп ќарсы алып,
єкеміздіњ жоќтыѓын білдірмеуге ты-
рысады. Алайда, тμрдегі орын ойсы-
рап т±рады.

"Шіркін-ай, Аллам ѓ±мырын кішке-
не ±зартып, меніњ,  ±лыныњ жоѓары
оќу орнымды аяќтаѓанымды кμрсе
ѓой..." – деп, кейде ќамыѓам. Єлі де
кμрер ќызыѓы кμп еді ѓой... Біраќ, енді
"Жазмышќа не шара, Жаратќанѓа да
жаќсы кісі керек кμрінеді" деп μзімізді
μзіміз ж±батуѓа мєжб‰рміз. Ќолы-
мыздан келетіні, Жаратќаннан "Жа-
тќан жері жайлы, топыраѓы торќа бо-
лып, алды пейіш, арты кеніш бол-
сын!" деп д±ѓа тілеу ѓана. Ендігі бар
байлыѓымыз анамыздыњ тілегін
тілеп, єкемізге кμрсете алмаѓан бар
жаќсылыќты беру – перзенттік па-
рызымыз.

Жыл болды к‰тіп ж‰рміз
келмейсіз,

Сізді к‰нде кеп ќалар деп іздейміз.
Сіз мєњгіге кетіпсіз ѓой μмірден,
Сонда да біз б±л шындыќќа

сенбейміз.
Ж‰ректесіз мєњгі біздіњ кμњілде,
Жас таусылды кμзден

біздіњ тμгіле.
Жайлы болсын жатќан жеріњ

ЄКЕШІМ,
Самѓап ж‰рші жєннаттыњ тμр

кμгінде.
Єкешім саѓынамыз,сарѓаямыз,
Алланыњ жазѓанына баѓынамыз.
Єкешім жасамаѓан ѓ±мырыњды,
Иє, Раббым анамызѓа нєсіп етсін

деп жалынамыз!
Еске алушы балањ
Арман АРЫСТАН.

Еске алу
Мейірімді єке, адал жар Ќасенхан±лы

Тμлеубай егер ортамызда ж‰ргенде 5 аќпан-
да 60 жасќа толар еді.

Бір ±яныњ алтын діњгек пірі едіњ,
Балаларыња аспандаѓы к‰н едіњ.
Тμте келіп алып кетті с±м μлім
Тμбемізге жауып кетті т‰негін.

¦л-ќыз ќалды ж‰з паршалап ж‰регін,
Жарыњ ќалды ќайѓы ж±тќан рењін.
Бауырларыњ амал таппай аћ ±рды,
Патша ќ±дай бермегесін тілегін.

Жаратылѓан адалдыќтан пенде едіњ,
Жанымызды азыраќ к‰н тербедіњ.
Армандарыњ асќаќ еді-ау, амал не,
¦л-ќызыњныњ кμп ќызыѓын кμрмедіњ.

Еске алушы досы Сабыржан Жаппасбаев, апасы Рая.

Саѓындым сені, жан єке

Ќазіргі  заманѓа сай  бала
тєрбиелеу  аса ‰лкен  жауап-
кершілік пен білімді талап
етеді. Ќазаќ ‰шін отбасынан
киелі ештење жоќ. ¤мірге кел-
ген нєрестеге ана махаббаты мен
кіршіксіз таза кμњілі ауадай
ќажет. Отбасы – сыйластыќ,
жарастыќ орнаѓан орта. Отбасы
–  бала тєрбиесініњ ењ алѓашќы
±жымы. Баланыњ тєрбиелі бо-
лып μсуіне берекелі отбасыныњ
єсері мол. Отбасыныњ ењ мањыз-
ды ќызметтерініњ бірі – тєрбие
беру.

Баланы 3 жасына дейін ата-
ананыњ тєрбиесінде болса, содан
кейін бала-баќшаѓа орналасты-
рады осы сєттен бастап бала
‰лкен ±жымныњ тєрбиесіне
‰йрене бастайды. "Тєрбие – тал
бесіктен" демекші, бала ата-
анасынан алѓан жаќсы тєрбие-
сін ‰лкен ±жымда тєрбиеші-
лердіњ кμмегімен, ата-аналар-
дыњ ќолдауымен єрі ќарай ±шта-
стырады. Заманауи білім беру-
дегі жањашылдыќтар балаѓа
мектепке дейінгі білімніњ ірге-
тасы бμбекжай-баќшасынан
ќаланады. Біздіњ Ќостанай ќала-
сыныњ орталыѓындаѓы №61
бμбекжай-баќшасында балалар-
дыњ жан-жаќты дамуына кμп
мєн беріледі, сондыќтан бμбек-
жай-баќша басшылары тєрбие-
шілерге жања технологиялар
бойынша жєне б‰лдіршіндердіњ
тілдерін дамытуда єрт‰рлі
єдістерді пайдалануды талап
етеді. Тєрбиеленуші бμбекжай-
баќшада єр ±йымдастырѓан іс-
шарадан ‰йренген тєлімдерін
отбасында маќтанышпен ќайта-
лайды. Мектеп жасына дейінгі
балалардыњ жай жєне ќ±рмалас
сμйлемдердіњ т‰рлерін толыќ
ажырата алатындай дєрежеге
жеткізілуі ќажет, сондыќтан

Тєрбие тал бесіктен
басталады

баланыњ тілін дамыту, жаќсы
жетілдіру ‰шін т‰рлі єдістеме-
лер ќолданылады.  Мысалы, ба-
лаѓа оќу іс-єрекеті ќызѓылыќты
болу ‰шін театрлыќ ќойылым-
дарда балалар т‰рлі кейіпкердіњ
рμлін сомдау арќылы ќызыѓу-
шылыќтары оянып, берілген
тапсырманы ‰йренгенше асы-
ѓып, тєрбиешілердіњ айтќанын
тез арада жаттап алуѓа тырыса-
ды. Ќанша дегенмен б±л жерде
тєрбиешілердіњ ењбегі зор. Ба-
ланыњ жеткен жетістігіне ата-
ана ќандай ќуанса, тєрбиешілер
де ‰йреткендерін ќатесіз орын-
даса, шаттыќќа бμленеді. Жа-
ќында № 61 бμбекжай-баќшасы-
ныњ "Ќыз-ѓалдаќ" тобыныњ ба-
лалары Ы.Алтынсариныњ 175
жылдыѓына орай м±ражайѓа
ќонаќќа барды. Онда Ы.Алтын-
саринныњ "Маќта ќыз бен
мысыќ" шыѓармасын сомдап,
тобымыздыњ балалары ‰лкен
ќуанышпен оралды.

Мектепке дейінгі  педагоги-
ка мектеп жасына дейінгі бала-
ларды тєрбиелеу, білім беру, да-
мыту туралы жєне оныњ негізгі

зањдылыќтарын зерттейтін
ѓылым. Тіл дамытудан ±йым-
дастырылѓан оќу іс-єрекетте-
рінде балаларда ‰йретілетін
кμркем шыѓармалардыњ єрќай-
сысыныњ тєрбиелік мєні бар.
Сол кμркем туындылар арќылы
берілетін тєрбие мектепке
дейінгі педагогика ќамтитын
тєрбиеніњ т‰рлеріне байланыс-
ты болады. Олай болса тіл дамы-
ту єдістемесі бала тілін дамыту-
да педагогиканыњ негізгі зањды-
лыќтарын ескереді.

Ќорыта келе айтарым, бала-
ныњ тілініњ д±рыс дамуына
ќиындыќтарѓа мойымай, ‰йре-
туге жалыќпай тєрбиешілермен
ата-аналар бірлесе отырып
ж±мыс істеген жаѓдайда кμп
нєтиже береді. Бμбекжай-баќ-
шамыздан заманѓа сай, дарын-
ды да талапты, келешегі ке-
мелді, отанына адал ±рпаќ
тєрбиелейік  демекпін.

Алмаг‰л Ж¦МАБАЕВА,
№61 бμбекжай-

балабаќшасыныњ
тєрбиешісі.

Ќостанай ќаласы.

БІЛІМ

Тартысќа толы
сайыс

Облыс орталыѓында дарынды оќушыларѓа арналѓан
мектептер арасында "Дарын ж±лдыздары" деген атпен
кμпсайысты спорттыќ ойындардан жарыс болып μтті.
Сегіз адамнан ќ±ралѓан командалар ±зындыќќа секіру,
жеке сындаѓы оќушылар жарысы, есеп шыѓару, ќаппен
секіру, асыќ ату, арќан тарту сияќты  ойын т‰рлерінен
баќ сынады.

Ќызыќќа єрі тартысќа толы μткен жарыста ‰шінші
орынды дарынды балаларѓа арналѓан  Озат мектебі,
екінші орынды Ќазаќ-т‰рік лицейі иеленсе,
Ы.Алтынсарин атындаѓы дарынды балаларѓа арналѓан
мектеп-интернаты командасы жењімпаз атанды.

Сайысќа "Дарын" республикалыќ ѓылыми-
практикалыќ орталыѓыныњ аѓа єдіскерлері Салтанат
Байділдина жєне Г‰лнар Зайкинова ќазылыќ етіп,
жењімпаз командалар марапатталып, сыйлыќтарѓа ие
болды.

Айбек СЄРСЕНГЕЛДИН,

Ы.Алтынсарин атындаѓы дарынды балаларѓа

арналѓан мектеп-интернатыныњ дене шыныќтыру

пєнініњ м±ѓалімі.

 СПОРТ
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Ќ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз-70!
Жанкелдин ауданыныњ Ќалам-Ќарасу ауылында т±ратын

анамыз, ‰лкен бір єулеттіњ аќылшысы Несібелді Кμбекќы-
зы К¤БЕКОВА 8 аќпан к‰ні 70 жасќа толады. Біздер анамыз-
ды  осынау мерекесімен шын ж‰регімізден ќ±ттыќтаймыз. Асыл
Ана, деніњіз сау, ѓ±мырыњыз ±заќ болсын! ¦л-ќыздарыњыз-
дыњ, немере-жиендеріњіздіњ ќызыѓын кμруге жазсын Алла!

Ќ±тты болсын 70 жасыњыз,
Сексенніњ де сењгірінен асыњыз.
Ќуат алып,  денсаулыќтыњ нєрінен,
Ж‰зіп μтіп ж‰зге аяќ басыњыз!
Балалардыњ арасында ж‰ріњіз,
Шаттыќ н±рдан ашыќ болсын ж‰зіњіз!
Тілек еттік шын ж‰ректен бєріміз
Мыќты болып ±заќ μмір с‰ріњіз!

Ќ±ттыќтаушы балалары – Жањаг‰л,
Маќсат-Дина, Жанар-Бекболат, Т±рар,
Анар-Жанат, Єйгерім-Р‰стем, Динара,

                          жиендері, немерелері.

Мерейтой-60!
Науырзым ауданы ¤лењді ауылында т±ратын

ардаќты єке, адал жар, єулетіміздіњ тірегі ШЕРБАЕВ
Тμлеген Сабыр±лын 60 жасќа толатын торќалы
тойыњызбен  шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз!

Сізге зор денсаулыќ, ±зар ѓ±мыр, баќыт тілей оты-
рып:

Ќ±тты болсын ќуанышты к‰ніњіз,
Баќытты боп шаттыќ μмір с‰ріњіз.
Алпыстыњ да асќарына жеттіњіз,
 Енді ж‰зге ќ±лаш сермеп шыѓыњыз.

 Ізгі тілекпен: ж±байы, балалары,
к‰йеу балалары, келіндері, немерелері.

Мерейтой-60!
Ќостанай ќаласыныњ т±рѓыны аяулы да ардаќты

єкеміз  БІРЖІКЕНОВ Амандыќ Єбдіѓали±лын аќпан
айыныњ 6-да толатын  60 жас  мерейтойымен шын
ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз!

Єкемізге салауатты μмірдіњ саулыѓын, єрбір сєтті
к‰нніњ ќуанышын, берекелі ењбектіњ баќытын, ±рпаќ-
тарыњыздыњ, немере-жиендеріњіздіњ, шапаѓат мейі-
ріміне бμленіп, ортамызда ойнап-к‰ліп анамызбен
бірге ±заќ μмір жолын  тілей отырып мына μлењ жол-
дарын сізге арнаймыз.

Ќ±тты болсын ќуанышты к‰ніњіз
Баќытты боп шаттыќ μмір с‰ріњіз.
Алпыстыњ да асќарына жеттіњіз,
Енді ж‰зге ќ±лаш сермеп шыѓыњыз.
Мереке к‰н н±рѓа толсын ж‰зіњіз,
Ќуаныњыз, шаттаныњыз, к‰ліњіз,
Бала-шаѓа ќызыѓына кенеліп,
Ортамызда ±заќ μмір с‰ріњіз!

Игі тілекпен: ж±байыњыз Рсалды, балаларыњыз, келіндеріњіз жєне
немерелеріњіз.

Мерейтой-60!
Ќостанай ќаласында т±ратын Амандыќ Єбдіѓа-

ли±лы БІРЖІКЕНОВ 6 аќпан к‰ні асќаралы 60
жасќа толады. Осы мерейтойымен шын ж‰ректен
ќ±ттыќтаймыз. Ќашанда шындыќты тура айтатын,
єулетіміздіњ асќаќ абыройын, туѓан-туыстарыныњ
ќамын ойлап ж‰ретін, μрмекші μтірікке жайсањ жаны
ќас, тау басынан артыќ жаман сμзді асырмайтын
тентек, єрі аќылды інім жан-жары Рысалды екеуі
±лаѓатты ±л, ќазыналы ќыз μсіріп бєріне жоѓары білім
алдырып, ±лын – ±яѓа, ќызын – ќияѓа ќондырды.
Б‰гінде бєрінен несібелі немерелерін с‰йіп, тєлімді
тєрбиесіне зор мєн беріп отырѓан баќытты отбасы.
Алдаѓы μміріне зор денсаулыќ, ±заќ ѓибратты ѓ±мыр
тілей отырып, озыќ ойѓа алѓан барлыќ асќаќ ар-
мандарыныњ орындалуына тілектеспіз.

Игі тілекпен: ¤мірзаќ-Рысай.

Алдаѓы 5-17 аќпан
аралыѓында Алматы
ќаласында Ќазаќстан
Республикасы жоѓары оќу
орындарыныњ студенттері
арасында ќысќы
универсиада μтеді. Спорт
сайысына А.Байт±рсынов
атындаѓы Ќостанай
мемлекеттік
университетініњ
спортшылары да ќатыспаќ.

Студенттер арасындаѓы VI
ќысќы универсиадаѓа ЌМУ-дан
жиырма бес студент жєне бес
жаттыќтырушы маман барады.
Ќатысушылардыњ арасында об-
лыстыќ, республикалыќ жєне  ха-
лыќаралыќ жарыстардыњ чем-
пиондары бар. Университеттіњ
спортшылары былтыр жалпы ко-
мандалыќ есепте бірінші орынѓа
ие болды. Биылѓы маќсат та сол
межеден кμріну. Университет бас-
шылыѓы спортшылардыњ жатты-
ѓуына, универсиадаѓа барып-ке-
луіне барлыќ жаѓдайды жасап
отыр. Жоѓары нєтиже кμрсеткен

Ќымбат
   ДОСЖАНОВА

Универсиадаѓа ќатысады

студенттерге оќу процесінде же-
њілдіктер ±сынылып, "Мєдениет"
гранты таѓайындалады екен. Ал-
матыѓа баратын делегация жол-
сапардыњ алдында оќу орныныњ
студенттерімен кездесті. Басќо-
суѓа университеттіњ бірінші про-
ректоры Орынбай Таѓаев ќаты-
сып, спортшыларѓа сєттілік тіледі.

– Мемлекет басшысы б±ќара-
лыќ спортты дамытуѓа єрќашан
кμњіл бμліп келеді. Біздіњ оќу ор-
ныныњ басшылыѓы да салауат-
ты μмір салтын насихаттаудан

жалыќќан емес. Алда республи-
калыќ универсиада т±р. Баќ пен
баптыњ сыналар шаѓында біздіњ
спортшы студенттеріміз жењіске
жетіп, ќуанышпен оралады деп
сенеміз. Жоѓары нєтижеге жету-
ге сіздердіњ м‰мкіндіктеріњіз бар,
– деді ЌМУ-дыњ бірінші прорек-
торы Орынбай Таѓаев.

СУРЕТТЕ: делегациямен кез-
десу сєті.

Суретті т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

ЌЫСЌЫ СПАРТАКИАДА

Рудный ќаласындаѓы "Горняк"
жастар спорттыќ клубында "ССК¤Б"
АЌ мен еншілес кєсіпорын ж±мыс-
керлері арасындаѓы дєст‰рлі ќысќы
спартакиаданыњ салтанатты ашылу
рєсімі μтті. Осымен 21-рет ±йымда-
стырылып отырѓан спорт додасын-
да 200-ге жуыќ ќатысушы екі ай
бойы волейбол, баскетбол, мини-
футбол, стритбол, ‰стел теннисі,
шахмат, нысананы кμздеп ату, гір
тасын кμтеру, арќан тартыс, шањѓы
мен ж‰зу эстафетасы бойынша
μзара баќтарын сынамаќ.

Спартакиаданыњ ашылуында
спортшыларды бірлестік президенті
атынан єлеуметтік мєселелер жєне
корпоративтік мєдениет басќармасыныњ басшы-
сы Александр Макаренко ќ±ттыќтады.

– Тамаша дєст‰рдіњ ешќандай даѓдарысќа
ќарамастан жалѓасын тапќандыѓына ќуанышты-
мын. Еуразиялыќ Топ пен кен алыбы ‰шін ж±мыс-
керлердіњ ењбек ќауіпсіздігі мен денсаулыѓынан
асќан байлыќ жоќ. Сондыќтан б±л спорттыќ жа-
рыстар еш жараќатсыз, єрі єділ μтуін тілеймін, –
деді ол.

Сондай-аќ "ССК¤Б" АЌ Кєсіподаќ ±йымыныњ
тμрайымы Татьяна Шерстобитова мен "Горняк"
ЖСК директоры Андрей Масюк ќатысушыларѓа
жылы лебіздерін білдірді. Олар μз сμзінде кен
алыбындаѓы "Жастар" баѓдарламасыныњ мањыз-

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

Игі дєст‰р жалѓасын тапты

дылыѓына тоќталып, спорттыќ жарыстардыњ
±жымдаѓы ќарым-ќатынасты жаќсартатынын
атап μтті.

Биыл "А" (ірі бμлімшелер) жєне "Б" (шаѓын
бμлімшелер) тобында ењ ‰здік атану ‰шін 18 ко-
манда жарысќа т‰седі. Алѓашќы к‰ндердіњ μзінде
олар ерлер арасындаѓы волейбол, шахмат пен
ж‰зу эстафетасында жоѓары дењгейдегі дайындыќ
пен жењіске деген ќ±лшыныстарын кμрсете алды.
Спартакиада Наурыз мерекесіне дейін жалѓаса-
ды. Жалпы, ќорытынды бойынша ќос топтыњ же-
њімпаздары кєсіподаќ комитеті мен "Н±р Отан"
партиясы таѓайындаѓан арнайы кубок пен аќша-
лай сыйлыќтарѓа ие болады.

Ќазаќстан Республикасы ‡кіметініњ 29.01.2016 ж. № 39 "Азаматтарѓа
арналѓан ‰кімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялыќ емес акцио-
нерлік ќоѓам ќ±ру туралы" (б±дан єрі – Корпорация) Ќаулысына сєйкес
2016 жылдыњ 1 наурызынан бастап Ќазаќстан Республикасы Инвестиция
жєне даму министрлігі Байланыс, аќпараттандыру жєне аќпарат комитетініњ
"Халыќќа ќызмет кμрсету орталыѓы", Ќазаќстан Республикасы Єділет
министрлігініњ "Жылжымайтын м‰лік орталыѓы", Ќазаќстан Республикасы
¦лттыќ экономика министрлігі Ќ±рылыс, т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруа-
шылыѓы жєне жер ќорын басќару істері жμніндегі комитетініњ "Жер кадаст-
рыныњ ѓылыми-μндірістік орталыѓы" республикалыќ мемлекеттік кєсіп-
орындар жєне Ќазаќстан Республикасы денсаулыќ саќтау жєне єлеуметтік
даму министрлігініњ "Зейнетаќы тμлеу жμніндегі мемлекеттік орталыѓы"
республикалыќ мемлекеттік ќазыналыќ кєсіпорны жарѓылыќ капиталда
мемлекеттіњ ж‰з пайыздыќ ќатысуымен Корпорацияѓа ќосылуы жєне ќайта
ќ±рылуы арќылы ќайта ±йымдастырылатыны туралы хабарлайды.

Ќатысты с±раќтар бойынша мына мекенжайы: Ќостанай ќ-сы, Досжа-
нов к-сі,  184/1, тел: 39-25-79.

 Ќазынаѓа ќарызы
барлармен ж±мыс ќыза
т‰сті. Сот орындаушылары
полиция ќызметкерлерімен
бірігіп рейдке шыќты. Шара
барысында бірнеше кμлік
айып т±раѓына ќойылса,
ондаѓан ж‰ргізушіге ескерту
берілді.

Ќостанай μњірі бойынша 3
мыњѓа тарта азамат ќазынаѓа
ќарыз. Олардыњ дені жол ере-
жесін б±зѓандар. Айыпп±лдарын
уаќытылы тμлемегендерге жаза
ќатањ. Кμліктерін айып т±раѓына
жіберіп, ж‰ргізушіге таѓы айыпп±л

Ш±ѓа
   ЌОЊЌАБАЙ

Борышкерлер
жалтара алмайды

салынады.
Єкімшілік полиция басќарма-

сыныњ бμлім басшысы Урала
Ќожыќованыњ айтуынша, жинал-
ѓан айыпп±л соммасы 722 млн.
тењге. Оныњ 402 млн. тењгесі ѓана
μндіріліпті:

– Ќостанай облысында
μндіріп алу 55% ќ±райды. Б±л

ретте "Поток" кешені ‰лкен кμмек
кμрсетіп отыр. Іздестіру базасы-

мен, бейнебаќылау камерасымен
жєне жылдамдыќ μлшегіш ќ±ра-
лымен жараќтандырылѓан ар-
найы автокμлігі бар. Осы ќ±рыл-
ѓыныњ арќасында μткен жылы 98
миллион тењге ќарызы бар 8 мыњ-
нан артыќ борышкердіњ ќары-

зын μндіріп алдыќ, – деді
У.Ќожыќова.

Рейдке ќатысушы, облыстыќ
єділет департаментініњ сот орын-
даушылар бμлімініњ басшысы
Бекболат Баниязов айыпп±лдар-
ды μндіріп алуда полицейлердіњ
кμмегі кμп тиіп жатќанын айтады:

– Айыпп±лдарды μндіріп алу

кезінде учаскелік инспекторлар
мен жол полицейлермен тыѓыз
ж±мыс істей отырып, шараларды
бірлесіп атќарамыз. Мєжб‰рлі
т‰рде айыпп±лдарды μндіріп алу
кезінде ќатањ шаралар ќолда-
нуѓа дейін барамыз, – дейді ол.

Мєжб‰рлі т‰рде μндіріп алу
шараларыныњ бірі – кμліктерді
алу. Б±л к‰ні ќ±зырлы орган
μкілдері бірнеше кμліктерді айып
т±раѓына тоѓытты.

Ќазір сот орындаушылары
ќарызгерлерге уаќытында тμлен-
беген айыпп±лдар сот орындау-
шыларыныњ бірден базасына
енетінін ескертеді. Ќарызгер
м‰лігінен айырылѓанымен ќоса,
шет елге шыѓуына шектеу ќойы-
лады.
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Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен сєйкес
келе бермейдi. Редакция оќырман хаттарына жауап бермейдi, оны
ќайтармайды.  ‡ш компьютерлiк беттен асатын материалдар
ќабылданбайды.  “Ќостанай тањында” жарияланѓан материалдарды
сiлтемесiз кμшiрiп басуѓа болмайды. Жарнама мен хабарландырулар-
дыњ мазм±ны мен мєтiнiне жарнама берушi жауап бередi.

А  – аќылы жарияланым.
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"Увильды" шипажайы Челябі об-
лысына ќарасты Увильды кμлініњ
жаѓасында орналасќан кμпсалалы
емдеу-сауыќтыру кешені. Ал, Челябі
облысы мен Орал аймаѓыныњ ењ
єдемі, ењ таза кμлі саналып ќана ќой-
май, шипалы емімен д‰йім єлемніњ
ыќыласына бμленген Увильды кμлін
б‰гіндері білмейтін жан кемде-кем
шыѓар. Кμлдіњ ќ±мды жаѓажайы шо-
мылуѓа, демалуѓа арналѓан жайлы
жер. Ауасы да жанѓа жайлы, ќорша-
ѓан табиѓатыныњ кескін келбетініњ μзі
керемет. Єсем табиѓаты, тіпті басын
кμкке тіреген аѓаштары да адам бой-
ына к‰ш-ќуат береді. Сексен бес
жылѓа жуыќ тарихы бар б±л шипа-
жайда адамныњ денсаулыѓын ны-
ѓайтуѓа, шипалы ем алуына барлыќ
жаѓдай жасалѓан. Сондай-аќ,
"Увильды" шипажайы радон суымен,
сапропель балшыѓымен д‰йім елге
танымал. М±ндаѓы ќайталанбас та-
биѓи радон сулары шипажайдаѓы
кμптеген медициналыќ баѓдарлама-
ларѓа кењінен пайдаланылады. Ра-
дон суы эндокриндік ж‰йені т±раќ-
тандырып, иммундыќ ж‰йені жаќ-
сартады, сондай-аќ, ќабынуѓа
ќарсы, ж‰рек-ќан тамырлары жєне
неврологиялыќ ауруларды емдеуге
таптырмайтын шипасы мол су бо-
лып табылады. Ал, ќ±рамы минерал-
ды т±здар мен микроэлементтерге
бай сапропель балшыѓы да ќан ай-
налымын жаќсартып, аѓзадаѓы шлак-
ты шыѓаруѓа, теріні дєрумендермен
жєне микроэлементтермен байы-
тып, ќартаю процесін тежейді. Сон-
дыќтан, сапропель балшыѓы "Увиль-
ды" шипажайында кμптеген аурулар-
дыњ алдын алуѓа ќолданылады.
Аѓзаѓа ж±мсаќ єсер ететін балшыќ-
тыњ балаларды, ќарттар мен ауру-
дан єлсіреген адамдарды емдеуде
кμп пайдасы бар. Отыздан астам
елдіњ арасындаѓы емдік балшыќтар
арасында шипажайдыњ б±л бал-
шыѓы тоѓызыншы орында кμрінеді.

Білікті дєрігердіњ айтуынша,   кез-

"Увильды" шипажайы – дертке дауа, жанѓа шипа

Ќостанайѓа Челябі облысына
ќарасты "Увильды" шипажайыныњ бас

директоры, Ресейдіњ ењбек сіњірген
дєрігері, медицина ѓылымдарыныњ
докторы Александр Мицуков келді.

Ќостанайлыќтармен кездесуі
барысында "Ќазіргі заман

адамыныњ денсаулыѓы"
таќырыбында лекция оќыѓан

тєжірибелі дєрігер
жиналѓандарѓа денсаулыќ

туралы, салауатты μмір салты,
д±рыс тамаќтану тєртібі мен

±заќ μмір с‰рудіњ сыры жайлы
єњгімелеп, жоѓарыда аты аталѓан шипажайдыњ тыныс-

тіршілігі, ондаѓы емдік шаралардыњ пайдасы турасында
айтып берді.

ДЕНСАУЛЫЌ

келген адам ±заќ μмір с‰руі ‰шін ењ
алдымен д±рыс тамаќтану тєртібін
±стануы ќажет. Осы маќсатта, ши-
пажайда адамды табиѓи жолмен сау-
ыќтыруѓа арналѓан орталыќ ж±мыс
істейді. Онда лимфология жєне эн-
доэкологиялыќ медицина, яѓни аѓза-
ны ќалыпќа келтіру баѓдарламасы
бойынша ем ж‰ргізіледі. Ѓалымныњ
сμзінше, эндоэкология – б±л адам-
ныњ ішкі ортасы туралы ѓылым.

– Б‰гінде сыртќы ортаныњ ласта-
нуы жєне экология даѓдарысы орга-
низмніњ ішкі ортасыныњ ластануы
мен даѓдарысын тудыруда. Денсау-
лыќты жаѓымсыз жаѓдайлардан
ќорѓау ‰шін, аѓзадаѓы уытты заттар
дењгейін тμмендету жєне оны сырт-
ќа шыѓаруды ‰йрену керек. Б±л
мєселені шешу ‰шін медицинадаѓы
жања баѓыт – эндоэкология ѓылымы
орын алды. Аѓзаныњ улану єсерінен
организм жасушалары жараќаттана-
ды, аѓзаныњ ќорѓаныс к‰штері

тμмендеп, аурудыњ клиникалыќ
кμріністері біліне бастайды. Токсика-
лыќ заттардыњ єсерінен бірінші орын-
да иммунды жєне лимфалыќ ж‰йе-

лер заќымданады. Эндоэкология-
лыќ тепе-тењдіктіњ б±зылысы жања
аурулардыњ пайда болуына себеп-
кер болады. Осыѓан орай, ќазіргі
уаќытта эндоэкологиялыќ ќалпына
келтіру ж‰йесі ќалыптасты. Б±л єдіс
организмді токсиндерден тазарту
‰шін ќолданылады. Міне, біздіњ ши-
пажайдаѓы адам денсаулыѓын та-
биѓи сауыќтыру орталыѓыныњ ма-
мандары осы єдіспен емдейді, –
дейді білікті дєрігер Александр Ми-
цуков.

Ѓалымныњ айтуынша, м±ндай эн-
доэкологиялыќ сауыќтырудан кейін
адамныњ аѓзасы организмдегі со-
зылмалы сырќаттармен μзі-аќ к‰ре-
се алатын болады. Созылмалы сыр-
ќаттардыњ жиі-жиі сыр беруі тμмен-
деп, жиі дєрі-дєрмекке тєуелділік те
азаяды, иммунитет ќалпына келіп,
артыќ салмаќтан арылып, бет терісі
жаќсарып, жалпы аѓза жасарып,
адамныњ денсаулыѓы толыќтай т‰зе-

леді.
Б‰гінде "Увильды" шипажайы

жеке Ми клиникасымен де кењінен
танымал. Емханадаѓы білікті де
тєжірибелі дєрігерлер заманауи ме-
дициналыќ аппараттармен, арнайы
емдік шаралармен, физиоемдеулер
арќылы мидыњ ќантамырлары
ж‰йесін, ж‰йке ж‰йесін, бас ауруы,
бастыњ айналуы,  ±йќыны ќалыпќа
келтіру, есте саќтау ќабілетініњ б±зы-
луы, инсульт, к‰йзеліс, невроз бен
ќатты ќорыл сияќты сырќаттарды
толыќ емдеп жаза алады. Сондай-
аќ, емханаѓа ем алуѓа барѓан нау-
ќас ењ алдымен невропатолог
дєрігердіњ ќабылдауында болып, то-
лыќтай клиникалыќ тексерістен
μткізіледі. Ал, емханада клиникалыќ
жєне биохимиялыќ кμрсеткіштерді
аныќтайтын арнайы диагностикалыќ
зертхана да бар. Осы к‰нге дейін б±л
клиникадан ‰ш мыњѓа жуыќ науќас
емделіп шыќќан кμрінеді.

Шипажайдаѓы кардиологиялыќ,
пульмонологиялыќ, урологиялыќ, ги-
некологиялыќ, гастроэнтерология-
лыќ, ревматологиялыќ, эндокрино-
логиялыќ, офтольмологиялыќ жєне
жалпы терапиялыќ баѓдарламалар
арќылы да сырќатына дауа іздеген
жанныњ ем ќабылдап, ќ±лан-таза ай-
ыѓып шыѓуына м‰мкіндік бар.

"Увильды" шипажайыныњ таѓы бір
ерекшелігі, м±нда пышаќсыз-аќ бет-
єлпетті жаќсартып, жасартуѓа да бо-
лады. Б‰гіндері заманауи эстетика-
лыќ жєне инновациялыќ лазерлік
технологиямен ж±мыс істейтін орта-
лыќќа келушілер ќатары да жетіп ар-
тылады.

– Кез келген адам салауатты μмір
салтын ±стану арќылы ±заќ μмір
с‰руге болатындыѓын жєне кез кел-
ген аурудыњ емі бар екендігін білуі
тиіс. Біздіњ б‰гінгі лекциямыз да ќазіргі
заман адамыныњ денсаулыѓына ар-
налуда. Жасыратыны жоќ, ќазіргі
ќарбаласќан заманда адамдардыњ
дені μз денсаулыѓына немќ±райлы

ќарайды. Салауатты μмір салтын
±станбайды, д±рыс тамаќтану
тєртібіне де кμњіл бμлмейді. Сондыќ-
тан,  осындай лекциялар арќылы біз
адамдарѓа μз денсаулыѓына нем-
ќ±райлы ќарамауды ескерткіміз ке-
леді. Біздіњ кμп салалы "Увильды"
шипажайы Ресейдегі бірегей емдеу
сауыќтыру орны болып табылады.
Біздіњ базамызда стационарлыќ ем
алуѓа да болады. Пластикалыќ хи-
рургия орталыѓы, ми клиникасы, та-
биѓи сауыќтыру орталыѓы, перена-
тальды орталыќ ж±мыс істейді, бєрі
де замануи медициналыќ ќ±рылѓы-
лармен жабдыќталып, емделуші-
леріміздіњ сапалы ем алуына барлыќ
жаѓдай жасалѓан. Біздегі урология-
лыќ жєне гинекологиялыќ орталыќ-
та ерлер мен єйелдер мєселесін
шешуге де толыќ м‰мкіндік бар.
Жалпы, шипажайда жыл сайын он
бес мыњѓа жуыќ емделуші ем
ќабылдап кетеді, Ќазаќстанныњ
μзінен былтыр ‰ш мыњѓа жуыќ адам
демалып, ем ќабылдады. Ќостанай-
лыќтарды да біздіњ шипажайда дем
алуѓа шаќырамыз. Айта кетер жєйт,
сырттан келушілерге де ресейліктер
‰шін сияќты жењілдіктер жасалады,
– дейді шипажайдыњ бас директоры
А.Мицуков.

"Увильды" шипажайына барып,
демалѓыњыз келсе, мына мекен-
жайѓа хабарласуыњызѓа болады:
"Увильды" курорты – Челябі об-
лысы, Аргаяш ауданы, Увильды
поселкесі, индексі 456890, тел: +7
(351) 225-14, 225-16-16, +7 (351-31)
2-36-14, 2-36-16, 2-35-99;
sales_uvildy.ru

Шипажайдыњ Челябідегі кењ-
сесі: 454000, Челябі ќаласы, Соня
Кирова кμшесі, 28. Тел: +7 (351)
263-95-93; 263-95-94; 265-06-90.

350 мыњ тењге
залалды

μтейтін болды

Облыстыќ соттыњ
баспасμз ќызметі
мєлімдегеніндей, Ќарасу
ауданыныњ №2 соты
"Ќазаќстан темір жолы"
¦лттыќ компаниясы" АЌ
ауыл т±рѓыны 37 жастаѓы
азамат Г.-ѓа ќатысты шаѓымы
бойынша азаматтыќ істі
ќарады.

¤ткен жылдыњ 30 ќырк‰йегін-
де Ќарасу ауданыныњ Октябрьск
ауылында жауапкер темір жол
арќылы μз малын айдап μтпек
болѓан. Нєтижесінде, ж‰к поезі
малды соѓып заќымданады. Б±л
факті бойынша Г. єкімшілік
жауапкершілікке тартылѓан.

Талап шаѓымды жауапкер то-
лыѓымен мойындаѓан.

Сот "Ќазаќстан темір жолы"
¦лттыќ компаниясы" акцио-
нерлік ќоѓамыныњ 350 мыњ тењ-
ге материалдыќ залалды μндіру
туралы шаѓымын толыѓымен
ќанаѓаттандырды.

Сот шешімі зањды к‰шіне не-
ген жоќ.

Ќ.МАРАТЌЫЗЫ.
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