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Ќазаќ "Тμріњнен ќария кетпесін" деп тілеген халыќ. "Ќариясы бар ‰йдіњЌазаќ "Тμріњнен ќария кетпесін" деп тілеген халыќ. "Ќариясы бар ‰йдіњЌазаќ "Тμріњнен ќария кетпесін" деп тілеген халыќ. "Ќариясы бар ‰йдіњЌазаќ "Тμріњнен ќария кетпесін" деп тілеген халыќ. "Ќариясы бар ‰йдіњЌазаќ "Тμріњнен ќария кетпесін" деп тілеген халыќ. "Ќариясы бар ‰йдіњ
ќазынасы бар" дегендей, ќаламыздаѓы кμпті кμрген ќазыналы ќариялары-ќазынасы бар" дегендей, ќаламыздаѓы кμпті кμрген ќазыналы ќариялары-ќазынасы бар" дегендей, ќаламыздаѓы кμпті кμрген ќазыналы ќариялары-ќазынасы бар" дегендей, ќаламыздаѓы кμпті кμрген ќазыналы ќариялары-ќазынасы бар" дегендей, ќаламыздаѓы кμпті кμрген ќазыналы ќариялары-
мыздыњ бірі – ¦лтай Сыздыќ деп айтсаќ, еш ќателеспеспіз. Себебі олмыздыњ бірі – ¦лтай Сыздыќ деп айтсаќ, еш ќателеспеспіз. Себебі олмыздыњ бірі – ¦лтай Сыздыќ деп айтсаќ, еш ќателеспеспіз. Себебі олмыздыњ бірі – ¦лтай Сыздыќ деп айтсаќ, еш ќателеспеспіз. Себебі олмыздыњ бірі – ¦лтай Сыздыќ деп айтсаќ, еш ќателеспеспіз. Себебі ол
8-наурызда μзініњ 110 жасќа толѓан к‰нін атап μтпек.8-наурызда μзініњ 110 жасќа толѓан к‰нін атап μтпек.8-наурызда μзініњ 110 жасќа толѓан к‰нін атап μтпек.8-наурызда μзініњ 110 жасќа толѓан к‰нін атап μтпек.8-наурызда μзініњ 110 жасќа толѓан к‰нін атап μтпек.

Єжені кμктем мерекелерімен ќ±ттыќтап, бата-
сын алу ниетімен кеншілер шаћарыныњ "Шан-
хайы" атанѓан жеке сектордаѓы ‰йлерге
ќарай бет алдыќ. Біз ‰йге бас с±ќќанда
¦лтай єжей кереуеттіњ ‰стінде теледидар та-
машалап, шμбересін ойнатып отыр екен.

Ќ±рметті єйелдер!

Сіздерді Халыќаралыќ єйел-
дер к‰ні – 8 наурызбен шын
ж‰ректен ќ±ттыќтаймын!

Осы кμктемгі шуаќты
к‰ндері біз ењ назды сезім-
деріміз бен тілектерімізді
білдіруге ±мтыламыз.

Біздіњ еліміздіњ кμп ѓасыр-
лар бойѓы тарихы сіздердіњ
жасампаз бейнелеріњіздіњ  та-
лай  айѓаќтарын саќтауда.

Сіздер біздіњ Тєуелсіздігіміз-
діњ сындарлы кезењінде т‰-
сіністік таныттыњыздар, сен-
діњіздер жєне болашаќты
ќ±рдыњыздар.

Сіздерге ныќ сенімділік, са-
бырлылыќ жєне ењбекс‰йгіш-
тік тєн.

Єйелдердіњ – соѓыс ардагер-
лерініњ, тыл ењбеккерлерініњ,
єскер жесірлерініњ, концлагер-
лері т±тќындарыныњ ‰лесіне

ауыр ењбек пен к‰рделі сынаќ-
тар т‰сті.

Тыњ кμтеру жылдарында
сіздер заманауи ауыл шаруа-
шылыѓыныњ негізін ќалады-
њыздар. Б‰гіндері сіздер μрелі
инвестициялыќ жобаларды
іске асырудасыздар, инфра-
ќ±рылымды дамытудасыздар.

Сіздер μздеріњіздіњ білімде-
ріњіз, кєсіби шеберліктеріњіз
бен ќамќорлыќтарыњыз
бєрінен де кμбірек ќажет бо-
латын жерлерде – білім беру
жєне денсаулыќ саќтау сала-
ларында ењбек етудесіздер.

Сіздердіњ ой-пікірлеріњіздіњ
Ќостанай облысыныњ ќоѓам-
дыќ-саяси μміріндегі мањызы
айтарлыќтай.

Біздіњ єйелдеріміздіњ аза-
маттыќ секторда алатын

орны ерекше.
Ќазаќстандыќ отбасы тау-

ќыметініњ кμп ретте єйел-
дердіњ – ‰й ошаѓын саќтаушы-
лардыњ нєзік иыѓына артыла-
тынын айтып жатудыњ μзі
артыќ.

Єйелдер халыќтыњ рухани
ќ±ндылыќтарын, отбасылыќ
дєст‰рлері мен жєдігерлерін
ќ±нттап, кейінгілерге табыс
етеді.

Сіздердіњ μмірлік тєжірибе-
леріњіз бен ізгі аналыќ кењес-
теріњіз жас отбасыларыныњ
аќиќаттыќ ќ±ндылыќтар та-
буына кμмектеседі.

Ќымбатты єйелдер!
Сіздерге мыќты денсаулыќ,

отбасылыќ ќ±т-береке жєне
єйел баќытын тілейміз.

Сіздердіњ жан±яларыњызда

тыныштыќ пен жылулыќ бол-
сын, ењбекте жєне балалар
тєрбиесінде табысќа жетіњіз-
дер!

Сіздердіњ μмірлеріњіздегі єр
к‰ндеріњіз μздеріњіздіњ айнала-
њыздаѓы адамдардыњ с‰йіспен-
шілігі мен ќамќорлыѓына толы
болсын!

Ќ±рметпен,
Ќостанай облысыныњ

єкімі     Н.САДУАЌАСОВ.

2-бет

110 ЖАСЌА ТОЛЃАН ¦ЛТАЙ СЫЗДЫЌ ТУРАЛЫ СЫР

Ќ±ттыќтау!
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Қымбат 
     ДОСЖАНОВА

Қостанай облыстық кәсіподақтар 
орталығы өндірістегі жарақаттардың 
алдын алу және Еңбек Кодексінің 
сақталуын қадағалау мақсатында 
белсенді жұмыс істеуде. Еңбек адамының 
құқығын қорғау мақсатында ірі 
кәсіпорын басшыларымен әріптестік 
қарым-қатынас орнатып, бірқатар 
меморандумдарға қол қойған. Аталған 
орталықтың өзге де бастамалары туралы 
баспасөз клубында өткен кездесуде 
айтылды.

Қазіргі уақытта облыс аумағында 11 салалық, 
1386 бастауыш партия ұйымы жұмыс істейді. Ел-
басы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның әлеуметтік 
жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына 
қарай 20 қадам» мақаласында кәсіподақ ұйымдары-
ның белсенді түрде жұмыс істеу керектігін ескертті. 
Осы мақсатта өткен жылы Елбасы «Кәсіподақтар 
туралы» заңға қол қойды. Аталған заңның кейбір 
баптарына өзгерістер еніп, кәсіподақ ұйымдарының 
жұмысына тың серпін берді. Сондай-ақ еңбекші қа-
уымның мүддесін қорғайтын құжатқа айналғаны іс 
жүзінде дәлелденіп отыр. 

Балбөпе Ертаева жетекшілік ететін облыстық 
кәсіподақтар орталығы өңірдегі еңбекші қауымының 
құқығын қорғауға және олардың жұмыс орындарын 
сақтауға көмектесуде. Еңбек дауларында, өндіріс-
тегі жарақаттарда жұмысшылардың мүдделерін 
жақтайды.

– Еңбек құқығы бұзылған көп адамдар бізге 
шағым жасайды. Азаматтарға қайда барып, не істеу 
керектігі туралы кеңес береміз. Егер арызданушы 
азаматтың жұмыс орнында кәсіподақ ұйымы бар 
болса, біз аталған мәселеге тікелей араласа ала-
мыз. Кәсіподақ ұйымы болмаған жағдайда азамат 
сотқа шағымданып, Еңбек инспекциясына баруы 
керек, – деді Қостанай облыстық кәсіподақтар ор-
талығының төрайымы Балбөпе Ертаева.

БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

Еңбекшілер құқығын қорғау –  
    кәсіподақтар мүддесі

Қыдырбек 
 ҚИЫСХАНҰЛЫ

«Қостанай таңы» газетінің 
сайтында 28 ақпан күні «Екпе 
ем болып жатыр ма?» (http://
kostanaytany.kz/archives/19471) 
және 2 наурыз да «Диагноздан 
жаңылған дәрігерлер» (http://
kostanaytany.kz/archives/19533) 
сондай-ақ, 3 наурызда газет 
бетінде «Екпе ем болып жа-
тыр ма? немесе сырқатқа не 
себеп болды екен?» атпен 
мақала жарияланған болатын. 
Онда А.Байтұрсынов атындағы 
ҚМУ І курс студенті Қолқанат 
Тоқтар ақпан айының 19 күні қы-
зылшаға қарсы вакцина қабыл-
дағаннан кейін өзін нашар сезіне 
бастағаны жазылған. Облыстық 
аурухананың инсульт бөлімше-
сінде жатқан науқасқа дәрігерлер 

«менингоэнц» (мидың қабынуы 
салдарынан жұлынға зақым келуі 
– автор) диагнозын қойғаны кел-
тірілген. Бірақ бойжеткен мұндай 
диаг нозбен келіспейтінін айтып, 
жағдайының әлсіреуіне екпе әсер 
етті деген-ді. 

Аталған мәселеге облыстық 
денсаулық сақтау басқармасы 
басшысының орынбасары Гүл-
шат Байжұманова түсінік беріп, 
диагноз жөнінде нақты ештеңе 
айта алмайтынын жеткізді. Деген-
мен, компьютерлік томография 
қорытындысы бойынша менингит 
белгілері жоқ екендігі анықталға-
нын айтқан болатын. Сол себепті 
бұл жағдай басқарманың наза-
рында болады деді.

Осы мәселеге тілшілер ара-
ласқаннан кейін Қолқанат Тоқтар 
жатқан кереуеттегі диагноз да 
«менингоэнцтен» «фебрильная 

реакция» болып өзгеріп шыға кел-
ді. Біз аталған мәселеге қатысты 
өңірдегі бірқатар мекемелерге 
тексеру жүргізуін сұрап, хаттар 
жолдадық. 

Наурыз айының 5 күні Қос-
танай облысының прокуратура-
сынан осы іске қатысты тексеру 
жүргізіп жатқаны жөнінде жауап 
хат келді. Онда Қолқанат Тоқтар-
дың неврология бөліміне ауыс-
тырылғаны, оның денсаулық 
жағдайының қалыпты екені көр-
сетілген. 

«Аталған факті бойынша 
Қос танай қаласының прокурату-
расымен Медицина және фар-
мацевтика саласындағы бақы-
лау жөніндегі департаменттің 
қатысуымен тексеру жүргізіліп 
жатыр» дейді облыстық прокура-
тураның 1-ші басқарма бастығы 
А.Сыздықов.      

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ

Мәселеге құзырлы орган араласты

Қымбатты әйелдер қауымы!
Бұл – қымбатты да, сүйікті аналарымызға, жұбайларымызға, 

қыз дарымыз бен қарындастарымызға сыйлы, қадірлі, сүйікті екен-
дерін шынайы құрметпен жеткізетін ерекше күн! 8  наурыз – көк-
темнің, жақсылықтың жаршысы, өмірдің, махаббат пен сұлулықтың 
бастауы. Сіздер өмірді нұрландырып, шаңыраққа шаттық нұрын 
себесіздер. Сіздердің қолдауларыңыз әркімнің жүрегінде сенімділік 
ұялатып, шуақ сыйлайды. Әйел – ардақты ана, адал жар, өнегелі 
келін, сенімді құрбы, жауапты қызметкер. Осы айрықша қасиет-
теріңіз мәңгілік салтанат құрып, елге ырыс-құт әкеледі.

Айналасын ізгілік пен мейірбандық шуағына бөлеген қымбатты 
нәзік жандар, Сіздерге, ел ертеңі үшін атқарып жатқан 

игі істеріңізге деген ризашылығымызды жеткізе оты-
рып, жарқын көңіл-күй, қажымас қайрат, мол 
бақыт, жанұяларыңызға береке-бірлік тілеймін!

Құрметпен, 
Қостанай облыстық мәслихатының 
хатшысы С. Ещанов.

Жасай беріңіздер!
Құрметті Ұлы Отан соғысына қатысқан 

апайлар, ерлері Отан үшін шәйіт болған 
кейуаналар, тылда еңбек еткен аналар, 
қарындастар!

Сіздерді Халықаралық әйелдер күнімен 
құттықтаймын!

Денсаулықтарыңыз сыр бермесін, бейбіт 
өмірде ұрпақтарыңызға мейірлеріңізді төгіп, 
жасай беріңіздер.

К.ҮКІҰЛЫ,
Облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы

Көненің көзін көрген анамыз 1905 
жылы Таран ауданына қарас ты 
Майлин кеңшарында дүниеге кел-
ген екен.

Тіршілікте адалдық пен ізгілікті пір 
тұтып, табыстың маңдай термен ғана ке-
летіндігін ұққан Ұлтай әже еңбекке ерте 
араласты. «Жұмысы жемістінің, өмірі 
келісті» демекші, нәзік жан жұмысты 
таңдап, талғап жатпады. Ерлерден еш кем 
түспей, өгізге соқа жегіп, жер жыртты. 
Шөп шауып, оны өз қолымен арбаға тие
ді. Иінағашпен құдықтан су тасып, отын 
жинады. Айналасына үнемі мейірша-
пағатын төгіп, қамкөңіл жандарға көмек 
қолын аямаған Ұлтай небары он алты 
жасында тұрмыс құрады. Осылайша 
отағасы Сыздықов Мұса екеуі көңілдері 
жарасып, татутәтті ғұмыр кешті. Кешегі 
ашаршылық пен небір зұлмат жылдарды 
бастан өткізіп, өмірдің ащысы мен тәт-
тісін бірге тартты. Екінші дүниежүзілік 

соғыс басталып, отағасы әскер қатары-
на аттанғанда, бар ауыртпалық ауылдағы 
қалған қызкеліншектерге, жасы келген 
қарттардың иығына түсті.

– Соғыс жылдары ауылда «он екі 
мүшесі сау» бір еркек қалмады. Егін егу, 
малды жайлау, үй шаруасын жайғасты-
рып, атаенемді бағыпқағу менің мой-
нымда болды. Таңның атысынан күннің 
батысына дейін еразаматтарша белді бе-
кем буып, шаруашылықтың қайнаған ор-
тасында жүрдім. Маған шын риза болған 
атам маңдайымнан иіскеп, «ұзақ жаса» 
деп ізгі тілегін айтып отыратын. Ұзақ жа-
сауымның бір сыры атамның осы батасы 
болса керек, – деп еске алады кейуана. 

Кеңесфин, Ұлы Отан соғысы мен 
Жапон соғысының қанды майданында 
бақандай 7 жыл ел қорғаған отағасы 1946 
жылы үйіне аманесен оралады. Әйел 
адам үшін бұдан асқан бақыт бар ма? 
Соғыстан кейінгі кезең, тың және тыңай-

ған жерлерді игеру, қайта құру жылдары 
мен тәуелсіздіктің ақ таңын отағасымен 
бірге қарсы алған Ұлтай әже он бір құр-
сақ көтереді. Алайда, тағдырдың жазуына 
шара бар ма? Оның барлық перзенттері 
өмірден ерте озды. Отағасының 1997 
жылы 95 жасында дүние салуы кейуана-
ның қабырғасын қайыстырып, еңсесін 
езіп жібергені рас. Кәрі жүрек бұған да 
шыдады. Дегенмен, орнында бар оңалар 
демекші, Ұлтай әже артынан ерген ұр-
пағына қарап шүкіршілік етеді. Бүгінде 
әжеміз 21 немере, 36 шөбере, 15 шөпшек 
сүйіп отыр. 

Ғасыр жасаған әжені күту – ұрпағы 
үшін үлкен бақыт емес пе?! Инабатты 
келіні Кәмила енесінің астыүстіне түсіп, 
дәмдінің барлығын ауызына тосуда. Не-
мерешөберелері күнде келіп тұрмаса да, 
телефон шалып, отанасының қалжағдай-
ын сұрасып тұрады. Ал тамаша дәстүрге 
сай 8наурыз, Ұлыстың Ұлы Күні, Жеңіс 
мерекесі, Қарттар күні мен Тәуелсіздік 
күнінде отбасы мүшелерінің барлығы ақ 
дастарқан басына жиналып, арқажарқа 
болады. Бұдан бөлек әжеміз үйіне кел-

ген бар қонақты жылы шыраймен қар-
сы алып, әңгімесін айтудан еш шаршаған 
емес.    

– Бүгінгі бейбіт еліміз үшін Аллаға 
мың да бір шүкір. Біз көрген қиын-
шылықты  жастарымыз көрмейақ қой-
сын. Қазағым өсіпөніп, көбейе берсін. 
Ұлдарымыз батыр, қыздарымыз дана 
болсын. Сәтті пайдаланып, жыл сайын 
жағдайымды сұрап, құрмет көрсетіп 
келе жатқан қала әкіміне, «Нұр Отан» 
партиясы мен халықты жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарлама бас-
шылығына мың алғыс айтамын, – дейді 
кейуана.  

Көмбенің үстіне шыққан Ұлтай 
әже кетер шағымызда маңдайымыз-
ды иіскеп, «Тәуелсіз еліміздің көк туы 
желбірей берсін. Еліміз аман, жұрты-
мыз тыныш болсын! Ұзақ жасай бер» 
деген ақ батасын берді. Біз де «әумин!» 
деп бет сыйпасып, сіз де ұзақ жасап, 
немерешөберелеріңіздің ортасында 
есен аман жүре беріңіз деген тілегімізді 
айтып тарқас тық.

Қуаныш СЕЙДОЛЛАҰЛЫ.

Асыл әже
1бет

Жүздеріңізден қуаныш кетпесін!
Баршаңызды көктемнің көрікті мерекесі – 8 наурыз Халықаралық 

әйелдер күнімен құттықтаймыз!
Әйел – мейірім мен махаббаттың, сұлулық пен ізгіліктің символы.
Ана қуанышы – әр отбасының, Отанның мерейі. Әрқашанда 

шаңырақтарыңыз берік болып, жүздеріңіз нұрға бөлене берсін! 
Деніңізге саулық, мол табыс, қызметте өрлеу 

және махаббат пен әсемдік тілеймін!
Ізгі тілекпен,

Әлия Сапарова,
«Нұр Отан« партиясы Қостанай 
облыстық филиалы төрағасы-

ның бірінші орынбасары.

Құрметті әйелдер!
Сіздерді 8 наурыз – Халықаралық әйел-

дер күнімен шын жүректен құттықтаймыз! 
Әйел-Ана – өмірдің өзегі, тіршіліктің күре 
тамыры, ыстық ықылас пен ыждаһаттың, 
пәктік пен тазалықтың қайнары. Еліміздің 
сән-салтанаты мен облысымыздың мерейі-
нің үстем болуында, қашанда нәзік жандардың 
еселі еңбегі мен қажырлы қайратының қарымды үлесі 
жатыр. Олай болса, көктемнің осынау шуақты мерекесі көңіліңізді 
нұрға, жүрегіңізді жырға бөлесін!

Ақ ниетпен Торғай мұражайлар кешені ұжымы.
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Аќпараттыќ хабар
 Ќостанай облыстыќ филиал "Ќазаќстан-Ќостанай" телевизия-

лыќ арнасыныњ (б±дан єрі – Телеарна) меншік иесі "Ќазаќстан"
Республикалыќ Телерадиокорпорациясы" акционерлік ќоѓамы (б±дан
єрі – БАЌ меншік иесі) – "Ќазаќстан Республикасындаѓы сайлау
туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ 1995 жылѓы 28 ќырк‰йектегі
Конституциялыќ Зањына сєйкес Ќазаќстан Республикасыныњ Пре-
зиденттігіне ‰міткер кандидаттарды сайлау алдындаѓы ‰гіт матери-
алдарын (б±дан єрі – ‰гіт материалдары): аудио материалдарды
(аудиороликтерді) жєне аудиовизуалдыќ материалдарды (бейнеро-
ликтерді) 2015 жылѓы 26 сєуірдегі кезектен тыс сайлауѓа ќатысу
‰шін Телеарна орналастырудыњ тμлем мμлшері, эфирлік уаќытты
±сыну шарттары мен тєртібі туралы хабарландырады.

Сайлау алдындаѓы ‰гіт ж‰ргізу 2015 жылѓы 26 наурызда баста-
лып, сайлау μтетін к‰ннен бір к‰н б±рын жергілікті уаќыт бойынша
нμл саѓатта аяќталады, яѓни ‰гіт материалдарын эфирге орналасты-
ру 2015 жылѓы 24 сєуір саѓат 24.00-ге дейін іске  асырылады.

БАЌ меншік иесініњ эфирлік уаќыт ±сыну тєртібі мен жал-
пы шарттары:

Эфирлік уаќытты беру Ќазаќстан Республикасы Президенттігіне
‰міткер ретінде тіркелген Кандидат немесе оныњ уєкілетті μкілі жєне
БАЌ меншік иесі арасында  жасасќан эфирлік уаќыт беру туралы
жазбаша  келісім-шарттыњ жєне БАЌ меншік иесі бекіткен монтаж-
дыќ параќтардыњ негізінде ж‰зеге асырылады. Б±л ретте монтаждыќ
параќтар ‰гіт материалдары эфирге шыѓуыныњ болжамды к‰ніне
дейінгі 5 (бес) ж±мыс к‰нніњ ішінде, БАЌ меншік иесініњ жазбаша
μтініш т‰скен шаќтаѓы техникалыќ м‰мкіндіктеріне, яѓни Телеарна-
ныњ эфирлік уаќытында болжанып отырѓан уаќыт интервалында жар-
наманыњ болуына жєне/немесе болмауына сєйкес єзірленеді.

Телеарнада ‰гіт материалдарын орналастыру ќазаќ тілінде не-
месе екі тілде – ќазаќ жєне орыс тілдерінде 50 де 50 тепе-тењдік
мμлшерінде іске асырылады.

Жоѓарыда кμрсетілген келісім-шартќа ќол ќою ‰шін  тіркелген
Кандидат/ЌР Президенттігіне тіркелген кандидаттыњ м‰ддесін
білдіретін μкілетті т±лѓа сайлауѓа ќатысу ‰шін БАЌ  меншік иесіне
тμмендегі деректерді кμрсете отырып, жазбаша нысанда μтініш ±сы-
нады:

1. ‡гіт материалдарын орналастыру ‰шін эфирлік  уаќытты беру
туралы жазбаша μтініштіњ берілген к‰ні мен уаќытын. ¤тініш ЌР
Президенттігіне ‰міткер кандидаттардыњ μтініштерін тіркеу журна-
лына єр бір μтінішке реттік нμмірін беру  жєне μтініш т‰скен к‰нді
белгілеу арќылы кезектілік ретімен тіркеледі;

2. Тіркелген кандидаттыњ аты-жμні/жазбаша μтінішті ±сынатын
μкілетті т±лѓаныњ аты-жμні;

3. Жазбаша μтінішті ±сынѓан т±лѓаныњ уєкілеттіктерін    растай-
тын ќ±жатты. Тіркелген кандидат ‰шін – кандидаттыњ/ μкілетті т±лѓа-
ныњ уєкілетті мемлекеттік орган берген жеке  куєлігі, кандидаттыњ/
μкілетті т±лѓаныњ сенімхаты бар жеке  куєлігі;

4. ‡гіт материалдарыныњ эфирге шыѓудыњ жоспарлы к‰ні мен
уаќытын, ‰гіт материалдарыныњ ±заќтыѓын;

5. Жазбаша μтінішті ±сынѓан тіркелген кандидаттыњ немесе
μкілетті/сенімді т±лѓаныњ ќолын;

Жазбаша μтінішке сілтеме жасалѓан ќ±жаттардыњ кμшірмесі ќоса
беріледі.

Жазбаша μтініштерді БАЌ меншік иесі сенбі, жексенбі жєне
демалыс к‰ндерінен басќа, 2015 жылѓы 20 наурыздан бастап 2015
жылѓы 17 сєуірді ќоса алѓандаѓы мерзімде саѓат 10.00-ден бастап
17.00-ге дейін, Ќостанай ќ., Єл-Фараби дањѓылы, 126 ‰й,  ЌОФ
"Ќазаќстан-Ќостанай"   "Ќазаќстан" РТРК" АЌ мекенжайлары бойын-
ша ќабылдайды.

Факсимильді жєне Интернет байланыстары арќылы жіберілген
жазбаша μтініштер ќабылданбайды.

Тіркелген кандидаттардыњ ‰гіт материалдарын Телеарна эфи-
рінде орналастыру кезектілігі  μтініштердіњ келіп т‰су уаќыты бойын-
ша немесе, μтініштер  бір уаќытта келіп т‰скен жаѓдайда, жеребе
тастау арќылы белгіленеді. Жеребе тастау тєртібі мен шарттарын
БАЌ меншік иесі  аныќтайды.

Егер жазбаша μтініш келіп т‰скен сєтте с±ралып отырѓан уаќыт

 Жасасќан шарт бойынша тμлем БАЌ меншік иесі тμлемге бел-
гілеген шот негізінде меншік иесініњ деректемелеріне осындай шот
шыѓарылѓан сєттен бастап 5 (бес) банк к‰ні ішінде ж‰зеге асырыла-
ды.

ЌОФ "Ќазаќстан" РТРК" АЌ директоры         А. ТАТАНОВ.

‡гіт материалдарын орналастыруѓа берілетін эфирлік
уаќыттыњ тμлем мμлшері мен тєртібі

1

1

Ќызмет атауы

Бейнероликті орналас-
тыру (ж±мыс жєне дема-
лыс к‰ндері)

Хронометражы

1 минут

Тењгедегі ќ±ны,
соныњ ішінде ЌЌС

24 000 (жиырма
тμрт мыњ тењге)

ЌОФ "Ќазаќстан-Ќостанай" телеарна

μтінішті одан б±рыныраќ ±сынѓан басќа кандидатќа беріліп ќойѓан
болса немесе техникалыќ м‰мкіндіктер бойынша ±сыну м‰мкін бол-
маѓан жаѓдайда БАЌ меншік иесі μзініњ техникалыќ м‰мкіндіктерін
ескере отырып, ‰гіт материалдарын орналастыру ‰шін басќа уаќыт-
ты ±сынады.

БАЌ меншік иесіне ‰гіт материалдарын ±сыну тєртібі:
‡гіт материалдары БАЌ меншік иесіне эфирге шыѓатын к‰ннен 5

(бес) к‰нтізбелік к‰н б±рын ‰гіт материалыныњ мазм±нын танытатын
мєтін жазбасын ќоса бере отырып,  эфирлік уаќытты ±сыну туралы
шартќа ќол ќоюѓа уєкілетті т±лѓа немесе тіркелген кандидат ќол
ќойѓан электрондыќ тасымалдаѓыштарда, ‰гіт материалдарында
бейнесі пайдаланылѓан т±лѓалардыњ жазбаша р±ќсаттарымен, ал
олар ќайтыс болѓан жаѓдайда – олардыњ м±рагерлерініњ жазбаша
р±ќсаттарымен, ал кємелетке толмаѓан балалардыњ бейнесін пай-
далану орын алѓан жаѓдайда олардыњ ата-анасыныњ, ќамќоршысы-
ныњ немесе тєрбиешісініњ жазбаша р±ќсатымен ±сынылады.

‡гіттік дыбыс-бейне материалдары DVCPRO HD немесе XDCAM
HD 50 Мбит/сек кодталѓан форматта, profile 4:2:2, секундына 25
кадр,  HD стандартындаѓы кадр мμлшерімен, interlaced жазба т‰рімен,
μрістердіњ ќойылу тєртібі – ‰стіњгі бірінші μріс (top field first), дыбы-
сы жєне тайм-коды ќойылѓан кадрдыњ араќатынасы 16:9 электрон-
дыќ тасымалдаѓыштарда ±сынылады. ‡гіт материалдарыныњ тμлен-
гені, ќаржыландыру кμзі, аќпарат ±сынѓан т±лѓаныњ тегі туралы ды-
быстыќ немесе визуалдыќ аќпарат ‰гіт аудиовизуалды материалда-
рында ќамтылуы тиіс.

Егер ‰гіт материалдарында Ќазаќстан Республикасыныњ кон-
ституциялыќ ќ±рылымын к‰штеп μзгертудi, аумаќтыќ т±тастыѓын
б±зуды, мемлекет ќауiпсiздiгiне н±ќсан келтiрудi, єлеуметтiк, нєсiлдiк,
±лттыќ, діни, тектік-топтыќ жєне рулыќ араздыќты ќоздыруды,
ќатыгездiк пен зорлыќ-зомбылыќќа бас ±руды, сондай-аќ зањнамада
кμзделмеген єскери ќ±рылымдарды ќ±ру туралы мєліметтер болса,
БАЌ меншік иесі ондай ‰гіт материалдарын эфирге шыѓарудан бас
тартады.

Егер ‰гіт материалдарында тіркелген басќа кандидаттардыњ  ар-
намысына, абыройына жєне iскерлiк беделдiлiгiне н±ќсан
келтіретін аќпарат болса, БАЌ меншік иесі ондай  ‰гіт материалда-
рын эфирге шыѓарудан бас тартуѓа ќ±ќылы. Осындай материалдар-
ды ±сынушы тіркелген кандидат БАЌ меншік    иесініњ талабы бойын-
ша ‰гіт материалдарында жоѓарыда    аталѓан аќпараттыњ шындыѓын
растайтын ќ±жаттарды ±сынуѓа міндетті.

‡гіт материалдары мазм±ныныњ Ќазаќстан Республикасы зањ-
намасыныњ, оныњ ішінде авторлыќ жєне сабаќтас ќ±ќыќтар сала-
сындаѓы зањныњ талаптарына сєйкестігі оларды ±сынѓан кандидат-
тыњ персоналды жауапкершілігіне жатады.

Егер осы хабарламада кμрсетілген шарттар мен тєртіп, сондай-
аќ тиісті келісім-шартта кμрсетілген шарттар б±зылѓан жаѓдайда ‰гіт
материалдарын эфирге шыѓару ж‰ргізілмейді немесе олар жойѓанѓа
дейін тоќтатыла т±рады.

Осы аќпараттыќ хабарламада кμрсетілген эфирлік   уаќыт бе-
рудіњ шарттары мен тєртібі Ќазаќстан  Республикасыныњ уєкілетті
органдарыныњ талаптарына сєйкес т‰зетілуі м‰мкін.

Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы сайлау туралы"  зањына сєйкес сайлауалды науќанды
μткізу кезењінде облыстыќ "Ќостанай тањы" газетінде жария-
ланатын Ќазаќстан Республикасы президенттігіне кандидат-
тардыњ  материалдарына келесі баѓа белгіленді:

1 ш.см ‰шін – 12% ЌЌС-ты ќоса алѓанда 140 тењге.

Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы сайлау туралы"  зањына сєйкес сайлауалды науќанды
μткізу кезењінде облыстыќ "Ќостанай тањы" газетінде жария-
ланатын Ќостанай облыстыќ мєслихаты депутаттыѓына кан-
дидаттардыњ  материалдарына келесі баѓа белгіленді:

1 ш.см ‰шін – 12% ЌЌС-ты ќоса алѓанда 80 тењге.

ДІНІЊ – ДІЊГЕГІЊ

Соњѓы уаќытта ел бірлігіне
кері єсерін тигізетін оќи-
ѓалардыњ жиілеп кеткені рас.
Еліміздіњ бірќатар аймаѓын-
да бой кμрсеткен м±ндай ке-
лењсіздіктердіњ т‰пкі себебі
дінніњ атын жамылѓан теріс
пиѓылды аѓымдардыњ халыќ-
ты (єсіресе жастарды) адас-
тырып, лањкестікке апара-
тын єрекеттерінен шыѓаты-
ны шындыќ. Сондыќтан
ж±рттыњ діни нанымына
кμлењке т‰сіретін м±ндай
жаѓдайды дер кезінде тезге
салып, танымын к‰шейткен
жμн. Осы маќсатта μњірімізге
жалпы діни сауаттылыќ жай-
лы кењінен аќпарат беретін
республикалыќ аќпарат-
тыќ ‰гіт-насихат тобыныњ
м‰шесі, "Незримый фронт"
деректі фильмініњ режиссеры
Руслан Иржанов арнайы
келді. Облыстыќ єкімдікте
μткен басќосуѓа жоѓары оќу
орындарыныњ оќытушыла-
ры, дін жєне ќоѓамдыќ ±йым
μкілдері ќатысты.

Руслан Иржанов жастар-

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

Ењ мыќты ќ±рал –
АЌПАРАТ

дыњ діни, конфессияаралыќ
ќаќтыѓыстардыњ тарихы
жєне олардыњ салдарынан
хабардар, μздері сауатты бо-
луы керектігін атап кμрсетті.
Оныњ айтуынша, аќпарат
майданы адамзат тарихыныњ
єр дєуіріне тєн. Белгілі бір
маќсатќа соѓыссыз жету ‰шін
м‰дделі топтар ел арасында
жалѓан аќпарат таратады.
Мєселен, Жапон халќыныњ
тарихында билікке ќарсы
топтар самурайлар ‰шін
абырой болып есептелетін
б±рымдарын кесу туралы им-
ператор ‰кім шыѓарады деген
ќауесет таратады. Шын-
дыќќа жанаспайтын аќпа-
ратќа сенген ењ мыќты ‰ш
мыњ самурай император орда-
сыныњ алањына шыѓып,
μздерін-μздері μлтіріп тын-
ѓан. Сол сияќты кењес ‰кіметі
кезінде шетел тыњшылары да
таралу жылдамдыѓын жєне
т±рѓындарѓа єсерін зерттеу
маќсатында ел арасына
єрт‰рлі алыпќашпа єњгіме-
лер таратып отырѓан. Олар-
ды АЌШ-тыњ арнайы ќызмет
орталыќтарында шыѓарып,
Кењес Одаѓына єдейі тарат-

ќан. Ќазір де аќпарат майда-
ныныњ ќарќыны мыќты.
Мєселен, Американыњ ќор-
ѓаныс министрлігінде аќпа-
рат таратумен жєне єлеу-
меттік аќпараттыќ баѓдарла-
маларды енгізумен айналыса-
тын елуден астам арнайы
±йымдар ж±мыс жасайды.
Ќазірдіњ μзінде аќпарат май-
даныныњ айла-тєсіліне єбден
машыќтанѓан алпауыт мем-
лекеттерде кμп ќаражат
ж±мсалатын мыќты идеоло-
гиялыќ ж±мыстар ж‰ргізіліп
жатќаны аныќ, – деді Руслан
Самархан±лы.

Діни экстремистік аѓымда-
рѓа ќарсы к‰ресте ењ к‰шті
ќ±рал – аќпарат. Ол тек
фильмдер т‰сірумен ѓана
шектелмейді. Ондай ±йым-
дардыњ жетегіне еріп кетпеуі
‰шін адамныњ санасына єсер
ететін электрондыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ, телеарналар
мен газет-журналдардыњ
ыќпалын барынша пайдала-
ну керек, деді жиналѓандар.

Басќосу соњында ќоѓамдыќ
±йым μкілдері осындай с±хбат
алањы жиі μткізілсе деген
тілектерін білдірді.

Сведения о размере оплаты, условиях и порядке
предоставления печатной площади в районной газете

"Н±рлы жол"  для избирательной комиссии и кандидатов
в президенты Республики Казахстан

1. Условия  и порядок  предоставления печатной площади:
Редакция районной газеты "Н±рлы жол" предоставляет возможность

соответствующим избирательным комиссиям опубликовать сообщения
и информацию о ходе предвыборноой кампании.

Редакция воздерживается от публикации агитационных материалов
заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандида-
та; предоставляет возможность кандидатам бесплатно опубликовать оп-
ровержения в защиту чести, достоинства и деловой репутации на той же
странице, в том же объеме и тем же шрифтом в  ближайшем номере
после поступления обращения.

Редакция на договорной основе предоставляет печатную площадь
всем без исключения зарегистрированным кандидатам на одинаковых
условиях. Очередность опубликования материала кандидатов устанав-
ливается в порядке поступления письменных обращений.

2. Расценки на размещение и разработку агитационных материа-
лов.

В целях создания равных условий в предвыборной агитационной кам-
пании, стоимость размещения предвыборных материалов кандидатов
объемом 1 кв.см. – 150 тенге. Стоимость разработки материалов –
50% от стоимости размещения.

Стоимость размещения материалов избирательной комиссии
за 1 кв. см. – 150 тенге.

Стоимость площади может быть скорректирована в случае, если
оплата осуществлялась из средств государственного финансирования.

Директор ТОО "Редакция Узункольской районной газеты
"Н±рлы жол" Р.ШАКАНОВА.

Сведения о размере оплаты, условиях и порядке
предоставления печатной площади в районной газете
"Сарыкμл" для избирательной комиссии и кандидатов

в Президенты Республики Казахстан

1.Условия и порядок предоставления печатной площади:
Редакция районной газеты "Сарыкμл" предоставляет возможность

соответствующим избирательным комиссиям опубликовать сообщения
и информацию о ходе предвыборной кампании.

Редакция воздерживается от публикации агитационных материалов
заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандида-
та; предоставляет возможность кандидатам бесплатно опубликовать оп-
ровержения в защиту чести, достоинства и деловой репутации на той же
странице, в том же объеме и тем же шрифтом в ближайшем номере
после поступления обращения.

Редакция на договорной основе предоставляет печатную площадь
всем без исключения зарегистрированным кандидатам на одинаковых
условиях. Очередность опубликования материала кандидатов устанав-
ливается в порядке поступления письменных обращений.

2. Расценки на размещение и разработку агитационных мате-
риалов.

В целях создания равных условий в предвыборной агитационной кам-
пании, стоимость размещения предвыборных материалов кандидатов
объемом 1 кв.см. – 150 тенге. Стоимость разработки материалов - 50%
от стоимости размещения.

Стоимость размещения материалов избирательной комиссии за 1
кв.с.м – 150 тенге.

Стоимость площади может быть скорректирована в случае, если оп-
лата осуществлялась из средств государственного финансирования.

Главный редактор ТОО "Редакция газеты "Сарыкμл"
А. МУСАТОВА.

САЙЛАУ

"Арќа дидары" ЖШС-гі Ќазаќстан Республикасыныњ Президентіне сай-
лау шењберінде сайлауалды сμйлеушілер мен Сайлау комиссиясыныњ
ж±мыстарын т‰сіріп эфирден беру ‰шін баѓасынан аќпарат береді.

Баѓдарламасымен сμйлеушініњ 1 минуты – 8000 тењге
Сμйлеушіні баѓдарламасымен эфирден беру – 8000 тењге
Сμйлеушініњ бейнебаѓдарламасымен эфирден беру – 10000 тењге

ТОО "Арка дидары" доводит до сведения заинтересованных органов и
лиц информацию о размерах оплаты за трансляцию материалов избира-
тельной комиссии, а так же предвыборных выступлений в рамках выбо-
ров Президента РК.

Запись выступления с программой 1 минута – 8000 тенге
Трансляция выступления с программой 1 минута – 8000 тенге
Трансляция видеоролика 1 минута – 10000 тенге

Сведения о размере оплаты предоставленной
печатной площади в газете "Маяк" Тарановского района

кандидатам  в Президенты Республики Казахстан
и избирательным комиссиям

Редакция предоставляет возможность соответствующим избиратель-
ным комиссиям опубликовать сообщения и информации о ходе предвы-
борной кампании и итогах выборов. Стоимость размещения материалов
избирательных комиссий – 95 тенге за 1 кв.см.

Редакция на договорной основе предоставляет печатную площадь
всем без исключения зарегистрированным кандидатам на одинаковых
условиях. Стоимость 1 кв.см. на первой полосе – 283 тенге, на других –
147 тенге.
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Хамитбек 
 МҰСАБАЕВ

Қаймағы бұзылмаған қазақы ауыл-
да туып, қазақы тәлім-тәрбие алып 
өскен Нағима Биғалиқызы келімі келген, 
иба-инабаты мол кісі. 19 жасында 1960 
жылы ауданымыздың азаматы Фазыл 
Мұсаұлымен көңіл жарастырып, отау 
тіккеннен бері сол шаңырақтың құт-бере-
кесі болып келеді. Нағима апа он баланы 
өмірге әкелген. Ең үлкені – Мұрат, осы-
дан бірер жыл бұрын қайтыс болды. Одан 
кейін Болат, Гүлнар,Талғат, Жалғас, Гүл-
жан, Гүлшат, Дастан, Ләззат, Гүлім атты 
балалары бар. Осы ұл-қыздарынан 26 
немере, 2 шөбере сүйіп отырған бақытты 
жан. Асып-саспайтын, сабыр иесі Нағима 
апа жиырма жыл аудандық орталық ау-
руханада кассир болып қызмет жасапты. 
Одан кейін аудандық банкте он бес жыл 
бойына касса меңгеруші болып тиянақты 
жұмыс жасаған. Осы жерден зейнеткер-
лікке шыққан. Ері Фазыл Мұсаұлы болса 
аудандық банкте жиырма бес жыл бас 
бухгалтер болған. Одан кейін аудандық 
ауыл шаруашылығы басқармасында эко-
номист болып қызмет істеген. Апай құдай 
қосқан қосағы Фазекеңді ризалықпен еске 
алады.

– Ағаң өте сабырлы, көп сөйлемей-
тін, ісіне мығым, отбасына, қызмет істе-
ген ұжымына, ағайын-туысқа  жайлы 
азамат еді. Әттең, өмірден сәл ертерек 
кетті. 1936 жылы туған ғой, 1987 жылы 50 
жастан аса бере дүниеден өтті. Шүкір, ба-
лалары жаман болған жоқ. Тұңғышымыз 
Мұрат – әкесінің жолын қуып, аудандық 
банкте тұрақтап жұмыс істеді. 

Ал Болатымыз – ауданымыздың бел-
гілі спортшысы. Аудандық дене тәрбиесі 
және спорт бөлімін көп жылдардан бері 
басқарып келеді. Гүлнар, Гүлжан,  Гүлша-
тымыз – әке жолын қуған бухгалтерлер, 
Талғатымыз бен Жалғасымыз – кәсіпкер. 
Дастанымыз – аудандық кәсіпкерлік және 
ауыл шаруашылығы бөлімінде бас маман, 
Ләззатымыз – Арқалық қаласында электр 
жүйесінде, Гүліміміз – ауданымыздағы 
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектепте 
ағылшын пәнінің мұғалімі болып жемісті 
қызмет жасап жүр. Бәрі де өмірден өз 
орындарын алған. Балалы-шағалы. 

Бала жақсы болса – ата-ананың 
көңілі қуанышқа кенеледі. Ал баласы 
өмірден орнын таппаса ата-ана қинала-
ды. Осылардың бәрін саралай келгенде 
мен құдай берген бақытты аналардың 
бірімін. Құдаларым да, күйеубалаларым 
да өзіміз секілді қарапайым да инабатты 

жандар. Сыйластығымыз, туыстығымыз 
жақсы деңгейде. Күн сайын Алладан 
осы татулығымызға тіл тимесін деп оты-
рамын. Адам баласы өмірге тоймайды 
ғой. Бүгінде 2 шөбере сүйсем, енді Алла 
қаласа шөпшек сүйсем деген ниетім бар. 
Онымды бір Жаратушының өзі біледі. 
Ағайын-туыспен, ілік-жекжаттармен ара-
ласымыз қалыпты жағдайда. Туып-өскен 
ауданымыздың, Қостанай мен Қазақста-
нымыздың өсіп-өркендей беруін тілеп 
отыратын ананың бірімін. Қазір жастар-
дың өмірден орындарын алуына мүмкін-
дік мол. Ерінбеген жас кәсіп істеп, өзіне 
де, еліне де пайда келтіруі керек. Мен 
балаларыма ылғи осыны айтатынмын. 
Сол айтқанымды орындап, кәсіппен айна-
лысып жүрген балаларым жақсы нәтиже-
лерге қол жеткізуде, – дейді Нағима апай. 

Бұл кісінің бойынан аяулы анаға тән 
асыл қасиеттердің бәрін көруге болады. 
Ең бастысы қалыптан айнымайтын, қуан-
са да, қиналса да өзін ұстай білетін, бере-
келі, халқымыздың салт-дәстүр, әдет-ғұр-
пын жақсы меңгерген, көңілі марқайса 
тасымайтын, көңілі түссе жасымайтын 
төзімді, көнтерлі кісі. Осы қасиеті оның 
балаларының да бойына дарыған. Қай 
баласы да анасы мен әкесінен алған 
тәлім-тәрбиеге сай болып өскен. 

   Мусиндер әулеті – бүгінде алып 
бәйтеректей қанат жайып, көбейіп, 
көркейіп отырған әулет. Олардың 
ынтымақ-бірлігінің туыстығы мен 
сыйлас тығының артуына Нағима 
апайдың ықпалы зор. Ол дастархан 
басында болсын, ағайын арасында 
болсын «Береке – бірлікте, бірліксіз 
– береке болмайды, ынтымақсыз іс 
алға баспайды» деп отырады. 

Апай қазіргі күні Дастан деген ба-
ласының қолында. Болат бастаған ба-
лалары аналарына сәулетті етіп үй 
салып берген. Іші – кірсе-шыққысыз. 
Сол сияқты олар бірігіп әр қайсысы-
ның үйлеріне де бүгінгі өркениетті 
уақыт талабына сай еврожөндеу жа-
сап, сырты мен ішін сай етіп көркейтіп 
қойған. Мусиндердің қолдары алтын. 
Бірігіп кеткенде талай шаруаны жасай 
алады. Бәрі де шебер құрылысшы. 
Нағима Мұсакеліні – бүгінде Еламан 

әулетіндегі жасы үлкен ардақты әженің 
бірі болып отыр. Бұл үлкен жауапкершілік 
екенін ол кісі жақсы түсінеді. Сондықтан 
да, кейінгі абысындары мен барлық 
келіндерінің тату-тәтті, ынтымақ-бірлік-
те болуына ерекше мән береді. Сол си-
яқты, осы әулеттің, соның ішінде Мұса 
атасынан тарайтын қыздардың да бір-
лігіне, ынтымағына жіті көңіл аударады. 
Ағайын-туысқа да, аудан халқына да, өз 
замандастары арасында да сыйлы, құр-
метті. Осы өмірінде ешкіммен жүз шайы-
сып көрмепті.  

   Әйелдер мерекесі қарсаңында 74 
жасқа толғалы отырған Нағима апа ауда-
нымыздың мақтан тұтатын аналарының 
бірі. Ол бұл абыройға отбасының бере-
кесін келтірумен, өмірге он бала әкеліп, 
соларды мәпелеп бағып-өсіріп жеткізу-
мен, ата-енесін сыйлаумен, көрші-көлем 
мен ағайын-туысты құрметтей білумен 
бөленіп отыр. Бұл кісіні нағыз қазақы ана 
деп айтсақ еш артықшылығы жоқ. 

СУРЕТТЕ: «Ардақты  Ана», «Алтын 
алқа» иегері, еңбек ардагері, зейнеткер 
Нағима БИҒАЛИҚЫЗЫ. 

Суретті түсірген автор.

Ананың
   ақ тілеуі

«Ардақты Ана» атағының және «Алтын 
алқа» иегері Нағима Биғалиқызының 

өмірі жастарға өнеге

ШАҢЫРАҚ

Қымбат 
      ДОСЖАНОВА

Аманкелді ауданына қарасты Үрпек 
ауылындағы Достанбаевтар отбасы 8 
нау рыз күні қос мерекені атап өтеді. 
Оның бірі – Халықаралық әйелдер күні. 
Ал екіншісі  – шаңырақтың ұйытқысы 
болып отырған кейуана Еркеш әжейдің 
туған күні. Мінекей, алдағы екі күннен соң 
қарт ана 91 жасқа толады.

Еркеш әжені ауылдағы ағайынның 
бәрі біледі десек қателеспеспіз. Ол кісінің 
өнегелі ғұмырын үлкендер жағы мақтана 
айтады. Өнегелі ғұмыр деуіміздің жаны 
бар сияқты. Себебі әжеміз сонау Ұлы 
Отан соғысы жылдарында небір қиын-
шылықпен бетпе-бет келді. Отағасы 
Кәкіміш атай соғыс басталысымен май-
данға аттанған. Артында қалған бес үйлі 
жанды Еркеш әжей жалғыз өзі асырады. 
Үй мен түздің жұмысына қатар арала-
сып, бел жазбай еңбек етті. Жоқшылық, 
ауырт палыққа сағы сынбай соғысқа кет-
кен отағасын сарыла күтті. Сол кездегі 
әжейдің тылдағы өлшеусіз еңбегі ақын-
дардың жырларына арқау болып, газет 
беттерінде жарияланды. Жергілікті ба-
сылымға шыққан мақалада «Әбжанова 
Еркеш 100 сиырдан 96 бұзау алды» деп 
жазылған.  Жергілікті ақын Құтжан мен 
Дәмешақтың айтысында: 

Еркешім күндей балқып Нұрланып жүр,
100 бұзау, 100 сиырдан жылда алып жүр.
Тапқырлық, табандылық, батырлыққа,
Мәншүктей қаһарманнан үлгі алып жүр, – 

деп кейіпкеріміздің еңбегі туралы ай-
тылған. 

Соғыс аяқталған соң отағасы Кәкіміш 
атамыз елге аман-есен оралды. Бейбіт 
заманды көріп, 87 жасында бақилық 
болды. Еркеш әжей тоғыз құрсақ көтеріп, 
соның алтауын аяқтандырды. Қазіргі 
уақытта бес баласының көзі тірі. Олар-
дан тараған ұрпақ еркелеп өсіп келеді. Әз 
ананы үлкен ұлы Мейрамхан мен келіні 
Әнупаш алақандарында аялап отыр.

Кейіпкеріміздің жасы тоқсаннан асқа-
нын айттық. Оның әкесі Әбжан Құндызба-
ев та көп жасаған кісі. Жүз жасқа толуға 
алты ай қалғанда дүниеден озған екен. 
Аманкелді Иманов бастаған көтеріліске 
қатысып, жүзбасы болған деседі. 

СУРЕТТЕ: Еркеш Әбжанова шөбе-
ресі Асылаймен бірге 

Қос  мереке  иесі
Аяулы асыл жандар өмірімізге көктем 

нұрындай шуақ берген сұлулық пен пәк-
тіктен жаралған. Жер-дүние жаңарып, та-
биғат-ана оянатын көктемнің өмірдің мәні 
мен сәні саналатын әйелдер мерекесінен 
басталуы тегін болмаса керек. Осынау 
көктемгі тамаша мереке – 8 нау рыз 
Халық аралық әйелдер күні қарсаңында га-
зет-журналдардың алғашқы беттері біздің 
аналарымыз, апаларымыз бен сіңлі-қа-
рындастарымыз, қыздарымызға арнала-
ды. Қазіргі таңда әйелдер араласпайтын 
сала жоқ деуге де болады. Қоғамның бар-
лық саласында жауапты қыз меттердің тіз-
гінін ұстап жүрген асыл жандар көп. Сол 
сияқ ты Жанкелдин аудандық прокурату-
расында арулар ер-азаматтармен қатар 
ауыр жүкті арқалап, елге қызмет етіп ке-
леді. Мейрамкүл Шәмшиденқызы өз еңбек 
жолын 2006 жылы туған жері Аманкелді 
ауданы прокуратурасының кеңсе меңге-
рушісі қызметінен бастады. Қазір Жанкел-
дин ауданы прокурорының аға көмекшісі 
қызметін атқарып жүр.

Қазақы тәрбиені бойына сіңірген Мей-
рамкүл Қозбақ қарапайым отбасынан 
шыққан. Бүгінде екі баланың анасы. От-
басының ұйытқысы, сүйікті жар. Доста-
рына сыйлы, әріптестерінің ортасында 
абыройлы. 

Аудан прокурорының аға көмекшісі 
қызметін атқару барысында әлеуметтік- 
экономика саласындағы заңдылықтарды 
қадағалау жұмысында және тағы басқа 
салаларда бірталай жұмыстар атқарып, 

өзінен кіші қыздарға үлгі көрсетіп келеді. 
Құқық қорғау органы қызметінің ыстығы 

мен суығына қарамай қызмет етіп жүрген 
Мейрамкүл өзінің жеке уақытымен санас-
пай, жұмысқа да үлгіріп, өзінің ана екенін, 
үйдегі тіршіліктерін де ұмыт қалдыр-
майды. Жауапкершілік деген ауыр жүкті 
абыроймен арқалап жүрген Мейрамкүл 
сияқты асыл аруларымыздың еңбектері 
өте зор.

Жанкелдин аудандық 
прокуратурасы.

Нәзік жандар 
әрдайым қатарда
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Кμктау ауылыныњ т±рѓыны, "Алтын алќа"
иегері Жањылдыќ Шаханќызыныњ 7 баласы, 6 не-
мересі бар. Ж±байы Серік Байкелді±лы екеуі ке-
зінде малшы болып ењбек еткен. Ќазір немере-
лерініњ атымен "М±хтар" деген жеке шаруа ќожа-
лыѓын ашып, екі жылдан бері ауыл іргесіне баќ-

ОТБАСЫ – БАЌЫТ ОРДАСЫ

Шыр етіп д‰ниеге келген жанѓа жарыќ
сєуле сыйлаѓан аналардыњ орны бμлек.

Аналарѓа ќанша ќ±рмет кμрсетілсе де артыќ
етпейді. "Анањды Меккеге ‰ш рет арќалап
апарсањ да парызыњнан ќ±тылмайсыњ" деген.
 Перзенті ‰шін т‰н ±йќысын тμрт бμліп,

таѓдырдыњ тауќыметіне жасымаѓан   асыл
аналар Арќалыќ μњірінде де аз емес.

ша егіп, кєсіп кμзін бастап жатыр. Келешекте мал
алып, шаруашылыќтарын кењейткісі де келеді.

– Отаѓасымен отыз жылѓа жаќын бірге μмір
с‰ріп келеміз. Ќ±дайѓа ш‰кір балаларымыз μсіп
жетіліп, "¦лды – ±яѓа, ќызды – ќияѓа ќондырып"
дегендей ќалыпты μмір с‰ріп жатырмыз. ¤з алды-
мызѓа ењбегімізді жасап, соныњ жемісін кμрсек
дейміз.

 Елбасына ‰лкен алѓысымызды айтамыз. Ана-
ларѓа жасап жатќан ќ±рметі жоѓары. Мамыражай
тірлік кешіп жатќанымыз сол кісініњ арќасы. Ал-
даѓы  болатын сайлауѓа Н.Є.Назарбаевтыњ ќаты-
суын тілеймін, – дейді Жањылдыќ апай.

 Иє, м±ндай алтын ќ±рсаќты аналар ќазаќ-
тыњ єр ауылынан табылады. Олардыњ ќай
ќайсымен ж‰здесе ќалсањыз да тілейтін тілегі
елдіњ амандыѓы, жас  ±рпаќтыњ баќытты ѓ±мыр
кешуі. Д‰ниеніњ мєні мен сєні μздеріњіз.

Мерекелеріњіз ќ±тты болсын, аяулы аналар!
Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕРДЕ: Алќалы аналар.
Суреттерді т‰сірген автор.

Жалѓызтал ауылыныњ т±рѓыны, "К‰міс алќа"
иегері Дариѓа С±лтанбекќызы 6 бала μсірді. Осы ба-
лаларынан кμрген 8 немересі бар. Жолдасы Мереке
Айманов ауылда кμп жылдар бойы  шопыр болѓан.
¤кінішке ќарай бейнетініњ зейнетін кμре алмады. Ал,
Дариѓа апай болса єлі к‰нге дейін мектепте ењбек
етеді.

– Балаларымныњ бєрі ауылдаѓы Т.Єубєкіров атын-
даѓы мектепті бітірді. Енді осы мектепте немере-
леріміз оќып жатыр. Баќыт деген осы. Жаѓдайымыз
жаќсы. ‡кіметіміз ќандай кμмек керек болса да, беріп
жатыр. Жас аналарѓа айтарым, бір баламен шектеліп
ќалмай, бес-алты баланы д‰ниеге єкеліњіздер. Біз
сияќты аналардыњ жолын ќуып, аналыќ мол баќытќа
кенеле берсін, – дейді Дариѓа апай.

  Алќа таќќан  Алќа таќќан  Алќа таќќан  Алќа таќќан  Алќа таќќан
              асыл жандар              асыл жандар              асыл жандар              асыл жандар              асыл жандар

Ж.ЌАБДЕНОВА,
"Алтын алќа" иегері

 Д.АЙМАНОВА,
"К‰міс алќа" иегері

 Ж.БЕЙСЕНБИНА
 "Алтын алќа" иегері

КЕЛБЕТ

Ќазіргі  заманѓы даму
єйелдерден  отбасында да,
ќоѓамда да белсенді
болуын талап етеді.
Елбасымыз "Єйел –
отбасыныњ, сонымен ќатар
мемлекеттіњ де тірегі" деп
дєст‰рлі Жолдауында да
атап μткендей ењбекќор
єйелдердіњ ењсесі єрдайым
биік.

Оныњ ішінде ±стаздыќ
ењбектіњ жолы ерекше. Ол
еліміздіњ экономикасы серпінді
дамыѓан 30 елдіњ ќатарына кіру-
ге μз ‰лесін ќоса алатын жеке
т±лѓа жауапкершілігін мойнына
ж‰ктейді. Осындай ќиындыѓы мен
ќызыѓы мол ењбекті μмірініњ маќ-
саты т±тќан жанныњ бірі  Рудный
ќаласыныњ  тарих  пєнініњ
м±ѓалімі  Жанар Махатова. ¦стаз-
дыќ ету  оныњ балдай тєтті бала-
лыќ шаѓыныњ  арманы  болатын.
Таудай талап пен ерен ењбек биі-
кке жетелейді деп тегін айтылма-
са керек. Біраќ, мектеп бітірі-
сімен  ата-анасыныњ  ќалауымен
ќаржы саласын тањдады. Деген-
мен, ж‰рек ќалауымен  кμњіл
т‰кпірінде ±стаз болсам-ау деген
ой жатќан еді. Аќыры орындал-
ды да.

2010 жыл. Арќалыќ мемле-
кеттік  педагогикалыќ институтын
тємамдап  кμкірегіне білімніњ
ќарлыѓашы  ±я салѓан жас ќыз,
сол ќалада Макаренко мектебін-
де  ±стаз атты  баспалдаќтыњ ал-
ѓашќы сатысына аяќ басады.
2010 жылы Рудный ќаласы-
на ќоныс аударады.

Жањалыќќа ќ±штар, пе-
дагогикалыќ жањалыќтар-
ды назардан тыс ќалдыр-
майтын, ізденімпаз м±-
ѓалім ±жымныњ назары-
на бірден ілікті. Ерін-
бегенніњ еншісі ба-
сым. Астанада
μ л к е т а н у
ѓылыми жо-
б а с ы н д а
"Ќазаќстан-
даѓы кμші-
ќон ‰дері-сі"

На зыру

Жалѓызтал ауылыныњ т±рѓыны, "Алтын алќа" иегері Ж‰рсін
Тоќсейітќызы μзі μмірге єкелген 9 баладан 23 немере, 12 шμбере
с‰йіп отыр. Жолдасы Наѓашыбай Ќабденов   ±заќ жылдар бойы ауыл-
да малшы болды. Екі жас ењбектен ќол ‰збей ж‰ріп, балаларын μсіріп
жеткізді. Отаѓасы ерте д‰ние салды. "Орнында бар оњалар" деп ба-
лалары єке орнын жоќтатпай аналарын аялап баѓып отыр.

"Єке кμрген оќ жонар, шеше кμрген тон пішер" дегендей, балала-
рыныњ бєрі ќалаѓан мамандыќтарын мењгеріп, μмірден μз жолда-
рын тапќан. Єрі бір-екі баламен шектелмей,
μрістерін кењейтуде.

– "Алтын алќа" алѓаныма ризамын. Жас ке-
ліндер біздіњ жолымызды ќуып, бала-шаѓа-
ларын біз сияќты тєрбиелеп,
аман-есен μсіре берсін, –
дейді Ж‰рсін апа.

М±рат
        Ж‡НІС¦ЛЫ

таќырыбында баян-
дама  оќу нєтижесі-
нде Республикалыќ
3 - дєрежелі дип-
ломмен марапаттал-
ды. Ізденімпаз ±стаз
Сонымен ќатар
"Жасμспірім жєне
зањ" атты авторлыќ
ж±мысы "Оњтайлы
тєжірибе" ќатарына
±сынылып, б‰гінде
облыстыќ кезењге
дайындалу ‰стінде.
2012 жылдан бері
±жымныњ сенімімен
кєсіп-одаќ тμрайы-
мы болып таѓайын-
далып, єріптестерін
"Сосновый бор",
"Мерке" сияќты ку-

рорт аймаќтарына баруды ойла-
стыруымен ќатар т±рѓын ‰й мєсе-
лесінде де жас мамандарѓа ќол-
дау кμрсетуден жалыќќан емес.

– Ол жас болса да ±жымныњ
анасы. Сабаќ беріп ќана ќоймай,
єріптестерініњ єлеуметтік жаѓдай-
ымен  да  санасады. Ќайырым-
дылыќ шараларында да белсен-
ділікпен  ±йымдастырады. Да-
рынды  шєкірттері облыстыќ, рес-
публикалыќ білім додасында
±стаздарыныњ сенімін аќтап ж‰р.
Отбасын да жаќсы танимын. Ба-
лалары тєрбиелі, єдепті. Жанар
шєкірттерін де балаларынан кем
кμрмейді. Оныњ ыќыласына орай
шєкірттері жанында ‰йіріліп
ж‰реді – дейді єріптесі Ємина
Шынтемірова.

Иє, расында да отбасы сал-
маѓы мен ±стаздыќ ењбекті ќатар
алып ж‰рген жанныњ да ж‰рек-
жарды пікірі осы.

– Ерте кетіп кеш оралсам да
ќабаѓын шытпай ќарсы алатын
жарым Амантайѓа дєн ризамын.
Екі балам да ер бала болѓандыќ-
тан болар, олардыњ тєрбиесіне
бірге атсалысады. Ж±мысыњды
шабытпен істеу ‰шін де отбасы
ќамќорлыѓы керек екен. Б±л жа-
ѓынан жолым болды – дейді Жа-
нар аѓынан жарылып.

Роза ЖАРЌЫНБЕКОВА.
 Рудный ќаласы.



жазды деседі...
– Солай дейді. Мєскеуде Розаныњ

єнін тыњдап, с‰йсінген Соловьев-Се-
дой бетінен с‰йіп, "Ќаракμз, мен саѓан
єн арнаймын" деп уєде етіпті. Кμп ±за-
май "Тальяночка" єні шыќты. Оныњ
μлењін μрген – Андрей Фатьянов де-
ген орыстыњ аќыны. Бір ѓажабы, єнші

апайымыз ќай елге барса да, сол елдіњ
тілінде єн айтатын. Оныњ репертуарында
орыс, μзбек, тєжік, ќырѓыз, поляк, венгр,
ќытай, моњѓол, ‰нді халыќтарыныњ єндері
баршылыќ еді. Єрі сол єндерді жоѓары
дењгейде орындайтын. Б±ѓан ќоса, аќын
М±зафар  Єлімбайдыњ  "Аќмањдайлым",
"Аќс±њќарым",  (єні Шємші Ќалдаяќовтікі),
сондай-аќ, "Кестелі орамал", єншініњ
тμлќ±жатына айналѓан "Ах, Самара, горо-
док" сынды єндерді халыќ ќанша тыњда-
са да, ерекше ыќылас білдіретін.

Роза апай Абай атындаѓы Ќазаќ опера
жєне балет театрында, ал 1949-1960 жыл-
дары Ќазаќ филармониясында єнші бо-
лып ќызмет етті. Ал кейінгі 50 жыл ѓ±мы-
рында "Ќазаќконцерт" шыѓармашылыќ
бірлестігімен байланысын ‰зген жоќ.

– Роза апай μнер адамдарынан
кімдерді ќ±рмет  т±тты?

– Алматыдаѓы Фурманов кμшесіндегі
"Оптика" д‰кені бар кμп ќабатты ‰йде
Шєкен Аймановпен кμрші т±рды. Роза
апай ќуырдаќты, палауды баптап,
дємділеп пісіретін. Сонда Шєкен аѓа "Ро-
заныњ ќуырдаѓы мен палауы-ай" деп там-
сана жейтіні есімде. Сосын Шємшіні ерек-
ше ќ±рметтеді. Ол кісі "Мені композитор
еткен – Роза" деп єзілдейтін. Шємші
єндерініњ сиясы кеппей т±рып, алдымен
Розаѓа тыњдатып, орындататын. Ќазаќ
радиосыныњ алтын ќорында єншініњ 400-
ден астам єні саќталып ќалды, солардыњ
60-70 пайызы – Шємшініњ єндері. Кезінде
Сєбит М±ќанов:

"Киіктіњ ‰йірілген лаѓындай, Ойнаќшып
тєтті єндерге басуын-ай! Таулардан, μзен-
дерден, м±хиттардан, ‡нініњ кідірместен
асуын-ай!.." –  деп Алты Алаштыњ аймањ-
дай аруы Роза апайѓа жыр арнаѓаны,
М±хтар Єуезовтіњ де єнші μнеріне ерек-
ше ыќылас білдіргені кμпшілікке мєлім.

Апамыз біздіњ Спандияр Кμбеев ата-
мыздыњ шыѓармашыѓылымен де жаќсы
таныс. Меніњ сол  кісіге туыстыѓым барын
білетін ол "Ќуантай, бір сєті келгенде сеніњ
еліње барѓым келеді" – деуші еді. Соныњ
орайы Спандияр атамыздыњ 125 жылдыќ
мерейтойы т±сында келді. Роза апам Ќос-
танай ж±ртына, меніњ еліме риза болып
оралды. Сергей балам (Сергей Кулагинді
айтќаны) оњды кісі екен деп ж‰рді.

– Енді μзіњ туралы бірер сμз. ¤нерге
ќалай келдіњ, Роза сияќты дањќты
єншініњ сеніміне ие болу да оњай болма-
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– Ќуаныш ¤теш±лы, μзіњ ±заќ жыл-
дар бойы Роза апањныњ ќасында ж‰ріп,
єлемніњ талай елдерін бірге аралап,
єншініњ ел ыќыласына, халыќ с‰йіспен-
шілігіне бμленгеніне кує болдыњ. Оњаша
бір сєттерде μзіњмен сыр бμлісетін бе
еді? Апайдыњ μнер μлкесіне келуіне
кімдердіњ ыќпалы болды екен?

– ¤зініњ айтуына ќараѓанда, єжесі жан-
жаќты талантты адам болыпты. "Єнші бо-
латын, поэзияны, єсіресе, ќазаќ эпосын
жаќсы білетін, Сыр бойынан шыќќан небір
д‰лд‰л аќындардыњ жырларын жатќа ай-
татын. Он саусаѓынан μнері тамѓан ісмер
де болѓан" дейтін єжесі жайлы. Анасы
Аќк‰ріш те тамылжыта єн салатын ќабі-
летті жан болыпты. Роза апай мектептен
соњ, Ќызылорда педагогикалыќ институ-
тына т‰скен екен. Кенеттен єкесі  ќайтыс
болып, жаѓдайлары ќиындайды. Сμйтіп,
студенттеріне жатаќхана мен тамаќ бе-
ретін Ташкенттегі Тоќыма институтына
ауысыпты. "‡йдіњ тірлігін жасай ж‰ріп, єн
салушы едім. Бірде есіктіњ алдын сыпы-
рып ж‰ріп єндеткен ќыздыњ даусын естіп,
μзбек филармониясыныњ директоры "Єн
айтќан кім?" деп іздеп келді. Ол Кари Яку-
пов єка еді. Сол кісі меніњ єншілік μмір жо-
лымды, баѓымды ашты. Єканыњ кμмегімен
Ташкент филармониясындаѓы мемле-
кеттік єйелдер єн-би ансамблінде єнші
болдым. 1941 жылы Москва консервато-
риясына жолдама алѓанымда соѓыс бас-
талып кетті. Сол ансамбльмен ¦лы Отан
соѓысы жылдары майданды аралап, μнер
кμрсетіп, 1945 жылы 9 мамырда Берлин-
дегі жењіс концертіне ќатыстым. Меніњ
¤збекстаннан Ќазаќстанѓа келуіме тікелей
себепші болѓан – аќын аѓамыз Ж±бан
Молдаѓалиев. Ж±бан аѓаныњ ќолдауымен
1949 жылы елге келдім. Єкемдей ќамќор-
шы болѓан біртуар азаматтыњ жаќсылы-
ѓын ±мытпаймын" дейтін μмір жолы жай-
лы. Тіпті, Роза апайдыњ 1949 жылы жас-
тар мен студенттердіњ Будапеште μткен II
Халыќаралыќ фестиваліне ќатысуына да
Ж±бан аѓа ќамќорлыќ жасапты. Сонда ѓой,
єйгілі "Ах, Самара-городокты" айтып, бас
бєйгені алѓаны.

– Роза  Тєжібайќызы  орыс єндерін
де ќ±лаќ ќ±рышын ќандыра орындай-
тын. Тіпті орыстыњ єйгілі композиторы
Соловьев-Седойдыњ μзі оѓан арнап єн

ѓан шыѓар?
– Мен 1967 жылы ќазіргі Ж‰сіпбек Еле-

беков атындаѓы эстрада жєне цирк кол-
леджін "Кμркемсμз оќу  шебері" мамандыѓы
бойынша бітіріп, Мєдениет министрлігініњ
жолдамасымен "Ќазаќконцерт" μнер ор-
дасына ќызметке орналастым. 1970 жылы
Мєскеуде атап μтілетін Ленинніњ 100 жыл-
дыќ мерейтойына орай Роза апайымыз-
дыњ бригадасы гастрольдік сапарѓа шы-
ѓатын болды. Ол кезде «Ќазаќконцерттіњ»
директоры Александр Чернешов деген
азамат еді. Бір к‰ні сол кісі шаќырып алып:
«Роза Тєжібайќызы сені μзімен бірге са-
парѓа шыѓуыњды с±райды, сондыќтан
дайындал», – деді. Мен к‰тпеген ќуаныш
еді б±л. Єйгілі Роза апаймен бірге ж‰ру,
Мєскеуде μтетін ‰лкен жиынѓа ќатысу...
єрине, мені ‰лкен ќуанышќа бμледі. Біраќ,
єнші ж±байым Жібек екеуіміз екі бригада-
да боламыз, б±л жаѓдай біраз кедергі бол-
ды. Біраќ, не де болса "нартєуекел" деп,
апаймен бірге аттандым. Концерт тамаша
μтті, он бес одаќтас елден келген μнердіњ
кілењ ыѓай-сыѓайлары, игі жаќсылар Роза
Баѓлановаѓа орындарынан тік т±рып, ќо-
шемет кμрсеткенініњ куєсі болдым. Мєс-
кеуден абыроймен оралдыќ, μњіріне ме-
даль таќты. Келген соњ, мені ќасынан жі-
бермей ќойды, сол жылы єншімен б‰кіл
одаќты, оныњ ішінде Украина, Молдова-
сы бар, Орта Азияныњ 4-5 жерін аралап,
концерт бердік. Мен – конферансьемін.
Осыдан кейінгі сапарларда да апамыз
мені ‰немі ќасынан ќалдырмайтын. Аме-
рика еліне дейін бардыќ ќой. Єсіресе, еге-
мендік алѓаннан кейін мен Роза апамныњ
концерттерін ±йымдастыруда басы-ќа-
сында болдым. 1991-1992 жылдардаѓы
ќиын кездерде екеуміз мектеп аралап кет-
тік. Сонда 25 тењгеден билет сатамыз, ол
аќша ќалтамызѓа т‰спейді, тапќан табыс
«Ќазаќконцерт» ќажеттілігіне ж±мсалады.

– Біз Роза апайдыњ сахнадаѓы бей-
несіне жастайымыздан тањдана ќарап,
оныњ талѓамына тєнті болып ж‰рік. Ал
сахнадан  тыс кезінде апамыз ќандай
еді?

– Иє, апайдыњ болмысы бμлек-тін. Сах-
наѓа киетін киімдерін μзі тањдаѓан ‰лгісімен
тіктіретін. ‡йде де, т‰зде де  талѓаммен киі-
ніп, єдемі ж‰ретін. Кμптеген шет  елдерде
болдыќ, сонда ол кісі ќазаќтыњ ќос етек
д‰рия кμйлегін, ќынама бел ќамзолын,
‰кісі б±лѓањдаѓан таќиясын киіп, жарќ етіп,
сахнаѓа шыѓа келгенде ж±рт  ду етіп ќол
шапалаќтайтын. "Бірде ¦лыбритания ел-
інде бір ‰лкен басшы: "Ќазаќ єйелдерініњ
киген киіміне ќарап-аќ олардыњ ќандай
халыќ болѓанын тануѓа болады. Б±л киім
байлыќ пен талѓамды ањѓартады", – деді.

Ал сахнадан тыс кезінде апамыз м‰лде
ќарапайым еді, бауырмал болатын...

Роза БАЃЛАНОВА:

«Жер бетінде мен бармаѓан ел, єн
айтпаѓан сахна аз шыѓар. Мен сах-
наѓа жаратылѓан μте баќытты
єйелмін. Жалпаќ ќазаќтыњ Розасы-
мын. Мен халќымныњ арќасында
ештењеге зєру емеспін. Ќазаќ деген
халыќтыњ еркесімін. Таѓдырыма,
еліме ризамын».

Б‰гін Халыќаралыќ єйелдер к‰ні ќарсањында Алаштыњ аймањдай аруы, єн μнерініњ
баѓында сайраѓан б±лб±лы, халќыныњ ерке ќызы Роза Баѓланова туралы сμз
ќозѓауымыздыњ да μзіндік себебі бар. ¤йткені енді бірер к‰ннен соњ Ќостанай мен
Рудныйдыњ  сахналарында Роза салѓан єндер μзіндік μрнегімен ќайта шырќалады. Б±л
сахна сањлаѓын еске алу кештеріне єсем Алматыдан ќазаќтыњ єйгілі єншілері, халыќ
єртістері Н±рѓали Н‰сіпжанов пен Сара  Тыныштыѓ±лова ќатысады.

М±ндай таѓылымы мол шараны ±йымдастыруѓа м±рындыќ болып, жанын салып
ж‰рген сол Роза апасыныњ ќасында болып, оныњ концерттік баѓдарламасыныњ
директоры, продюссері міндетін атќарѓан  біздіњ жерлесіміз, "Ќазаќконцерттіњ" белгілі
μнерпазы, Ќазаќстанныњ мєдениет ќайраткері Ќуаныш Єбдіќалымов. Ол – Мењдіќара
ауданы, Аќсуат ауылыныњ тумасы,  алпысыншы жылдары жањадан ашылѓан эстрада-
цирк студиясыныњ т‰легі, єйгілі кμркемсμз оќу шебері, Ќазаќстанныњ халыќ єртісі
Г‰лжићан Ѓалиеваныњ шєкірті, б‰гін Роза апасы атындаѓы ќордыњ бас менеджері.

Ќуаныш ¤теш±лымен с±хбатымыз, єрине, Роза Тєжібайќызы Баѓланова туралы болды.

Ќостанайдаѓы концерт 13 наурыз
к‰ні, саѓат кешкі 7-де Балалар
шыѓармашылыѓы ‰йінде, Рудныйда
14 наурыз, саѓат 15.00-де μтеді.

Аќпараттыќ демеуші – «Ќостанай
тањы» газеті.

М±ны  айтќан  Ќазаќстанныњ,  Кењес Одаѓыныњ
халыќ єртісі, Халыќ ќаћарманы,

ќайталанбас ѓажап єнші Роза Баѓланова еді

Сєлім
   МЕЊДІБАЙ

Тμњірегіндегілерді «айналып, толѓанып»
ж‰ретін.

– Ќуаныш ¤теш±лы, ќазаќтыњ мањ-
дайына біткен тамаша єншісініњ есімін
ардаќтап, оныњ μнерін ол μмірден μткен
соњ да насихаттауѓа м±рындыќ  болуыњ
– ерекше ѓанибет. Оныњ есімін халыќ жа-
дында мєњгі ќалдыру ‰шін ќандай ша-
ралар ж‰зеге асырылып жатыр?

– 1996 жылы Роза Баѓланованы Елба-
сы Н±рс±лтан Назарбаев «Халыќ ќаћар-
маны» атаѓымен марапаттап, сол жылы
Алматыдаѓы "Самал-1" ыќшам ауданынан
4 бμлмелі пєтер берді. Сол пєтері єнші
кμз ж±мѓаннан бері жабыќ т±р. Алдаѓы
уаќытта м±ражайын ашып, ірі ќалалар-
даѓы кμшелерге,  μнер ордаларына есімін
беру сынды шараларды ќолѓа алмаќпыз.
Ќызылорда облысыныњ Ќазалы ауданы-
ныњ орталыѓындаѓы 400 орындыќ мєде-
ниет сарайына, кμшеге, мектепке Р.Баѓла-
нованыњ есімі берілді. Б±л іс єншініњ ту-
ѓан жерімен ѓана шектеліп ќалмауы тиіс.
¤ткен жылы Астана, Алматы, Кμкшетау,
Петропавл, Павлодар ќалаларында
єншіні еске алуѓа арналѓан «Саѓындым,
апа, дауысыњды» атты єн  кешін μткіздік,
оѓан еліміздіњ єйгілі єншілері ќатысты.
Міне, енді наурыздыњ 13,14 к‰ндері осын-
дай еске алу кеші Ќостанай, Рудный ќала-
ларында μтпек. Оѓан єйгілі єртістермен
ќатар Роза апаларын пір т±тќан жергілікті
μнерпаздар да ќатысады деп к‰тілуде.

Т‰йін: Апамыз арманына жеткен адам.
"Тоќсанѓа келгенше єн саламын» дейді
екен халыќтыњ с‰йікті ќызы. 2007 жылы
Роза Тєжібайќызы 85 жасќа толѓанда ту-
ѓан μњірі  – Ќызылордаѓа барып, аудан-
аудандарды аралап, концерт береді. Сол
кездегі облыс єкімі М±хтар Ќ±л-М±хаммед
жасы  келген  апасына  "Концертті тек Ќызы-
лордада беріњіз, оѓан б‰кіл аудандардан
μкіл шаќырайыќ", – десе керек.

Сонда Халыќ єртісі:
– Мен концертті μкілдер ‰шін емес,

халыќ ‰шін беремін, – деп Жањаќорѓан-
нан бастап, Аралѓа дейін єн салып μтіпті.

Апамыздыњ туѓан к‰ні 1 ќањтар екен. ¤зі
айтќандай, єн сала ж‰ріп, тоќсан жасќа
ќараѓан шаѓында д‰ниеден μтеді.

"Єлемніњ єйгілі єйелдері" ќатарынан
орын алѓан сахна шебері Ленин, Ењбек
Ќызыл Ту, Халыќтар достыѓы ордендері-
мен, бірнеше жауынгерлік медальдармен
марапатталѓан болатын.
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Сұрапыл соғыстың аяқталғанына 
бес-ақ жыл, Әулиекөл ауданы Қа-
рақалпақ жеті жылдық мектебінің 5 
сыныбында жетімдерге арналған ин-
тернатта жатып оқып жүрген кезім. 
Оқулықтарды айтпағанның өзінде, 
бүкіл дүние деген тапшылық бола-
тын. Ал ұстаздарымыз ға келсек, көбі 
апайлар мен омыраулары ордендер 
мен медальдарға толы майданнан 
оралған ағайлар.

Жоғары білімді ұстаздар жоқтың 
қасы, бәрі дерлік соғысқа дейін басқа 
салаларда еңбек еткендер. Мысалы, 
шет тілі  сабағын И.Росс деген, әй-
теуір аты неміс, ағамыз, ал орыс 
тілін соғысқа дейін жұрттан салық 
жинаған ағайларымыздан оқыдық. 

Әлі есімде, орыс тілі сабағында 
бір оқушы ағайға «мужской род», 
«женский род» дегенге түсінбейтін-
дігін айтты. Ағамыз болса бұл сөз-
дерді, өзінің орысша сауаттылығына 
орай, сөзбе-сөз аударып берді. Сабақ 
арасындағы үзілістерде балалар бір-
бірін, «еркек ауыз», «қатын ауыз» 
деп ызаландырып жүрді. Бұл біз-
дердің орыс тілін қаншалықты мең-
гергеніміздің деңгейінің көрсеткіші 
болатын. 

Ал мен өзіме келсем, төртінші 
сыныпты «Мақтау грамотасымен» 
аяқтап, бесінші сыныпта алдыңғы 
қатардағы оқушы болып саналдым.

Сол жылдың күзінде өмірімде 
өзгеріс болды. Қостанай қаласында 
милиция органында қызмет істеп 
жүрген Әлсейітов Сапа деген ағайы-
мыз, мені қалада оқып, тәлім-тәрбие 
алсын деп, Қостанайдағы Жамбыл 
атындағы /қазіргі Ы.Алтынсарин 
атындағы дарынды балаларға ар-
налған мектеп-интернат/ жалғыз қа-
зақ орта мектебіне алып келді. Бұған 
дейін бұрын-соңды қала түгіл, аудан 
орталығын көрмеген  балаға облыс 
орталығы қандай әсер қалдыр ғаны 
айтпай-ақ та белгілі. Ормандай қап-
таған орыстар бала жүрегімде үрей 
туғызып, елге деген аңсарым күшейе 
түсіп еді.

Әлі есімде, ескі мектеп ғимара-
тының ұзыннан созылған дәлізінде 
бірінші осы мектептің оқу ісінің 
меңгерушісі М.Шайхин ағайды кез-
дестірдік. Аласа бойлы, етжеңді 
ағайды балалардың арасынан бай-
қамай да қалдым. Ағамыз менің 
жетім екенімді және де жақсы деген 
жақтарымды,оның ішінде оқу озаты 
екенімді айтып жатты. Ағай мені ба-
сымнан аяғыма дейін қарап шығып, 
менің омырауымдағы  ұшқыштардың 
бас киімінің маңдайына тағатын құс-
тың қанатына ұқсас белгіні көріп: 
«мынау не» деп сұрады. Мен мің-
гірлеп бірнәрсе айтып үлгіргенімше 
ағасы: «Қазір алып таста, мектепте 
бұндай уақ-түйек әшекейлерді тағуға 
болмайды» деп қатаң ескертті. Аға-

ның өтініші бойынша мені 5 «а» сы-
ныбының тізіміне қосты.

Сабаққа келген мұғалімдер менің 
білім деңгейімді білгілері келіп, өз 
пәндерінен сұрақтар қойып жат-
ты. Шынын айтсам, олардың маған 
көңілдері толды деу шындыққа 
жатпаған болар еді. Әсіресе, қазақ 
тілі пәнінен сабақ беретін Шайхы-
мова Мүршида апамыз, «шырағым, 
көбірек дайындал, білімің тайыздау 
екен» деген сөзі әлі есімде. Сонда 

ғана мен өзімді қатарымнан кейін 
қалып бара жатқанымды сезіндім.

Орманшының жанұясында туып-
өсіп, қазақ ауылынан әрі шықпаған 
бала, орыс тілін бірден меңгеріп 
кетті деген, шындыққа сыймас. Ал, 
сыныбымдағы оқушыларға келсек, 
олардың бәрі дерлік осы қалада 
туып-өскендер, қазақшасынан орыс-
шасы кем емес,үзілісте боса-болма-
сын өздеріне оңай тілде дабдырласып 
жатады. Мен де осы қиыншылықты 
басымнан өткіздім.

Бірте-бірте орысшасына да үй-
рене бастадым, себебі бұл мектепте 
оқылатын пәндердің басым көпшілігі 
орыс тілінде өтеді екен. Және де 
бұл тілге деген қызығушылық орыс 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
Прасковья /Панна/ Александровна 
Рыбалова деген апамыздан дарыды 
десем шындық болар.

1950 жылдың қыркүйек айында  
Қостанай мұғалімдер институтының 
орыс тілі және әдебиеті факультетін 
қызыл дипломмен тәмамдаған сту-
дентін институт дирекциясы, келе-
шегі бар маман ретінде, осы ұжымға 
ұстаздыққа қалдырыпты.

Бір ай өтер-өтпес, сол жылдың қа-
зан айында жас маманды  М.Шайхин 
ағамыз біздің мектепке ұстаздыққа 
шақырады. Содан бері 32 жыл бойы 

1982 жылы зейнеткерлікке шыққанға 
дейін апамыз ауылдан келген біз-
дерге орыс тілінің қыр-сырын жа-
лықпай үйретумен болыпты. Еңбек 
кітапшасындағы жазбалар тек қана 
мектептің нөмірі мен атының өзге-
руіне ғана байланысты енгізіліпті. 
«1950-1960 жылдар №13 Жамбыл 
атындағы Қазақ ОМ», «1960-1983 
жылдар  Ы.Алтынсарин атындағы № 
1 Қазақ ОМ» деп жазылған.

Апамыз бір ғажап, біздерге орыс 

тілін үйретуден жалықпайтын  ұс-
таздардың ұстазы деуге болатын кісі 
еді.  Ауылдан келген балалардың ай-
туына оңай болсын деп, апамыз өзін 
«Прасковья» деген атын «Панна» деп 
атап кетті, басқа атын біз білген де 
жоқпыз.

Апамыз біздерге орыс тілін үй-
рету жолында қаншама табандылық 
және төзімділік көрсетті дерсің. 
Оқыр мандар конференцияларын, по-
эзия кештерін  ұйымдастыру, әдеби-
ет классиктерінің шығармаларынан 
үзінділерді сахналау т.т. Бұл ықти-
яттылықты қажет ететін жұмыссыз 
тілге деген сүйіспеншілік туғызып 
оны жақсы меңгеріп кету деген мүм-
кін болмайтын. Панна Александровна 
сабақтан тыс уақытын көбіне өзінің 
орыс тілі және әдебиеті кабинетінде 
оқушылармен өткізетін.

Республикалық  орыс тілі каби-
неттерінің байқау қорытындылары 
бойынша Панна Александровна  та-
лай рет Облыстық оқу бөлімі, Қазақ 
ССР ағарту министрлігі «Құрмет гра-
моталарымен» марапатталды.   

1971 жылы мектеп жасөспірім-
дерді оқыту және тәрбиелеу 
жөніндегі жоғары көр-
сеткіштері үшін «Құр-
мет Белгісі» орденімен 
марапатталды, бұл жоға-

ры наградада апайымыздың да елеу-
лі үлесі болғаны сөзсіз.

1972 жылы ол Мәскеудегі ХШЖК 
/ВДНХ/ қатысушысы болды. Оның 
Ы.Алтынсарин мектеп-интернатының 
тәжірибесіне негізделіп жазылған 
«Обучая воспитывать» атты еңбегі 
бірінші жүлде алып, ХШЖК жи-
нағына енгізілді. Талай ғылыми-те-
ориялық, мәтінді мәнерлеп оқудың 
педогогикалық конкурстарына /пед-
чтение/ қатысып, жүлделі орындарға 
ие болған.

1957жылы Челябі педагогикалық 
институтының орыс тілі және әде-
биет факультетін сырттай үздік қы-
зыл дипломмен тәмамдаған Панна 
Александровнаның  орыс тілін қазақ 
мектептерінде оқыту туралы ғылыми 
еңбектері республикалық, одақтық 
журналдарда жарияланған көрінеді. 
Ол қазақ мектептеріне арналған орыс 
тілді оқулықтарды жазуға да атса-
лысыпты.

Апайымыз өте жұпыны киінетін, 
кейбір жас қыз дардай жылтырақ ме-
таллдар мен тастарды ол кісінің бой-
ынан көргеніміз жоқ. Мінезге бай, 
біздердің бір орынсыз қылықтары-
мыз болса, оған қабақ шытып, не 
қатты сөз айтып жатқан ол жоқ. 
Соны біліп біз де оғаш мінез көрсет-
пеуге тырысатын едік.

Сабақ басталып класқа кірген 
соң, ол кісі өтетін сабақтың тақы-
рыбын, не жазушының аты-жөнін 
тақтаға жазып қойып, соның төңіре-
гінде әңгімесін бастайтын. Өлеңдерді 
айтпағанда, қара сөздерді жатқа ай-
тқанда, біз бір басқа әлемде отырған-
дай сезінетінбіз, ызыңдаған масаның 
дауысы естілетіндей тыныштық ор-
найтын. Пушкиннің, Лермонтовтың, 
Маяковскийдің өлеңдерін айтпаған-
да, Горькийдің қара сөздерін, қанша 
уақыт өтсе де, нәшіне келтіріп қазір 
айтып беруге болады. Бұл жадымы-
зға құйып берген емей немене?!

Осы апамыздың еңбегі зая кеткен 
жоқ, мектептің көптеген түлектері 
Одақтың басты деген оқу орында-
рына түсіп, оқып шықты, ғалым 
атағын алғандары қаншама.

Панна Александровна Қазақ ССР-
інің және КСРО- ның білім беру 
ісінің үздігі құрметті атағымен қа-
тар, бірнеше медальдармен марапат-
талған.   1955 жылдан бастап бірне-
ше рет Қостанай қалалық кеңестің 
депутаттығына сайланып, қоғамдық 
жұмыста да абыройлы еңбек етіпті. 

Ғұмыр бойы қазақ мектебінде 
ауылдан келген қазақтың ұл-қыз-
дарына орыс тілі мен әдебиетінен 
сабақ беріп, олардың үлкен өмірде 
жолы болуына өлшеусіз үлес қосқан 
қарт ұстазымыз о дүниелік болға-
нына бес жылдан астам уақыт та 
өтті. Апайымызды жерлеуге құлақ 
жетер жерден шәкірттері, әріптес-
тері жиналып, шығарып салды, ана-
сының жанына жерлеп, ескерткіш 
қойды. Біз өзімізді осы асыл 
апамыздың ұрпағымыз деп 
санаймыз, қабірінің басы-
на барып ақ басымызды 
иеміз. Бұл біздің шәкірттік 
борышымыз.
 Ғалихан МӘУЛЕТОВ. 

Қостанай 
қаласы.

ҰЛАҒАТ

Біздің бағымызға  
жаралған

Тамаша педагог Панна  
Александровна Рыбалова туралы 

шәкірттік толғаныс

ffff

П.А. Рыбалова отыз жылдан кейін 1955 ж.мектеп 
түлектерінің ортасында /1985ж./
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Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Көктемнің алғашқы 
күндері басталып та 
кетті. Жылы леп келсе 
де қыс ызғары әлі 
сезіліп тұр. Қыстың 
қытымыр күндерінен 
запы болғандар жазды 
аңсауда. Ал салқынды 
жанындай жақсы 
көретіндер суықтың 
пайдасы зор дейді. 
Әсіресе салқын су 
жанға шипа екен.

 Табиғат пен адам егіз деп 
бекер айтылмаса керек. Десе 
де, уақыт өте келе осы қағиданы 
естен шығарып жатқан сияқты-
мыз. Деннің саулығын жақсарту 
үшін бір сәтке табиғаттың өзіне 
құлақ түргеніміз жөн дейтіндер 
табиғат аясында суық суға шо-
мылып, дене шынықтырғанды 
әдетке айналдырып келеді. 
Салқын суға шомылу ежелден 
келе жатқан әдістердің бірі. Оның 
денсаулыққа пайдасы орасан зор 
дейді мұздай суға шомылып, сер-
гитіндер. 

Суық суға шомылатын жан-
ның бірі – Салтанат Өтелбаева. 
Иә, дұрыс оқыдыңыз. Көпшілікке 
ақындығымен, суырып салма ай-
тыскерлігімен танылып үлгерген 

Салтанат он жылдан бері салқын 
су құйынады екен. Осының арқа-
сында өзін сергек әрі бойдағы 
бар қорқыныштан арылдым де-
генді алға тартты кейіпкеріміз. 

– Осы әдіспен айналысып 

жүргеніме 10 жылдай болды. 
Бірде папамның үйіне қонаққа 
бір кісі келді. Ол қардың үстіне 
жалаң аяқ шығып, үстіне ше-
лек-шелек салқын су құяды екен. 
Сол кісіге еріп мен де үйреніп 
алдым. Үйренгенім соншалықты 
қазір күніне екі рет суық су құйы-
натын болдым. Құдайға шүкір, 
ауыра қоймаймын. «Ауырып ем 
іздегенше, ауырмаудың жолын 
ізде» дейтін қағиданы түсіне 
білгеніміз жөн. Бүгінгі заманда 
емделудің қаншалықты шығын 
екені бәрімізге белгілі. Қыстың 

саршұнақ аязында да салқын 
суға түсе беремін. Бұл сезімді 
ешқандай сөзбен айтып жеткізу 
мүмкін емес. Бұл әдетті наурыз 
айында бастадым. Алғашында 
бөлме температурасындағы су-
мен жуындым. Басында аяқ-қо-
лымды, сосын өзіңмен-өзің үй-
реніп кетеді екенсің. Жаның да 
рахаттанып қалады. Бойдағы бар 
қорқынышты жеңесің. Өзендегі 
ойыққа да түсем. Жүкті кезімде 
8 айға дейін суық суға шомыла 
берем. Балаларымды жалаң аяқ 
жүруге үйретем. Бұл мен үшін 
жаңалық емес. «Тоңазытқыштағы 

тамақтың өзі көпке дейін сақтала-
ды ғой» деп әзілдеймін. Мұның 
өзі үлкен философия. Бір нәрсе-
ге қол жеткізу үшін бір сыннан өту 
керек, – дейді Салтанат.

Тарихта есімі қалған Иванов-
тың әдісі бойынша денсаулығын 
дұрыстап алған жандар тура-
лы көп естіген боларсыз. Біздің 
елімізде де Сара Назарбаева 
осы әдісті қолдап, кішкентай ба-
лаларды  осы әдіске үйретуге 
бастаған болатын. 

Ивановтың айтуынша, «үстіңе 
суық су құю – бұл жай мұздай 
суға шомылып шығу емес. Мұның 
астарында терең ой, мағына бар. 
Өзіңді шынықтырасың, ойыңды 
тазартасың. Салқын су стреске 
қарсы таптырмас тәсіл»

Сұлулықтың бір сыры – 
     САЛҚЫН СУ

Салқын судың әсерінен ағза қандай  
өзгерістерге ұшырайды? 

Судың жылу өткізу қабілеті ауаның жылу өткізу қаси-
етінен 28 рет артық екендігін ескерсек, су ойығына түскен 
кезде дененің сырты бірден жылу бөле бастайды. Суықтың 
аз уақытта (1-2 минут) әсер етуінде пульс 10-15%-ға тездей 
түседі, ауа жұту 6 есеге дейін артады, қылтамырларды 
нығайтуға керемет гимнастика болып табылатын терінің 
кенет тартылуы орын алады, сондай-ақ ішкі ағзаларға қан 
мөлшерінің түсуі жоғарылайды. Сонымен қатар, салқын суға 
түскеннен кейін адам рахаттанады және эмоционалды және 
рухани күштің жоғарылағанын сезінеді, ол қанға «қуаныш 
гормондары» − эндорфиндердің тасталғанына негізделеді. 
Көңілді күй және жоғары тонус суға түсіп шыққаннан кейінгі 
бірнеше сағаттан соң да бойда сақталады. Бұндай гормон-
дардың (кортикорстероидтер) мықты асқынуға қарсы әре-
кеттері бар, созылмалы асқынған аурулары бар адамдардың 
салқын суға түсуден сауығуы осылайша түсіндіріледі.

ДАУА

Айбек 
      КӘДІРҰЛЫ
Ораз әкесі майданға ат-

танғанда  он екі жаста болатын. 
Үйелмелі-сүйемелі бес баланың 
бірін жетектеп, бірін көтеріп 
жүріп  өсірген шешесі – Кәм-
пит жарықтық «Сталин» колхо-
зының бас көтерер ер-азамат-
тары соғысқа кеткенде  білегін 
түріп,  шаруашылық жұмысы-
на аралас ты. Елде қалған үлкен 
кісілер және әйелдермен бірге 
бұғанасы әлі беки қоймаған ба-
лалар да  көппен бірге жұмысқа 
шыққан.

– Бозала таңнан тұрып, ше-

шеміздің соңынан еретін едік. 
Біздің сондағы істейтін бар 
шаруамыз егінді торғайлардан 
қору, – дейді Ораз апа бала-
лығын жалмаған сонау бір қиын 
кезеңдерді еске алғанда. Үйдегі 
бес баланың үлкені болған соң 
кейінгі іні-сіңлілеріне де бас-көз 
болды. Анасының қолғанаты да 
осы Ораз-қыз еді.

Әкесі  Аймақ майданға кетіп 
бара жатып жарына: «Балаларға 
өзің бас ие бол, қолыңнан кел-
генше тарықтырма. Оқу оқыт, 
көздерін аш», – деп аманаттап 
кетіпті. Кәмпит сол аманатты 
бұлжытпай орындады. Ораз 
апайдан кейін өмірге келген 
Мұқат, Оразбек, Оразхан (бү-
гінде химия ғылымдарының док-
торы, белгілі профессор- автор), 
Аймандар   жоғары білім алып, 
әрқайсысы өмірден өз жолда-
рын тапты. 

Аймақ Тәшіков соғысқа 1942 
жылы «Сталин» колхозынан ат-
танды. Содан Сталинград түбін-
де шайқаста ерлікпен қаза тап-
ты деген тілдей қара қағаз ғана  
келді.Басқа дерек жоқ. 

– Ауылға бір хат келсе елең 
ете қаламыз. Қуанышты хабар 
келер деген үміт қой. Өң мен 
түстің арасында жүрген ше-
шеміз сонда да ауыр жұмыстан 
бел жазған жоқ. Соғысқа кет-
кендерден күн аралатып қара 
қағаз келетін де ауыл іші күнде 
азан-қазан боп жататын, – дей-
ді еңбек ардагері.

...Соғыс салған жара көп-
ке дейін жазылмады. Қаншама 
отбасы қара жамылды. Бірақ, 
шиет тей балаларын жеткізу 
үшін белін бекем буған анаға 
ертеден қара кешке дейін қайғы 
жұтып, құр қарап отыру қайда? 

«Бәрі майдан үшін,бәрі жеңіс 
үшін!»  Әйтеуір сұм соғыс тез 
аяқталса екен! Ел ішіндегілердің 
бәрінің тілегі осы. Сондықтан, 
жұрттың бәрі жеңісті жақында-
туға үлес қосты. Шаршау, шал-
дығу дегенді білмей өтті, әсте.

Өстіп жүріп жетілген жа-
уынгердің ұл-қыздары қатарға 
қосылып, көп ұзамай көшке ілік-
ті. Ораз апа өзінің бар ғұмырын 
сауда саласына сарп еткен кісі. 
1952 жылы Торғай ауданында 
тұтынушылар одағында істеді. 
Банкте бухгалтер болды.Міне 
содан бері, қашан зейнет дема-
лысына шыққанға дейін өзінің 
сүйікті ісінен қол үзген жоқ. 
Біздер мектепте оқып жүргенде 
Ораз апай Аманкелді орта мек-
тебінде буфетте жұмыс істеді. 
Айтпақшы, бұл кісінің ері , бүкіл 
исі қазаққа есімі мәшһүр кен-
ші Еркеш Тәуешкин еді. Кезінде 
бірнеше мәрте КСРО Жоғары 
Кеңесінің депутаттығына сай-
ланған  Қазақстанның еңбек 
сіңірген құрметті шахтері –
Ерекеңнің даңқы бүкіл Одақтан 
асып, шет елдерге  жайылғаны 
көпке мәлім. Қарағанды көмірін 
қазуда рекордтық көрсеткіш ор-

натқан кеншіге атақты Алексей 
Стаханов өзінің  алтын бұрғы-
сын табыс еткенін де ана бір 
жылдары жазған едік.

Қазақтың белгілі ақыны 
Асқар Тоқмағамбетовтың 
Еркеш ағамыз туралы  «Май 
толғауы» дейтін өлеңі бар. Сол 
жыр шумақтары 5 сыныптарға 
арналған қазақ әдебиеті оқу-
лығына енген.

Қопарып таудың тағы 
  тас көмірін,
Елінің көркейтуге 
  жақсы өмірін.
Бұл тойға шашуымен 
  Еркеш келді,
Көтеріп көмірімен 
  жас көңілін.
        
Жас батыр қаһарланса 
  тау ышқынды,
Бір тауды бір тауға әкеп 
  қауыштырды.
Бәрінің мақтанышы – 
  Еңбек Ері,
Қарсы алды тойдағылар 
 Т ә у е ш к и н д і , – д е п 

жалғасып кете беретін шуақты 
толғауды Ораз апа бүгінде неме-
релеріне жатқа айтып береді. 

Атағы алысқа кеткен Еркеш 
аға 1975 жылы туған жерге бір 
жола қоныс аударды. 1991 жылы 
өмірден озғанша өзі туып-өскен 
«Торғай» кеңшарында құрылыс 
саласында еңбек етті.  Жұбайы 
Ораз Аймаққызы екеуі 30 жылға 
жуық бірге түтін түтетіп, үш ба-
ланы өмірге әкелді. Бәрін оқыт-
ты, тоқытты. Рита, Ермек және 
Алтынай есімді ұл-қыздары 
ата-ана атына ешқашан селкеу 
түсіріп көрген емес. Бүгінде 
Ораз апа тоғыз немеренің әже-
сі. 85 жасқа келсе де әлі тың. 
Көзі көреді, құлағы анық ести-
ді. Оны айтасыз, кейде қолына 
білтегешін алып, немерелеріне 
оны-пұны тоқитыны бар. 

Ораз апа өзі де  әлдеқашан 
елдің ыстық ықыласына бөлен-
ген жан. Заманында бірнеше 
рет социалистік жарыстардың 
жеңімпазы атанды. Кеудесіне 
«Сауда ісінің үздігі», «Еңбек 
ардагері» тәрізді медальдері 
жарқырайды. Бүгінде Тәуеш-
киндер отбасының  бүгінгі ал-
тын қазығына айналған Ораз 
апа аудан орталығында, ұлы Ер-
мек пен келіні Мархаббаттың 
қолында  тұрады.  

Қазақ даласын жаппай 
аштық жайлаған жылдары дү-
ниеге келіп, отызыншы жыл-
дардың  ойранын бала да бол-
са көзімен  көрген Ораз апа 
– жауынгер Аймақ Тәшіковтың 
қызы  бүгінгі тәуелсіз елдің тұр-
мысына  мыңда  бір  шүкіршілік 
етеді. «Ұрпағымыз аман  болып, 
еркін өсіп-өнсін! – деп кейін-
гілердің тілеуін тілеп отырғаны.

Жанкелдин ауданы.

СУРЕТТЕ: Еңбек ардагері   
Ораз Аймаққызы.

Сурет отбасылық мұрағаттан 
алынды.

ЖЕҢІМПАЗДАР ЖАДЫМЫЗДА

Жауынгердің қызы
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27 ақпанда  аудан  әкімдігінде 
түрлі салада белсенді жағынан 
көрініп жүрген кәсіпкер 
әйелдерге арналған форум өтті. 

Оның жұмысын аудан әкімінің орын-
басары Елжан Тұрабеков ашып, жиынға 
жиналғандарды келе жатқан әйелдер ме-

рекесімен құттықтады. Сонымен қатар, ол 
өңірде жыл сайын өз ісін бастаған әйелдердің ісі 
өрге басып келе жатқанын айырықша атап өтті. Со-
лардың ішінде алдына мақсат қойып, жұмыс көзін 
тапқан, сенімді іскер серіктестер жетерлік.  

Шара аясында белсенді кәсіпкерлер ауданда іске 
асырылып жатқан «БЖК-2020», «Агробизнес-2020» 
және «ЖЖК-2020» мемлекеттік бағдарламалары 
барысында түсіндіру жұмыстарын тыңдап, білім-
дерін арттырды.  Сондай-ақ, форумға қатысушылар-
мен әңгімелескен  облыстық ақпараттық-насихат то-

бының мүшесі, ҚМПИ ректорының кеңесшісі, 
саясаттану ғылымының кандидаты Ғазиз 
Шаймерденов әйелдермен әлем мен елдегі 
діни қауіпсіздік туралы тілге тиек етті. 

Руслан ӘЛКЕЕВ.
Сарыкөл ауданы.

Әйелдер форумы
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Оќу  орталыѓындаѓы  арнайы
пєндер  циклыныњ бастыѓы, по-
лиция  подполковнигі Баѓила
Жантасова ішкі істер  органын-
да  2001 жылдан  бастап  ќызмет
атќарады. Екі  баланыњ  анасы.

Жаны  нєзік –  Баѓила  Ќаб-
дуєлиќызы  μзініњ  екі  баласын
тєрбиелеумен  ќатар,   ќызметі-
не бар  к‰шін  салып, толыќ
беріліп  атќаратынын єріптестері
к‰нделікті кμріп ж‰р. ¤зіне  жа-
расымды  полиция  ќызметініњ
нысандыќ  киімімен  кμргенде
ќызыѓа  ќарайсыњ. Баѓиланы жас
полиция  ќызметкерлеріне  ‰лгі
етеміз.

Ќызметінде єсіресе, жас поли-
цейлерге оќу барысында барлыќ

тєжірибесін, тєрбиесін беруде
‰лкен ж±мыстар  ж‰ргізіп ке-
леді. Єріптестеріне  μзініњ  мол
тєжірибесімен  ±дайы бμлісуге
де дайын  т±рады.

Полиция подполковнигі Баѓи-
ла  Жантасовамен єњгімелеске-
німізде, ќызметін ±нататынын,
‰немі ізденісте ж‰ретіндігін, бар
білгенін полиция ќызметкерле-
рімен бμлісіп, ‰йрететінін жет-
кізді. М±ныњ барлыѓы аяулы ана,
тєжірибелі ±стаз μзініњ ќызметтік
парызы санайтынын айтты.

– Єрине,  ењ  бірінші єйелмін,
анамын, – деп кμзіне  жас алды
Баѓила Жантасова. – Жолдасым
μрт  сμндіру  ќызметінде талай
рет ќызыл жалынмен арпала-

"Ел ‰шін ќызмет етеміз!"
– дейді подполковник

 Баѓила Жантасова
сып, тілсіз жауды  ќ±рыќтап, μз
ісініњ шебері  ретінде жаќсы жа-
ѓынан кμзге т‰сті. Ол  μзініњ  ќыз-
метін μте ќатты  жаќсы кμрді,
єріптестері де  біледі. 2001 жыл-
ѓы 9 наурыз  к‰ні  Ќостанай  ќала-
сындаѓы О.Шипин кμшесіндегі
110 ‰йден  шыќќан μртте тілсіз
жаумен ќиян-кескі арпалысып,
μзгеніњ  μмірін ќ±тќарамын деп,
μзі ќ±рбан болды. Ќызметтік  бо-
рышын  орындау кезінде ќайѓы-
лы ќазаѓа  ±шыраѓан Талѓатты
єріптестері єлі к‰нге дейін еске
алады. Оныњ ерлігін єсте есте
саќтау  маќсатында μзі ќызмет
еткен нμмірі 2-μрт сμндіру
бμлімінде ескерткіш таќта
ашылды. Ємєнда Талѓаттыњ
ќ±рметіне спорттыќ шаралар
±йымдастырылып т±рады.

Полиция  подполковнигі  Ба-
ѓила Жантасова:  "Єріптестері-
ме табыс  тілеймін,  жас  поли-
ция   ќызметкерлерініњ   єрќай-
сысы  адал  ќызмет  етіп,  Отаны-
мыздыњ патриоттары болсын", –
деп μзініњ ж‰рекжарды тілегін
жеткізді.

  Г‰лбану ДОСТОЯРОВА,
Ќазаќстан Республикасы ІІМ

оќу орталыѓыныњ
Мемлекеттік тіл жєне аќпарат

тобыныњ инспекторы.
Ќостанай ќаласы.

СУРЕТТЕ:  Баѓила Жанта-
сова.

 ЖОЛ БОЛСЫН!

Кμлікте –
тек ќана ќыздар

Б‰гінде темір т±лпарды тізгіндеген нєзік
жандылардыњ ќатары кμбейіп келеді. Б±рын
єйелдердіњ кμлік ж‰ргізгені, єсіресе, ерлер ќауымы
‰шін оѓаш кμрінсе, ќазір б±ѓан кμзіміздіњ ‰йреніп
кеткені сондай, тіпті тањ ќалмайтын да болдыќ. Себебі,
ќазіргініњ ќыз-келіншектері ‰шін кμлік айдау т‰к те
емес. Мереке ќарсањында заманынан ќалыспай, кμлік
ж‰ргізудіњ ќыры мен сырын мењгеріп алѓан осындай
ќыз-келіншектермен тілдескен едік.

Ѓазиза Т‡СІПБЕКОВА,
І.Омаров атындаѓы ќазаќ драма

театрыныњ бас єкімшісі:
– Б±рын ќыз-келіншектердіњ кμлік

ж‰ргізгені кμзге ќораш, ќ±лаќќа
т‰рпідей тисе, ќазір екініњ бірін темір
т±лпардыњ тізгінінен кμруге болады.
Асылы, кμлік ж‰ргізу – велосипед теп-
кенмен бірдей емес, сондыќтан оны
єбден оќып-тоќып, тєжірибеден μткен
соњ ѓана ж‰ргізген д±рыс деп ойлай-
мын. Ал μзіме келер болсам, ењ ал-
ѓаш ж‰ргізген кμлігім ол – мотоцикл болатын, жетінші сыныпта
ж‰ргенде єкем ‰йретті. Одан кейін 8-сыныпта кμлік ж‰ргізуді
‰йреніп алдым. Ќазір 2010 жылдан бері ‰збей ж‰ргізіп келемін.
"Хендайакцент" маркалы жеке кμлігім бар. Маќтанѓаным емес,
осыѓан дейін не МАИ ќызметкері тоќтатып, не бір рет болса да
айыпп±л тμлеген емеспін.

Индира БЕЙШОВА,
ЌМУ-ніњ оќытушысы:
– Мен кμлік ж‰ргізуді осыдан ‰ш жыл

б±рын ‰йрендім. ‡ш ай бойы курсќа
барып оќыдым. Онда ж‰ргенде ар-
найы мамандар бізге кμлік ж‰ргізудіњ
ќыры мен сырын, жол ж‰ру ережелерін
‰йретті. Кμлік айдауѓа деген ќызыѓу-
шылыѓымнан болар, тез ‰йреніп ал-
дым. Ж±рт ќ±сап ќ±жатты сатып алѓан
жоќпын. Ќазір ќ±дайѓа ш‰кір, барлыќ
ережені жаќсы білемін, жолда абайлап, саќтыќпен ж‰руге тыры-
самын. Б‰гінде єйелдердіњ дені кμлік ж‰ргізеді. Мен сияќты отба-
сылы келіншектерге б±л тиімді. Себебі, жолдасым ж±мыстан ќолы
тимегенде, балаларды мектепке де, балабаќшаѓа да μзім апарып,
алып келемін. Бір жаѓынан, заман аѓымынан ќалыспаѓан да д±рыс
ќой.

Г‰лнар ДОСОВА,
медицина ќызметкері:
– Біз ‰йде бес ќызбыз, ер бала бол-

маѓандыќтан кμлік ж‰ргізуді жезде-
лерімніњ кμмегімен ‰йреніп алуыма
тура келді. Тєжірибені ресейлік
кμліктен бастадым. Ол шетелдіњ
кμліктері тєрізді автоматтандырылѓан
ж‰йеде емес, сондыќтан механика-
ландыру ж‰йесіндегі кμлікті бірден
мењгеріп  кету де оњай емес. Біраќ осы-
ныњ арќасында кез келген кμлікті еркін ж‰ргізе беремін. Дегенмен,
шындыѓын айту керек, ќазір ќыз-келіншектердіњ дені кμлік ж‰ргізу
ќ±ќыѓын растайтын ќ±жатты сатып алып жатады. Жол ж‰ру ере-
желерін жиі б±затын да сондай жандар. Сондыќтан, ќ±жатты са-
тып алмай, арнайы курстарда оќып барып, алѓан д±рыс деп ой-
лаймын. Єрине, барлыќ єйелдердіњ темір т±лпарды мењгеру ќабі-
леті бірдей емес. Олардыњ арасында жылдар бойы жаттыѓып,
жаќсы ж‰ргізетіндері де баршылыќ. Жалпы, кμлікті тек ќана ер
адамдар, не єйелдер ѓана ж‰ргізсін деген ќаѓида, зањ жоќ. Ќалай
десек те,  ќыз-келіншектердіњ кμлік тізгінін иеленуі ол єбестік емес.

Махаббат БЕКБАЕВА,
журналист:
– Кμлікті б±рындары ер азаматтар

ѓана айдаушы еді, ќазір єйелдер
ќауымы да ж‰ргізетін болды. Ќазір тіпті
жењіл кμлік ќана емес, кран сияќ-
ты ауыр техниканы да мењгерген
ќыз-келіншектер жетерлік. Мен де
ж‰ргізушілік ќ±жатты арнайы курс-
та ‰ш ай оќып алѓан едім. Оќып
алѓанныњ арќасында ж‰ргі-
зушініњ міндеттері мен ќ±ќыќта-
рын да жаќсы білемін. 2012
жылы бар жиѓан-тергеніме кере-
мет болмаса да, єйтеуір бір
жењіл кμлік сатып алдым. Кμлік
ж‰ргізуді ‰йреніп алѓаныма еш
μкінбеймін, ќазір баратын же-
ріме ешкімге жалынбай-аќ ба-
рып келемін, ата-анамды да
тасимын.

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

ЛебізЛебізЛебізЛебізЛебіз

Кμктем мерекесі
кμњілдеріњізге
н±р сыйласын

Біздіњ зама-
нымыз ќиындыќ
пен ауыртпа-
лыќќа толы
кезењ еді. Мен
а ш а р ш ы л ы ќ
дєуірінде д‰ни-
еге келдім. Ол
уаќытта єке-ше-
шем егін шару-
ашылыѓымен
а й н а л ы с т ы .
Кейін ес білген
шаѓымда ќара
ж±мысќа білек
т‰ре кірістім.

Елді д‰рліктірген соѓыс жылдары тылда ењбек
етіп, т±рмыс ќ±рдым. Жанымызды ш‰берекке
т‰йіп, баламызды етегімізге орап μсірдік. Аллаѓа
ш‰кір отаѓасы екеуміз заманныњ ќиындыѓына
ќарамай 8 бала тєрбиелеп, осы к‰нге жеткіздік.
Мен μзімді баќытты анамын деп толыѓымен ай-
туѓа ќ±ќылымын. Себебі "Ардаќты ана" атанып,
26 немере, 13 шμбере с‰йіп отырѓан жайым бар.
Б‰гінгі ±рпаќ еркіндік пен тењдікке ќол жеткізді.
Ата-бабаларымыз ањсаѓан тєуелсіздік жас ±рпаќ-
тыњ еншісіне б±йырды.

Сондыќтан біз кμрген з±лмат соѓыс пен нєубет
заманды ±рпаѓымыз кμрмесін деп тілей отырып,
8 наурыз "Халыќаралыќ єйелдер к‰ні" мерекесі-
мен барлыќ аќ жаулыќты аналарды шын ж‰рек-
тен ќ±ттыќтаймын. Еліміз аман – ж±ртымыз ты-
ныш болып, тєуелсіз елдіњ тањы арайлап атып,
кμк байраѓымыз кμгімізде желбірей берсін. Сон-
дай-аќ "аќ найзаныњ ±шымен, аќ білектіњ к‰шімен"
келген ¦лы Жењістіњ 70 жылдыќ мерейтойы
кμптен к‰ткен арманымыз. Ел ‰шін ерлік жасап,
кеуделерін оќќа тосќан батыр бабаларымыздыњ
ерлігі жас ±рпаќќа μнеге, ‰лгі. Тарих беттеріне ес-
імдері алтын єріптермен жазылѓан батыр баба-
лар ерліктіњ нышаны. Еліміз μркендеп, экономи-
касы арта берсін.

 К‰лнар РСАЛДИНА,
 "Ардаќты ана",  тыл ардагері.

Ынтымаѓымыз
жарасып, бірлігіміз

арта берсін
Биылѓы жыл

еліміз ‰шін ынты-
маќ пен берекеге
толы жыл. Елі-
міздіњ бірлігі жа-
расып, тірлігі арт-
ќан шаќта мемле-
кетіміздіњ мєрте-
бесі μсті. Олай
дейтінім биыл
Ќазаќстан халќы
Ассамблеясына
20 жыл. Осы
уаќыт ішінде
еліміз μзге ±лт
μкілдерімен дос-

тыќтыњ туын желбіретіп, ынтымаѓымыздыњ іргетасын
б±зылмастай берік ќалады.  Біздіњ ќонаќжайлылыѓы-
мыз, кењпейілдігіміз, ертеден ќанымызѓа сіњген ќаси-
ет. Ќазаќстанда μзге  ±лт μкілдері  кμп болса да бір
ананыњ баласындай тату-тєтті μмір с‰руде.   Осы орай-
да Президентіміздіњ орасан зор ењбегін айта кетіп, ба-
ѓалаѓанымыз жμн. Ќазаќтыњ баѓына туѓан Н±рс±лтан
Єбіш±лы Ќазаќстан мемлекетініњ іргетасын ќалаѓан
т±њѓыш адам. Ќазаќ елініњ маќтанышы. Ќазаќстанныњ
бірлігін саќтай отырып, μзге мемлекеттердіњ ынтыма-
ѓын берік ±стануда.

Сондыќтан ќ±рметті жерлестер осы тамаша сєтті
пайдалана отырып, баршањызды Ќазаќстан халќы
Ассамблеясына 20 жылдыќ мерейтойымен жєне 8
наурыз "Халыќаралыќ єйелдер к‰ні" мерекесімен
ќ±ттыќтаймын.

Тєуелсіз мемелекетіміздіњ беделі ‰стем болып,
елдігіміз арта берсін. Президентімізге ±заќ ѓ±мыр
беріп, халќымды ќатерлі ќауіптерден жаратќан иеміз
аман саќтасын. Єлемніњ айнасы іспеттес аналардыњ
мейрамы кμктемніњ н±рлы шуаѓымен бірге н±рланып,
жер бетін шаттыќќа бμлесін. Єрќайсыњыздыњ шањы-
раќтарыњызѓа баќыт, дендеріњізге саулыќ тілеймін.

 Алма  Ж¦МАЃАЛИЕВА,
  "Алтын алќа" иегері.

Єзірлеген  Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
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кμрмейтіндер де болады, біраќ олар аз.
Єсіресе ерке балаларѓа ќиын, олар таѓы
мысыќ сияќты шын кμњілімен беріл-
мейді.

Базарбек 1 жасќа жетер-жетпесте
ќайтыс болды. Ол шешесін саѓына да ал-
май, есін толыќ білмей шетінеп кетті.
Жетім болып, жылап-ењіреп μскеннен
гμрі, сол да д±рыс па деп ойлайсыњ, біраќ
ќимайсыњ. Ќ±дайдыњ мањдайыња жаз-
ѓан таѓдыры ќайтсе де болады. Шешем-
нен ерте айырылѓаным, мені ерте ер
жеткізді. "Адамныњ ењ ‰лкен ±стазы –
ќайѓы" деген екен бір ѓалым. Сол μмірден
алынѓан д±рыс сμз.  Єкем де біздіњ ќасы-
мыз бен ќабаѓымызѓа ќарап, аяп,
жарѓаќ ќ±лаѓы жастыќќа тимейді.
Біздіњ б±л ‰йде б±рынѓыдай саѓынып,
бауыр баспайтынымызды біледі. Біраќ
маѓан ештење айта алмайды. Ішінен μгей
шешемізді μз шешеміздей кμріп, ойнап-
к‰лгенімізді жаќсы кμреді. Ал мен бол-
сам, ж‰регім тас болып ќатып ќалѓан,
мезірейіп бір жібімеймін.  Єкемді аяй-
мын, біраќ жіби алмаймын.

Мен 8-сыныптан бастап ‰йде кμп  бол-
ѓаным жоќ. Сыртта оќыдым, демалыста
наѓашы апам Рєштіњ ‰йіне кетем. Ол ‰йге
шешемніњ інісі Єнуар, єйелі ¦мытќан,
Рєштіњ ќыздары Сапарк‰л мен Майдан,
бєрі де мен келгенде ќуанып, шын
ыќыластарымен ќарсы алады. ¤з
‰йімнен осы ‰й маѓан ыстыќ. Біраќ єкем
мен ќарындастарымды саѓынамын. Со-
лар ‰шін ‰йге барамын. Мен келгенде
олар да шешелері тіріліп келгендей,
ќуанып, маѓан еркелейді. Мен кеткен-
ше оларѓа ешкім ќабаќ шытып, ќатты
сμз айтпайды. Ал мен оларды кμргенде
"Тірі жетімдерім-ай" деп аяп, білдіртпей
жылап-жылап аламын. Сол к‰ндер есі-
ме т‰скенде, осы кезде де кμзіме жас
аламын.

Єкемді де аяймын, жаќсы кμремін.
Біраќ шешемді сол μлтіргендей, μгей ше-
шемнен ќызѓанып, бедірейіп, оѓан бір
жібімеймін. Кейде ќарындастарыммен
к‰ліп-ойнап отырсам, оныњ да кμњілі жа-
дырап, тμбесі кμкке бір елі жетпей,
ќуанып отырады.  ¤мір бір орында
т±рмайды. Ќарындастарым ержетіп,
т±рмысќа шыќты. Єкемніњ де, меніњ де
мойнымнан ауыр ж‰к т‰сті. Ќабаѓымыз
ашылып, ‰йде жылы леп есті. Еркін
ж‰ріп, ашыќ сμйлесетін болдым. Біраќ
шешеме деген саѓынышым басылмады.
"Єттењ шешем тірі болып, біздіњ адам

ПЕРЗЕНТ СЫРЫ

Адамѓа ±лы болѓан Алла Таѓаладан
кейінгі ењ жаќыны, ол ата-ана. Ата-ана
балаларын туып, тєрбиелеп, оќытып,
‰йлендіріп, адам ќатарына ќосады. Ата-
ананыњ осы жаќсылыѓын μтеу, ќайтару
‰шін баласы оларѓа ылѓи да жаќсылыќ
жасауы керек. Ењ бірінші ата-ананы
тыњдап, айтќанын орындау керек. Олар-
дыњ алдында μте кішіпейіл болып, ќатты
сμз айтпай, дауыс кμтермеу керек. Ал
егер ата-ана балаѓа ренжіп, ±рсатын бол-
са, ќарсы сμз айтпау керек. Б±л бала-
ныњ ата-ана алдындаѓы міндеттері. Осы
міндеттерді орындаѓан, баќытты бала.

Бала ата-анасын тірі де ѓана емес, μлген-
де де ќ±рметтеп, артынан ќ±ран оќып,
садаќа беріп, д±ѓа жасап отыруы керек.
Ислам ѓалымдары айтады: "Бала ата-ана-
сына жаќсылыќ кμрсетсе, μзі де бала-
шаѓасынан жаќсылыќ кμреді".  Б±л мєсе-
лелерді айтып отырѓан себебім, біздіњ
ќатарымыз 1930-40 жылдары туѓандар
осы айтќандардыњ бєрін орындап, ата-
анаѓа ерекше ќ±рмет кμрсеткенбіз. Тіпті
жігіт боп, ‰йленіп, балалы-шаѓалы
кезіміздіњ μзінде олардыњ кμзінше теріс
ќылыќ жасауѓа бармайтынбыз. Олар-
дыњ айтќаны біздер ‰шін зањ еді ѓой.
Ата-ана т‰гелі, ауылдыњ ‰лкендерініњ де
алдын кесіп μтпейтінбіз. Олардыњ
кμзінше алысып-ж±лысу, боќауыз сμз
айту ќылмыспен тењ еді ѓой. ¤йткені, ол
кезде бала тєрбиесін ата-ана ѓана емес,
б‰кіл ауыл болып ќолѓа алѓан. Ата-ана-
сына тілін тигізген баланы б‰кіл ауыл
тєрбиелейтін.

Мен де єкемді μле-μлгенше осылай
сыйладым, оныњ атына кір келтірмеуге
ќолдан келгенше тырыстым. Тек шешем
ѓана б±л ќ±рметті кμре алмай, μмірден
ерте μтті. Меніњ шешем Ахметсабыр-
ќызы Жањыл 1952 жылы  мен 7-сынып-
та оќып ж‰ргенде, 37 жасында кенеттен
ќайтыс болды. Сол жылы ќыс ќатты бо-
лып, шμп аз болып, малшылар жайлауѓа
ерте апрель айыныњ басында шыќты.
Меніњ єкем сиыр баѓатын. Дємді μзенініњ
бойында Ќозыбаѓар кμњі деген жерде
т±рамыз. Б±л жерде "Заготскот" деген
мекеме бар. Ол колхоздардан мал ќабыл-
дап алып, оны Жаманќалаѓа (Орск ќала-
сы), ет комбинатына айдап апарып, тап-
сырады. Єкемде жайлауѓа ерте шыѓып,
киіз ‰йде отырады. Шешем сонда боса-
нып, Базарбек деген бала д‰ниеге келді.
К‰н салќын, шешеме суыќ тиіп, ќайтыс
болды. Мен ол кезде Жалањаш деген
жерде (Дємді совхозы) 7-сыныпта
оќимын. Сабаѓынан ќалмасын деп, ма-

ѓан хабар бермепті. Бір жетіден
кейін барып, маѓан естіртті. Мен

Жалањашта Боржыќ атамныњ
‰йінде жатып оќитынмын.

Баланыњ ‰лкені мен,
Дєржан –  10 жаста,

Ќарашаш пен Мєдина
4-5 жаста. Базарбектіњ
туѓанына єлі ай болма-
ѓан. Сμйтіп, бір топ

бала анамыздан

айырылып, жетім ќалдыќ. Кμњілімнен
анам, кμзімнен жас кетпейді. Ойлайты-
ным шешемнен ќалѓан ќарындастарым.
Ќырсыќ ќылѓанда, Жалањашта 7-сы-
ныптан емтихан алатын жоѓарѓы білімді
м±ѓалімдер болмай, емтиханды Ќарамай-
шыѓа (Науырзым совхозы) барып тап-
сыратын болдыќ. Емтиханѓа дайындал-
ѓан болып, оњаша шыѓып, шешемді ой-
лап, жылап-жылап аламын. Ќарындаста-
рымныњ жанында єкем бар. Ал туа сала
жетім ќалѓан Базарбектіњ к‰ні не бола-
ды. Єкем байѓ±стыњ да басы ќатып
ж‰рген шыѓар деп те уайымдаймын. Со-
ѓан ќарамастан емтиханды жаќсы тап-
сырып, 8-сыныпќа кμштім. Жазѓы де-
малыста "Заготскотќа" шμп дайындауѓа
кірдім. К‰ндіз ж±мыс, кешке ‰йге кел-
ген соњ уызына жарымаѓан Базарбекті
кμтеріп алып, ауылдыњ сыртына шыѓып
алып, Базарбекке ќосылып алып мен де

жылаймын.
Біз Д‰йсенбек екеуміз (єкемніњ інісі)

7-сыныпты бітіргеннен кейін, Боржыќ
атамныњ ‰йі Ќозыбаѓар кμњіне кμшіп
келді. Біздіњ ‰ймен атам ‰йі біргеміз.
Балшμкен єжем барлыѓымызѓа тамаќ
істеп, кір жуады. Єкем, Д‰йсенбек
‰шеуміз ж±мыстамыз. Базарбек ауру,
денесіне неше т‰рлі жаралар шыќты.
Єкем Аманкелдіге, аудандаѓы ауруханаѓа
апарып, емдетіп єкелді. Біраќ єлі ауыра-
ды, к‰ндіз-т‰ні жылайды. Оѓан ќосы-
лып, ауылдыњ сыртына шыѓып, айѓай-
лап жылап, мен де мауќымды басып ала-
мын.

Бєрінен де Дегенбайќызы Балшμкен
єжеме ќиын. Бір ‰йде 10 адам бармыз.
Ол кісі бізді аяп, ќолдаѓы барын меніњ
аузыма тосады. Біраќ меніњ есіл-дертім
– шешем. Жалѓыз ±лы болып, еркелетіп
μсіргендіктен бе екен, шешемді μте жаќ-
сы кμрем. К‰з келіп, оќуѓа баратын
уаќыт жаќындады. Онжылдыќ мектеп
аудан орталыѓы Аманкелдіде. Сонда
бару керек. Интернатќа алмайды. Онда
тек єке-шешесі жоќтар ѓана алынады,
немесе жалѓыз шешелері барларды ала-
ды. Єкем ауданѓа μзі барып, жатып
оќитын ‰й іздеді. Естай деген ¤тейдіњ
‰йіне келісті. Естай ќайтыс болѓан, ше-
шесі, єйелі, Елесхан деген жалѓыз ±лы
бар. Абырой болѓанда, μте жаќсы, тєр-
биелі отбасы екен. Шешеміздіњ аты
К‰нзила, быткомбинатта тігінші,
ќырыќмылтыќ руыныњ ќызы. Мені ба-
ласынан кем кμрмей, єрі шешемніњ
ќайтќанын біліп, аяп, жаќсы ќарады.
Ќысќы демалыста Ќайѓыѓа келемін.
Онда шешемніњ апасы Рєш бар. Ол кісіні
шешемніњ орнына шеше ќылып ылѓи сол
‰йге барамын. Біраќ ќарындастарымды
ойлап, саѓынып, соларды кμргім келіп
т±рады. Біздіњ ‰й "Заготскотпен" бірге
Ќозыбаѓар кμњінен Кμпжасар кμњіне
кμшкен. Б±л кμњ де Дємді μзенініњ бой-
ында, Мойылды μзеніне, Нарμлгенге жа-
ќын.

Єкем ‰йленіпті. Шешеміз ќатањдау
адам екен. Онша іштарта ќоймадым.
Ќандай бала болса да єкесін тумаѓан ше-
шеден ќызѓанады, ал єке кμбіне єйелдіњ
кμњілінен шыѓуѓа тырысады. Осыдан
келіп єке мен баланыњ арасы суый бас-
тайды. Б±л жаѓдай шешесі μліп, μгей ше-
шеге к‰ні ќараѓан балалардыњ
кμпшілігініњ басында болатын жаѓдай.
Єрине, μгей шешені μз шешесінен кем

болѓанымызды кμрсе ѓой", – деп арман-
даймын.

Армансыз адам болмайды. Адамды
ќажытатын ой, ќиял ѓой. Ќазір 80 жас-
ќа келдім. Сонда да шешемді саѓынамын,
ањсаймын, армандаймын. Міне, ана
осындай ыстыќ, мєњгілік ±мытылмайды.
Сондыќтан адам ананыњ алдында
мєњгілік ќарыздар. Меніњ б±л айт-
ќандарым, баланыњ анаѓа деген
с‰йіспеншілігі.  Ал ананыњ балаѓа деген
с‰йіспеншілігін тілмен айтып жеткізу
м‰мкін емес.

М±са пайѓамбар бірде; "Ей, Раббым,
жаннатта бірге болатын кісіні
кμрсеткін", – деп тілек білдіреді. Сонда
Алла Таѓала: "Пєлен базардаѓы ќасапшы
сеніњ жанната бірге болатын адамыњ",
– дейді. М±са оны тауып алады. М±са
(с.ѓ.) одан: "Сіздіњ ‰йге ќ±дайы ќонаќ
болуѓа бола ма?" – деп с±райды. Ќасап-
шы ќуана кетеді де, ‰йіне ќарай бастай
жμнеледі.  М±саны (с.ѓ.) ‰йіне єкеліп,
тамаќ істеп, ќасапшы бір бμлмеден ќарт
кемпірді жетелеп єкеліп тамаќтандыра-
ды. Тамаќтанып болѓан соњ кемпір
ауызын єрењ жыбырлатып, д±ѓа жасай-
ды. Кемпірді орнына жайѓастырып кел-
ген ќасапшыдан М±са (с.ѓ.) пайѓамбар:
"Б±л кісі кіміњіз еді?", – деп с±райды.
Ќасапшы: "Меніњ анам. Кμп жылдан бері
тμсек тартып жатыр, – дейді. Содан бері
баѓып, ќаѓып келемін. Ал, анашымныњ
Алладан тілегі біреу-аќ: "Ей Алла! Ба-
ламды жаннатта М±са (с.ѓ.) пайѓамбар-
мен бірге болдыра гμр", – дейді. "Онда
ќуана бер, сол М±са пайѓамбар менмін",
– дейді ќ±дайы ќонаќ.

Ата-ананыњ тілегін Алла ќабыл етеді.
Меніњ анам да маѓан ризалыѓын беріп,
жаќсылыќ тілеген шыѓар. Єрќашанда
жолым болып, ойлаѓаным орындалып
келеді.

Ата-анасын сыйламау, ќ±рметтемеу
исламѓа, м±сылманѓа, жалпы ќазаќ ±лты-
на жат іс-ќылыќ. Ќ±ран кєрімде ата-
анаѓа зекіп сμйлемеуге, оларѓа сыпайы
мінез танытуѓа б±йырады. Ата-ана риза
болса, саѓан Алла Таѓала да риза. Ата-
ана баласыныњ адам с‰йсінерлік жаќсы
ісіне, ќайырымдылыѓына, даналыѓына,
білімділігіне, мерейініњ μскеніне, μздерін
аялап к‰тіп баќќанына ќуанып, мар-
ќаяды, ал жаман істеріне к‰йінеді.
М±хаммед (с.ѓ.с.) пайѓамбардыњ хади-
сінде: "Кімде ата-анасыныњ ризалыѓын
алса, Алла Таѓала оныњ μмірін ±зарта-
ды" – деген. Ата-ананыњ ќадірін білу
‰шін, балалы болуды к‰тпей, бала кезі-
нен бастап, єке-шешењді тыњдап, сый-
лап ќ±рметтегенге не жетсін.

Анаѓа ќ±рмет – адамзат баласыныњ
ењ асыл ќасиеті. В.Распутин: "¦ятшыл-
дыќ дегеніміз – μзініњ анасын жаќсы
кμру сияќты. Єр адамныњ μз анасы μзіне
ыстыќ. Ол – ењ дана, ењ мейірбан, ењ
аќылды, ењ с±лу, ќысќасы, ж±рттыњ
бєрінен артыќ, ќасиетті жан. Оѓан
ешкім тењ келмейді. Мен барлыќ ана-
ларды ќ±рметтеймін, алайда μз анама
μмір бойы ќызмет етемін", – деген. Б±л
барлыќ балалардыњ алдына ќойѓан маќ-
саты, арманы. Ал осы арманѓа жете ал-
мау ќандай ауыр, μкінішті. Анасын μмір
бойы саѓынып, ањсау осы арманына
жете алмаѓандарѓа кμбірек ќатысты.

З.Ќабдолов: "Жер ‰стінен анањ кетті
дегенше, осынау жарыќ д‰ниеге деген
жан жылулыѓыныњ жарымы ќарањ
ќалды десењші!", – деуі анасынан ерте
айырылѓандардыњ ж‰регініњ жылуы
єлсірейді дегендей.

Меніњ анамды осы уаќытќа дейін са-
ѓынып ањсауым, балалыќ кезде ж‰рекке
т‰скен жараныњ, ќартайѓанда да жазыл-
май, сыр беруі шыѓар. Ана – жасќа да,
кєріге де ана. Оныњ саѓан сыйлаѓан
ж‰регініњ жылуы мєњгі суымайды.
Сол себепті де мен анамды естен
шыѓара алмай, саѓынып
ањсаймын. Топыраѓыњ
торќа, иманыњ серік бол-
сын, ќайран анам!

Єкімбек ќажыЄкімбек ќажыЄкімбек ќажыЄкімбек ќажыЄкімбек ќажы
ЌАБДЕН¦ЛЫ.ЌАБДЕН¦ЛЫ.ЌАБДЕН¦ЛЫ.ЌАБДЕН¦ЛЫ.ЌАБДЕН¦ЛЫ.

Єулиекμл ауданы.
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Ќ±ттыќтау-50!Ќ±ттыќтау-50!Ќ±ттыќтау-50!Ќ±ттыќтау-50!Ќ±ттыќтау-50!
Арќалыќ ќаласында т±ратын бауырымыз, апа-

мыз Баќытжан Кєдірќызы ИБРАЕВА 8 наурыз
к‰ні 50 жасќа толады. Жиырма жылдан астам
уаќыт бойы медицина саласында жемісті ењбек
етіп, халыќтыњ аќ алѓысына бμленіп келе жатќан
мерейтой иесін біз де шын ж‰ректен ќ±ттыќтай-
мыз! Ылайым, ж‰зіњізден шаттыќ пен к‰лкі ‰йіріліп,
кμл бетіне μрнек салѓан аќќудай баќыт бесігінде
ќуанышты серік етіп, тербеле бер деп тілейміз!

Мыќты болып єрќашанда
деніњіз,

Б±л μмірден тек ќуаныш
кμріњіз.

Махаббат пен ырыс-баќ боп
                                     досыњыз,
Туѓан к‰нді єр жыл тойлай беріњіз.

Ќ±ттыќтаушылар: туѓан-туыстары,
жиендері, келіндері.

"Ќостанай облыстыќ орман шаруашылыѓы жєне жануарлар д‰ниесі аумаќтыќ
инспекциясы" РММ-де жеке жєне зањды т±лѓалардыњ μкілдерін ќабылдау кестесі

Азаматтарды ќабылдау мына мекенжай бойынша μтеді: Ќостанай ќаласы, Гагарин кμшесі,  85 А,  Ќостанай
ќаласы, Толстой кμшесі, 74.

Байланыс телефоны 54-30-60, 51-12-86.
"Ќостанай облыстыќ орман шаруашылыѓы жєне жануарлар д‰ниесі аумаќтык инспекциясы" РММ-ніњ сенім теле-

фоны 8 (7142) 54-30-60

Азаматтарды ќабылдау к‰ндері мен уаќыты
Сейсенбі, бейсенбі саѓат 10-нан 12-ге дейін

Сєрсенбі, ж±ма саѓат 10-нан 12-ге дейін

Сєрсенбі, ж±ма саѓат 10-нан 12-ге дейін

Ќызметі
Инспекция басшысы

Инспекция басшысыныњ
орынбасары

Инспекция басшысыныњ
орынбасары

Лауазымды т±лѓаныњ ТАЄ
Бегімбетов Марат Єбдірахман±лы

Васильчишен Петр Николаевич

Сєрсенов Н±рќан Аќпар±лы

График приема физических и представителей юридических лиц РГУ "Костанайская
областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира"

Прием граждан проводится по адресу: г. Костанай ул. Гагарина, 85 А, г. Костанай ул. Толстого, 74
Контактный телефон 54-30-60.
Телефон доверия РГУ "Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и  животного

мира" 8 (7142) 54-30-60

"Ќазаќстан Халыќ Банкі" АЌ сенімді т±лѓасы келесі кепілдік м‰лікке сауда жариялайды.
Лот№1

Кепілдік жарна бастапќы баѓаныњ 5%-ы мμлшерін ќ±райды.
Кепілдік жарна бастапќы баѓаныњ 5%-ы мμлшерінде "Ќазаќстан Халыќ Банкі" АЌ сенімді т±лѓасыныњ шотына

тμменде кμрсетілген деректемелер бойынша енгізіледі. Саудаѓа ќатысуѓа μтінім беруге ќажетті к±жаттар тізімін
сенімді т±лѓадан алуѓа болады.

Саудаѓа ќатысуѓа μтінімдер 2015 жылѓы 16 наурыз саѓат 18.00-ге дейін ќабылданады.
Саудаѓа ќатысуѓа барлыќ μтінімдер мына мекенжайда ќабылданады: Ќостанай ќаласы, Таран кμш., 146,

408 каб.
Сауда аяќталѓаннан кейін аќырѓы баѓаны ±сынѓан сауда ќатысушысы сатып алу баѓасын толыќ кμлемде ќолма-

ќол аќшамен, банк чегімен немесе Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасымен белгіленген басќа да есеп айырысу
т‰рінде бес ж±мыс к‰ні ішінде енгізуі тиіс.

Сенімді т±лѓаныњ деректемелері: "Ќазаќстан Халыќ Банкі" АЌ сенімді т±лѓасы Болдусов Альберт Ќуаны-
шевич, Ќостанай ќ., Таран кμш., 146, шоты КZ426010011286000010, БИН 940140000385, КБЕ 14.

Сауданы μткізуге ќатысты барлыќ с±раќтар бойынша аныќтама ‰шін телефон: 8(7142) 59-33-85,8(727)330-
17-57, 8(727) 330-17-83.

Характеристика

Недвижимое имущество
автозаправочная станция "Айнур" общей

площадью 46,40 кв.м. вместе с территориально
и функционально связанным с указанным

объектом недвижимости земельным участком
общей площадью 0,03630 га (кадастровый

помер земельного участка:
12-194-001-189), расположенные по адресу:

Костанайская область, г.Лисаковск,
ул. Тобольская.

Движимое
имущество

Емкость
25м3 -
4 ед.

Колонки -
3 шт.

Стартовая
цена

(тенге)

24 424 565

Метод
торгов

Англий-
ский

Дата и время
проведения

торгов

10.00 ч.
17.03.2015г.

Место
проведения

торгов

Костанайская
область

г.Лисаковск
мкр. 3 д.20А

Сипаттамасы

Жылжымайтын м‰лік

 "Айн±р" автоќ±ю стансасы, жалпы алањы 46,40
ш.м., кμрсетілген жылжымайтын нысанмен

аумаќтыќ жєне ќызметтік жаѓынан байланысты
жер телімімен бірге, жалпы алањы 0,03630 га

(жер телімініњ кадастрлік нμмірі:
12-194-001-189), орналасќан мекенжайы:

Ќостанай облысы, Лисаков ќаласы, Тобыл кμшесі.

Жылжитын
м‰лік

Сыйымдылыќ,
25мЗ –
4 бірлік.

Колонкалар–
3 дана.

Бастапќы
баѓасы
(тењге)

24 424 565

Сауда
єдісі

Аѓыл-
шын

Сауданыњ
μткізілетін к‰ні

мен уаќыты

10.00 саѓ.
17.03.2015ж.

Сауданыњ
μткізілетін

орыны

Ќостанай
облысы,
Лисаков
ќаласы,
3 шаѓын
аудан,
20А ‰й.

Доверенное лицо АО  "Народный Банк Казахстана" объявляет торги на  следующее залоговое имуще-
ство:

Лот№1

Гарантийный взнос составляет 5% от стартовой цены.
Гарантийный взнос в размере 5% от стартовой цены, должен быть внесен на счет доверенного лица АО "Народ-

ный Банк Казахстана", по реквизитам указанным ниже.
Для получения списка необходимых документов для заявки на участие в торгах необходимо обратиться к

Доверенному лицу.
Заявки на участие в торгах принимаются до 18.00 часов 16 марта 2015 года,
Все заявки на участие в торгах принимаются по адресу: г. Костанай, ул. Тарана, 146, каб. 408.
После завершения торгов участник торгов, предложивший конечную цену, должен внести покупную сумму в

полном объеме наличными деньгами, в виде чека банка или другим установленным законодательством Республи-
ки Казахстан способом расчетов в течение пяти рабочих дней.

Реквизиты Доверенного лица: Доверенное лицо АО "Народный Банк Казахстана" Болдусов Альберт
Куанышевич, г. Костанай, ул. Тарана, 146, счет KZ426010011286000010, БИН 940140000385, Кбе 14.

Телефон для справок по вопросам проведения торгов: 8 (7142) 59-33-85, 8 (727) 330-17-57, 8 (727) 330-17-
83.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!

Ќостанай ќаласында т±ратын аѓамыз
Ќайрат САЙРАН¦ЛЫН 7 наурыздаѓы туѓан к‰ні
– 49 м‰шел жасымен ќ±ттыќтаймыз! Бауыры-
мызѓа деген аќ тілегімізді мына μлењ жолдары-
мен жеткізгіміз келеді.

Кμлдей кμњіл тілеймін таусылмайтын,
¤зендей μмір болсын сарќылмайтын.
Аспаныњ айлы т‰ндей ашыќ болсын,

Д±шпаныњ бір μзіњнен
ќашыќ болсыњ,

Ж‰ректегі аќ тілекті μлењменен,
Жеткіземіз біз саѓан

шын кμњілмен!
Аќ тілекпен: єкесі –  Сайран, бауырлары,

жиендері, келіндері жєне  к‰йеу  балалары.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Арќалыќ ќаласыныњ т±рѓыны, аяулы анамыз

Рая Шампайќызын 7 наурызда 54 жасќа тола-
тын туѓан к‰німен жєне 8 наурыз халыќаралыќ
єйелдер к‰німен ќ±ттыќтаймыз.

Сізге шын ж‰ректен зор денсаулыќ, ±заќ ѓ±мыр
тілейміз. Ќашанда ±л-ќыздарыњыз бен немере-
леріњіздіњ арасында шаттыќ к‰йін шерте беріњіз.

Шуаќты к‰ндеріњіз кμп болсын!
Тілек білдірушілер: ќ±да-ќ±даѓи-

ыњыз Тμлеухан-Бєтима, к‰йеу
баласы Маратхан, ќызы
Сабина,  жиендері Диас

пен Дильназ.

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Ќостанай облысыныњ меценат-
тар клубы» ЌЌ «Ќазына» жєне «Ша-
быт» сыйлыѓына   ‰міткерлерге мына
номинациялар бойынша конкурс жа-
риялайды:

1.Бейнелеу μнері
2.Єдебиет
3.Театр μнері
4.Музыка μнері
5.Вокал μнері
6.Хореография
7.Журналистика
8.Ѓылым
9.Мєдени м±ра (тек «Ќазына»

сыйлыѓына)
10.Ауыл жанашыры
11.Білім
12.Шыѓармашылыќ ±жымныњ

басшысы
Конкурсќа мєдениет жєне μнер

ќызметкерлері, шыѓармашылыќ
±жым жетекшілері, журналистер,
аќындар, жазушылар, ѓалымдар,
білім беру саласыныњ ќызметкерлері

ќатыса алады.
«Шабыт» сыйлыѓына ‰міткер-

лердіњ жасы 18 жастан бастап 35
жасќа дейін, «Ќазына» сыйлыѓына 35
жастан бастап жєне одан жоѓары.

Конкурсќа ќатысуѓа ±сынылатын
барлыќ кμркем жобалар, ж±мыстар,
ќойылымдар жєне т.б. 2014 жыл
ішінде басылуы, жариялануы,
ќойылуы, дайындалуы тиіс,  жо-
ѓары шеберлігімен жєне мазм±нды-
лыѓымен ерекшеленіп, республика-
лыќ жєне халыќаралыќ байќаулар-
да, фестивальдерде танылуы
ќажет.

‡міткерлер ќ±жаттарын 2015
жылѓы  20 наурызѓа дейін:

- «Кμркем сурет μнері» номина-
циясында Ќостанай ќ., Алтынсарин
кμш., 113 ‰й (сурет галереясы) ме-
кенжайы бойынша, т. 502-888;

- «Ѓылым» номинациясында Ќос-
танай ќ., Алтынсарин кμш., 115 ‰й
(облыстыќ тарихи-μлкетану
м±ражайы) мекенжайы бойынша,
т. 501-113;

- «Журналистика» номинация-
сында Ќостанай ќ., Єл-Фараби дањѓ.,
90 ‰й («Костанайские новости» га-
зетініњ редакциясы) мекенжайы бой-
ынша, т. 54-54-95;

- «Єдебиет», «Білім» номинация-
ларында Ќостанай ќ., Алтынсарин
кμш., 111 ‰й (Л.Н.Толстой атындаѓы
облыстыќ ємбебап ѓылыми   кітап-
ханасы) мекенжайы бойынша,
т. 500-322;

- «Театр», «Мєдени м±ра» номи-
нациясында (тек «Ќазына» сыйлы-
ѓына) Ќостанай ќ., Єл-Фараби дањѓ.,
60 ‰й (Мєдениет басќармасы) мекен-
жайы бойынша, т, 575-326;

- «Музыка μнері», «Вокал μнері»,
«Хореография», «Ауыл жанашыры»,
«Шыѓармашылыќ ±жымныњ басшы-
сы» номинацияларында Ќостанай
ќ.,Єл-Фараби дањѓ., 111А ‰й (облыс-
тыќ кμркемμнер халыќ шыѓармашы-
лыѓы орталыѓы), 307 бμлме мекен-
жайы бойынша, т. 392-395, тапсыру
ќажет.

Аныќтама телефоны: 575-326.

Ќостанай ќаласы т±рѓындарыныњ назарына!

"Ќостанай ќаласы єкімдігініњ сєулет жєне ќала ќ±рылысы бμлімі" Мем-
лекеттік мекемесі Ќостанай ќаласы "Мерейлі" шаѓын ауданыныњ бμлшектік
жайѓастыру жобасын жєне "Ќонай" (1 кезек) т.‰.а. бμлшектік жалѓастыру
жобасын єзірлеуі туралы хабарлайды.

Хабарласыњыз: "Ќостанай ќаласы єкімдігініњ сєулет жєне ќала ќ±рылы-
сы бμлімі" Мемлекеттік мекемесі, Ќостанай ќаласы, Алтынсарин кμшесі,
128. Тел. 8-(7142) 54-14-43.

Ќ±ттыќтау!Ќ±ттыќтау!Ќ±ттыќтау!Ќ±ттыќтау!Ќ±ттыќтау!

Жанкелдин ауданы, Бидайыќ ауылыныњ
т±рѓыны БОРАНШИНА Айѓанша Смайылќы-
зын наурыз айыныњ 7 к‰ні Пайѓамбар жасына
келуімен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз. Анамыз-

ѓа мыќты денсаулыќ, Алла ±заќ
ѓ±мыр беріп, перзенттерініњ баќы-
ты мен немерелерініњ ќызыѓына
тоймай ж‰ре берсін демекпіз.

Игі тілекпен:
Бораншиндер єулеті жєне
немерелері: Мєлік, Дулат,

Алтыным, Аяулым,
                     Айару, Айдана.

Дни и время приема
вторник, четверг с 10 до 12 час.
среда, пятница с 10 до 12 час.
среда, пятница с 10 до 12 час.

Должность
Руководитель инспекции

Заместитель
Заместитель

ФИО должностного лица
Бегимбетов Марат Абдрахманович

Васильчишен Петр Николаевич
Сарсенов Нуркан Акпарович

Сергей Анатольевич Дегтяревтіњ сенімді т±лѓасы кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу
тєртібімен  Ќостанай облысы Сарыкμл ауданы Краснознамен селолыќ округі аумаѓында
орналасќан кадастрлік нμмірі 12-190-031-007 алањы 114,0 га, кадастрлік нμмірі 12-190-
031-070, алањы 168,5 га, кадастрлік нμмірі 12-190-031-012, алањы 726,3 га,  шаруа
ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан бμлінетін жер телімдеріне жер пайдалану ќ±ќыѓын сату
жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы  сауда μткізілген сєттен бастап  5 к‰нтізбелік к‰н ішінде ќолма-ќол
аќшамен енгізіледі. Сауда 2015 жылѓы 17 наурызда саѓат 10.00-де мына мекенжайда
болады: Ќостанай облысы Сарыкμл ауданы Новое селосы Краснознамен селолыќ округі
єкімдігініњ ѓимараты. ¤тінімдер 2015 жылѓы  16 наурыз саѓ. 18.00-ге дейінгі мерзімде
сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Сарыкμл к., Октябрь кμш., 23, 2
пєтер, аныќтама ‰шін тел.: 8(71451) 22-2-41.

Доверенное лицо Дегтярёва Сергея Анатольевича в порядке внесудебной реализа-
ции залогового имущества, объявляет о проведении торгов по продаже права земле-
пользования делимых земельных участков расположенных на территории, Сарыколь-
ского района, Краснознаменского сельского округа Костанайской области предназна-
ченных для ведения крестьянского хозяйства с кадастровым номером: 12-190-031-007,
площадью- 114,0 га, кадастровый номер:12-190-031-070,  площадью – 168,5 га, кадаст-
ровый номер:12-190-031-012, площадью-726,3 га.

Покупная цена вносится наличными деньгами в течении 5-ти календарных дней с
момента проведения торгов. Торги состоятся 17 марта 2015 года в 10.00 часов по
адресу: с.Новое, здание акимата Краснознаменского с/о, Сарыкольского района,
Костанайской области. Заявки принимаются в срок до 18.00 часов, 16 марта 2015 года
по месту нахождения доверенного лица: п. Сарыколь, ул. Октябрьская, 23, кв. 2,
тел.для справок  –  8(71451)22-2-41.
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"Ќарасу  ауданы  єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесі
(Ќарасу ауданы,  Ќарасу
ауылы, А.Исаќов  кμшесі,  73,
аныќтамалар  ‰шін телефон: 8-
714-52-21-5-76, факс: 8-714-52-
21-5-76, электронды пошта:
kadrovyy_otdel_karasu@mail.ru)
бос  єкiмшiлiк  мемлекеттiк
лауазымѓа орналасуѓа конкурс
жариялайды:

"Ќарасу ауданы єкімініњ ап-
параты" ММ зањдыќ бμлімініњ
бас  маманы,  санаты Е-4, лауа-
зымдыќ    жалаќысы   ењбек   ет-
кен    жылдарына     байланыс-
ты  59578 тењгеден  80719 тењ-
геге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Аудан
єкімініњ аппаратында ќ±ќыќтыќ
білім беру мектебініњ ж±мысын
±йымдастыру, т‰сіндіру ж±мысын
ж‰ргізу. Аудан єкімініњ, аудан єкімі
аппаратыныњ  соттарда  жєне  бас-
ќа да мемлекеттік органдарда
м‰дделерін білдіріп μкілдік ету.
Ќ±ќыќ ќорѓау баѓыттаѓы аймаќтыќ
баѓдарламаларды жєне "Алќаби-
лер туралы" Ќазаќстан Республи-
касыныњ Зањыныњ іске асырылу-
ын баќылауды ж‰зеге асыру.
Бμлім ќызметшілеріне, ауылдар
мен ауылдыќ округтердіњ єкімде-
ріне зањдыќ кμмек кμрсету. Аудан
єкімініњ ќатысуымен кењестердi
єзірлеу мен μткiзу. Ќылмыстыќ
жазасын μтеген адамдарѓа єлеу-
меттік жєне μзге де кμмекті ±йым-
дастыру жμніндегі консульта-
тивтік-кењесші органныњ ж±мы-
сын ±йымдастыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары
білім: ќ±ќыќ (ќ±ќыќтану, халыќа-
ралыќ ќ±ќыќ, ќ±ќыќ ќорѓау ќыз-
меті).

Мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр
жылдан кем емес немесе осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓытына сєйкес са-
лаларда екi жылдан  кем  емес
ж±мыс μтiлi бар болѓан жаѓдайда
ортадан кейiнгi  бiлiмi:  ќ±ќыќ
(ќ±ќыќтану, халыќаралыќ ќ±ќыќ,
ќ±ќыќ ќорѓау ќызметі) барларѓа
р±ќсат етiледi.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергiлiктi мемлекеттiк басќару
жєне  μзін-μзі    басќару    тура-
лы", "Жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi ту-
ралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы" зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќ-
стан – 2050" Стратегиясы: ќалып-
тасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республи-
касы Мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жы-
лѓы 19 наурыздаѓы №06-7/32
б±йрыѓымен бек іт ілген Бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымѓа
орналасуѓа конкурс жєне конкурс
комиссиясын ќалыптастыру
ќаѓидалары (б±дан єрі – Ќаѓида)
негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќажетті ќ±жаттар ±сынылсын:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосым-
шаѓа сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ
нотариалды куєландырылѓан
кμшірмелері;

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

5) Ќазаќстан Республикасы
Денсаулыќ саќтау министрлігініњ
2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы №907
б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан
Республикасы нормативт ік
ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде
2010 жылѓы 21 желтоќсандаѓы
№6697 болып тіркелген) нысан-
даѓы денсаулыѓы туралы аныќта-
ма;

6) Ќазаќстан Республикасы
азаматыныњ жеке куєліг ін іњ
кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
уєкілетті органмен белгіленген
шекті мєннен тμмен емес нєти-
жемен тестілеудіњ μткені туралы
ќолданыстаѓы сертификат (неме-
се оныњ нотариалды  куєланды-
рылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкур-
стыњ μтетіндігі туралы хабарлан-
дыру соњѓы жарияланѓан сєтінен
бастап 10 ж±мыс к‰ні ішінде
Ќостанай облысы, Ќарасу ауда-
ны, Ќарасу ауылы, А.Исаќов
кμшесі, 73 мекенжайы бойынша
"Ќарасу ауданы єкімініњ аппара-
ты" ММ-не ±сынылуы ќажет.

Азаматттар жоѓарыда санама-
ланѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада
орналастырылѓан ќ±жаттарды
ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта
арќылы ќ±жаттарды ќабылдау
мерзімінде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жат-
тарын электрондыќ т‰рде хабар-
ландыруда кμрсетілген электрон-
дыќ пошта арќылы берген аза-
маттар, ќ±жаттардыњ т‰пн±сќала-
рын єњгімелесу басталѓанѓа дейін
бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей
береді.

Єњгімелесуге жіберу туралы
‰міткерлерді  хабарландыру
к‰нінен 5 ж±мыс к‰ні ішінде
‰міткерлер єњгімелесуді "Ќарасу
ауданы єкімініњ аппараты" ММ-де
μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ оты-
рысына байќаушылар ретінде
Ќазаќстан Республикасы Парла-
ментініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќ-
стан Республикасы зањнамасын-
да белгіленген тєртіпте аккредит-
телген б±ќаралыќ аќпарат ќ±рал-
дарыныњ, басќа да мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар-
дыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ
жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќыз-
меткерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс ко-
миссиясыныњ отырысына ќатысу
‰шін т±лѓалар єњгімелесу баста-
луына бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа
дейін кешіктірмей Ќарасу ауданы
єкімі аппаратыныњ кадрлармен
ж±мыс бμлімінде тіркеледі. Тірке-
лу ‰шін т±лѓалар Ќарасу ауданы
єкімі аппаратыныњ кадрлармен
ж±мыс бμліміне жеке басын кує-
ландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін,
±йымдарѓа тиесілілігін растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын не-
месе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓыстарын (єњгімеле-
су μтетін орынѓа жєне кері жол
ж‰рісі, т±рѓын ‰йлік орын-жайын
жалдау, т±ру, байланыстыњ бар-
лыќ т‰рлерін пайдалану) μз ќара-
жаты есебінен ж‰ргізеді.

"Ќостанай облысы єкімініњ  аппа-
раты" мемлекеттік мекемесі,
110000, Ќостанай ќаласы, Єл-Фара-
би дањѓылы, 66, аныќтама ‰шін теле-
фондар: 8 (7142) 575-071, 575-062
(факс), d.naydenov@kostanay.gov.kz,
"Б" корпусыныњ мынадай бос мем-
лекеттік єкімшілік лауазымдарына
орналасуѓа конкурс жариялайды:

"Ќостанай облысы єкімдігініњ
мемлекеттік сєулет-ќ±рылыс ба-
ќылау басќармасы" мемлекеттік
мекемесініњ басшысы – Ќостанай
облысыныњ бас мемлекеттік
ќ±рылыс инспекторы (Д-О-1 са-
наты) ењбек еткен жылдарына
байланысты лауазымдыќ ењбека-
ќысы 140298 тењгеден 189627 тењ-
геге дейін

Функционалдыќ міндеттері:
Басќарманыњ ќыметін басќару

жєне ±йымдастыру. Сєулет, ќала
ќ±рылысы, ќ±рылыс саласында
мемлекеттік саясатты ж‰ргізу
жμніндегі баѓдарламаны іске асыру
бойынша ж±мысты ±йымдастыру.
Сєулет, ќала ќ±рылысы, ќ±рылысы
туралы ЌР зањнамасын саќтауда
мемлекеттік баќылауды ќамтамасыз
ету; ќ±рылыс саласында норма-
тивтік-ќ±ќыќтыќ актілерді єзірлеуге
ќатысу; жобалыќ ќ±жаттаманыњ са-
пасын ќадаѓалауды ж‰зеге асыру,
тиісті аумаќта ќ±рылыстыњ сапасын
жєне  ќ±рылыс объектілерінде сєу-
лет-ќ±рылыс баќылау ж‰йесіне бас-
шылыќ етуді, ќала ќ±рылысы жєне
сєулет-ќ±рылыс тєртібін саќтау ‰шін
ќадаѓалауды  ж‰зеге асыру, салын-
ѓан объектілерді пайдалануѓа беруді
ќабылдау жμнінде ќабылдау жєне
мемлекеттік ќабылдау  комиссиясы-
ныњ, сондай-аќ салынып жатќан
жєне ќайтадан жањѓыртылѓан объек-
тілердіњ авариясы мен ќ±лауын тек-
серу жμнінде комиссияныњ ж±мысы-
на ќатысу, сєулет, ќала  ќ±рылысы
жєне ќ±рылыс ќызметі саласында
жіберілген б±зушылыќтарѓа байла-
нысты б±зушыларѓа зањнамада
ќарастырылѓан шараларды  ќолда-
ну туралы єкімшілік ќ±ќыќб±зушы-
лыќтар мен ќабылданѓан шешімдер
бойынша белгіленген тєртіптегі
істерді ќарау. Ќостанай облысы
єкімдігініњ басшылыѓымен белгілен-
ген басќа да μкілеттіктерді ж‰зеге
асыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Жоѓары білім.
Техникалыќ ѓылымдар жєне тех-

нология (ќ±рылыс; ќ±рылыс матери-
алдарын μндіру, б±йымдар мен ќ±ры-
лыстар), μнер  (архитектура)

Ж±мыс тєжірибесі мынадай та-
лаптардыњ біріне сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі тμрт
жылдан кем емес;

2) жоѓары оќу орындарынан
кейінгі білім баѓдарламалары бойын-
ша Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ жанындаѓы білім беру ±йым-
дарында мемлекеттік тапсырыс не-
гізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу
орындарында шетелде кадрлар да-
ярлау жμніндегі республикалыќ ко-
миссия бекітетін басым мамандыќ-
тар бойынша оќуды аяќтаѓан жаѓдай-
да мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе ѓылыми дєре-
жесініњ болуы;

3) мемлекеттік органдарда бас-
шылыќ немесе μзге лауазымдарда
мемлекеттік ќызмет μтілі ‰ш жылдан
кем емес;

4)  осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓыттары-
на сєйкес салаларда ж±мыс μтілі бес
жылдан кем емес, оныњ ішінде ±йым-
дардыњ басшылары жєне олардыњ
орынбасарлары лауазымдарында
екі жылдан кем емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ‡кіметі ту-
ралы" Конституциялыќ зањдарын,
Ќазаќстан Республикасыныњ "Мем-
лекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Нор-
мативтік ќ±ќыќтыќ актілер туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы",
"Мемлекеттiк кμрсетiлетiн ќызметтер
туралы" зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтін Ќазаќстан Республикасы-
ныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы:

ќалыптасќан мемлекеттіњ жања сая-
си баѓыты стратегиясын білу.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ
жастар саясаты мєселелері жμ-
ніндегі басќармасы" мемлекеттік
мекемесініњ басшысы, лауазым-
дыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына байланысты 140298
тењгеден 189627 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ќазаќстан Республикасыныњ

Президенті, Ќазаќстан Республика-
сыныњ ‡кіметі актілерініњ, Ќазаќстан
Республикасыныњ Єкімшілігі тап-
сырмаларыныњ, басќарманыњ ќ±зы-
ретіне кіретін облыс єкімініњ шешім-
дерініњ, μкімдері мен тапсырмалары-
ныњ орындалуын баќылауды ж‰зеге
асырады. Басќарманы мемлекеттік
органдарында, μзге де ±йымдарда
±сынады. Басќарманыњ ведом-
ствоѓа баѓынысты ќ±рылымдары-
ныњ ж±мысын ‰йлестіреді. Басќар-
ма ќызметініњ функционалдыќ ба-
ѓыттарын реттейтін зањдарды іске
асыру жμніндегі ж±мысты ±йымдас-
тырады. Басќарманыњ стратегиялыќ
жєне аѓымдыќ жоспарларын бекітеді.
Басќарманыњ ќ±рылымдыќ бμлім-
шелерін бекітеді. ¤з ќ±зыреті шегін-
де б±йрыќтар шыѓарады, н±сќаулар
береді, ќызметтік ќ±жаттамаѓа ќол
ќояды. Басќарманыњ консульта-
тивтік-кењесші органдарыныњ ќыз-
метін ±йымдастырады жєне ‰йлес-
тіреді. Т±жырымдамалыќ ќ±жаттар
єзірлеуге, басќарманыњ ќ±зыретіне
кіретін єкімніњ шешімдерініњ,
μкімдерініњ, актілерініњ жобаларын
дайындауѓа жєне сараптамасына
ќатысады. Басќарманыњ перспекти-
валыќ жєне аѓымдыќ жоспарлары-
ныњ, есептіліктіњ барлыќ т‰рлерініњ
орындалуын  баќылайды.  ¤зініњ
μкілеттігі шегінде сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы зањнама талаптарыныњ
орындалуын ќамтамасыз етеді.
Ќазаќстан Республикасы Прези-
денті Єкімшілігініњ жєне Премьер-
министр кењсесініњ тиісті бμлімше-
лерімен, министрліктермен жєне ве-
домстволармен басќарманыњ ќ±зы-
ретіне кіретін мєселелер бойынша
μзара єрекеттесуді ќамтамасыз
етеді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:  Жоѓары,
білім; ќ±ќыќ (ќ±ќыќтану); єлеуметтік
ѓылымдар, экономика жєне бизнес
(мемлекеттік жєне жергілікті басќа-
ру).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талап-
тардыњ біріне сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі тμрт
жылдан кем емес;

2) жоѓары оќу орындарынан
кейінгі білім баѓдарламалары бойын-
ша Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ жанындаѓы білім беру ±йым-
дарында мемлекеттік тапсырыс не-
гізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу
орындарында шетелде кадрлар да-
ярлау жμніндегі республикалыќ ко-
миссия бекітетін басым мамандыќ-
тар бойынша оќуды аяќтаѓан жаѓдай-
да мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе ѓылыми дєре-
жесініњ болуы;

3) мемлекеттік органдарда бас-
шылыќ немесе μзге лауазымдарда
мемлекеттік ќызмет μтілі ‰ш жылдан
кем емес;

4)  осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓыттары-
на сєйкес салаларда ж±мыс μтілі бес
жылдан кем емес, оныњ ішінде ±йым-
дардыњ басшылары жєне олардыњ
орынбасарлары лауазымдарында
екі жылдан кем емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ‡кіметі ту-
ралы" Конституциялыќ зањдарын,
Ќазаќстан Республикасыныњ "Мем-
лекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Нор-
мативтік ќ±ќыќтыќ актілер туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы",
"Мемлекеттiк кμрсетiлетiн ќызметтер
туралы" зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтін Ќазаќстан Республикасы-
ныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы:

ќалыптасќан мемлекеттіњ жања сая-
си баѓыты стратегиясын білу.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы №06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымѓа орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан єрі
– Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін  ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап
10 ж±мыс к‰н ішінде "Ќостанай об-
лысы єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесіне мына мекенжай бойын-
ша: Ќостанай ќаласы, Єл-Фараби
дањѓылы, 66, ±сынылуы ќажет.

Азаматтар жоѓарыда санамалан-
ѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада орна-
ластырылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жатта-
рын электрондыќ т‰рде хабарланды-
руда кμрсетілген электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар, ќ±жаттар-
дыњ  т‰пн±сќаларын єњгімелесу бас-
талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар, оны "Ќостанай облысы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесінде, олардыњ єњгімелесуге
жіберілуі туралы хабарлау сєтінен
бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде μтеді.

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

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Ќостанай облысы єкімі аппара-
тыныњ кадрлармен ж±мыс
бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар Ќостанай облысы єкімі ап-
паратыныњ кадрлармен ж±мыс
бμліміне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

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

ХАБАРЛАНДЫРУ

Т‰зету
"Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы басќармасы" ММ "Ќостанай тањы"

газетінде  2015 жылѓы 4 наурыздаѓы № 26  (18235) жарияланѓан білім,
мєдениет, спорт жєне аќпараттыќ кењістік ±йымдарын ќаржыландыру
бμлімініњ бас маманы бос мемлекеттік єкімшілік лауазымына (D-O-4, 1
бірлік) орналасуѓа конкурс туралы хабарламада "уаќытша, штаттаѓы ќыз-
меткердіњ ж‰ктілігі мен босануына байланысты демалыс кезењіне"
сμзбен толыќтыру енгізеді.

ЖАРНАМА
бергіњіз келсе

54-33-22,
54-99-69 (факс)
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта.
11.05 Айтуѓа оњай... 11.45 Т.х.
''Єпке''. 12.30 Аќсауыт. 13.00 М.ф.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 ''Келін''.
17.00 Меніњ Ќазаќстаным. 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
''Жігіттер'' квартетініњ концерті. 19.35
''Єпке''. 20.30 Жањалыќтар. 21.05
Айтуѓа оњай. 21.50 Т.х. ''Сырѓалым''.
22.45 ''Келін''. 23.30 Сіз не дейсіз?
0.00 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Концерт.
9.00 Жеті к‰н. 10.00 М.ф. 10.45
Х.ф. ''Дорогая, мы себя уменьши-
ли''. 12.00 Ду-думан. 13.00 Жања-
лыќтар. 13.15 К.ф. ''Шабандоз ќыз''.
14.45 М.ф. 15.00 Новости. 15.15
Х.ф. ''Мимино''. 16.30 Кеше ѓана.
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кеше

6 наурыз 2015 жыл

 наурыздыњ
9-нан 15-не дейінАпталыќ телебаѓдарлама

7 АРНА

ѓана. 17.45 Мен кμрген соѓыс. 18.00
Новости. 18.15 Єсем єуен. 19.00
ТВ Бинго. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Арнайы хабар. 21.00 Новости.
21.30 Х.ф. ''Посвященный''. 23.30
К.ф. ''Біздіњ дєуіріміздегі Вавилон''.
1.30 Жањалыќтар.

8.00 Концерт. 9.00 Арќа-аќпарат.
9.30 Волшебный фонарь. 9.55, 12.10,
13.25, 14.25, 16.55, 22.05 Телемар-
кет. 10.00 Арќа-аќпарат. 10.35 Х.ф.
''Команда мечты''. 12.15 М.с. ''Фи-
нес пен Ферб''. 12.30 Вызов. 12.55
Мєњгілік рух. 13.00 Ажар. 13.20 Пока
жива память. 13.30 Д.с. ''Магия при-
роды''. 14.00 Дамафон. 14.30 Кон-
церт. 17.00 Т.с. ''Клятва отца''. 18.00
Ажар. 18.25 Мєњгілік рух. 18.30 Т.с.
''Мушкетеры''. 19.20 Пока жива па-
мять. 19.30 Д.с. ''¤ркениет тарихы''.
20.30 Дамафон. 20.55 Мєњгілік рух.
21.00 Концерт. 22.10 К.ф. ''Ќыз
Жібек''.

22.50 Балет. 0.00 ''Крэнфорд''.

8.35 М.х. 9.00 М.ф. ''Снежная
королева''. 10.15 М.с. 10.50 М.ф. ''Се-
зон охоты''. 13.00 Х.ф. ''Зубная фея-
2''. 14.45 М.с. 16.30 Салем ВОХ. 17.30
Кμњілді таспа. 18.00 Жасырын каме-
ра. 18.30 М.х. 19.00 М.ф. ''Монстры
на каникулах''. 20.40 Х.ф. ''Нью-йор-
кское такси''. 22.30 К‰лкі базар. 23.00
Ењ к‰лкілі єртістер. 0.00 Х.ф. ''Папа,
досвидос''.

9.00 М.ф. ''Три богатыря и Ша-
маханская царица''. 10.15 Х.ф. ''Муж-
чина с гарантией''. 12.00 Концерт.
14.30 Айна online. 15.00 Смехопано-
рама. 15.30 Песни для Аллы. 18.00
Т.х. ''Арам аќша. Адал махаббат''.
19.00 Концерт. 21.00 Х.ф. ''С 8 Мар-
та, мужчины''. 23.00 М.ф. ''Три бога-
тыря и Шамаханская царица''. 0.20
Т.с. ''Темное дитя''.

10 наурыз,10 наурыз,10 наурыз,10 наурыз,10 наурыз,
сейсенбісейсенбісейсенбісейсенбісейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Сырѓа-
лым''. 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
''Єпке''. 12.30 Жањалыќтар. 12.45 ¦лы
Жењіске - 70 жыл. 12.55 Спорт. 13.15
Алањ. 14.05 Сыр с±хбат. 14.35 М.ф.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 ''Келін''.
17.00 Жарќын бейне. 17.30 Жањалыќ-
тар. 17.50 ¤зекжарды. 18.15 Ас бол-
сын! 19.10 Ќылмыс пен жаза. 19.35
''Єпке''. 20.30 Жањалыќтар. 21.05
Айтуѓа оњай... 21.50 ''Сырѓалым''.
22.45 ''Келін''. 23.30 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Спорт без границ.
11.45 Магия кухни. 12.15 ''Дворец
Абдин''. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
''Страх в твоем доме''. 14.00 Т.с.
''Долгий путь домой''. 15.00 Ново-
сти. 15.15 Д.ф. ''Єр ‰йдіњ сыры
басќа''. 15.45 Сєтті сауда. 16.15 М.с.
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас.
17.45 Экономкласс. 18.00 Новости.
18.15 Т.х. ''С‰рбойдаќ''. 19.00 Біздіњ
‰й. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Бюро
расследований. 21.00 Новости.
21.30 ''Дворец Абдин''. 22.15 ''След''.
23.00 Арнайы хабар. 23.30 Жања-
лыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
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7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Сырѓа-
лым''. 10.50 Айтуѓа оњай. 11.35
''Єпке''. 12.30 Жањалыќтар. 12.50
Поэзия єлемі. 13.15 Зањ жєне біз.
14.00 Шарайна. 14.30 М.ф. 15.05
Єйел баќыты. 16.10 ''Келін''. 17.00
''¦лт маќтанышы''. 17.30 Жањалыќ-
тар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10 Ќыл-
мыс пен жаза. 18.40 Мыњ т‰рлі ма-
мандыќ. 19.10 Журналистік зерттеу.
19.35 ''Єпке''. 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 ''Ќара
шањыраќ''. 22.45 ''Келін''. 23.30 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.00 Жања-
лыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Спорт єлемі. 11.45
Магия кухни. 12.15 ''Дворец Абдин''.
13.00 Жањалыќтар. 13.15 ''Страх в
твоем доме''. 14.00 ''Долгий путь
домой''. 15.00 Новости. 15.15 ''Єр
‰йдіњ сыры басќа''. 15.45 Сєтті сау-
да. 16.15 М.с. 17.00 Жањалыќтар.
17.15 Кμзќарас. 17.45 100 бизнес-

12 наурыз12 наурыз12 наурыз12 наурыз12 наурыз,,,,,
бейсенбібейсенбібейсенбібейсенбібейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Сырѓа-
лым''. 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
''Єпке''. 12.30 Жањалыќтар. 12.50
Агробизнес. 13.15 Журналистік зер-
ттеу. 14.10 Жан жылуы. 14.35 М.х.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 ''Келін''.
17.00 ''¦лт маќтанышы''. 17.30 Жа-
њалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
Мєлім де беймєлім Ќазаќстан. 19.10
Индустрияландыру: ±лттыќ μндіріс.
19.35 ''Єпке''. 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 ''Ќара
шањыраќ''. 22.45 ''Келін''. 23.30 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.00 Жања-

7.00 Єн шашу. 7.20 Х.ф. ''Интуи-
ция''. 9.00 Т.х. ''М±рагер''. 10.00
Жањалыќтар. 10.30 Т.с. ''Фериха''.
11.30 Т.х. ''Ќыз ѓ±мыры''. 13.00 Х.ф.
''Карнавал''. 16.10 ''М±рагер''. 17.30
''Фериха''. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00
Концерт. 20.35 Арнайы жоба. 21.00
Т.с. ''Вангелия''. 22.00 ''Фериха''.
23.00 Х.ф. ''Сказ о розовом зайце''.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 Концерт.
10.05 Школа кочевников. 10.35 Д.ф.
''Дала экспресі''. 12.05 ''М. Фриман-
мен бірге уаќыт пен кењістік тылсы-
мына бойлау''. 13.05 Онлайн Аста-
на. 14.35 Концерт Л. Фабиан. 16.00
''XXI ѓасыр кμшбасшысы''. 17.30
Т±њѓыштар. 18.05 ''М. Фриманмен
бірге уаќыт пен кењістік тылсымына
бойлау''. 19.20 Ученый совет. 20.10
Н±рлы Отау. 20.30 Наше кино. 21.00
Кітапхана. 21.30 Легенды и мифы
Оперного. 22.00 Онлайн Астана.

тар. 9.30 Ертегілер. 9.55, 11.25,
12.55, 13.45, 15.55, 16.55, 19.25,
21.35 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 ''Ночные ласточки''. 11.30
Первая студия. 12.00 ''Финес пен
Ферб''. 12.30 Данышпан ќарѓа. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 13.45
Пока жива память. 14.00 К.ф. ''Же-
р±йыќ''. 16.00 ''Гордость и преду-
беждение''. 17.00 Магия природы.
17.30 М.ф. 17.45 Мєњгілік рух. 17.50
Жањалыќтар. 18.10 Даму діњгектері.
18.25 Новости. 18.50 Пока жива
память. 18.55 ''Жас ±лан''. 19.30
Бірінші студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Ажар. 21.00 Новости. 21.30
Пока жива память. 21.35 ''Ночные
ласточки''. 23.00 ''Парыз''. 0.20 Жа-
њалыќтар.

7.00 Концерт. 7.50 Суперпапа.
8.30 Такси. 9.00 ''М±рагер''. 10.00
Жањалыќтар. 10.30 ''Фериха''. 11.30
''Ќыз ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар.
13.10 Арнайы жоба. 13.35 М.ф. 14.00
Новости. 14.10 ''Вангелия''. 15.15
''М±рагер''. 16.35 Kaznet. 17.00 Так-
си. 17.30 ''Фериха''. 18.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
''20:30''. 21.00 ''Вангелия''. 22.00 ''Фе-
риха''. 23.00 Сырласу. 23.50 Жања-
лыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Экопия.
Умные здания, достойная жизнь''.
10.05 Саѓыныш сазы. 10.35 Ќылќа-

лыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Экономкласс. 11.45
Магия кухни. 12.15 ''Дворец Абдин''.
13.00 Жањалыќтар. 13.15 ''Страх в
твоем доме''. 14.00 ''Долгий путь
домой''. 15.00 Новости. 15.15 ''Єр
‰йдіњ сыры басќа''. 15.45 Сєтті сау-
да. 16.15 М.с. 17.00 Жањалыќтар.
17.15 Кμзќарас. 17.45 Бизнес сыры.
18.00 Новости. 18.15 ''Ѓашыќ ж‰рек''.
19.00 Жекпе-жек. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Моя история войны. 21.00
Новости. 21.30 ''Дворец Абдин''.
22.15 ''След''. 23.00 Біздіњ ‰й. 23.45

Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Ертегілер. 9.55, 11.25,
12.55, 13.45, 15.55, 16.55, 19.25,
21.35 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 ''Ночные ласточки''. 11.30 Пер-
вая студия. 12.00 ''Финес пен Ферб''.
12.30 Данышпан ќарѓа. 13.00 Жања-
лыќтар. 13.30 Новости. 13.45 Пока
жива память. 14.00 Х.ф. ''Спецаген-
ты на отдыхе''. 16.00 ''Гордость и
предубеждение''. 17.00 Магия при-
роды. 17.30 М.ф. 17.45 Мєњгілік рух.
17.50 Жањалыќтар. 18.15 Третий

тайм. 18.25 Новости. 18.50 Пока
жива память. 18.55 ''Жас ±лан''. 19.30
Бірінші студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Бойт±мар. 21.00 Новости.
21.30 Пока жива память. 21.35 ''Ноч-
ные ласточки''. 23.00 ''Парыз''. 0.20
Жањалыќтар.

7.00 ''20:30''. 7.30 Жањалыќтар.
8.00 ''Кто в доме хозяин?''. 8.30 Так-
си. 9.00 ''М±рагер''. 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 ''Фериха''. 11.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Біз біргеміз. 13.35 Той жыры. 14.00
Новости. 14.10 ''Вангелия''. 15.15
''М±рагер''. 16.35 Kaznet. 17.00 Так-

си. 17.30 ''Фериха''. 18.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
''20:30''. 21.00 ''Вангелия''. 22.00 ''Фе-
риха''. 23.00 Sky-studio. 23.50 Жа-
њалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Экопия.
Умные здания, достойная жизнь''.
9.35 TED: Идеи, достойные распро-
странения. 10.05 Саѓыныш сазы.
10.35 Школа кочевников. 11.00 ''Эв-
рика''. 11.30 ''Кемел кењістік''. 12.05
''М. Фриманмен бірге уаќыт пен
кењістік тылсымына бойлау''. 13.05

Онлайн Астана. 15.00 ''Крэнфорд''.
16.00 ''Лидер XXI века''. 17.30 ''‡кілі
домбыра''. 18.05 ''М. Фриманмен
бірге уаќыт пен кењістік тылсымына
бойлау''. 19.50 Ќылќалам. 20.40
Семь муз. 21.00 Казахстан в пись-
мах. 21.20 ''Танцующий мир''. 22.00
Онлайн Астана. 22.50 Концерт. 0.00
''Крэнфорд''.

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''. 10.00
''Интерны''. 10.30 ''Патруль''. 11.00
Однажды в России. 11.30 ''Сашата-
ня''. 12.00 ''Деффчонки''. 12.30 ''Ре-

9 наурыз9 наурыз9 наурыз9 наурыз9 наурыз,,,,,
 д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі

историй. 18.00 Новости. 18.15
''Ѓашыќ ж‰рек''. 19.00 Біздіњ ‰й.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Моя исто-
рия войны. 21.00 Новости. 21.30
''Дворец Абдин''. 22.15 ''След''. 23.00
Біздіњ ‰й. 23.45 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.30 Ертегілер. 9.55,
11.25, 12.55, 13.45, 15.55, 16.55,
19.25, 21.35 Телемаркет. 10.00
Новости. 10.30 ''Ночные ласточ-
ки''. 11.30 Первая студия. 12.00
''Финес пен Ферб''. 12.30 Даныш-
пан ќарѓа. 13.00 Жањалыќтар.
13.30 Новости. 13.45 Пока жива
память. 14.00 К.ф. ' 'Сен мені
±мыт''. 16.00 ''Гордость и преду-
беждение''. 17.00 Магия природы.
17.30 М.ф. 17.45 Мєњгілік рух.
17.50 Жањалыќтар. 18.10 Регион/
10. 18.25 Новости. 18.50 Пока
жива память. 18.55 ''Жас ±лан''.
19.30 Бірінші студия. 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 1001 формула ус-
пеха. 21.00 Новости. 21.30 Пока
жива память. 21.35 ''Ночные лас-
точки''. 23.00 ''Парыз''. 0.20 Жања-
лыќтар.

7.00 ''20:30''. 7.30 Жањалыќтар.
8.05 ''Кто в доме хозяин?''. 8.30 Так-
си. 9.00 ''М±рагер''. 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 ''Фериха''. 11.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Д.ф. ''Сырты б‰тін...''. 13.35 Д‰ние
жарыќ. 14.00 Новости. 14.10 ''Ванге-
лия''. 15.15 ''М±рагер''. 16.35 Kaznet.
17.00 Такси. 17.30 ''Фериха''. 18.30
''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 ''20:30''. 21.00 ''Вангелия''.
22.00 ''Фериха''. 23.00 Концерт. 23.40
Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Экопия.
Умные здания, достойная жизнь''.
9.40 TED. Идеи, достойные распро-
странения. 10.05 ''Ѓасырлар пер-
несі''. 10.35 Кітапхана. 11.05 Реаль-
ная наука. 11.30 ''Кемел кењістік''.
12.05 ''М. Фриманмен бірге уаќыт пен
кењістік тылсымына бойлау''. 13.05
Онлайн Астана. 14.05 Д.ф. ''Ќасым-
хан Шанин''. 15.00 ''Крэнфорд''.
16.30 Таѓдырлы хаттар. 17.00 Идеи,
достойные распространения. 17.30
''Эйнштейн ізімен''. 18.05 ''М. Фри-

манмен бірге уаќыт пен кењістік тыл-
сымына бойлау''. 19.00 TED: Тара-
туѓа т±рарлыќ идеялар. 19.50 Тарих
айнасы: ањыз бен аќиќат. 21.30 Му-
зей звуков. 22.00 Онлайн Астана.
22.50 Концерт. 0.00 ''Крэнфорд''.

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''. 10.00
''Интерны''. 10.30 ''Патруль''. 11.00
Однажды в России. 11.30 ''Сашата-
ня''. 12.00 ''Деффчонки''. 12.30 ''Ре-
альные пацаны''. 13.00 М.с. 16.30
''Ѓарыштан келген ѓашыѓым''. 17.40
''З±лым ќыз''. 19.00 ''Деффчонки''.
19.30 ''Сашатаня''. 20.00 Однажды в
России. 20.30 Ревю. 21.00 ''Универ''.
21.30 ''Интерны''. 22.00 ''Патруль''.
22.30 Ревю. 23.00 Кμњілді таспа.
23.30 Жасырын камера. 0.00 Х.ф.
''Ничего себе поездочка-2: смерть
впереди''.

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Домашний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Айна online. 15.00 ''Гадалка''. 16.00
''Виктория''. 17.00 ВООМ! 18.00

''Арам аќша. Адал махаббат''. 19.00
Айна online. 19.30 Моя история. Ф.
Абдраимов. 20.00 7 NEWS. 21.00 Мои
прекрасные. 23.00 Ќорќыныш фак-
торы. 0.00 Т.с. ''Демоны да Винчи''.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 8.00 ''‡мітіњді ‰збе''. 9.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 10.00 ''6 кадров''. 11.00 ''Ма-
жор''. 12.00 Мультсериалы. 15.00 Єзіл
студио. 16.00 ''Городские легенды''.
17.00 ''6 кадров''. 18.00 ''Анжелика''.
19.00 ''Мажор''. 20.00 Информбюро.
21.00 ''‡мітіњді ‰збе''. 22.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 23.00 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф. ''Су-
пермен 3''. 3.00 Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 ''Гос-
пожа горничная''. 14.00 Винтаж. 14.30
Baby ГИД. 15.00 ''Выхожу тебя ис-
кать''. 16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.
17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Єн
кеш. 19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ќыл-
мыстыќ іс №. 20.00 РТН. 20.30 Джи-
перы. 21.00 ''Госпожа горничная''.
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лам. 11.00 Легенды и мифы Оперно-
го. 11.30 ''¤нер ырѓаѓы''. 12.05 ''М.
Фриманмен бірге уаќыт пен кењістік
тылсымына бойлау''. 13.05 Онлайн
Астана. 14.05 Н±рлы Отау. 15.00
''Крэнфорд''. 16.00 Научная нефан-
тастика. 16.25 ¦лы дала мєдениеті.
17.30 ''‡кілі домбыра''. 18.05 ''М. Фри-
манмен бірге уаќыт пен кењістік тыл-
сымына бойлау''. 19.30 Б‰гінгі ѓылым.
21.40 Археология. Бабалар м±расы.
22.00 Онлайн Астана. 22.50 Балет
''Баядерка''. 0.00 ''Крэнфорд''.

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын ка-
мера. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.00 ''Интерны''. 10.30 ''Патруль''.
11.00 Однажды в России. 11.30
''Сашатаня''. 12.00 ''Деффчонки''.
12.30 ''Реальные пацаны''. 13.00
М.с. 16.30 ''Ѓарыштан келген ѓашы-
ѓым''. 17.40 ''З±лым ќыз''. 19.00
''Деффчонки''. 19.30 ''Сашатаня''.
20.00 Однажды в России. 20.30

Ревю. 21.00 ''Универ''. 21.30 ''Ин-
терны''. 22.00 ''Патруль''. 22.30
Ревю. 23.00 Кμњілді таспа. 23.30
Жасырын камера. 0.00 Х.ф. ''Иден-
тификация''.

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Домашний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Айна online. 15.00 ''Гадалка''. 16.00
Т.с. ''Виктория''. 17.00 Икона стиля.
18.00 ''Арам аќша. Адал махаббат''.
19.00 Айна online. 19.30 Моя исто-
рия. Д. Ахмадиева. 20.00 7 NEWS.
21.00 Х.ф. ''Следователь Протасов''.
23.00 Ќорќыныш факторы. 0.00 ''Тем-
ное дитя''.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 Т.с. ''Сен
келерсіњ 2''. 8.00 Т.с. ''‡мітіњді ‰збе''.
9.00 Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 10.00 ''6 кадров''. 11.00 Т.с.
''Мажор''. 12.00 Мультсериалы. 15.00
Т.с. ''Нархоз''. 16.00 ''Городские ле-
генды''. 17.00 ''6 кадров''. 18.00 Т.с.
''Анжелика''. 19.00 ''Мажор''. 20.00
Информбюро. 21.00 ''‡мітіњді ‰збе''.
22.00 ''Сен келерсіњ 2''. 23.00 Алда-
распан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
1.00 Х.ф. ''Супермен 2''. 3.00 Кон-
церт.

7.00 Разбудильник. 9.00 Древ-
ние тюрки. Штрихи к портрету. 9.30

М.с. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 Т.с.
''Госпожа горничная''. 14.00 Дело №.
14.10 Солнечная кухня. 14.40 Стиль
жизни. 15.00 Т.с. ''Выхожу тебя ис-
кать''. 16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.
17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Кон-
церт. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Ќоѓам жєне єйел. 20.00 РТН. 20.30
Дело №. 20.50 ''Госпожа горничная''.
22.00 РТН. 22.30 Группа здоровья.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панорама
дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Т.с. ''Ва-
ренька. И в горе, и в радости''. 12.00
''Ду ќол шоколад''. 12.55 Жањалыќ-
тар. 13.00 Лучший город.KZ. 13.10
Ашыѓын айтќанда. 14.00 П@утina+.
14.50 112. 15.00 Т.с. ''ППС''. 16.45
Давай поженимся. 17.50 Т.с. ''Плюс
любовь''. 18.50 Пусть говорят. 20.00
Новости. 20.40 ''С‰йген жар''. 21.40
Жањалыќтар. 22.20 Т.х. ''Джодха
жєне Акбар''. 23.20 П@утina. 23.45
Лучший город.KZ. 23.55 ''Долгий
путь домой''.

6.25 ''Япыр-ай''. 7.15 ''Жанќияр
патшайым''. 8.05 ''Ќайран заман.
Жалѓасы''. 11.40 Другая правда.
12.35 Главная редакция. 13.15 ''Лес-
ник''. 15.10 Не ври мне. 16.10 ''Ма-
хаббат м±њы''. 17.45 ''М±здан суыќ,
оттан ыстыќ''. 18.45 КТК ќоржынынан.
19.45 Оњай олжа. 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Диагноз. 22.15
''Год в Тоскане''. 0.00 ''Лесник''.

22.00 РТН. 22.30 В ладу с приро-
дой. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Пано-
рама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 ''Варень-
ка. И в горе, и в радости''. 12.00 ''Ду
ќол шоколад''. 12.55 Жањалыќтар.
13.00 Лучший город.KZ. 13.10 Ашы-
ѓын айтќанда. 14.00 П@утina+. 14.50
112. 15.00 Т.с. ''Департамент''. 16.45
Давай поженимся. 17.50 ''Плюс лю-
бовь''. 18.50 Пусть говорят. 20.00
Новости. 20.40 ''С‰йген жар''. 21.40
Жањалыќтар. 22.20 ''Джодха жєне Ак-
бар''. 23.20 П@утina. 23.45 Лучший
город.KZ. 23.55 ''Долгий путь домой''.

6.45 ''Япыр-ай''. 7.35 Жањалыќ-
тар. 8.05 ''Ќайран заман. Жалѓасы''.
9.15 Оњай олжа. 10.00 Х.ф. ''Рас-
смешить бога''. 12.00 Новости. 12.40
Диагноз. 13.15 ''Лесник''. 14.10 Се-
мейные драмы. 15.10 Не ври мне.
16.10 ''Махаббат м±њы''. 17.45
''М±здан суыќ, оттан ыстыќ''. 18.45
КТК ќоржынынан. 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Черный квад-
рат. 22.15 ''Год в Тоскане''. 0.00
''Лесник''.

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 ''Ризамын''. 8.00
Мультсериалы. 9.30 М.ф. ''Том и
Джерри: быстрый и бешеный''. 11.00
Єзіл студио. 12.00 Фильм-концерт,
посвященный 8 Марта. 15.00 Индий-
ские фильмы ''Танцор диско'',
''Танцуй, танцуй!'' 21.00 Концерт.
22.00 Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 00.00 Х.ф. ''Атака пауков''.
2.00 Х.ф. ''Супермен''. 4.00 Концерт.

7.00 Профессиональный разговор.
7.30 Лица независимости. 8.00 М.с.
9.00 Д.ф. ''Играем Чехова''. 10.00 Моя
правда. 11.00 Сержанєлініњ єн кеші.
13.00 Неизведанный Казахстан. 13.30
Территория происшествий. 14.00 Д.с.
''В поисках истины''. 15.00 Фестиваль
современной этнической музыки.
16.00 М.ф. 17.00 Ж±лдызды єуендер.
19.30 По диким местам. 20.00 Вин-
таж. 20.50 Торговый дом. 21.10 В ладу
с природой. 21.30 ''50 хитов Е.Шакее-

ва''. 22.30 Baby ГИД. 23.00 В поисках
истины. 0.00 Концерт Е. Жагалтае-
ва.

6.00 Т.х. ''С‰йген жар''. 6.40 К.ф.
''Игры разума''. 8.10 101 кењес. 8.30
П@утina+. 8.50 Жањалыќтар. 9.00
Х.ф. ''Москва слезам не верит''. 11.50
Лучший город.KZ. 12.05 ''Ду ќол шо-
колад''. 13.00 101 кењес. 13.25 Карао-
ке такси. 13.55 П@утina+. 14.50 Женя
Белоусов. ''Он тебя не любит ниско-
лечко''. 15.50 Песни для любимых.
17.10 Т.с. ''Слабая женщина''. 21.00
''С‰йген жар''. 23.35 Лучший город.KZ.
23.45 Т.с. ''Долгий путь домой''.

8.40 Базар жоќ алањы. 10.00 Т.с.
''Доярка из Хацапетовки''. 13.45 Х.ф.
''Девчата''. 15.40 Т. Забированыњ кон-
церті. 17.45 Т.х. ''М±здан суыќ, оттан
ыстыќ''. 19.45 Оњай олжа. 21.00 Глав-
ная редакция. 21.45 Т.с. ''Год в Тос-
кане''. 23.40 Т.с. ''Лесник''.

НТК

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТАСТАНА
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7.00 Концерт. 8.40 Агробизнес.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.40
Ас болсын! 11.25 Єзіл єлемі. 13.00
Поэзия єлемі. 13.30 Телќоњыр. 14.15
Т.х. ''¦стаз''. 16.10 К.ф. ''Сен ќасым-
да болмасањ''. 17.30 Жањалыќтар.
17.50 К.ф. ''Сен ќасымда болмасањ''.
18.50 Концерт. 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Сенбілік кездесу. 22.30 Жай-
дарман. 0.00 Жањалыќтар. 0.30 К.ф.
''Шерлок''.

7.00 Концерт. 8.30 М.с. 9.00 Бар-
мысыњ, бауырым? 9.45 Продвопрос.
10.00 Спорт без границ. 10.30 М.ф.
12.00 Х.ф. ''Флика''. 13.45 Орталыќ
хабар. 14.45 Ж±лдызды дода. 16.15
Єн кеш. 17.30 Тур де Франс. 18.00
Х.ф. ''Шаг вперед-2''. 20.00 Бенефис-
шоу. 21.00 Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. ''Бан-
ды Нью-Йорка''. 23.45 К.ф. ''Грекия-

14

7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Сырѓа-
лым''. 10.55 Айтуѓа оњай. 11.40
''Єпке''. 12.30 Жањалыќтар. 12.50
Индустрияландыру: ±лттыќ μндіріс.
13.10 Кμкпар. 13.55 Жарќын бейне.
14.30 М.х. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
''Келін''. 17.00 Жан жылуы. 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
Меніњ Ќазаќстаным. 18.40 Д.ф.
''Ѓасырлар ‰ні''. 19.10 Иман айнасы.
19.35 ''Єпке''. 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 Шын
ж‰ректен. 22.45 ''Келін''. 23.30 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.00 Жања-
лыќтар. 0.55 К.ф. ''Ќауын''.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Сєтті сауда. 11.45
Магия кухни. 12.15 ''Дворец Абдин''.
13.00 Жањалыќтар. 13.15 ''Страх в
твоем доме''. 14.00 ''Долгий путь
домой''. 15.00 Новости. 15.15 ''Єр
‰йдіњ сыры басќа''. 15.45 Сєтті сау-
да. 16.15 ¦лт саулыѓы. 17.00 Жања-

ныњ естен кетпес жазы''.

8.00 Жањалыќтар. 8.30 Мєњгілік
рух. 8.35 Ертегілер. 9.00 Новости.
9.30 Пока жива память. 9.35 К.ф.
''Алдар Кμсе''. 11.35, 11.55, 13.55,
16.30 17.55 18.25, 19.55 Телемар-
кет. 11.40 Регион/10. 12.00 Телетрип-
тих ''00.00''. 13.00 Третий тайм. 13.25
Д.с. ''Паула''. 13.55 Пока жива па-
мять. 14.00 Концерт. 15.35 ''¤ркени-
ет тарихы''. 16.25 М.с. 17.00 Т.с.
''Клятва отца''. 18.00 Пока жива па-
мять. 18.30 Т.с. ''Атлантида''. 19.30
Мєлім де беймєлім. 19.55 Мєњгілік
рух. 20.00 Алдаспан. 20.30 Дама-
фон. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.30 Х.ф.
''Путешествие на Кон-Тики''.

8.00 Єн шашу. 8.55 Такси. 9.20
Суперпапа. 10.00 М.ф. 10.45 Кaznet.
11.05 Д‰ние жарыќ. 11.30 ''Ќыз

ѓ±мыры''. 13.00 Т.с. ''Обмани, если
любишь''. 15.05 К.ф. ''Ќ±раќ кμрпе''.
16.55 Концерт. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''.
20.05 Ел аузында. 20.30 ''20:30''.
21.20 Sky-studio. 22.10 Концерт.
23.25 Х.ф. ''Ярды''.

8.00 Концерт. 9.30 Єдебиет
єлемі. 10.55 Золотая середина. 12.00
Д.ф. ''Ѓылым жолындаѓы''. 13.05 ''Ара-
бияныњ т±мса табиѓаты''. 14.05 Де-
бют Н. Цудзи в Карнеги Холле. 16.00
XXI ѓасыр кμшбасшысы. 17.30 Ар-
найы жоба. 19.00 Х.ф. ''Ботагоз''.
21.05 Концерт. 22.20 Джаз. 23.25
''Ай''. 0.20 Ѓылымда тμњкеріс жаса-
ѓан ашылымдар.

8.35 М.х. 9.00 М.ф. ''Барби: ска-
зочная страна моды''. 10.30 М.ф.
12.30 С‰йікті жануарлар. 13.00 К‰лкі
базар. 13.25 Тематик-шоу. 14.30 М.х.

16.10 Х.ф. ''Месть пушистых''. 18.00
К‰лкі базар. 18.25 Жасырын каме-
ра. 19.30 Караоке-киллер. 20.30
Х.ф. ''Перевозчик-3''. 22.30 Х.ф.
''Значит война''.

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 М.с.
9.30 Орел и решка. 10.30 Я шопого-
лик. 11.00 СвиДЕТИли. 11.30 Страс-
ти у плиты. 12.00 К.ф. ''Ќашќын
к‰йеу''. 15.00 Х.ф. ''Любовь одна''.
17.00 Человек-невидимка. 18.00
Жанкештілер жарысы. 19.00 Айна
online. 20.00 Х.ф. ''Выкуп''. 22.00
Другими словами. 22.40 Бокс. 0.00
''Демоны да Винчи''.

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 ''Ризамын''. 8.00
Мультсериалы. 9.30 Єзіл студио.
11.00 ''Дом рецептов''. 11.30 ''Налег-
ке''. 12.00 ''Ж±лдызды шањыраќ''.
12.30 Алдараспан, Шаншар, Ныса-
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7.00 Концерт. 8.30 Мєлім де
беймєлім Ќазаќстан. 9.00 Б‰гін жек-
сенбі. 10.30 М.ф. 11.20 Аќсауыт.
11.50 Сенбілік кездесу. 13.15 Ша-
райна. 13.45 Келбет. 14.15 ''¦стаз''.
16.10 Баламен бетпе-бет. 16.25 М.ф.
17.05 Концерт. 18.35 Єзіл єлемі.
20.00 Апта. 21.00 Б. Сємединова-
ныњ шыѓармашылыќ кеші. 22.35
Алањ. 23.25 К.ф. ''Шерлок''.

7.00 Концерт. 8.30 Айбын. 9.00
Жеті к‰н. 10.00 Ас арќау. 10.30 Спорт
єлемі. 11.00 М.ф. 12.30 Х.ф. ''От-
скок''. 14.00 Бенефис-шоу. 15.00 ''Ма-
хаббат ±ясы''. 17.15 Кеше ѓана. 18.15
Моя история войны. 18.30 Концерт

К. Нуртаса. 20.00 Ду-думан. 21.00
Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. ''Человек нояб-
ря''. 0.00 К.ф. ''Єулие Валентин к‰нін
жек кμремін''.

8.00 М.ф. 8.30 Мєњгілік рух.
8.35 Концерт. 10.00 К.ф. ''Лин-
кольнді ќ±тќару''. 11.40 Даму діњгек-
тері. 11.55 Пока жива память.
12.00 1001 формула успеха. 12.10
Данышпан ќарѓа. 12.30 Сап т‰зе!
12.55 Мєњгілік рух. 13.00 Д.с.
''¤ркениет тарихы''. 13.55 Пока
жива память. 14.00 Концерт. 16.25,
19.25 Телемаркет. 16.30 ''Паула''.
17.00 ''Клятва отца''. 18.00 Мєњгілік
рух. 18.30 ''Атлантида''. 19.30 Вол-
шебный фонарь. 20.00 Бойт±мар.
20.25 Пока жива память. 20.30
Вызов. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.30
Х.ф. ''Параллельные миры''.

8.00 Х.ф. ''Повесть о настоящем
человеке''. 9.45 Такси. 10.15 Кон-
церт. 11.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 12.50 ''Об-
мани, если любишь''. 14.55 Х.ф. ''Су-
перневестка''. 16.55 Д.ф. ''Сырты
б‰тін...''. 17.20 Сырласу. 18.10 Бай
бол. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 20.05 Той
жыры. 20.30 ''20:30''. 21.20 Х.ф. ''Оли-
вер Твист''. 0.00 ''¦мытылмас''.

8.05 ‡кілі домбыра. 8.35 Саѓы-
ныш сазы. 10.10 Концерт. 11.30
Атакєсіп. 12.00 Джаз. 13.05 ''Араби-
яныњ т±мса табиѓаты''. 14.05 Уче-
ный совет. 15.30 Лови момент.
16.00 Лидер XXI века. 17.00 Кон-
церт. 19.30 Х.ф. ''Ностальгия''. 21.45
Концерт.

9.00 М.ф. ''Бетховен-4''. 10.50
М.ф. ''В некотором царстве''. 13.00
Х.ф. ''Алмазный пес''. 15.00 М.х.
15.20 К‰лкі базар. 15.45 Алтын тас-
па. 16.45 Ењ к‰лкілі єртістер. 17.40
М.х. 18.00 Х.ф. ''Значит война''. 20.00
Битва экстрасенсов. 21.20 Карао-
ке-киллер. 22.20 Тематик-шоу. 0.00
Х.ф. ''Хижина в лесу''.

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 М.с.
9.20 Дерзкие проекты. 10.10 Маши-
на будущего. 11.00 Выжить любой
ценой. 12.00 К.ф. ''Ескі махаббат''.
15.00 Х.ф. ''Золушка. ru''. 16.45
ВООМ! 18.00 Жанкештілер жарысы.
19.00 Айна онлайн. 20.00 Нысана.
20.30 Кім білген. 21.00 Один в один-
2. 0.00 ''Демоны да Винчи''.

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-

сана к‰нделігі. 7.00 ''Ризамын''. 8.00
Мультсериалы. 9.30 Єзіл студио.
11.00 ''Дом рецептов''. 11.30 ''Сєт
сапар''. 12.00 ''Ж±лдызды шањыраќ''.
12.30 Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 14.30 М.ф. ''Ветер крепча-
ет''. 17.00 Х.ф. ''Путешествие 2: та-
инственный остров''. 19.00 Х.ф. ''Ас-
терикс и Обеликс в Британии''. 21.00
Фильм-концерт. 00.00 Х.ф. ''Филосо-
фы: уроки выживания''. 2.00 Х.ф. ''Мы
- одна команда''. 4.00 Концерт.

7.00 М.ф. 9.00 Торговый дом. 9.30
М.с. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 Киноклуб. 11.30 Сол-
нечная кухня. 12.00 ПроАгро. 12.30
РТН Подробности. 13.20 Винтаж.
14.00 Хит-парад. 15.00 Ќоѓам жєне
єйел. 15.30 Ж±лдызды єуендер.
17.00 ''Выхожу тебя искать''. 20.30
Тет-а-тет. 21.00 В поисках истины.
22.00 По диким местам. 23.00 Моя
правда. 0.00 Е. Шакеев.
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лыќтар. 17.15 Бармысыњ, бауырым?
18.00 Новости. 18.15 Бокс. ''Астана
Арланс'' - ''Гусары Рафако''. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Сильные духом.
21.00 Новости. 21.30 Х.ф. ''Три дня
на побег''. 1.30 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Ертегілер. 9.55, 11.25,
12.55, 13.45, 15.55, 16.55, 19.25,
21.35 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 ''Ночные ласточки''. 11.30 Пер-
вая студия. 12.00 ''Финес пен Ферб''.
12.30 Данышпан ќарѓа. 13.00 Жања-
лыќтар. 13.30 Новости. 13.45 Пока
жива память. 14.00 К.ф. ''Жиде, ке-
шіккен махаббат''. 16.00 ''Гордость
и предубеждение''. 17.00 Магия при-
роды. 17.30 М.ф. 17.35 Мєњгілік рух.
17.50 Жањалыќтар. 18.15 Алдаспан.
18.25 Новости. 18.50 Пока жива па-
мять. 18.55 ''Жас ±лан''. 19.30 Бірінші
студия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Ќазаќстан-2050. 21.00 Новости.
21.30 Пока жива память. 21.35 ''Ноч-
ные ласточки''. 23.00 Телетриптих
''00.00''. 0.00 Жањалыќтар.

7.00 ''20:30''. 7.30 Жањалыќтар.
8.00 ''Кто в доме хозяин?''. 8.30 Так-
си. 9.00 ''М±рагер''. 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 ''Фериха''. 11.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Sky-studio. 14.00 Новости. 14.10
''Вангелия''. 15.15 ''М±рагер''. 16.35
Д.ф. ''Сырты б‰тін...''. 17.00 Такси.
17.30 ''Фериха''. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 ''20:30''.
21.00 ''Вангелия''. 22.00 ''Фериха''.
23.00 Ел аузында. 23.25 Жањалыќ-
тар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Экопия.
Умные здания, достойная жизнь''. 9.35
TED: Идеи, достойные распростране-
ния. 10.05 Ѓасырлар пернесі. 10.35
''Эйнштейн ізімен''. 11.30 ''Кемел
кењістік''. 12.05 ''М. Фриманмен бірге
уаќыт пен кењістік тылсымына бой-
лау''. 13.05 Онлайн Астана. 15.00
''Крэнфорд''. 16.00 Под куполом. 17.30
Лови момент. 18.05 ''М. Фриманмен
бірге уаќыт пен кењістік тылсымына
бойлау''. 19.50 Тарих айнасы: ањыз

бен аќиќат. 21.40 Литературный клуб.
22.00 Онлайн Астана. 22.50 ''Мєњгілік
бала бейне'' драмасы.

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''. 10.00
''Интерны''. 10.30 ''Патруль''. 11.00
Однажды в России. 11.30 ''Сашата-
ня''. 12.00 ''Деффчонки''. 12.30 М.с.
16.30 ''Ѓарыштан келген ѓашыѓым''.
17.40 ''З±лым ќыз''. 19.00 ''Деффчон-
ки''. 19.30 ''Сашатаня''. 20.00 Однаж-
ды в России. 20.30 Ревю. 21.00 ''Уни-
вер''. 22.00 ''Интерны''. 22.30 Ревю.
23.00 Кμњілді таспа. 23.30 Жасырын
камера. 0.00 Х.ф. ''Перевозчик-3''.

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Домашний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Айна online. 15.00 Свидание со звез-
дой. 16.00 Икона стиля. 17.00 Из-
майловский парк. 18.00 ''Арам аќша.
Адал махаббат''. 19.30 KZландия.
20.00 7 NEWS. 21.00 Здравствуйте,

я ваша пятница! 23.00 Ќорќыныш
факторы. 0.00 ''Демоны да Винчи''.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 8.00 ''‡мітіњді ‰збе''. 9.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 10.00 ''6 кадров''. 11.00 ''Ма-
жор''. 12.00 Мультсериалы. 15.00
Єзіл студио. 16.00 ''6 кадров''. 17.30
''Анжелика''. 18.30 Шоу ''Уральские
пельмени''. 20.00 Информбюро.
21.00 ''‡мітіњді ‰збе''. 22.00 ''Сен
келерсіњ 2''. 23.00 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.
''Пятница 13''. 3.00 Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 ''Гос-
пожа горничная''. 14.00 В ладу с при-
родой. 14.25 Торговый дом. 14.45 Ки-
ноклуб. 15.00 ''Выхожу тебя искать''.
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Ж. Арыс-
танова. 19.00 Жањалыќтар. 19.30 По
диким местам. 20.00 РТН. 20.30 Груп-
па здоровья. 21.00 ''Госпожа горнич-

НТК

на к‰нделігі. 13.30 М.ф. ''Принцесса
Мононоке''. 16.00 М.ф. ''Самолеты''.
18.00 Х.ф. ''Путешествие 2: таин-
ственный остров''. 20.00 Фильм-кон-
церт с участием Кайрата Нуртаса.
23.00 Х.ф. ''Возвращение героя''. 1.00
Х.ф. ''Отважная''. 3.00 Х.ф. ''Детройт
- город рока''. 4.00 Концерт.

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 М.с. 10.20 Неизведанный
Казахстан. 10.50 Группа здоровья.
11.10 В поисках истины. 12.00 Лица
неизвестности. 12.30 Д.ф. ''Неизве-
стная версия''. 14.00 Єн-Хадиша кон-
церті. 16.00 ПроАгро. 16.30 Ќоѓам
жєне єйел. 17.00 Джиперы. 17.30
Ж±лдыз-топ. 18.30 ''Ќазаќстан бай-
таќ μлке''. 19.00 Ќылмыстыќ №. 19.30
Baby ГИД. 20.00 РТН Подробности.
20.50 Винтаж. 21.30 Солнечная кух-
ня. 22.00 По следам музейных неви-
димок. 22.30 З. Кμпбосын±лыныњ
шыѓармашылыќ кеші. 0.00 Панорама
недели.
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ная''. 22.00 РТН. 22.30 Солнечная
кухня. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Пано-
рама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 ''Варень-
ка. И в горе, и в радости''. 12.00 ''Ду
ќол шоколад''. 12.55 Ж±ма уаѓызы.
13.10 Ашыѓын айтќанда. 14.00
П@утina+. 14.50 112. 15.00 ''Депар-
тамент''. 16.45 Жди меня. 17.50
''Плюс любовь''. 18.50 Поле чудес.
20.00 Новости. 20.40 ''С‰йген жар''.
21.40 Жањалыќтар. 22.20 ''Джодха
жєне Акбар''. 23.20 П@утina. 23.45
Танцуй!

06.05 ''Япыр-ай''. 6.50 Жањалыќ-
тар. 7.15 ''Ќайран заман. Жалѓасы''.
8.20 КТК ќоржынынан. 10.00 Х.ф.
''Случайный попутчик''. 12.00 Ново-
сти. 12.40 Наша правда. 13.40 ''Лес-
ник''. 14.35 Семейные драмы. 15.30
Не ври мне. 16.25 ''Махаббат м±њы''.
17.15 ''Карадайы''. 19.45 Ж±лдызды
аќиќат. 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Но-
вости. 21.40 Наша правда. 22.40 Х.ф.
''У бога свои планы''. 0.35 Обзор мат-
чей Лиги Европы УЕФА.

6.00 К.ф. ''Игры разума''. 7.30
Ќылмыстыќ іс №. 8.00 Тањѓы пошта.
8.30 П@утina. 8.50 Жањалыќтар. 9.00
Новости. 9.10 Смак. 9.45 Х.ф. ''Я буду
рядом''. 11.35 Фабрика грез. 12.05
''Ду ќол шоколад''. 13.00 101 кењес.
13.25 Караоке такси. 14.00 П@утina+.
14.55 Кто хочет стать миллионером?
16.05 Т.с. ''Право на любовь''. 20.00
Новости. 20.30 Лучший город.KZ.
21.30 Кешкi кездесу. 22.50 Жањалыќ-
тар. 23.10 Тiлшi т‰йiнi. 23.35 Жања-
лыќтар. 23.55 Т.с. ''Следственный
комитет. ''Черный полковник''.

7.05 Х.ф. ''Роман с камнем''. 9.00
Ж‰рекжарды. 09.35 Шаншар. 10.10
Юрмала-2013. 12.00 Новости. 12.40
Наша правда. 13.35 Звездная жизнь.
14.35 Путь на Олимп. 15.10 Ж±лдыз-
ды аќиќат. 15.50 КТК ќоржынынан.
18.00 Ревизорро. 19.00 Унеси, что
сможешь. 19.35 ''Карадайы''. 21.00
Другая правда. 22.00 Очная ставка.
23.00 ''Беременна в 16''. 23.55 Той
BestStar.

6.00 Жањалыќтар. 6.20 Тiлшi
т‰йiнi. 6.45 Жањалыќтар. 7.00 ''Игры
разума''. 8.35 Жањалыќтар. 8.45 Вос-
кресные беседы. 9.00 Новости. 9.10
Здоровье. 10.10 ''Казлото''. 10.50
Идеальный ремонт. 11.55 ''Ду ќол
шоколад''. 12.45 101 кењес. 13.10
Караоке такси. 13.45 Кешкi кездесу.
15.00 Лучший город.KZ. 16.00 Доб-
рый вечер, Казхахстан! 17.10 Т.с.
''Тили-тили тесто''. 21.00 Аналитика.
22.00 П@утina+. 23.00 КВН. Первая
игра сезона.

7.35 М.с. 9.40 Звездная жизнь.
10.40 Х.ф. ''Три полуграции''. 14.20
Той BestStar. 15.40 КТК ќоржынынан.
18.00 Удиви меня. 19.00 Унеси, что
сможешь. 19.35 ''Карадайы''. 21.00
Портрет недели. 22.00 Слуги наро-
да. 22.50 Базар жоќ алањы. 23.50
Х.ф. ''Она сказала ''да''.

альные пацаны''. 13.00 М.с. 16.30
''Ѓарыштан келген ѓашыѓым''. 17.40
''З±лым ќыз''. 19.00 ''Деффчонки''.
19.30 ''Сашатаня''. 20.00 Однажды в
России. 20.30 Ревю. 21.00 ''Универ''.
21.30 ''Интерны''. 22.00 ''Патруль''.
22.30 Ревю. 23.00 Кμњілді таспа.
23.30 Жасырын камера. 0.00 Х.ф.
''Железный рыцарь''.

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-

мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Домашний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Айна online. 15.00 ''Гадалка''. 16.00
''У вас будет ребенок''. 17.00 СвиДЕ-
ТИли. 17.30 Страсти у плиты. 18.00
''Арам аќша. Адал махаббат''. 19.00
Айна online. 19.30 Моя история. О.
Шишигина. 20.00 7 NEWS. 21.00 Че-
ловек-невидимка. 23.00 Ќорќыныш
факторы. 0.00 ''Демоны да Винчи''.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Сен ке-

лерсіњ 2''. 8.00 ''‡мітіњді ‰збе''. 9.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 10.00 ''6 кадров''. 11.00 ''Ма-
жор''. 12.00 Мультсериалы. 15.00
Єзіл студио. 16.00 ''Городские ле-
генды''. 17.00 ''6 кадров''. 18.00 ''Ан-
желика''. 19.00 ''Мажор''. 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 ''‡мітіњді ‰збе''.
22.00 ''Сен келерсіњ 2''. 23.00 Алда-
распан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
1.00 Х.ф. ''Супермен 4''. 3.00 Кон-
церт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.

9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 ''Гос-
пожа горничная''. 14.00 Группа здо-
ровья. 14.25 Ќылмыстыќ іс №. 14.35
Профессиональный разговор. 15.00
''Выхожу тебя искать''. 16.00 Жања-
лыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 Концерт. 19.00 Жања-
лыќтар. 19.30 ''Ќазаќстан байтаќ
μлке''. 20.00 РТН. 20.30 ПроАгро.
21.00 ''Госпожа горничная''. 22.00
РТН. 22.30 Тет-а-тет. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 ''Варень-
ка. И в горе, и в радости''. 12.00 ''Ду
ќол шоколад''. 12.55 Жањалыќтар.
13.00 Лучший город.KZ. 13.10 Ашы-
ѓын айтќанда. 14.00 П@утina+. 14.50
112. 15.00 ''Департамент''. 16.45 Да-
вай поженимся. 17.50 ''Плюс лю-
бовь''. 18.50 Пусть говорят. 20.00
Новости. 20.40 ''С‰йген жар''. 21.40
Жањалыќтар. 22.20 ''Джодха жєне
Акбар''. 23.20 П@утina. 23.45 Луч-
ший город.KZ. 23.55 ''Долгий путь
домой''.

6.05 ''Япыр-ай''. 6.50 Жањалыќтар.
7.15 ''Ќайран заман. Жалѓасы''. 10.00
Х.ф. ''Героиня твоего романа''. 12.00
Новости. 12.40 Черный квадрат. 13.15
''Лесник''. 14.10 Семейные драмы.
15.10 Не ври мне. 16.10 ''Махаббат
м±њы''. 17.45 ''М±здан суыќ, оттан
ыстыќ''. 18.45 КТК ќоржынынан. 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.40
Наша правда. 22.40 ''Год в Тоскане''.
0.30 ''Лесник''.

31 АРНА АЛАУ

КТКЕВРАЗИЯ
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Жанкелдин ауданы-
ныњ аумаѓынан белгісіз
ањ табылды. Бойы т‰лкі
шамалас, ќ±йрыѓы ±зын,
т‰сі ќызыл-ќоњыр, басы
аюѓа ±ќсайтын ањды
Ќараѓаш ќонысындаѓы
Тањат Тєжібаев деген
шаруаныњ балалары та-
уып алѓан екен. Тањат
аѓамыздыњ баласы Ду-
лат Тєжібаев тањертењ
мал жайлауѓа шыќќанда

Белгісіз ањ табылды
белгісіз ањныњ μліп жат-
ќанын кμреді.

– Шамасы ќорадаѓы
малѓа шабуыл жасамаќќа
келген. Т‰н ортасында
єлгі ањ ќораныњ дєл ірге-
сіне дейін жаќындайды.
Біраќ абырой болѓанда
иттерім талап μлтірген.
Енді, міне, аќпарат ќ±рал-
дарын ќ±лаѓдар етіп
отырмын, – дейді Дулат
Тєжібаев телефон арќы-

лы сμйлескенімізде.
Жергілікті т±рѓындар
б±рын байќамаѓан хайуа-
натты росомахаѓа ±ќса-
тып отыр. Ал росомаха
кμбінесе Солт‰стік Аме-
рика мен Скандинавия
т‰бегін мекен етеді. Тыр-
наќтары ±зынша келген,
денесі борсыќтан сєл
ѓана ‰лкен жыртќыштар
тобыныњ μкілі. Ќазаќстан-
да кездеспейтін ањныњ

Торѓай жеріне ќалай кел-
гені беймєлім. Ќазір
ањныњ μлі денесі шаруа-
ныњ ќорасында ілініп т±р.
Айтуларынша, оныњ сал-
маѓы 10-15 келі шамасын-
да.

Ќасќырбай
 ЌОЙШЫМАНОВ.

Суретті т‰сірген
Дулат Тєжібаев.
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"Ќостанай ќаласы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ
бірыњѓай конкурс комиссиясы
(110000, Ќостанай ќаласы, Пушкин
кμшесі, 98, 301 каб., аныќтама те-
лефоны: 8 (7142)53-03-55, факс:
8(7142)53-39-80, электрондыќ
пошта: kadrykostanay@mail.ru)
"Б" корпусыныњ бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымдарына ор-
наласуѓа конкурс жариялайды;

1. "Ќостанай ќаласы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік меке-
месініњ азаматтыќ хал актілерін
тіркеу бμлімініњ басшысы (Е-3, 1
бірлік) лауазымдыќ жалаќысы
ењбек еткен жылдарына ќарай
78798 тењгеден 106345 тењгеге
дейін

Ќызметтік міндеттері: Бμлімге
жалпы басшылыќты ж‰зеге асыра-
ды; бμлім ќызметкерлері арасын-
даѓы міндеттерді бμледі. Бμлімніњ аза-
маттыќ хал актілерін толыќ жєне
уаќытылы ќамтамасыз етуі жμніндегі
ќызметін ‰йлестіреді жєне баќылай-
ды. Некеге отыру туралы μтініш
ќабылдайды. Е-gov  (ЌР электрондыќ
‰кіметініњ порталы) арќылы некеге
отыру туралы μтініш ќабылдайды.
Некені салтанатты жєне салтанатты
емес т‰рде тіркеуді, оныњ ішінде ЌК
мекемелерінде тіркеуді ж‰зеге асы-
рады. Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
меттердіњ стандарттары мен регла-
менттерініњ ќол жетімділігін ќамтама-
сыз етеді. Ќазаќстан Республикасы-
ныњ зањнамасына сєйкес мемле-
кеттік ќызметтер кμрсету сапасын
ішкі баќылауды ж‰ргізеді. Мемле-
кеттік ќызметтердіњ кμрсетілуіне ба-
ќылау жасайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Білімі жоѓары ќ±ќыќ (ќ±ќыќтану,
халыќаралыќ ќ±ќыќ, ќ±ќыќ ќорѓау
ќызметі), єлеуметтік ѓылымдар, эко-
номика жєне бизнес (мемлекеттік
жєне жергілікті басќару)

Ж±мыс тєжірибесі келесі талап-
тардыњ біріне сєйкес болуы тиіс:

- мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес;

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

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

- ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президентi туралы"  Консти-
туциялыќ зањын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттiк ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкiмшiлiк
рєсiмдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтiн Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтiк ќ±ќыќтыќ
актiлерiн, "Ќазаќстан-2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттiњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
бiлуi.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ мiндеттердi
орындау ‰шiн ќажеттi басќа да
мiндеттi бiлiмдер.

2. "Ќостанай ќаласы єкімдігініњ
ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік
баѓдарламалары бμлімі" мемле-
кеттік мекемесініњ басшысыныњ
орынбасары (Е-R-2, 1 бірлік)
лауазымдыќ жалаќысы ењбек ет-
кен жылдарына ќарай 98017 тењ-
геден 132611 тењгеге дейін.

Ќызметтік міндеттері: Халыќты
ж±мыспен ќамту, атаулы єлеуметтік
кμмек кμрсету, м±ќтаж азаматтар-
дыњ жекелеген санаттарына єлеу-
меттік тμлемдер тμлеу мєселелері
жμніндегі ж±мысты ±йымдастырады;
ведомствоѓа баѓынысты ±йымдар-
дыњ ќызметін баќылауды ж‰зеге
асырады; мемлекеттік кμрсетілетін
ќызмет стандарттары саќталуын ба-
ќылауды ќамтамасыз етеді; же-
текшілік ететін ведомствоѓа баѓыныс-
ты ±йымдар мен секторларда мем-
лекеттік сатып алуды ±йымдастыру
мен μткізу ‰шін баќылауды ж‰зеге
асырады; ќала кєсіпорындары мен
±йымдарыныњ кадрларѓа ќажеттілігін
зерттеу ж±мысын баќылайды; меке-
медегі μртке ќарсы ќауіпсіздігі мен
ењбек саќтау мен ќауіпсіздігі ќалпы-
на жауапты; мемлекеттік мекеменіњ
єкімшілік ѓимаратын пайдалану мен
оныњ техникалыќ ќалпын баќылау-
ды ж‰зеге асырады; мекеме мен ве-
домствоѓа баѓынысты ±йымдардаѓы
автокμліктіњ техникалыќ ќалпын ба-
ќылайды; оныњ ќ±зыретіне кіретін
мєселелер бойынша азаматтардыњ
μтініштерін ќарайды; азаматтарды
жеке мєселелер бойынша ќабылдай-
ды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Білімі жоѓары (ќ±ќыќ, єлеуметтік
ѓылымдар, экономика жєне бизнес,
техникалыќ)

Ж±мыс тєжірибесі келесі талап-
тардыњ біріне сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі екі
жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі ‰ш
жылдан кем емес болуы;

3) жоѓары немесе жоѓары оќу
орындарынан кейінгі білім баѓдарла-
малары бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті жанындаѓы
білім беру ±йымдарында мемлекеттік
тапсырыс негізінде немесе шетелдіњ
жоѓары оќу орындарында Шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін басым ма-
мандыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

4) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ  "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы" консти-
туциялыќ зањын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ  "Мемлекеттік ќызмет
туралы",  "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы",  "Єкімшілік
рєсімдер туралы",  "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау
тєртібі туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан-2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс "Бос єкiмшiлiк
мемлекеттiк лауазымѓа орналасуѓа
конкурс μткiзу жєне конкурс комис-
сиясын ќалыптастыру ќаѓидаларын
бекiту туралы" Ќазаќстан Республи-
касы Мемлекеттiк ќызмет iстерi
агенттiгi Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19

наурыздаѓы № 06-7/32 Б±йрыѓы не-
гізінде ж‰ргізіледі (б±дан єрі - Ќаѓида-
лар).

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєландыры-
лѓан кμшiрмесi;

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (немесе нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс
μткізу туралы хабарландыру соњѓы
жарияланѓан сєттен бастап 10
ж±мыс к‰нніњ ішінде 110000, Ќос-
танай ќаласы, Пушкин кμшесі, 98,
301 каб. мекенжайы бойынша тап-
сырылуы ќажет.

Азаматтар ќ±жат тiгiлетiн м±ќаба-
да орналастырылѓан жоѓарыда атал-
ѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол тєртiпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзiмiнде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шiн ќ±жаттар-
ды хабарландыруда кμрсетілген
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгiмелесу басталѓанѓа дейiн бiр
ж±мыс к‰н б±рын кешiктiрмей бередi.

Єњгімелесуге жіберу туралы
‰міткерлерді хабарландыру к‰нінен
бастап 5 к‰н ішінде ‰міткерлер
єњгімелесуді "Ќостанай ќаласы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесінде, 309 кабинетте, μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ айќын-
дылыѓы мен єділдігін ќамтамасыз ету
‰шін оныњ отырысына баќылаушы-
лардыњ ќатысуына болады.

Конкурстыќ комиссияныњ баќы-
лаушылары ретінде Ќазаќстан Рес-
публикасы Парламентініњ жєне бар-
лыќ дењгейдегі мєслихаттардыњ де-
путаттары, Ќазаќстан Республика-
сыныњ зањнамасымен белгіленген
аккредитация алѓан б±ќаралыќ аќпа-
раттыќ ќ±ралдардыњ μкілдері, басќа
да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓам-
дыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес
±йымдар), коммерциялыќ ±йымдар
мен саяси партиялардыњ, μкілетті
органныњ ќызметкерлері ќатыса
алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отыры-
сына баќылаушы ретінде ќатысу
‰шін єњгімелесу μткізудіњ басталуы-
на бір ж±мыс к‰ннен кешіктірмей,
Ќостанай ќаласы єкімініњ аппараты
мемлекеттік мекемесініњ персонал-
ды басќару (кадр ќызметі) бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа Ќоста-
най ќаласы єкімініњ аппараты мем-
лекеттік мекемесініњ персоналды
басќару (кадр ќызметі) бμліміне жеке
куєлігініњ кμшірмесін, ±йымѓа жата-
тынын растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмесін
±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша шы-
ѓындар (єњгімелесу μтетін жерге жєне
кері ќарай жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-жай
жалдау, т±ру, барлыќ т‰рдегі байла-
ныс ќызметтерін пайдалану) азамат-
тардыњ μз ќаражаттары есебінен
ж‰ргізіледі.

ЕСКЕ АЛУ

Еске алу
Досымыз БЕЙСЕМБАЕВ Игілік Ќабдыбек±лы

тірі болѓанда 60 жасќа толар еді.  Ол μте бауырмал,
жанашыр, ‰лкен ж‰ректі жаны жайсањ, жомарт жан
еді. Сμзге μте шешен,  аќын-єнші, єњгімешіл, сегіз
ќырлы, бір сырлы жігіттіњ с±лтаны еді...

‡ні де едіњ, г‰лі де едіњ Торѓайдыњ,
¤зіњ біраќ деген жоќсыњ, сондаймын.
Арамыздан ерте кеттіњ біраќ та,
¤мірде бір сол ќайѓы...

Табиѓат ќой жолдан танбас мєњгілік,
Одан бері атты ќанша тањ к‰ліп.
Ќапияда кете бардыњ артыња,
‡ш ќыз, бір ±лыњды ќалдырып...

Пенделерді ќамсыз-м±њсыз еткізіп,
¤мір с‰ру емес сірє тек ќызыќ.
Ш‰кір, тєубе Жамилєњ ж‰р баќуат,
Балаларды тєрбиелеп жеткізіп....

Т‰стіњ талай айтыстарѓа, тартысќа,
¤неріњмен ќалѓан елде бар н±сќа.
Наурыздыњ 6-сында ардаѓым,
Аман болсањ толар едіњ алпысќа.

Б±л μмірдіњ жаќсы-жаман к‰йі егіз,
Сені ойласаќ босайды жан-ж‰йеміз.
Иманыњды нєсіп етсін, деп тілеп,
Рухыња бас иеміз....

Тілек білдірушілер:  Жамал, Сара, Н±рс±лтан-Азат, Сєлім-
Т±рсынк‰л, Адгам-Жанар, Берік-Айжан, Жањабай-Фариза.

А.Байт±рсынов атындаѓы ЌМУ-дыњ аграрлы-биологиялыќ факультетініњ
±жымы агрономия кафедрасыныњ профессоры Оразбаев Ќасымжан
Шаяхмет±лына

ж±байы ‡міт Ќасымќызыныњ
ќайтыс болуына байланысты кμњіл айтады.

«Максат»  шаруа ќожалыѓыныњ сенімді т±лѓасы Куатканов Чингиз Хасено-
вич кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен келесі м‰лікті сату жμнінен
сауда μткізеді: Ќостанай облысы, ¦зынкμл ауданы, Суворов селолыќ округініњ
аумаѓында орналасќан, маќсаттыќ нысаны – тауарлы ауылшаруашылыќ
μндірісін ж‰ргізуге арналѓан

кадастрлік номері 12-184-015-047, алањы 509,3 га,
кадастрлік номері 12-184-015-046, алањы 880,3 га,
бμлінетін жер учаскелеріне жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда

μткізілетіні туралы хабарлайды.
Сатып алу баѓасы сауда μткізілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде

ќолма ќол аќшалай ќаражатпен енгізіледі.
Сауда 2015 жылѓы 20 наурыз, саѓат 10.00-де мына мекенжайда болады:

Ќостанай облысы, ¦зынкμл ауданы,  ¦зынкμл п., Братская 26/2 ‰й.
¤тінімдер 2015 жылѓы 19 наурыз,  саѓат 17.00-ге дейін сенімді т±лѓаныњ

орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, ¦зынкμл ауданы,
¦зынкμл п., Братская 26/2 ‰й, аныќтама ‰шін телефон: 8-714-44-2-20-08.

Еске алу
Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданында д‰ние-

ге келген асќар таудай єкеміз Ж±мабаев Сейтхан
Н±рмаѓанбет±лыныњ баќилыќќа аттанып, мєњгілік
жер бесігіне бμленгеніне биыл 1 сєуірде 1 жыл то-
лады. Сынаптай сырѓып μткен уаќыт шіркінге шек-
теу бар ма? Єкеміздіњ о д‰ниелік болѓанына да жыл
болды. Таѓдырдан асып ќайда барасыњ! Айбынды
єкемізді саѓынышпен еске алып, рухына ќ±ран ба-
ѓыштаудан басќа ќолдан келер шара жоќ.

Еске алушылар: ж±байы, балалары жєне
немерелері.

* * *
Єкеміздіњ жылы 29 наурызда, саѓат 12.00-де

Ќостанай ќаласы, Герцен кμшесі, 25, "Сєулеш" тойханасында μтеді.

Кμрмені
тамашалады

Облыстыќ
тμтенше жаѓ-
дайлар де-
партаментініњ
μрт сμндіруші
мен ќ±тќару-
шылары  ќа-
ланыњ орта-
лыќ алањында
μрт-ќ±тќару
техникасы кμр-
месін ±йым-
дастырды.

К μ р м е д е
μрт сμндіру
техникалары, вездеход-болотоход, ТРЭКОЛ-39292, катер
"GIadius", Камаз-КУНГ-14320Д, аэроджип "Пегас" жєне басќа да
техникалар ќаз-ќатар тізілген. Ќостанай ќаласыныњ оќушылары
далада ±йымдастырылѓан кμрмеге аса ќызыѓушылыќ танытты.
ТЖД азаматтыќ ќорѓаныс басќармасыныњ мамандары бала-
ларѓа техникалар мен ќ±тќару ќызметініњ ќ±ралдары туралы
айтып берді.

Сонымен ќатар іс-шарада оќушыларѓа Нидерланды елінен шыќ-
ќан "Холматро" авариялыќ-ќ±тќару машинасыныњ ќалай ж±мыс
істейтіні кμрсетілді. Ал кμрмені тамашалаѓан балалардыњ бірі
АЛ-32 μрт сμндіру кμлігініњ баспалдаѓына шыѓып кμрсе, кейбірі
μрт сμндіру машинасыныњ руліне отырды. Мамандар арнайы
±йымдастырылѓан кμрмені μткізу барысында тμтенше жаѓдай-
лар ќызметі заманауи ‰лгідегі ќ±тќару техникаларымен жабдыќ-
талѓанын, кез келген ќиын жаѓдайда кμмекке келуге єзір екен-
деріне кμз жеткізді.

Ш.АЊСАЃАНЌЫЗЫ.

Д‰ниеж‰зілік азаматтыќ ќорѓаныс к‰ніне
орай ќаладаѓы М.Горький атындаѓы гимна-
зиясында "Кμкшетау техникалыќ институтына
т‰су тєртібі" таќырыбында интерактивті сабаќ
μтті.

Облыстыќ тμтенше жаѓдайлар департа-
ментініњ азаматтыќ ќорѓаныс басќармасыныњ
бастыѓы М±рат Ќуанышбаев 10-сынып оќушы-
ларына тμтенше жаѓдайлардыњ ќызметі мен
беделі, ќ±тќарушы мамандыѓы туралы айтып
берді. Ал Ќостанай ќаласы μрт сμндіру бас-

ќармасыныњ бастыѓы ЌР ІІМ ТЖК Кμкшетау
техникалыќ институтына т‰су ережесімен та-
ныстырып, μрт сμндірушісі болуы ‰шін нені
істеу керектігін айтты.

Сабаќ соњында еліміздегі μрт сμндірушілерді
даярлайтын Кμкшетау техникалыќ институты-
ныњ тыныс-тіршілігі жайлы деректі фильм
кμрсетілді. Онлайн режимде μткен сабаќќа
облыстыњ 49 мектебі ќатысты.

Ш.АЊСАЃАНЌЫЗЫ.

¤рт сμндіруші болѓыњ келе ме?
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Әлем – әйел!..
Аксиома сақталған
Ықылымнан,
жеткен Ғұннан, Сақтардан,
Ізгілігі жадымызда жатталған.
Адамзаттың тіршілігін 
   бастаған,
Ұлылық бұл – Ана деген 
     атты алған.

Әлем – әйел!..
Таулық тұлға тым биік,
Байкал теңдес
Сыры терең тұңғиық.
Шырылдайды шоққа 
  түсер шын күйіп,
Мәнін шешер арқалатсаң 
     мұңды үйіп.

Әлем – әйел!..
Бақытты еткен барлығын,
Сөкет дейді 
қазынаны, барды кім?
Көктем емен қуантайық 
   әр күні,
Бар өмірдің қуанышын, 
   байлығын!

Әйел – әлем!..
Бар байлығың, берекең,
Жер шарындай
   жақсылығы кең екен,
Артық емес 
Сені әлемге теңесем,
Құтты болсын,
Әлем – әйел, мерекең!
Құтты болсын нәзік 
  жандар мерекең!

Қасқырбай ҚОЙШЫМАНОВ.

Алты алаш қазағым,
Мәңгі егемен ел болсын!
Озық тұрған әлемде,
Отыз елмен тең болсын! 
Қазына, байлық, төрт түлік,
Сыңсыған бақты жер болсын! 
Балығы тайдай тулаған, 
Аққу-қаздар шулаған, 
Айдынды шалқар көл болсын!
Ұл-қыздары шетінен, 
Осының бәрін қорғайтын, 
Еңіреп туған ел болсын!
«Оңтүстік, шығыс, батыс» деп,
Ру, тайпа, жүздердің 
Ара жігін бөлмесін! 
Ниеті бұзық келімсек, 
Жерімізге енбесін! 
Жымысқы зәлім сөзіне, 
Жас ұрпақтар ермесін! 
Білім қуып, еңбек қып,
Алысқа құлаш сермесін! 
Әз-Наурыз құтты боп, 
Ризық, несібе береке 
Ағыл-тегіл, сел болсын! 
Тілегімізді Алла қолдаса 
Болмас ешбір теңдесің!
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Әлем – әйел!..
«НАУРЫЗ БАТА» БӘЙГЕСІНЕ

Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Жас суретші Мейрамгүл 
Ордашеваның «Өнер 
толқынында» атты көрмесі 
қаламыздағы көркемсурет 
галереясында ашылды. Бұл 
ғажайып әлем Мейрамгүл 
үшін балалықтан басталған. 
Бірде ағасы қарындасына 
Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік Ә.Қастеев 
атындағы өнер мұражайы 
туралы кітапты сыйға 
тартқан. Суретті кітап 
бала жүрегінде өзіндік ізін 
қалдырса керек. Кішкентай 
суретші сол сәттен бастап 
әрдайым сурет сала бастады. 

– Мейрамгүл, бүгінгі көр-
меңіз қандай тақырыптарды 
қамтыған?

– Туған жерге деген сүйіспен-
шілік менің көп жанрлық карти-
наларымның тақырыбының бірі. 
Мен көбіне басты нысанға – туған 
жер, ел, қазақы дәстүрді аламын. 
Менің шығармашылығымда ба-
лалық әсер мен жарқын оқиға-
лардың бәрі де тоғысқан. Туын-
дыларымда елімізге белгілі 
суретшілерінің көбісінде кез-
десетін ұлттық сюжет сарында-
ры кездеседі. Картиналардың 
тақырыбы да соған сай «Бәйге», 
«Күрес», «Көкпар», «Жайлау»  
тағы да басқа. Таңдаған тақы-
рып қана емес, композиция
лық шешімінен «классикалық» 
палит раны таңдаудан өнермен 
үндестік байқалады. 

– Сіз енді танылып келе 
жатқан жас суретшісіз. Оның 
сыртында кішкентай екі ба-

лаңыз бар. Әйел адамға 
осындай жұмыспен айна-
лысу қиын емес пе?

– Әрине, кішкентайлы 
болған соң көп уақытым 

отбасының тіршілігіне кетеді. 
Бірақ мен үшiн сурет салудан 
артық рухани ләззат жоқ. Қолым 
қалт еткенде қолыма қылқалам 
алып, қиялымда жүрген дүние
ні салуға асығамын. Шабытты 
шақтарда бір күннің ішінде 
бітіріп шығарған дүниелерім 
бар. 

– Әр адамның жан дүние
сіне жақын бейнесі болары 
сөзсіз. Сіздің бейнеңіз қандай?

– Жаңа айта кеткендей, қа-
зақы дәстүр, пейзаж салғанды 
ұнатамын. Бірақ бәрінен де 
жылқыларды бейнелеу мен үшін 
жоғары тұрады.

– Алға қойған мақсатыңыз
бен бөлісе кетсеңіз?

– Жоспар көп. Ең алдымен 
әрине, отбасымның амандығын 
тілеймін. Ана болған соң бала-
ларымның жақсы азамат бо-
лып қалыптасқанын қалаймын. 
Одан қалды бүгінде  Қостанай 

мемлекеттік педагогикалық 
инс титутының «Өнер» кафед
расының оқытушысымын.  
Өзімнен кейінгі жастарға үй-
ретерім көп болса екен деймін. 
Мен шығармашылықпен 2003 
жылдан бастап ден қойып айна-
лыса бастадым. Тоқырап қалмау 
үшін үнемі ізденіс, еңбек керек. 
Шығармашылық кезеңде екі дер-
бес көрмем ашылды. Бірі Л.Тол-
стой атындағы облыстық әм-
бебап ғылыми кітапханасында 
болса, екіншісі Челябі қаласын-
дағы (Ресей) «Солнечный дом» 
жеке галереясында. Ал бұл менің 
үшінші көрмем. Көпшілік жылы 
қабылдап жатқан сияқты. Мен 
үшін бұл маңызды.  2013 жылы 
жас суретшілердің облыс тық 
«Жас толқын» сайы сына қаты-
сып, «Кескіндеме» номинация
сы бойынша 2орынға ие болған 
едім. Енді Алматыда Ә.Қастеев 
мұражайында көрме ұйымдас
тыруды ойластырып жүрмін. 
Суретшілер одағына мүшелікке 
қабылданғым келеді. 

– Сұхбатыңызға рахмет. 
Өнеріңіз өрге шарықтасын!

ҒАЖАЙЫП ӘЛЕМ

«Өнер  толқынында»

Наурыз қандай ай?
y Жыл он екі айдың бірі – наурыз айы. Шығыс күнтізбесі 

бо йынша наурыз айы –жыл басы болса, маусымға бөлсек – көк-
тем айы болмақ. Көне жұлдыздық есепте  оны «үт» деген екен.  
Қазақ атамыз «Үт кірді, үсік шықты» деп  наурызда ауа-райының 
жылынатынына қуанған.
y Халқымыз «Наурыздың он бесі құдайдікі, он бесі кедей-

дікі» дейді. Неге десеңіз, наурыздың алғашқы жартысында  ауа  
райы аумалы-төкпелі, қалған екінші жартысында күн жылы-
нып, қыс тан қысылып шыққан кедейге кеңшілік болатынын 
білдіреді. 
y Наурыздың 22-де,  яғни «Ұлыстың Ұлы күнінде» күн мен 

түн теңеседі. 
y Көктемгi «өлiара» өтiп, наурыз мерекесі жақындасымен, 

жұрт үй айналасын тазартып, үй-iшiн қағып-сiлкиді.  Әрбір от-
басы Наурыз көже жасауға дайындалады.  Қазанға қысқы соғым-
ның әбден сүрленген қадiрлi мүшелерi салынады. Ет сорпасына 
көже қайнатады. Оған тары, арпа, бидай, бұршақ, күріш сияқты 
жеті түрлі дән мен ақ қосады. Тұз бен суды қосқанда дәмнің саны 
тоғыз болуы тиіс. 
y Түркі халқының ұғымында жеті мен тоғыз және қырық – 

киелі сандар. Сол себепті наурыз аса қасиетті тағам болып 
саналады. Ол – тоқшылық пен ырыс-құттың жоралғысы. 
y Наурыз мерекесі жадыраған жазды қарсы алар 

көктемнің басы болғандықтан атам қазақ «Самарқан-
ның көк тасы еріген күн» деп те атайды. Яғни бүкіл 
табиғат ананың тоңы жібіп, жаны кіретін тіршілік басы 
дегенді білдіреді.
y Наурыз айында күннің ұзаруы – «Ұзын сары» 

деп аталады. Сол секілді қазақ атамыз осы мезгілді 
көкөзек шақ деп те атаған-ды. Әже-апалары-
мыз жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің 
үзілер тұсы осы мезгіл болған-
дықтан дәмді, қуатты 
тағамдарды әдейі сақтап 
отырған.

Мәңгі егемен  
     ел болсын!


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

