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Сарыкμл орталыќ аудандыќ емханасыныњ
зањгері Олеся Тынынбаева, Агробизнес кол-
леджініњ педагог-±йымдастырушысы Ќарлыѓаш
Ќалиева, "Балдєурен" балабаќшасыныњ лого-
педі Валентина Михайлова, Урицк орман шару-
ашылыѓы мекемесініњ ж‰ргізушісі Иван Понома-
рев жєне орманшысы Александр Шмелев жања
‰лгідегі партия билеттерін алды. Таѓыл ауылдыќ
округі бастауыш партия ±йымыныњ тμраѓасы
Ќаду Саќауов, Сорочин негізгі мектебініњ дирек-
торы Телсара Ж±мабаева, Сарыкμл орта мек-
тебініњ  директоры Ерлан Сманов, жастар ре-
сурстыќ орталыѓыныњ директоры Елена Дани-
лова, Севастополь ауылдыќ округі БП¦ тμраѓа-
сы Татьяна Тыртышная "Н±р Отан" партиясы Ќос-
танай облыстыќ филиалыныњ атынан  маќтау
ќаѓаздармен марапатталды.

Жања ‰лгідегі партиялыќ билеттерді Ќостанай

Ќостанай облысы Ќарасу ауданы Челгаш селолыќ округынан бру-
целлезбен ауыратын 392 бас ірі ќара табылѓан. Ќазір аталѓан кеселді
жою іс-шаралары ж‰ріп жатыр. Б±л жайында облыс аппаратында
μткен мєжілісте облыстыќ ветеринария басќармасыныњ басшысы Бе-
рікжан  Ќайыпбай мєлімдеді. Оныњ айтуынша, бруцеллез дерті ќыр-
к‰йек айында аныќталѓан. Кеселге шалдыќќан малдыњ барлыѓы
жергілікті емес, яѓни, Ќостанай облысы аумаѓындаѓы жерлерге иелік
ететін Солт‰стік Ќазаќстан облысы Ѓ.М‰сірепов ауданындаѓы шаруа-
шылыќќа тиесілі.

– Аталѓан шаруашылыќ μњірден-μњірге б±л малдарды баќылау-
сыз тасымалдаѓан. Мал дєрігерлері кеселді 8 ќырк‰йекте ірі ќара малы
жайлауда ж‰ргенде аныќтаѓан, – деді Берікжан Балапан±лы.

Расында да шаруашылыќ басќа жерден мал тасыѓанда жауапты
органдарѓа хабардар ету керек еді. Ал, олар м‰лде м±ны ескерме-
ген.

Облыс єкімі Архимед М±хамбетов осы мєжіліске ќатысып отырѓан
ауыл шаруашылыѓы министрлігі ветеринария комитетіне ќарайтын
облыс  аумаѓы  инспекциясыныњ басшысы Оразбек Батырбековке
аталѓан жайтќа инспекция неге дер уаќытында алдын алмаѓандыѓы
туралы с±раќ ќойды.

– Б±л біздіњ тєжірибеде алѓаш рет кездесіп отыр. Яѓни, дертке ±шы-
раѓан ірі ќара біздіњ облыс аумаѓында баѓылып, μсіріліп келсе, мал
саны есепте Солт‰стік Ќазаќстан облысында т±р. Біз осы жайында
прокуратураѓа шаѓымданѓан едік. Олар шаѓын жєне орта бизнес
μкілдерініњ шаруасына зањ бойынша килікпегенімізді алѓа тартты. Б±л
жерде біз тек баќылаушыныњ ѓана рμлін атќарып отырмыз, – деп
жауап берді Оразбек Батырбеков .

–  Мен б±л жауапты ќабылдамаймын, – деді облыс басшысы. –
Ізденсе, прокуратурада басќа да аныќтамалар бар. Тек баќылаушы-
мын деп отыра бермей, істіњ тезірек алдын алу ќажет еді.

Міне, осындай ќым-ќуыт ќайшы істердіњ тезірек орындалып, одан
єрі насырѓа шаппауы ‰шін μњір басшысы μзініњ бірінші орынбасары
Ѓауез Н±рм±хамбетовке карантиндік іс-шаралар енгізуді келісуі тиіс
барлыќ мемлекеттік органдардыњ іс-ќимылын жеделдетуді жеке μз
баќылауына  алу туралы тапсырма берді. Б±ѓан ќоса, инфекция
ж±ќтырѓан малды баќылаусыз кμшіруге ќарсы іс-ќимыл шараларын
ќабылдауѓа шешім шыѓарылды. Аѓымдаѓы жылы Ќостанай облысын-
да ‰йдегі малдары "бруцеллез" диагнозына шалдыќќан 16 елді ме-
кен аныќталды. Берікжан Балапан±лыныњ мєлімдеуінше, аѓымдаѓы
жылдыњ соњына дейін осы ауыл малдарыныњ жартысы сауыќтыры-
латын болады.

Т‰лікке кесел
тиді

аумаќтыќ партия филиалыныњ м‰шелері де алды.
Олар: №2 орта мектебініњ м±ѓалімдері  – Алена
Советская жєне Антон Иксанов, саз мектебініњ ди-
ректоры – Зибаг‰л Досубаева.

  Жања ‰лгідегі
            билеттер тапсырылды

Ќалалыќ филиал тμраѓасыныњ
бірінші орынбасары Манарбек
С±лтанѓазинніњ айтуынша, пар-
тияныњ алдына ќойѓан маќсатта-
рыныњ бірі – "Н±рлы жол" баѓдар-
ламасы шењберінде бюджеттік
ќаражаттарды маќсатты жєне
тиімді пайдалану бойынша баќы-
лау жасау.

– Б±л баѓыт бойынша партия-
ныњ Ќостанай ќалалыќ мєслиха-
тыныњ депутаттыќ фракциясы
‰лкен ж±мысты атќарып жатыр.
Фракция жанында "Н±рлы жол"
мемлекеттік баѓдарламасы ая-
сында бюджеттік ќаражаттардыњ

"Н±р Отан" партиясы Ќостанай облыстыќ филиалы тμраѓасыныњ бірінші
орынбасары Ѓазиз Бекм±хамедов аталмыш партияныњ Ќостанай жєне Сарыкμл
аудандыќ филиалдарыныњ белсенді м‰шелерін ќ±ттыќтады. Оларѓа жања ‰лгідегі
партия билеттерін тапсырды.

"ЌАЗАЌСТАН – 2050": БОЛАШАЌЌА  БАЃДАР

Екі жылдыќ ж±мыстыњ
ќорытындысы

маќсатты жєне тиімді пайдаланы-
луын баќылауѓа арналѓан Комис-
сия ж±мыс істейді. Ќостанайда
осы баѓдарлама бойынша 21
жоба ж‰зеге асырылуда. Комис-
сия м‰шелерімен "Н±рлы жол"
объектілеріне 8 рейд жасалды
жєне 4 отырыс μтті, – деді М.С±л-
танѓазин.

Конференция барысында ќо-
ѓамдыќ ќабылдау бμлмелерініњ
ж±мысы да сμз болды. Азаматтар-
дан т‰скен μтініштердіњ дені т±рѓын
‰й, жєрдемаќы жєне єлеуметтік
тμлемдер алу, ж±мыссыздыќ жєне
ењбек дауларына ќатысты.

Отырыс соњында ќалалыќ фи-
лиалдыњ саяси кењесіне, соны-
мен ќатар, "Н±р Отан" партиясы
Ќостанай облыстыќ филиалыныњ
есеп беру-сайлау конференция-
сына делегаттар сайланды. Ќос-
танай ќаласыныњ єкімі Базыл
Жаќыпов шаћар т±рѓындарын
Тєуелсіздіктіњ 25 жылдыѓымен
ќ±ттыќтап, Ќостанай ќалалыќ фи-
лиалыныњ 2015-2016 жылѓы
ќорытындысын шыѓарды. Биыл-
ѓы жылы ќалалыќ филиалдыњ
ќатары 1439 жања партия м‰шесі-
мен толыќты.

Ќ.М¦РАТБЕКЌЫЗЫ.

Баспасμз клубында ипотекалыќ т±рѓын ‰й
ќарыздарын ќайта ќаржыландыру баѓдарламасына
енгізілген μзгерістерге мамандар т‰сініктеме берді.
Елiмiзде ипотекалыќ займдарды ќайта ќаржыландыру
баѓдарламасы ќабылданѓалы бiр жарым жыл μттi. Осы
уаќыт аралыѓында ќостанайлыќтардыњ 508-ніњ
ипотекалыќ ќарызы мемлекеттен ќолдау тапќан.

Облыс бойынша 508 проблемалыќ ипотекалыќ ќарызды ќайта
ќаржыландыруѓа 1,8 млрд тењге бμлінді. Ипотекалыќ т±рѓын ‰й зай-
мы немесе ипотекалыќ займды ќайта ќаржыландыру бойынша бо-
рышкерлердіњ арызын ќарау комиссиясыныњ ж±мысы д±рыс жолѓа
ќойылѓан.

Облыстыќ ќаржы басќармасыныњ басшысы С.Айм±хамбетованыњ
айтуынша, арнайы ќ±рылѓан комиссияныњ кμмегiне ж‰гiнгендер
жеткілікті. Біраќ бєрі бірден ќабылданып жатќан жоќ. Комиссияныњ
араласуымен тек 25 μтініш маќ±лданатын болѓан.

Екiншi дењгейдегi банктер ќатысатын арнайы баѓдарлама бойын-
ша, єуелі єлеуметтік топтарѓа ќолдау кμрсетіледі. Баѓдарлама  шар-
тына биыл енгізілген μзгерістер де айтарлыќтай.

Б‰гінде азаматтардан μтініштерді ќабылдау єлі де жалѓасып жа-
тыр екен. ¦лттыќ банк бμлінген ќаржыны маќсатты игеру ‰шін ж‰йелі
ж±мыстар ж‰ргізуде. Баѓдарламаныњ барысына мониторинг ж‰ргізіліп,
ќарыз алушыларды мейлінше ќамту ќарастырылады.

Проблемалыќ ипотекалыќ несиелерді ќайта ќаржыландыру баѓ-
дарламасы 2017 жылдыњ 1 сєуіріне дейін ±зартылды. Біраќ, еске-
ретін жайт, баѓдарламаѓа 2004-2009 жылдары ќарыз алѓандар ѓана
ќатыса алады. Мемлекет басшысыныњ тапсырмасымен ќолѓа алын-
ѓан мањызды ќ±жаттыњ маќсаты – еліміздегі проблемалыќ кредиттер
дењгейін мейілінше тμмендету. Єрі алѓан аќша ±лттыќ валютамен
есептегенде 36 млн тењгеден артыќ болмаѓаны жμн. Осы баѓдарла-
ма шарттарына сай келетін борышкерлер μздері несие алѓан банкке
келіп, μтініш ќалдыруы ќажет.

Ауданда мал шаруашылыѓы
саласын  ќолдауѓа  арналѓан
"Сыбаѓа", "Ќ±лан", "Алтын асыќ"
баѓдарламалары жаќсы нєтиже
беруде. Баѓдарламаны ж‰зеге
асыруѓа арналѓан жылдыќ жос-
пар кестеге сай орындалуда.
Биыл "Терра" ЖШС-ныњ базасын-
да 3000 басќа арналѓан бордаќы-
лау алањы ашылды. Сол жерде
ірі ќараны баѓып, семіртіп, етін
шетелге μткізеді. Болашаќта бор-
даќылау алањындаѓы мал басын
20 мыњѓа дейін кμбейту маќсаты
т±р. Б‰гінде бордаќылау алањын-
да 3700 бас ірі ќара бар. "Агро-
Торро" ЖШС-да мал соятын цех
іске ќосылѓан болатын. Аталѓан

нысанды астаналыќ азаматтар
жалѓа алып отыр.

– Малдыњ санын кμбейтіп жа-
тырмыз. Ендігі жылдары экспорт-
ќа ќой, жылќы етін шыѓарамыз
деген ойдамыз.  2011 жылдардан
бері ірі ќараныњ "Абердин-Ангус"
етті т±ќымын кμбейту ќолѓа алын-
ды. Абердин-Ангус асыл т±ќым-
ды  ірі ќара малын сатуѓа арнал-
ѓан алѓашќы халыќаралыќ аукци-
он 2015 жылы μткен болатын.
Ќазіргі к‰ні етті т±ќымды ірі ќара-
ныњ саны бес мыњнан асып кетті.
Абердин-Ангус т±ќымы жергілікті
климатќа тез бейімделгіш, – деді
Ќарабалыќ ауданыныњ ауыл ша-
руашылыѓы бμлімініњ басшысы
Аѓыбай Бейсенбаев.

Ќарабалыќтыњ халќы мал ша-
руашылыѓымен ќатар, ауыл ша-
руашылыѓы даќылдарын μсіру-
мен де айналысады. Б‰гінде
аудан астыќ жинау науќанын
аяќтады. Жергілікті диќандар 318

мыњ тонна астыќ жинады. Єр гек-
тарына 15,7 центнер μнім алды.
Техника жеткілікті. Ораќ науќа-
нында ешќандай ќолбайлау бол-
ѓан жоќ. Б±л μњірде 375 мыњ тон-
на астыќты саќтауѓа ќауќарлы
тμрт элеватор бар.

Ќарабалыќ ауданы.

ПАРТИЯ Т¦РМЫСЫ

"Н±р Отан" партиясы Ќостанай ќалалыќ филиалы есеп беру-сайлау конференциясы
барысында екі жылдыќ ж±мысын ќорытындылады. Конференцияѓа Ќостанай
ќаласыныњ єкімі, партияныњ ќалалыќ филиалыныњ тμраѓасы Базыл Жаќыпов жєне
партияныњ облыстыќ филиалы тμраѓасыныњ бірінші орынбасары Ѓазиз
Бекм±хамедов ќатысты.

49 тонна ет экспортталды
Ќарабалыќ ауданында 49 тонна ет Ресей нарыѓына экспортталды. Алдаѓы

жылдары мал шаруашылыѓы μнімдерініњ экспортын дамыту жоспарланып
отыр. Б±л туралы аудандыќ ауыл шаруашылыѓы бμлімініњ басшысы Аѓыбай
Бейсенбаев айтты.

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ

Айтолќын
            АЙЌАДАМОВА

Ипотеканы ќайта
ќаржыландыру

кімдерге тиесілі?
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Бекет атауы ќазаќшаланды

Облыс. ЌР Инвестициялар жєне даму министрлігініњ басшылы-
ѓымен ‡кімет жанындаѓы онамастикалыќ комиссияныњ отыры-
сында Ќазаќстандаѓы 100-ге жуыќ теміржол стансасыныњ атауы
μзгертілді. Атауы ±лттыќ сипатына оралѓан бекеттер ќатарында
біздіњ облыс та бар. Осы уаќытќа дейін "Кустанай" аталып кел-
ген бекет "Ќостанай" деп ќайта ныспыланды.

Таќымнан тайѓан темір т±лпар

Ќостанай. 5 шаѓын аудандаѓы Арыстанбеков кμшесі бойында
"Лексус" маркалы кμлік ш±њќырѓа ќ±лап, ішіне жиналѓан суѓа
батып кетті. Б±л жерді бірнеше к‰н б±рын коммуналшылар
жμндеу ж±мыстарын ж‰ргізу ‰шін ќазѓан. Тєртіп саќшылары-
ныњ алдын ала болжамдары бойынша, апат ж‰ргізушініњ абай-
сыздыѓы кесірінен болѓан. Шопыр кμліктен шыѓып ‰лгерген. Кμп
±замай темір т±лпар толыѓымен лай судыњ астына кетіпті. Оны
терењ ордан алып шыѓу сєтін "тамашалауѓа" ќалыњ ќауым жи-
налды.

"Айыпты" деуге лайыќты...

Рудный. 67 жастаѓы ќала т±рѓыны тєртіп саќшыларына ±рлыќ
дерегін айтып ж‰гінді. Шаѓымында туѓан ±лыныњ ќ±ны 800 тењ-
ге т±ратын сарымсаќ ±рлаѓанын єшкере етпекші болѓан. Ал ба-
ласы єкесініњ б±л єрекетін μзіне назар аударту ‰шін істегенін
айтады. Полицейлер де зейнеткерлер тарапынан осыѓан ±ќсас
шаѓымдар жиі т‰сіп т±ратынын мойындайды. Барлыќ мєселе–
ќарияларѓа жаќындарыныњ, єсіресе отбасылы ересек балалары-
ныњ зейін бμлмей кетуінде. "Айыпкер" ±л сарымсаќ сатып алып
барып, єкесініњ кμњілін аулап шыѓуѓа уєде берді.

 Левитпен кездесу

Федоров. Рио олимпиадасыныњ к‰міс ж‰лдегері Василий Левит
ауданѓа  барып,  μзі  оќыѓан  мектепке  бас  с±ќты. Маќсат –
Тєуелсіздіктіњ 25 жылдыѓына орай ќолѓа алынѓан "Физкульт-Ура"
єлеуметтік жобасын ж‰зеге асыруѓа атсалысу. Дмитров атындаѓы
№1 мектептіњ оќушыларына єрт‰рлі жаттыѓулар кμрсетіп, жас
спортс‰йерлердіњ с±раќтарына жауап берді.

Ж‰йрікте де ж‰йрік бар...

Жітіќара. Аудан орталыѓында дєст‰рлі "Мєњгілік ел – м±ратым"
аймаќтыќ аќындар айтысы мен к‰йшілер сайысы μтті. Додаѓа
Арќалыќ ќаласыныњ, Таран, Ќамысты, Денисов жєне Жітіќара
аудандарыныњ аќындары мен к‰йшілері ќатысты. Ќорытынды-
сында, Таран ауданыныњ аќыны Мамай Ізтелеу ж‰лделі І орын-
ды иеленді. ІІ орын арќалыќтыќ Тоба ¤тепбаевќа б±йырды.  ІІІ
орынды Денисов ауданыныњ аќыны Медет Байзаќов  жітіќара-
лыќ  жас аќын Альбина Салмабаевамен бμлісті.  К‰йшілер сайы-
сы бойынша Ќамысты ауданыныњ жас дарыны Аян Сансызбай
"Шебер к‰йші" номинациясы бойынша жењімпаз атанды.Барлыќ
ќатысушыларѓа алѓыс хаттар мен аќшалай сыйаќы табысталды.

Білектілер бєсекесін баѓындырды

Ќарасу. Семей ќаласында самбо к‰ресінен ЌР Кубогы ‰шін чем-
пионат μтті. Елдіњ барлыќ облыстарынан спортшылар ќатысты.
Бєсекеде 74 келі салмаќ дєрежесінде сынѓа т‰скен жерлесіміз
Асылтек Мєлкей алтын медальѓа ќол жеткізді. Сондай-аќ, самбо
к‰ресінен спорт шебері нормасын орындап шыќты. Ол – Жаныс-
пай негізгі мектебінде дене шыныќтыру пєнініњ м±ѓалімі жєне
самбо к‰ресінен Ќарасу ауданыныњ аѓа бапкері.

Торѓай тμсіне саяхат

Аманкелді. Ы.Алтынсаринніњ 175 жылдыѓына орай аудандаѓы
Ы.Алтынсарин  атындаѓы  орта мектептіњ оќушылары мен м±ѓа-
лімдерінен ќ±рылѓан экспедиция Жанкелдин ауданына барды.
Олар жолда єйгілі "Татыр" шайќасы болѓан тарихи жерге аялда-
ды. Аудан орталыѓындаѓы  Ы.Алтынсаринніњ, Ахмет пен Міржа-
ќыптыњ, Шаќшаќ±лы Жєнібектіњ жєне Н.Ахметбеков м±ражай-
ларын аралады. Саяхатшылар ±лы аѓартушы атындаѓы мектепке
де бас с±ќты. Мектеп алдында орнатылѓан телескоп ќ±ралымен
аспан єлеміне шолу жасады.

¦лт Кμшбасшысы белгілеген меже –
мемлекеттік тілді мењгерген азаматтардыњ
санын кμбейту. Б±л бастама халыќтыњ ара-

сында кењ ќолдауѓа ие болды. Соныњ арќасын-
да мемлекеттік тілдіњ мєртебесі де μсе т‰скен-
дей.

Ќостанай ќаласындаѓы №2 мектеп-гимназия-
сыныњ 11-сынып оќушысы Анна Уварова ќазаќ
тілінде м‰дірмей сμйлейді. Ол Ќазаќстанныњ кез
келген азаматы мемлекеттік тілді білуі керек деп
есептейді. ‡лгілі оќушыныњ ќазаќ тіліне деген
ќызыѓушылыѓы бала кезінде басталѓан. Оныњ
ата-анасы мемлекеттік тілдегі єдебиеттерді оќып,
баласыныњ зейінін ашады. Осылайша Анна Ува-
рова ќазаќ тіліндегі оќулыќ, кμркем єдебиеттерді
оќып жаттыѓады. Мектеп ќабырѓасында Г‰лми-
ра Раћымжанова жєне ќазаќ тілі мен єдебиеті
пєнініњ м±ѓалімі М±хамедќали Шипиннен сабаќ
алып, білімін толыќтыра т‰седі. Бастауыш сынып-
тан бастап ќалалыќ, облыстыќ пєн олимпиада-
ларына ќатысып, баѓын сынап кμреді. Нєтижесі
кμњіл марќайтады. Сайыстардан алѓан ж‰лделері
жетерлік.

Аннаныњ ата-анасы – μнерлі жандар. Єкесі
Сергей Уваров пен анасы Наталья Уварова –
облыстыќ филармонияныњ артистері. "Балапан
±яда не кμрсе, ±шќанда соны ілер" деген халыќ
даналыѓы бар емес пе. Анна єн айтќанды жаќсы
кμреді. 7 жасында Ќостанайдаѓы "Достыќ ‰йініњ"
ашылуына ќатысып, "Мы в месте" єнін орында-

ТЄУЕЛСІЗДІК  – ТАЃДЫРЫМ!

Бєрі де азаттыќтыњ
арќасы

ды. Салтанатты  іс-шараѓа Елбасы Н.Є.Назар-
баев ќатысып, кішкентай ќыздыњ талантына риза
болѓан еді. Мемлекет басшысы биылѓы жылы
Ќостанай облысына ж±мыс сапарымен келіп,
ќоѓам белсенділерімен кездесті. Сол іс-шараѓа
жастардыњ атынан ќатысу м‰мкіндігі Анна Ува-
роваѓа берілген болатын.

– Елбасымен кездесуді армандамайтын адам
жоќ шыѓар. Б±л ретте мен баќытты жанмын. Мем-
лекет басшысымен екі рет ж‰здестім. Н.Є.Назар-
баев – аса кμреген саяси ќайраткер. ¦лт Кμшбас-
шысын ‰лгі т±тамын. Меніњ ќазаќ тілінде еркін
сμйлеуіме тањ ќалудыњ ќажеті жоќ. Б±л – меніњ
азаматтыќ парызым. Ортаќ Отанымыздыњ кез
келген азаматы мемлекеттік тілді білуі керек, –
дейді Анна Уварова.

Орыс ќызы Анна Уварова сегіз ќырлы, бір сыр-
лы жан. Оќу ‰лгерімі жаќсы. Орыс, ќазаќ жєне
аѓылшын тілдерінде єн айтады. 2013 жылы "Зо-
лотой микрофон" халыќаралыќ єн байќауында
‰шінші орынды иеленді.

– Аннаны 5-сыныптан бастап оќыттым. Сабаќ-
тыњ алѓашќы к‰нінен бастап тіл ‰йренуге деген
ынтасын кμрсетті. Ол мемлекеттік тілде μз ойын
дєл жеткізе алады. Берілген тапсырманы екі есе
артыќ орындайды. Елбасымыз Ќостанай ќала-
сына келгенде, Анна барлыќ жастардыњ атынан
сμз сμйледі. Сол сєтте Мемлекет басшысы ќар-
шадай ќыздыњ ќазаќ тіліне деген ќ±рметіне жо-
ѓары баѓасын берген еді, – деді ±стазы М.Шипин.

Ќаншама жылдар бойы
ата-бабаларымыз ањсап
μткен азаттыќќа ќолымыз-
дыњ жеткеніне міне, биыл
25 жыл толмаќ. Осынау ал-
тын уаќыт аралыѓында Ќазаќстан
ќуатты елге айналып, экономика-
сы едєуір ењселеніп, бірталай же-
тістіктерге жетті. Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Президенті болып
Н±рс±лтан Єбіш±лы Назарбаев
сайланды. Мемлекеттік рємізде-
ріміз (Елтањба, Ту, Єн±ран) ќа-
былданды. Ана тіліміз, дініміз,
діліміз ќайта оралды. ¦лттыќ ва-
лютамыз айналымѓа еніп, Ата
Зањымыз ардаќталды. Сарыарќа
тμрінде Астанамыз бой кμтеріп,
бас ќаламызда зєулім-зєулім
ѓимараттар ењсе тіктей бастады.
Кμптеген елдермен достыќ
ќарым-ќатынас орнаттыќ. Ќазіргі
тањда Елбасыныњ сарабдал сая-
саты, халыќќа арнаѓан Жолдау-
лары мен т‰рлі баѓдарламалары
μз жемісін беріп келеді. Керегеміз
кењейіп, тереземіз μзге елдермен
тењесті. Айта берсек, Тєуелсіз-
діктіњ бергені кμп, ал берері одан
да зор екендігіне сенімім кєміл.

Жалпы, Алла μзі нєсіп етіп,
Тєуелсіздік алѓан жылдары мен
де жетістіктерге ќол жеткізе бас-
тадым. ‡ш жоѓары білім алдым.
Біліктілігімді жетілдірдім. Са-
рыкμл аудандыќ ж±мыспен ќамту
жєне єлеуметтік баѓдарламалар
бμлімінде ‰йде єлеуметтік кμмек
кμрсету бμлімшесін аштым. Со-

дан бері осы мекеменіњ мењге-
рушісі ретінде табан аудармай
ќызмет істеп келемін. Б‰гінде
меніњ ќарамаѓымда 20 єлеуметтік
ќызметкер ж±мыс істейді. Олар
126 жалѓызбасты адам мен м‰ге-
дектерге жєне ерекше ќажеттілі-
ктері бар 11 балаѓа єлеуметтік кμ-
мек кμрсетеді. Біздіњ бμлімшеніњ
ќарамаѓындаѓы ќызметкерлердіњ
саны аз болѓанымен, єлеуметке
тигізер пайдасы орасан.

Єлеуметтік ќызметкер де-
мекші, олар ќамќор єрі жанашыр.
Тањныњ атысы, кештіњ батысы бір
тыным таппайды. Біздіњ ќыздар-
дыњ негізгі ж±мысына азыќ-т‰лік,
дєрі-дєрмек, кμмір-отын, су тасу,
тамаќ єзірлеу, дєрігер шаќыру
жєне пеш жаѓу, коммуналдыќ
тμлем тμлеу, ‰й жинау жатады.
Ќамќорлыѓындаѓы єр адамѓа ап-
тасына екі рет соѓады. Бір к‰нде
тμрт адамныњ ‰йіне барып ‰лге-
руі тиіс. Єр ‰йде 1,5-2 саѓаттай
болып, єлеуметтік ќызмет кμрсе-
теді.

Сондай-аќ, єлеуметтік ќызмет-
керлер м‰гедек балалармен де
ж±мыс істейді. Яѓни, уќалау, ќыл-
ќаламмен сурет салу, бояу, кітап
оќу, ойын, арбада отырѓандарды
ќыдырту секілді ж±мыстар атќа-
рады. Єсіресе, жања жыл, 1 мау-

сым мен 10 ќазан-
да мерекелік шара-
ларѓа ќатыстыра-
ды. Аѓымдаѓы жы-
лы облыстыњ ме-
дициналыќ-єлеу-
меттік мекемесіне
15 адам, психонев-
рологиялыќ меке-
месіне 9 адам
рєсімделді.

Айта кеткен жμн,
кμптеген єлеу-
меттік ќызметкер-
лердіњ  медицина-
лыќ, педагогика-

лыќ жєне психологиялыќ білімі
бар. Ж±мыс μте ќиын, шыдамды-
лыќты талап етеді. Єсіресе, зей-
неткерлер мен м‰гедектердіњ
тілін таба білу керек. Осы орайда
Лєззат Шайс±лтанова (Севасто-
поль ауылы), Г‰лмира Айкенова
(Барвин ауылы), Халия Бекма-
ѓамбетова (Весело-Подол
ауылы), Ѓалия Игібаева ( Маяк
ауылы), Светлана Злая мен Ма-
рина Кононенко (Златоуст
ауылы), Катя Цупко, Люда Быко-
ва, Наталья Папуша, Ажар Ескен-
дірова (Сарыкμл кенті) сынды
‰здік ќызметкерлерімді атап μткім
келеді. Аты аталѓандардыњ бєрі
де осы салада 10 жылдан артыќ
ж±мыс істейді.

Тєуелсіздік – таѓдырымыз! Ж‰з
отыздан астам ±лт μкілдері мекен
еткен біздіњ Отанымыз – Ќазаќ-
станныњ береке-бірлігі арта
берсін! Еліміз тыныш, ж±ртымыз
аман болсын!

Айг‰л БАЙМАНОВА,
аудандыќ ж±мыспен ќамту

жєне єлеуметтік баѓдарлама-
лар бμлімін ‰йде єлеуметтік
кμмек кμрсету бμлімшесініњ

мењгерушісі.
Сарыкμл ауданы.

Ќазаќ тілін білу –
парызымыз
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Ќазір жерден несібемді теріп
жеймін десењіз де, мал μсіріп,
рахатын кμргіњіз келсе де еркіњіз-
де. Тек істіњ тетігін таба біліњіз.
Ел байлыѓын еселеп, μздері де
шаруасын дμњгелентіп отырѓан
кєсіп иелерінен мемлекет ќам-
ќорлыѓын аяѓан емес. Мєселен,
еліміздегі агроμнеркєсіптік ке-
шенді ќолдау маќсатында т‰рлі
ќаржы институттары ж±мыс
істейді. Солардыњ бірі – "ЌазАг-
роЌаржы" АЌ ќазаќстандыќ на-
рыќќа сонау 2000 жылдардан
белгілі. ¤нім μњдейтін кєсіп-
орындар, ауылшаруашылыќ
техникаларын сатып алѓысы ке-
летін, ќара мал μсіруге ынталы
ірілі-±саќты шаруашылыќтар
аты аталѓан ±йымныњ ќаржылыќ
лизингіне иек артады.  Мєселен,
"ЌазАгроЌаржы" АЌ облыстаѓы
бμлімшесініњ  сан салалы 591

М‰мкіндіктерге жол ашќан
                              "ЌазАгроЌаржы" АЌ адымы ныќ, ќадамы ќ±тты

шаруашылыќ бойынша ќарыз
портфелі 18,5 млрд тењге кμле-
мінде. Тек ќана биылѓы жылдыњ
μзінде ќаржы ±йымыныњ игілігін
294 шаруашылыќ кμріпті. Олар-
ѓа берілген ќаржы – 5 млрд
430 млн тењге.

– Б‰гінгі тањда ќаржыланды-
рудыњ жылдыќ сыйаќы мμлшері
19%-ѓа тењ. Б±ѓан ќоса лизингке
техника алѓан немесе ќондыр-
ѓылар сатып алѓан  ауылшаруа-
шылыќ ќ±рылымдары мен μнім
μњдеуші кєсіпкерлер мемлекет
тарапынан берілетін субсидия-
мен ќамтамасыз етіледі. Б±л μз
кезегінде ќарыз иелерін лизинг
келісім-шартында кμрсетілген
берешек ж‰ктемесін азайтады
єрі олардыњ ќаржылыќ жаѓ-
дайын жаќсартуѓа септігі мол, –
дейді "ЌазАгроЌаржы" АЌ облыс-
тыќ бμлімшесі директорыныњ
орынбасары Г‰лмира Тμлемісо-
ва, – Жалпы, техника сатып алу-
да проценттік мμлшерлемені
субсидиялау бойынша арнайы
мемлекеттік баѓдарлама бар.
Осыѓан сєйкес, ќандайда бір
ауылшаруашылыќ техникасын
немесе мал шаруашылыѓын да-
мытќысы келетін кєсіп иелеріне
ќыруар жењілдіктер ќарасты-
рылѓан.

Рас, б±л ретте "ЌазАгроЌар-
жы" АЌ-ныњ ќаржылыќ кμмегіне
ж‰гінетін кез келген шаруашы-
лыќ жарты ќарызын мемлекеттіњ
инвестициялыќ субсидиялау
баѓдарламасы арќылы μтей ала-
ды. Яѓни, сатып алынѓан техни-
ка баѓасыныњ 25%-ын ‡кімет
тμлейді.

Б±л – бауырын енді жазып
келе жатќан шаруашылыќтар
‰шін μте тиімді жоба. Сондыќтан,

кμптеген бизнес μкілдері "ЌазАг-
роЌаржы" АЌ-ына ќ±жат тапсы-
руѓа м‰дделі. Мєселен, 2000-
2016 жылдар аралыѓында атал-
ѓан ќаржы институты біздіњ об-
лысќа 81 млрд тењге инвестиция
ќ±йѓан. Осы он алты жыл ішінде
облыста 4,5 мыњ жања техника
сатып алынѓан. Оныњ ќ±ны 65,3
млрд тењгеге жуыќтайды.

Соњѓы жылдары "ЌазАгроЌар-
жы" АЌ инвестициялыќ жоба-
ларды ќаржыландыруда да бел-
сенділік танытып келеді. Егер
тиісті мєліметтерге кμз ж‰гіртсек,
онда 2007-2016 жылдар аралы-
ѓында Тобыл μњірінде ж‰зеге ас-
ќан 33 инвестициялыќ жобаны
ќаржыландыруѓа 22 млрд 927,3
млн тењге бμлінген. Ілкімді жоба-
лардыњ ќатарында с‰т-тауарлы
фермасын ќ±ру,  μнім μњдеу,
асылт±ќымды мал шаруашы-
лыќтарын ашу, кμкμніс, астыќ
саќтау ќоймаларын салу, жем
μндірісі, ќ±с фабрикасы тєрізді
бірнеше баѓытты байќауѓа бола-
ды.

Жалпы, осы кезге дейін облыс-
таѓы  33 ірілі-±саќты шаруашы-
лыќтар "ЌазАгроЌаржы" АЌ-ныњ
шарапатын  кμріпті. Олардыњ
арасында жылына 65 млн дана
ж±мыртќа μндіруге ќауќарлы
"Жас ќанат-2006" ЖШС,  1250
басќа арналѓан с‰т-тауарлы
фермасын ашќан "Сарыаѓаш"
ЖШС, 804 асыл т±ќымды ќара
мал сатып алѓан "Терра" ЖШС
тєрізді кμптеген белгілі кєсіп-
орындар бар.Биылдыњ μзінде
аты аталѓан ќаржы ±йымы екі ірі
инвест. жобаны ж‰зеге асырмаќ-
шы. Солардыњ бірі – "K-Oil"
ЖШС. Б±л кєсіпорын с±йыќ май
жасау зауытын ќайта жањѓырту

арќылы 5,5 мыњ тонна рапс
майын, 8,1 мыњ тонна рапс к‰нжа-
расын, 6,2 мыњ тонна к‰нбаѓыс
майын жєне 9,5 мыњ тонна к‰нба-
ѓыс к‰нжарасын шыѓаруѓа
ќауќарлы. Ауќымды μнім μњдеу
кєсіпорыны  алдаѓы желтоќсан
айында іске ќосылады. Б‰гінде
ќажетті ќондырѓылары єкелін-
ген. Нысан 40%-ѓа дайын.  Жо-
баныњ ќ±ны – 184 млн тењге.
Тиісті ќаржы "ЌазАгроЌаржы" АЌ

Єлібек
       ЫБЫРАЙ

несие серіктестігі арќылы
берілді.

СУРЕТТЕРДЕ: "ЌазАгроЌар-
жы" АЌ облыстыќ бμлімшесі
директорыныњ орынбасары
Г‰лмира Тμлемісова; ќаржы-
лыќ институт арќылы ж‰зеге
асќан жобалар.

Суреттер "ЌазАгроЌаржы"
АЌ облыстыќ бμлімшесінен
алынды.

Шаѓымды ќайда
беруге болады?

 Оќырмандар сауалына Ќостанай
ќаласы прокуратурасы бμлімініњ
аѓа прокуроры Бибіг‰л Ѓаязова
жауап береді.

С±раќ: Сот орындаушысыныњ ќ±жаты-
мен келіспеген жаѓдайда ќайда ж‰гінуге
болады?

Жауап: Ќазаќстан Республикасы "Ат-
ќарушылыќ іс ж‰ргізу мен сот орындаушы-
лар мєртебесі туралы" зањыныњ 127-ба-
бына сєйкес μндіріп алушы немесе бо-
рышкер сот орындаушысыныњ атќару
ќ±жатын орындау жμніндегі шешіміне
жєне єрекетіне (єрекетсіздігіне) немесе
осындай єрекеттер жасаудан бас тартуы-
на сотќа шаѓым жасауы м‰мкін.  Шаѓым
Ќазаќстан Республикасыныњ азаматтыќ іс
ж‰ргізу зањнамасында кμзделген тєртіппен
жєне мерзімде сотќа беріледі. Шаѓым єре-
кет жасалѓан (єрекет жасаудан бас тар-
тылѓан) к‰ннен бастап немесе сот орын-
даушысыныњ єрекет жасау уаќыты мен
орны туралы хабардар етілмеген μндiрiп
алушыѓа немесе борышкерге ол туралы
белгiлi болѓан к‰ннен бастап он ж±мыс к‰ні
iшiнде  берiледi.

С±раќ: Автокμлік ќ±ралына салыќ тμлеу
мерзімі туралы айтсањыз.

Жауап: Ќазаќстан Республикасы
Салыќ кодексініњ 369 бабына сєйкес,
салыќ кезењініњ 31 желтоќсанынан кешік-
тірілмейтін к‰н жеке т±лѓалар ‰шін бюд-
жетке салыќ тμлеу мерзімі болып табыла-
ды.

С±раќ: Азаматты єрекет ќабілеттілігі

Ќ¦ЌЫЌТЫЌ МЕКТЕП

жоќ деп ќалай таниды?
 Жауап: Ќазаќстан Республикасы Аза-

маттыќ кодексініњ 26-бабына сєйкес ж‰йке
ауруы немесе аќыл-есiнiњ кемдiгi салда-
рынан μз єрекеттерiнiњ мєнiн т‰сiне ал-
майтын немесе не iстегенiн бiлмейтiн аза-
матты сот єрекет ќабiлеттiлiгi жоќ деп та-
нуы м‰мкiн, соѓан байланысты оѓан ќор-
ѓаншылыќ белгiленедi. Єрекет ќабiлет-
тiлiгi жоќ деп танылѓан азаматтыњ атынан
мємiлелердi оныњ ќорѓаншысы жасайды.
Єрекет ќабiлеттiлiгi жоќ адам сауыѓып кет-
кен немесе денсаулыѓы едєуiр жаќсарѓан
жаѓдайда сот оны єрекет ќабiлеттiлiгi бар
деп таниды, б±дан кейiн одан ќорѓаншы-
лыќ алынады.

Алимент тμлеуден
жалтарѓан

Алимент μндіру мемлекеттік сот орын-
даушыларыныњ ќызметініњ жетілдірілуіне,
жеке орындаушылыќ институтыныњ енгізі-
луіне ќарамастан атќарушылыќ μндірістегі
аса μзекті мєселелердіњ бірі саналады.
¤йткені, соттыњ шешімі орындалмаѓан жаѓ-
дайда ењ алдымен бала зардап шегеді.

Мысалы, соттыњ шешіміне сєйкес Р.
деген азаматтыњ табысыныњ тμрттен бір
бμлігі ќызын ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
анасы азаматша Б.-ныњ пайдасына
μндірілген. Осыѓан сєйкес сот орындау-
шысы сот актісініњ негізінде атќарушылыќ
μндіріс ќозѓап, борышкердіњ ж±мыс орнын,
м‰ліктік жаѓдайын аныќтайтын бірќатар
атќарушылыќ іс-єрекетті ж‰зеге асырѓан.
Сот орындаушысыныњ борышкерге ќатыс-
ты ќабылдаѓан шараларына ќарамастан,
Р.-ныњ алимент бойынша ќарызы 1 мил-
лион тењгеден асќан. Борышкер али-

ментін уаќытылы тμлемей, μз сєбиініњ ба-
лалыќ шаѓын материалдыќ жаѓынан ќам-
тамасыз ету міндетін орындамаѓан. Б±л
оныњ ќ±ќыќќа ќарсы іс-єрекетін немесе
єрекетсіздігін, немќ±райлылыѓын кμрсе-
теді. Ал балаларына ќамќорлыќ жасау
жєне оларды тєрбиелеу – ата-ананыњ
ќ±ќыѓы єрі міндеті.

Азамат Р. алимент μндіру жμнінде сот
актісін орындамаѓаны ‰шін Ќостанай ќала-
сы мамандандырылѓан єкімшілік сотыныњ
ќаулысымен ЌР Єкімшілік ќ±ќыќ б±зуышы-
лыќ кодексініњ 669-бабына сєйкес сот
актісін жєне атќарушылыќ ќ±жатты орын-
дамаѓаны ‰шін 2 тєулікке єкімшілік
ќамаќќа алу т‰рінде єкімшілік жауапкер-
шілікке тартылды. Сонымен ќатар, азамат
Р.-ѓа ќатысты балаларын к‰тіп-баѓуѓа ар-
налѓан ќаражатты тμлеу жμніндегі міндет-
терді орындамау дерегі бойынша ЌР Ќыл-
мыстыќ Кодексініњ 139-бабымен ќылмыс-
тыќ іс ќозѓалды.

Кінєлілер зањ
алдында жауап

береді

Жыл басынан бері Ќостанай ќаласы-
ныњ мамандандырылѓан єкімшілік соты
616 єкімшілік істі ќысќартты. Б±ѓан жауап-
кершілікке тарту мерзімініњ μтіп кеткендігі
жєне ќ±ќыќ б±зушылыќ ќ±рамыныњ жоќ-
тыѓы себеп болѓан.

Облыс прокуратурасы "Єкімшілік процес-
тегі зањдылыќ кепілдігі" жобасын іске ќосты,
оныњ негізгі маќсаты – барлыќ негіздер бой-
ынша ќысќартылѓан єкімшілік істердіњ са-
нын азайту. Ќостанай ќаласыныњ прокура-
турасы осы жобаныњ аясында т±раќты не-

гізде ќысќартылѓан єкімшілік істерді зерт-
теу ‰стінде, оныњ ќорытындысы бойынша
кінєлі т±лѓаларды зањмен ќарастырылѓан
жауапкершіліктен босатуѓа жол бермеу
жμнінде прокурорлыќ ыќпал ету актілерін
шыѓарады.

"Автобус" жедел
алдын алу
іс-шарасы

Єулиекμл ауданы орталыѓыныњ аума-
ѓында "Автобус" атты жедел алдын алу іс-
шарасыныњ екінші дењгейі μткізілді.

Аталмыш жедел алдын алу іс-шарасы-
ныњ  алѓашќы дењгейін μткізу барысында,
аудандыќ ІІб жергілікті полиция ќызметі
жол-патрульдік полиция тобыныњ инспек-
торларымен 24 ќ±ќыќ б±зушылыќ аныќ-
талды, соныњ ішінде 4 ќ±ќыќ б±зушылыќ
автобус ж‰ргізушілерімен жасалѓан бола-
тын. Ал б±л жолы болса, жедел алдын алу
іс-шарасыныњ екінші дењгейініњ нєтиже-
сінде, 15 ќ±ќыќ б±зушылыќ аныќталды,
соныњ ішінде 2 ќ±ќыќ б±зушылыќ автобус
ж‰ргізушілерімен жасалѓан.

¤ткізілген жедел алдын алу іс-шарасы-
ныњ нєтижесі – біздіњ ќызметкерлеріміздіњ
к‰н сайынѓы тынымсыз ењбегініњ жемісі.
Аудан орталыѓы кμшелерініњ тыныштыѓы,
ќоѓамдыќ ќауіпсіздік пен жол ‰стіндегі
тєртіп – біз ‰шін ењ басты марапат.

Жандос САЃЫНАЕВ,
Єулиекμл АІІб ЖПЌ  бастыѓыныњ

орынбасары, полиция аѓа лейтенанты.

Топтаманы єзірлеген
М.ЌАБДРАХМЕТОВА



2013 жылдыњ ќараша айында μткен
Ќазаќстан Республикасы судьяларыныњ VI
съезінде Президент Н.Назарбаев еліміздіњ
сот ќауымдастыѓы ‰шін ж±мыстыњ 5 баѓы-
тын айќындап берген болатын. Солардыњ
бірі – зањ ‰стемдігін ќамтамасыз ету, ал б±л
реформаны ж‰зеге асыруда кμшбасшылыќ
рμл сот ж‰йесініњ еншісінде.

 "100 наќты ќадам": заманауи мемлекет
барлыѓы ‰шін" ¦лт жоспарын халыќ назары-
на ±сынѓан Елбасы: "Жања реформалар сот
ж‰йесін бейтарап етеді. Соныњ ішінде єділ
сот тμрелігі инвесторлар мен бизнес ‰шін
ќолжетімді болып, жекеменшік ќ±ќыѓына мєн
беріледі" деп атап μткен болатын.

¦лт Жоспарын ж‰зеге асыру аясында 59
зањ ќолданысќа енгізілді. Олардыњ ішінде
Ќазаќстан Республикасыныњ "Єкімшілік
ќ±ќыќ б±зушылыќ туралы кодексі", Ќылмыс-
тыќ кодекс, жања редакциядаѓы Ќылмыстыќ
процестік кодекс бар. ЌР Азаматтыќ про-
цестік кодекстіњ ќолданысќа енгеніне де
жылѓа жуыќ уаќыт μтті.

Атќарылѓан ж±мыстар жоспарланѓан су-
дьялардыњ VII съезі ќарсањында да мањыз-
ды мєнге ие. Осы орайда, бір ѓана мысал
келтірер болсаќ,  жаћандыќ бєсекеге ќабі-
леттілік  индексі  рейтингінде "Соттардыњ
тєуелсіздігі" кμрсеткіші бойынша Ќазаќстан
Республикасы позициясы жаќсарды. Соњѓы
‰ш жылда ќазаќстандыќ сот ж‰йесі 78-ші
орыннан 68-ші орынѓа кμтерілді, 2011 жылы
111-ші орында едік.

Елбасы жариялаѓан ќадамдардыњ ењ ал-
ѓашќысы єрі мањыздысы – сот ж‰йесі саты-
ларын оњтайландыру. 2016 жылдан бастап
республикада б±рынѓы 5 сатыныњ орнына
‰ш сатылы сот ж‰йесі орнады. Б±л халыќа-
ралыќ тєжірибеде бар ‰рдіс.  Єлемдегі сот
тєжірибесі кμрсеткендей, аралыќ сатылар-
дыњ кμп болуы сот процестерін ќасаќана
±зартуѓа жєне сот шешімін сμзб±йдаѓа са-
луѓа ыќпал етеді. Сондыќтан, б±л жања ж‰йе
азаматтардыњ ќ±ќыќтары мен бостандыќта-
рын, адамныњ, ќоѓамныњ жєне мемлекеттіњ
зањды м‰ддесін неѓ±рлым жедел єрі сапа-
лы ќорѓауѓа μзініњ оњ єсерін тигізуде.

Ќазаќстанда судья ќызметіне іріктеу тетік-
тері мен талаптары к‰шейтілді. Соныњ ішінде
кандидаттыњ  сот  процестеріне ќатысуы
бойынша 5 жылдыќ ж±мыс μтілі міндетті
т‰рде болуы талап етілуде. Сонымен ќатар,
кандидаттардыњ кєсіби даѓдылары мен
біліктілігін тексеру ‰шін ситуациялыќ тест
ж‰йесі енгізіледі. Ал, ол тесттен μткен кан-
дидаттар бір жыл бойы стипендия ала оты-
рып, соттарда μндірістік тєжірибеден μтеді.
Бір жылдыќ тєжірибесі аяќталѓан соњ жас
судьяларѓа таѓы бір жыл сынаќ мерзімі рет-
інде белгіленеді.

Соттарда ж±мыс μтілі ‰ш жылѓа дейінгі
жас судьяларѓа кμмекшілер институты енгі-
зіледі,  олар сот талќылауларына істерді
дайындаумен, сот актілерініњ жобаларын
єзірлеумен айналысатын болады. Б±дан
бμлек, енді Єділсот институты Ќазаќстан
Республикасыныњ Жоѓарѓы Сотыныњ жа-
нында ќызмет ететін болады. Аталѓан инсти-
тут т±раќты т‰рде судьялардыњ біліктілік та-
лаптарын арттыруды ќамтамасыз етеді. Су-
дьялар бойынша ќолданыстаѓы тєлімгерлік
ж‰йесі жетілдіріледі, кепілгерлік институты
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Зањ ‰стемдігін
ќамтамасыз ету

енгізіледі.
Оќуды жєне сот тєжірибесі арасындаѓы

μзара байланысты к‰шейту ‰шін сот тμрелігі
институты мемлекеттік басќару академиясы-
ныњ ќ±рылымынан бμлінді. Аталмыш инсти-
тут  Жоѓарѓы  Соттыњ  жанында ж±мысын
бастады, алдаѓы уаќытта ќызмет бабындаѓы
судьялардыњ біліктілігін т±раќты т‰рде арт-
тыруды ќамтамасыз ететін болады.

Судьялардыњ есеп беру тєртібін к‰шейту
маќсатында судьялардыњ жања этикалыќ ко-
дексі жасалып, оны Судьялардыњ VII Съезін-
де бекіту к‰тілуде. Соныњ негізінде азамат-
тар судьялардыњ єрекеттері бойынша
еліміздіњ Жоѓарѓы Сотыныњ жанынан ќ±рыл-
ѓан сот алќасына шаѓымдана алатын бол-
ды.

Барлыќ сот процестерін бейне жєне тас-
паѓа жазу міндеті енгізіліп, оѓан тиісті шара-
лар ќолданылды. Судьяныњ бейне жазуды
тоќтатуѓа немесе аудио жазу материалда-
рын редакциялауѓа м‰мкіндігі жоќ. Б‰гінде
Ќостанай облысы бойынша сот залдары 97
пайызѓа бейне жєне таспа жазу ќ±рылѓыла-
рымен жабдыќталѓан. Сонымен ќатар, алќа
билер соты аса ауыр ќылмысты ќарастыра-
тын 5 бапќа кењейтілді. Б±л ќадамды ж‰зе-
ге асырудаѓы басты міндет жергілікті атќа-
рушы билік μкілдерініњ сот ‰шін ‰немі м‰л-
тіксіз азаматтар тізімін жањартып отыруы.

Мањызды ќадамныњ бірі – адамныњ жєне
азаматтардыњ конституциялыќ ќ±ќын шек-
тейтін барлыќ тергеу ќызметі жμніндегі
μкілеттілікті тергеу судьясына біртіндеп бе-
руді ќамтамасыз ету арќылы сотта айыпта-
лушы жєне ќорѓаушы арасындаѓы тењгерімді
ќамтамасыз ету болатын. Б‰гінде ќолданыс-
ќа енген Ќазаќстан Республикасыныњ жања
Ќылмыстыќ процестік кодексі бойынша аза-
маттыќ конституциялыќ  ќ±ќыѓына шектеу
ќоятын барлыќ тергеу єрекеттері тергеу су-
дьяларына берілуі арќылы ж‰зеге асуда.

Инвестициялыќ даулар бойынша жеке сот
істерін ж‰ргізу ж‰йесі іске ќосылды. Инвес-
тициялыќ дауларды ќарау ‰шін Астана ќала-
лыќ сотында арнайы мамандандырылѓан
сот  алќасы  ќ±рылып,  ірі  инвесторлар  ќа-
тысатын дауларды ќарау ‰шін Жоѓарѓы Сот-
та мамандандырылѓан инвестициялыќ сот
алќасы ±йымдастырылды.

Астана ќаласында AIFC халыќаралыќ ар-
битраждыќ орталыѓы ќ±рылып, μз ж±мысын
2017 жылдыњ ќањтарынан бастайды деп
к‰тілуде.

Шетелдік жєне халыќаралыќ соттардыњ
‰здік стандарттары бойынша сот істерін
ж‰ргізуді ќамтамасыз ету ‰шін Жоѓарѓы Сот
жанынан беделді шетелдік судьялар мен
зањгерлер ќатысатын халыќаралыќ кењес
ќ±рылды. Кењес ќазаќстандыќ сот ж‰йесін
жетілдіру мєселелері бойынша Жоѓарѓы
Сотќа кењес беріп отырады.

Сот  ресімдерін оњайлату жєне сот про-
цестерін жеделдету ‰шін азаматтыќ-
ќ±ќыќтыќ даулар жμніндегі соттарѓа проку-
рордыњ ќатысуын ќысќарту ќолѓа алынды.
Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ процес-
суалдыќ кодексіне тиісті μзгертулер енгізіліп,
прокурордыњ ќатысуымен міндетті істер
саны ќысќартылды. Б±л тараптардыњ ара-
сындаѓы тењгерімді ќалыптастырса, екінші
жаѓынан ќадаѓалаушы органныњ μзге басым-
ды істерге назар аударуына м‰мкіндік бе-
реді.

Елбасыныњ реформа аясында сот сала-
сыныњ алдына ќойѓан талаптары толыѓымен
орындалып, сот тμрелігін ж‰зеге асыру
тиімділігін арттырды. Азаматтыќ істердіњ
сотта ќаралу мерзімі азайып, б±зылѓан
ќ±ќыќтыњ сотта ќорѓалуына м‰мкіндікті арт-
тыра т‰сті, даулы мєселелер азайып, б±л сот
тμрелігін  ж‰зеге асырудыњ сапасыныњ ар-
туына ыќпал етіп отыр.

Г‰лманат АРТЫЌБАЕВА,
Ќостанай облыстыќ
сотыныњ судьясы.

¦ЛТ ЖОСПАРЫ: "100 НАЌТЫ ЌАДАМ"

Биыл ел болып Тєуелсіздігіміздіњ 25 жылдыѓын атап
μтпекшіміз. Тарих ќойнауына енетін б±л ширек ѓасыр
еліміз ‰шін ерекше жылдар саналары сμзсіз.

Тілсіз жауды ќ±рыќтау оњай
емес. Оѓан мол жауапкершілік ке-
рек. Осы саланы игерген жанныњ
бірі – Маќс±т Иманбаев еді.
Жітіќара ќаласыныњ №5 μрт
сμндіру бμлімініњ μртке ќарсы
ќызметініњ капитаны Маќс±т
Иманбаевтіњ д‰ниеден μткеніне
бір жыл болыпты.

Аѓымдаѓы жылы Жітіќара
ќаласыныњ №5 μрт сμндіру
бμлімініњ ќарауыл бастыѓы, аза-
маттыќ ќорѓау капитаны Маќс±т
Иманбаевќа арналѓан мемориал-
дыќ таќта ашылѓан еді. Туѓан
к‰ніне арнайы ±йымдастырылѓан
шараѓа барлыќ жаќындары ќа-
тысты. 5 маусымда ол 47 жасќа
толатын еді. Ќызметтік борышын
μтеу кезінде ќаза тапќан μрт
сμндірушілерді еске саќтау стендтері дайындалѓан. М±ражайда
т±раќты т‰рде ашыќ есік к‰ндері ±йымдастырылады, єр келушіге
ќазіргі заманныњ ќаћармандары туралы айтылуда.

Жітіќара ауданы єкімініњ орынбасары Радик Искалиев Маќс±т
Иманбаевтыњ єйеліне Президенттіњ  ІІ дєрежелі "Айбын" орденін
ќаза болѓан соњ табыс етті. Єскери жєне ќызметтік борышын ‰здік
орындаѓан, еліміздіњ ±лттыќ ќауіпсіздігін саќтап, жігерлік танытќан
ерлігі ескерілді. Жергілікті атќару органдары марќ±мныњ отбасына
бір бμлмелі ‰й ±сыну туралы шешім ќабылданѓан.

Ќызметте ж‰ріп, ерлікпен ќаза тапќан азаматтардыњ отбасыла-
рына ‰немі кμњіл бμлініп т±рады.

А. ЄБДІЛДА.

Арќалыќ ќаласында
"Н±рОтан" партиясы Ар-
ќалыќ ќалалыќ филиа-
лыныњ "ЖасОтан" жас-
тар ќанатыныњ ±йым-
дастыруымен осындай
атаумен акция μтуде.

Кезекті шара ќаладан
шеткері орналасќан Ар-
ќалыќ кμпсалалы колледжінде
μтіп, колледж директоры С.Сар-
жанов жиналѓандарѓа ќонаќтар-
ды таныстырды.

Жастар алдында сμз сμйлеген
партия μкілі, ќанат кμшбасшысы
Б.Ѓабдуллин, Ы.Алтынсарин
атындаѓы Арќалыќ мемлекеттік
педагогикалыќ институтыныњ
"ЖасОтан" жастар ќанатыныњ
жетекшісі Є.Ќошан жєне оныњ

Ќостанай облысыныњ Тμтенше жаѓдайлар департаменті жєне
Солт‰стік ¤АЖЌЖ мамандары Тобыл μзенінде ќысќы балыќ аулау
орындары бойынша кезекті рейд ж‰ргізді.

Солт‰стік μњірлік аэро±тќыр жедел-ќ±тќару жасаѓы бμлімшесініњ
басшысы Ќазбек Єубєкіров: "Ќазіргі уаќытта μњірдегі су айдындарын-
даѓы м±з жамылѓысы єлі жеткілікті берік емес жєне адамды кμтерет-
індей ќатќан жоќ. Єлі ќатты аяз болмаѓандыќтан, м±здыњ ќалыњдыѓы
3-5 сантиметрді ќ±райды. Сондыќтан су нысандарында к‰зет
к‰шейтілді, алдын алу рейдтері ж‰ргізілуде. Негізгі маќсат – азамат-
тардыњ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету, ќайѓылы оќиѓалардыњ алдын
алу", – дейді.

Рейд барысында ќ±тќарушылар т‰сіндіру ж±мысын ж‰ргізіп, ќысќы
балыќ аулау кезінде су айдындарында ж‰ріп-т±ру ережелері туралы
еске салды. Балыќ аулаушылармен кездесу кезінде департамент
ќызметкерлері оларѓа ‰сік кезінде кμрсететін алѓашќы медициналыќ
кμмек туралы да айтып берді. М±з бетінде ќауіпсіз ж‰ріп-т±ру ереже-
лері бар жадынамаларды табыс етті. Балыќ аулаушылар ќысќы балыќ
аулау кезінде тым алшаќ ара ќашыќтыќта ш±њќырларды кμп тесудіњ
ќажеті жоќ екенін ескертті. М±здыњ беріктігін аяќ соќќысымен, м±з
бетінде секіру жєне ж‰гіру арќылы тексеруге де болмайды. Сонымен
ќатар, м±з бетіне т‰нде жєне т±манда, жањбырда шыѓуѓа болмайды.
Топ болып жиналуѓа болмайды.

Ќ±тќарушылар алдын ала ескертулерге кμпшілік ќ±лаќ асып,
μмірлеріне жауаппен ќарайтындарына сенеді.

А. ЄБДІЛДА.

Заманныњ ќаћарманы

РейдРейдРейдРейдРейд
ж‰ргізілдіж‰ргізілдіж‰ргізілдіж‰ргізілдіж‰ргізілді

"Біз таза ќала ‰шін..."
М±рат
     Ж‡НІС¦ЛЫ

орынбасары А.Сарбозовтар ак-
цияныњ маќсаты жμнінде єњгіме-
леп, жастарды ќала тазалыѓы
‰шін к‰ресуге шаќырды.

Сондай-аќ, іс-шара барысын-
да арнайы єзірленген бейнеро-
ликтер кμрсетілді.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: Акциядан кμрініс.
Суретті т‰сірген автор.

РейдРейдРейдРейдРейд
ж‰ргізілдіж‰ргізілдіж‰ргізілдіж‰ргізілдіж‰ргізілді



"Бєрі де єлі к‰нге дейін кμз алдым-
да, – дейді есімін ж±мбаќ ќалдырѓан
кейіпкеріміз. – Ойлап ќарасам, бір Ал-
ланыњ μзі мені саќтаѓан екен. 2011
жылы кенеттен ютуб порталынан бей-
небандар ќарап отырдым. Кездейсоќ
бір бейнебаяндар кμріп ќалѓаным бар.
Ол бейнетаспада Сайфуллах Шиша-
нидыњ м±сылмандарѓа ‰ндеуі бола-
тын. Соны басынан аяѓына дейін кμріп
шыќтым. Сол кезден бастап μзгеріп
шыѓа келдім. Ылѓи да ойлайтыным –
дін туралы. Сириядаѓы ќырылып жат-
ќан м±сылмандарды ойлаумен бол-
дым. Дін ±станѓан адам туралы ізде-
не бастадым. Біздіњ ќаламызда
сєлєфи баѓытын ±станушылар μте кμп
еді. Бір к‰ні ‰йде μзім ќалдым. Ќаси-
етті ж±ма к‰ні болатын. Ж±ма нама-
зына бару ‰шін мешітке бет б±рдым.
Сол жерден бір жаќсы ќызды кездес-
тіргендей болдым. Сол маѓан намаз
оќуды ‰йретті. Содан компьютермен
Сирия туралы ќарай бердім. "Агент"
деген єлеуметтік желіден сєлєфи ба-
ѓытын ±станушылар табылды. Солар-
мен сμйлесіп, кμптеген мєн-жайды
білгендей болдым.

Кейіннен "Мой мир" арќылы бір
жігітті кездестірдім. ¦заќ сμйлесіп
ж‰рдік. 2013 жылѓа дейін араластыќ.
Ол шетелге барѓысы келетінін айтты.
Ол тура меніњ ойымдаѓыны айтты.
Жатсам да, т±рсам да ќарайтыным –
Сайфуллах Шишанидыњ бейнеролик-
тері ѓана. Содан ол жаќќа меніњ де ба-
рѓым келетіндігін жаздым. М±сылман-
дарѓа кμмектескім келеді дедім. Со-
дан соњ ол біздіњ ќалаѓа келіп, неке
ќидырып алып кетемін деді. Керек
нєрселерімді дайындап, жинап
ќоюымды алдын ала ескертті. Кейін
оныњ кететін уаќыты келгендігін
жеткізді. Маѓан сол жаќќа μзіњ кел
деді. Кейін ол м‰лдем хабарсыз кетті.
Іздемеген жерім жоќ тіпті. Сμйтіп, ол
Т‰ркия арќылы шекарадан асып кет-
кен екен. Арада бірнеше ай μткен соњ
хабарласты. ¤зініњ аман-сау екендігін,
Алеппода екенін айтты. Маѓан тез жет
деді. Ол жаќта бауыры барын айтты.
Ол бауыры осы к‰нге дейін ВК-да бол-
ды. Есімі – Усуд Альхарб. (Абу Рофик
деген есіммен де ж‰рді.) Кейін таѓы
да хабар-ошарсыз кетті. Мен кμп аќша
табу ‰шін ж±мыс істедім. 2014 жылы
ол таѓы бір рет хабарласты. Баратын
болсам, к‰тіп алуѓа дайын екендігін
айтты. Аќпан айында мен бєріне дай-
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ын болдым! Біраќ, анамныњ ауырып
ќалѓанына байланысты кете алмай
ќалдым. Содан наурыз айы келді. Мен
билеттерімді дайындап ќойдым. Сол
к‰ні маѓан белгісіз нμмірден ќоњырау
шалды. Ќоњырау шалѓан адам, єлгі ба-
уыры  Усуд екен. Жерлесіміздіњ шахид
болѓандыѓын айтты. Біраќ та сенбедім.
Меніњ ВК-ѓа кіруімді μтінді. Кірсем, ма-
ѓан ол видеосын жіберіпті. Соны кμріп,
ол жаќќа ќатты барѓым келді. Сμйтсем,
ол видеолар гипноздалѓан кμрінеді. Кμз
алдымда єлгі жігіт елестеді де ж‰рді.
Ќасымда ж‰ргендей ќорќатын болдым.
Солай к‰ндер μтіп жатты. Кμптеген
уаѓыз тыњдап, одан сайын басым ай-
налѓандай болды. Надир Абу Халид,
Сайд абу Саад деген адамдардыњ
уаѓызын к‰нде тыњдадым. В Контакте
желісінде кілењ осындай харижиттердіњ
уаѓыздары кμп еді.

Бір к‰ні бір жігіт "ДАИШ-ты ќолдай-
сыњ ба, оппозицияны колдайсыњ ба?"
деп смс хабарлама жазды. Мен, "оппо-
зиция" деп едім, "олар єлсіз, кμпке
дейін жер баса алмайды" деді. Мен
айтќанымнан  ќайтпадым. Кейінірек Си-
риядан ќайта оралѓан адамдардыњ
ќайѓылы μмірі туралы видеолар кμбейе
бастады. Соларды кμріп саясатты тіпті
жек кμріп кеттім. ¤йткені, бір м±сылман-
ды зањмен соттап жатќанына ќатты
ашуым келді. Содан бір к‰ні 1993 жыл-
ѓы жігіт неке ќидырѓысы келетіндігін
айтты. Анасынан бμлек т±ратыны, ана-
сымен ќарым-ќатынасыныњ жаќсы
екенін айтты. Ал, меніњ отбасым маѓан
ылѓи да кедергі болатын. Меніњ ойым-
ды жоќќа шыѓаратын. Отбасымды, тіпті
барлыѓын тастап кеткім келді де, ол
жігітке μзімніњ келсімімді бердім. Ол да
єзірге келе алмайтындыѓын, кішкене
кешігетіндігін айтты. Сμйтсем, оныњ
єйелі бар екен. Єйелімен ажырасыпты.
Мен ол жігітпен кездесуге белгілеген
орынѓа бармай ќалдым. Кейін есімді
жиѓандай болдым. Ойымнан кетпейтін
сол кездегі с±раќтыњ бірі – Ислам осын-
дай дін бе еді? Екі д‰ниеніњ сардары
болѓан пайѓамбарымыз с.ѓ.с. м±сыл-
мандардыњ осындай болѓанын ќалады
ма? Кейін таѓы да есімнен Сирия шыќ-
пады. Жын каѓып кеткендей к‰йде бол-
дым. ¤зімнен-μзім Сирияѓа бармаѓа-
ным ‰шін жынданып, μз-μзімді ±рып,
тырналайтынмын. Бір к‰ні μзімнен μзім
"кетем-кетем" деп айќайлай беріппін.
Одан ќорыќќан туысќандарым ‰йге
молда єкелді. Єлгі молданы кμргенде,

шайтанды кμргендей оныњ жаѓасына
жабыса кеттім. Осыныњ барлыѓы есім-
де. Кейін єлгі молданыњ с‰ре оќыѓа-
нын білемін. Кμзімді ашсам, ±йкыдан
т±рып жатыр екенмін. Анама "анау кісі
ќайда, кешірім с±райын" дедім. Сμйт-
сем, кетіп ќалѓан екен. Сол к‰ннен
бастап Сирия туралы ±мыттым. Єлгі
жігіттіњ де аты есіме т‰спей ќойды.
Тыњдап ж‰рген уаѓызшыларымныњ да
барлыѓыныњ μлгенін естідім. Бойым
бір жењілдеп ќала берді. Содан єлгі
кісі ‰йге таѓы келді. Молданыњ ‰йге
келіп, менде гипноз болѓанын айтты.
Сириялыќ бейнероликтер гипнозда-
лады екен. Адамдарды μзіне тарту
‰шін. Кейін ол кездесу ±йымдастыр-
ды. Сириядан ќайтып оралѓан ќазаќ
ќызы т‰рмеде екен. Сол ќызбен оња-
ша єњгімелестірді. Ол ќыздыњ кμз жа-
сын кμріп, ќатты аяп кеттім. Ол ќыз
да ѓаламтор арќылы танысып, отба-
сылы  болѓан.   Бал айы деп к‰йеуі
Сирияѓа ертіп кеткен. Содан, Сирия-
да бір ай т±рѓан. К‰йеуі шахид деп,
к‰йеуініњ Сириядаѓы досы келген. Ќыз
оѓан жалѓыз ќалмас ‰шін т±рмысќа
шыѓыпты. Арада бірнеше аптадан
соњ, ол к‰йеуін де шахид деген.
Сμйтіп, ол ќыз сегіз рет к‰йеуге шыќ-
ќан. Бір к‰ні сыртта ж‰рсе, μліп ќалды
деген к‰йеулерін кμріпті. Тіпті, бірінші
к‰йеуі де тірі болып шыќќан. Ол ќыз
барлыѓыныњ μтірік екендігін біліп,
ќашуѓа бел буып, аќыры ќ±жатсыз

ЖАТ АЃЫМДАР

          Дін ±стайДін ±стайДін ±стайДін ±стайДін ±стай
 алмаѓандаѓы ќасіретім... алмаѓандаѓы ќасіретім... алмаѓандаѓы ќасіретім... алмаѓандаѓы ќасіретім... алмаѓандаѓы ќасіретім...

Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
Н.Є. Назарбаев "Ќазаќстан-2050" Стратегиясы –
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси баѓыты" атты
Ќазаќстан халќына Жолдауында: "Біз – м±сылманбыз,
оныњ ішінде Єбу Ханифа мазћабын ±станатын
с‰нниттерміз" деген. Алайда, ќазіргі ќоѓамымызда
дєст‰рлі исламнан бμлектенетін жандар кμбейді.
Аспанымыз ашыќ, к‰німіз бейбіт заманда Таяу Шыѓыс
елдеріне ќарай шекара асуѓа не себеп болды екен?!
Мына бір кейіпкеріміздіњ басынан μткен оќиѓа
жоѓарыда айтќан сμзіміздіњ айѓаѓы. Мањѓыстау
облысыныњ т±рѓыны, 1994 жылѓы азаматшаныњ
Сирияѓа кетпекші болѓан єрекетін μз оќиѓасымен
±сынуды жμн кμрдім.

елге оралѓан. Жылайды... "Ќ±рсаѓым-
даѓы баланы амалым жоќтыќтан
кμтеріп ж‰рмін. Босансам, ол баланы
жетімдер ‰йіне беремін" дейді. Сири-
яда єйел адамды ќатты ќорлайды
екен. Тек ќана μздерініњ лєззаттарын
алса болды. Ешќандай да жићад жоќ,
ќайта жыныстыќ ќатынас кμп кμрінеді.
Мен оны кμріп, Алла мені саќтаѓан
екен дедім. Артынша тєубеге келіп,
Ханафи мазхабына келгендігім бар.
Аќидамнан енді адаспаспын деп ой-
лаймын. Біраќ та, кейбір туыс аѓала-
рым – сєлєфиттік жолды ±станушы-
лар. Кейде б±рынѓы μміріње ќайт деп
аќылдарын айтады... Біраќ оларѓа
сμзім ж‰рмеген соњ бірдење деу
ќиын!..

Мен, Матруди аќидасындаѓыларѓа
ќатты  тиісетін едім. Єсіресе, єлеу-
меттік желілерде кμрген кездерімде.
¤йткені, сєлєфиттік жолдаѓылар
"оларды кμрсењ, орнына ќойып таста"
дейтін. Пікірталастарда кμп ±рсыса-
тынбыз. "Пікір таластыруѓа ерінбе,
т‰бінде μзі ±тылады. Матрудиткалар
саѓан аманат, ж‰ректеріне Шубуха
т‰сірсењ μздері-аќ сенен кешірім
с±райды" дейтін. Иє, б±л ќателік-
терімді есіме алсам, кμзіме єлі к‰нге
дейін жас келеді. Сондай-аќ, меніњ
Сирияѓа баруыма себеп бола жазда-
ѓан  сєлєфиттік жолды ±стануым еді.
Оќырмандарѓа меніњ жасаѓан
ќателігімді жасамаса екен деймін".

Ќазіргі тањда "Замуж за муджахида" деген сынды
діни топтар жетіп артылады. Оныњ астарында

осындай жат пиѓылды іс-єрекетті кμздейтін жандар
бар. Сондаѓы тіркелген оќырмандар, єйел немесе ер

адам  болсын, сμйлессењіз іші-бауырыњызѓа кіріп кете
жаздайды. Ќыздар сіз ‰шін жар болуѓа даяр болса, ер

адамдар сіздіњ наѓыз бауырыњыздай. М±ндай
аќпараттардан жастарымызды саќтауымыз ‰шін

сараптама ќажет. Мемлекетіміздіњ тарапынан
єлеуметтік роликтермен т‰сіндірулер арќылы жєне

театрлыќ ќойылымдардыњ арќасында, дєст‰рлі
исламѓа бет б±рып, б±рынѓы іс-єрекеттеріне μкініп

жатќан жастарымыз да бар. Ал, жоѓарыдаѓы
кейіпкеріміздіњ таѓдыры кμбімізге ой салары аныќ!

¤скелењ буынѓа сабаќ болады деген ойдамыз.

Ќадірєлі САРЫПБЕК.
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Таяуда  Ќ.Єбенов
атындаѓы аудандыќ
мєдениет ‰йінде
жерлесіміз, кμрнекті
композитор, Ќазаќстан
Республикасыныњ ењбек
сіњірген мєдениет
ќызметкері, Аманкелді
ауданыныњ Ќ±рметті
азаматы Айтбай
М±здахан±лыныњ
жасыныњ 75-ке,
шыѓармашылыќ
ќызметіне 50 жыл
толуына арналѓан
шыѓармашылыќ кеші
μтті.
Оѓан аудан ж±ртшылыќ

μкілдері кμптеп ќатысты. Алѓаш-
ќы сμз аудан єкімі Н.¤тегеновке
берілді. Аудан басшысы Айтбай
М±здахан±лын 75 жасќа толѓан
торќалы тойымен ќ±ттыќтай
келіп, оѓан облыс єкімі А.М±хам-
бетовтіњ,  Ќазаќстан Республи-
касы Парламенті Мєжілісініњ де-
путаты А.Тасболатовтыњ жєне
аудан єкімініњ Ќ±рмет грамота-
ларын тапсырып, аудан халќы
атынан композитордыњ иыѓына
шапан жауып, астына ат мінгізді.

Келесі ќ±ттыќтау сμз облыс
мєдениет ќызметкерлері атынан
Е.¤мірзаќов атындаѓы филармо-
нияныњ бас дирижеры Н.Мол-
дахметов пен композитор Ќ.Де-
ріпсалдинге берілді. Олар да
єріптес аѓасын торќалы тойы-
мен ќ±ттыќтап, облыстыќ мєде-
ниет басќармасыныњ Ќ±рмет
грамотасын салтанатты т‰рде
тапсырды, єн шырќады.

М±нан соњ Арќалыќ ќалалыќ
ардагерлер кењесініњ тμраѓасы
Ж.Ѓаппасов жєне Арќалыќ ќала-
лыќ ардагерлер кењесініњ
м‰шесі, ел аѓасы Ќ.Жиенбаев
Айтбай М±здахан±лын ќ±ттыќ-
тап, оѓан зор денсаулыќ, ±заќ
μмір тіледі. Ардагерлер ±йымы-
ныњ Ќ±рмет грамотасын тапсыр-
ды. Ал, Ќ.Жиенбаев аќсаќал
композитордыњ ќ±рметіне Сєкен
Сейфуллинніњ єйгілі "Кμкшетау"
єнін орындап, кμрермен кμњілін
бір кμтеріп тастады.

Ќ±ттыќтаушылардыњ сμздері

Композитордыњ
ењбегі еленді

Кез келген м±ражайдыњ тамыры
терењге тартќан тарихтан сыр шер-
тетіні аныќ. Ќаламыздаѓы №7 мек-
теп гимназиясыныњ 10 жєне 11-
сынып оќушылары м±ѓалімдерімен
бірге Ы.Алтынсарин атындаѓы Руд-
ный єлеуметтік гуманитарлыќ кол-
леджіне арнайы келіп, колледж
м±ражайында ќонаќта болды.
Оќушылардыњ аталмыш экскур-
сияѓа келудегі маќсаты – Ы.Алтын-
саринніњ туѓанына 175 жылдыѓына
орай  ±лт ±стазыныњ ѓибратты
ѓ±мыры мен μнегелі істеріне тере-
њірек шолу жасап, тыњ материал-
дармен танысу.

М±ражайды аралау барысында

¦лаѓатты ±стаз –
ел маќтанышы

"Еліміздіњ ертењі – б‰гінгі жас ±рпаќтыњ ќолында, ал жас ±рпаќтыњ
таѓдыры – ±стаздардыњ ќолында", – деп Елбасымыздыњ халыќќа  ар-
наѓан Жолдауында атап айтылѓан. "Балапан" баѓдарламасыныњ
аясында, 2012 жылдыњ ќазан айында "Алпамыс" бμбекжай-балабаќ-
шасы ашылды. Б‰гінде балабаќша білім мен тєрбиені ќатар μрбітіп,
ата-аналар мен б‰лдіршіндерді ќуанышќа бμлеп, ќаламызѓа абырой-
лы ќызмет атќарып келеді. ¦лы жазушы М±хтар Єуезов: "Ел боламын
десењ, бесігіњді т‰зе", – деген. Иє, ±рпаќ тєрбиесі – аса мањызды іс.
Ќоѓамныњ кішкентай м‰шелерініњ ертењгі к‰ні еліміздіњ наѓыз
отанс‰йгіш, елжанды азаматы болып ќалыптасуына алдымен ата-ана
жауапты десек, сол тєрбиені одан єрі дамытып, бала санасына сіњіру-
де балабаќша педагогтарыныњ да тμгер тері аз болмаса керек. Сон-
дыќтан да μркениетке ќарай бет алѓан мемлекетіміздіњ басты маќсат-
тарыныњ бірі – жас μрендердіњ болашаѓын ќамтамасыз ету. Осы т±рѓы-
да білім саласында енгізіліп жатќан жања баѓдарламалар, инновация-
лыќ жобалардыњ саны аз емес. Кез келген баланыњ білім жолындаѓы
алѓашќы ќадамы балабаќшадан бастау алады. Б‰лдіршіндерге б‰гінгі
к‰нніњ талабына сай тєлім-тєрбие, сонымен бірге тіліміз бен дінімізді,
єдет-ѓ±рып, салт-дєст‰рді ‰йрету  – ‰йдегі ата-анадан бμлек, балабаќ-
шадаѓы педагогтыњ да мойнына ж‰ктелген міндет.

Осы міндет пен жауапкершілікті μз мойнына алып, саналы ±рпаќ
тєрбиелеуде педагог-тєрбиешілерге кμшбасшы болып, ±жымныњ
±йытќысы болып отырѓан жандар аз емес.  Солардыњ бірі –  Роза
Садыќова. Ол ќашанда іскерлік, азаматтыќ ќасиеттерімен ерекше-
ленген, сый-ќ±рметке ие жан.  ЌР Білім беру ісініњ ‰здігі,  "Ы.Алтынса-
рин" медалініњ иегері, отыз бес жыл бойы жас ±рпаќќа білім мен
тєрбие нєрін сеуіп,  мінсіз ќызмет етіп келеді. Жања оќу жылында
ќала єкімініњ "Білім беруге ќосќан ерекше ‰лесі ‰шін" номинациясы-
на ие болды.  Сол секілді балабаќшамыздыњ педагог-психологы Ай-
наг‰л Жаќсыбайќызы да μз мамандыѓын шебер мењгерген жан-жаќ-
ты білімді, ‰немі шыѓармашылыќ ізденіспен білім-тєрбие мєселерін
терењ білетін маман ретінде ±жымныњ жєне жалпы кμпшіліктіњ ыќыла-
сына бμлене біліп, кμп жылдыќ жемісі жєне ењбегі ‰шін ќала єкімініњ
Алѓыс хатымен марапатталды.

Г. Д‡ЙСЕНБАЕВА,
А.Д‡ЙСЕНБИНА,

"Алпамыс" бμбекжай-балабаќшасыныњ педагогтары.

арасында ауданымыздыњ μнер-
паз балалары мен жастары да
єн шырќады. Солардыњ бірі –
Аруна Дєуітбаева. Ол компози-
тор А.М±здахановтыњ "Балбμ-
бек" єнін орындады. М±нан соњ
Айтбай М±здахан±лы микрофон-
ды ќолына алып, сахна тμріне ел
аѓасы Орекен Алматовты ша-
ќырды. Ол кісі де композитор
інісін ќ±ттыќтап, оныњ ќ±рметіне
єн айтты.

Келесі кезекте сахна тμріне
Ќазаќстан Республикасыныњ
мєдениет ќайраткері, белгілі
композитор, ел аѓасы єрі Айтбай
М±здахановтыњ тетелес μскен
ќ±рдасы, єзілі жарасќан до-
сы Ж±маѓали С‰леймен±лы
¤мірбек аѓамыз кμтерілді. Тор-
ѓай μлкесініњ тарихын терењ
білетін Ж±маѓали ¤мірбек Айт-
бай М±здахановпен бірге μткен
μмір жолдарына шолу жасады.

– Біз Айтбай екеуміз Аман-
келді орта мектебінде оќып,
біріміз оркестрдіњ оњ жаѓында,
біріміз сол жаѓында отырып жа-
рысып к‰й тарттыќ. Одан жас ке-
зімізде аудандыќ, облыстыќ, рес-
публикалыќ єн байќауларына
бірге барып, μнер кμрсеттік. Ал-
лаѓа ш‰кір, міне, екеуміз де ±заќ
ѓ±мыр жасап, 70 жасты орталап
т±рмыз. Айтбай 75-ке б‰гін кел-
се, мен  2017 жылдыњ басында
75-ке келмекпін. Біз осы ±заќ

ѓ±мырды тату-тєтті, сыйластыќта
μткіздік. Єзіл-ќалжыњымыз жарас-
ты. Айтбайдыњ 50 жасќа толѓан
торќалы тойында болып, ±заќ
ѓ±мыр тілеген едім. Содан бері
де 25 жыл μтіпті. Енді оѓан таѓы
да 25 жыл тілеймін! – деді Ж‰кењ.

Ж±маѓали аѓамыз ќ±рдасы-
ныњ ќ±рметіне μзініњ аќын
Ж±ма-Назар Сомж‰ректіњ сμзіне
жазылѓан "Сал домбыра" єнін
орындады. Кμрермендер б±л
шыѓарманы да жылы ниетпен
ќарсы алды. Композиторды μзі
туып-μскен Ќарасу ауылдыќ ок-
ругініњ єкімі Б.Молдашов мерей-
тоймен ќ±ттыќтап, лайыќты сый-
сияпат жасады.

Айтбай М±здахановтыњ ќызы
"Дарын" сыйлыѓыныњ лауреаты,
к‰йші-композитор Анар Айтбай-
ќызы М±здаханова да  єкесін
75 жылдыќ торќалы тойымен
ќ±ттыќтап, ж‰рекжарды ізгі тілек-
терін білдірді.

Тєуелсіздігіміздіњ 25 жылдыќ
тойы ќарсањында μткен компо-
зитордыњ шыѓармашылыќ кеші
аудан ж±ртшылыѓын бір сер-
пілтіп тастады.

СУРЕТТЕ: Айтбай М±здаха-
нов  жєне μзініњ жолын жалѓа-
ѓан ќызы республикалыќ "Да-
рын" мемлекеттік сыйлыѓыныњ
лауреаты, к‰йші-композитор
Анар М±здахановамен бірге.

Оќушылар колледж
м±ражайында

оќушылар даланыњ дара ±стазы-
ныњ есімін иеленген аталмыш оќу
орныныњ ќалыптасу, μсу тарихы-
мен, онда ±заќ жылдар бойы адал
ќызмет еткен ±лаѓатты оќытушылар
мен талантты да талапты студент-
тер жайлы  кμптеген мєліметтерге
ќаныќ болды. Экскурсияны  асќан
шеберлікпен ж‰ргізген арнайы
пєндер оќытушысы И. Жайлауба-
ева оќушыларѓа  μзініњ колледж
музейініњ мєліметтерін терењ мењ-
гергенін байќатты.

 Танымдыќ  кездесуден кейін
м±ражайдыњ естелік альбомына
сынып жетекшілері Г.Ќасымова
мен З.Досмаѓанбетова  ±сыныс-

тілектерін жазып ќалдырды. Экс-
курсия соњында оќушылар  мен
м±ѓалімдер естелік суретке т‰сіп,
μздерініњ шынайы  ризашылыќта-
рын білдірді. Жалпы, м±ндай таѓы-
лымдыќ экскусиялардыњ  кμптеп
±йымдастырылуы жєне оќушыла-
рымыздыњ Ыбырай  атамыздыњ
рухани м±расына ќызыѓушылыќ
танытуы кμњілді марќайтады. Се-
бебі,  б‰гінгі  оќушы – ертењгі еге-
мен елдіњ жарќын болашаѓы.

Диана СЄБИТБЕК,
Ы.Алтынсарин атындаѓы

РЄГК-ніњ  "Жас ќаламгерлер"
‰йірмесініњ м‰шесі.

Рудный ќаласы.

Ќайырымдылыќ –
ізгіліктіњ белгісі

Ќайырымдылыќ – кμмекке
зєру жандарѓа жєрдемдесумен
ізгі ниетіњді білдіру. Б±л – адам-
ныњ баѓа жетпес ќадір-ќасиеті.
Осы маќсатпен "¤рлеу"
біліктілікті арттыру ±лттыќ орта-
лыѓы" АЌ Ќостанай облысы бой-
ынша педагогикалыќ  ќызметкер-
лердіњ біліктігін арттыру институ-
тында "Сабаќтаѓы жалпыадам-
заттыќ ќ±ндылыќтар" баѓдарла-
масы бойынша біліктілігін артты-
ру курсында оќып ж‰рген бір топ
μзін-μзі тану пєнініњ м±ѓалімдері,
осы топтыњ тренері  Айн±р  Мус-
кинаныњ бастамасымен "Ќайы-
рымдылыќ – ізгіліктіњ белгісі" атты
іс-шараны ±йымдастырды. Шара
аясында ±стаздар ќаржылай
жєне ќажетті киім-кешек жинау-
ды ±йѓарды. Біз осы жылдыњ
ќазан айыныњ тоѓызында ‰йі отќа
оранып, баспанасыз ќалѓан алты
отбасыныњ біріне кμмектесеміз
деп шештік. Сол отбасыныњ бірі
М±рат аѓайѓа хабарласып, ке-

летінімізді ескерттік. М±рат аѓай-
дыњ ќазіргі т±рып жатќан жалда-
малы пєтеріне барып, жаѓдайла-
рымен танысып, єњгімелестік.
Оларѓа μздеріміздіњ б±л жаѓдай-
ды естіп, бей-жєй отыра алмаѓа-
нымызды айттыќ жєне μзімізбен
ала барѓан киімдер мен ќаржы-
мызды бердік. Осы ‰йдегі Анар
апайымыз ќатты ќуанып, алѓы-
сын білдірді. Ол μз сμзінде ал-
тыншы сынып оќитын ќызыныњ
оќуѓа баруѓа ќысќы киімі жоќ
екенін жєне балаларыныњ ќатты
ќорќып ќалѓанын, єрі сол т‰ні
салќын тигеннен сырќаттанып
ќалѓандарын айтты.

Ќайрымдылыќ жасауды ±мыт-
пайыќ. Ол ‰шін єр азамат μзініњ
ж‰регіндегі с‰йіспеншілік пен жо-
марттыќ ќасиетін аша білгені
д±рыс.

Айна САЕКЕЕВА,
μзін- μзі тану м±ѓалімі,

№24мектеп-гимназиясы.
 Ќостанай ќаласы.

Хамитбек
      М¦САБАЕВ
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Күре жолдың биіктеу бұйратына,
Қоныстанған бабалар зиратына.
Дұға жасап өткенде жүрек тулап,
Төгіледі өлеңім ширатыла.

Туған жерін бабалар бесік еткен,
Керуен жол қасынан кесіп өткен.
Әулие де, батыр да, би де осында,
Ғибратын ұрпағы нәсіп еткен.

Бабаларым бақытты шақты 
ойлаған,
Заман туды ұрпаққа бақ тай-
маған.
Батырына, биіне басын иіп,
Бейітінің басына ақ байлаған.

Дәуітбай батыр бастап аталықты,
Тоғыз ұл өніп-өскен аса мықты.
Тархандардың зираты тұрған төбе,
«Дәуітбай сайы» болып аталыпты.

Шақшақ Жәнібек – атамыздың 
тұңғышы,
Ер Дәуітбай – жау жасқайтын 
сүңгісі.
Жастайынан сауыт киген сырт-
таны,
«Әке көрген оқ жонардың» үлгісі.

Жәнібектің баласы ер Дәуітбай,
Әкенің атағына шаң жуытпай.
Ат үстінен түспеген алпыс жаста,
Тыншымаған жауларын көрге 
тықпай.

Ел үшін деп ерлерге ерлік кіріп,
Кер садақты тартады керіп тұрып.
Көк сүңгідей мың бала жарып өтіп,
Жоңғарларды қуыпты дүрліктіріп.

Жоңғарларға қанды қырғын 
салыпты,
Ерлігімен сүйсіндіріп халықты.
Өрге салса сағы сынбас өрендер,
Үлкен әскер қатарында қалыпты.

Шақшақұлы Жәнібектен бата алған,
Ұлытауда Абылайхан атанған.
Ақ кигізбен көтергенде хан сайлап,
Ер Дәуітбай табылған сол қатардан.

«Патшаға қарсымын» деп үн 
тастаған,
Пугачев көтерді елді қол бастаған.
«Дәуітбай тарханға» - деп көмек 
сұрап,
Жазылған тарихи хат расталған.

Абылайдың аса алмай бұйрығынан,
Арғын, Қыпшақ, Керей, Уақ руынан,
Сарбаздарды Дәуітбай бастап 

барып,
Орыстарды тайдырған тұғырынан.

Жауға қатал, қатқан кек ерімеген,
Күдер үзген көрген жау көк жебеден.
Қынабынан қылышын суырғанда,
Елін таппай естектер еңіреген.

Ерлігімен әкесі  салған жолды,
Жалғастырып еліне қорған болды.
Салихалы сардары, хан тірегі,
Әкеден соң Дәуітбай тархан болды.

Жан-жағынан жау қоршап анта-
лаған,
Көзін тігіп жеріме қанталаған,
Жоңғар, қалмақ, естек пен қырғызы 
бар,
Жұлып қашып мал айдап, ел 
тонаған.

Жаудан қорқып, жан сақтап 
сауғаламай,
Қарсы шапқан қаймықпай алға 
қарай.
Тиген жауға кек буып тыншымады,
Қашқан жауды бір-бірлеп найза-
ламай.

Ұлы өлкені мың өліп, мың тіріліп,
Жан берісіп, жан алып қорғаға-
ны-ай,
Қырау басқан найзаға басын 
сүйеп,
Ат үстінде күзеткен бабалар-ай.

Кіндігінен тараған тоғыз бала,
Бірі батыр, бірі би, бірі дана.
Тәуелсіздік алған соң ашылуда,
Тарс жабылған тарихтың беті жаңа.

Соның бірі Мұсаның Шегені еді,
Ойы – дана, білімі терең еді.
Жердің дауын, ер құнын сөзбен 
шешкен,
Ел билеген еңбегі ерен еді.

Ұлықтаған ерлерін ерлігі өктем,
Ел қуанса болады көңілі көктем.
Торғайына тұғырлы тұлға болған,
Тауқыметі елінің тебіренткен.

Дүниеге өзгеріп қас-қабағы,
Иеленген шен-шекпен оспадары.
Қызықпайтын сыйлыққа Шеген 
барда,
Торғай жерін басуға жасқанады.

«Кең байтақ шұрайлы жер еншілеген,
Торғайда бір құтым бар Мұса- 
Шеген».
Деп айтқан, – Кенесары қамыққанда,

Көңілі басқаларға көншімеген.

Кеңпейілді, болыпты мейірімді,
Қасына қараша да, сұлтан да 
үйірілді.
Әділеттің ақ жолын берік ұстап,
Аңсап өткен ұрпаққа игі күнді.

Шұрайланып шөп басып қуаң 
далам,
Топырағы тынығып құнарланған.
Төрт түлік мал өрбітіп төскейінде,
Қарашаға қоң бітіп шырайлаған.

Тұғырында түлеген тұрмас қыран,
Әке орынын текті ұрпақ алмастырған.
Дәуренбек, Қорғанбек, Қазыбек би,
Жақып боп ел билігін жалғастырған.

Келді Қазан төңкеріп дауылдаған,
Азаттық деп қазақтар қабылдаған.
Еңбекші үкіметі орнаса да,
Басынан қара бұлты арылмаған.

Құран ұстап таныған хақ Тәңірді,
Жаратушы жалғыз деп жатқа білді.
Көтерілген патшаға қарсы шығып,
Атқа мінген аталар оққа ілінді.

Бейбіт елге есірік дауыл тиді,
Бостандық деп боздақтар жанын 
қиды.
Үкіметті орнатқан қайраткерге,
Сол үкімет өзіне жау боп тиді.

Елі үшін күресіп мұңға батқан,
Құтылуды көздеді азаматтан.
«Халық жауы екен» деп айдар 
тағып,
Көсемдерді көгендеп байлап атқан.

Тағдырдың нәубетіне жиі ұшырап,
Шатырлап сынып түскен кей 
шаңырақ.
Тархан деген аты үшін жер аударды,
Жауһарларын жоғалтты асыл 
ұрпақ.

Көз тимейтін кең дала, көк 
белдерін,
Бөтеннің хош көрмеді бөктергенін.
Ұлан байтақ жерімді аманаттап,
Ұрпағына табыстап кетті ерлерім.

Аруағыңа бас иемін, бабалар,
Ата-баба арманы бар бұл маңда.
Рухы биік асқақтасын алаштың,
Тәуелсіздік туы биік тұрғанда!             

Марат ХАМЗИН  
Алматы қаласы.

Ажал көз алдында өңмеңдеп кеудесін баса көк-
теп келе жатқан сәтте адам баласының ойы мен 
жүрегі не дейді екен? Айдай әлемге әйгілі америка-
лық өнертапқыш,  IT-технологияның атасы,  Apple 
корпорациясының негізін қалаушы,  бизнес-магнат  
Стив Джобс небәрі 56 жасында дүниеден  озған 
адам. «Дүние деген иттің көтін көрген» (Абай) ол 
көз жұмар алдында былай деп хат қалдырыпты: 

«Мен бизнестің ең биік шыңына жеткенім рас.  Көп 
жұрт менің өмірімді табыстың ғажайып бейнесіндей 
көреді.  Бірақ,  мойындайыншы, мен үшін жұмыстан басқа  
көп  қуаныш   болған емес. Тіпті, жалпы алғанда, байлық 
–  менің  қарапайым дағдыма айналған өмірдің бір фак-
тісі ғана.   

Дәл осы сәтте, мен аурухананың төсегінде бүкіл өткен  
ғұмырымды еске түсіріп жатырмын. Мен мақтан еткен  
байлық пен қошеметтің жақындап қалған ажалдың ал-
дында  түкке тұрмайтынын  енді түсіндім.

Қараңғыда жансақтаушы аппараттан тарайтын жасыл 
сәулеге қарап, үйреншікті  дыбысты естіп, таяп қалған 
өлім мен Құдайдың демалысын сеземін.

Енді  бізде ақша молынан жетіп тұрғанда,  байлықтан 
тыс, мейлінше өмірдің басқа мәселелерін ойлайтын уақыт 
келіп  жетті.

Бұл пәниде  бұдан да өткен маңызды дүние  бар.  Бәл-
кім, бұл кейбіреуге жай қарым-қатынас, енді  біреулерге 
өнер мен баланың қиялы болып елестейтін шығар.

Үнемі дүние-тезектің соңына түсу адамды қуыршаққа 
айналдырып жібереді екен. Менің басымнан осындай 
жағдай өтті. Ал Жаратушы бізге  өзіңнің  жақындарыңа  
деген шынайы пейіл-ықыласыңды білдіру үшін сезім 
сыйлаған.

Ғұмырымда жинаған  бар байлық-мүккамалымды мен 
өзіммен бірге алып кете алмаймын. Тек алып кете алаты-
ным – махаббатқа толы естеліктер ғана. Міне, сізге іле-
сетін,  үзеңгілес бола алатын, сізді алға қарай жетелейтін 
күш,  нағыз байлық осы.

Махаббат орасан зор қашықтықты еңсере алады. Өмір-
де шек жоқ. Армандаған шыңдарға жете беріңіз.  Жүрегіңіз 
қалаған жаққа барыңыз.  Барлығы да  сіздің  қолыңызда. 

Ақшаңыз барда сізді таситын, үйіңізде немесе жұмы-
сыңызда шаруаңызды тындырып беретін талай адамды 
жалдай аласыз, бірақ ешкімге де сіз орныңызға барып 
ауыр  дей алмайсыз. 

Біз жоғалтқан материалдық заттарды таба  да, сатып 
та, іздей де аламыз. Бірақ өмірде  бір жоғалтсаң, қайтып 
ешқашан таба алмайтын бір ғана нәрсе бар.  Ол – өмір.

Қазір жасыңыз қаншаға келді, қандай табысқа жеттіңіз 
–  бәрі де мәнді емес. Бізге, бәрімізге де  күндердің күні 
дәм-тұзымыздың таусылатын сәті келеді.

Ендеше,  басты  байлығыңыз – отбасыңыз, өмірлік сері-
гіңіз,  жақындарыңыз  бен достарыңыздың қадірін біліңіз. 

Өзіңізді сақтап, өзгелерге қамқор болыңыз».

 «Халық өткен өмір тарихын
білмесе, өзінің өмір сүріп жатқан                                        

дəуірінің қадірін бағалай             
алмайды»

 Əл-ФАРАБИ.

Áàáàëàð-àé..

ТƏУЕЛСІЗДІККЕ – 25  ЖЫЛ

Жастайынан сауыт киген сырт-«Мен бизнестің ең биік шыңына жеткенім рас.  Көп 

Керуен жол қасынан кесіп өткен.Керуен жол қасынан кесіп өткен.
Әулие де, батыр да, би де осында,Әулие де, батыр да, би де осында,
Ғибратын ұрпағы нәсіп еткен.Ғибратын ұрпағы нәсіп еткен.

Бабаларым бақытты шақты Бабаларым бақытты шақты 
ойлаған,ойлаған,
Заман туды ұрпаққа бақ тай-Заман туды ұрпаққа бақ тай-
маған.
Батырына, биіне басын иіп,Батырына, биіне басын иіп,
Бейітінің басына ақ байлаған.Бейітінің басына ақ байлаған.

Дәуітбай батыр бастап аталықты,Дәуітбай батыр бастап аталықты,
Тоғыз ұл өніп-өскен аса мықты.Тоғыз ұл өніп-өскен аса мықты.
Тархандардың зираты тұрған төбе,Тархандардың зираты тұрған төбе,
«Дәуітбай сайы» болып аталыпты.«Дәуітбай сайы» болып аталыпты.

Шақшақ Жәнібек – атамыздың Шақшақ Жәнібек – атамыздың 
тұңғышы,тұңғышы,
Ер Дәуітбай – жау жасқайтын Ер Дәуітбай – жау жасқайтын 
сүңгісі.сүңгісі.

Керуен жол қасынан кесіп өткен.Керуен жол қасынан кесіп өткен.
Әулие де, батыр да, би де осында,Әулие де, батыр да, би де осында,
Ғибратын ұрпағы нәсіп еткен.Ғибратын ұрпағы нәсіп еткен.

Бабаларым бақытты шақты Бабаларым бақытты шақты 
ойлаған,ойлаған,
Заман туды ұрпаққа бақ тай-Заман туды ұрпаққа бақ тай-
маған.маған.
Батырына, биіне басын иіп,Батырына, биіне басын иіп,
Бейітінің басына ақ байлаған.Бейітінің басына ақ байлаған.

Дәуітбай батыр бастап аталықты,Дәуітбай батыр бастап аталықты,
Тоғыз ұл өніп-өскен аса мықты.Тоғыз ұл өніп-өскен аса мықты.
Тархандардың зираты тұрған төбе,Тархандардың зираты тұрған төбе,
«Дәуітбай сайы» болып аталыпты.«Дәуітбай сайы» болып аталыпты.

Шақшақ Жәнібек – атамыздың Шақшақ Жәнібек – атамыздың 
тұңғышы,тұңғышы,
Ер Дәуітбай – жау жасқайтын Ер Дәуітбай – жау жасқайтын 
сүңгісі.сүңгісі.

(Стив  ДЖОБСТЫҢ соңғы  хаты)
«Ол  –  ӨМІР»

ЖАҢҒЫРЫҚЖАҢҒЫРЫҚ
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Күн ыстық. Қала базары. 
Дүкен ашық, алушы жоқ. Сауда-
герлерді ұйқы басқан. Базарда 
қайыршылар да жоқ. Базармен 
полицейский надзиратель Очу-
мелов келе жатыр. Барымта-
лап алған бір шелек қарақатты 
көтеріп, қасында городовой 
келеді.

– Ұстаңдар! Жіберме! Сен 
жексұрын қабатын немесің ғой! 
– деген  Очумелов дауысты 
естіді.

Қыңсылаған ит дауысы 
шықты. Соның арасында үй-
ген отыннан шығып, арты-
на қарай-қарай ақсай басып 
қашып келе жатқан итті көрді. 
Итті қуып жетіп, бір кісі жығы-
ла-мығыла аяғынан алып ұста-
ды. Көзді ашып жұмғанша ұйқы-
дан оянған саудагер, отыннан 
жиылған кісілер топтанып жи-
налып қалды.

– Бұ немене, тақсыр! Жан-
жал болып қалды ма екен? – 
деді городовой. Очумелов сол 
жағына бұрыла басып топқа 
қарай тартты.

Отын үйген қақпаның ал-
дында жиылған топқа қолын 
көтеріп тұрған адам көрін-
ді. Шала мас. «Қолға түстің, 

тонамай жібермеймін» деген 
түрі бетінен  көрініп тұр. Бұл 
кісі Очумеловке белгілі алтын 
зергері Хрукин деген екен. Топ 
ортасында қалтырап, дірілдеп 
бір сарыала күшік жатыр.

Очумелов топты жарып 
кіріп келіп, «бұ не, кім айқайла-
ды?» деді.

– Тақсыр, мен келе  жатыр 
едім,  мына күшік қолымды қа-
уып алғаны. Мен кісіге тию де-
генді білмеймін. Бір жеті істен 
қаламын. Зиянымды төлесін. 
Күшіктен жəбір көріп, зиян 
тарт сын деген закон жоқ. 
Күшік қаба берсе, бүйтіп көр-
ген күнің құрсын! – дейді Хру-
кин.

–Жарайды, кімнің иті екен 
бұл өзі? Итті бос ұстау қалай 
екенін көрсетермін. Үкімет 
жарлығын орнына келтірмеген-
ді əкесін танытармын. Барса 
келмеске жіберермін. Штраф 
салам. Елдрин, кімнің иті екенін 
біл, иесін тап, протокол жаз. 
Бұл бəлкім құтырған ит шығар. 
Итті қазір өлтір. Бұл кім иті 
өзі, айтыңдаршы! – дейді Очу-

мелов.
Біреу тұрып «бұл мен біл-

сем, Жанарал Жигалов иті 
болса керек» дейді.

– Жанарал Жигаловтікі 
дей ме? Ух, Елдрин, жеңімді 
тартшы, терлеп кеттім ғой. 
Күн қандай ыстық, жаңбыр 
жауар ма екен, қайтер екен. 
Мен əлі түстенгенім жоқ. Бұл 
күшік сені қалай қапты? Күшік 

биттей, сен сырықтайсың. 
Күшік аузы сенің қолыңа қалай 
жетті? Өз қолыңды өзің қана-
тып, нəресте күшікке жаласын 
жауып ақша алдырмақшымы-
сың? Мен білем сендей зұлым-
ның ойын, – деп Хрукинге ұрса 
бастайды Очумелов. Топтан 
біреу тұрып: «Хрукин жаман 
кісі. Күшікті попироспен тұм-
сыққа түртіп ырылдатты. 
Күшік ыза болып, қолын қауып 
алды», – дейді.

– Өтірік айтып былжы-
рама, соқыр! Айтқаны қыли 
өтірік. Тіпті көрген жоқ. Тақ-
сыр өзі біледі, кім өтірік айт-
пайтынын. Кім құдай алдында 
да өтірік айтпайтынын. Мен 
өтірік айтсам, судья табар.

Судья қолында бар, бұ күнде 
кісі бəрі құрдас. Білгілерің кел-
се, менің өз ағам да жандарым 
қызметінде.

– Үндеме, – деп Очумелов 
ақыра бергенде:

– Жоқ, бұл Жанарал күшігі 
емес. Жанаралда мұндай күшік 
жоқ. Жанаралдың  итінің бəрі 
тазы, – дейді городовой Ел-

дрин.
– Рас білесің бе?
– Рас, тақсыр.
– Мен өзімде білемін, Жа-

нарал итінің бəрі тазы. Мынау 
бір жаман күшік қой. Не жүн, не 
кескін жоқ. Осындай итті Жа-
нарал ұстаушы ма еді? Сен-
дердің ақылдарың қайда? Осы 
күшік Петроград я Мəскеуде 
көзге түссе, не болатынын 
білесіңдер ме? Сен Хрукин бұл 
істі зерттемей жай тастама? 

Итті бос қоя беретін мыр-
заларды үйрету керек, – дейді 
Очумелов.

Солай деген кезде городо-
вой Елдрин тұрып: «кім біледі, 
Жанарал күшігі болса, болып 
та қалар. Ит бетінде жазу 
бар ма? Жанарал қорасында 
осы күшікті көрген сияқты 
едім» – деді.

– Əрине солай. Бұл күшік 
рас Жанаралдікі, – дейді топ 
ішіндегі біреу.

– Ищөй, жел соғып кетті 
ғой. Тоңайын дедім. Шинелімді 
əкелші киейін. Сен, Елдрин, 
күшікті Жанаралға апар, сұра. 
Мен тауып алып жіберді де-
гейсің. Енді орымға шығара 
көрмегін. Бұл күшік қымбат 
ит шығар. Кез келген шошқаға 
тұмсыққа папироспен түртсе, 
нəресте шырағыма жəбір бо-
лар. Сен хайуан, қолыңды кө-
терме. Өзің айыптысың.

– Е, Жанарал аспапшысы 
келеді екен. Сонан сұрайық. Ей, 
Прохор, бері келші. Мына күшік 
сендердікі ме?

– Тапқан екенсіңдер. Бізде 

бұл сияқты ит туғалы болып 
көрген емес, – дейді Прохор.

– Мұны сұраудың қажеті де 
жоқ. Бұл қаңғыбас бұралқы ит. 
Көп сөйлеп бас қатыру не ке-
рек. Қаңғыбас десем, қаңғыбас 
болатын. Өлтіру керек, – дейді 
Очумелов.

– Бұл біздің ит емес, біздің 
Жанаралдың ағасының иті, –
дейді Прохор.

– А, Жанарал ағасы Влади-
мир Иваныч келіп пе еді? Мен 
білгенім жоқ еді. Қонаққа келді 
ме? Апырмау, мен білгенім жоқ, 
– дейді Очумелов төре.

 – Қонаққа.
– Япырмай туысқанын 

сағынған ғой. Мен білген жоқ 
едім. Мынау нəресте Жанарал 
ағасынікі ме? Тіпті жақсы бол-
ды. Қуанып қалдым ғой! Сен 
күшікті ал, қандай əп-əдемі 
күшік. Ап-ап деп мынаның қо-
лын тістеп алыпты, ха-ха-ха! 
Күшігім-күшігім, шырағым, неге 
қалтырайсың? Ешкім тимейді, 
қорықпа, ырылдама, қарағым! 
Қандай сүйкімді! – деді Очуме-
лов төре.

Прохор күшікті ертіп жө-
нелді. Хрукин топқа күлкі болып 
қала берді.

– Мен саған көрсетемін, –
деп Хрукинге жекіріп, қаһарын 
тігіп Очумелов төре жөніне 
кетті.

Тəржімə еткен Қыр баласы.

Қыр баласы – Əлихан Бөкейха-
новтың бүркеншік аттарының 
бірі.

Əңгіме "Айқап" журналында 
басылып шыққан.

істі зерттемей жай тастама? 

ХАМЕЛЕОН
А.П.Чехов. ƏҢГІМЕƏҢГІМЕƏҢГІМЕƏҢГІМЕ
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Өкшенің монологы
Менің бойым биік болып, денем шаршы болмағанда – онда өкшеасты 

болмас едім. Тұла бойыммен лай өлшеп, жабысқақ кір-қоқыстан алысып жүрмес 

едім.  «Сәннен қалған» деп күңкүл-сүңкілден жүйкем жұқармас еді. Бар жәбірді көріп 

жүріп, шыдай алмадым.  Табанымды тағалай әбден жауыр қылды, өзі де ығыр болды. 

Тіпті табалдырықта жатқан кілемше де «қаси- қаси», мені тұқыртып тастады.

Менің бойым биік болып, денем шаршы болмағанда, асфальтты батыл тықылдатып,  

өзімнің кім екенімді көрсетер едім. Сонда мені елемей көріңдер. Сымбатты, «қап-қара» 

мүсінді,  нақ-нақ  басқан қадам.

Сирек асығамын – жиі тасиды.  Мені сақтайды және жақсы көреді. Зияным тиіп кет-

песін деп   жан-жағыма қарап қоямын.  Менімен санасады.

Эх, тәйірі-ай, осылай болса ғой, мен бұлай жападан жалғыз, күйініп  жатпас  

едім. Күйінетінім  – мені  ертең  тағы  да  етікшіге  қақтыруға апарады.

Елена ВОЛЬВАЧ,
Украина.

Таза есуас
 –  Мен – таза есуаспын! – деп еденде жатқан  түйме еңіреп жылады.

Мен жәбірлеппін! Не үшін?! Оған не істесең де жақпайсың. Ағытылмайтын жерде ағытыла-

ды екенмін. Бір жерде тым қысып жібердің дейді. Біресе, керек емес кезде  салақтап  тұрасың  

дейді.  Кейде галстукке сығалай бересің дейді. 

Ал үстіндегі көйлекті сигаретімен күйдіріп, ойып тастағанда  бәрін жауып,  дресс-кодты 

түймелеп, кім құтқарып қалды екен? Таза есуас!

Ал  бастықтың «кілемінде» жатып , басын айналдыруға кім мүмкіндік беріп,  жұқарған жүй-

кесін кім жұмсартты екен?!  Шалбардағы «найзағайдың»  ашық тұрғанын кім бірінші байқады 

екен?  Тағы сол – таза есуас! Есуас, мұндай біреу ғана!  Басқасын таба алмайсың!

Алдым да, үзіліп түстім!  Дұрыс істедім!  Ал енді  өзіңнің  ілгектеріңмен жүріп көр, арзан 

пиджагіңмен. Мен  болсам жесір-фракке барамын. Дүние көремін, өнермен танысамын. Ақылды 

боламын!

ƏМИЯН Қара әмиянның мінезі қырсық еді. Қыр-сықтығы сол  құпия, көзге көріне бермейтін кіш-кентай ілгекті қалталармен сиқырлана түседі. Әмиян көп ашыла бермейтін, ешқашан ашық болған да емес.
Мұның жүйкесіне тиетіні: әлі ешкімде мұның ПОРТМОНЕ екендігін еске түсіріп, бірде-бірі фран-цузша сөйлеспеді ғой. Жыл өткен сайын өзіндегі ұсақтарға мән бермей, көбіне ірі  банкноттармен    араласатынын мақтаныш етеді. Салмағына салмақ қосып, күн өткен сайын ауыр лай түсті.   

 Ың-шыңсыз кредиттік  карточкаларды да таңдап алды, іскер визиткалармен де айрықша ықыласпен танысты. Еңбекақыны аса жауапкер-шілікпен санайды, жекелеген чектерді де жүрегі даулап алады. Өйткені, еріксіз шығынданатын сәттерде дер кезінде есеп айырысып үлгеру керек.Бірақ, ең бастысы,  ол  кіп-кішкене  сұлу келін-шектің  суретін  асқан  ұқыптылықпен сақтай  біл-ді. Кейде  жүрегі   сазып,   көңілі   құлазығанда  «Бәрі  сен  үшін, сүйіктім.  Бәрі  сен  үшін» – деп  елжірей сыбырлайды.

f
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(Жалғасы. Басы газеттің 
өткен санында).

Сəтсіз күніңді біл. Осындай 
күндерің бар екенін ұмытпа. Мұн-
дай күні ешбір ісің оңбайды; ой-
ынды қалай өзгертсең де, қолың 
жүрмейді. Екі жүрістен кейін-ақ 
сол күнің екенін білген дұрыс, 
білдің екенсің – шегін, себебі бұл 
күні жолың жабық. Тіпті ақылыңа 
да жол беретін күн бар, күн сай-
ын ақылына шабыт қонған адам 
болған емес. Сəті оңғарылған 
кезде ақылыңа шабыт құйылады, 
хат жазуың оңай жəне сəтті. Əр 
қабілетке кезек беретін өз уақы-
ты бар, сұлулықтың да қажетсіз 
кездері болады. Ақыл-естің де 
миыңа бірде қонып, бірде қаша-
тын немесе күнде жолы болатын 
кезі болады. Бүгін ісіңнің қиюы 
келмесе, басқа күндері еш қинал-
май бəрі келеді, өзінен өзі біткен-
дей: ақылың айқын, көңіл-күйің 
бірқалыпты, жұлдызың жарқырап 
тұр. Сол кезде жұлдызыңды ұста, 
шашыратып алма. Бірақ, ақылды 
адам бір сəтті іске қарап ол күн-
ді сəтті немесе теріс деп бағала-
майды, себебі – сəттіздіктің аяғы 
жақсылықпен, сəттіліктің аяғы 
жамандықпен аяқталуы мүмкін.

Өзгелердің ақылымен 
баста, өз қалауыңмен аяқта. 
Табысқа жетудің бір кепілі; Осы 
бір қулық əдісті Құдайды матери-
ялық іліммен түсіндіруші христи-
андық ұстаздар да қолдаған. Бұл 
əдістің мəні – алданып жетекке 
еріп тұзаққа түскен бол да, сүйтіп 
оның еркін арбап ал: ол адам өз 
пайдамды көздеп жүрмін деп ой-
лайды, шын мəнінде ол басқаның 
мақсатымен жетекте жүр. Аңғы-
рттықпен бастама, көзсіз тəуе-
келге бел байлама. «Жоқ» деп 
бас тартып үйренген дөкейлер-
ден қиындықтардан қашпасын 
деп түпкі мақсатты жасырған 
жөн, оның үстіне олардың бұл 
мақсатты ұнатпайтындары тағы 
бар. Бұл кеңесіміз келесі бір ере-
жені – адамдардың арасындағы 
қарым-қатынастың тобықтай түй-
інін түсінуге қажет.

Ауыратын жеріңді ешкім 
білмесін, əйтпесе сол жеріңді 
көздеп ұратын болады. Ауы-
ратын жеріңді айтып шағынба, 
қастарың сол жерді көздейтін 
болады. Жараңды қасып, оның 
қышуын қандыра алмайсың, 
дұшпаныңа таба боласың. Арам 
ниетті адам осал жеріңді іздейді, 
садағын сайлап осал жері қайда 
екен деп тіміскілейді, неше түр-
лі айла, амал қолданып жанды 
жараңды тапқанша тынбайды. 
Ақылды адам өзінің де, тегінің 
де, ауруын ешкімге ашпайды, 
тағдырдың тəлкегі мұндай кезде 
қатыгез, сезімтал жерге соққы 
береді, ауруың неғұрлым жанды 
жерде болса, соғұрлым соққы 
да аяусыз. Бір сөзбен айтқанда, 
ауыршаң жеріңді айтпа, көңіліңді 
жадыратушыны көрсетпе; сон-
да ауруыңнан тез жазыласың, 
көңіліңнің шуағы ұзақ болады.

Ішкі дүниеңе ешкім кіре 
алмайтын қамал салма. Ақыл 
мен кеңесті қажет етпейтін, 
барлық жағынан жетілген адам 
болмайды. Ешкімнің кеңесін 
тыңдамайтын адам – нағыз кеще 
адам. Маңдайың мейлі бес қарыс 
болсын, достық кеңесті тыңдай 
біл; ұлы адамдарға да бұл кеңес 
артық болмайды. Көп жағдайда 

адамдар бұл ақылды кещелікпен 
тыңдамайды, себебі өзін тас қа-
малға қамап, ішіне ешкімді кір-
гізбейді; құзға кетіп бара жатқан 
оларды ешкім құтқара алмайды. 
Кіршіксіз таза адам достықтың 
есігін айқара ашып ұстаса керек, 
себебі бұл есіктен көмек келеді; 
ол əрқашан досын тыңдауға 
уақыт табады, досы оны ақылға 
келтіреді, кейде кейіп те айтады; 
досының ақылы мен айнымас-
тығы, парасаты оның берген 
кеңесіне деген сенімділігін артты-
рады. Жұрттың бəріне абыройың 
мен сеніміңді ақтарып сыйлама, 
кемшілігіңді дөп басып салиқа-
лы пікір қосатын, кеңес беретін 
досыңды алтын асықтай құпия 
ұстай біл.

Əңгімелесе білу өнерін 
меңгер, тұлғаны əңгімесінен 
танисың. Адам айналысатын 
істердің ешқайсысы мұндай сана-
лылықты қажет етпейді, ең оңай 
іс бола тұра əңгіме арқылы бəрі-
нен айырылуға немесе ұтысқа 
жетуге болады. Мысалы, хат 
жазу үшін, бұл да əңгіменің бір 
түрі, бір сəттік ой емтиханынан 
өткізіп сөйлесетін əңгіме үшін 
оны ойланып-толғанып жазу қа-
жет. Тəжірибелі адамдар хаттың 
тілі арқылы сол уақыттың ты-
нысын сезінеді. Бір дана былай 
деген екен: «өзіңді танытқың кел-
се, əңгіме айт». Кейбіреулердің 
пікірінше, əңгімелесу өнерінің 
нағыз биік шыңы, оның жасан-
ды еместігі, яғни əңгіме тар киім 
сияқты денені қыспауы керек. 
Бірақ, мұндай əңгіме тек өте 
жақын адамдарға ғана жарай-
ды, құрметті адаммен əңгіменің 
мəні терең, мағынасы мол болуы 
тиіс. Əңгімеде тыңдаушыларыңа 
сүйкімді болу үшін олардың мі-
нез-құлқына бейімдел. Өзгенің 
сөзіне баға беруден аулақ бол, 
тақуа деп қалуы мүмкін, ой-пікірі-
не тиісіп сын айтпа, сенен қаша-
тын болады, тіпті теріс айна-
луы да мүмкін. Əңгіме кезіндегі 
ақылға қонымдылық, шешендік-
тен қадірлі.

Бəлені басқа жаққа аудара 
біл: наразы топқа қарсы қамал 
қоя білу – басқарушылардың 
қулығының бірі. Мəселе олар-
дың наразы білдірушілерге қар-
сы күресуге əлсіздігінде емес, 
олардың айла есебінде, сəтсіздік 
бола қалған жағдайда бар нараз-
ылықты соларға бұра білуінде. 
Ой-жоспарыңның барлығы жү-
зеге аса бермейді, жұрттың бəрі-
не бірдей жаға алмайсың. Сон-
дықтан да өзіңе жіберілген оқты 
қабылдайтын қосалқы нысанаң 
болсын. Мақтан сүйгіш нысана 
үшін ол қосымша атақ болады.

Ертеңіңді ойла. Бүгін ер-
теңіңді, алдағы көп күндеріңді 
ойла. Мен көрегенмін деп мақта-
натын адам алдағы жоспарына 
бір сағатын бөлетін болсын, ал-
ды-артын ойлайтын адамның 
кездейсоқтығы болмайды, қам 
жегіш адамның қара күні болмай-
ды. Аузыма су өзі құйылады деп 
күтпе, кететін жерден ерте кет; 
зердеңмен соққының қатаңдығын 
жұмсарт. Жастық – мақау сивил-
ла; бөрененің астында қалған-
ша, бөрененің үстінде ұйықтаған 
дұрыс. Кейбіреу істі бітіріп болған 
соң «не істеп қойдым» деп ой-
ланады. Ондайлар істің сəтті 
болуын емес, қалай ақталамын 
деген жағын көп ойлайды; Енді 

біреулер істі бастар кезінде де, 
бітірген соң да ойламайды. Өмір 
бойы жүрер жолыңды ойлап бас, 
сонда ғана адаспайсың. Ойла-
нып басып ертеңіңді көре білсең, 
өмірде озып жүресің.

Жеңілетін адамдарыңның 
қауымынан қашық жүр, олар 
сенен жақсы болғандықтан ба, 
əлде жаман болғандықтан ба. 
Кімнің жақсы қасиеттері көп 
болса, соны көп құрметтейді; ол 
бірінші рольде болса, сен екінші 
боласың. Сондықтан да абырой 
мен құрметтің басым көпшілігі 
соған тиіседі, артылса саған да 
тиіп қалар. Ай түнде ғана көп 
жұлдыздың арасында жалғыз 
жарқырайды, күн шыққан соң 
жоғалады немесе батып кетеді. 
Біреудің көлеңкесінде көрінбей 
жүргенше, басқаның қасында 
жұлдызша жарық болып жүрген 
артық. Марциалдың Фабулла де-
ген ақылды қызы қасындағы тəл-
піш қыздардың ортасында сұлу 
болып көрінген. Əумесер ақымақ 
қауымнан сақтан, өз мерейіңді 
кемітіп, басқаны мадақтама. Та-
бысқа жеткің келсе, ең үздіктер-
мен ғана қарым-қатынаста бол, 
табысқа жетіп алған соң – орта-
шалармен.

Үлкен олқылықты толты-
руға кіріспе. Істі жөндеп қана 
емес, бұрынғыдан да артық ете 
алсаң, онда болады. Себебі, 
өзіңнен бұрынғы адаммен теңесу 
үшін, ол кісіден қадір-қасиетің екі 
есе артық болуы керек. Орның-
ды басатын орынбасар тауып, 
бірақ өзіңді аңсайтындарды көп 
ете білу – таптырмас жүріс. Ал 
қойған орынбасарыңның қадірінің 
өзіңнен артық болмауы – нəзік 
жүріс. Үлкен олқылықты толтыру 
оңай емес, себебі бұрын істелген 
жұмыс əрқашан тəуір болып көрі-
неді; бұрынғымен тең түскенің 
– ұтылғаның. Бұрынғыны жұрт 
пікірінен аластату үшін, одан қа-
сиеттерің асып түсуі керек.

Сенуге асықпа, жақсы көру-
ге асықпа. Адам ақылының то-
лысқандығы оның сенуге асықпа-
уымен көрінеді; жалғанның түрі 
қарапайым, сенімнің мінезі ерек-
ше. Үйіп-төккен уəдеге сену оңай, 
бірақ кейін саныңды соғып қалма-
саң болғаны. Сенбегеніңді сездір-
ме, ол сыпайылыққа жатпайды, 
тіпті, ренжіту болып саналады, 
осылай етсең ғана оған меңзей-
сің: сен мені не алдап отырсың, 
не өзің алданған адамсың. Бірақ, 
мəселенің мəні, сенбеу дегеніміз 
өтірікшінің белгісі болғандықтан 
емес; өтірікшінің екі соры бар 
– оған сенбейді жəне ол өзі еш-
кімге сенбейді. Тыңдаған кезің-
де пікір таластыруға асықпа, бір 
жазушының мына бір сөзін есіңде 
ұста: «Бір көргеннен жақсы көру – 

ақылсыздықтың туысы». Мынаны 
ұмытпа: сөзбен ғана алдамайды, 
іспен де алдайды, соңғысы ерек-
ше зиянды.

Ашулы кезіңде шебер 
бол. Мүмкін болса, салқынқан-
дылығың ашулы мінезіңнің 
дөрекілігіне бөгет болсын, ақыл-
ды адамға бұлай ету қиын емес. 
Ашуыңа беріліп бара жатқан-
дықтың бірінші белгісі  – еркіңнің 
оның еркіне беріле бастағаны, 
сүйтіп қызулықтың сені жеңіп 
бара жатқандығы. Осылай кете 
берсе ашу-ызам қандай нүкте-
ге дейін көтеріле бермек; осы 
жағдайыңды ашу-ызаң кернеп 
тұрғанда ойлай бастасаң жай-
мен суына бастайсың. Абырой-
ың төгілмей тұрған кезіңде тоқтай 
білу  – шауып келе жатқан атты 
дереу тоқтатумен бірдей. Адам-
ның ақылын сынайтын нəрсе  – 
ессіздіктің қозбасы қысқан кез-
де де, ақыл-естен жаңылмау. 
Қызбалықтың шектен шығып 
кернеуі адамды түзу жолдан 
тайдырады: осыны əрқашан 
естен шығармасаң əділеттен 
таймайсың, ақыл-естен ауытқы-
майсың. Ашу-ызаңның кернеуін 
ауыздықтай алсаң ғана ақыл-
есіңді басқарасың. Сонда ғана 
«əділеттің арғымағына мінген» 
ақтаңгер боласың. Жалғыз ғана.

Адам тану мəселесінде 
алданба. Адасудың бұл түрі ең 
қауіптісі жəне қарапайымы. Тау-
ардың бағасына алдансаң да, та-
уардың өзін таңдауға қателеспе, 
адам тану жөніне келгенде оның 
өн бойын көре білу қажет. Өмірдің 
парқын түсіну мен адамды тани 
білу, екеуі екі түрлі нəрсе. Адам-
ның мінез-құлқын тани білу, көңіл 
күйін түсіне білу  – даналықтың 
шыңы. Адамдарды кітап сияқты 
оқып зерттеу керек.

Достарыңды ақылмен пай-
далан. Бұл істің өзіне тəн нəзік 
жағы бар: бір дос алыста жүрген-
де жақсы, екіншісі  – жақыннан 
тəуір; жақын жүріп шүйіркелесу-
ге жарамайтын дос, хат жазысып 
тұруға таптырмайтын дос боп 
шығады. Ара қашықтық бетпе-бет 
кездескенде болатын кемшілік-
терді жауып жібереді. Достарың 
тек көңіліңді көтерушілер болма-
сын, олардан пайда тапқаның 
жөн. Достықтың бойында береке 
əкелетін үш қасиеті немесе негізі 
болуы керек: біртұтастық, игілік 
жəне ақиқат; осы үшеуі де достың 
бойында болуы тиіс. Жақсы дос 
болуға жарайтындар аз, ал дос 
таңдай білмейтіндерге, одан да 
аз. Дос табудан гөрі досты сақтап 
қалу одан да қиын. Тұрақты дос 
тап, мейлі əуелі жаңа дос болсын, 
бірақ уақыт сынынан өтіп ескі дос 
болар деп үміт арт. Нағыз дос, бір 
қап тұзды бірге жеген адамдар 

екені рас, бірақ кейде одан да 
көп тұз жеп сыннан өтуге тура 
келеді. Доссыз өмір, шөл далада 
өмір сүргендей; достық берекеңді 
арттырады, басыңа түскен ауы-
ртпалықты азайтады; ол – көңіл-
дің жадырасы, ол  – жауластық 
тағдырдың жалғыз ғана емі.

Топастарға шыдамды 
бол. Ғалым адамдар шыдамсыз 
келеді; білімін арттырамын деп 
жүріп шыдамын азайтып алады; 
даналардың көңіліне жағу оңай 
емес. Эпиктеттің    айтуы бой-
ынша өмірдің ең басты қағидасы 
– шыдамды болу, оның пікірінше 
даналықтың жартысы шыдам-
дылыққа байланысты. Өмірде 
кездесетін топастықтарға шы-
дауға қаншама төзімділік керек 
десеңші! Əсіресе, тəуелді адам-
ның топастығына шыдауды айт-
сайшы – бұл мəселеде өзіңді-өзің 
ұстауға үйрету маңызды. Шыдам-
дылық – жер бетіндегі ең бағасы 
жоқ тыныштық, рахат шегудің 
шыңы. Шыдамдылық қабілетің 
жоқ екен, қара басыңды жұрттан 
бөліп ал да, жалғыз өмір сүр. 
Онда да, егер өзіңді-өзің ұстауға 
шыдамың жетсе.

Əңгіме үстінде абай бол; 
қарсыласыңнан – қауіп сақтау 
үшін, басқалармен  – көргенділі-
гіңді таныту үшін. Сөзді аузыңнан 
шығару оңай, ұстап алу қиын. Əң-
гіменің сөзі өсиеттің сөзіндей аз 
болсын, дауы аз болады. Қысыр 
сөз айта отырып маңызды істің 
нобайын білген абзал. Неғұрлым 
жабық, жұмбақ болсаң, соғұрлым 
құдіреттілігің артып тұрады. Əң-
гіме үстінде тез ақтарылатынды 
сендіру де, жеңу де оңай.

Пендешілікке толы 
дерт-құмарларыңды біл-
генің жөн. Еш кемшілігі жоқ 
деген адамның өзі олардан 
құралақан емес, оны айтасың, 
олар сол құмарлықтарын ая-
лайтын, мəпелейтіндер. Ми 
қыртысымызда олар жетіп 
жатыр, ақылы асқан сайын, 
құмарлықтары да зор, үлкен. 
Оларды өзі білмейді емес, 
жоқ, керісінше жақсы көреді. 
Майда пендешілік дерттерге 
берілу – өте-мөте кемістік. 
Олар денеңдегі баттиып 
тұрған қал сияқты, басқаларға 
жеккөрінішті, өзіңе ерекше 
сүйкімді. Осы дерттеріңді 
жеңе білсең, одан асқан ме-
рей жоқ, сонда абыройыңды 
сақтайсың. Кемшіліктер көзге 
оңай түседі: асыл қасиеттерің 
үшін сені аспанға көтерушілер 
аз болмас, бірақ майда-шүйда 
дерттеріңді көріп, əттеген-ай, 
абыройын құртып жүрген шіркін 
осы пендешіліктері-ай деп үнсіз 
қалады.

(Жалғасы бар).

ОЙ – МАРЖАН

Бальтасар Грасиан 
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Ерназар аѓа..
Мен бала кезден бірге μстім, кμп

ќамќорлыѓын кμрдім, маѓан туѓа-
нымдай ерекше жаќын болды.

1963 жылы ¦лы Жыланшыќ
бойынан Родник совхозы ашылды.
Сол жылы оныншы класс бітірген
біздерді сол совхозѓа жолдамамен
ж±мысќа жіберді.

Алѓашќыда 2-3 ай Имановта,
кейін Родникте ж±мыста болдыќ.
Алѓаш ж±мысќа барѓанда осы Ер-
назар аѓаѓа кездестік. Ол кезде б±л
кісі партком хатшысы еді. Сонда 26
жастаѓы азамат екен.

Совхоз ќарќындап μсті. Жањадан
Талѓуй, Бисары, Кμшкімбай, Боќай,
Тμрткатон бμлімшелері ашылды.
1964 жылдыњ жазында Ќостанай-
дан Бірєлі байдыњ 1928 жылдары
мемлекетке μткізген   жылќылары-
нан т±ќым алдырылып μсірілді.
Оралдан, Батыс Ќазаќстаннан,
Торѓайдан ќазаќы Еділбай ќойлары
єкелінді. ¦лы Жыланшыќтыњ 30
жылдан аса тусыраѓан аѓашын ша-
уып жаппай ‰й салуѓа ќызыл кесек
к‰йдірілді. Ќ±мμткелден ќ±м, Аќша-
таудан єктас єкелінді. Оны Сейт-
ќасым Жамбылов μњдеді. Жор-
ѓакμл, Обалы, Байтумада ќамыс
буылып, ‰й, ќоралар салынды. Ша-
руашылыќ берекелі, ж‰йелі ±йым-
дастырылды. Жања ашылѓан кењ-
шардаѓы басшылар да, малшы-шо-
пан, жылќышылар да μмірдіњ ќатал
сынынан μтіп шыныќќан, 1916 жыл-
дыњ кμтерілісін, 1928-1932 жылдыњ
конфискациясы мен ашаршылыѓын,
1937 жылдыњ з±лматын, 1941-1945
жылдардыњ ќанды ќырѓынын
кμрген азаматтар не солардыњ
±рпаќтары болатын.

Осындай шаруашылыќ адымдап
алѓа басып т±рѓан шаќта Алматы
жоѓары партия мектебін тємємда-
ѓан шаруашылыќ басшысы Бейсен-
бек Єбенов самолет апатынан мерт
болды. Шаруашылыќќа  осы кезде
басшы болып 28 жастаѓы Ерназар
Маќанов таѓайындалѓан еді. Б±-
рынѓы комсомол, партия ќызметкері
μзін саяси ж±мыстан шаруашылыќ
басќаруѓа аса ќатты мєн беріп дай-
ындады. Оныњ кейін игілікті жемісін
кμрді.

¤мір тєжірибесі мол, шаруашы-
лыќтыњ ќыр-сырын толыќ білетін
Шменбай Єлшорин, Социалистік
Ењбек ерлері Мырзаѓали Алтынба-
ев, Ќалмаѓанбет Жансопаќов, тыњ
μлкесі депутаты Шырдай Ќарамур-
зин, Ленин орденді  Єбдіќалыќ
Бєйдір, Байѓабыл Аѓатанов,
Н±ржан Н±ѓманов, Балахмет Баях-
метов, Ќ±сей Ахметов т.б. азамат-
тардыњ  іс-тєжірибесіне с‰йеніп,
олардыњ аќыл-кењестерін алып
отырды.

Жас алѓыр басшы жања ќалып-
тасып, ќ±рылысы ‰немі дамып келе
жатќан жас совхозды єрі ќарай тез
кμтеріп, шаруасын алѓа дамытты.

Осы кезде Ерекењніњ орнына парт-
ком хатшысы болып Амантоѓай се-
лолыќ кењесініњ тμраѓасы, ысылѓан
тєжірибелі, шебер ±йымдастырушы
М±хтар Ходенов аѓа келген бола-
тын. Кейінірек кєсіподаќ комитеті
тμраѓасы болып  Балтабай Уахитов
таѓайындалды. Міне, осы ‰ш бас-
шы кезењі Родник совхозыныњ
μрлеу, алѓа басу кезењі болатын.
Жастары ќатар ‰ш басшыѓа тєжіри-
бесі мол μмірдіњ ащы-т±щысын
тартќан салиќалы да сабырлы, ќай-
сар мінезді от ауызды ораќ тілді.
Торѓай μњіріне танымал т±лѓа б±-
рынѓы колхоз басшысы, кейін бμ-
лімше мењгерушісі болѓан Шменбай
Єлшорин селолыќ кењес тμраѓасы
болып  ќосылды.

Шаруашылыќтыњ тењ тμрт тіреуі
ауылды алѓа с‰йрейді. Жањадан
ќ±рылѓын Родник совхозы аудан
шаруашылыќтары алдына шыќты.

Осы Ерекењ басќарѓан 1964-1973
жылдары совхозда 40 мыњ ќой, 3000
жылќы, 1 мыњ ірі ќара болѓан еді.
Шаруашылыќ екі жыл ќатарынан єр
100 саулыќтан 100-110 аралыѓын-
да тμл алды. Єрине, б±л кμрсеткіш
Ерназар аѓаныњ тынымсыз басшы-
лыѓы арќасында келген жетістік бо-
латын.

Осындай іскер басшыны 1973
жылы Амантоѓай совхозына дирек-
торлыќ ќызметке ауыстырды. Б±л
кезде Ерекењ Целиноград ауылша-
руашылыѓы институтыныњ агроно-
мия факультетін бітірген болатын.
Енді мал шаруашылыѓы емес, егін
шаруашылыѓымен айналысу тала-
бы т±рды Ерекењ алдында. Б±л са-
лада да жемісті ж±мыстар атќарды.
Амантоѓай совхозы аудандаѓы ењ
ірі астыќ μндіруші салаѓа айналды.

Ерекењ кейінірек Докучаевкада
аудандыќ ауыл шаруашылыѓы
инспекциясыныњ бастыѓы, Арќалыќ
ауданы Целинный кењшарында ди-
ректор, Аќб±лаќ селолыќ кењесі
тμраѓасы болып жемісті ж±мыстар
атќарды.

Аќб±лаќ ауылында зейнетке шы-
ѓып, ауыл аѓасы болып еді. Аллаѓа
ш‰кір, ж±байы Жанаш апай екеуі
4 ±л, 3 ќыз бала тєрбиелеп μсірді.
¦лы ±яѓа, ќызы ќияѓа ќонды. Неме-
ре, шμбере с‰йді. Балалары єр са-
лада халќына адал ќызмет атќарып
ж‰р.

Ерназар аѓаныњ кμп жылѓы
жемісті ењбегі єркез баѓаланды.
Кезінде Ќазаќ ССР Жоѓарѓы ке-
њесіњіњ Ќ±рмет грамотасын алды,
Ењбек Ќызыл Ту орденімен, Ењбек-
тегі ерлігі ‰шін медалімен, Тыњныњ
25-50 жылдыќ мерекелік медальда-
рымен марапатталды.

Б‰кіл Одаќтыќ ауыл шаруашы-
лыѓы кμрмесінде, Ќазаќ ССР ауыл
шаруашылыќ кμрмесінде бірнеше
д‰ркін болды. Тиісті сый-ќ±рметтер
кμрді.

Ерназар аѓа Жыланшыќ бойында

ќ ы з м е т т е
ж ‰ р г е н д е
М±хтар Хо-
денов аѓа
екеуі єскер-
ден жања кел-
ген  мені жа-
нына ќызмет-
ке тартќан
еді. Мен ќыз-
мет атќару
ж‰йесін осы
к і с ілерден
‰ й р е н д і м .
Комсомол,
к є с і п о д а ќ ,
совет партия
ќызметі бас-
палдаѓынан
μттім.

М ± х т а р
аѓа жазу,
сызу, іс ж‰р-
гізу сияќты
ж ± м ы с т ы
‰йретсе,  Ер-
назар аѓа шаруашылыќќа араласу-
ды ‰йретті. Ерназар, М±хтар, Шмен-
бай, Балтабай аѓалар меніњ ќызмет-
тегі тєрбиеші ±стазым болды. Міне,
сол азаматтардыњ екеуі μмірден
озды. ¤зі μмірден озѓанмен, атќар-
ѓан жаќсы ісі, жасаѓан жаќсылыѓы
ешќашан ±мытылмайды.

Ерекењ шаруаѓа  тынымсыз, μзіне
де, μзгеге де  ќатањ талап ќоятын
басшы болатын. Ерекењмен бір
кμшеде т±рдыќ. Б±л кісі тањ ќарањ-
ѓысынан т±рып терезе ќаѓады. Ол
уаќытта алѓашќыда ауыл ішінде те-
лефон жоќ болатын. Оятып алып,
ал сен мына кісіні тез шаќыр деп
ж‰гіртіп жібереді де μзі екінші
біреудіњ терезесін ќаѓып, кењсеге
шаќыратын.

Ауыл адамдарымен тез тіл таба-
тын. Єсіресе, ќарттарды ќатты сый-
лап, алдынан кесе μтпейтін. Бір
‰лкен кісі келе жатса машинадан
ж‰гіре шыѓып к‰ле амандасатын.
‡лкендерді ‰немі жинап, аќыл-ке-
њесін, іс-тєжірибесін тыњдап отыра-
тын. ¤зін-μзі ‰немі іскерлікке, ал-
ѓырлыќќа ±штап отырѓанын бала
болсаќ та сырттай кμріп, баќылап
ж‰ретінбіз.

Жастарѓа ‰немі аќыл-кењесін ай-
тып, іс-тєжірибесін ‰йрететін. Жас-
тар арасында кездесіп ќалѓан оѓаш
ќылыќ, жат істерді бетіне басатын.

Араќ ішкендерге ќатањ ќараушы
еді. Єсіресе, бас ќосќан жерлерде
μзі жастыќќа ќисаймай, ал жанбас-
тап жатќандарды сынап т±рѓызып
отыратын. Ол уаќытта сенбілік кμп.
Єсіресе, жері шалѓай Родник   сов-
хозында б±ндай сенбілік жыл он екі
ай бойы ж‰ретін. Ерекењ халыќты
соѓан ж±мылдыра білді. Халќы жаќ-
сы ±йымдастырушыны т‰сіне білді.
Шаруашылыќта жеткілікті техника
бола т±ра басы μзі болып барлыќ
басшы атќа мінді.

 ¤МІР – ¤ЗЕН

Жалпы атќа мінуге ќалыптастыр-
ды. Ерекењ шаруашылыќтан кеткен
соњ атќа міну де, ат ќора ±стау да
ќалды. Ерназар аѓа ќазаќы дєст‰рді
уаќыт талабына сай ±штастыра
білген, жаќсымен де, жайсањмен де
араласќан, ‰лкенге ќадірлі іні, кішіге
аќылгμй аѓа болѓан, кездескенде
амандыѓы т‰зу, елжіреп іші бауы-
рыњнан μтіп, арќањнан ќаѓып жал-
ѓыз сеніњ амандыѓыњ емес, ауыл ай-
маѓыњныњ амандыѓын с±рап, жаќсы
ісіње марќайып с‰йініп, мадаќтап,
батасын беріп т±рушы еді.

Жасыныњ ‰лкендігіне ќарамай
жастарѓа ізет, ќ±рмет жасап "ау,
мынау кешегі біздіњ жаќсы азамат-
тыњ баласы еді" деп мерейіњді μсіріп
т±ратын. Аќжарќын, аќкμњіл аузын
ашса кμмейі кμрінетін жас баладай
жайдары аѓа б‰гін ортада жоќ. ¤зі
μмірден озѓанмен артында жан
жары, алтын асыќтай балалары, не-
мере-шμберелері ќалды.

Атќарѓан жаќсы ісі, жасаѓан жаќ-
сылыѓы, берген батасы, алдынан
н±р-шапаѓат болып шыѓарына,
аруаѓы ±рпаѓына демеу боларына
сенеміз.

"Жаќсыныњ жаќсылыѓын айт,
н±ры тасысын" деген ќанатты сμз
бар еді.

Ерназар аѓа ќай жерде, ќандай
ќызметте ж‰рсе де сыйлас,
дємдес, сырлас болѓан дос- жаран
жолдастарынан ќол ‰збеген, ‰немі
байланыста болѓан, жаќсысына
с‰йсініп, жаманына к‰йініп отырѓан
абзал азамат еді. Міне, сол ардаќ-
ты азамат, аяулы аѓа б‰гін ортада
жоќ. Тірі болса 80 жасќа толар еді.

Жаны жайсањ аѓаѓа жаныњ
жєннатта, жайыњ  рахатта, алдыњ
жарыќ, єулетіњ, халќыњ аман бол-
сын деп ¦лы Жаратушыдан
тілейміз.

Шμптібай БАЙДІЛДИН.
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Біз б‰гінде м‰лдем жања ќоѓамда
μмір с‰ріп жатырмыз десек те, сол
ќоѓамды жегідей жеген дерт – сыбай-
лас жемќорлыќты т‰бегейлі жоя алмай
келеміз.  Жер  шары,  демек елімізде
жемќорлыќтыњ дамып кеткендігі сонша-
лыќ, жасыруѓа да келмей ќалды. Оны
б±ќара халыќ к‰нделікті μз бастарынан
μткізіп жатыр. ¦саќ-т‰йек бір ж±мысты
тындыру ‰шін де соны орындайтын
адамныњ ќолына аздаѓан тиын-тебен
ќыстырмасањ єрт‰рлі сылтау айтып ап-
талап, кейде айлап ж±мысыњды істе-
мей діњкењді ќ±ртады. Ал тиын-тебен
беріп жіберсењ, ісіњ бір-екі саѓатта-аќ
бітіп шыѓады. Дегенмен, ќазіргі уаќыт-
та  адам  ќ±ќыѓына н±ќсан келтіретін
жењ ±шынан жалѓасќан жемќорлыќпен
к‰ресу жолында жања стратегия ќабыл-
данып, зањнамалыќ μзгерістер орын
алуда.

Єлеуметтік ќатер болып саналатын
сыбайлас жемќорлыќтыњ ењ ќауіпті т‰рі
– параќорлыќ. Яѓни, пара беру де, пара
алу да ЌР Ќылмыстыќ Кодексінде
кμзделген баптарѓа сєйкес ќылмыстыќ
іс болып танылады. Параќорлыќ ќыл-
мысы кμбіне-кμп ќолында билігі бар,
мемлекеттiк функцияларды орындауѓа
уєкiлеттiк берілген т±лѓалармен
жіберіліп келеді. Біздіњ елімізде ќолѓа
алынып жатќан ќазіргі ж±мыстардыњ
маќсаты да жемќорлыќ дењгейін тμмен-
детіп, оныњ алдын алуѓа жете кμњіл
бμлу. Осы орайда, Елбасымыз маќ±л-
дап бекіткен  2015-2025  жылдарѓа ар-
налѓан Жемќорлыќќа ќарсы к‰рес стра-
тегиясы б±л ќоѓамдыќ кеселдіњ алдын
алу жєне оѓан ќарсы к‰рес шараларын
±йымдастыруѓа наќты баѓыт-баѓдар
береді. Еліміздіњ сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес ж‰ргізуі – мемле-
кеттік саясаттыњ бірден-бір к‰рделі єрі
негізгі баѓыттарыныњ бірі болып отыр.
Ќазаќстан  ТМД  елдерініњ  ішінде ењ
алѓаш 1998 жылы "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы" жєне 1999
жылы "Мемлекеттік ќызмет туралы"
Зањдарын ќабылдап, Елбасы сыбайлас
жемќорлыќпен к‰рес туралы бірќатар
Жарлыќтарѓа ќол ќойып, баѓдарлама-
лар  бекіткен болатын. Осы уаќыттан

бері елімізде сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы шаралар мен кμкейтесті мєселе-
лерді  шешуде зањдылыќтарды жетіл-
діру ж±мыстары кезењ-кезењмен дєйекті
т‰рде ж‰ргізіліп келеді.

‡стіміздегі  жылдыњ 1 ќањтарынан
бастап к‰шіне енген еліміздіњ бірќатар
зањнамаларына  жемќорлыќќа  байла-
нысты ќылмыстыќ жауапкершілікті
к‰шейтуге баѓытталѓан μзгерістер
енгізілді. Демек, осы уаќытќа дейін
сыбайлас  жемќорлыќтыњ салдарымен
к‰рес ж‰ргізіп келсек,  ендігі уаќытта
басты назар сыбайлас жемќорлыќ ќыл-
мысын жасаушыларды т±тќындау емес,
оныњ жаѓдайларын жою болмаќ. Атап
айтќанда, сыбайлас жемќорлыќ дењ-
гейін т‰бегейлі ќысќартуѓа, ќоѓам
μмірініњ барлыќ салаларында сыбайлас
жемќорлыќты тудыратын себептер мен
жаѓдайларды жоюѓа ќабілетті превен-
тивтік сипаттаѓы шараларѓа жетекші
рμл берілуде.

Сыбайлас жемќорлыќтыњ ењ ќауіптісі,
жастардыњ  санасын  да  улап  бара
жатќандыѓы. Талантымен табындырып,
білімі мен білігін ±штастырѓан жастарѓа
ќараѓанда, таныс-тамыры барлар жаќ-
сы ж±мысќа орналасып кетеді. Б±ндай
жаѓдайлар жастардыњ арасында: "Жаќ-
сы білім алу мањызды емес. Мањызды-
сы жаќсы ж±мысќа орналастыратын
кμкењ, не ќалталы ата-анањ болуы ке-
рек. Бєрін аќша шешеді, бай болу ке-
рек" деген ±ѓым ќалыптастырып, сыбай-
лас жемќорлыќ жастардыњ жањалыќќа
талпынып, ж‰йелі ойлау ќабілетін те-
жеуде. "Талпын, талпынба, ойлан, ой-
ланба бєрібір таныс-тамырыњ болмаса
ештемеге ќол жеткізе алмайсыњ" деген
±ѓым ќалыптастыруда. Б±л жастардыњ
μз келешегіне сенімсіздікпен ќарауына
негіз салады. Сыбайлас жемќорлыќта
белгілі бір нєтижеге ќол жеткізуде аѓар-
тушылыќ, білім беру, тєрбие ж±мыста-
рыныњ рμлі зор. Сол себепті, μскелењ
±рпаќтыњ бойында Отанѓа деген
с‰йіспеншілікке, ±лттыќ дєст‰рді
ќ±рметтеуге, адалдыќќа тєрбиелеу ар-
ќылы жастардыњ μз ќ±ќыќтары мен
міндеттерін жеткізе отырып, сыбайлас
жемќорлыќ кμрінісіне ќарсы т±рарлыќ
мєдениетті ќалыптастыру бастамасы-

мен сыбайлас жемќорлыќќа "нμлдік
тμзімділік" ахуалы  мен  ќарсы кμзќа-
расты ќалыптастыру болып табылады.
Сонымен ќатар, жастардыњ осы мєсе-
леге кμњілін аударту, ќ±ќыќтыќ сауат-
тылыѓы мен сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы мєдениетін ќалыптастыру маќса-
тында, сыбайлас жемќорлыќтыњ алдын
алу  баѓытында ауќымды шаралар
±йымдастырылып μткізілуде. Алдаѓы
уаќытта да сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы ж±ртшылыќ арасында ќ±ќыќтыќ
нигилизмді азайтуѓа баѓытталѓан басќа
да бірќатар ‰гіт-насихаттыќ шаралар
±йымдастырылады. Осындай шаралар-
ды ж‰йелі т‰рде μткізу салдарында ке-
лешекте жемќорлыќќа ќарсы к‰рестіњ
мєн-мањызы арта т‰спек деген пікір
білдіруде мамандар.

Ќоѓамныњ барлыќ к‰ш-жігерін
біріктіріп, осы дерттіњ одан єрі ушыќ-
пауы ‰шін оны тоќтатудыњ барлыќ
амалдарын  ќолдану  арќылы  ѓана
б±л ќ±былысќа  тиімді  т‰рде  ќарсы
т±руѓа болады. Осы т±ста орын алѓан
наќты жаѓдайѓа тоќтала кетсек, ол
Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік
ќызмет істері жєне сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы іс-ќимыл Агенттігініњ Ќос-
танай облысы бойынша Департаменті-
мен "Ќостанай  облысыныњ  Азаматтыќ
альянс "ГрИН" ќоѓамдыќ ќорымен
бірлесе отырып "Азаматтыќ баќылау"
жобасы аясында ашылѓан ќоѓамдыќ
ќабылдау орталыѓына, ‰шінші сынып
оќушысыныњ анасы мектептегі ќаражат
жинау мєселесі бойынша шаѓымымен
ж‰гінгендігі жμнінде ‰ндеу жолдады.
Аталѓан  ж‰гіну  ќоѓамдыќ  резонанс
туѓызды.  Жалпы, ата-аналар м±ндай
сипаттаѓы шаѓымдарды "балама ќалай
да  бір  н±ќсан келуі м‰мкін" – деген
оймен, жазбаша т‰рде жиі т‰сіреді. Ол,
єрине д±рыс емес, егер ата-аналар зањ-
сыз ќаражат жинау деректері бойынша
мєлім етпесе, б±л шараны мемлекеттік
органдар тарапынан толыќќанды кесу
ќиынѓа єкеп соѓуы м‰мкін.  Сонымен,
ананыњ  шаѓымы м‰дделі жаќтармен
толыќ зерделенді. Ќорытындысында,
ќаланыњ ата-аналар комитеттері, мек-
тептердіњ єкімшілік жєне педагогикалыќ
ќ±рамы арасында сыбайлас жемќорлыќ

ќ±ќыќ б±зушылыќтарѓа ќатысты профи-
лактикалыќ іс-шаралардыњ к‰шейтілуі
жєне Ќостанай ќаласы єкімдігі білім
бμлімініњ педагогикалыќ ќызметкерлер-
мен, мектеппен сынып ќажеттілігіне
ќаражат жинауѓа тыйым салынатын-
дыѓы жμніндегі б±йрыѓын жыл сайын
жеткізіп отыруы ќолѓа алынды.

Ќорыта келсек, жемќорлыќтыњ
к‰шейгені соншалыќ, онымен к‰ресуге
арнайы бμлім ќ±руѓа мєжб‰р болып
отырмыз. Аурудыњ сыртќы белгілерін
сылап-сипаѓаннан ештеме μзгермейтінін
баѓамдаѓан Президент, ќоѓам мен мем-
лекетті т‰бегейлі ќайта μзгертуге не-
гізделген ж‰йелі емдеу керектігін айт-
ты. Кез келген μркениетті ќоѓам ‰шін
сыбайлас жемќорлыќпен к‰рес ењ
μзекті мєселелердіњ бірі болып табы-
лады. Сыбайлас жемќорлыќ мемле-
кетті ішінен жоюдыњ бастамасы мен
жетістіктерді жоќќа шыѓаратын, ±лттыќ
ќауіпсіздікке ќауіп-ќатер єкелетіндігі
к‰мєнсіз. Сондыќтан да Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ мемлекеттік саясаты-
ныњ негізгі басымдылыќтарыныњ бірі
осы з±лымдыќпен к‰ресу болып табы-
лады.

Турашылдыќты ту еткендігін ѓасыр
ќайраткерлері, біртуар билер мен ше-
шендердіњ μмірі дєлел болатындыѓын
біз  тарихтан  жаќсы  білеміз. ¤ткені-
мізге кμз салсаќ, Елбасымыз кμздеген
саясатыныњ арќасында мемле-
кетіміздіњ тамыры терењге тартып,
ныѓая т‰суіне баѓытталѓан ќ±ќыќтыќ зањ-
намалар мен іс-шаралар ќабылданып,
ел экономикасы мен єлеуметтік жаѓ-
дайы т‰зеліп, єлем мемлекеттерініњ ор-
тасынан μз орынын айќындады. Ќоѓам
дамуыныњ жања жолын тањдап, уаќыт-
тан  туындаѓан  єрт‰рлі кеселдерден
айыѓуды міндет етіп ќойды. Ол Елба-
сымыздыњ  бастауымен алѓа ќойылѓан
сыбайлас жемќорлыќпен к‰рес жолы.
Осылайша, сыбайлас жемќорлыќпен
к‰ресу барлыќ Ќазаќстан Республика-
сы азаматтарыныњ азаматтыќ борышы
деп білу керек.

Алмаг‰л Н¦РТАЗИНА,
Ќостанай облысы бойынша

мемлекеттік ќызмет істері
департаментініњ бас маманы.

    

ХХІ ѓасыр – білім, ѓылымныњ
ѓасыры. Еліміздіњ Еуразия
ж‰регіндегі жања Ќазаќстанды
μркендетудіњ  2050 жылѓа
дейінгі баѓдарламасында тала-
бы таудай, ќабілетті, ізденім-
паз жастар ±лтымыз ‰шін маќ-
таныш, еліміз ‰шін абырой
екені, ондай жастардыњ
єлемдік бєсекелестікке тμтеп
беретіні, ±лт  аќыл-ойыныњ
±йытќысы болатыны кμрсетіл-
ген.   Бєсекеге  ќабілеттіктіњ
басты кμрсеткіші – білім, ал
білімніњ кєусар б±лаѓы – кітап
екені бєрімізге белгілі. ¤ркени-
еттіњ кμшінен ќалмау ‰шін біз
білім сапасын арттыруымыз
ќажет.  Ќай оќушы кітапханаѓа
кμп келеді, кім кμп кітап оќыды,
кітап оќу арќылы кімніњ білімі
артыќ екенін аныќтау ‰шін
аудандыќ орталыќ балалар
кітапханасы  "‡здік оќырман"
сайысын μткізді.  Б±л сайысќа

мектеп оќушылары  ќатысып,
бес бμлімнен т±ратын шарттар-
мен танысып, μзініњ алѓырлы-
ѓын,  ењбекќорлыѓын,  ‰здік
оќырман екенін дєлелдеді.
Нєтижесінде, "‡здік оќырман"
атаѓына Аманкелді орта мек-
тебініњ 5"а" сынып оќушысы
Н±рдєулет ¤мірсерік ие болды.
Аудандыќ  мєдениет жєне
тілдерді дамыту бμлімініњ бас
маманы Самат Мырзабек±лы
сайысты баѓалап, єділ баѓасын
беріп, ќатысушы оќушыларды

игі тілегімен ќ±ттыќтап, кітапха-
на – білімпаздар мекені екенін,
оќушылар кітапханаѓа келіп,
кітап алып оќып, кітап арќылы
білімдерін жетілдіру ќажеттігін,
кітап т±нып т±рѓан байлыќ
екенін айтып μтті. Содан кейін
сайысќа ќатысушы оќырман-
дарды маќтау ќаѓаздарымен
марапаттап, сыйлыќтар табыс-
тады.

Зарина М¦САБАЕВА,
кітапхана мењгерушісі.

Аманкелді ауданы.

‡здік‡здік‡здік‡здік‡здік

оќырманоќырманоќырманоќырманоќырман
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7.00 Тањшолпан. 10.00 М.х. 10.40
"Айман &Шолпан". 11.35 Айтуѓа
оњай. 12.20 "‡й болу ќиын". 13.00
Бірге тањдаймыз! 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Сурайя". 17.55
Т‰бі бір т‰ркілер. 18.40 Келбет. 19.05
"Сурайя".  20.00 KAZNEWS. 20.45
Айтуѓа оњай... 21.30 "Айман &Шол-
пан". 22.25 "Келін". 23.15 Т‰нгі сту-
дияда Н. Ќоянбаев. 0.00 KAZNEWS.
0.45 "‡й болу ќиын".

07.00 Єсем єуен 7.15 Біздіњ ‰й.
8.00 Жања к‰н. 10.10 "Осколки".
11.00 "Єр ‰йдіњ сыры басќа". 11.40
"Зєуре". 12.30 Магия кухни. 13.00
Семейные мелодрамы. 14.00 "Цент-
ральная больница". 15.00 Важно
знать. 15.15 Кμњіл толќыны. 15.45
"Айжан". 16.35 "Таѓдыр тартысы".
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д‰йсенбід‰йсенбід‰йсенбід‰йсенбід‰йсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 М.х.
10.40 Апта. 11.45 Дауа. 12.20 Т.х.
"‡й болу ќиын". 13.00 Бірге тањдай-
мыз! 14.10 Т.х. "Келін". 15.00 Єйел
баќыты. 16.40 Т.х. "Сурайя". 17.30
KAZNEWS. 18.10 Кμњіл толќыны.
18.30 Меніњ Ќазаќстаным. 19.05
"Сурайя". 20.00 KAZNEWS. 20.45
Айтуѓа оњай... 21.30 "Айман &Шол-
пан". 22.25 "Келін". 23.15 Т‰нгі сту-
дияда Н.Ќоянбаев. 23.50 KAZNEWS.
0.35 Спорт.

7.00 ¤мір сабаќтары. 7.30 "Сот-
ќа жеткізбей". 8.00 Жања к‰н. 10.10
М.ф. 10.40 "Экспедиция 25". 11.10
"Єр ‰йдіњ сыры басќа". 11.45 Т.х.
"Зєуре". 12.30 Магия кухни. 13.00
Семейные мелодрамы. 14.00 Т.с.
"Центральная больница". 15.00 На-
родный контроль. 15.15 Кμњіл тол-

15 ќараша15 ќараша15 ќараша15 ќараша15 ќараша,,,,,
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7.00 Тањшолпан. 10.00 М.х. 10.40
"Айман &Шолпан". 11.35 Айтуѓа
оњай... 12.20 "‡й болу ќиын". 13.00
Бірге тањдаймыз! 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Сурайя". 17.30
KAZNEWS. 17.55 Бейнет т‰бі – зей-
нет. 18.05 ¤ткен мен жеткен. 18.40
Табыс сыры. 19.05 "Сурайя". 20.00
KAZNEWS. 20.45 Айтуѓа оњай...
21.30 "Айман & Шолпан". 22.25
"Келін". 23.15 Т‰нгі студияда Н.Ќо-
янбаев. 23.50 KAZNEWS. 0.35 "‡й
болу ќиын".

7.00 ¤мір сабаќтары. 7.30 "Сот-
ќа жеткізбей". 8.00 Жања к‰н. 10.10
"Осколки". 11.00 "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.40 "Зєуре". 12.30 Магия
кухни. 13.00 Семейные мелодрамы.
14.00 "Центральная больница".
15.00 Важно знать. 15.15 Кμњіл тол-

ќыны. 15.45 Т.х. "Айжан". 16.40 Т.х.
"Таѓдыр тартысы". 17.25 Егіз ж‰рек.
18.00 Біздіњ назарда. 18.15 "Зєуре".
19.00 Жањалыќтар. 19.40 "Таѓдыр
тартысы". 20.25 Бетпе-бет. 21.00
Итоги дня. 21.40 Т.с. "Такая рабо-
та". 22.30 Т.с. "Осколки". 23.30 "Єр
‰йдіњ сыры басќа". 0.00 Жањалыќ-
тар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа аќпа-
рат. 9.40 М.ф. 10.40 Т.с. "Вангелия".
11.30 Бірінші студия. 12.00 Вызов.
12.20, 12.50, 13.20, 15.50, 16.55,
18.50, 21.50, 22.50  Телемаркет.
12.30 "Сиќырлы кітаптар". 13.00 Арќа
аќпарат. 13.50 М.с. 14.00 Т.х. "Аяулы
арман". 15.00 Д.ф. "Дода". 15.30 М.с.
16.00 Т.х. "Бірінші ханым". 16.50 Бала
тілі – бал. 17.10 Д.ф. "Шарайна: Вьет-
нам. Ханой". 17.50 Арќа аќпарат.
18.10 Даму діњгектері. 18.30 Арќа
аќпарат. 19.00 "Аяулы арман". 20.00
Первая студия. 20.30 Арќа аќпарат.
21.30 Арќа аќпарат. 22.20 "Ванге-

ќыны. 15.45 "Айжан". 16.35 "Таѓдыр
тартысы". 17.15 Біздіњ ‰й. 18.15
Ќайсар жандар. 18.40 Монетный
двор. 19.00 Жањалыќтар. 19.40 "Таѓ-
дыр тартысы". 20.20 Давайте гово-
рить. 21.00 Итоги дня. 21.40 "Такая
работа". 22.30 Концерт. 0.10 Жања-
лыќтар. 0.50 "Єр ‰йдіњ сыры басќа".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа аќпа-
рат. 9.40 М.с 10.00 Арќа аќпарат.
10.40 "Вангелия". 11.30 "Бірінші ха-
ным". 12.00 Дамафон. 12.30 Сиќыр-
лы кітаптар". 12.50, 13.55, 15.05,
17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Телемар-
кет. 13.00 Арќа аќпарат. 14.00 "Аяулы
арман". 15.00 Д.ф. "Дода". 15.30
М.с. 16.00 "Бірінші ханым". 16.50
Бала тілі – бал. 17.10 "Шарайна:
Малайзия". 17.50 Арќа аќпарат.
18.10 Регион/10. 18.30 Арќа аќпа-
рат. 19.00 "Аяулы арман". 20.00
Первая студия. 20.30 Арќа аќпарат.
21.30 Арќа аќпарат. 22.20 "Ванге-

лия". 23.20 "Бірінші ханым". 0.00 Арќа
аќпарат.

7.00 М.ф. 7.20 Жањалыќтар. 8.20
М.ф. 9.00 "Украденная жизнь". 10.00
"Махаббат дерті". 11.10 "Жетім
ж‰рек". 12.10 "Ќыз аќысы". 13.10
"Жібек". 14.10 Т.с. "Самара 2". 15.20
М.ф. 15.40 Т.х. "Ханзада Ван Со".
17.00 "¦рланѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім
ж‰рек". 19.00 "Ќыз аќысы". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 "Махаббат
дерті". 23.00 "Ласточкино гнездо".
0.20 Жањалыќтар. 1.05 "Ханзада Ван
Со".

7.00 Алтын таспа. 7.45 Америка-
ныњ ењ к‰лкілі видеосы. 8.20 К‰лкі
базар. 9.05 Екі езу. 9.45 "Легко ли
быть молодым". 10.15 "Универ". 10.50
Комеди вумен. 11.30 "Беглые род-
ственники". 12.10 Битва экстрасен-

сов. 13.20 Ревю. 13.45 М.ф. 15.30
Екі езу. 16.10 Ревю. 16.30 "Жаным
2". 17.30 Иісті кμре алатын ќыз".
19.10 Ревю. 19.50 "Универ". 20.30
Битва экстрасенсов. 22.20 "Жаным
2". 23.30 Екі езу. 0.00 Х.ф. "На дне".

6.40 Ене мен келін. 7.10 Ќуыр-
даќ. 7.40 "‡зілген жапыраќтар". 9.30
"Гадалка". 10.00 Юморина. 11.40
"Єулет". 12.50 "Ѓаламат ѓасыр. Кμсем
дєуірі". 14.00 "Таѓдырым шешілген
к‰н". 15.10 Q-елі. 15.40 Один в один.
18.20 "Секретные материалы". 19.50
"А счастье где-то рядом". 20.50 "Таѓ-
дырым шешілген  к‰н". 21.50 "Ѓала-
мат ѓасыр. Кμсем дєуірі". 22.50
"Єулет". 0.00 "Секретные материа-
лы".

7.00 Информбюро. 8.00 "Киелi
неке". 10.00 "Баќытты болѓым келеді".
11.00 М.с. 12.30 Ералаш. 13.30 "Как
я стал русским". 14.05 "АйТи моло-
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17.15 Біздіњ ‰й. 18.15 "Зєуре". 19.00
Жањалыќтар. 19.40 "Таѓдыр тарты-
сы". 20.20 Давайте говорить. 21.00
Итоги дня. 21.40 "Такая работа".
22.30 "Осколки". 23.30 Жањалыќтар.
0.10 "Єр ‰йдіњ сыры басќа".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа аќпа-
рат. 9.40 М.с. 10.40 "Вангелия". 11.30
Бірінші студия. 12.00, 13.55, 15.05,
17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Телемар-
кет. 12.10 Регион/10. 12.30 "Сиќыр-
лы кітаптар". 13.00 Арќа аќпарат.
14.00 "Аяулы арман". 15.00 Д.ф.
"Дода". 15.30 М.с. 16.00 "Бірінші ха-
ным". 17.00 Бала тілі - бал. 17.20
"Шарайна: Сингапур". 17.50 Арќа
аќпарат. 18.10 "530:630". 18.30 Арќа
аќпарат. 19.00 "Аяулы арман". 20.00
Первая студия. 20.30 Арќа аќпарат.
21.30 Арќа аќпарат. 22.20 "Ванге-
лия". 23.20 "Бірінші ханым". 0.00 Арќа
аќпарат.

7.00 М.ф. 7.20 Жањалыќтар. 8.20
М.ф. 9.00 "Украденная жизнь". 10.00
"Махаббат дерті". 11.10 "Жетім
ж‰рек". 12.10 "Ќыз аќысы". 13.10
"Жібек". 14.10 "Охотники за голова-
ми". 15.40 "Ханзада Ван Со". 17.00
"¦рланѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім
ж‰рек". 19.00 "Ќыз аќысы". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 "Махаббат
дерті". 23.00 "Ласточкино гнездо".
0.20 Жањалыќтар. 1.05 "Ханзада Ван
Со".

7.00 Алтын таспа. 7.45 Америка-
ныњ ењ к‰лкілі видеосы. 8.20 К‰лкі
базар. 9.05 Екі езу. 9.45 "Легко ли
быть молодым". 10.15 "Универ". 10.50
Комеди вумен. 11.30 Битва экстра-
сенсов. 13.20 Ревю. 13.45 М.ф.
15.30 Екі езу. 16.10 Ревю. 16.30
"Жаным 2". 17.30 "Иісті кμре алатын
ќыз". 19.10 Ревю. 19.50 "Универ".
20.30 Битва экстрасенсов. 22.20

НТК

лия". 23.20 "Бірінші ханым". 0.00 Арќа
аќпарат.

7.00 Кaznet. 7.30 Суперпапа. 8.10
Біздіњ уаќыт. 9.00 Т.с. "Украденная
жизнь". 10.00 Т.х. "Махаббат дерті".
11.10 Т.х. "Жетім ж‰рек". 13.10 Т.х.
"Ќыз аќысы". 14.10 Т.х. "Жібек". 15.10
Избранное за неделю. 16.10 Ел
аузында. 17.00 "¦рланѓан таѓдыр".
18.00 "Жетім ж‰рек". 19.00 "Ќыз
аќысы". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "¦рланѓан таѓдыр".
22.00 "Махаббат дерті". 23.00 Т.с.
"Идеальный брак". 0.20 Жањалыќтар.
1.05 Концерт.

7.00 К‰лкі базар. 7.40 Т.х. "Сєби
ж‰рек". 9.05 Екі езу. 9.45 "Легко ли
быть молодым". 10.15 "Универ". 10.50
Комеди вумен. 11.30 "Беглые род-
ственники". 12.10 Битва экстрасен-
сов. 13.20 Ревю. 13.45 М.ф. 15.30
Екі езу. 16.10 Ревю. 16.30 Т.х. "Жа-
ным 2". 17.30 Т.х. "Иісті кμре алатын

ќыз". 19.10 Ревю. 19.50 "Универ".
20.30 Битва экстрасенсов. 21.40
"Беглые родственники". 22.20
"Жаным 2". 23.30 Екі езу. 0.00 Х.ф.
"Костолом".

6.40 Ене мен келін. 7.10 Ќуыр-
даќ. 7.40 "‡зілген жапыраќтар". 9.30
"Гадалка". 10.00 Х.ф. "Йоко". 11.40
Шай ішейік. 12.50 Т.х. "Ѓаламат
ѓасыр. Кμсем дєуірі". 14.00 Тамаша.
7 км. 15.10 Гу Гу Гєп. 15.40 Х.ф.
"Строя". 17.00 Х.ф. "Брат 2". 19.20
Q-елі. 19.50 "А счастье где-то ря-
дом". 20.50 "Таѓдырым шешілген  к‰н".
21.50 "Ѓаламат ѓасыр. Кμсем дєуірі".
22.50 "Єулет". 0.00 Т.с. "Секретные
материалы".

6.00 Информбюро. 6.50 "Риза-
мын". 8.00 Єзіл студио. 9.00 Кμњіл
толќыны. 10.00 Готовим с Адель.
10.30 М.с. 12.30 Ералаш. 13.30 Т.с.
"Как я стал русским". 14.05 Т.с.

КТК

ЕВРАЗИЯ
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7.00 Тањшолпан. 10.00 М.х. 10.40
"Айман &Шолпан". 11.35 Айтуѓа
оњай... 12.20 "‡й болу ќиын". 13.00
Бірге тањдаймыз! 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Сурайя". 17.30
KAZNEWS. 17.55 Т‰бі бір т‰ркілер.
18.40 Агробизнес. 19.05 "Сурайя".
20.00 KAZNEWS. 20.45 Айтуѓа
оњай... 21.30 "Айман &Шолпан".
22.25 "Келін". 23.15 Т‰нгі студияда
Н.Ќоянбаев. 23.50 KAZNEWS. 0.35
"‡й болу ќиын".

7.00 Єсем єуен 7.15 Біздіњ ‰й.
8.00 Жања к‰н. 10.10 М.с. 11.00 "Єр
‰йдіњ сыры басќа". 11.40 "Зєуре".
12.30 Магия кухни. 13.00 Семейные
мелодрамы. 14.00 "Центральная
больница". 15.00 Народный конт-

роль. 15.15 Кμњіл толќыны. 15.45
"Айжан". 16.35 "Таѓдыр тартысы".
17.15 Біздіњ ‰й. 18.15 "Зєуре". 19.00
Жањалыќтар. 19.40 "Таѓдыр тарты-
сы". 20.20 Давайте говорить. 21.00
Итоги дня. 21.40 "Такая работа".
22.30 "Осколки". 23.30 Жањалыќтар.
0.10 "Єр ‰йдіњ сыры басќа".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа аќпа-
рат. 9.40 М.с 10.00 Арќа аќпарат.
10.40, 12.50, 13.55, 15.05, 17.25,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.
10.50 "Вангелия". 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 Даму діњгектері. 12.30
"Сиќырлы кітаптар". 13.00 Арќа аќпа-
рат. 14.00 "Аяулы арман". 15.00 Д.ф.
"Дода". 15.30 М.с. 16.00 "Бірінші ха-
ным". 16.50 Бала тілі - бал. 17.10
"Шарайна: Малайзия. Мелака". 17.50
Арќа аќпарат. 18.10 Интонация. 18.30
Арќа аќпарат. 19.00 "Аяулы арман".
20.00 Первая студия. 20.30 Арќа
аќпарат. 21.10 Асар. 21.30 Арќа аќпа-

рат. 22.20 "Вангелия". 23.20 "Бірінші
ханым". 0.00 Арќа аќпарат.

7.00 М.ф. 7.20 Жањалыќтар. 8.20
М.ф. 9.00 "Украденная жизнь". 10.00
"Махаббат дерті". 11.10 "Жетім
ж‰рек". 12.10 "Ќыз аќысы". 13.10
"Жібек". 14.10 "Самара 2". 15.10 От-
крытая студия. 15.40 "Ханзада Ван
Со". 17.00 "¦рланѓан таѓдыр". 18.00
"Жетім ж‰рек". 19.00 "Ќыз аќысы".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
21.00 "¦рланѓан таѓдыр". 22.00 "Ма-
хаббат дерті". 23.00 "Ласточкино
гнездо". 0.20 Жањалыќтар. 1.05 "Хан-
зада Ван Со".

7.00 Алтын таспа. 7.45 Америка-
ныњ ењ к‰лкілі видеосы. 8.20 К‰лкі
базар. 9.05 Екі езу. 9.45 "Легко ли
быть молодым". 10.15 "Универ". 10.50
Комеди вумен. 11.30 Битва экстра-
сенсов. 13.20 Ревю. 13.45 М.ф.
15.30 Екі езу. 16.10 Ревю. 16.30

"Жаным 2". 17.30 "Иісті кμре алатын
ќыз". 19.10 Ревю. 19.50 "Универ".
20.30 Битва экстрасенсов. 22.20
"Жаным 2". 23.30 Екі езу. 0.00 Х.ф.
"Хулиганы 3".

6.40 Ене мен келін. 7.10 Ќуыр-
даќ. 7.30 "‡зілген жапыраќтар". 9.30
"Гадалка". 10.00 Смеяться разреша-
ется. 11.40 "Єулет". 12.50 "Ѓаламат
ѓасыр. Кμсем дєуірі". 14.00 "Таѓды-
рым шешілген к‰н". 15.10 Q-елі. 15.40
Один в один. 18.20 "Секретные ма-
териалы". 19.50 "А счастье где-то
рядом". 20.50 "Таѓдырым шешілген
к‰н". 21.50 "Ѓаламат ѓасыр. Кμсем
дєуірі". 22.50 "Єулет". 0.00 "Секрет-
ные материалы".

7.00 Информбюро. 8.00 "Киелi
неке". 10.00 "Баќытты болѓым келеді".
11.00 М.с. 12.30 Ералаш. 13.30 "Как
я стал русским". 14.05 "АйТи моло-
дец!" 15.05 "Баќытты болѓым келеді".

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

16.05 "Киелi неке". 18.00 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі. 19.00
Келіндер бєйгесі. 20.00 Информбю-
ро. 21.00 "Как я стал русским". 22.40
"Ерт±ѓрыл 2". 23.40 "¦ят емес". 00.30
Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 В ладу с природой. 10.00 Жа-
њалыќтар. 10.30 Кμкейтесті с±хбат.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Дороги
Индии". 14.00 Красота – Light. 15.00
Прощание. Л. Полищук. 16.00 Жа-
њалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір
аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Музыка настроения. 20.00 РТН.
20.30 "7 передача". 21.00 "Дороги
Индии". 22.00 РТН. 22.30 Герои ря-
дом. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Пано-
рама дня.

8.00 Доброе утро. 10.00 Судеб-
ные истории. 11.00 "Той заказ". 11.30

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

"Жаным 2". 23.30 Екі езу. 0.00 Х.ф.
"Последний рубеж".

6.40 Ене мен келін. 7.10 Ќуыр-
даќ. 7.30 "‡зілген жапыраќтар". 9.30
"Гадалка". 10.00 Смеяться разреша-
ется. 11.40 "Єулет". 12.50 "Ѓаламат
ѓасыр. Кμсем дєуірі". 14.00 "Таѓды-
рым шешілген к‰н". 15.10 Q-елі. 15.40
Смеяться разрешается. 16.30 Х.ф.
"Небесный верблюд". 18.20 "Секрет-
ные материалы". 19.50 "А счастье где-
то рядом". 20.50 "Таѓдырым шешіл-
ген  к‰н". 21.50 "Ѓаламат ѓасыр. Кμсем
дєуірі". 22.50 "Єулет". 0.00 "Секрет-
ные материалы".

7.00 Информбюро. 8.00 "Киелi
неке". 10.00 "Баќытты болѓым келеді".
11.00 М.с. 12.30 Ералаш. 13.30 "Как
я стал русским". 14.05 "АйТи моло-
дец!" 15.05 "Баќытты болѓым келеді".
16.05 "Киелi неке". 18.00 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі. 19.00

Келіндер бєйгесі. 20.00 Информбю-
ро. 21.00 "Как я стал русским". 22.40
"Ерт±ѓрыл 2". 23.40 "¦ят емес". 00.30
Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Правила моей кухни. 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00
¤мір аѓымы. 13.00 "Дороги Индии".
14.00 Baby Гид. 14.20 Музыка настро-
ения. 14.30 В ладу с природой. 15.00
Бегство из рая. 16.00 Жањалыќтар.
16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат.
17.30 М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00
Жањалыќтар. 19.30 Кино аймаќ. 20.00
РТН. 20.30 ПроАгро. 21.00 "Дороги
Индии". 22.00 РТН. 22.30 Тайны на-
шего кино. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00
Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 10.00 Судеб-
ные истории. 11.00 "Той заказ". 11.30

КТК

ЕВРАЗИЯ

31 АРНА

АЛАУ
7 АРНА

дец!" 15.05 "Баќытты болѓым келеді".
16.05 "Киелi неке". 18.00 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
19.00 Келіндер бєйгесі. 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 "Как я стал рус-
ским". 22.40 "Ерт±ѓрыл 2". 23.40 "¦ят
емес". 00.30 "Царевна Лягушкина".
1.30 Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Baby Гид. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Дороги Индии". 14.00
Дело №. 14.10 Правила моей кух-
ни. 14.40 Торговый дом. 15.00 Без
обмана. 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 Герои рядом. 20.00
РТН. 20.30 Красота – Light. 21.00
"Дороги Индии". 22.00 РТН. 22.30 В
ладу с природой. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.00 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 10.00 Судеб-

"Єйел сыры..." 12.25 "Джодха жєне
Акбар". 12.50 "Ќос ж‰ректіњ
л‰пілі".13.15 "Ѓажайып жан". 14.05
Все мы люди. 15.00 Басты патруль.
15.10 "Правда". 15.15 "Все сокрови-
ща мира". 16.20 Давай поженимся!
17.35 Пусть говорят. 18.50 "Ради
любви я все смогу". 20.00 Новости.
20.55 "Ќос ж‰ректіњ л‰пілі". 22.00
Жањалыќтар. 22.40 "Ѓажайып жан".
23.35 П@утina. 0.00 "Полоса отчуж-
дения". 2.00 П@утina.

7.25 "Сарай ханымдары". 8.10
Жањалыќтар. 8.35 "Шырѓалањ". 10.00
"Белая стрела. Возмездие". 12.00
Новости. 12.45 Черный квадрат. 13.20
Не ври мне. 14.40 Єйел ќырыќ шы-
раќты. 15.40 "Махаббат м±њы". 17.30
"Свара мен Рагини". 19.00 "Шырѓа-
лањ". 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Ново-
сти. 21.40 Наша правда. 22.45 "Пись-
ма на стекле". 0.40 "Белая стрела.
Возмездие".

ные истории. 11.00 "Той заказ". 11.30
"Єйел сыры..." 12.25 "Джодха жєне
Акбар". 13.15 "Ѓажайып жан". 14.05
Все мы люди. 15.00 Басты патруль.
15.10 "Правда". 15.15 "Все сокрови-
ща мира". 16.20 Давай поженимся!
17.35 Пусть говорят. 18.50 "Ради
любви я все смогу". 20.00 Новости.
20.55 "Джодха жєне Акбар". 22.00
Жањалыќтар. 22.40 "Ѓажайып жан".
23.35 П@утina. 0.00 "Полоса отчуж-
дения". 2.00 П@утina.

7.25 Т.х. "Сарай ханымдары".
8.10 Жањалыќтар. 8.35 "Шырѓалањ".
10.00 "Белая стрела. Возмездие".
12.00 Новости. 12.45 Главная ре-
дакция. 13.40 Самый лучший день.
14.05 Не ври мне. 15.00 Кμріпкел.
16.00 "Махаббат м±њы". 17.40 "Сва-
ра мен Рагини". 19.00 "Шырѓалањ".
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Было дело. 22.35 "Письма на
стекле". 0.30 "Белая стрела. Возмез-
дие".

"Єйел сыры..." 12.25 "Джодха жєне
Акбар". 13.15 "Ѓажайып жан". 14.05
Все мы люди. 15.00 Басты патруль.
15.10 "Правда". 15.15 "Все сокрови-
ща мира". 16.20 Давай поженимся!
17.35 Пусть говорят. 18.50 "Ради
любви я все смогу". 20.00 Новости.
20.55 "Джодха жєне Акбар". 21.30
Т.х. "Ќос ж‰ректіњ л‰пілі". 22.00
Жањалыќтар. 22.40 "Ѓажайып жан".
23.35 П@утina. 0.00 "Полоса отчуж-
дения". 2.00 П@утina.

7.25 "Сарай ханымдары". 8.10
Жањалыќтар. 8.35 "Шырѓалањ". 10.00
"Белая стрела. Возмездие". 12.00
Новости. 12.45 Было дело. 13.40
Самый лучший день.  14.05 Не ври
мне. 15.00 Єйел ќырыќ шыраќты.
16.00 "Махаббат м±њы". 17.40 "Сва-
ра мен Рагини". 19.00 "Шырѓалањ".
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Черный квадрат. 22.10 Моя
правда. 22.40 "Письма на стекле".
0.30 "Белая стрела. Возмездие".

"АйТи молодец!" 15.05 Т.х. "Баќыт-
ты болѓым келеді". 16.05 Т.х. "Киелi
неке". 18.05 Айта берсін. 19.00 Ке-
ліндер бєйгесі. 20.00 Информбюро.
21.00 "Как я стал русским". 22.40
Т.х. "Ерт±ѓрыл 2". 23.40 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
00.30 Т.с. "Царевна Лягушкина".
1.30 Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН Под-
робности. 9.40 Неизведанный Казах-
стан. 10.00 Жањалыќтар. 10.30 Кμкей-
тесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00
Т.с. "Дороги Индии". 14.00 ПроАгро.
14.30 "7 передача". 15.00 Временно
доступен. Р.Хаит и Л.Барац. 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
Ќоѓам жєне єйел. 20.00 РТН. 20.30
Дело №. 20.50 Торговый дом. 21.10
"Дороги Индии". 22.00 РТН. 22.30
Baby Гид. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00
Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 10.00 Судеб-
ные истории. 11.00 "Той заказ". 11.30
"Єйел сыры..." 12.25 Т.х. "Джодха
жєне Акбар". 13.15 "Ѓажайып жан".
14.05 Єн дария. 15.00 Басты патруль.
15.10 "Правда". 15.15 Т.с. "Все со-
кровища мира". 16.20 Давай поже-
нимся! 17.35 Родина. 18.50 Т.с. "Ради
любви я все смогу". 20.00 Новости.
20.55 "Джодха жєне Акбар". 22.00
Жањалыќтар. 22.40 "Ѓажайып жан".
23.35 П@утina. 0.00 Т.с. "Полоса от-
чуждения". 2.00 П@утina.

7.20 К.ф. "Есікке соѓылѓан
ќоњырау". 8.35 Т.х. "Шырѓалањ". 10.00
Звездная жизнь. 11.00 Портрет неде-
ли. 12.15 Другая правда. 13.15 Са-
мый лучший день. 13.40 Не ври мне.
14.50 Кμріпкел. 16.00 Т.х. "Махаббат
м±њы". 17.40 Т.х. "Свара мен Рагини".
19.00 "Шырѓалањ". 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Главная редак-
ция. 22.35 Т.с. "Письма на стекле".
0.30 Т.с. "Белая стрела. Возмездие".
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7.00 Тањшолпан. 10.15 М.ф. 10.40
"Айман &Шолпан". 11.35 Айтуѓа
оњай... 12.20 "‡й болу ќиын". 13.00
Бірге тањдаймыз! 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Сурайя". 17.30
KAZNEWS. 17.55 Т‰бі бір т‰ркілер.
18.40 Жан жылуы. 19.05 "Сурайя".
20.00 KAZNEWS. 20.30 Парламент.
20.45 Ќоѓамдыќ кењес. 21.30 Сєлем,
Ќазаќстан!  22.55 "Келін". 23.45 Ќыл-
мыс пен жаза. 0.05 KAZNEWS. 0.35
Парламент. 0.50 "‡й болу ќиын..."

07.10 Біздіњ ‰й. 8.00 Жања к‰н.
10.10 "Осколки". 11.40 "Зєуре". 12.30
Магия кухни. 13.00 Семейные ме-
лодрамы. 14.00 "Центральная боль-
ница". 15.00 Народный контроль.

14
15.15 Кμњіл толќыны. 15.45 "Айжан".
16.35 "Таѓдыр тартысы". 17.20 ¤мір
жолы. 18.00 Білу мањызды. 18.15
Компромат. 19.00 Жањалыќтар. 19.40
"Таѓдыр тартысы". 20.25 Д.ф. "Миг-
рация шырмауы". 21.00 Итоги дня.
21.40 Бюро расследований. 22.10
Х.ф. "22 минуты". 23.45 Жањалыќ-
тар. 0.25 Т.с. "Дворец Абдин". 1.25
"Єр ‰йдіњ сыры басќа".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа аќпа-
рат. 9.40 М.с. 9.50, 12.50, 13.55,
15.05, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55
Телемаркет. 10.40 "Вангелия". 11.30
Бірінші студия. 12.00 Волшебный
фонарь. 12.30 "Сиќырлы кітаптар".
13.00 Арќа аќпарат. 14.00 "Аяулы
арман". 15.00 Д.ф. "Дода". 15.30 М.с.
16.00 "Бірінші ханым". 17.00 Бала
тілі – бал. 17.20 "Шарайна: Турция.
Анталия". 17.50 Арќа аќпарат. 18.10
Третий тайм. 18.30 Арќа аќпарат.

19.00 "Аяулы арман". 20.00 Первая
студия. 20.30 Арќа аќпарат. 21.10
"530:630". 21.30 Арќа аќпарат. 22.20
"Вангелия". 23.00 "00:00". 0.00 Арќа
аќпарат.

7.00 М.ф. 7.20 Жањалыќтар. 8.30
М.ф. 9.00 "Украденная жизнь". 10.00
"Махаббат дерті". 11.10 "Жетім ж‰рек".
12.10 "Ќыз аќысы". 13.10 "Жібек". 14.10
"Охотники за головами". 15.40 "Хан-
зада Ван Со". 17.00 "¦рланѓан таѓдыр".
18.00 "Жетім ж‰рек". 19.00 "Ќыз
аќысы". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "¦рланѓан таѓдыр". 22.00
"Махаббат дерті". 23.00 "Ласточкино
гнездо". 0.20 Жањалыќтар. 0.50 "Хан-
зада Ван Со".

7.00 К.ф. "Жаќсы дєрігер". 8.40
К‰лкі базар. 9.00 Екі езу. 9.45 "Бед-
ные люди". 10.15 "Универ". 10.50
Комеди вумен. 11.30 Битва экстра-
сенсов. 13.20 Ревю. 13.45 М.ф. 15.30

Екі езу. 16.10 Ревю. 16.30 "Жаным
2". 17.30 "Иісті кμре алатын ќыз".
19.10 Ревю. 19.50 "Универ". 20.30
Битва экстрасенсов. 21.40 Однажды
в России. 22.20 "Жаным 2". 23.30 Екі
езу. 0.00 Х.ф. "Секс-гуру".

6.40 Ене мен келін. 7.10 Ќуыр-
даќ. 7.30 "‡зілген жапыраќтар". 9.30
"Гадалка". 10.00 Смеяться разреша-
ется. 11.40 "Єулет". 12.50 "Ѓаламат
ѓасыр. Кμсем дєуірі". 14.00 "Таѓды-
рым шешілген к‰н". 15.10 Q-елі. 15.40
Измайловский парк. 18.20 "Секрет-
ные материалы". 19.50 Человек-не-
видимка. 20.50 "Таѓдырым шешілген
к‰н". 21.50 "Ѓаламат ѓасыр. Кμсем
дєуірі". 22.50 Шай ішейік. 0.00 Х.ф.
"Бумер".

7.00 Информбюро. 8.00 "Киелi
неке". 10.00 "Баќытты болѓым келеді".
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11.00 М.ф. "Атлантида: Затерянный
мир". 12.45 Ералаш. 14.00 "Это Ка-
захстан, детка". 15.00 Фильм-кон-
церт. 18.00 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 19.00 Келіндер
бєйгесі. 20.00 Информбюро. 21.00
Х.ф. "Повелитель стихий". 23.15 "¦ят
емес". 00.05 Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Красота – Light. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.30 Кμкейтесті с±хбат.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Дороги
Индии". 14.00 В ладу с природой.
14.40 Неизведанный Казахстан.
15.00 Хроники московского быта.
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00
¤мір аѓымы. 19.00 Жањалыќтар.
19.30 Ќазаќстан байтаќ μлке. 20.00
РТН. 20.30 "7 передача". 21.00 "До-
роги Индии". 22.00 РТН. 22.30 Герои
рядом. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Па-
норама дня.
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8.15 М.ф. 9.00 Сенбілік тањ. 10.10
МузАрт Live. 11.55 Ас болсын! 12.35
Балапан ж±лдыз. 13.40 Ой толѓау.
14.30 Концерт. 16.25 Т.х. "‡зілмеген
‰міт". 19.10 Т.х. "¤мірдіњ μзі новел-
ла". 20.00 KAZNEWS. 20.35 Кμњіл-
ашар. 22.10 Концерт. 0.40 К.ф. "Жол-
барыс сапары".

7.00 Ќалжын ќоржыны. 8.20
Ќызыќ times. 9.20 Золотая середи-
на. 10.00 Биле, Ќазаќстан! 10.15
Сиќырлы ас ‰й. 10.45 М.ф. 11.15 "Ќар
патшайымы" ертегісі. 12.50 Биле,
Ќазаќстан! 14.50 Футбол. Финал Куб-
ка РК. 17.00 Д.ф. "Эпоха перемен".
17.30 Концерт. 18.30 Ду-думан. 19.45

Бенефис-шоу. 21.00 Жеті к‰н. 22.00
Х.ф. "Переправа". 0.10 Т.х. "Єселдіњ
ќ±рбы-ќ±рдастары".

8.00 Арќа аќпарат. 8.40 М.с. 9.00
Арќа аќпарат. 9.40 Концерт. 11.30
"36.6". 11.50, 14.00, 16.50, 18.20,
20.20, 23.35 Телемаркет. 12.00
"00.00". 13.05 Айгμлек. 14.05 К.ф.
"Маќшардан жеткен хаттар". 16.00
Поэзия єлемі. 17.00 Т.с. "Карусель".
18.00 Интонация. 18.30 Т.с. "Тањ-
дау". 19.30 Параллели. 20.00 Бой-
т±мар. 20.30 Ажар. 21.00 Тоbyl-Torgai
Тoday. 21.35 К.ф. "Сын саѓат". 23.15
"Карусель".

8.00 Жањалыќтар. 8.30 "20:30".

9.00 "Украденная жизнь". 10.00 Тен-
гемания. 10.15 Ќош келдіњіз! 11.00
"Жетім ж‰рек". 12.00 К.ф. "Сабыр".
13.50 М.ф. 14.00 Т.с. "Паршивые
овцы". 16.45 Тенгемания. 17.00
"¦рланѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім
ж‰рек". 20.00 Біздіњ уаќыт. 20.45
Біздіњ ауыл. 21.10 "¦рланѓан таѓдыр".
22.10 Ел аузында. 23.10 Чемпионы
Рио. 23.40 К.ф. "Сєттілік".

7.05 Кμріпкел. 8.30 Американыњ
ењ к‰лкілі видеосы. 9.10 Ж±лдыздар
шеруі. 9.30 М.ф. "Долина папорот-
ников 2". 11.00 М.с. 12.20 "Сєби
ж‰рек". 13.00 КВН. 14.30 Екі езу.
15.00 М.с. 16.00 М.ф. "Рио". 18.00
К.ф. "Сіз кімсіз, Ка мырза?". 20.00
К‰лкі базар. 20.20 Екі езу. 21.00 Х.ф.
"Перси Джексон и море чудовищ".
23.20 Х.ф. "Мексиканец". 1.40 Екі езу.

7.00 Ене мен келін. 7.30 Шынайы
μмір. 8.30 Тењбіл доп. 9.00 Єп, бєре-
келді! 9.30 Х.ф. "Маугли". 11.20 Сме-
яться разрешается. 13.50 Q-елі.
Петропавловская семья. 14.20 Моя
красивая мама. 16.00 Шай ішейік.
17.00 Тамаша. 7 км. 18.00 "Ќ±лпы-
най ж±пары". 21.00 Гу Гу Гєп. 21.30
Моя история. 22.15 Х.ф. "Три дня на
убийство". 0.45 Вечерний квартал.

6.00 "Ризамын". 7.00 Информбю-
ро. 8.00 Кμњіл толќыны. 9.00 1001
анекдот. 10.00 Готовим с Адель.
10.30 М.ф. "Атлантида: Затерянный
мир". 12.10 Фартовые деньги. 12.40
Марафон Келіндер бєйгесі. 17.00
М.ф. "Мадагаскар 3". 18.50 Х.ф. "По-
велитель стихий". 21.00 Айта берсін.
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7.40 Єзіл єлемі. 9.05 Аќсауыт.
9.30 Б‰гін жексенбі. 11.15 Дара жол.
12.50 Сєлем, Ќазаќстан! 14.25
Кμњілашар. 16.00 "‡зілмеген ‰міт".
17.55 Кμњіл толќыны. 20.00 Апта KZ.
21.00 ‡здік єндер. 22.00 МузАРТ Live.
23.50 Дара жол. 1.15 К.ф. "Єуре-
лењ".

7.00 Ќалжыњ ќоржыны. 8.10 Ас
арќау. 9.00 Бокс. С.Ковалев -
А.Уорд. 11.30 Биле, Ќазаќстан! 11.45
М.ф. 12.15 Х.ф. "Рождественская
семья". 14.00 Бенефис-шоу. 15.15
Ду-думан. 16.30 "Экспедиция 25".

17.00 Компромат. 18.00 Ќызыќ times.
19.15 Биле, Ќазаќстан! 21.00 Жеті
к‰н. 22.00 "Пай-пай 25". 23.10 Кон-
церт. 0.30 "Дворец Абдин".

8.00 Єуендер єлемі. 8.30 М.с.
9.20 Концерт. 11.30 Третий тайм.
12.20, 13.55, 15.10, 16.55, 17.30,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.
12.30 Сап т‰зе! 13.00 Айгμлек.
14.00 К.ф. "Тылсым дєм". 16.00
Поэзия єлемі. 17.00 "Карусель".
18.00 Высота воли. 18.30 "Тањдау".
19.30 "36.6". 20.00 Пролог. 20.30
Вызов. 21.00 Тоbyl-Torgai Тoday.
21.40 К.ф. "Єкеніњ бесік жыры".
23.10 "Карусель". 23.50 Е.Спан-
єлиевтыњ єн кеші.

8.00 Суперпапа. 8.40 М.ф. 9.00
"Украденная жизнь". 10.00 Тењгема-
ния. 10.15 Ќош келдіњіз! 11.00 "Жетім
ж‰рек". 13.00 Ел аузында. 13.30
М.ф. 14.00 "Паршивые овцы". 16.25
М.ф. 17.00 "¦рланѓан таѓдыр". 18.00
"Жетім ж‰рек". 20.00 Избранное за
неделю. 20.45 Новый курс. 21.00
"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 Ой мен
ойын. 22.50 Х.ф. "Аѓа". 1.20 Концерт.

7.30 Ж±лдыздар шеруі. 8.30
"Сєби ж‰рек". 9.10 К‰лкі базар. 9.30
М.ф. "Черный плащ". 10.40 М.ф.
"Рио". 12.40 Х.ф. "Перси Джексон и
море чудовищ". 15.20 КВН. 17.00
К.ф. "Сіз кімсіз, Ка мырза?". 19.00
"Сєби ж‰рек". 19.40 Екі езу. 20.00
Экстрасенсы ведут расследование.
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22.00 Фильм-концерт. 00.00 Х.ф.
"Пятый элемент". 2.10 Концерт.

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 В ладу с природой. 10.00
Три жизни В. Сухорукова. 11.00 Пра-
вила моей кухни. 11.30 Неизведан-
ный Казахстан. 12.00 Таланты и по-
клонники. Б. Хмельницкий. 14.00 Т.х.
"Жедел жєрдем 2". 15.30 Герои ря-
дом. 16.00 ПроАгро. 17.00 "7 переда-
ча". 17.30 ¤мір тынысы. 18.30 Ќазаќ-
стан байтаќ μлке. 19.30 Baby Гид.
20.00 РТН Подробности. 20.50 Кра-
сота – Light. 21.20 Тайны нашего кино.
22.00 Герои рядом. 22.30 "Жедел
жєрдем 2". 0.00 Панорама недели.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 "Опера-
ция "Кукловод". 7.50 Т.х. "Вероника

Марс". 8.35 П@утina. 9.00 Смак. 9.40
Х.ф. "Храни ее любовь". 11.40 Фаб-
рика грез. 12.00 "112. Неделя". 12.30
"Вероника Марс". 13.25 "Той базар".
14.25 П@утina+. 15.30 Т.с. "Ищу
мужчину". 20.00 Первая программа.
20.30 Голос Казахстана. 22.15 Бас-
ты баѓдарлама. 22.45 "Кешкі кезде-
су". 0.00 Ледниковый период.

7.05 Т.х. "Тал т‰сте кμлењке
т‰спейді". 8.30 Т.х. "Таѓдырмен тар-
тыс". 9.00 Басты рμлде. 9.50 Кривое
зеркало. 12.00 Новости. 12.40 Наша
правда. 14.00 Барышня-крестьянка.
15.00 Кμріпкел. 16.00 Єйел ќырыќ шы-
раќты. 17.00 Инсталайыќ. 17.30 Бас-
ты рμлде. 18.00 Д.ф. "Д‰ние жарыќ".
21.00 Я стесняюсь своего тела. 22.30
Другая правда. 23.30 Я стесняюсь
своего тела. 1.20 Кμріпкел.

8.00 Доброе утро, Казахстан!
10.00 Судебные истории. 11.00 "Той
заказ". 11.30 "Єйел сыры..." 12.25
"Ќос ж‰ректіњ л‰пілі". 13.15 "Ѓажай-
ып жан". 14.05 Все мы люди. 15.00
Басты патруль. 15.10 "Правда". 15.15
Х.ф. "Мой папа летчик". 17.25 Жди
меня. Казахстан. 18.40 Поле чудес.
20.00 Новости. 20.55 "Ќос ж‰ректіњ
л‰пілі". 22.00 Жањалыќтар. 22.40
"Ѓажайып жан". 23.35 П@утina. 0.30
M1 Challenge 72.

7.25 "Сарай ханымдары". 8.10
Жањалыќтар. 8.35 "Шырѓалањ". 9.50
"Белая стрела. Возмездие". 12.00
Новости. 12.45 Наша правда. 13.50
Не ври мне. 14.50 Єйел ќырыќ шы-
раќты. 15.50 "Махаббат м±њы". 17.40
"Свара мен Рагини". 19.00 "Шырѓа-
лањ". 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Но-
вости. 21.40 Наша правда. 22.45
Х.ф. "Сын".

7 АРНА

20.40 Х.ф. "Отомстить за Анджело".
23.00 Тематик-шоу. 0.00 Х.ф. "При-
шествие дьявола".

7.00 Ене мен келін. 7.30 Шынайы
μмір. 8.30 Тењбіл доп. 9.00 Єп, бєре-
келді! 9.30 Мой папа круче. 10.30
Моя красивая мама. 11.00 Измай-
ловский парк. 13.20 Человек-неви-
димка. 14.30 ВООМ. 15.30 Тамаша.
7 км. 16.00 Келесі кім? 18.00 "Ќ±лпы-
най ж±пары". 21.00 Гу Гу Гєп. 21.30
Юморина. 23.15 Х.ф. "Три дня на
убийство". 1.30 Вечерний квартал.

6.00 Єзіл студио. 8.00 "Ризамын".
9.00 1001 анекдот. 10.00 К.ф. "Ми-
раж". 11.45 Фильм-концерт. 13.20
Алдар Кμсе. 15.00 Ералаш. 16.30

М.ф. "Мадагаскар 3". 18.15 Х.ф. "Пя-
тый элемент". 21.00 Кμњіл толќыны.
22.00 Неге? 23.00 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 1.30 Концерт.

7.00 М.ф. 9.00 Панорама неде-
ли. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 Герои рядом. 11.30
Кино аймаќ. 12.00 ПроАгро. 12.30
РТН Подробности. 13.20 Красота -
Light. 14.00 "Жедел жєрдем 2". 16.00
¤мір тынысы. 17.00 Приют комеди-
антов. 18.30 Неизведанный Казах-
стан. 19.10 Короли эпизода. Р. Фи-
липпов. 20.00 Правила моей кухни.
20.30 "7 передача". 21.00 Пай-пай
шоу. 22.00 "Жедел жєрдем". 0.00 Е.
Васильева. На что способна любовь.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 "Опера-

ция "Кукловод". 7.00 "Той заказ". 7.35
"Вероника Марс". 8.25 П@утina. 8.50
Воскресные беседы. 9.05 Здоровье.
10.15 Голос Казахстана. 12.00 Бас-
ты баѓдарлама. 12.35 "Вероника
Марс". 13.35 "Кешкі кездесу". 15.00
Открытие Китая. 15.45 Х.ф. "Днев-
ник свекрови". 20.00 Аналитика.
21.00 П@утina+. 22.00 "Той базар".
23.00 "Ѓажайып жан". 0.00 Точь-в-
точь.

6.05 Ќыз ќылыѓы. 6.40 Біздіњ кон-
церт. 7.40 "Таѓдырмен тартыс".  9.10
Х.ф. "Свои дети". 11.00 Х.ф. "Сын".
14.50 "Шырѓалањ". 18.00 Д.ф. "Жуан
ж±дырыќ". 18.40 "Жігіттер" тобыныњ
концерті. 21.00 Портрет недели.
22.05 Моя правда. 22.40 Х.ф. "Мед-
вежья хватка". 2.15 К.ф. "Перишон
мырзаныњ саяхаты".

Ќаруды μз еркімен
тапсырѓандар бар

"Ќару" жедел-алдын алу шарасы μткен екі к‰нде полицейлер 1800
азаматтыќ ќару иесін тексерді. 64 ќару иесі єкімшілік жауапкершілікке
тартылды.

¦рланѓан заттар ќоймасы
табылды

Полиция ќызметкерлері "Пєтер" жедел-алдын алу шарасын μткізу
барысында 30 жастаѓы ќала т±рѓыныныњ жеке ‰йінен ±ялы телефондар
мен т±рмыс техникасыныњ ќоймасын тапты.

Нашаќорлыќтыњ алдын алу
маќсатында

 "Жасμспірім" жедел-алдын алу шарасыныњ барысында Ќостанай
єлеуметтік-техникалыќ колледжінде полицейлер мен салауатты μмір
салты орталыѓыныњ мамандары жастар арасындаѓы нашаќорлыќ жєне
маск‰немдік таќырыбында сабаќ μткізді.

Полиция капитаны Айг‰л Ерєділова есірткініњ денсаулыќќа зияны, нашаќорлыќ-
тыњ алдын алу, есірткі заттарымен байланысты ќылмыс жасаѓаны ‰шін ќандай жауап-
кершілік ќарастырылатыны туралы айтып берді. Студенттер μз с±раќтарын ќойып,
пікір алысты. Валеолог Виктория Хакимова нашаќорлыќтыњ алдын алу туралы деректі
бейнематериалды жастардыњ назарына ±сынды. Осындай лекциялар облыстыњ
басќа мектептерінде де μтті.

ОІІД баспасμз ќызметі.

Іс-шара атыс ќаруын, жарылѓыш зат-
тарды пайдаланумен байланысты ќыл-
мыстардыњ алдын алу маќсатында
ж‰ргізіліп отыр. Полицейлер сотќа ќару-
ды зањсыз саќтауѓа байланысты 9 мате-
риал жіберді. Ќаруды саќтауѓа берілген

12 р±ќсаттыњ к‰ші жойылды. Зањсыз ай-
налымнан  тегіс ±њѓылы 4 мылтыќ, 2 газ
тапаншасы, басќа да ќару т‰рлері мен
оќ-дєрі тєркіленді. "Ќару" операциясы ке-
зінде 18 ќаруды азаматтар μз еркімен
тапсырды.

Ќоймада шамамен ‰ш ж‰здей ±ялы те-
лефон, телевизорлар, ќысќа толќынды
пештер, ноутбуктер бар екен. ‡й иесі осы
заттарды кімнен сатып алѓанын жазып
отырѓан. Ондаѓы мєліметтерді тексерген-
де  екі адамныњ  м‰ліктік ќылмыс жасаѓа-
ны ‰шін ±сталып, ќамауда отырѓаны
аныќталды. Ќазіргі уаќытта полицейлер
заттардыњ кімдікі екенін аныќтау ‰стінде.

М‰ліктік ќылмыстар бойынша жєбірлену-
шілер ±рланѓан заттарын танып жатса, 30
жастаѓы ќостанайлыќ ±рланѓан затты са-
тып алѓаны ‰шін жауапќа тартылатын бо-
лады.

Ќостанай ќаласы ІІБ полиция ќызмет-
керлері "Пєтер" жедел-алдын алу шара-
сын μткізу барысында 13 пєтер ±рлыѓын
ашты.
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2016 жылѓы 14 мен 20 ќараша аралыѓында μткізілетін,
Ќостанай облысыныњ 80 жылдыѓын мерекелеуге арналѓан,

Ќостанай ќаласыныњ облыстыќ мєдениет ±йымдарыныњ іс-шаралар тізімі

¤ткізу к‰ні мен уаќыты
 бір апта ішінде,
саѓат 10.00-17.00

¤ткізу орны
  Ќостанай облыстыќ тарихи-μлкетану
м±ражайы
(Алтынсарин кμш., 115)

Іс-шараныњ атауы
"Ќостанай облысы: тарих жєне ќазіргі за-
ман" – Ќостанай облысы ќ±рылуыныњ
80 жылдыѓына арналѓан кμрме

№
1.

Перечень мероприятий областных организаций культуры города Костаная,
посвящённых празднованию 80-летию со дня образования Костанайской области,

проводимых в период с 14 по 20 ноября 2016 года

Аныќтамалыќ байланыс
У.Б. Акимбаева,

714-2501113

Дата и время проведения
в течение недели
10.00-17.00 час.

Место проведения
Костанайский областной

историко-краеведческий музей

Наименование мероприятия
Выставка к 80-летию образования Кос-
танайской области "Костанайская об-
ласть: история и современность"

№ п/п
1.

Контактная информация
Акимбаева У.Б.
87142-50-11-13

ХАБАРЛАНДЫРУ
Халыќтыњ с±ранысын ќанаѓаттандыру

маќсатында "Жолаушылар тасымалы" АЌ
ќызмет кμрсету саласында сєлемдемелерді
жедел жеткізетін "Бригадир конверті" деп
аталатын жања жобаны іске ќосты.

"Бригадир конвертімен" пойыз бастыѓы
арќылы (тиісінше рєсімдеп, т‰біртек алып)
Ќазаќстанныњ кез келген н‰ктесіне сєлем-
демелер жіберуге болады. Сєлемдемені
жеткізу баѓасы – 500 тењге. Сіздіњ жібер-
ген д‰ниењіздіњ уаќытылы жєне дін аман
жетуіне пойыз бастыѓы тікелей жауап бе-
реді.

Сєлемдеме ретінде  тек ќаѓаз к‰йінде
А4 ќалыбынан аспайтын жєне ќалыњдыѓы
3 см дейін  конверттер ќабылданады.

Алушы адам табылмаса сєлемдеме 30
ж±мыс к‰ні бойы саќталады. Егер алушы
келмесе 30 к‰ннен соњ темір жол учас-
кесініњ жауапты т±лѓасы сєлемдемені
пошта арќылы конвертте кμрсетілген ме-
кенжайѓа ќайта жібереді. Аныќтама тел:
8-(71-72) 600-161, 600-251.

"Жолаушылар тасымалы" АЌ
баспасμз ќызметі.

ХАБАРЛАНДЫРУ
"Жолаушылар тасымалы" АЌ 2016-2017

жылдарѓа арналѓан жолаушылар пойызда-
рыныњ ќозѓалыс кестесіне орай кейбір
пойыздардыњ ж‰ру уаќыты мен нμмірлері-
не μзгерістер енгізгенін хабарлайды.

 2016 жылдыњ 11 желтоќсанынан бас-
тап тμмендегі пойыздардыњ нμмірлері
μзгерді:

–  "Алматы-2 – Астана" б±рын №1/2
болса, енді №701/702;

–  "Алматы-2 – Петропавл" б±рын №701/
702 болса, енді  №705/706;

–  "Астана – Шымкент" б±рын №79/80
болса, енді  №707/708.

Сонымен ќатар 2016 жылдыњ 11 жел-
тоќсанынан бастап №3/4 "Алматы-2 –
Астана" пойызы жєне 2017 жылдыњ 1
ќањтарынан бастап №11/12 "Алматы-2–
Шымкент" пойызы жања ‰лгідегі
"Т±лпар-Тальго" кењ кузовты вагондар-
мен жасаќталатын болады.

Жолаушылар пойызын ќанаѓаттандыру
маќсатында енді Астанадан Алматыѓа
к‰ніне "Т±лпар-Тальго" вагондарынан ќ±ра-
лѓан ‰ш ж‰рдек  пойыз (№3/4, 701/702 жєне
705/706) ќатынайтын болады.

Ќосымша аќпаратты темір жол вок-
залдарыныњ аныќтамалыќтарынан неме-
се 105 бірегей аныќтама ќызметінен
алуѓа болады.

"Жолаушылар тасымалы" АЌ
баспасμз ќызметі.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В целях удовлетворения спроса насе-

ления АО "Пассажирские перевозки" за-
пущен новый проект в сфере услуг по эк-
спресс-перевозке корреспонденции пас-
сажирскими поездами под названием "Бри-
гадирский конверт".

"Бригадирский конверт" можно пере-
дать в любую точку Казахстана (с соот-
ветствующим оформлением и выдачей
квитанции) через начальника поезда. Сто-
имость доставки – 500 тенге. За сохран-
ность и своевременную доставку коррес-
понденции начальник поезда несет пер-
сональную ответственность.

К отправке принимаются конверты (к
перевозке допускается только бумажный
носитель) размером формата не более А4
и шириной до 3 см.

Невостребованный "Бригадирский кон-
верт" хранится 30 рабочих дней с даты
уведомления отправителя/получателя о
возврате. По истечении 30 рабочих дней,
ответственное лицо ж/д участка невост-
ребованный "Бригадирский конверт" от-
правляет по почте с уведомлением на ука-
занный адрес отправителя. Справки по
тел: 8-(71-72) 600-161, 600-251.

Пресс-служба АО "Пассажирские
перевозки".

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО "Пассажирские перевозки" сообща-

ет, что согласно графику движения поез-
дов на 2016-2017 годы вносятся некото-
рые коррективы в нумерации и расписа-
нии поездов.

С 11 декабря 2016 года меняется  ну-
мерация следующих поездов:

– "Алматы-2 – Астана" с №1/2 на
№701/702;

–  "Алматы-2 – Петропавловск" с №701/
702 на №705/706;

– "Астана – Шымкент" с №79/80 на
№707/708.

Следует отметить, что скоростные
поезда №3/4 "Алматы-2–Астана" (с 11
декабря 2016 года) и №11/12 "Алматы-2
– Шымкент" (с 1 января 2017 года) бу-
дут сформированы из вагонов отече-
ственного производства  "Т±лпар-Таль-
го" с широким кузовом новой модифи-
кации.

В целях удовлетворения спроса пас-
сажиров теперь между городами Астана и
Алматы в сутки будут курсировать 3 ско-
ростных поезда (№3/4, 701/702 и 705/706)
состоящих из современных вагонов
"Т±лпар-Тальго".

Для получения более подробной ин-
формации обращаться в справочные же-
лезнодорожных вокзалов или на единую
справочную службу 105.

Пресс-служба АО "Пассажирские
перевозки".

"Ќостанай облысыныњ Рудный ќаласы, Ќостанай жєне Таран аудандары-
ныњ шекараларын (шегін) μзгерту туралы"

Ќостанай облыстыќ єкімдігініњ ќаулысы жєне Ќостанай облыстыќ
мєслихаты шешімініњ бірлескен жобасы

"Ќостанай облысы єкімдігініњ жер ќатынастары басќармасы" ММ
uzo.kostanay.gov.kz жєне Ќостанай облыстыќ мєслихаты  maslihat.kz  ресми
сайтында орналастырылѓан.

Проект совместного постановления
акимата Костанайской области и  решения Костанайского областного

маслихата
"Об изменении границ (черты) города Рудный, Костанайского и Таранов-

ского районов Костанайской области" размещен на официальном сайте  ГУ
"Управление земельных отношений акимата Костанайской области"
uzo.kostanay.gov.kz  и Костанайского областного маслихата  maslihat.kz

 ЕСКЕ АЛУ

ЕСКЕ АЛУ
Аяулы анамыз, ±заќ жылдар ±лаѓатты ±стаз бол-

ѓан жєне Аманкелді ауданындаѓы халыќ театрыныњ
алѓашќы μнерпаздарыныњ бірі болѓан, халќына
ќадірлі, еліне елеулі азаматша атанѓан  Шамель
Досымбекќызы ЕЩАНОВАНЫЊ д‰ниеден μткеніне
1 жыл толып отыр.

Аяулы анамызды саѓынышпен еске ала отырып,
оныњ ѓазиз рухына Алладан медет, пайѓамбарымыз-
дан шапаѓат тілейміз.

Алдыњ пейіш, артыњ кеніш болсын, аяулы анашы-
мыз. Сіз бізге балаѓа ќажеттініњ бєрін бердіњіз. Ќашан
μмірден μткенше біздіњ бєріміздіњ ќызыќ-ќуанышымыз-
ды кμрдіњіз. Єкемізден жастай ќалып, ‰ш балањды ѓана
μсіріп ќоймай, барлыќ немерелеріњді де тєрбиелеп,
оларѓа жаќсы ‰лгі-μнеге бердіњіз. Оларды с‰йіп, мейіріњізді ќандырдыњыз.
Иманыњыз кєміл болсын.

Саѓынышпен еске аламыз анамыз,
Білім берген, аќыл берген данамыз.
Єкемізден жастай ќалып,
Бір μзіњ –
Болдыњ біздіњ асќар таудай панамыз.

¤зіњді ойлап сансырайды санамыз,
Рухыња сонда таѓзым ќыламыз.
Иманыњыз ќабіріње сыймасын,
Аяулы да біздіњ асыл анамыз!

Еске алушылар: балалары мен
немерелері.

 * * *
Анамыздыњ асы Аманкелді ауданындаѓы "Аќниет" тойханасында 2016

жылдыњ 26 ќарашасы к‰ні саѓат 12-де беріледі. Асќа туыс-туѓандар мен ілік-
жіліктерді, кμршілерімізді жєне анамыздыњ єріптестерін шаќырамыз.

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

 Ќостанай облысында астыќты саќтайтын астыќ ќабылдау кєсіпорындарын
ќосымша іріктеу μткізілетіні туралы хабарлайды.

Ќызмет кμрсету мерзімі мен шарттары –  Ќазаќстан Республикасы  ауыл шаруашылыѓы министрініњ м.а.  2015
жылѓы 29 мамырдаѓы №4-1/487 Б±йрыѓымен бекітілген астыќ ќабылдау пункттері мен астыќ иелерініњ арасын-
даѓы астыќ саќтау туралы жария шарттыњ ‰лгілік нысандаѓы талаптарына сєйкес астыќты саќтау.

Астыќты саќтау ‰шін астыќ ќабылдау кєсіпорындарын іріктеуге ќатысуѓа астыќты саќтау жμніндегі ќызметтіњ
єлеуетті жеткізушілері ±сынатын μтінімніњ  ‰лгісін жєне астыќты саќтау ‰шін астыќ ќабылдау кєсіпорындарын
іріктеуді  ±йымдастыру жєне  μткізу рєсімініњ кμшірмесін мына мекенжай бойынша алуѓа болады:

1. 010000, Астана ќ., Московская кμш., 29/3, тел/факс: 8 (7172) 56-12-46, 59-12-72;
2. 110000, Ќостанай ќ., Таран кμш., 147, тел/факс: 8 (7142)  53-11-44, 54-28-94  немесе электрондыќ поштамен

мына мекенжайдан: kostanay@fсс. kz;
Іріктеуге ќатысуѓа μтінімдер  "Азыќ-т‰лік келісім-шарт корпорациясы" ¦лттыќ  Компаниясы"  Акционерлік Ќоѓамы

облыстыќ μкілдігіне мына мекенжайѓа  ±сынылады:
110000, Ќостанай ќ., Таран кμш., 147 тел/факс: 8 (7142) 53-11-44, 54-28-94.
¤тінімдерді ±сынудыњ соњѓы мерзімі: 2016 жылѓы 25 ќараша саѓат 12.00-ге дейін.
¤тінімдер мына мекенжай бойынша ќаралады:
"Азыќ-т‰лік келісім-шарт корпорациясы" ¦лттыќ Компаниясы"  Акционерлік Ќоѓамы, Ќазаќстан Республикасы,

010000, Астана ќ., Московская кμш., 29/3.
 Ќосымша аќпарат пен аныќтаманы мына телефондар бойынша алуѓа болады:
Астана ќ. (8-7172) 56-12-46, 59-12-72;
Ќостанай ќ., 8(7142)  53-11-44, 54-28-94.

Жарнама
54-73-36

54-33-22

54-99-69

Ќазіргі педагогикадаѓы μзекті
мєселелердіњ бірі болып табыла-
тын "М±ѓалім мен оќушы арасын-
даѓы психологиялыќ ќарым-ќаты-
нас" таќырыбын  Єулиекμл бас-
тауыш мектебі педагогикалыќ ке-
њесте жан-жаќты ќарастырып, тал-
ќылады. ¤йткені, б±л жμнінде єр-
т‰рлі кμзќарастар мен пікірлер бар.

"Ќазаќстан ±лы держава бо-
луы ‰шін бізге к‰ш-ќуаты, ќажыр-
ќайраты мол, аќылды да ойлы,
дарынды жастар керек" деп Ел-
басы айтќандай, м±ѓалімдерге
оќушыларды жања заман талап-
тарына сай єрі озыќ ±лттыќ
дєст‰р рухына тєрбиелеп, μмірге
єзірлеу секілді жауапты міндет-
тер ж‰ктеліп отыр. Егеменді елі-
мізге сай ±рпаќ тєрбиелеп шыѓу-
дыњ бірден-бір жолы ол – μсіп
келе жатќан ±рпаќты психоло-
гиялыќ т±рѓыдан шыњдау. Мек-
тептіњ тєжірибесі мол, ±лаѓатты
±стазы Г.Нысанбаева педагогика-
лыќ кењесті шыѓармашылыќ
т±рѓыда жоспарлады. Г‰лнар
Ќасымбекќызы таќырыпты т‰рлі
жаѓдаяттар, ойындар, тренинг-
тер, бейнероликтер арќылы

М±ѓалім єдебі

μрбітіп, жан-жаќты ќамтып, жања
инновациялыќ ‰лгіде μткізді. Пе-
дагогикалыќ кењеске ќатысушы-
лар да таќырып бойынша μз ой-
ларын ашыќ айтып, кμптеген
с±раќтар бойынша жауап алды.

Сонымен, оќушылармен пси-
хологиялыќ ќарым-ќатынас жа-

сай отырып, біз оќушыларѓа тек
білім беріп ќана ќоймай, олар-
дыњ ішкі жан д‰ниесін тануѓа,
т‰сінуге міндеттіміз деген ќоры-
тындыѓа келдік.

А.ЕСЕКЕЕВА,
Єулиекμл бастауыш мектебі
директорыныњ орынбасары.

‡стіміздегі жылдыњ 16 желтоќсанында – Ќазаќ-
стан Республикасы Тєуелсіздігініњ 25 жылдыќ ме-
рейтойы аталып μтеді. Б±л мемлекетіміз бен
халќымыз ‰шін ењ басты мереке.

Міне, осы айтулы мейрамныњ ќ±рметіне
Ќазаќстан м±сылмандары діни басќармасыныњ
Ќостанай облысындаѓы μкілдігініњ ±йымдасты-
руымен "Социум & Я" Ќоѓамдыќ бірлестігі жєне
Діни проблемаларды зерттеу орталыѓыныњ де-
меушілігімен ќалалар, аудандар мешіті жамаѓа-
ты арасында шахмат турнирі μткізілді.

Онда облыстыќ мешіттіњ найб имамы Азамат
Мырзаќанов б±л шараныњ басты маќсаты –
μњірдегі м±сылмандар ќауымыныњ ауызбірлігі
мен ынтымаѓын ныѓайту, халыќтар арасындаѓы
достыќ пен ынтымаќты к‰шейту, сонымен ќатар
салауатты μмір салтын насихаттау екендігіне тоќ-
талды.

Осынау турнир μте ќызыќты да тартымды ±йым-
дастырылѓандыќтан, кμпшіліктіњ есінде ќалды.

 СПОРТ

Шахмат турнирі μтті

Оныњ ќорытындысы бойынша, жењімпаздар ба-
ѓалы сыйлыќтармен марапатталды.

ЌМДБ-ныњ Ќостанай облысындаѓы
μкілдігініњ баспасμз ќызметі.



1611 ќараша 2016 жыл

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.

Редакцияныњ мекенжайы:
110000, Ќостанай ќаласы,
Єл-Фараби дањѓылы, 90

Меншiк иесi: Бухгалтерия:
54-99-88, 39-26-88

Компьютер орталыѓы:
54-54-45

Корректура: 54-34-49

Бμлiмдер:

Меншiктi тiлшiлер:

Таралымы 10735    Тапсырыс 2284                   Нμмiрдiњ кезекшi редакторлары: Айтолќын АЙЌАДАМОВА, Жандос Ж‡СІПБЕК.

“Ќостанай тањы” газетi
редакциясы” ЖШС

Директор-Бас редактор
Жан±заќ

АЯЗБЕКОВ

Директор-бас редактордыњ ќабылдау

бμлмесi: 54-12-66, факс: 54-99-69

Директор-бас редактордыњ

орынбасарлары: 54-84-44, 54-67-65

Жауапты хатшы: 54-33-22

Бμлім редакторы: 54-79-68, 54-28-42

Ќоѓамдыќ-саяси, экономика: 54-79-68
Єлеумет, білім, мєдениет: 54-28-42
Социологиялыќ зерттеу орталыѓы:

54-53-21, 39-26-25
Жарнама бергіњіз келсе: 39-26-88

Арќалыќта: 7-55-91
Аманкелдіде: 2-17-40
Жанкелдинде: 2-10-75, 5-00-02
Рудныйда: 8-714-31-2-72-56
Сарыкμлде: 2-25-17

Газет аптасына  ‰ш рет шыѓады.
Газет Ќазаќстан Республикасыныњ Мєдениет жєне аќпарат
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куєлiгi
берiлген.
Газет “Ќостанай тањыныњ” компьютер орталыѓында терiлiп,
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Костанайполиграфия” ЖШС
баспаханасы.
Мекенжайы: С.Мєуленов кμшесi, 16.
Баѓасы келiсiм бойынша.

БІЛІМ

Халќымыздыњ біртуар
аќын ±лы С±лтанмахм±т То-
райѓыровтыњ "Єлемдегі терењ
сыр ѓылыммен ѓана ашыл-
маќ" деген  жыр жолдары
ѓылым єлеміне μзіндік ізімен
енген жандарѓа ќарата ай-
тылѓан секілді. Ал ѓылымѓа
екініњ бірі келмейтіні аныќ.
Ќарап отырсањыз, біздіњ
μњірімізден ќанатын кењге
жайып, ќ±лаш сермеп  т‰леп
±шќан т‰лектердей елімізге,
одан ќала берді єлемге таны-
мал ѓалым, ќоѓам, мєдениет,
μнер ќайраткерлері жеткі-
лікті-аќ екен. Олардыњ есім-
дері – ел жадында, тарих ќой-
науында, ќатталѓан ќаѓаз бе-
тінде. Міне, осындай т±лѓалы
жандарѓа арналѓан ерекше іс-
шара облыс орталыѓындаѓы
Ы.Алтынсарин атындаѓы да-
рынды балаларѓа арналѓан
мектеп-интернатында болып
μтті.

– Б±л ізгі  іс-шара мектеп
тарихында алѓаш рет болып
отыр деп айтуѓа болады. Мек-
тептіњ мектеп болѓалы тари-
хына кμз ж‰гіртсењіз, есімдері
республикамызѓа танымал
небір ѓалымдар, ќоѓам, мем-
лекет ќайраткерлерініњ осы
біздіњ мектебімізден білім ал-
ѓанын маќтаныш т±тамыз.
Ќазір де   олардыњ ізін ќуѓан
ізбасарлары  республикамыз-
дыњ сан саласында ењбектеніп
ж‰р. Еліне ењбегімен танымал
болѓан жандардыњ  μмір жо-
лы, артына ќалдырѓан м±ра-
сы б‰гінгі μскелењ ±рпаќќа
‰лгі болары сμзсіз. Олардыњ да
бойында туѓан еліне, жеріне
деген с‰йіспеншілігі артып,
сондай жандардай болсам деп
алѓа ќарай ±мтылып, талап-
танатынына сеніміміз мол.
Б‰гін мектебіміздіњ т‰лектері,
физика-математика ѓылым-
дарыныњ кандидаты, профес-
сор Ќабдеш Наурызбаевќа ар-

Ѓалымныњ аты μлмейді
налѓан сынып, сол секілді
биохимик, биология ѓылым-
дарыныњ кандидаты, профес-
сор, академик Темірбай Дар-
ќанбаев атындаѓы зертхана
ашып отырмыз, – деді Ы.Ал-
тынсарин атындаѓы дарынды
балаларѓа арналѓан  мектеп-
интернаты директорыныњ
тєрбие ісі жμніндегі орынбаса-
ры Н±рг‰л Садуаќасова.

Ѓалым аѓаларымыз Ќабдеш
Наурызбаев пен Темірбай
Дарќанбаевќа арналѓан сы-
нып пен зертханада олардыњ
ѓылым жолындаѓы жетістік-
тері мен табыстары туралы
мєліметтер, деректер айты-
лып,  сыр шертетін фотосурет-
тер ілінген шаѓын б±рыш
ашылѓан.  Оќушылар мен
±стаздардыњ ізденіп, ењбек-
тенгені кμрініп т±р. Сынып
пен зертхананыњ салтанатты
ашылуына Темірбай Дарќан-
баевтыњ ќызы Галина Темір-
байќызы, немересі Тимур Эр-
нест±лы, сонымен бірге Ќаб-
деш Наурызбаевтыњ аѓасы
Ќапыш Ж±маѓазы±лы, ж±-
байы Светлана Аманкелдіќы-
зы, ±лы Єсет, жиені Ќ±ралай
ќатысты.

– Єрине, атамыздыњ атын-
да зертхана ашылып отырѓа-
нына μте ќуаныштымын.
Мектептіњ ішін аралап кμр-
дік, оќушылардыњ жетістікте-
рімен таныстыќ,  пєн каби-
неттері жарыќ, тиісті ќ±рал-
жабдыќтары да бар. Ѓалым
болу оњай емес, оныњ жолын-
да талмай ењбектену мен білім
керек.  Темірбай  атамыздыњ
ењбек жолына келер болсаќ,
1936 жылы Мєскеу мемле-
кеттік университетін бітіріп,
ќазіргі Єл-Фараби атындаѓы
Ќазаќ мемлекеттік универси-
тетінде, содан кейін КСРО
академиясыныњ биология  инс-
титутында аспирант, 1941-
43 жылдары  осы академия-
ныњ Ќазаќстандаѓы филиа-
лыныњ биохимия зертхана-
сында аѓа ѓылыми ќызметкер,

Г‰лназым
      САЃИТОВА

1943-46 жылдары проректор,
содан кейін кафедра мењге-
рушісі, 1955-61 жылдары
С.Киров атындаѓы ЌазМУ-да
ректор болды. Екі ж‰зден ас-
там ѓылыми ењбектіњ, соныњ
ішінде екі монографияныњ,
екі оќулыќтыњ авторы, екі
авторлыќ куєлігі бар.  Ата-
мыздыњ негізгі ењбектері
дєнді-даќылдардыњ  биохи-
миялыќ ќ±рылымын зерттеу-
ге арналды. Бірнеше ордендері
мен медальдары бар. Оќушы
балалардыњ ќойѓан бейнекμ-
ріністері де ±нады, – деді Те-
мірбай Дарќанбаевтыњ  неме-
ресі Тимур Эрнест±лы.

Ал,  енді есімі сыныпќа бе-
рілген  ѓалым Ќабдеш Наурыз-
баевќа келер болсаќ, ол ата-
мыз  1934 жылы облысымыз-
дыњ Таран ауданында д‰ние-
ге келген. 1952 жылы Мєс-
кеудіњ Ломоносов атындаѓы
мемлекеттік университетініњ
механика-математика фа-

Ќостанай облысы
т±рѓындарыныњ назарына!

2016 жылѓы 14 мамырда Єлия Назарбаеваныњ
"Жандану єлемі" Ќоры Ќазаќстан Республикасы-
ныњ тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓына арналѓан
еліміздіњ тарихындаѓы алѓашќы кењ ауќымды жо-
басы – "Бала дауысы" ¦лттыќ балалар єн байќа-
уына (б±дан єрі – Байќау) бастау берді.

Біздіњ μњірдіњ атынан Ясмин Ибраева ќатыса-
тын болады.

Финал 12,13 ќарашада "КТК" телеарнасыныњ
тікелей эфирінде саѓат 18.30-да кμрсетіледі. Дауыс беру SMS ар-
ќылы μтеді.

Біздіњ жерлесімізді ќолдап, дауыс берейік!

культетіне т‰сіп, бітіріп шы-
ѓады. Содан кейін ќазіргі
Тверь ќаласындаѓы єуе ќор-
ѓанысы ѓылыми-зерттеу ин-
ститутыныњ кіші ѓылыми
ќызметкері болады. 1958 жы-
лы КСРО ѓылым Академиясы-
ныњ Мєскеудегі В.Стеклов
атындаѓы математика инсти-
тутына аспирантураѓа т‰седі,
онда функциялар теориясы
бμлімінде, академик, Кењес
‰кіметініњ белгілі математигі
С.Никольскийдіњ жетекшілі-
гінде болады.

– Аѓамыз ќолданбалы ма-
тематика саласында ќызмет
жасады. Оныњ барлыќ ењбек-
тері математиканыњ функ-
циялар теориясы мен функ-
циялыќ анализ саласына
арналды. Ќазіргі Ќаныш
Сєтпаев атындаѓы Ќазаќ по-
литехникалыќ университе-
тінде ењбектенді.  Ал,  енді
μмірініњ соњына дейін Єл-Фа-
раби атындаѓы Ќазаќ ¦лттыќ

университетініњ функцио-
налдыќ анализ жєне ыќти-
малдыќтар теориясы кафед-
расыныњ профессоры болып
ж±мыс атќарды.

Білім алѓан мектебінде
аѓамыздыњ ењбегі ескеріліп,
сынып ашылып отырѓанына
ќуанып отырмын. Осы Ы.Ал-
тынсарин атындаѓы дарынды
балаларѓа арналѓан мектеп-
интернатын  алтын медальмен
бітірді.  Оќушыларѓа да, ±стаз-
дарѓа да алѓысымыз шексіз.
Аѓамыз бітірген осындай мек-
тепте тек ‰здіктер, талапты-
лар ѓана оќиды деп білемін.
Олар  да ‰лкен жетістіктерге
жетсін, ѓылымныњ биктеріне
±мтылсын деп тілеймін, – деді
Ќабдеш Наурызбаевтыњ аѓасы
Ќапыш Ж±маѓазы±лы.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан
кμрініс.

Суретті т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.
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