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Белгілі аќын Аќылбек Шаяхметтіњ айтуынша,
1923 жылы Орынборда Ахањныњ 50 жылдыќ
мерейтойы атап μтілген. Сол іс-шарада А.Бай-
т±рсыновтыњ туѓан к‰ні 28 ќањтар деген мєлімет
негізге алыныпты.

– Ахмет Байт±рсынов поэзиядаѓы публици-
стиканы ќалыптастырѓан. Ол публицистиканы
"кμсемсμз" деп аударды. Ќазаќ балаларыныњ
ана тіліне уызынан жаруы керек дегенді ењ
алѓаш Ахањ айтќан, – деді Аќылбек Ќожа±лы.

ЌМУ-дыњ философия кафедрасыныњ про-
фессоры Ќалќаман Жаќып Ахањныњ єлеуметтік
мєселелерге ќатысты кμзќарасына тоќталды.
Ахањныњ шыѓармашылыѓы туралы 1992-2010
жылѓа дейін 21 диссертация, ал ќоѓам ќайрат-

керлігі туралы 25 кандидаттыќ диссертация
ќорѓалѓан. Негізі Ахмет Байт±рсынов туралы
ењ алѓаш Міржаќып Дулатов, Елдес Омар±лы
жазѓан болатын.

– Ахметтіњ атасы Шошаќ μз заманыныњ
білгірі, ауќатты азамат, аќыл иесі болѓан. ¦рпа-
ѓыныњ білім алѓанын ќалаѓан. Ахањныњ єкесі
Байт±рсын "¦лтыња жаныњ ашыса оќы", деп
μсиет ќалдырѓан. Ахмет Байт±рсынов
сол μсиетті орындады, – деді Ќазаќстан-
ныњ халыќ аќыны Єсия Беркенова.

СУРЕТТЕ: А.Байт±рсыновты еске алу-
ѓа арналѓан іс-шарадан кμрініс.

Суретті т‰сірген Б.АХМЕТБЕКОВ.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА
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Болашаќ тізгіні –
ЖАСТАРДА

Оќырман назарына!
 "Ќостанай тањы" газетініњ

сайты сіздерге тиімді де
±тымды ќызметін ±сынады.
Айталыќ, к‰нбе-к‰нніњ жања-
лыќтарын єлеуметтік желі-
лерде ашылѓан жеке параќша-
лардан оќуѓа болады. Ол ‰шін
тμменде кμрсетілген сілтеме-
лерді теру арќылы  тікелей га-
зет сайтына μте аласыздар.
Сонымен ќатар осы желілер
арќылы μздеріњізді толѓанды-
рып ж‰рген мєселелермен
бμлісіп, пікірлесе аласыздар!
"Ќостанай тањыныњ" сайты сіздердіњ к‰нделікті сырласу
серігіњіз болмаќ.

РЕДАКЦИЯ.

Алаштыњ ардаќтысын

еске
алды

Аќын, лингвист-ѓалым, публицист, педагог, аудармашы, ќоѓам
ќайраткері Ахмет Байт±рсыновтыњ туѓан к‰ні туралы єлі к‰нге бір
жаќты  пікір  ќалыптаспаѓан.  Кейбір  деректерде  Ахањ 1873
жылдыњ 5 ќырк‰йегінде  туды десе, енді бір аќпарат кμздерінде
28 ќањтарда туѓан  деп  жазылѓан. Осыѓан орай Ахмет
Байт±рсынов атындаѓы ЌМУ-да жергілікті аќын-жазушылардыњ
ќатысуымен "дμњгелек ‰стел" мєжілісі μтті. Іс-шараныњ
ќатысушылары Ахањ ескерткішіне г‰л шоќтарын ќойып, Алаш
ќайраткерініњ азаматтыќ болмысы ћєм шыѓармашылыѓы туралы
єњгіме μрбітті.

Облыс єкімі
Н.Садуаќасов ж±мыс
сапарымен ¦зынкμл
ауданыныњ Троебрат
селосында болып, бірнеше
єлеуметтік нысанды
аралады. Содан кейін
аймаќ басшысы ауданныњ

2014 жылѓы єлеуметтік-
экономикалыќ даму
ќорытындылары
талќыланѓан актив
жиналысына ќатысты. Онда
аудан єкімі А. Ыбыраев
μткен жылѓы атќарылѓан
ж±мыстар мен алдаѓы
атќарылатын істерді
баяндап, есеп берді.

Іс-сапар  аясында  аймаќ бас-
шысы Н. Садуаќасов ењ алдымен
Троебрат селосындаѓы орта мек-
тепте,  дєрігерлік амбулатория-
да, жањадан ќ±рылыс ж±мыста-
ры басталѓан  "Н±ржайлау-2"
майлы даќыл μњдейтін  зауытта
болды.

Мектептіњ ‰ш ќабатына да
μткен жылы  к‰рделі жμндеу
ж±мыстары ж‰ргізілген.
Іші-сырты жарќырап т±р.

Г‰лназым
    САЃИТОВА

МЕКТЕП, ЖОЛ жєне
                          "СЫБАЃА"

4-бет
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Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

Шыны керек,  ќазір
халыќтыњ к‰йі жаќсы.
¦лтымыз μзініњ елгезек те
ќаѓылездігініњ арќасында
μркениет игілігін бойына
сіњіріп, жасампаз істіњ
арасында белсенді, ізденісі де
тартымды. Алла  таѓала
адамныњ бойына кμркем
мінездік  ќасиеттерді
дарытќан ѓой. Ќазекење сол
ќасиеттердіњ бір ќоњ т±сы
дарып кеткендей. Ол арда
емген ањќылдаќ, аќпейіл
дархан кμњіл, мєрттік,

жомарттыќ. Ќазаќ ќаймана
ќонаѓына "ат мінгізіп жібек
шапан жабатын,  ќ±дасын
ќ±дайындай сыйлайтын,
д‰ние-малын оњды-солды
шашау ‰шін жинайтын"
пейілі єлі бар. Ынтымаѓы
жарасќан тірлігі бір тμбе.
Мына  жања технология-
инновация заманында да
бєрініњ алдына шыѓуѓа
±мтылып жатырмыз.
Тірлігіне  – т±рмысы,
дєулетіне – сєулеті, оќуына –
тоќуы сай, ш‰кір, тєубе!

Оќуына – тоќуы демекші,
К. деген  жас ќазаќ
Жапониядаѓы  "Kyoto
University"  университетін
бітіріп келіп, бірден Астанада
ќызметке ќабылданды. Оќып
ж‰ргенде университеттегі
‰ш ж‰з шетел студенттерініњ
ењ ‰здігі атаныпты. Тμрт
тілді (ќазаќ, аѓылшын,жапон
жєне орыс) емін-еркін білетін
єлгі жас пері осы биылѓы
ќыста ауылдаѓы ата-єжесіне
ќыдырып келеді. Ауылда ‰ш-
тμрт к‰н болып, мауќын
басќан  соњ,  ќалаѓа  ќайтуѓа
жолѓа шыѓады. Ќасында
ауылдас екі досымен жењіл
кμлікпен ауылдан ‰ш
шаќырымдаѓы ‰лкен  к‰ре
жолѓа жетуге асыѓады. Біраќ
аяќ астынан т±рѓан ќарлы
боран ќарѓа адам
бастырмайды. Не алѓа, не
артќа ќозѓалуѓа м±рша жоќ.
Ауылдаѓыларѓа ±ялы
телефонмен  хабарласќанда,
небєрі жиырма  бес ‰йде
жалѓыз жарымжан ескі
"Беларусь" ќана, оныњ
соляркасы таусылып
ќалыпты.  Ж±рт ќамсыз,
ќайрансыз. Ал ќалаѓа дейін
екі ж‰з шаќырым. Ќаладаѓы
таныстарѓа
ќоњыраулатќанмен ешкім
мардымды жауап бермеді.
Еш жерден ешќандай кμмек
жоќ, тым-тырыс.  ‡йіріп
соќќан бораннан бензині
таусылып,  салоны азынап
ќоя берген  кμліктегі ‰ш
жігіттіњ дєрмені кете
бастайды. Боран басылѓандай
болып еді, аяз ќыса бастады.
Жапонияда оќыѓан  жігіт
жанталаса ќалтасындаѓы
"Айфонын" алып,  ш±ќшия
єлденені теріп отырып, бір
уаќытта ќолынан телефоны
сусып т‰сіп кетті... ‡ш

Облыстыќ тєртіптік кењестіњ пєрменімен Ќара-
балыќ аудандыќ єділет басќармасыныњ басшы-
сы А.Ахметов ќызметінен ќуылды. Ол облыстыќ
єділет департаменті басшысыныњ 28 ќањтардаѓы
б±йрыѓымен орнын босатып отыр. Б±л туралы ЌР
Мемлекеттік ќызмет істері жєне жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес агенттігініњ Ќостанай облысы бойын-
ша департаментініњ басшысы Данияр ‡сенов ха-
барлады:

– ¤ткен жылы 15 ќарашада А.Ахметов Ќараба-
лыќ ауданы орталыѓында ќызметтік кμлігін мас
к‰йінде басќарып ж‰ріп, жол апатына себепкер
болѓан. Кінєлі μзіне ќатысты сот отырыстарына

 Ас атасы – нан

Облыста нан баѓасыныњ кμте-
рілуіне байланысты μз пікірімді
айтќым келеді. К‰ні б‰гінге дейін
600 грамдыќ нан баѓасы т±раќты
болды, бар болѓаны – 42 тењге.
Ал  Атырауда  сондай  нан 60,
Аќтμбеде 55 тењге екен.

Байќап ќарасањыз, облыс бас-
шылыѓы ±заќ жылдар бойы бас-
ты таѓамныњ баѓасын кμтеруге
жол берген жоќ. Ал нан μздігінен
д‰кен сμресіне т‰спейді. Алды-
мен жер бастап, т±ќым себіп, егін
μсіру керек, содан кейін оны тер
тμгіп жинау, элеваторларѓа
жμнелту ќажет. Бидайды диір-
менде тартып, ±нды наубайха-
наѓа береміз. Ал сол нан заводы-
ныњ жалпы шыѓыны соњѓы жыл-
дары 40% μсіпті. Б±ѓан енді газ-
дыњ, жанар-жаѓар майдыњ,
электр ќуатыныњ, тасымал шыѓы-
ныныњ μскенін ќосыњыз. М±ндай
жаѓдайда єр бμлке нанѓа ќосы-
латын тμрт тењге ‰стеме ешбір
отбасына бєлендей салмаќ сал-

Басына пєле тілеп алѓан басшы

жігіттіњ ‰шеуі де ќорќуѓа да
шамасы келмей, кμкпењбек
болып бозарып-сазарып
денесін аяз мењдеп, естен
тана бастайды. Тањѓа жаќын
ѓана Тμтенше жаѓдай
ќызметініњ ќ±тќарушылары
кμлікті ќардан аршып,  есігін
кесіп ашќанда, ‰шеуініњ
бойында болар-болмас
тіршілік белгісі болѓан.  Ит
арќасы ќияндаѓы иен далада
ќалѓан ‰шеуге
ќ±тќарушылар ќалай тап
болѓан?

Сμйтсе,  ‰шеудіњ бірі
"жапон" ќазаќ "Айфонын"
халыќ-аралыќ спутниктік
"Инмарсат" ж‰йесіне ќосып,
ќ±тќару дабылын
Жапониядаѓы станцияѓа
жолдап ‰лгерген екен.
Жапондыќтар μз тілінде
келген  дабылѓа  тањдана
отырып, дереу естісімен
Астанаѓа,  астанадан –
облысќа хабарлап ‰лгерген.

Сμйтіп тапќыр жігіт
табандылыѓыныњ арќасында
μзін де, достарын да бір
ажалдан ќ±тќарып ќалды.

Ал енді жапон демекші,
жапоншы ќарындасымыз
Шарафат
Жылќыбайќызыныњ
жазѓанына  сенейік,  μздері
б‰гінде 130 миллион екен.
Аз емес.  Біраќ, бір ќызыѓы
(егер ќызыќ болса), олардыњ
ењ ќауіп ќылатыны – озыќ
технология, инновация. "Бiр-
бiр компьютерге "байланѓан"
жапондар сыртќы ортадан
бейхабар. Бір-бірімен
араласуы сирек. Соныњ
салдарынан бала саны к‰рт
кеміді, егделер кμбейді,
жалѓызбастылар артты. Ењ
с±мдыѓы – туѓандар бір-
біріне суыќ, селсоќ.

Материалдыќ  игіліктіњ
шырќау шегіне жеткенде,
адамзат баласы рухани
к‰йреп, μзін-μзі роботќа
айналдырады деп ‰рей
туѓызѓан жапон ойшылы
Накано. Тμрткіл  д‰ниеде
дін-дєст‰ріне мыќты, ойлап
таппайтыны жоќ, μмір с‰ру
жаѓдайы (орта жасы – 80)
жаќсы дейтін жапондарыњыз
да уайым-ќайѓысы кμлдей
екен..

Ќ±дай саќтасын, ќазаќ
баласы жањару, жањѓыру
‰стінде...

майды. Ќайта нанды ысырап
ќылмауѓа,  оны ќадірлеп, ‰нем-
деуге жол ашады.

Б‰гіндер ќаладаѓы ж‰ргінші
кμлігіне мініп,  т‰скеніњ  ‰шін  60
тењге  тμлейсіњ. Ал ас атасы –
нанныњ баѓасы одан кμп арзан.
Кешегі  Кењес  дєуірінде  ќала
маршрутындаѓы автобус баѓасы
5 тиын, ал нанныњ баѓасы 16 тиын
еді ѓой, яѓни ‰ш еседен астамѓа
ќымбат.

Диќан ретінде айтарым, біздіњ
дастарќанымыздаѓы аќ бμлке
оњайлыќпен келмейді, ол кμпте-
ген жандардыњ адал ењбегі, мањ-
дай тері. Нанныњ ќадірін білейік,
оныњ ысырабына жол бермейік,
аѓайын!

бармаѓандыќтан, Ќарабалыќ аудандыќ соты А.Ах-
метовты 6 жылѓа ж‰ргізуші куєлігінен айыру жєне
15 тєулікке єкімшілік ќамауѓа алу туралы ќаулы
шыѓарѓан.

29 желтоќсан мен 13 ќањтар аралыѓында ќамаќ-
та отырып шыќќан басќарма басшысыныњ єре-
кеті енді тєртіптік кењеске салынѓан кезде А.Ахме-
тов: "Кінєлі екенім рас. Тєртіптік кењестен ќыз-
метімді тμмендету жазасын ќолдануын с±раймын",
– деп аќталѓан.

Алайда тєртіптік кењес Ахметовтыњ б±ѓан дейін
де єлденеше рет мас к‰йінде кμлік ж‰ргізіп, жа-
заѓа тартылѓанын жєне сотќа μз еркімен бармай,
дμрекілік танытќанын ескеріп, мемлекеттік ќызмет
этикасына кір келтіргені ‰шін оны ќызметінен бо-
сату туралы бірауыздан шешімге келген.

Алаштыњ ардаќтысын
еске алды

А.Байт±рсын±лыныњ жары
Бадрисафаныњ шын есімі

Александра Ивановна екені мєлім.
Сол кісі бірде Торѓайѓа барѓанда
жергілікті ќазаќтар "Аха, μзіњіз ќазаќ
болуыњыз ќалай? Ќазаќ бола
кєпірден єйел алып мазаќ болѓаны-
њыз ќалай?" – депті. Сонда Ахањ:

"Мына отырѓан
Александра Ивановна,

Ризамын маѓан оны
Тєњірдіњ ќиѓанына.

Бір ќазаќ бір кєпірді
м±сылман ќылса,

Татиды мыњ ќазаќтыњ иманына",

– деген екен. Себебі, А.Байт±рсы-
нов жары Александра Ивановнаѓа
Бадрисафа деп азан шаќырып,
м±сылманша ат берген.

– А.Байт±рсыновтыњ кітабын
белгілі аќын Ќайнекей Жармаѓан-
бетовтыњ ‰йінен кμрдім. Кітапты
оќуѓа бермей бір б±рышќа тыѓып
ќоятын. Себебі, ол кезде Ахањ єлі
аќталмаѓан еді. Кейін 1988 жылы
Ахањнан жауап алѓан радиожазба-
ны ќолѓа т‰сірдім. Жазбада тергеу-
ші Хамза Н±ржанов "Аха, 64 жа-
сыњызда сізге осы жерде отырудыњ
не ќажеті бар?" дейді. Сонда Ахањ

"Айналайын, меніњ ешќандай жазы-
ѓым жоќ. Меніњ бір ѓана арманым
бар. Ол ќазаќ жеке мемлекет бо-
луы керек" деген. Б±л 1937 жыл бо-
латын. Алты алашќа мєлім Ахањныњ
арманына б‰гінгі ±рпаѓы жетіп отыр,-
деді  белгілі аќын Наѓашыбай М±ќа-
тов.

"Дμњгелек ‰стел" мєжілісінде уни-
верситет жанындаѓы "¤нер" студи-
ясыныњ домбырашылар квартеті
А.Байт±рсыновтыњ "Арман" к‰йін
тартты. Ахањныњ "Аќќ±м" атты єдемі
єнін аќын Н.М±ќатов домбырамен
орындады.

1-бет
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"Ж±мыспен ќамтудыњ жол кар-
тасы – 2020" баѓдарламасы ая-
сында μњірде атќарылѓан ж±мыс-
тар аз емес. Аталѓан игі шараныњ
арќасында ењбек нарыѓындаѓы
жаѓдайдыњ біршама жаќсарѓан-
дыѓын да атап μткен жμн. Ж±мыс-
сыздыќ дењгейі біршама  азайып,
мемлекеттік баѓдарламаѓа ќатыс-
ќандардыњ саны былтыр он ‰ш
мыњды ќ±рады. Баѓдарламаны
ж‰зеге асыру ‰шін республика
ќазынасынан бμлінген ќаражат
та уаќытылы игерілген. Облыс-
тыќ ж±мыспен ќамту жєне єлеу-
меттік баѓдарламаларды ‰йлес-

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

Ж±мыссыздыќпен к‰рес
толастамайды

тіру басќармасыныњ басшысы
Е.Жаулыбаевтыњ айтуынша, баѓ-
дарламаныњ бірінші баѓыты бой-
ынша μткен жылы елді мекендер-
дегі ж‰зден астам єлеуметтік ны-
сан жμндеуден μтіп, соныњ арќа-
сында жеті ж‰зден астам адам
ж±мыспен ќамтылѓан. Біраќ,
‰стіміздегі жылы енгізілген т‰зе-
тулерге байланысты баѓдарла-
маныњ осы баѓыты  ж±мысын тоќ-
татпаќ. Сондай-аќ, μткен жылы
баѓдарламаны ж‰зеге асыруѓа
4,8 млрд. ќарастырылса, биыл
бμлінген ќаржы б±дан он есе аз,
яѓни 480 млн. тењге. Б±л ќаражат
"Жастар тєжірибесі" мен  єлеу-
меттік  ењбек орындарын ±йым-
дастыруѓа ж±мсалмаќ. Дегенмен,

ж±мыссыздыќпен к‰рес шарала-
ры тоќтатылмайды.

– Б±л тек уаќытша ѓана. Баѓ-
дарламаныњ кейбір баѓыттары
ж±мысын тоќтатќанмен, аудан,
ќалалардаѓы ж±мыспен ќамту
орталыќтары ж±мысын жалѓас-
тырады. Оѓан ‰кіметтен ќаржы
ќарастырылѓан. Баѓдарламаныњ
м‰мкіндігін тиімді пайдаланѓан
азаматтар ќазір соныњ игілігін
кμріп отыр. Біраќ, ењбек нарыѓын-
да орын алѓан жаѓдайѓа байла-
нысты жалаќыны тμлемеу неме-
се ‰немдеу сияќты жаѓдайларды
ќадаѓалап отырамыз. Ал, оныњ
нєтижесі зейнетаќы жарналары
арќылы баќыланбаќ, – дейді
Е.Жаулыбаев.
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 Жас мамандар ‰шін
Ќостанай ќ.  "Оќушылардыњ функционалдыќ сауаттылыѓын

дамыту жμніндегі  2012-2016 жылдарѓа арналѓан ±лттыќ іс-ќимыл
жоспары" аясында μњірлік "Ќостанай дарыны" ѓылыми-практи-
калыќ орталыѓы    ќазаќ тілінде оќытатын мектептердіњ жас ма-
мандары ‰шін онлайн-семинар μткізді. Семинарда оќытудыњ
жања технологиялары мен м±ѓалімдердіњ кєсіби шеберлігін арт-
тырудыњ тиімді єдістері  жμнінде єњгіме ќозѓалды.

Электр ќ±ны кμтеріледі
Облыста. "Ќостанай энерго орталыѓы" ЖШС таратќан аќпа-

ратќа ж‰гінер болсаќ, электр ќуатыныњ ќ±ны 4,9 пайызѓа кμтер-
ілмек. Баѓаныњ шарыќтауына Екібаст±з энерго компаниясыныњ
ќызмет аќысын жоѓарылатуы себеп болѓан. Осыѓан сай, Тобыл
μњірініњ  т±рѓындары  1 кВТ ‰шін 17,16 тењге тμлейтін болады.
Жања баѓа аќпанныњ бірінші к‰нінен бастап ќолданысќа енгізі-
леді.

Тыњ бастама
Ќарабалыќ. Ауданда алѓаш рет ерікті жасаќшылар ќатарына

ќабылдау рєсімі ±йымдастырылды.  Салтанатты жиын барысын-
да белсенді жастарѓа арнайы куєліктер табыс етілді. Аудан орта-
лыѓыныњ 25 т±рѓыны ресми т‰рде ерікті  аталып, ќоѓам игілігі
‰шін μз еркімен ењбек етуге ант берді. Игі бастама "Жас єлем"
жастар бастамалары орталыѓыныњ тікелей м±рындыќ болуымен
ж‰зеге асты.

Ќала кμшелерін ќардан арылтуда
Арќалыќ. Жылдыњ тμрт мезгілінде де тыным таппайтын "Та-

зарту - Арќалыќ" ЖШС   міндеттері к‰нделікті ќоќыс шыѓарумен
бірге ќыс бойы ќала кμшелері мен жаяу ж‰ргіншілер жолдарын
уаќытылы ќардан тазартып, жол - кμлік ќозѓалысыныњ ќалыпты
саќталуына да  к‰ш салады. Ќар шыѓару ж±мыстарына 5 техника
жєне ж±мыспен ќамту бμлімі арќылы 25 адам ж±мылдырылѓан.
Ќањтар айында 7 мыњ куб. ќар сыртќа шыѓарылды.

Келелі кездесу
Аманкелді. Ы.Алтынсарин  атындаѓы  жалпы  білім  беретін

орта  мектепте "Туѓызѓан туѓан жердіњ  топыраѓы, аќын ќылып
Хамитбектей μр т±лѓаны"  деген таќырыпта  "Аманкелді арайы"
газетініњ  бас редакторы, аќын Х.М±сабаевпен кездесуі μтті. Ру-
хани басќосу барысында аќынныњ μмірі мен шыѓармашылыѓы
жайында бейнекμріністер кμпшілік назарына ±сынылып, кон-
церттік  баѓдарлама ќойылды. Оќушылар аќынныњ  μлењдері  мен
поэмаларынан ‰зінділер оќыды.

Достыќ мерекесі
¦зынкμл. Б‰гінде  балалардыњ бойына Отанѓа, туѓан еліне,

жеріне деген с‰йіспеншілікті, толеранттылыќты, ќазаќстандыќ
патриотизмді сіњіру  секілді тєрбиелік ж±мыстар  мектепке дейінгі
мекемелерде кењінен ж‰ргізіліп, ж‰зеге асырылып келеді. Соныњ
бір кμрінісі ретінде аудандаѓы  Сібір негізгі мектебіндегі шаѓын
орталыќтыњ кішкене б‰лдіршіндері "Достыќ" мерекесін тойла-
ды. Олар елімізде т±рып жатќан єр т‰рлі ±лт пен ±лыстардыњ
халыќ билерін билеп,  таќпаќтарын оќыды.

Екі амбулатория биыл ашылады
Облыста. "Ж±мыспен ќамтудыњ жол картасы – 2020" баѓдар-

ламасы іске ќосылѓалы μњірде 145 єлеуметтік-мєдени нысан
к‰рделі жєне аѓымдаѓы жμндеуден μтті. Сондай-аќ, он ‰ш елді
мекенде жањадан дєрігерлік-амбулаториялар бой кμтерді. Ал,
Мењдіќара мен Федоров аудандарында салынып жатќан амбула-
ториялардыњ ќ±рылысы биыл аяќталады.

Аймаќтаѓы ќылмыстыњ жай-
жапсары жμнінде сμз алѓан об-
лыстыќ ІІД бастыѓы Тілеген
Мєткенов μткен жылы Ќостанай
облысы бойынша 23 мыњ ќыл-
мыс тіркелгенін айтты.

– ¤њірде соњѓы бес жылдыњ
ішінде алѓаш рет ќылмыс саны-
ныњ 8,4% азайѓаны байќалып
отыр. Ішкі істер саласы μкілдері
азаматтардан ќылмыстар мен
оќиѓалар жайында келіп т‰скен
74 мыњнан астам арыз-шаѓымѓа
ќатысты шараларды ќолѓа алды.
Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ
жμнінде 141 мыњ іс ж‰зеге асы-
рылса, оныњ 86,7 мыњѓа жуыѓы
жол ќозѓалысы ережесін б±зуѓа
ќатысты. Єсіресе "ќ±ќыќ б±зушы-
лыќќа нμлдік тμзімділік" шарасы-
ныњ арќасында бірќатар ќылмыс
т‰рлері азайып отыр. Ауыр ќыл-
мыстардыњ бетін ашу 55,3%, аса
ауыр ќылмыстарды ашу 76,7%
жетіп, салыстырмалы т‰рде ќыл-
мыстардыњ ізін кесу 7,6% артты.
Ал ±рлыќ μњірімізде ењ кењ тарал-

ѓан ќылмыс т‰рі болып ќала бер-
мек – 68%. Былтыр 15,9 мыњнан
астам ±рлыќ тіркелді.

Ведомство басшысы соњѓы ‰ш
жылда μњірде ќылмысты жасыру
фактілерін т‰бірімен жоюѓа к‰ш
салынып келе жатќанын атап
μтті. Т.Мєткенов ќарамаѓындаѓы-
лардыњ ќызметіне кір келтірмеуін
ќадап тапсырды. Себебі, ќазір
ќылмысты жасырѓаны ‰шін 10
жылѓа дейін  бас бостандыѓынан
айыру жазасы кμзделген.

Еліміздіњ Єкімшілік полиция
комитетініњ тμраѓасы Игорь Лепе-
ха "нμлдік тμзімділік" шарасы
ќолѓа алынѓалы бері кісі μлтіру,
тонау, ќоѓамдыќ жерде ішімдік
ішу фактілерініњ кμрсеткіші ана-
ѓ±рлым тμмендегенін айтты:

– Дегенмен ±саќ-т‰йек ќ±ќыќ
б±зушылыќќа назар аудармау –
ауыр ќылмысќа жол бергеніміз.
Сондыќтан, єр нєрсеніњ алдын
ала білген абзал. Еліміздіњ тари-
хында бірінші рет тμрт бірдей
Кодекс μњделді. Ќазіргі уаќытта

жања кодекстердегі μзгерістерге
байланысты жеке ќ±рамды оќыту
ж±мыстарын бірінші орынѓа ќою
ќажет. Еліміз бойынша тіркелген
ќылмыс саны тμмендеді. Ќоста-
най облысында да ќылмыс μткен
жылдармен салыстырѓанда ай-
тарлыќтай кеміген. Алайда, елі-
міздегі барлыќ жасалатын ќыл-
мыстыњ 60% астамы ±рлыќ, ал
оныњ тек 27% беті ашылады.
Б±дан кейін халыќтыњ полицияѓа
деген сенімі ќайдан болсын, –
деді ол.

И.Лепеха сонымен ќатар, жол
саќшыларын да сынѓа алды. Ай-
туынша, олар єлі к‰нге μзімсінуін
ќоймай келеді. Кейбір полицей-
лер жењіл дєрежеде тєртіп
б±зѓан кμлік ж‰ргізушілерімен
м±рын ш‰йіре сμйлесетінін атап
μтті. Сол себепті, алдаѓы наурыз
айында облысымыздаѓы ішкі
істер саласы ќызметкерлерінен
жањадан  μзгертілген  зањнама-
ларѓа ќатысты сынаќ алынаты-
нын жеткізді.

¤њір басшысы Н±ралы Садуа-
ќасов тек ‰стіміздегі айда
кμліктердіњ жаппай ±рланып,
ќылмыстардыњ ашылмай жатќа-
нын, осындай кезде полиция ќыз-
меткерлерініњ техникалыќ жаб-
дыќталмаѓанын, олардыњ ќай
жерде кμліктерді бμлшектейтін
орындар бар екенін білмейтінін
сынѓа алды.

±рлыќ азаймай отыр
¤ЊІРДЕ

Ш±ѓа
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Сєрсенбі к‰ні облыстыќ ішкі істер департаментінде
ведомствоныњ 2014 жылда атќарѓан ж±мысын талќылау
‰шін кењейтілген жедел кењес болып μтті. Оѓан ЌР ІІМ
Єкімшілік полиция комитетініњ тμраѓасы Игорь Лепеха,
облыс єкімі Н±ралы Садуаќасов жєне ішкі істер
органдарыныњ к‰штік ќ±рылымдарыныњ басшылары
ќатысты.

Б±дан былай еліміздегі
"АЛМА-ТВ" кабельдік телеарнасы
±сынып келген баѓамен ќош ай-
тысасыз. Серіктестік ‰стіміздегі
жылдыњ 1 аќпанынан бастап ка-
бельдік эфир тарату ќызметініњ
тарифін арттырмаќ. Баѓа бірден
екі еседен асып кетеді. Б±л тура-
лы компанияныњ ресми сайтын-
да жарияланды. Осы хабарды
естіп, бізге хабарласып жатќан
кμрермендер аз емес.  "Б±ѓан
дейін ењ арзан саналѓан "эконом-
плюс" пакеті ‰шін 850 тењге аќша
тμлеп келген едік, енді бірден
1800 тењгеге жетті" дейді т±рѓын-
дар.

ќалаларда, Астана мен Алматы
шаћарларында ќызмет етіп отыр-
ѓандыќтан, техникалыќ жаѓынан
жањалау-жањѓырту ж±мыстарын
ж‰ргізуіміз керек. Оѓан да ќомаќ-
ты ќаражат ќажет, – деді филиал
басшысы.

Берік М±саныњ айтуынша,
компания 14 жылдан бері тариф
баѓасын алѓаш рет кμтеріп отыр
екен. 2001 жылы 1050 тењге бол-
ѓан баѓа осы уаќыт аралыѓында
арзандаѓан кездері болыпты.

Айтпаќшы, 1 аќпанѓа дейін
ескі тарифтегі баѓа бойынша
бірнеше айѓа тμлеп ќойѓан або-
ненттерге ќам жемеуге болады.
¤йткені, алдын ала тμлеген аза-
маттардыњ тμлемі сол к‰йінде
саќталады.

Ќымбатшылыќ
теледидарѓа да жетті

Баѓаныњ μсу себебін с±рап,
"АЛМА-ТВ" ЖШС Ќостанай фили-
алыныњ директоры Берік М±саѓа
жолыќќан едік.

– Біріншіден, компания тара-
тып отырѓан шетелдік телевизи-
ялыќ арналар біздіњ елімізге
трансляцияланатын арналардыњ
баѓасын арттырып жіберді. Осы-
ѓан байланысты біз де тариф ба-
ѓамын μсіруге м‰дделі болып
отырмыз. Екіншіден, серіктестік
еліміздіњ барлыќ облыс орта-
лыќтары мен халыќ саны кμп

Ќыдырбек
         ЌИЫСХАН¦ЛЫ

Жыл сайын облыстыќ ІІД
жедел ќызметте жоѓары
нєтижеге ќол жеткізген ішкі
істер бμлімі ±жымына вым-
пел табыс етуді дєст‰рге ай-
налдырѓан. Екінші жыл ќата-
рынан Ќостанай ќаласы ішкі
істер басќармасы кμш ба-
сында келеді.

Облыс орталыѓыныњ
тєртіп саќшылары μткен
жылы ќылмысты тμмендету-
ге ќойылѓан міндеттерді ой-
даѓыдай орындады. Ќылмыс жиі
болатын ќала кμшелерін жедел
баќылауѓа алды. Былтыр Ќоста-
най ќаласыныњ аумаѓында 2
мыњѓа жуыќ ќылмыстыњ беті

ашылыпты. Оныњ дені пєтер
±рлыѓы. Б±л облыс бойынша жо-
ѓары кμрсеткіш.

Ќостанай ќаласы ІІБ бастыѓы
Н.Исмаѓ±лов: "Алдын алу ж±мыс-

тарын ж‰ргізу нєтижесін-
де оњ кμрсеткішке ќол
жеткіздік", дейді. Учаскелік
инспекторлар б±рын сот-
талѓан т±лѓалармен ж±-
мыстарды ж‰йелі ж‰ргізіп,
ќылмыс пен ќ±ќыќ б±зу-
шылыќ жиі кездесетін
орындарда баќылауды
к‰шейткен.

Ќылмыстыњ алдын алу
жєне ашу бойынша Арќа-
лыќ ќаласы жєне Науыр-
зым ауданыныњ кμрсет-
кіштері тμмен. Салтанатты

жиында ерлік кμрсеткен тєртіп
саќшылары да  марапатталды.

СУРЕТТЕ: салтанатты шара-
дан кμрініс.

‡здік полиция бμлімі
марапатталды

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ
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Сыныптар жарыќ, таза.
Осы к‰рделі жμндеу ж±мыс-

тарына  жергілікті бюджет-
тен 22512,2 мыњ тењге, ал, рес-
публикалыќ бюджеттен 234 605,0
мыњ тењге бμлінді.  Мектеп дирек-
торы ¦лтуѓан Ќалыќованыњ ай-
туынша, мектептіњ жылыту ж‰йе-
лері, тμбе жабыны ауыстырылды,
асхана, спортзал, дєретхана
жμнделіп, ќазандыќ басќа жерге
кμшірілді, асханаѓа жања техно-
логиялыќ, спорт, медициналыќ
жабдыќтар, пєн кабинеттеріне,
(мысалы, химия), зертханалыќ
ж±мыстарѓа арналѓан оќу ќ±рал-
дары, интерактивті таќта сатып
алынды. Мектептіњ  ауласы да
абаттандырылды. Облыс єкімі
Н.Садуаќасов мектеп ішін аралап
кμріп, оќушылармен, педагогтар
ќауымымен сμйлесті, шаѓын ор-
талыќќа бас с±ѓып, кішкене  ба-
лалармен тілдесті.  Ж±мсаќ сый-
лыќтар сыйлады. Айта кетерлігі

сол, мектеп алды даярлыќ тобын-
да жиырма тоѓыз  бала  білім
алып отырса, шаѓын орталыќќа
сексен тμрт  бала барады.

Содан кейін аймаќ басшысы
2013 жылы пайдалануѓа беріл-
ген  дєрігерлік амбулаторияда
болып, дєрігерлердіњ  ж±мысы-
мен танысты. Осы нысанныњ
ќ±рылысына республикалыќ
жєне облыстыќ бюджеттен 95,8
млн. тењге бμлінді. Облыс єкімі
дєрігерлік амбулатория кабинет-
терін аралап кμрді, медицина
ќызметкерлерімен сμйлесті.
М±нда да  барлыѓы жања, таза.
Амбулаторияныњ бес к‰ндізгі ста-
ционарлыќ орны бар.  Акушер-
дєрігердіњ айтуынша, μткен жылы
он тμрт сєби д‰ниеге келген.
‡стіміздегі жылы да  д‰ниеге ке-
лер бала  саны да баршылыќ.
Жылдан жылѓа  бала саны да,
т±рѓындар саны да кμбейіп ке-
леді. Єзірге дєрігерлік амбулато-

рияѓа  жалпы  тєжірибелік дєрігер
ќажет.

Ауыл-селоныњ ќалыпты  да-
муына шаѓын болса да  ауыл ша-
руашылыѓы, с‰т, мал μнімдерін
μњдейтін кєсіпорындар, зауыттар
керек-аќ. Міне,  сондай  зауыттыњ
бірі – "Н±ржайлау – 2". Келешек-
те зауытта майлы даќыл μњделіп,
с±йыќ май шыѓарылады.  Май μњ-
дейтін зауыттыњ жетекшісі
Т.Бірімжановтыњ айтуынша, ны-
сан  ‰стіміздегі жылдыњ ќараша
айында пайдалануѓа беріледі.
Жылына  ‰ш мыњ тонна  майлы
даќыл μњделетін болады.  Жоба-
ныњ жалпы ќ±ны 350 млн. тењге.
Ќазіргі кезде  20 млн. тењге
игерілді.  Ќажетті жабдыќтар са-
тып алу ‰шін  т‰ріктіњ "Конермак
ЛТД.ШТИ" фирмасымен келісім
жасады. Б±рындары  осы нысан
автобаза болыпты. Ал, зауытќа
б‰гінде ќ±рылыс-монтаж ж±мыс-
тары ж‰ргізілу ‰стінде. Облыс

єкімі зауыттыњ бар ж±мысымен
таныса отырып,  ењ алдымен
сметалыќ-жобалыќ ќ±жаттарѓа
ќатты кμњіл бμлу ќажеттігін  баса
айтып μтті.

Актив жиналысы басталмас
б±рын μњір басшысы  жергілікті
μндірушілердіњ жетістіктерініњ
кμрмесімен танысты.

Жиналыста облыс єкімі Н.Са-
дуаќасов μткен жылы   жалпы ал-
ѓанда  ауданныњ ауыл шаруашы-
лыѓы  ‰шін,  ењ сынаќ жылы бол-
ѓандыѓын, ауа райыныњ ќолай-
сыздыѓыныњ нєтижесінде дітте-
ген кμрсеткіштерге жете алмаѓа-
нымызбен,  астыќ μз дењгейінде
жиналѓанын жеткізді.

– Дегенмен ауа райыныњ ќо-
лайсыздыѓын алѓа тартумен ќа-
тар, сол ќолайсыздыќтыњ μзінен
бір ќорытынды шыѓаруымыз
ќажет. Кейбір μњірлерде егінді
тікелей орудыњ нєтижесінде жаќ-
сы кμрсеткіштерге жеткенін де

масы сияќты жобалар ж‰зеге
асырылмаќ. Аудан кμлемінде
"Бизнестіњ жол картасы – 2020",
"Ж±мыспен ќамтудыњ жол карта-
сы – 2020", "Аќ б±лаќ" баѓдарла-
масы аясында, денсаулыќ, білім,
мєдениет, спорт салаларында
да біршама ж±мыстар атќарыл-
ды. Су ќ±бырлары, мектептер,
жолдар жμнделіп, денсаулыќ ны-
сандары пайдалануѓа берілді.

Єрине, ауданда атќарылѓан
ж±мыстар жеткілікті. Оны тізе бе-
рудіњ де ќажеттілігі шамалы, се-
бебі, ауданныњ єлеуметтік-эконо-

микалыќ дамуыныњ бір ќалыпты
болуы – аудан ж±ртшылыѓыныњ
т±рмысыныњ жаќсаруына, бюд-
жет ќаржысыныњ толыѓуына єке-
леді емес пе?! 2015 жылы аудан
орталыѓындаѓы ж‰ргіншілер тро-
туары, жолдыњ ойдым ш±њќыр-
лары жμнделіп, ауыз су мєселесі
ќолѓа алынбаќ. Сонымен бірге
абаттандыру  мєселесі де ќолѓа
алынбаќ. Жастар мен ж±ртшы-
лыќ арасында салауатты  μмір
салтын насихаттау аясында еркін
к‰рес, самбо, ќазаќша к‰рес

айтуымыз керек, – деді μз сμзінде
облыс єкімі.

Сонымен бірге ќазіргі еліміз-
дегі єлеуметтік-экономикалыќ
ахуалѓа,   Ресей рублі мен м±най
баѓасыныњ к‰рт тμмендеуі  аудан-
ныњ экономикасына да єсер бе-
ретіндігін айта келе, б‰гінгі тањда
мемлекетіміздіњ, оныњ ішінде об-
лысымыздыњ дамуын  осыдан он
жылѓы дамуымен  салыстырып
айтќанда кμш ілгері екенін
жеткізді.

– Єрине, μздеріњіз білесіздер,
даѓдарысќа байланысты кейбір
ќысќартулар болѓанымен, єлеу-
меттік тμлемдер, еліміздіњ, облы-
сымыздыњ єлеуметтік-экономи-
калыќ дамуы бір ќалыпты. Уаќыт
бір орнында тоќтап ќалмайды,
ілгерлеуіміз керек. Сондыќтан
єкімдеріњіздіњ μткен жылѓы атќар-
ѓан ж±мысын ќорытындылап,
2015 жылѓа ќандай міндеттер
т±рѓанын тыњдалыќ, – деді облыс
єкімі Н. Садуаќасов.

Аудан єкімі А.Ыбыраевтыњ ай-
туынша,  μткен жылы дер кезінде
кμктемгі егіс ж±мыстары ж‰ргі-
зілді, тиісті минералды тыњайт-
ќыштар, дизель отыны  сатып
алынды,  ауа райыныњ ќолайсыз-
дыѓына ќарамастан єр  гектары-
нан 10,5 центнерден астыќ  жи-
налды. Ауданныњ  негізгі саласы-
ныњ бірі мал шаруашылыѓы бол-
ѓанымен, мысалы,  "Сыбаѓа" баѓ-
дарламасы μз дењгейінде ж‰зеге
асырылѓан жоќ.  Оныњ ќалыпты
болуына  ж±мыстар ж‰йелі болуы
керек дейді аудан єкімі.  Алдаѓы
уаќытта  ±саќ тауарлы
μндірістерді ірілендіру, мал ба-
сын асылдандыру, жем-шμп ба-
засын ныѓайту секілді ж±мыстар
т±р.   2014 жылы  индустриялан-
дыру картасы аясында  ‰ш жоба
енгізілген болса, ‰стіміздегі жылы
алты жоба,  бордаќылау алањын
салу, майлы  дєнді-даќылдарды
μњдеу зауыты,  с‰т-тауарлы  фер-

ЄКІМ ЕСЕП БЕРДІ: ¦ЗЫНК¤Л АУДАНЫ

1-бет

МЕКТЕП, ЖОЛ жєне "СЫБАЃА"
секілді  спорт т‰рлерін дамыту
‰шін   спорт залы жєне 3D   кино-
театры ашылмаќ.

Актив жиналысында  сонымен
ќатар єр салаѓа ќатысты, мыса-
лы, облыстыќ ауыл шаруашылы-
ѓы, денсаулыќ саќтау,  ж±мыспен
ќамтуды ‰йлестіру жєне єлеу-
меттік баѓдарламалар, энергети-
ка жєне коммуналдыќ шаруашы-
лыѓы басќарма басшылары  шы-
ѓып, ауданныњ жеткен жетістік-
тері, шешімін таппаѓан кейбір
мєселелер туралы да айтып
берді.

Облыс єкімі Н.Садуаќасов
ауданныњ μзіндік єлеуеті бар
екенін,  т±рѓындар мен кєсіпкер-
лердіњ ауданныњ єлеуметтік-эко-
номикалыќ дамуына бей-жай
ќарамай, белсенді т‰рде  атсалы-
су керектігін,  мемлекет тарапы-
нан  ќолдау кμрсетілетін кейбір
баѓдарламаѓа мысалы, "Сы-
баѓаѓа" ќатысу ќажеттігін айтты.

– Аудан  кμлемінде  ќанша бос
жер бар, ќаншасы игерілмей жа-
тыр, егер игерілмей іске асырыл-
май жатса,  онда  зањѓа енгізілген
толыќтырулар мен μзгерістерге
байланысты бірнеше есе ай-
ыпп±л тμлейтіндіктеріњізді де
естен шыѓармањыздар, – деді μз
сμзінде облыс басшысы.

Жєне де аудан єкімі А.Ыбыра-
евтыњ єкім болып таѓайындалѓа-
нына бес ай  болса да, оныњ  ат-
ќарѓан ж±мыстарына оњ баѓа
бере отырып, алдаѓы уаќытта
μњірдіњ єлеуметтік-экономикалыќ
дамуы ќарќынды болатындыѓын
атап μтті.

Ал, актив соњында μњір бас-
шысы єдеттегідей  ауданныњ
єлеуметтік-экономикалыќ дамуы-
на ‰лес ќосќан бір топ азаматтар-
ды Ќ±рмет грамотасымен мара-
паттады.

А.Байт±рсын±лы атындаѓы
ЌМУ-да дєст‰рлі спартакиада
мєреге жетті. Б±л дода  ¦лы
Жењістіњ 70 жылдыѓы мен Ќазаќ-
стан халќы Ассамблеясыныњ 20
жылдыѓына арналды. Спорттыњ
сегіз т‰рін ќамтыѓан жарыстыњ
шымылдыѓын шаѓын футбол тур-
нирі т‰рді. Аяќ-доп шеберлерініњ
арасында μткен тартысты бєсе-
кеде оќу орыныныњ єкімшілігі
жењімпаз атанды. Ал ж‰лделі
екінші орынды ветеринарлыќ
жєне мал шаруашылыќ техноло-
гиясы факультеті иеленді. ‡здік
‰штікті инженерлік-техникалыќ
факультет т‰йіндеді. Стритбол

СПОРТ

‡здіктер  аныќталды
сайысында тарих
жєне ќ±ќыќ факуль-
тетініњ ерлер жєне
єйелдер ќ±рамасы
ешкімге дес берген
жоќ. Бір ќызыѓы, б±л
спорттыњ т‰рі баскет-
болѓа ±ќсас жєне  ко-
манда сапында бір-екі
ойыншы алањѓа шыќ-
са жетіп жатыр. Б±л
сындардыњ ќорытын-
дысы бойынша ж‰л-
делі екінші орынды университет
єкімшілігі еншіледі. Ќыздар ара-
сында ветеринарлыќ жєне мал
шаруашылыѓы факультетініњ ко-

мандасы "к‰міс" ж‰лдеге ќол соз-
ды. Аќпараттыќ технологиялар
факультетініњ ќос бірдей ќ±рама-
сы жењіс т±ѓырыныњ ‰шінші са-

тысына кμтерілді.
Жалпы, университет

±жымы биылѓы спорт
бєсекесіне μте тыњѓы-
лыќты єзірленгені бай-
ќалады. Волейбол,
дартс, тоѓызќ±малаќ,
‰стел теннисі, шахмат
жарыстарында да
оќытушылармен бірге
студенттер де  бел-
сенділік танытќанын
айта кеткен жμн.

Спартакиаданыњ бас тμрешісі
Н±рлан Мємиевтіњ айтуына ќара-
ѓанда, университет ќабырѓасын-
да μткізіліп ж‰рген жарыстарѓа

ќатысуѓа тілек білдіргендердіњ
ќатары жылдан жылѓа ±лѓайып
келе жатќан кμрінеді. Сондыќтан,
б±л жолѓы μткен спартакиада-
ныњ бєсі μте жоѓары болды дейді
белгілі спорт маманы.

Спартакиаданыњ  шешуші
сєтінде спортшылар шањѓы тебу-
ден  жарысты.  ЌМУ  ректоры Ас-
ќар Наметовтіњ μзі елу жастан
асќан спортшылар арасында
бірінші орынды жењіп алды.

Ѓылым-білім ‰йретумен ќатар
салауатты  μмір салтын ќалып-
тастыруды  озыќ  ‰лгіге  айнал-
дырѓан ЌМУ ±жымыныњ игі ќада-
мы кμпке ‰лгі.

Ќасќырбай ЌОЙШЫМАНОВ.

Суретті т‰сірген автор.
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2015 жылдыњ 28 ќањтар
к‰ні  мєдениет ‰йінде жинал-
ѓан халыќ алдында аудан
єкімі Ќайрат Ахметов есеп
берді. Ол баяндамасында
2014 жылы ауданда істелген
ж±мыстарѓа кењінен тоќтал-
ды. Ауданныњ негізгі капита-
лынан т‰скен инвестиция
кμлемі – 5 млрд.  297 млн. тењ-
гені  ќ±раѓанын, б±л  2013
жылы тартылѓан инвести-
циядан 560 млн.тењгеге
артыќ екендігін атап кμрсетті.
2014 жылы ауыл шаруашы-
лыќ тауар μндірушілері 22
млрд.тенгеніњ μнімін μндір-
ген, оныњ  17 млрд. тењгесі –
μсімдік шаруашылыѓынан;
ал 5 млрд. тењгесі – мал ша-
руашылыѓы μндірісінен т‰с-
кен. Яѓни, ішкі жалпы μнім
(ІЖ¤) кμлемі екі есеге жєне
μнеркєсіп μндірісі кμлемі де
екі еседей μскен.

Ауа-райыныњ ќолайсыз-
дыѓы салдарынан былтырѓы
жылы μсірілген егінніњ єр гек-
тарынан 15,8 центнерден ал-
тын дєн жиналып, аудан
бойынша 510 мыњ тонна
астыќ μндіріліп, облысымыз
бойынша жалпы жиналѓан
астыќтыњ 12  пайызын ќ±ра-
ѓан. Аудан аграрлары  2014
жылѓы егіннен 46 мыњ тонна
т±ќымдыќ астыќты ќ±йып ал-
ѓан. Алайда, ауданда келесі
жылѓы егіске 8 мыњ тонна
т±ќым жетіспеушілігі бар.
Оныњ 3 мыњ тоннасы "Азыќ-
т‰лік келісім-шарт корпора-
циясы"  несиесі арќылы алы-
натын болады. Ал, т±ќым же-
тіспеушілігініњ ќалѓан бμлігін
аграрлар μз ќаражаттарына
сатып алмаќшы.

Аудандаѓы майлы даќыл-
дар μсіретін алќаптар 13 мыњ
гектарѓа кењейтіліп, нєтиже-
сінде жалпы  алќап кμлемі 53
мыњ гектарды ќ±раѓан. Май-
лы дєнді-даќылдар орта
есеппен алѓанда єр гектары-
нан 8,2 центнерден μнім
беріп (барлыќ кμлемі 13 мыњ
гектар), барлыѓы  42 мыњ тон-
на  μнім жиналѓан.

Ауданда мал шаруашы-
лыѓыныњ дамуы да жаќсы
дењгейде. ¤њірде ќазір
24500 ірі ќара мал, оныњ
ішінде 11 мыњ сиыр бар.
Аудан бойынша  3 ЖШС орта
жєне ірі мал шаурашылыѓы-
мен айналысады. "Т±рар"
ЖШС жєне "Бек+" ЖШС с‰тті
голштин сиырын баѓумен
жєне оны  кμптеп μсіруді
ж‰зеге асырып отырса, ал
"Гранд" ЖШС ет μндірісін да-
мытуды ќолѓа алѓан. Ірі ќара

ЄКІМ ЕСЕП БЕРДІ: ФЕДОРОВ АУДАНЫ

САУАЛНАМА: ЕЛ НЕ ДЕДІ?

Елбасы тапсырмасына сєйкес барлыќ дењгейдегі
єкімдердіњ халыќ алдында есеп беруі биылѓы жылы да
μз жалѓасын тауып отыр. Жалпы,  кμпшіліктіњ кμњілінен
шыѓу оњай шаруа емес. Т‰сіне білген адамѓа єкімдердіњ
бірінші жанашыры да, сыншысы да –  халыќ. Елбасымыз
олардыњ ж±ртшылыќ алдында есеп беруіне ерекше
мањыз беруі де бекер емес.

Халыќтыњ μзіне артќан сенімін абыроймен аќтап келе
жатќан єкімдердіњ бірі – Федоров ауданыныњ басшысы
Ќайрат Ахметов екенін облыс ж±ртшылыѓы жаќсы біледі.
Он бес жылдан бері аудан єкімі болып жемісті ќызмет
атќарып келе жатќан ол білімі мен тєжірибесі мол
басшы. Ќашанда  μзін халыќтан жоѓары ќоймайды.
Ж±ртыныњ ќызметшісі екенін жаќсы біледі. Сондыќтан
болар, оныњ биылѓы жылѓы  халыќ  алдындаѓы есеп
беруі  жоѓары дењгейде  μтті.

Аќн±р
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¤РЕЛІ ІСТЕР ¤РКЕНДЕГЕН ¤ЊІРДЕ
Татьяна ЛЕВИТ, № 1 Димитров атындаѓы

орта мектептіњ директоры:
– Мен μзім басќаратын

мектеп ±жымыныњ атынан
Ќайрат Ж±маш±лы Ахме-
товке ‰лкен алѓыс айтќым
келеді. Ол біздіњ мектепке
жиі бас с±ѓып,  мектептіњ
тыныс-тіршілігімен таны-
сып, ±стаздар ќауымына
‰лкен ќ±рметпен ќарайды.
Єрине, талай єкімді кμрдік.
Алайда, осындай ќара-
пайым єрі жаны ізгі, іскер
басшыны біздіњ ауданымызѓа жіберген облыс
басшылыѓына мыњ алѓыс айтамыз. Ауданда
бірќатар жобалар іске асты жєне асып жатыр.
Былтырѓы жылдыњ μзінде ‰лкен "Арлан" стади-
оны салынды. Тєуелсіздік монументі орнатыл-
ды. Саябаќ ашылды. Ал енді биыл ауданымыз-
да жабыќ стадион салынбаќ. Газ тартылайын
деп жатыр.  Елдіњ игілігі ‰шін ењбек еткен єкімді
кім жаќсы кμрмесін?! Халыќ бєрін де біліп, кμріп
отыр. Сондыќтан ж‰рекжарды сμзімді айту ‰шін
б‰гінгі  мєжіліске  арнайы  келдім.

Олег МАРАХОВСКИЙ,
жас кєсіпкер:

– Мен Пешков ауылын-
да т±рамын. Б‰гін аудан-
даѓы осы  мєжіліске мен
де  арнайы келіп отыр-
мын.  Себебі, мен  аудан
єкімініњ  ж‰ргізіп отырѓан
саясатыныњ арќасында
"Жол картасы–2020" баѓдарламасына ќатысу-
шылардыњ бірімін.  Мен мал шаруашылыѓым-
ды дамытќым келді. Єсіресе, жылќы басын
кμбейтпек болып шештім. Себебі, жылќы –
меніњ хоббиім єрі  жаќсы табыс кμзі. Сондыќ-
тан аудандаѓы ж±мыспен ќамту орталыѓына
келіп,  біраз аќыл-кењестер алдым. Содан
ќажетті ќ±жаттарды жинап, μтініш жаздым.  2014
жылдыњ шілдесінде  мен 2 млн.тењге кμлемін-
де шаѓын несие алдым.  Жоспарлаѓанымдай
жылќы жєне жем-шμп сатып алдым. Содан мал
кμбейттім, ж±мысым алѓа басќан соњ,  1 адамѓа
ж±мыс орнын аштым. Таѓыда ж±мыспен ќамту
орталыѓыныњ кμмектесуімен мемлекетіміздіњ
ќолдауымен субсидиядан бμлінген 35 пайыз
жалаќымен бір адамды ќызметке алдым. "Жол
картасы–2020" баѓдарламасына ќатысу арќы-
лы мен мемлекеттен ‰лкен ќолдау кμріп отыр-
мын. Яѓни, алѓан несиеме 6 пайыз ‰стеме ѓана
тμлеп, 1 жарым жылда  несиемнен ќ±тылатын
болып отырмын. Сол ‰шін осы баѓдарламаны
біз сияќты ауылдыњ ќарапайым жастарына
т‰сіндіріп, ќолдау танытып отырѓан аѓалары-
ма рахмет айтамын.

ОЙ Т‡ЙІН

 Ќазіргі єкімдер ‰шін ел алдында есеп беру
– ‰лкен жауапкершілік. ¤йткені, ќарапайым
халыќ – єділ сыншы.Ќандай адамныњ болсын
істеген ісіне лайыќты баѓасын береді. Барды –
бар дейді. Жоќты – жоќ дейді. Єрине, кейде
μзініњ ќара басыныњ м‰ддесін ойлап сμйлейтін-
дер де болмай  ќалмайды. Ал енді бірде жаќсы
істерді тындырып ж‰рген єкімдерді пендеші-
лікпен кμре алмай алдын-ала ±йымдасып, "сы-
нап" жататындар  да  ±шырасады. Олардыњ
бєрін халыќ бірден біледі.

Демек, єкімдердіњ  есеп беруі – емтихан
іспетті. Сондыќтан да, облыстыќ "Ќостанай
тањы" газетініњ редакциясы аудан єкімдерініњ
есеп беру жиналыстарына мањыз беріп отыр.
Жиналыс – істелген істі саралап, алда істелі-
нетін істерді белгілейді. Федоров ауданында
μткен аудан єкімініњ  есебінен кμп нєрсені бай-
ќадыќ. Ењ бастысы халыќ ж±мыс істеген адам-
ды адал баѓалайды екен. Сол ‰шін де
єкімдердіњ есеп беру жиналыстарын μткізіп
т±рудыњ пайдасы – халыќќа да, оныњ μзіне де
тиімді болмаќ. Халыќпен санасып, оныњ ойы-
нан шыѓу єкімдерді жања биіктерден кμрінуге
жетелейді. Біз Федоров ауданында μткен есеп
беру жиналысынан осындай ой т‰йіп ќайттыќ.

Федоров ауданы.

СУРЕТТЕРДЕ: аудан єкімініњ есепті кезде-
суінен   кμріністер.

Суреттерді т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

малды кμбейту ‰стінде. Б±л
серіктестіктіњ ќарауында 600
ірі ќара бар.  Аудан фермер-
лері  мал шаруашылыѓын
дамыту ‰шін мемлекеттен
376 млн.тењге кμлемінде суб-
сидия алѓан.

Федоров ауданы ірі ќара
малды асылдандыруда облыс
бойынша алдынѓы орында.
"Сыбаѓа" баѓдарламасы бой-
ынша 247 млн.тењгеге 1266  ірі
ќара сатылып алынѓан.

Былтырѓы, 2014 жылы елі-

мізде  жылќы жєне ќой ша-
руашылыѓын дамыту ‰шін
"Ќ±лан" жєне "Алтын асыќ"
баѓдарламалары ќабылдан-
ѓан болатын. Осы баѓдарла-
ма бойынша аудан фермер-
лері  23 млн. тењгеге – асыл
т±ќымды 78 жылќы, 5,5 млн.
тењгеге – 210 ќой сатып алы-
нып, ќазіргі тањда мал басы
μсуде.

Ауданда ірі инвестиция-
лыќ жобалар да ж‰зеге асы-
рылып жатыр. Соѓан байла-
нысты ауылдаѓы ж±мыссыз-
дыќ саны да азайѓан. "Жол
картасы–2020" баѓдарлама-
сына ќатысќандар саны –
866 адамды ќ±раѓан.  Осы
баѓдарлама аясында 73 адам
146 млн. тењге кμлемінде не-
сие алып, μз кєсіптерін  бас-
таѓан. 2013 жылы  32 адам
60 млн. тењге несие алѓаны-
на назар аударсаќ, б±л
кμрсеткіш едєуір μскен.
Ауданда – 215  ж±мыс орны
ќ±рылѓан, м±ныњ 148-і т±раќ-
ты ж±мыс орны.  935 адам єр
т‰рлі вакансиялар бойынша
ќызметке алынѓан.  Ал, ќоѓам-
дыќ ж±мыстарѓа 108 адам
тартылѓан.

Аудандаѓы білім саласы-
ныњ даму кμрсеткіштеріне кμз
салсаќ, 35-ке жуыќ білім
ошаѓы ж±мыс істейді. Оныњ

ішінде орта мектептер саны
– 16, негізгі мектеп – 3, бас-
тауыш  мектеп – 16. Аудан
бойынша  жалпы алѓанда
3063 оќушы бар.

¤њірде 2010-2014 жылдар
аралыѓында "Балапан" баѓ-
дарламасыныњ аясында 15
жања балабаќша салынѓан.
Ауданда осындай маќсатта
ќазір 17 балабаќша ж±мыс
істейді.  Онда 1347 б‰лдіршін
тєрбиеленуде.

Федоровта медицина са-
ласы да жаќсы жолѓа ќойыл-
ѓан. Яѓни, μзге аудандарда

2-3 дєрігер ѓана болса,
м±нда  27 дєрігер, 152 меди-
цина ќызметкері бар.  "Жол
картасы–2020" баѓдарлама-
сы бойынша Пешков село-
сында 107,5 млн. тењгеге
дєрігерлік  амбулатория
ашылѓан.

¤њір басшысы атќарылѓан
істерге  жан-жаќты тоќталып,
баян еткенде залдаѓы
ж±ртшылыќ ±заќ ќол соѓып
т±рып алды. Б±л –  аудан  хал-
ќыныњ μз єкімдеріне деген ри-
зашылыѓы екенін ањѓардыќ.

"Алтын Инвест" ЖШС-ніњ
директоры Владимир Белай
єкімніњ жыл ішінде атќарѓан
ж±мысына оњ баѓа берді. Со-
нымен ќатар μзі басќаратын
серіктестіктіњ єлеуметпен
єріптестік байланысы жμнін-
де баян етті. Серіктестік мєде-
ниет ‰йініњ ќ±рылысын са-
луѓа 60 млн. тењге кμлемінде
демеушілік жасаѓан. Єрі
ауданда егін жєне мал ша-
руашылыѓын  ойдаѓыдай да-
мытып отырѓанын  атап μтті.

Мєжілісті ќорытындыла-
ѓан облыс єкімініњ орынбаса-
ры  Евгений Аман Федоров
ауданында жетістіктердіњ
мол екенін айта келіп, μњірде
мемлекеттік баѓдарлама-
ларды орындаудыњ кемшін
т±стары бар екендігін ес-

кертті.
– 2015 жылы Рудный–

Ќашар–Федоров баѓытымен
газ ќ±бырын салудыњ ќ±ры-
лысы басталмаќ. 2016 жылы
Сіздер кμгілдір отынныњ
алауын жаѓасыздар. Аудан-
дарыњызда су ќ±бырлары да
жањартылмаќ. Тек ескертетін
жєйт: бір кездері 60-70 мыњ
ірі ќарасы бар фермерлердіњ
ќолында ќазір ењ кμп деген-
де 700 ѓана бас бар. Мыса-
лы: жања ѓана сμйлеген "Ал-
тын Инвест" ЖШС-і директо-
рыныњ ќарауында кμп деген-
де 700 ірі ќара бар. Сондыќ-
тан, мал басын кμбейтуде
атќарылатын істер кμп. Се-
бебі мемлекет ‰лкен м‰м-
кіндік беріп отыр, – деді об-
лыс єкімініњ орынбасары.

2015 жылы  оныњ алдында
бірќатар жања жобалар т±р.
Атап айтќанда: аудандаѓы
Федоров–Ленин–Вишнев
ауылдарыныњ арасындаѓы
жолды жμндеуді ќамтамасыз
етуі керек. Б±л іске республи-
калыќ бюджеттен 126 млн.
тењге ќаражат бμлініп отыр.
Сонымен ќатар, республика-
лыќ жєне облыстыќ бюджет-
тен  Федоров  ауылындаѓы су
ќ±бырын ќайта жањарту ‰шін
– 753 млн. тењге, Рудый–
Ќашар–Федоров баѓытын-
даѓы газ ќ±бырыныњ ќ±рылы-
сын  бастау ‰шін 915 млн.тењ-
ге ќаржы бμлінген. ¤њірге эко-
номикалыќ жєрдемдесу ша-
раларын іске асыру ‰шін – 25
млн.тењге, Пешков селосын-
даѓы дєрігерлік амбулато-
рияны аяќтау ‰шін 32 млн.тењ-
ге ќаржы ќаралѓан. Ал респуб-
ликалыќ бюджеттен  Баннов
орта мектебі мен оныњ жылу
ќазандыѓын жμндеу ‰шін "Жол
картасы–2020" баѓдарлама-
сы бойынша 170,5 млн. тењге
бμлінген. Бір аудан ‰шін б±л
аз ќаржы емес. Жасалатын
ж±мыстар да мањызды.
М±ныњ бєрін орындауды ќам-
тамасыз ету аудан єкіміне
‰лкен жауапкершілік ж‰ктейді.

Бір ќуанарлыѓы аудан
єкімініњ есеп беруіне арнал-
ѓан жиналыста т±рѓындар-
дан ешќандай сауал туын-
даѓан жоќ. Керісінше аудан
басшысыныњ атына алѓыс-
тар мен жылы лебіздер кμп
айтылды. Б±л – аудан хал-
ќыныњ μз єкіміне деген
ќ±рметі ѓана емес, ‰лкен
сенімі екені аныќ.

Жиналыс соњында облыс
єкімініњ орынбасары Евгений
Аман ауданныњ μткен жылѓы
єр саладаѓы ‰здіктеріне об-
лыс єкімініњ грамоталарын
салтанатты т‰рде тапсырды.



Алладан тілеп бозала тањда-ай,
Асыѓа к‰ткен мені апам.
Асырап-баѓып балапан ќаздай,
Алќатып к‰ткен шері атам.
Ќалжама, ±лдай, аќ ќошќар сойса,
Еншіме атап кμк атан,
АќшаХАН ќызын Аќж‰ніс ќойса,
Назира ќойѓан ЕрмаХАН.
Ертегі тыњдап, ерке μскен болсам,
Ойлашы, кімнен ќорќармын?
Т‰сімде келіп т±ратын мыњ сан
Тарланѓа мінген Ер Тарѓын.
¤рмекті ж‰рдім μлењнен тоќып,
Ќаѓазѓа ќалды ол жазылмай…
¤зіњді бір к‰н келер деп тосып,
Ќамбарды к‰ткен Назымдай.
Асуды бермей жайбасарларѓа,
"Айќын" деп сендім, – "келеріњ".
…Ауызы жалын айдаћарларѓа
Ќ±рбан ѓып тосты мені елім…
¤рмек ќып μрген тынысым – μлењ,
¤зіњді к‰ткен жол ќалды…
Ќырыќ ќ±лаш алмас ќылышыњменен
Ќ±ртќаны ќ±тќар, Ќобыланды!
У-сμзден егер уланар болсањ,
Жаныњды с‰тпен саќтармын
Шын сμзім осы, иланар болсањ,
Сырымды саѓан аќтардым.
"Батырдыњ жары – осы" дегізіп,
Атырам алдан аќ тањ, К‰н!
Ќысыр ќулыќты ќырыќ к‰н емізіп,
Тайбурылыњды баптармын.
Ењіреп туѓан ер болсањ егер,
Еліњніњ ќамын жырларсыњ!
Бір хабар берші, бар болсањ егер,
М±њайды г‰лдей Г‰лбаршын.
Заманда бейбіт, μмірде – думан,
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Кμрінер жырым жарты ањыз…
Жиделі–Байсын жерінде туѓан
Ќай жерде ж‰рсіњ, Алпамыс?…
М±ратќа жетіп кейіпкерлері,
Ертегі бітер аќырын…
Ертегі ѓана кейіпте ме едіњ,
Ќайдасыњ, меніњ БАТЫРЫМ?

Назира БЕРДАЛЫ.

¤кінбеймін, μкінбеуге серт бергем,
Себебі, мен кеше т‰нде μрт кμргем!
К‰лге ќарап, аяп кеттім к‰лді мен,
Содан кейін отпен ѓана дерттенгем!

Жыламаймын, жыламауѓа уєде еткем,
Себебі, мен ќоњыр шашты кμде еткем.
Ашу буѓан тікенекті сипалап,
Сырын б±ќќан ќара тасты сμйлеткем!

Ренжімеймін, ренжімеуге бел буѓам,
Жібермеймін ќањбаќты да жел ќуѓан.
Аќ ќањбаќтыњ аппаќ кμзі н±р б‰ркіп,
Солып т±рѓан жанарымнан шер ќуѓан.

Кектенбеймін, кектен алар кегім жоќ,
Бєрімізге ортаќ мына кμгім бек.
Ар жаѓынан кμрінеді бар ѓарыш,
Ал, ѓарыштыњ т‰кпірі жоќ, шегі жоќ,
Шексіз деген биік те емес, тμмен де,
Биіктіктіњ т‰сет±ѓын т‰бі жоќ!

Ќашып шыѓып мені ±мытќан есімнен,
Ертењ таудыњ шыњ басында шешінем.
Бейќам жатќан мына єлемге жар салам:
"С‰йем сені, тек сол ‰шін кешірем!"

Аќберен ЕЛГЕЗЕК.

Ќан ж±мып туѓан  ќолымды бермедім,
Іргеміз сμгілер еді...
Ќан ж±тып жатќан  елімді кμрмедім,
Кμз жасым тμгілер еді...
¦лым уызымды тауыса алмай,
Орысќа омырауымды  еміздім.
Ќызым ќ±нан ќойды
                          тауыса алмай,
Ќытайѓа ќалжамды  жегіздім!
Кєріске кєрімді  шашпадым,
Жμйтті жолынан тоспадым.
Ќараќорымды ќ±раќ ќып тμсендім,
Басыма балбал  жастадым!
Ала сєлделіге азан шаќырттым,
¦лымныњ ±йќысын к‰зеттім.
Ќара шекпендіге ќазан тμњкерттім,
Ќызымныњ к‰лкісін к‰зеттім.
Алтын киген ±лдарымды  оятты,
Алтынымды ал, адам ќалсын дедім,
Жалын т‰йген жиренімді оятты,
Т±лпарымды емес, таѓамды алсын дедім!
Ќорымымды іздеп ќырларымды оятты,
К‰йеуім емес, аѓам  ќалсын дедім.
Жорыѓымды іздеп жырларымды оятты,
Бірлігімді емес, баламды   алсын дедім!
Далам ќалсын дедім!

             Мирас АСАН.

 Орман шешен Ќашаѓан би-
ден:

– Ќашекем, кімді пір т±тасыњ?
–деп с±раѓанда:

– Анам мен єкемді, елім мен
жерімді пір т±тамын, – деген екен.

* * *
Бірде Сырлыбай датќа Ќаша-

ѓан биде ќонаќта отырып:
– Д‰ниеде не жаман?– деп

с±раѓан екен. Ќашаѓан би:
– Ынтымаѓы жоќ ел жаман, –

деген екен тоќтамастан.

* * *
Балаби ќартайѓан шаѓында

халќын жиып:  "Жерден ауыр не?
Судан терењ не? Оттан ыстыќ не?
Кμктен биік не?"– деп, тμрт с±раќ
берген екен. Ешкім шеше алмап-
ты. Сонда Балаби μзі айтќан
с±раќтарыныњ шешуін μзі айтќан
екен: "Жерден ауыр дегенім –
аќыл, білім. Судан терењ дегенім
– оќу, ѓылым. Оттан ыстыќ дегенім
– фєни жалѓан, адамныњ μмірі.
Кμктен биік дегенім – тєкєппар-
дыњ кμњілі."

Халќымызда жолаушы ж‰ріп
бμгде  кісініњ ‰йіне кірерде мы-
нандай єдеп болѓан:

1. Алдымен ‰й иесін алдын ала

Б±рынѓылар
айтпады деп ж‰рмесін

хабардар етіп, содан соњ есікті
ќаѓып, яки жμтеліп белгі беріледі.

2. Егер ‰й иесі сізді естіген бол-
са, сыртта т±рып-аќ "Ассалаума-
ѓалейкум!" деп дауыстап сєлем
беріњіз. ‡йге кіруге р±ќсат с±ра-
њыз. Егер сєлеміњізге жауап ес-
тімесењіз, арасына ‰зіліс салып,
‰ш мєрте ќайталањыз.

3. Б±дан соњ да ‰й иесі тара-
пынан "Кіріњіз" деген жауап ес-
тілмесе, тез арада кетіп ќалѓаны-
њыз д±рыс.

4. Ал ‰й иесі есігін ашпай: "Б±л
кім?" деп с±раса, сіз μз аты-
жμніњізді, кім екеніњізді наќты ай-
туыњыз керек. Єрі-бері б±лтаруѓа,
"сіздіњ досыњыз едім", "пєленше
– екењніњ танысы едім", "туыс-жа-
ќыны едім" деп міндетсінуге
ќаќыњыз жоќ.

5.Єрине, кісі ‰йіне оныњ иесі-
мен бірге барсањыз, ешкімнен
р±ќсат с±рап єуре болмайтыны-
њыз т‰сінікті.

Ќаз дауысты Ќазыбектіњ єкесі
Келдібек би ќыз тањдап, ‰йлен-
бей біраз ж‰рсе керек. Сонда ой-
ламаѓан жерде бір жиында аяѓы
аќсаќ, кμзі ќыли жас ќызѓа кμњілі
ауып, ќ±да т‰сіп, айттырып ала-
ды. Єке-шеше баласыныњ айтќа-
нына келіскенімен, аса ќолдай

ќоймайды. Тіпті єкесі: "Тањдаѓан
тазѓа жолыѓадыныњ" кебі келді.
Сμз байласќан б±рынѓы ќ±далар-
дыњ бетіне ќалай ќараймыз?–
деп айтып та тастапты.

Ќаймаѓын піскен с‰ттіњ алдым
ќалќып,

Аяѓы аќсаќ болѓанымен,
аќылы артыќ.

Кμзі ќыли, сμзі мен ісі т‰зу,
Сμйлескеннен μн бойым кетті

балќып, –  деп жауап ќайырады
Келдібек би.

– Жетер. Енді кμњілім орныќ-
ты. Табашыѓы да жауап табылар,
– дейді єкесі.

Келдібектіњ замандастары
єзілдескенде, осыны алдына тар-
тып, ќаѓытып ж‰ріпті. Бірде олар
Келдібектіњ μз ‰йінде отырып,
соќтыѓа берген екен. Сонда жас
келіншек шапылдап беттен ал-
май-аќ сыпайылап ќана:

Кμзім ќыли,
жасырмаймын, аќсаќпын,

Келдекењмен сондай тату
жаќсы – аќпын.

Татулыќтыњ белгісіндей
тамаша

Тμрт бошанды билейтін ±л тап-
паќпын, – депті.

Айтќанындай соныњ артынан
Ќаз дауысты Ќазыбек д‰ниеге
келген екен.

Фотоэтюдті т‰сірген  Баѓдат АХМЕТБЕКОВ

  ФОТОЭТЮД



ланып, оныњ ‰стіне ішімдікке
тойып алѓан отаѓасы,  ќал-
шылдап келсе де, μзініњ ой-
ындаѓысын ж‰зеге асырды.
Єйтсе де, ќатынын бір ±рмай
кμњілі кμншімейтін болѓандыќ-
тан, ќ±шырланып, т‰йілген
ж±дырыќпен желкеге ќойып
келіп ќалды.Текшелеп ора-
ѓан аќ жаулыќ ±шты да кетті.
Ойламаѓан жерден ойында
ештење жоќ отанасы ойбайѓа
басты.

– Ойбай-ай, не жаздым?! –
деп Айша ышќынып жылап
жіберді.

– Атања нєлет!.. – деді
Мейрам.

– Атања нєлет. Маѓан араќ,
араќ керек... Тез тауып алып
кел! Бар, ќарањды батыр,
бол! – деді.

– Ќ±дай!.. Ќ±дай!.. не жаз-
дым ќ±дай!.. – деп Айша
μкіріп жылауѓа кірісті. Алла-
дан жалбарынып с±рап ал-
ѓан жалѓыз ±лдары "мама-
лап" келіп алдына тыѓылды.

Бейбарысын бауырына ба-
сып, жылаѓан к‰йі б‰кшиіп
Айша жатып алды. Ќатыны-
ныњ ќырсыѓып жатып алѓанын
кμріп,  к‰н кеш болуѓа айнал-
ѓан соњ, басына мыжырайѓан
бас киімін киіп, араќ іздеуге
Мейрам таѓыда тысќа шыќты.
Сол кеткенінен мол кетті...

Осы сєтте Айша кμп ойлан-
ды. Бастан μткен т±рмысы
біртіндеп кμз алдына елестей
бастады. Зарлы запыранѓа
толы ѓ±мырын μз ќолымен
ќиѓысы-аќ келеді, єттењ ќар-
шадай ќ±лыншаѓыныњ жасќа
толы жанары мен м±њлы
ж‰регі жіберер емес. Бар уай-
ымы – баласы. К‰нде таяќ
жеп μткізген μмірге разы бол-
маса да, кμнбеске шарасы
жоќ. Мейрамныњ μзін ќалай
меншігіне айналдырѓаны ми-
ынан шыѓар емес. Яѓни,
μздерін ата-аналары ќосќан
соњ, с‰ймеске орын жоќ деп
т‰сінісіп, б±лар бір шањыраќ
болуѓа ниет еткен-ді. Енді

міне, шањыраќтарыныњ шері
шаш етектен. ¤ткен μмірін кμз
алдына елестеткен ќалпын-
да Айша ќалыњ ойѓа шомып
жатып, ±йыќтап та кетті...

Ішімдікке сылќия тойып
маск‰нем Мейрамы да келді.
Жєй келсе жарар еді-ау, екі
шμлмек араѓымен келді. Оны
ішіп алып, таѓы да баяѓы єде-
тіне басты. Ќатынын ќатын
демей, баласын да бала
ќ±рлы кμрмеді. Єйелін
тμмпештеп ±ра жμнелді.
Баяѓы араќ ‰шін ±рып жа-
тыр... Зар ењіреген ж±байы-
ныњ жылаудан басќа амалы
жоќ. Жылай берді, жылай
берді. Екі жасар Бейбарысы
да шарасыз.

Зарлы дауыстардан єбден
мезі болѓан Мейрам, ќолын-
даѓы шμлмекпен єйелініњ ба-
сынан ќойып ќалды. Жазыќ-
сыз єйел болса,  сол сєтте
тіл тартпай кетті. М±ны кμрген
бейк‰нє бала зєресі ±шќан-
нан не істерін білмей ќалды.
Шошынѓан бала ойбайѓа
басып, "Мамалап" сыртќа
ќаша жμнелді.

Дала ‰скірік аяз болатын...
Бет ќариды. Апта бойы жапа-
лаќтап жауѓан ќар екпіні ба-
сылѓанымен, ауа-райы к‰рт
б±зылып, соњы алай-д‰лей
боранѓа ±ласќан. Теріскей-
ден соќќан желдіњ т‰рі жа-
ман. Зєресі зєр т‰біне кеткен
Бейбарыс болса, боранмен
ќоса ±лып келеді.

..."Кμмектесіњдер!" – деп
бар дауысымен айѓай салды.
Етпетінен  аќ ќарѓа жата кетті.
Жып-жылы беті ќарѓа енген-
де суыќты т‰к сезбеді.
Кμзінен сорѓалаѓан ып-ыстыќ
μкініш жасы ќарды  ерітер-
дей. Ќар ішінде μксіп, μкіре
жылады. Анасына кμмектесе
алмаѓанына бір μкінсе, μзініњ
тым кішкентай болѓанына екі
μкінді.

– Мама! – деген к‰њіренген
бала дауысы тірі адамныњ
сай-с‰йегін сырќыратардай
даланы шарлап кетті. Зарлы
дауысы ауылындаѓыларѓа
да жетті. Маск‰нем Мейрам-
ныњ ‰йі  жаќтан естілген ай-
ѓайдан бір жамандыќтыњ,
с±мдыќтыњ болѓанын сезіп,
ж±рт жаѓасын ±стаѓан. Кμп
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±замай Бейбарыстыњ баќыр-
ѓаннан дауысы ќарлыѓып, та-
лыќсып кетті.

Арада с‰т пісірім уаќыт
μткенде ауылдыњ адамдары
баланы тауып алды.

Єбден шошынып ќалѓан
Бейбарыс тμрт айдан астам
уаќыттан соњ ќалыпќа келіп,
есін жиды. Ауылдыњ дєрігер-
лері ем-домын жасап, жанын
аман алып ќалды. Жаны
аман ќалѓанымен, бейк‰нє
бала, екі аяѓынан бірдей ай-
ырылды.

Б±л ќасірет Бейбарыстыњ
μмірін μксікке толтырды.
Шерлі баланыњ сырласар да
ешкімі жоќ. Жападан-жалѓыз
ќалѓан-ды. Жанына жаќын
т±тар жан болмаѓандыќтан
жетімдер ‰йіне кете-барды.

Арада ±заќ жылдар μтті…
Ќаныпезер єкесі де т‰рмеден
оралды. Баласыныњ жаѓдайы-
нан бейхабар єке ‰йіне
келді. ¤ткен μмірінен сабаќ
алѓан отаѓасы келе салысы-
мен бауыр еті баласын
іздеді. Кμрші-ќолањнан с±ра-
стырып, баласынан ќайда
екенінен бір хабар алды. Сол
мекенжай бойынша іздеп
барды. Баласы балалар
‰йінде екен. М±ны кμрген
єке, ќос жанарына жас алды.
Кезінде μзі μзекке тепкен
Бейбарысы тепсе темір
‰зетін жігіт болып μскен
екен. Алайда, баласын бау-
ырына баса алмады. Аяусыз
таѓдыр тауќыметін кμп тарт-
ќан жан баласы єкесіне "кет"
деп ќана тіл ќатты. Єкесінен
ж‰регі шайылѓан Бейбарыс
басќа сμз айтпастан арбаѓа
танылѓан ќалпында кері ай-
налып кете барды.

Мейрам  жан дегенде
жалѓыз баласынан тірідей
айырылып, басы салбыраѓан
к‰йінде ‰йіне ќайтты...

Жарыныњ мєйіті шыќќан
босаѓа. Т±ла бойын єлдебір
сезім кеулеп, ж‰регініњ басы
шыњылдап ќоя берді.  Кμзініњ
жасы ма, ж‰ректіњ жасы ма
ќалтыратып, дірілдетіп бара-
ды.  "Єттењ, кеш енді, бєрі
кеш. Ќайтсем, балам кеші-
реді?!"

Руслан ЄЛКЕЕВ.
Сарыкμл ауданы.

Ескелді биЕскелді биЕскелді биЕскелді биЕскелді би
‰ш ±лына‰ш ±лына‰ш ±лына‰ш ±лына‰ш ±лына
былай депбылай депбылай депбылай депбылай деп

бата берген екен:бата берген екен:бата берген екен:бата берген екен:бата берген екен:

Асќар таудыњ асуын кμзде,
Алып тењіздіњ μткелін ізде.
Алыс екен деп ќорыќпа

ж‰рсењ жетерсіњ,
Ауыр екен деп ќамыќпа.
Ілсењ кμтересіњ,
Азыќ шайнар тісіњ

ауызыњда
Адам шайнар тісіњ

аќылыњда
Атањныњ баласы болма,
Ќазаќтыњ  баласы бол!

Аќын ќызАќын ќызАќын ќызАќын ќызАќын ќыз

Ертеде Таразы атты аќын ќыз
болыпты. Єке-шешесінен ерте айы-

рылѓан ол Есет батырдыњ ‰йіне
келін болып т‰седі. Ол кезде жетімдік
ќыздыњ кемістігі болып саналса ке-
рек.  Беташарда бір шал "жетім келін"
деп ќайта-ќайта кемсіте беріпті.
Сонда Таразы:

Ішінде Бестілеудіњ Ќ±лтумамын,
Асыл зат аруанадан бір туѓанмын.

Єкем жоќ болса даѓы екі аѓам бар,
Жасатќан мыњ ділдаѓа ер-т±рма-

ным.
Ќыздарды єкесі бар кμріп ж‰рміз,

Жењініњ жамай алмай жыртылѓа-
нын,

Етіне беташардыњ тойып алып,
Ќарашы мына шалдыњ ќ±тырѓа-

нын,– деп, шалдыњ аузына ќ±м
ќ±йыпты.

  Б¦РЫНЃЫНЫЊ Б¦РЫНЃЫНЫЊ Б¦РЫНЃЫНЫЊ Б¦РЫНЃЫНЫЊ Б¦РЫНЃЫНЫЊ С¤ЗІС¤ЗІС¤ЗІС¤ЗІС¤ЗІ

 КиімКиімКиімКиімКиім
Бірде Бμлтірік шешен бір жиынѓа

барыпты. Сол жиында оны кμрген бір
бай оны м±ќатпаќ оймен:

– Оу, Бμлтірік-ау, асыѓа киінген
єйелдіњ киіміндей киіміњніњ бірі
±зын, бірі ќысќа ѓой, – деп шымшып
сμйлепті. Сонда Бμлтірік шешен
асыќпай байыппен ќарап отырыпты
да:

– Е-е-е, байеке, несін айтасыз. ¦л
μсті, ±л киінді, ќыз μсті, ќыз киінді.
¦зын болса – ±лдыњ киімі, ќысќа
болса – ќыздыњ киімі шыѓар. Мен
олармен таласайын ба?– деп жауап
беріпті. Сонда байдыњ аузына ќ±м
ќ±йылып, ‰нсіз ќалѓан екен. ¤йткені,
байдыњ μз кіндігінен балалары жоќ,
±рпаќсыз екен.

 (Єњгіме орнына)

К‡НІ бойы Мейрамныњ
‰йі ±рыстан арылѓан
жоќ. Ерлі-зайыпты де-

ген аты ѓана болмаса, б±л от-
басынан береке кеткелі
ќашан. Б±рын-соњды  м±ндай
±рыс болѓанда, аяќ жаѓы
таяќќа тіреліп, Айшаныњ де-
несіне тањба т‰сіп ќалатын.
Айша оны сезсе де, с‰йекке
біткен єдетімен кμбіне мєн
бермейді. Бєрі ішімдіктіњ ке-
сірінен басталѓан-ды...

Б‰гінгі ±рыстары тым
зілдірек. Айша ертеден бері
тамаќ та ішкен жоќ.
Кикілжіњніњ кіргеніне жыл
жарым уаќыт болып ќалѓан.
Содан бері бір-біріне д±рыс
жауап та бермей, тіпті екеуі
екі бμлек жататын халге де
жетті.

Жынды суѓа тойып алѓан
Мейрам ештењеге де ќарама-
ды. Ешкімді де керек етер
т‰рі жоќ. Оѓан керегі тек ќана
ж‰з грамм, басќасына бас
ќатырмайды. Ашумен ызѓар-
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 Ќазаќ халќына есімі кењ тараѓан
т±лѓалардыњ бірі мемлекет жєне ќоѓам
ќайраткері Саѓалбай Жанбаев. Кезін-
де СССР Жоѓарѓы Советініњ, Ќазаќ
ССР Жоѓарѓы Советініњ депутаты бол-
ѓан, одаќтыќ дєрежедегі зейнеткер
атанѓан, еліне елеулі ењбек еткен ел
аѓасы туралы кμп айтылды да, жазылды
да. Ілияс Ќозыбаевтыњ  2014 жылы "Ата-
м±ра" баспасынан орыс тілінде жарыќ
кμрген  "Тот самый Жанбаев" деп атал-
ѓан кітабында ардагердіњ μмірбаяндыќ
деректерімен ќатар оныњ атќарѓан
істері кењінен сμз болѓан. Мен оныњ б±л
кітапта азыраќ ќамтылѓан жєне айтыл-
маѓан ќырларына ѓана тоќталѓым ке-
леді.

Саѓалбай Жанбаев кμзі тірісінде-аќ
єр жерде айтќан сμзі ањызѓа айналѓан,
тауып айтќан сμздері ел жадында саќ-
талѓан т±лѓалардыњ бірі. Ќостанай об-
лыстыќ партия комитетініњ бірінші
хатшысы болып ќызмет атќарѓан Са-
ѓалбай Жанбаев облыстыќ партия ко-
митетініњ кезекті бюросында облыс-
тыќ газет ќызметкерлерінен т‰скен
шаѓымды ќарайды. Оќиѓаныњ аныќ-
ќаныѓына жету маќсатында єуелі ре-
дакторды, іле-шала оныњ орынбасарын
т±рѓызса, екеуі кезек-кезек бірін бірі
жамандайды. Бюро м‰шелері шеттері-
нен орыс. Сєкењ болса орыс тіліне
шорќаќ екен.

"Біреуге ор ќазба, ор ќазсањ, терењ
ќазба" деген ќазаќтыњ ќанатты сμзін
аударѓысы келген Сєкењ столды ж±ды-
рыѓымен ќойып ќалып: "Кончайте ба-
зар. Ложите сюда партбилет. Кому яму
копайт, туда саму попайт", –деген ѓой.
Отырѓандардыњ барлыѓы жым болѓан.
К‰лгісі келгендер к‰ле алмаѓан. Жыла-
ѓысы келгендер жылай алмаѓан. Міне,
ќарапайым ќазаќ азаматы орыстарды
осылай мойындатќан. Басшыларымыз-
да кμбінесе осындай ќасиеттер жетіс-
пей жатады.

Енді бірде Саѓалбай Жанбаев ол
т±ста "зона рискованного земледелия"
деп аталѓан жері кμп аудандардыњ бі-
рініњ шаруашылыѓына барады. Шаруа-
шылыќ басшысы егін егілген тμбелерді
кμрсетсе керек. Сонда Сєкењ басын-
даѓы ќалпаѓын шешіп тастап, жалтыра-
ѓан басын ш±ќып т±рып: "айтшы, мына
басќа шаш шыѓа ма?" – деп с±райды.
К‰мілжіп ќалѓан басшыѓа Сєкењ: "б±л
басќа шаш шыќпаса, мына тμбеге де
ешуаќытта егін шыќпайды", – депті.

Саѓалбай   Жанбаев  Мєскеудегі
Жоѓары партия мектебінде білімін же-
тілдіреді. Біраќ, кезекті сынаќтардыњ
бірінде ќ±лап ќалады. Басшыларѓа
ќ±лаќќаѓыс ќылса, олар ќ±лаќ аса ќой-
майды. Амалы таусылѓан Жанбаев оќу
орнындаѓы басшыныњ ќабылдау бμлме-
сінен бір жерге телефон шалады. Оныњ
айтќан сμздерін мањайындаѓылар естіп
т±рса керек.

"Товарищ Маленков, Вам звонит
Жанбаев,  секретарь обкома партии из
Костанайской области  Казахстана. Я
не понимаю одного, мясо надо,  Жанба-
ев  надо, хлеб надо, Жанбаев  надо,
шерсть надо, Жанбаев  надо, учиться
надо,  Жанбаев  не надо, что ли?" –
депті. Жанбаев шынымен Маленковпен
сμйлесті ме, єлде, сμйлескен кейіп та-
нытты ма, оны бір μзі біледі. Б±л сμзді
естіп отырѓан партия мектебі басшы-
лары Сєкењді ќайта шаќыртып алып,
емтиханнан аман-есен μткізіп жіберген
екен.

Сол оќуда ж‰рген кезінде орналас-
ќан ќонаќ‰йге келсе,  μзініњ т±ратын
ќабатын білгенімен, ќай бμлмеге орна-
ласќанын ±мытып ќалыпты, ал ѓимарат-
таѓы есіктердіњ бєрі бірінен бірі айны-

майды. Не ќыларын білмеген Сєкењ
аќыры айла тауып, барлыќ есікті ашып,
ішіндегілерден "Жанбаев здесь жи-
вет?" – деп с±рай береді.

Аќыры μзі орналасќан бμлмеге
жетіп, жањаѓы с±раѓын ќайталаса, бірге
жатќан орыс жігіті: "Вы что, Сєке, сами
себя ищете?" – деп тањ ќалыпты. Жан-
баев болса айылын да жимай: "А я хо-
тел проверить, ты Жанбаева знаешь,
или нет", – дейтін кμрінеді.

Ел аузындаѓы таѓы бір єњгімеде,
Жоѓарѓы партия мектебін бітіріп шыќ-
ќаннан кейін Саѓалбай аѓамызды Кен-
тау ќалалыќ партия комитеті-
не екінші хатшы ќылып жібе-
ретін болыпты.Орталыќ Коми-
теттіњ μкілі мектеп т‰лек-
терініњ ќайда баратынын
оќып  шыќќаннан кейін "енді
кімде с±раќ бар?" – дейді.
Сонда Сєкењ  ќолын кμтеріп:
"Менде с±раќ бар!" – десе ке-
рек.

"Ќ±рметті Орталыќ Коми-
теттіњ μкілі, – дейді Жанбаев,
ќалалыќ партия комитетіне
жібереміз деп отырѓаныњыз
ќай Жанбаев? Жоѓары партия
мектебіне Маленков жолдас-
тыњ μзі арнайы  оќуѓа жібер-
ген жєне оѓан дейін Аќмола
облыстыќ партия комитетінде
бірінші хатшы болып ќызмет
атќарѓан Жанбаев па, єлде ба-
сќа біреу ме?" ¤кіл сасќалаќ-
тап: "б±л мєселеніњ аныќ-
ќаныѓын аныќтау керек", –
депті. Жанбаев болса осы
єњгімеден кейін Жамбыл об-
лыстыќ партия комитетініњ
бірінші хатшылыѓына ±сыны-
лады.

Енді бірде Жанбаев ел ара-
лап ж‰ріп бір колхозѓа келсе,
ауылдан біраз жердегі ќыр-
манѓа жаяу-жалпы кетіп бара
жатќан ќыз-келіншектерді
кμреді. Жанында отырѓан кол-
хоз председателінен "олар
неге жаяу ж‰р?" – деп с±ра-
са, "кμлік жетіспейді, олар
жаяу ж‰ріп ‰йренген, ештење
етпейді", – деген жауап ала-
ды.

Біраздан кейін Жанбаев
мінген кμлікті тоќтатып, председатель-
ге ат шалдырып алайыќ дейді. Ол сырт-
ќа шыѓысымен шопырына ж‰ре бер деп
ым ќаѓады. Терезені ашып, колхоз
бастыѓына ќараса ол байѓ±с асып-са-
сып: "Сєке, ауылѓа мен ќалай жетемін?
Єлі он километр бар", – десе керек.
Сєкењ аспай-саспай: "Ештење етпейді.
Єйелдер де сондай ќашыќтыќты жаяу
ж‰ріп ж‰р ѓой. Сен єйелдерден кем
емес шыѓарсыњ", – деп ж‰ріп кетеді.

Енді бірде Саѓалбай Жанбаевтыњ
атына сол кездегі Таран аудандыќ
партия комитетініњ бірінші хатшысы
болып ќызмет атќарып ж‰рген
Д.И.Берлин деген кісініњ ‰стінен арыз
т‰седі. Сєкењ ауданѓа барып, айтылѓан
жайдыњ аныќ-ќаныѓына кμз жеткізген-
нен кейін хатшымен тілдеседі. Ол
μзінше аќталып жатса керек, сонда
Сєкењ: "Слушай, как твоя фамилия?" –
деп с±райды. "Вы же знаете, Саке!" –
дейді ол. "Я у тебя спрашиваю, как твоя
фамилия?" – деп таѓы ќайталайды.
"Берлин" деген жауапты естіген соњ, "А
ты знаешь, как наши взяли Берлин? Если
не можешь найти общий язык с наро-
дом, мы тебя тоже возьмем как Берлин",
– депті. Сонымен єњгіме біткен.

Таѓы бірде Саѓалбай Жанбаев астыќ
жинауѓа кμмекке келген єскерилердіњ

басшысы болѓан армия генералымен
келісе алмай ќалады. Сонда Сєкењ: "Сіз
μзі єскерлерді кім киіндіретінін, кім
тойындыратынын білесіз бе?  Ауыл
адамдары.  Сіз армияныњ генералы бол-
сањыз, мен партияныњ генералымын.
Сμзге кμнбесењ, партбилетіњді столѓа
ќой!" –дейді. С‰йтіп, генералды да ор-
нына ќояды.

Саѓалбай аѓамыз басшы болып
т±рѓан кезінде газет журналистеріне
жаќсы ќолдау жасаѓан. Жєне газетті
μз маќсатына тиімді пайдалана білген.
Кμзкμргендердіњ айтуына ќараѓанда, ол

газет басшыларына арнайы тапсырыс
беріп, шаруашылыѓы артта ќалѓан кол-
хоз немесе кєсіпорынды сынатады
екен. Газет бетіне маќала шыѓа сала
араѓа бір-екі к‰н салып бюро мєжілісін
μткізеді. Онда сыналѓан басшыларды
орнынан т±рѓызып, "газетте жазылѓан
кемшіліктер рас па?" – деп с±рап алып,
оларѓа ќатањ шара ќолданады. Кейбі-
реуіне сμгіс береді, кейбіреуін ќызме-
тінен босатады. Іле-шала газет бетінде
"Сынап едік, ќорытындысы ќандай?"
деген айдармен жауап жарыќ кμреді.
Сμйтіп, ол екі жеп, биге шыѓып, іске
бμгет болѓандарды жазалап, газеттіњ де
мерейін кμтеріп, беделін асырып отыр-
ѓан.

Осыдан он шаќты жыл б±рын Ќос-
танай ќаласындаѓы кμшелердіњ бірін
Саѓалбай Жанбаевтыњ атымен атау ту-
ралы ±сыныс айтылды. Алайда, айтыл-
ѓан пікірлер аяќсыз ќалды. Ќостанайѓа
ењбегі сіњген кісіге Ќостанайдан бір
кμше б±йырмауы ќайраткерге  деген
ќиянат. Сол олќылыќтыњ орнын тол-
тырудыњ орайы енді келді. Осы  жаѓ-
дайѓа ел басшылары назар аударатын
уаќыт жеткен секілді.
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  ЗЕРДЕ

¤з
заманыныњ
μр т±лѓасы
Саѓалбай Жанбаев

туралы кітап жарыќ
кμрді

КІТАП ЄЛЕМІНДЕ

Кітаптыњ авторы – Ілияс Ќозыбаев, та-
рих ѓылымыныњ докторы, академик Манаш
Ќозыбаевтыњ ±лы. Орыс тілінде шыќќан
«Тот самый Жанбаев» атты тарихи-библио-
графиялыќ очеркте кμзі тірісінде аты ањызѓа
айналѓан Ќазаќ елініњ кμрнекті мемлекет
жєне ќоѓам ќайраткері Саѓалбай Жанбаев-

тыњ μмірі мен ќызметі жан-жаќты
кμрініс тапќан. Автор ѓалым зерт-
теушіге тєн дєлдікпен Сєкењніњ
μмір жолын деректер мен дєйектер-
ге с‰йене отырып, барынша ж‰йелі
жєне толыќ кμрсетеді.

Туынды он екі тараудан т±рады.
Солардыњ атын атап, т‰сін т‰сте-
сек кμп жайт т‰сінікті болмаќ. «Ба-
лалыќ пен жастыќ шаќ», «Педтех-
никум оќушысы», «Комсомол же-
текшісі», «Аштыќпен к‰рес»,
«МТС саяси бμлімінде», «Аупарт-
ком хатшысы», «Аќмола обко-
мында», «Жоѓары партия мек-
тебініњ тыњдаушысы», «Ќостанай
жерінде», «Ќызыл – Ордада»,
«Семей ќаласыныњ басшысы»,
«Одаќтыќ дєрежедегі зейнеткер».

Кітап б‰гіндер екініњ бірі топы-
раќ шашуѓа бейім т±ратын μткен
дєуір туралы деректерге ќ±рыл-
ѓан. Єрине, б±л кешегі Кењес
дєуірін ањсау емес, б‰гінгі
±рпаќќа ќызыќты маѓл±мат бе-
ретін б±рынѓы к‰нніњ тынысын
паш ету. Жас ±рпаќ ‰шін Саѓал-
бай Жанбаев несімен ќызыќ, не-
сімен есте ќаларлыќ т±лѓа? Ол
єкімшілік-єміршілдік ж‰йе жаѓ-
дайында μзініњ табиѓи болмыс-
келбетін саќтай білген, халыќтан
шыќќан наѓыз демократиялыќ,
тμрешілдіктен м‰лдем ада басшы
болды.

Ілияс бауырымыздыњ кітабы
40-50 жылдарѓы Кењес Одаѓы си-
яќты алып державаныњ партия-
лыќ-мемлекеттік элитасына
кіретін б‰кіл μмірі халќына ќалт-
ќысыз ќызмет етуге арналѓан

адам туралы толыќќанды тамаша баян.
Автор осынау ќ±нды кітапты жазуда

Мєскеу, Алматы, Петропавл, Ќостанай,
Кμкшетау, Павлодар, Семей жєне Ќызылор-
да архивтерінде болып, Сєкењді кμзі кμрген,
оны жаќсы білетін талай жандармен ж‰здес-
кен. Соныњ нєтижесінде μз заманыныњ μр
т±лѓасы туралы осынау ењбек д‰ниеге кел-
ген. Кітапта біздіњ «Ќостанай тањы» газетін-
де жарияланѓан Жанбаев туралы материал-
дарѓа да сілтеме жасалѓан.

Кітапта Саѓалбай Жанбаевтыњ 1948 жылы
Ќостанай облыстыќ партия комитетініњ
бірінші хатшысы болып сайлануы жєне оныњ
осы ќазыналы μњірдегі жемісті ж±мысы ту-
ралы кењінен баяндалѓан. Сєкењ Ќостанайда
1987 к‰н мен т‰н тынымсыз тер тμгеді, арты-
на μшпес μнеге-‰лгі ќалдырады, μзі де ањыз
адам болып кμпшілік кμњіліне ±ялайды. Халыќ
оны ќарапайымдылыѓы, ќалыњ б±ќарамен
аралас-ќ±ралас ж‰руі, турашылдыѓы, ќам-
ќорлыѓы, жоѓары адамгершілігі ‰шін жаќ-
сы кμреді.

Аѓа ±рпаќ Саѓалбай Жанбаевты к‰ні
б‰гінге дейін жадында саќтап келеді.  Ендігі
бір міндет ел ќ±рметіне бμленген, Ќостанай
топыраѓында айтарлыќтай із ќалдырѓан
адамныњ есімін мєњгі есте ќалдыру ‰шін
μзініњ туѓан ќаласындай болѓан Ќостанайдан
бір кμше атын берсе, жарасымды бір іс бо-
лар еді.

Сєлім
       МЕЊДІБАЙ

Саѓалбай Жанбаев туралы бірер сμз
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта.
11.05 Айтуѓа оњай... 11.45 ''Таѓдыр''.
12.30 Жањалыќтар. 12.45 Дауа.
13.15 Мєлім де беймєлім Ќазаќстан.
13.45 Аќсауыт. 14.15 М.ф. 15.05
Єйел баќыты. 16.10 ''Келін''. 17.00
Меніњ Ќазаќстаным. 17.30 Жањалыќ-
тар. 17.50 ¤зекжарды. 18.05 Шын
ж‰ректен. 18.50 Зањ жєне біз. 19.30
Т.х. ''Достар''. 20.00 Д.ф. ''Елдіњ
ерлігі''. 20.30 Жањалыќтар. 21.05
Айтуѓа оњай. 21.50 Т.х. ''Ќара шањы-
раќ''. 22.40 ''Келін''. 23.30 Сіз не
дейсіз? 0.00 Жањалыќтар.

7.05 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 11.00 Сєтті сау-
да. 11.30 М.ф. 13.00 Жањалыќтар.
13.15 ''Страх в твоем доме''. 14.00
''Женский доктор''. 15.00 Новости.
15.15 ''Єр ‰йдіњ сыры басќа''. 15.45
Сєтті сауда. 16.15 М.с. 17.00 Жања-
лыќтар. 17.15 Кμзќарас. 17.45 Биз-
нес сыры. 18.00 Новости. 18.15 Ду-
думан. 19.00 ТВ Бинго. 20.00 Жања-

30 ќањтар 2015 жыл
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лыќтар. 20.30 Арнайы хабар. 21.00
Новости. 21.30 Т.х. ''Дворец Абдин''.
22.20 Т.с. ''След''. 23.10 Жекпе-жек.
0.00 Жањалыќтар.

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Арќа-
аќпарат. 9.30 Волшебный фонарь.
9.55, 11.25, 12.55, 13.45, 15.55,
16.55, 19.25, 21.35 Телемаркет.
10.00 Арќа-аќпарат. 10.30 ''Сырѓа-
лым''. 11.30 Бірінші студия. 12.00
М.с. ''Финес пен Ферб''. 12.30 Вы-
зов. 13.00 Жањалыќтар. 13.30 Ново-
сти. 14.00 К.ф. ''Аяз Атаныњ костюмі''.
16.00 ''Территория красоты''. 17.00
Д.ф. ''Магия природы''. 17.35 М.ф.
17.50 Жањалыќтар. 18.10 Ќазаќстан
2050. 18.25 Новости. 18.50 Т.х. ''Кμк
тарландары''. 19.30 Первая студия.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Интонация.
21.00 Новости. 21.35 ''Сырѓалым''.
22.40 Т.с. ''Парыз''. 0.20 Жањалыќ-
тар.

7.00 Єн шашу. 8.00 Kaznet. 8.20
Суперпапа. 9.00 Т.х. ''Ѓашыќ жігіт''.
10.00 Жањалыќтар. 10.30 Т.с. ''Ис-

зовтар''

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Реальные
пацаны''. 11.30 Как это сделано.
12.30 ''Вторая свадьба''. 13.30
М.с. 16.20 ''З±лым ќыз''. 17.40 Те-
матик-шоу. 18.30 Ревю. 19.00
''З±лым ќыз''. 20.30 Ревю. 21.00
''Универ''. 21.50 ''Реальные паца-
ны''. 22.20 ''Интерны''. 22.50 Од-
нажды в России. 23.30 Х.ф. ''Ка-
ратель''..

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 ''Ќара г‰л''.
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
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 ''Гадалка''. 16.00 ''Брак
по завещанию 2: Возвращение Сан-
дры''. 17.00 Орел и решка. 18.00
''Ќара г‰л''. 19.00 Айна online. 19.30
KZландия. 20.00 7 NEWS. 21.00 Фаб-
рика звезд. 23.00 Бокс. 0.00 Т.с. ''Хо-
дячие мертвецы''. 0.45 Орел и реш-
ка.

3 аќпан,3 аќпан,3 аќпан,3 аќпан,3 аќпан,
сейсенбісейсенбісейсенбісейсенбісейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара
шањыраќ''. 10.55 Айтуѓа оњай... 11.40
''Достар''. 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Спорт. 13.10 Алањ. 14.00 Сыр с±хбат.
14.30 М.ф. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
''Келін''. 17.00 Жарќын бейне. 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.15
Ас болсын! 19.05 Ќылмыс пен жаза.
19.30 ''Достар''. 20.00 ''Елдіњ ерлігі''.
20.30 Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа
оњай... 21.50 ''Ќара шањыраќ''. 22.40
''Келін''. 23.30 Т‰нгі студияда Н.Ќо-
янбаев. 0.00 Жањалыќтар.

7.05 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 ''След''.
11.00 Новости. 11.10 Сєтті сауда.
11.45 ''Дворец Абдин''. 12.35 Спорт
без границ. 13.00 Жањалыќтар.
13.15 ''Страх в твоем доме''. 14.00
''Женский доктор''. 15.00 Новости.
15.15 ''Єр ‰йдіњ сыры басќа''. 15.45
Сєтті сауда. 16.15 М.с. 17.00 Жа-
њалыќтар. 17.15 Кμзќарас. 17.45
Экономкласс. 18.00 Новости. 18.15
Т.х. ''Кењесшілер''. 19.00 Н‰кте.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Бюро
расследований. 21.00 Новости.
21.30 ' 'Дворец Абдин' ' .  22.20
''След''. 23.00 Арнайы хабар. 23.30
Жањалыќтар.

4 аќпан,4 аќпан,4 аќпан,4 аќпан,4 аќпан,
сєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара
шањыраќ''. 10.55 Айтуѓа оњай. 11.40
''Достар''. 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Поэзия єлемі. 13.10 Зањ жєне біз.
13.55 Шарайна. 14.25 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 Д.ф. ''Ќ±ќыќ
‰стемдігі - ел дамуыныњ стратегия-
лыќ факторы''. 19.10 Журналистік
зерттеу. 19.30 ''Достар''. 20.00
''Елдіњ ерлігі''. 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 ''Ќара ша-
њыраќ''. 22.40 ''Келін''. 23.30 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.00 Жања-
лыќтар.

7.05 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 ''След''.
11.00 Новости. 11.10 Сєтті сауда.
11.45 ''Дворец Абдин''. 12.35 Спорт
єлемі. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
''Страх в твоем доме''. 14.00 ''Женс-

5 аќпан5 аќпан5 аќпан5 аќпан5 аќпан,,,,,
бейсенбібейсенбібейсенбібейсенбібейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара
шањыраќ''. 10.55 Айтуѓа оњай... 11.40
''Достар''. 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Агробизнес. 13.35 Жан жылуы. 14.00
Журналистік зерттеу. 14.25 М.х.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 ''Келін''.
17.00 ''¦лт маќтанышы''. 17.30 Жа-
њалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.40
Поэзия єлемі. 19.10 Индустриялан-
дыру: ±лттыќ μндіріс. 19.30 ''Достар''.
20.00 ''Елдіњ ерлігі''. 20.30 Жањалыќ-
тар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 ''Ќара
шањыраќ''. 22.40 ''Келін''. 23.30 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.00 Жања-

тория одной любви''. 11.30 Т.х. ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
''20:30''. 14.00 Новости. 14.10 Т.с.
''Сделано в СССР''. 15.15 ''Ѓашыќ
жігіт''. 16.40 ''20:30''. 17.30 Т.х. ''Ма-
хаббат хикаясы''. 18.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
''20:30''. 21.00 ''Сделано в СССР''.
22.00 ''Махаббат хикаясы''. 23.00
Открытая студия. 23.50 Жањалыќ-
тар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Страна,
рожденная любовью''. 10.05 Песни
любви. 10.35 Ж‰здесу. 11.00 Б‰гінгі
ѓылым. 11.30 Д.ф. ''Киликия: Армян
корольдігініњ феномені''. 12.05 ''Сти-
вен Хокингтіњ ѓаламы''. 13.05 Онлайн
Астана. 14.05 Открытия, совершив-
шие революцию. 15.00 Т.х. ''Аѓай-
ынды Карамазовтар''. 16.00 ''XXI
ѓасыр кμшбасшысы''. 17.30 Т±њѓыш-
тар. 18.05 ''Стивен Хокингтіњ ѓала-
мы''. 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.
22.50 ''Сотанайдыњ соњѓы ‰йленуі''
(водевиль). 0.00 ''Аѓайынды Карама-

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 ''Сырѓалым''. 11.30 Первая сту-
дия. 12.00 ''Финес пен Ферб''. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 14.00
К.ф. ''Жер±йыќ''. 16.00 ''Территория
красоты''. 17.00 ''Магия природы''.
17.35 М.ф. 17.50 Жањалыќтар. 18.10
Даму діњгектері. 18.25 Новости. 18.50
''Кμк тарландары''. 19.30 Бірінші сту-
дия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Да-
мафон. 21.00 Новости. 21.35 ''Сыр-
ѓалым''. 22.40 ''Парыз''. 0.20 Жања-
лыќтар.

7.00 ''20:30''. 7.30 Жањалыќтар.
8.00 Т.с. ''Кто в доме хозяин?''. 9.00
''Ѓашыќ жігіт''. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 ''История одной любви''. 11.30
''Ќыз ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар.
13.10 Открытая студия. 14.00 Но-
вости. 14.10 ''Сделано в СССР''.
15.15 ''Ѓашыќ жігіт''. 16.35 Kaznet.
17.00 Такси. 17.30 ''Махаббат хика-
ясы''. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 ''20:30''. 21.00 ''Сде-
лано в СССР''. 22.00 ''Махаббат хи-
каясы''. 23.00 Сырласу. 23.50 Жа-
њалыќтар

лыќтар.

7.05 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 ''След''.
11.00 Новости. 11.15 Сєтті сауда.
11.50 ''Дворец Абдин''. 12.40 Эко-
номкласс. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
''Страх в твоем доме''. 14.00 ''Женс-
кий доктор''. 15.00 Новости. 15.15
''Єр ‰йдіњ сыры басќа''. 15.50 Сєтті
сауда. 16.20 М.с. 17.00 Жањалыќ-
тар. 17.15 Кμзќарас. 17.45 Бизнес
сыры. 18.00 Новости. 18.15 ''Кењес-
шілер''. 19.00 Жекпе-жек. 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 Энергия будущего.
21.00 Новости. 21.30 ''Дворец Аб-
дин''. 22.20 ''След''. 23.10 Біздіњ ‰й.

0.00 Жањалыќтар.

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.30 Ертегілер. 9.35, 11.25,
12.55, 13.45, 15.55, 16.55, 19.25,
23.15 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 ''Сырѓалым''. 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 ''Финес пен Ферб''. 12.30
Он саусаќ. 13.00 Жањалыќтар. 13.30
Новости. 14.00 К.ф. ''Сіз кімсіз, Ка
мырза?''. 16.00 ''Территория красо-
ты''. 17.00 ''Магия природы''. 17.35
М.ф. 17.50 Жањалыќтар. 18.15 Тре-
тий тайм. 18.30 Новости. 18.50 ''Кμк
тарландары''. 19.30 Первая студия.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Высота

воли. 21.00 Новости. 21.35 ''Сырѓа-
лым''. 22.40 ''Парыз''. 0.20 Жањалыќ-
тар.

7.00 ''20:30''. 7.30 Жањалыќтар.
8.00 ''Кто в доме хозяин?''. 8.30 Так-
си. 9.00 ''Ѓашыќ жігіт''. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.30 ''Фериха''. 11.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Біз біргеміз. 13.35 Той жыры. 14.00
Новости. 14.10 ''Сделано в СССР''.
15.15 ''Ѓашыќ жігіт''. 16.35 Kaznet.
17.00 Такси. 17.30 ''Фериха''. 18.30
''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 ''20:30''. 21.00 ''Сделано в
СССР''. 22.00 ''Фериха''. 23.00 Sky-
studio. 23.50 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Девя-
тая территория мира''. 9.35 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.05 Саѓыныш сазы. 10.35
Атакєсіп. 11.00 ''Эврика''. 11.30 ''Да-
хаб''. 12.05 ''М. Фриманмен бірге
уаќыт пен кењістік тылсымына бой-
лау''. 13.05 Онлайн Астана. 15.00
''Аѓайынды Карамазовтар''. 16.00
''Лидер XXI века''. 17.30 ''‡кілі дом-
быра''. 18.05 ''М. Фриманмен бірге
уаќыт пен кењістік тылсымына бой-
лау''. 19.50 Ќылќалам. 20.40 Семь
муз. 21.00 Казахстан в письмах.

21.20 ''Танцующий мир''. 22.00 Он-
лайн Астана. 22.50 Є. Бейсеуов-
тыњ єуендері. 0.00 ''Аѓайынды Ка-
рамазовтар''.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Реальные
пацаны''. 11.30 Как это сделано.
12.30 ''Вторая свадьба''. 13.30
М.с. 16.20 ''З±лым ќыз''. 17.40 Те-
матик-шоу. 18.30 Ревю. 19.00
''З±лым ќыз''. 20.30 Ревю. 21.00
''Универ''. 21.50 ''Реальные паца-
ны''. 22.20 ''Интерны''. 22.50 Од-
нажды в России. 23.30 Х.ф. ''Чер-
ная зависть''.

2 аќпан2 аќпан2 аќпан2 аќпан2 аќпан,,,,,
 д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі

кий доктор''. 15.00 Новости. 15.15
''Єр ‰йдіњ сыры басќа''. 15.45 Сєтті
сауда. 16.15 М.с. 17.00 Жањалыќ-
тар. 17.15 Кμзќарас. 17.45 Бизнес
сыры. 18.00 Новости. 18.15 ''Кењес-
шілер''. 19.00 ''Біздіњ ‰й''. 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 Табиѓат тартуы.
21.00 Новости. 21.30 ''Дворец Аб-
дин''. 22.20 ''След''. 23.10 Н‰кте. 0.00
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,
21.30 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 ''Сырѓалым''. 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 ''Финес пен Ферб''. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 14.00
К.ф. ''Єурелењ''. 16.00 ''Территория
красоты''. 17.00 ''Магия природы''.
17.30 М.ф. 17.50 Жањалыќтар. 18.10
Регион/10. 18.25 Новости. 18.50 ''Кμк
тарландары''. 19.30 Первая студия.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Интона-
ция. 21.00 Новости. 21.35 ''Сырѓа-
лым''. 22.40 ''Парыз''. 0.20 Жањалыќ-
тар.

7.05 ''20:30''. 7.35 Жањалыќтар.
8.05 ''Кто в доме хозяин?''. 8.30 Так-
си. 9.00 ''Ѓашыќ жігіт''. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.30 ''История одной люб-
ви''. 11.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.10 Сырласу. 14.00 Но-
вости. 14.10 ''Сделано в СССР''. 15.15
''Ѓашыќ жігіт''. 16.35 Kaznet. 17.00
Такси. 17.30 ''Махаббат хикаясы''.
18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 ''20:30''. 21.00 ''Сделано
в СССР''. 22.00 Т.х. ''Фериха''. 23.00
Єн мен єзіл. 23.50 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Девя-
тая территория мира''. 9.40 TED.
Идеи, достойные распространения.
10.05 ''Ѓасырлар пернесі''. 10.35
Кітапхана. 11.05 Реальная наука.
11.30 Д.ф. ''Дахаб''. 12.05 ''М. Фри-
манмен бірге уаќыт пен кењістік тыл-
сымына бойлау''. 13.05 Онлайн Ас-
тана. 14.05 Казахфильм: вчера, се-
годня, завтра. 15.00 ''Аѓайынды Ка-
рамазовтар''. 16.30 Таѓдырлы хаттар.
17.00 Идеи, достойные распростра-

нения. 17.30 ''Эйнштейн ізімен''.
18.05 ''М. Фриманмен бірге уаќыт пен
кењістік тылсымына бойлау''. 19.00
TED: Таратуѓа т±рарлыќ идеялар.
19.50 Тарих айнасы: ањыз бен аќиќат.
21.30 Музей звуков. 22.00 Онлайн
Астана. 22.50 Концерт. 0.00 ''Аѓай-
ынды Карамазовтар''.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Реальные
пацаны''. 11.30 Как это сделано.
12.30 ''Вторая свадьба''. 13.30 М.с.
16.20 ''З±лым ќыз''. 17.40 Тематик-
шоу. 18.30 Ревю. 19.00 ''З±лым ќыз''.
20.30 Ревю. 21.00 ''Универ''. 21.50
''Реальные пацаны''. 22.20 ''Интер-
ны''. 22.50 Однажды в России. 23.30
Х.ф. ''Багровые реки''.

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 ''Ќара г‰л''.
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
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 ''Гадалка''. 16.00 ''Брак
по завещанию 2: Возвращение Сан-

дры''. 17.00 ВООМ! 18.00 ''Ќара г‰л''.
19.00 Айна online. 19.30 KZландия.
20.00 7 NEWS. 21.00 Х.ф. ''Мой лю-
бимый папа''. 23.00 Бокс. 0.00 ''Хо-
дячие мертвецы''.0.45 Свидание со
звездой.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 9.30 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 10.00 ''Одна
за всех''. 11.00 ''Пляж''. 12.00 Мульт-
сериалы. 15.00 ''Городские легенды''.
16.00 ''Одна за всех''. 17.00 ''Вось-
мидесятые''. 18.00 ''Анжелика''. 19.00
''Пляж''. 20.00 Информбюро. 21.00
''Сен келерсіњ 2''. 23.30 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Д.ф.
''Кэти Перри: частичка меня''. 3.00
Ќазаќша концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30 М.ф.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 ''Госпожа
горничная''. 14.00 Винтаж. 14.30 Baby
ГИД. 15.00 ''Дыши со мной''. 16.00
Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 З.Кμпбосын±лы-
ныњ єн кеші. 19.00 Жањалыќтар. 20.00
РТН. 20.30 Солнечная кухня. 21.00
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7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Девя-
тая территория мира''. 10.05 Саѓы-
ныш сазы. 10.35 Ќылќалам. 11.00
Легенды и мифы Оперного. 11.30
Киликия: Армян корольдігініњ фено-
мені''. 12.05 ''Стивен Хокингтіњ ѓала-
мы''. 13.05 Онлайн Астана. 14.05
Н±рлы Отау. 15.00 ''Аѓайынды Кара-
мазовтар''. 16.00 Открытия, совер-
шившие революцию. 16.40 ''Мода
Великой степи''. 17.30 ''‡кілі домбы-
ра''. 18.05 ''М. Фриманмен бірге
уаќыт пен кењістік тылсымына бой-
лау''. 19.30 Б‰гінгі ѓылым. 21.40 Ар-
хеология. Бабалар м±расы. 22.00

Онлайн Астана. 22.50 Трагедия
''Гнездо воробья''. 0.10 ''Аѓайынды
Карамазовтар''..

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Реальные
пацаны''. 11.30 Как это сделано.
12.30 ''Вторая свадьба''. 13.30 М.с.
16.20 ''З±лым ќыз''. 17.40 Тематик-
шоу. 18.30 Ревю. 19.00 ''З±лым ќыз''.
20.30 Ревю. 21.00 ''Универ''. 21.50
''Реальные пацаны''. 22.20 ''Интер-
ны''. 22.50 Однажды в России. 23.30
Х.ф. ''Двадцать одно''.

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 ''Ќара г‰л''.
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
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 ''Гадалка''. 16.00 ''Брак
по завещанию 2: Возвращение Сан-
дры''. 17.00 Икона стиля. 18.00 ''Ќара
г‰л''. 19.00 Айна online. 19.30
KZландия. 20.00 7 NEWS. 21.00 Х.ф.
''Бабло''. 23.00 Бокс. 0.00 ''Ходячие
мертвецы''. 0.45 Х.ф. ''Бабло''.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 9.30 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 10.00 Скетч-
ком ''Одна за всех''. 11.00 ''Пляж''.
12.00 Мультсериалы. 15.00 ''Город-
ские легенды''. 16.00 ''Одна за всех''.
17.00 ''Восьмидесятые''. 18.00 ''Ан-
желика''. 19.00 ''Пляж''. 20.00 Информ-
бюро. 21.00 ''Сен келерсіњ 2''. 23.30
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 1.00 Х.ф. ''Последнее дело
Казановы''. 3.00 Ќазаќша концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 Т.с.
''Госпожа горничная''. 14.00 Дело №.
14.10 Солнечная кухня. 14.40 Стиль

жизни. 15.00 Т.с. ''Дыши со мной''.
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 А.Керімбе-
кованыњ єн кеші. 19.00 Жањалыќтар.
19.30 Ќоѓам жєне єйел. 20.00 РТН.
20.30 Винтаж. 21.05 ''Госпожа гор-
ничная''. 22.00 РТН. 22.30 Группа
здоровья. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10
Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.00 ''Ду ќол шоколад''.
12.55 ''Джодха жєне Акбар''. 13.20
Ашыѓын айтќанда. 14.10 П@утina+.
15.00 112. 15.15 Судебные истории.
16.10 ''Карпов. Сезон второй''. 16.55
Давай поженимся. 18.00 Жањалыќ-
тар. 19.00 ''С‰йген жар''. 20.00 ''Джод-
ха жєне Акбар''. 20.35 П@утina.
21.00 Новости. 21.45 ''Сестра моя,
Любовь''. 22.45 Пусть говорят. 23.55
''Тест на беременность''.

6.50 ''Япыр-ай''. 7.40 ''М±здан
суыќ, оттан ыстыќ''. 8.25 ''Алањ бол-
ма, жаным!''. 9.35 Оњай олжа. 10.10
''Моя большая семья''. 12.00 Ново-
сти. 12.40 Главная редакция. 13.10
''Практика''. 14.10 Не ври мне. 15.05
''Лесник''. 17.00 ''Махаббат м±њы''.
17.50 ''М±здан суыќ, оттан ыстыќ''.
18.50 КТК ќоржынынан. 19.45 Оњай
олжа. 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Но-
вости. 21.40 Диагноз. 22.15 ''Моя
большая семья''. 0.00 ''Лесник''.

''Госпожа горничная''. 22.00 РТН.
22.30 В ладу с природой. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.00 ''Ду ќол шоколад''.
12.55 ''Джодха жєне Акбар''. 13.20
Ашыѓын айтќанда. 14.10 П@утina+.
15.00 112. 15.15 Судебные истории.
16.10 ''Карпов. Сезон второй''. 16.55
Давай поженимся. 18.00 Жањалыќ-
тар. 19.00 ''С‰йген жар''. 20.00 ''Джод-
ха жєне Акбар''. 20.35 П@утina.
21.00 Новости. 21.45 ''Сестра моя,
Любовь''. 22.45 Пусть говорят. 23.55
''Тест на беременность''.

6.50 ''Япыр-ай''. 7.40 ''М±здан
суыќ, оттан ыстыќ''. 8.25 ''Алањ бол-
ма, жаным!''. 9.35 Оњай олжа. 10.10
''Моя большая семья''.12.00 Новости.
12.40 Диагноз. 13.10 ''Практика''. 14.10
Не ври мне. 15.05 ''Лесник''. 17.00
''Махаббат м±њы''. 17.50 ''М±здан
суыќ, оттан ыстыќ''. 18.50 КТК ќор-
жынынан. 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Черный квадрат. 22.15
''Моя большая семья''. 0.00 ''Лесник''.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 Т.с. ''Сен
келерсіњ 2''. 9.30 Х.ф. ''Мгновения
Нью-Йорка''. 11.00 Мультсериалы.
15.00 Х.ф. ''Остров''. 17.30 Т.с. ''Вось-
мидесятые''. 18.30 Т.с. ''Анжелика''.
19.00 Т.с. ''Пляж''. 20.00 Информбю-
ро. 21.00 ''Сен келерсіњ 2''. 23.30
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 1.00 Х.ф. ''Мгновения Нью-
Йорка''. 3.00 Ќазаќша концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 Неизве-
данный Казахстан. 9.30 Территория
происшествий. 10.00 Моя правда.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 В поисках
истины. 14.00 Международный фес-
тиваль современной этнической му-
зыки. 16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.
17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30 О.
Досбосынов пен А. Т‰зелбекќызын
еске алуѓа арналѓан кеш. 19.00 Жа-
њалыќтар. 19.30 Загадки прошлого.
20.00 РТН. 20.30 Дело №. 20.50 Тор-
говый дом. 21.10 В ладу с природой.
21.30 ''Маленькие путешествия по
большому краю''. 22.00 РТН. 22.30
Baby ГИД. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10

Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.00 ''Ду ќол шоколад''.
12.55 Т.х. ''Джодха жєне Акбар''. 13.20
Ашыѓын айтќанда. 14.10 П@утina+.
15.00 112. 15.15 Судебные истории.
16.10 Т.с. ''Карпов. Сезон второй''.
16.55 Давай поженимся. 18.00 Жа-
њалыќтар. 19.00 Т.х. ''С‰йген жар''.
20.00 ''Джодха жєне Акбар''. 20.35
П@утina. 21.00 Новости. 21.45 Т.с.
''Сестра моя, Любовь''. 22.45 Пусть
говорят. 23.55 Т.с. ''Тест на бере-
менность''.

7.15 ''Япыр-ай''. 8.00 ''Алањ бол-
ма, жаным!''. 9.00 Базар жоќ алањы.
10.10 Х.ф. ''На перепутье''. 12.05 Х.ф.
''Мужчина с гарантией''. 13.40 Дру-
гая правда. 14.35 Портрет недели.
15.40 Слуги народа. 16.25 Ж±лдыз-
ды аќиќат. 17.00 Т.х. ''Махаббат
м±њы''. 17.50 Т.х. ''М±здан суыќ, от-
тан ыстыќ''. 18.50 КТК ќоржынынан.
19.45 Оњай олжа. 21.00 Новости.
21.40 Главная редакция. 22.15 Т.с.
''Моя большая семья''. 0.00 Т.с. ''Лес-
ник''.

НТК
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7.00 Концерт. 8.40 Агробизнес.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.40
Ас болсын! 11.25 Ќазаќстан дауы-
сы. 13.25 Поэзия єлемі. 13.50 Тел-
ќоњыр. 14.35 ''Сырѓалым''. 16.15 К.ф.
''Махаббаттыњ мєњгілік ертегісі''.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 К.ф. ''Ма-
хаббаттыњ мєњгілік ертегісі''. 19.20
Ќазаќтыњ інжу-маржаны. 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.00 Концерт. 22.30 Жай-
дарман. 0.00 Жањалыќтар. 0.35 К.ф.
''Кон-Тики''.

7.05 Концерт. 8.30 М.с. 9.00 Бар-
мысыњ, бауырым? 9.45 Продвопрос.
10.00 Спорт без границ. 10.25 М.ф.
12.10 Х.ф. ''Как Майк''. 14.00 Орта-
лыќ хабар. 14.50 Ж±лдызды дода.
16.20 Тур де Хабар. 16.50 Концерт.
18.00 К.ф. ''Ќара шањыраќ''. 19.40
''Мен кμрген соѓыс''. 19.50 Бенефис-
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7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара
шањыраќ''. 10.55 Айтуѓа оњай... 11.50
''Достар''. 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Келбет. 13.15 Кμкпар. 14.00 Индуст-
рияландыру: ±лттыќ μндіріс. 14.25
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 ''Ѓасыр-
лар ‰ні''. 19.10 Иман айнасы. 19.30
''Достар''. 20.00 ''Елдіњ ерлігі''. 20.30
Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай...
21.50 Шын ж‰ректен. 22.40 ''Келін''.
23.30 Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев.
0.00 Жањалыќтар. 0.55 К.ф. ''Шоќан
Уєлиханов''.

7.05 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 ''След''.
11.00 Новости. 11.15 Сєтті сауда.
11.50 ''Дворец Абдин''. 12.40 Энер-
гия будущего. 13.00 Жањалыќтар.
13.15 ''Страх в твоем доме''. 14.00
''Женский доктор''. 15.00 Новости.
15.15 ''Єр ‰йдіњ сыры басќа''. 15.45
Сєтті сауда. 16.15 ¦лт саулыѓы.
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Бармы-

шоу. 21.00 Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. ''Ва-
вилон''. 0.20 К.ф. ''Сμз''.

8.00 Жањалыќтар. 8.30 Ертегілер.
9.00 Новости. 9.35 К.ф. ''Нильс Хол-
герсен мен жабайы ќаздардыњ ќызыќ-
ты сапары''. 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''. 14.00 Айгμлек. 16.00
М.ф. ''Алпамыс батыр''. 17.00 Т.с.
''Дым отечества''. 18.00 Д.ф. ''Мєлім
де беймєлім''. 18.30 Т.с. ''Мушкете-
ры''. 19.30 Д.ф. ''Бірегей тєлімгер''.
20.00 Алдаспан. 20.30 Ажар. 21.00
Арќа-аќпарат. 21.30 Х.ф. ''Личные
обстоятельства''.

8.00 Єн шашу. 9.05 М.ф. 9.20
Суперпапа. 10.00 М.ф. 11.10 Kaznet.
11.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 13.00 Х.ф. ''За-

бытый''. 15.05 Х.ф. ''Человек-амфи-
бия''. 17.05 Єн мен єзіл. 18.05 Той
жыры. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 20.05 Ел
аузында. 20.30 ''20:30''. 21.20 Sky-
studio. 22.10 Концерт. 23.25 Т.х.
''¦мытылмас''.

7.00 ''Солт‰стік Америка''. 8.05
''Тозыѓы жеткен туфлилер'' ертегі.
9.30 Єдебиет єлемі. 10.55 Золотая
середина. 12.00 Ж‰здесу. 13.05 ''Ос-
мандар. Еуропаныњ м±сылман им-
ператорлары''. 14.05 Шуберт: зим-
ний путь. 16.00 XXI ѓасыр кμшбас-
шысы. 17.30 Арнайы жоба. 19.00 А.
Баќтыгерееваныњ шыѓармашылыќ
кеші. 20.45 Eхclusive. 21.10 К.ф.
''Жас композитордыњ саяхаты''. 23.45
Полночный джаз.

8.35 М.х. 9.00 М.ф. ''Принцесса
Лебедь 2: тайна замка''. 10.20 М.ф.

12.30 С‰йікті жануарлар. 13.00
Комикadze. 13.30 Алтын таспа. 14.30
М.х. 16.15 Х.ф. ''Шпион по сосед-
ству''. 18.00 С‰йікті жануарлар. 18.30
Тематик-шоу. 19.30 Караоке-киллер.
20.30 Х.ф. ''Перевозчик''. 22.15 Х.ф.
''Перевозчик 2''.

6.00 ''Б‰к пен Шік''. 7.00 Ќырыќ
миллион тењге. 08.00 Шебербек аѓай.
9.00 М.с. 9.30 Орел и решка. 10.30
Я шопоголик. 11.30 Свекровь и не-
вестка. 12.10 К.ф. ''Хампти Шарма-
ныњ ќалыњдыѓы''. 15.00 Х.ф. ''Иде-
альная жена''. 17.00 Человек-неви-
димка. 18.00 Аян. Дала ањыздары.
19.00 Айна online. 19.40 Х.ф. ''Пар-
кер''. 22.00 Другими словами. 22.40
Бокс. 0.00 ''Ходячие мертвецы''.

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 ''Ризамын''.
8.00 Мультсериалы. 9.00 Х.ф.
''Дитя с Марса''. 12.00 ''Ж±лдызды
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7.00 Концерт. 8.35 ''Мєлім де
беймєлім Ќазаќстан''. 9.00 Кμњіл-
ашар. 10.30 М.ф. 11.20 Аќсауыт.
11.55 Шарайна. 12.25 Сыр-с±хбат.
12.55 ¦лттыќ шоу. 14.15 ''Сырѓалым''.
16.25 Баламен бетпе-бет. 16.40 М.ф.
17.00 С.Сариевтіњ ''Жорѓа'' би мек-
тебініњ шыѓармашылыќ кеші. 19.05
Єзіл єлемі. 20.00 Апта. 21.00 Ќазаќ-
стан дауысы. 23.05 Алањ. 23.55 Кμкпар.
0.35 К.ф. ''Екі жарты, бір б‰тін''.

7.05 Концерт. 8.30 М.с. 9.00 Жеті
к‰н. 10.00 Ас арќау. 10.20 Спорт
єлемі. 11.00 М.ф. 12.30 Т.с. ''Синд-
бад''. 13.15 Бенефис-шоу. 14.25 К.ф.
''Жаным меніњ''. 16.55 Кеше ѓана.
17.55 Бокс. ''Астана Арланс'' - ''Но-
каутеры США''. 20.00 Ду-думан. 21.00
Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. ''Свадебная ве-

черинка''. 0.00 К.ф. ''Тіршілік тірегі''.

8.00 М.ф. ''Ер Тарѓын''. 9.15,
11.55, 13.55, 16.25, 16.55, 19.25,
21.35 Телемаркет. 9.20 К.ф. ''Нильс
Холгерсен мен жабайы ќаздардыњ
ќызыќты сапары''. 11.40 Даму діњгек-
тері. 12.00 ''Финес пен Ферб''. 12.30
Д.ф. ''Бірегей іскер''. 13.00 Ќазаќ-
стан халќы Ассамблеясы жылыныњ
салтанатты ашылуы. 14.00 Айгμлек.
16.30 Д.ф. ''Мєлім де беймєлім''.
17.00 ''Дым отечества''. 18.00 ''Пау-
ла''. 18.30 ''Мушкетеры''. 19.30 Вол-
шебный фонарь. 20.00 Бойт±мар.
20.30 Вызов. 21.00 Арќа-аќпарат.
21.40 ''Личные обстоятельства''.

8.00 Єн шашу. 8.20 Х.ф. ''Чело-
век-амфибия''. 10.15 Концерт. 11.30
''Ќыз ѓ±мыры''. 13.00 Х.ф. ''Забытый''.
15.00 Х.ф. ''Шаббона''. 17.00 Ел

аузында. 17.20 Сырласу. 18.10 Бай
бол. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 20.05 Біре-
гей. 20.30 ''20:30''. 21.20 Репортер
представляет. 21.40 Х.ф. ''Правила
виноделов''. 0.00 ''¦мытылмас''.

7.00 ''Солт‰стік Америка''. 8.05
''‡ш тал ќылды сайтан'' ертегі. 10.05
Атакєсіп. 11.30 Саѓыныш сазы. 12.00
Полночный джаз. 13.05 ''Османдар.
Еуропаныњ м±сылман императорла-
ры''. 14.05 Ученый совет. 15.30
''Т±њѓыштар''. 16.00 Лидер XXI века.
16.40 Археология. Бабалар м±расы.
18.35 История одного шедевра. 19.00
К.ф. ''Жер шарыныњ ќ±ралымы''. 20.40
''Под куполом''. 21.25 Казахстан в
письмах. 22.05 М.Маќатаевтыњ шы-
ѓармашылыѓына арналѓан єн-жыр
кеші.

8.15 М.с. 9.00 Х.ф. ''Ну что, при-

ехали?''. 10.40 М.с. 13.10 Х.ф. ''Шпи-
он по соседству''. 15.00 М.х. 15.30
С‰йікті жануарлар. 15.55 Кμњілді тас-
па. 16.20 Жасырын камера. 16.45
Ењ к‰лкілі єртістер. 18.00 КВН на бис.
18.25 Х.ф. ''Перевозчик 2''. 20.00
Битва экстрасенсов. 21.20 Карао-
ке-киллер. 22.20 Жасырын камера.
23.10 Тематик-шоу. 0.00 Х.ф. ''Одер-
жимость''.

6.00 ''Б‰к пен Шік''. 7.00 Ќырыќ
миллион тењге. 08.00 Шебербек аѓай.
9.20 Дерзкие проекты. 10.10 Как мы
изобрели мир. 11.00 СвиДЕТИли.
11.30 KZландия. 12.00 К.ф. ''Митта''.
15.00 Х.ф. ''От тюрьмы и от сумы''.
17.00 ВООМ! 18.00 Айна online. 18.20
Т.с. ''20 минут''. 20.00 Нысана. 20.30
Кім білген. 21.00 Х.ф. ''Один в один
2''. 0.00 ''Ходячие мертвецы''.

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-

сана к‰нделігі. 7.00 ''Ризамын''. 8.00
Мультсериалы. 10.00 М.ф. ''Подвод-
ная братва''. 12.00 ''Ж±лдызды ша-
њыраќ''. 12.30 ''Сєт сапар''. 13.00
''Битва экстрасенсов. Война конти-
нентов''. 15.00 ''Одна за всех''.
16.30 Х.ф. ''Война миров Z''. 19.00
Х.ф. ''Гнев титанов''. 21.00 Фильм-
концерт. 00.00 Х.ф. ''Терминал''.
2.30 ''К‰лейік''. 4.00 Ќазаќша кон-
церт.

7.00 М.ф. 9.00 Торговый дом. 9.30
М.с. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 MADLapys. 11.30
Солнечная кухня. 12.00 ПроАгро.
12.30 РТН Подробности. 13.20 Вин-
таж. 14.00 Хит-парад. 15.00 Ќоѓам
жєне єйел. 15.30 Е.Хасанѓалиев.
17.00 ''Дыши со мной''. 18.00 ''Дыши
со мной. Счастье взаймы''. 21.00
Неизвестная версия. 22.00 По диким
местам. 23.00 Моя правда. 0.00 Ма-
гия кухни.
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сыњ, бауырым? 18.00 Новости.
18.15 Т.х. ''Махаббатым ж‰регім-
де''. 19.00 Орталыќ хабар. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Одна судьба.
21.00 Новости. 21.30 Х.ф. ''Добро
пожаловать в капкан''. 23.10 К.ф.
''Борандатып жеткен ќалыњдыќ''.
1.00 Жањалыќтар.

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.30 Ертегілер. 9.55, 11.25,
13.45, 15.55, 16.55, 17.20, 20.55,
22.55 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 ''Сырѓалым''. 11.30 Бірінші
студия. 12.00 ''Финес пен Ферб''.
12.30 Он саусаќ. 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.30 Новости. 14.00 К.ф. ''Ба-
лалыќ шаѓымныњ аспаны''. 16.00
''Территория красоты''. 17.00 ''Ма-
гия природы''. 17.35 М.ф. 17.50 Жа-
њалыќтар. 18.15 Алдаспан. 18.25
Новости. 18.50 ''Кμк тарландары''.
19.30 Первая студия. 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Ќазаќстан 2050.
21.00 Новости. 21.30 Ќазаќстан
халќы Ассамблеясы жылыныњ сал-
танатты ашылуы. 22.40 Д.ф. ''Біре-
гей баѓбан''. 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 ''Ѓашыќ жігіт''. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.30 ''Фериха''. 11.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Sky-studio. 14.00 Новости. 14.10
''Сделано в СССР''. 15.15 ''Ѓашыќ
жігіт''. 16.35 Kaznet. 17.00 Такси.
17.30 ''Фериха''. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 ''20:30''.
21.00 ''Сделано в СССР''. 22.00 ''Фе-
риха''. 23.00 Ел аузында. 23.25 Жа-
њалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Страна,
рожденная любовью''. 9.35 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.05 Ѓасырлар пернесі. 10.35 ''Эйн-
штейн ізімен''. 11.20 ''Дахаб''. 12.00
''М.Фриманмен бірге уаќыт пен
кењістік тылсымына бойлау''. 13.05
Онлайн Астана. 15.00 ''Аѓайынды
Карамазовтар''. 16.00 Под куполом.
17.30 Мен фотографпын. 18.05 ''М.
Фриманмен бірге уаќыт пен кењістік
тылсымына бойлау''. 19.50 Тарих

айнасы: ањыз бен аќиќат. 21.40 Ли-
тературный клуб. 22.00 Онлайн Ас-
тана. 22.50 ''Прекрасное далеко''.
0.00 ''Аѓайынды Карамазовтар''.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Реальные
пацаны''. 11.30 Как это сделано.
12.30 ''Вторая свадьба''. 13.30 М.с.
16.20 ''З±лым ќыз''. 17.40 Тематик-
шоу. 18.30 Ревю. 19.00 ''З±лым ќыз''.
20.30 Ревю. 21.00 Х.ф. ''Самоубий-
цы''. 22.40 Х.ф. ''Перевозчик''. 0.20
Комеди Клаб.

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 ''Ќара г‰л''.
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
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 Свидание со звездой.
16.00 Икона стиля. 17.00 Измайлов-
ский парк. 18.00 ''Ќара г‰л''. 19.00
Айна online. 19.30 KZландия. 20.00
7 NEWS. 21.00 Здравствуйте, я ваша
пятница! 23.00 Бокс. 0.00 ''Ходячие

мертвецы''. 0.45 Х.ф. ''Добро пожа-
ловать домой, Роско Дженкинс''.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 9.30 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 10.00 ''Одна
за всех''. 11.00 ''Пляж''. 12.00
Мультсериалы. 15.00 ''Городские ле-
генды''. 16.00 ''Одна за всех''. 17.00
''Восьмидесятые''. 18.00 ''Анжелика''.
19.00 ''Пляж''. 20.00 Информбюро.
21.00 ''Сен келерсіњ 2''. 23.30 Ал-
дараспан, Шаншар, Нысана к‰н-
делігі. 1.00 Х.ф. ''Дитя с Марса''. 3.00
Ќазаќша 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
природой. 14.25 Торговый дом. 14.45
Киноклуб. 15.00 ''Дыши со мной''.
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 А. Бекбо-
сынов. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Загадки прошлого. 20.00 РТН. 20.30
Группа здоровья. 21.00 ''Госпожа
горничная''. 22.00 РТН. 22.30 Сол-

НТК

шањыраќ''. 12.30 ''Налегке''. 13.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 15.30 ''Одна за всех''.
17.00 М.ф. ''Подводная братва''.
19.00 Х.ф. ''Война миров Z''. 21.00
Шоу ''Битва экстрасенсов. Война
континентов''. 23.00 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 00.00
Х.ф. ''Шафт''. 2.00 ''К‰лейік''. 3.00
Ќазаќша 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
МАDLapys. 12.30 Д.ф. ''Неизвестная
версия''. 14.00 Єн кеш. 16.00 ПроАг-
ро. 16.30 Ќоѓам жєне єйел. 17.00
Профессиональный разговор. 17.30
Ж±лдыз-топ. 18.30 ''Ќазаќстан бай-
таќ μлке''. 19.30 Baby ГИД. 20.00 РТН
Подробности. 20.50 Винтаж. 21.30
Солнечная кухня. 22.00 ''Маленькие
путешествия по большому краю''.
22.30 Ќ. Аманжоловтыњ єн кеші. 0.00
Панорама недели.
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нечная кухня. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10
Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.00 ''Ду ќол шоколад''.
12.55 ''Джодха жєне Акбар''. 13.20
Ашыѓын айтќанда. 14.15 Ж±ма
уаѓызы. 14.30 П@утina. 15.00 112.
15.15 ''Карпов. Сезон второй''. 16.50
Жди меня. 18.00 Жањалыќтар. 19.00
''С‰йген жар''. 20.00 ''Джодха жєне
Акбар''. 20.35 П@утina. 21.00 Ново-
сти. 21.45 Поле чудес. 22.50 КВН.
Высшая лига. Финал. 1.05 Человек и
закон.

06.50 ''Япыр-ай''. 7.40 ''М±здан
суыќ, оттан ыстыќ''. 8.25 ''Алањ бол-
ма, жаным!''. 9.35 Шаншар. 10.10
''Моя большая семья''.12.00 Новости.
12.40 Наша правда. 13.30 ''Практи-
ка''. 14.30 Не ври мне. 15.25 ''Лес-
ник''. 16.20 ''Махаббат м±њы''. 17.10
''Карадайы''. 19.45 Ж±лдызды аќиќат.
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Наша правда. 22.35 Х.ф.
''Тихий омут''. 0.25 ''Смотреть
всем!''.

6.00 К.ф. ''Нечто''. 7.35 Ќылмыс-
тыќ іс №. 8.00 Тањѓы пошта. 8.30
П@утina. 8.50 Жањалыќтар. 9.00 Но-
вости. 9.10 Ералаш. 9.35 Х.ф. ''Четы-
ре возраста любви''. 11.30 Фабрика
грез. 12.00 Т.х. ''Айвенго''. 13.35 Ка-
раоке такси. 14.05 П@утina+. 15.00
Х.ф. ''Гарфилд''. 16.25 Т.с. ''Подмена
в один миг''. 20.00 Лучший город.KZ.
21.00 Новости. 21.30 Жањалыќтар.
21.45 Тiлшi т‰йiнi. 22.15 Жањалыќтар.
22.35 Кешкi кездесу. 23.55 Т.с. ''След-
ственный комитет. ''Профессионалы''.

7.25 ''Жањќияр патшайым''. 08.50
Ж‰рекжарды. 09.30 ''ЖанАйќай''.
10.05 Кривое зеркало. 12.00 Ново-
сти. 12.40 Наша правда. 13.35 Звез-
дная жизнь. 14.30 Выходной со звез-
дой. 15.05 Ж±лдызды аќиќат. 15.40
''Алањ болма, жаным!''. 18.00 Реви-
зорро. 19.00 Унеси, что сможешь.
19.35 ''Карадайы''. 21.00 Другая прав-
да. 22.00 Очная ставка. 23.00 ''Бе-
ременна в 16''. 23.55 Той BestStar.

6.00 Жањалыќтар. 6.20 Тiлшi
т‰йiнi. 6.45 Жањалыќтар. 7.05 Т.х.
''Игры разума''. 8.35 Жањалыќтар.
8.45 Воскресные беседы. 9.00 Ново-
сти. 9.10 Здоровье. 10.10 ''Казлото''.
10.45 Теория заговора. 11.50 ''Айвен-
го''. 13.20 Караоке такси. 13.50 Кешкi
кездесу. 15.00 Добрый вечер, Ка-
захстан! 16.05 Лучший город.KZ.
17.10 Т.с. ' 'Я буду ждать тебя
всегда''. 21.00 Аналитика. 22.00
П@утina+. 22.55 Театр эстрады. 0.55
Золото.

7.10 М.с. 8.00 ''Жањќияр патшай-
ым''. 9.25 Звездная жизнь. 10.15 Х.ф.
''Не уходи''. 14.10 ''Алањ болма, жа-
ным!''. 16.35 Той BestStar. 18.00 ''Бе-
ременна в 16''. 19.00 Унеси, что смо-
жешь. 19.35 ''Карадайы''. 21.00 Пор-
трет недели. 22.00 Слуги народа.
22.45 Базар жоќ алањы. 23.40 Х.ф.
''В ожидании весны''.

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 ''Ќара г‰л''.
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
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 ''Гадалка''. 16.00 ''Брак
по завещанию 2: Возвращение Сан-
дры''. 17.00 СвиДЕТИли. 17.30 Свек-
ровь и невестка. 18.00 ''Ќара г‰л''.
19.00 Айна online. 19.30 KZландия.

20.00 7 NEWS. 21.00 Человек-неви-
димка. 23.00 Бокс. 0.00 ''Ходячие
мертвецы''. 0.45 Человек-невидим-
ка.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 9.30 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 10.00 ''Одна за
всех''. 11.00 ''Пляж''. 12.00 Мультсе-
риалы. 15.00 ''Городские легенды''.
16.00 ''Одна за всех''. 17.00 ''Вось-
мидесятые''. 18.00 ''Анжелика''. 19.00

''Пляж''. 20.00 Информбюро. 21.00
''Сен келерсіњ 2''. 23.30 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.
''Сенная лихорадка''. 3.00 Ќазаќша
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 Группа здо-

ровья. 14.25 Ќылмыстыќ іс №. 14.35
Профессиональный разговор. 15.00
''Дыши со мной''. 16.00 Жањалыќтар.
16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат.
17.30 Єн кеш. 19.00 Жањалыќтар.
19.30 ''Ќазаќстан байтаќ μлке''. 20.00
РТН. 20.30 ПроАгро. 21.00 ''Госпожа
горничная''. 22.00 РТН. 22.30 Ма-
ленькие путешествия по большому
краю. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Пано-
рама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.00 ''Ду ќол шоколад''.
12.55 ''Джодха жєне Акбар''. 13.20
Ашыѓын айтќанда. 14.10 П@утina+.
15.00 112. 15.15 Судебные истории.
16.10 ''Карпов. Сезон второй''. 16.55
Давай поженимся. 18.00 Жањалыќ-
тар. 19.00 ''С‰йген жар''. 20.00 ''Джод-
ха жєне Акбар''. 20.35 П@утina. 21.00
Новости. 21.45 ''Сестра моя, Лю-
бовь''. 22.45 Пусть говорят. 23.55
''Тест на беременность''.

6.50 ''Япыр-ай''. 7.40 ''М±здан
суыќ, оттан ыстыќ''. 8.25 ''Алањ бол-
ма, жаным!''. 9.35 Шаншар. 10.10
''Моя большая семья''. 12.00 Ново-
сти. 12.40 Черный квадрат. 13.10
''Практика''. 14.10 Не ври мне. 15.05
''Лесник''. 17.00 ''Махаббат м±њы''.
17.50 ''М±здан суыќ, оттан ыстыќ''.
18.50 КТК ќоржынынан. 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Наша
правда. 22.35 ''Моя большая семья''.
0.20 ''Лесник''.
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"Аќшам"  ±нады!"Аќшам"  ±нады!"Аќшам"  ±нады!"Аќшам"  ±нады!"Аќшам"  ±нады!
Маѓан газеттіњ соњѓы шыѓарылымында

жарыќ кμрген "Ќостанай аќшамы" ќосым-
шасы ќатты ±нады. Єр алуан таќырып,
ќызыќты, адамѓа ой салар маќалалар тар-
тымды шыќќан.  Алдаѓы уаќытта мен де осы
ќосымшаѓа атсалыссам деген ойдамын.

Меніњ жазѓандарыма ќандай сын-пікір
айтсањыздар да  мен ренжімеймін, μйткені
б±л маѓан болашаќта ‰лкен септігін тигі-
зеді.

Болашаќта журналист болам деуімніњ
себебі: мен ата-єжемніњ ќолында т±ра-
мын. Єкем де, анам да д‰ниеден озѓан. Мен

олардыњ жоќтыѓын онша ќатты сезбеймін,
себебі, ата-єжемніњ ќолында туѓаннан
аялы мейірім, шапаѓатына бμленіп ке-
лемін. Сондыќтан меніњ маќсатымныњ
орындалуына толыќ м‰мкіндігім бар ѓой
деймін.

 Оныњ ‰стіне с‰йікті газетімніњ "Жас
тілші" куєлігініњ септігін тигізері аныќ деп
т‰сінемін.

Ќ±рметпен,
ГауЋар М¦ЌАШЕВА,

"Ќостанай тањыныњ" жас тілшісі.
Ќамысты ауданы.

РЕДАКЦИЯЃА
ХАТ

 Шолпан ана тілегіШолпан ана тілегіШолпан ана тілегіШолпан ана тілегіШолпан ана тілегі

"Жаќсы сμз – жарым ырыс" дейді халыќ. Редакцияѓа аќ лебізін білдірген Зато-
бол кентініњ т±рѓыны Шолпан єжемізден мынадай бір хат келіп т‰сіпті.

"С‰йріктей сымбатты, кμркем ќыздарым! Ш±ѓа, Мнауара, Г‰лназым, Ќым-
бат, Ќарлыѓаш, Айтолќын! Сендерді жања келген ќой жылымен ќ±ттыќтай-
мын. Отбасыларыњ берік, дендеріњ сау, ењбекте беделді, μмірде баќытты бо-
луларыња тілектес єжелеріњ.

"Ќостанай тањыныњ" єрбір кезекті нμмірін асыѓа к‰темін. Жања жоба "Ќоста-
най аќшамына" сєтті сапар, оќырманныњ ойынан шыѓуына тілектеспін. Ќ±рмет-
пен ќажы єжелеріњ Єбілда келіні Шолпан" делінген екен.

Єжеміздіњ ќолымен жазып, жолдаѓан хаты біздерге ќымбат. Оќырманныњ аќ
тілегі аќжолтай болсын.
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"Ќостанай тањыныњ" танымдыќ-таѓылымдыќ, кμњілашар ќосымшасы

 Ќадірлі єріптес інім, Жан-
±заќ  мырза! Ењ алдымен, Сізге
шексіз алѓысым мен ризашы-
лыѓымды жеткізгім келеді. Тіпті,
республикалыќ кμп басылым-
дарды, облыстыќтарын  айтпа-
ѓанда,  артта ќалдырып, мына
техногендік заманда аршынды
ќадаммен редакцияны алѓа

Ізденіске тєнтімін

Ќолμнерді ќазаќтыњ ежелден келе жат-
ќан дєст‰рі десек, ќателеспейміз. Атадан
ќалѓан μнерді μлтірмей, осы
к‰нге дейін жалѓастырып келе
жатќан ќолμнер шеберлері
Ќостанай  μњірінде  баршы-
лыќ.  Біраќ,  саналы  ѓ±мырын
шеберлікке  арнаѓандар  ќазір
аз. Сондай  ќолμнер шебер-
лерлерініњ бірі – Єнуар Зака-
рия дейтін аѓамыз. Ол кісі Федоров ауданын-
даѓы Успенов ауылында т±рады. Біз єдейі-
леп  іздеп барѓанымызда, ол кісі жолаушы-
лап кеткен екен. Бейсауат  ж‰рген бізді ше-
бердіњ жолдасы Алма Харнайќызы мен ба-
лалары ќарсы алды. Олар бізді  ќолда бар
Єнуар  аѓаныњ  істеген ќолμнер туындыла-
рымен таныстырды. Кμбісі сатылып кеткен.
Біз тек ќолμнершініњ   к‰міспен жєне баѓалы
тастармен єшекейлеп,  мал терісінен
μндіріліп шыѓарѓан ќ±рымнан тіккен  кемер
белдік пен кісе белдігін, 8 μрім ќамшысын,

Ќолμнер –Ќолμнер –Ќолμнер –Ќолμнер –Ќолμнер –
сырлы μнерсырлы μнерсырлы μнерсырлы μнерсырлы μнер

 Жастар
"жартасќа"

шыѓып жарысты

Єкесіз ±рпаќ
болмасын

16- бет

12- бет

 13-бет

К‰лжан
апаныњ
женті

14- бет

ДДДДДЄСТ‡Р ЖАЊЃЫРЫЃЫЄСТ‡Р ЖАЊЃЫРЫЃЫЄСТ‡Р ЖАЊЃЫРЫЃЫЄСТ‡Р ЖАЊЃЫРЫЃЫЄСТ‡Р ЖАЊЃЫРЫЃЫ

Аќн±р
        М¦САБАЕВА

аѓаш тостаѓандарын ѓана кμрдік.
Шаѓын ѓана ауылда т±ратын ќарапайым

ќолμнер шебері аталмыш μнерініњ  арќасын-
да кμптіњ алѓысына бμленіп келеді екен.  Оны

ауылдастары он саусаѓынан μнер тамѓан ше-
бер, аѓаш ±стасы деп те ќ±рметтейді.

– Сонымен ќатар, ауыл т±рѓындарыныњ
±сынысы бойынша,  ат єбзелдерінен ер-
т±рман, ж‰генмен ќоса т‰рлі ‰й жићаздарын
жасайды, ќамшы μреді.  Аѓаштан т‰йін т‰йген
шебердіњ есімі кμпке таныс болмаса да,
μнерін баѓалайтын, шеберлігін мойындай-
тын ауыл т±рѓындары жетерлік, – дейді бізге
Єнуар аѓамыздыњ жары Алма апай.

Алма апай  мен  Єнуар аѓамыз   4 ќыз, 2 ±л
тєрбиелеп μсіріп, оларѓа ќазаќи тєрбие  беріп

отырѓан  μнегелі отбасы. Сонымен ќатар,
Алма апай "К‰міс алќа" иегері. Б‰гінгі тањда
жан-жаќтаѓы  ±л-ќыздарынан  7 немере с‰йіп
отыр. Балаларыныњ  бєрі  де  μнерден  ќ±р-

алаќан емес. Ќазаќстанныњ де-
мографиясына ‰лкен ‰лес
ќосып, ±лттыќ ќ±ндылыќтарды
балаларыныњ бойына дарытќан
осындай ќазаќи отбасыныњ μзге
±лт μкілдері кμп шоѓырланѓан
ауылда т‰тін т‰тетіп, дєст‰рді
дєріптеп отырѓаны бізді ќатты

ќуантты.
Аялап μсірген ±л-ќызын маѓыналы μмір

с‰руге баулитын ата дєст‰рді ±мытпайыќ,
себебі, біздіњ ќанда текті болып тєрбиеле-
нудіњ  ѓажайып ‰лгісі бар. Тμбемізге кμтеріп
єспеттейтін ±лттыќ μнеріміздіњ ќайнары
сарќылмасын.

СУРЕТТЕ: Алма Харнайќызы  немересі-
не Єнуар шебердіњ ќолынан шыќќан кісе
белдік туралы сμз ќозѓауда.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

оздырып отыр екенсіз. "Ќоста-
най тањы" газеті Сіз келгелі
ќ±лпырып, ажарланып кетіпті.
Оны менен басќалары да ай-
тып жатќан болуы керек.  Біз
секілді шалѓайдаѓы оќырман-
дарѓа ќолайлы PDF-вариантын
желіге салып ќою ќандай жаќ-
сы болды. Ай сайын бір жања-

лыќ. Газеттіњ "Ќостанай аќша-
мы" жобасы да ќызыѓарлыќ.
Осыдан соњ еріксіз ќолѓа ќалам
алып, "Ќостанай тањы" бетінде
біздіњ де маќаламыз жариялан-
са деген арман-ойѓа берілдік.
Редакцияныњ жаѓдайын жаќсы
білеміз, соѓан ќарамастан
оќырмандарды тарту ‰шін

ЄЄЄЄЄРІПТЕС ЛЕБІЗІРІПТЕС ЛЕБІЗІРІПТЕС ЛЕБІЗІРІПТЕС ЛЕБІЗІРІПТЕС ЛЕБІЗІ

"Мєдени м±ра" мемлекеттік баѓдарламасын іске  асырудыњ ќазаќ-
стандыќтардыњ μз тарихы  мен  мєдениетіне  деген  ќызыѓушылыѓын
арттыруда  зор  мањызы бар.  Мєдени м±раны игеру халыќтыњ  тарихи
жадыныњ  негізі,  онсыз  шынайы патриотизм болмайды. Ол  жеткін-
шек  ±рпаќты  тєрбиелеу  ‰шін  айрыќша  мањызды".          Н.НАЗАРБАЕВ

Б‰гінгі
санда:

соњѓы тиынды салатын жанкеш-
тілікке мыњ алѓыс.

Майра Ш¤КЕН,
Ќазаќстанныњ

ќ±рметті
журналисі.

Арќалыќ
ќаласы.
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Жаќсыдан ‰йрен

     Шебер ќолдан шыќќан б±йымШебер ќолдан шыќќан б±йымШебер ќолдан шыќќан б±йымШебер ќолдан шыќќан б±йымШебер ќолдан шыќќан б±йым

СУРЕТТЕ:  ¦лболѓан
Аяѓанова немересіне тоќы-
ѓан кμйлегін кμрсетуде.

КостюмдіКостюмдіКостюмдіКостюмдіКостюмді

ќалай кию керек?
ќалай кию керек?
ќалай кию керек?
ќалай кию керек?
ќалай кию керек?

 1. Егер сiз костюм

кисењiз, єрдайым галстук

таѓыњыз. Іскерлік кос-

тюмді галстуксiз кимейді.

2. Костюммен киетiн

жейде  ±зын жењді болуы

керек. Ќысќа жењдi

жейденi іскер  жаѓдайда

кигенiњiз д±рыс болмайды.

Себебі пиджак жењінiњ

астынан жейденiњ ман-

жеттерi 1.5-2 cм. кμрiніп

т±рмаса, б±л єдемi болып

саналмайды.

3. Галстук байланѓан

к‰йде тμменгi ±шымен

шалбардыњ белбеуіне

тиіп т±руы тиiс.

4. Галстуктіњ ені пид-

жактыњ ќайырмалары-

мен бірдей болуы керек.

5. Галстук костюмнiњ

т‰сiнен ашыќ жєне жей-

деден ќаныѓыраќ болуы

тиiс.

Керек кењес

ќыма μнерін тастаѓан емес.
‡йге керекті б±йымдар, кμрпе-
жастыќты μзі жасайды. Бала-
ларына  киім тоќып кигізеді.
С‰йікті немересі Мєликаныњ
концерттік кμйлектеріне дейін
μз ќолымен тігеді. Елде жоќ
ерекше кμйлекті кигенде
Мєлика да, єжесі де мєз.

Аяќ киім  к‰тіміАяќ киім  к‰тіміАяќ киім  к‰тіміАяќ киім  к‰тіміАяќ киім  к‰тімі
– Егер ќысќы аяќ киіміњіз тайѓаќ болса табанына

медициналыќ лейкопластырь жабыстыруѓа болады;
– Аяќ киімдерді сатып алѓандаѓы ќорабына саќта-

ѓан д±рыс;
– Лакталѓан аяќ киімді жањбырлы к‰ні кисењіз

тез тозады. Жања лакталѓан аяќ киімді с‰тке баты-
рылѓан ж±мсаќ ш‰берекпен с‰ртіп, пияз кесіндісі-
мен ысќылап, таѓы да ш‰берекпен ќ±рѓатыњыз.

– Су аяќ киімді пешке жайып кептіруден аулаќ болыњыз.
Себебі, былѓары тез тозып, ќатайып, жарылып кетеді. Аяќ киімді ќ±рѓаќ жерде, ішіне
газеттерді тыѓындап кептіріњіз.

Стиль

Сіз де
тоќып
кμріњіз

Єріптесіміз ¦лту
Ж‰збай б‰гіндері ‰йде бала
к‰ту демалысында отыр.
¤ткен жылы екінші рет ана
атанѓан болатын. Нєрес-
теніњ есімін Медина деп
ќойды. Ол ‰й ж±мысы мен
бала тєрбиесінен бμлек μзіне
ермек тауып алыпты. Кμк
базардан т‰рлі-т‰сті жіп са-
тып алып, одан єдемі таќия
тоќуда.  Сєнді єрі жылы бас
киім  ерекше кμзге т‰седі.
Бір таќияны тоќуѓа 200-300
грамм жіп, имек немесе
білтегеш керек екен.

Єд ем і  ќ а с  ‰ л г і л е р іЄ д ем і  ќ а с  ‰ л г і л е р іЄ д ем і  ќ а с  ‰ л г і л е р іЄ д ем і  ќ а с  ‰ л г і л е р іЄ д ем і  ќ а с  ‰ л г і л е р і
Дμњгелек ж‰зді

Тμртб±рышты бет

 Сопаќ бет формасы

‡шб±рышты бет

"Сєн мен сымбат екеуі ‰йлескенде,
Кμкірегіњ керімсал к‰й кешкенде...

"Д‰ниені тμњкерер с±лулыќты",
Табылмайды кμз тігіп, с‰ймес пенде!"

¦лболѓан Аяѓанова тоќы-
ма μнеріне бала к‰нінен жа-
ќын. Ќолμнер б±йымдарын
μзі жасап, к‰нделікті
т±рмыста ќолданады. К‰ні
б‰гінге дейін келіні Айман
мен немересі Мєликаѓа
кμйлек тоќып береді.

– Біздіњ балалыќ шаѓы-
мыз μте ќиын болды. Соѓыс-
тан кейінгі елдіњ т±рмысы
айтпаса да т‰сінікті. Киім-
кешек μз алдына, ойын-
шыќ тапшы еді. Адамнан
айла артылѓан ба?! Ќолдан
ќуыршаќ жасап алдым.
Єдемі ойыншыѓымды
кμрген орыс ќыздары ма-
ѓан имек сыйлады. Сол
к‰ннен бастап имекпен то-
ќуды ‰йрендім,– дейді ¦лбол-
ѓан Аяѓанова.

Кейіпкеріміз кμршілес Ре-
сейдіњ Ќорѓан облысында ту-
ѓан. Аталмыш елде білім
алды. Интернатта оќып
ж‰рген кезінде ќасындаѓы
ќыздар далаѓа серуендеп ке-
теді екен. ¦лболѓан апай ќыз-
дарѓа еріп шыѓайын десе,
аяќќа киер пима жоќ. Амал-
сыз жалѓыз ќалып ќояды. Іші
пысќан апайымыз тоќыма то-
ќуды жалѓастырѓан. Уаќыт
μте кμз с‰йсіндірер б±йымда-
рын мектептегі кμрмеге ќой-
ыпты. Ќаршадай ќыздыњ μне-
ріне с‰йсінген ж±рт тапсырыс
бере бастайды.

¦лболѓан апай ќазіргі к‰ні
Ќостанай ќаласында т±рады.
Жасы – 68 де. Бір кμзі нашар
кμреді. Соѓан ќарамастан то-

Дайындаѓан
Ќымбат ДОСЖАНОВА



Таяуда Ќостанайда грек-рим к‰ресінен 1998-2001
жылы туѓан жасμспірімдер арасында облыс біріншілігі
μтті. Оѓан облыстыњ бірќатар аудандары мен ќала-
ларынан 200-ге тарта жас бозкілем шеберлері ќатыс-
ты, 42 салмаќтан 100 келіге дейінгі ауыр салмаќта
сынѓа т‰скен палуандар арасында кілењ ‰здік суыры-
лып алѓа озды. ‡ш к‰нге ±ласќан турнирде Ќостанай
ауданыныњ намысын ќорѓаѓан Ќанат Фазылханов, та-
рандыќ Жас±лан Ќожахметов, ќостанайлыќ Эмин Ку-
наев жєне Ќостанай ауданынан келген Шєймерден
Єбауовтар жарыс жењімпаздары атанды. Сондай-аќ,
облыстыќ балалар мен жасμспірімдер спорт мектебініњ
т‰легі  Джохар  Гучигов, Иван Приставко, Максим
Оберемко жєне єулиекμлдік Егор Чжин, ќостанайлыќ

Грек-рим к‰ресіГрек-рим к‰ресіГрек-рим к‰ресіГрек-рим к‰ресіГрек-рим к‰ресі
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Белдескенніњ
белін майыстырѓан

Ќостанайда жасанды "ќ±зѓа"
μрмелеуден жастар арасында об-
лыс чемпионаты болып μтті. Оѓан
ќатысќан межелі биіктікті баѓынды-
руѓа тырысты. Б±рын м±ндай спорт
т‰рі ашыќ алањдарда μткізілетін. Б±л
жолы жастар турнирі балалар шы-
ѓармашылыќ ‰йінде ±йымдастырыл-
ды. "Ќ±зѓа" μрмелеуге Ќостанай
жєне Рудный ќалаларыныњ жаста-
ры ниет білдіріпті.

– Біздіњ μњірде енді-енді дамып
келе жатќан б±л спортќа ќызыѓушы-
лар аса кμп емес. Мына жарысќа
бар болѓаны тμрт-аќ топ ќатысты.
Турнир ќыздар мен ±лдар арасын-
да жеке-жеке μтті. Спортшылардыњ
жас ерекшеліктері де назардан тыс
ќалѓан жоќ, – дейді облыстыќ аль-
пинизим жєне жартасќа μрмелеу
федерациясыныњ директоры Влади-
мир Ильин.

Жасанды ќ±зѓа μрмелеп шыѓу

АльпинизмАльпинизмАльпинизмАльпинизмАльпинизм

Дияр  Ќульшмановтар  бірінші орынды жењіп алды.
Осыѓан ќарап-аќ,  жасμспірімдердіњ арасында келе-
шекте халыќаралыќ ареналарда ел намысын ќорѓай-
тын палуандардыњ μсіп келе жатќанына еш к‰мєніњіз
ќалмайды.

оњай емес. Балѓындар ‰шін аяќ
тірейтін немесе ќол іліктіретін
ќ±ралдар ірілеу. Бір-біріне жаќын
орналасќан. Ал ересектер ‰шін
сынныњ к‰рделі т‰рі ±сынылды.
Сондыќтан, ќ±здыњ ењ биігіне кμте-
рілу кєнігі спортшылардыњ μзіне
ќиындыќ тудырады.

– Биіктікті баѓындыру барысын-
да асыѓыстыќќа жол бермеу
ќажет. Б±ѓан ежептєуір техника
керек. Спортшылардыњ ќол-аяѓы
мыќты болуы шарт, – дейді жа-
рысќа ќатысушылардыњ бірі Илья
Скворцов.

Жарыс жењімпаздары аќпан
айында Астана ќаласында  Ќазаќ-
стан Кубогы ‰шін μтетін жастар
чемпионатына жолдама алмаќ.

Суретті т‰сірген Айбек
Ж‡ЗБАЙ.

Жастар  "жартасќа" шыѓып жарысты

Келгендер

ќ. Арунас Климавичюс
(Литва) "Жетісу"
ж.ќ. Игорь Юрин "Ертіс"
ќ. Карлен Мктрчян (Армения)
"Пюник" (Армения)

Кеткендер

ќ. Александр Шкот
ќ. Ондрей Кушнир (Чехия)
ж.ќ. Алексей Малышев
ш. Бейбіт Єбішев
ш. Єлішер С‰лей "Ертіс"
ш. Иржи Йеслинек (Чехия)

 Командалар

"Тобыл" Ќостанай
Бас бапкер:
Вардан Минасян
(Армения)

Жуырда   Ы.Алтынсарин орта мектебінде  Аман-
келді  ауданыныњ 87 жылдыѓына орай мектепішілік
"Алтынсарин барысы" турнирі  μтті.  Боз кілемге  шыќ-
ќан  мектептіњ тоѓыз   м±ѓалімі жарыс ж‰лделерін μзара
сарапќа салды. Єр ќатысушы μздеріне "Кμк бμрі",
"Ќарабура", "Тарлан", "Алтынсарин арланы", "Алып
арыстан" сынды лаќап аттарды тањдап алды.

"Айлалы батыр алдырмас" деген,  єр ќатысушы μзініњ
айла-тєсілі мен ептілігін танытып, тартысты бєсеке
кμрсете білді. Жанк‰йерлердіњ ќошеметі палуандар-
дыњ намысын ќайрай т‰скендей. Ќарсыластар  жауы-
рынын жерге тигізбеуге тырысып, бар к‰штерін ор-
таѓа салды. ‡ш жарым саѓатќа созылѓан белдесулер-
де ж‰лделі  ‰шінші орынды  мектептіњ дене тєрбиесі
пєнініњ м±ѓалімі Баѓлан Тілеужанов еншіледі. Екінші
орынды   тарих пєнініњ м±ѓалімі Дархан Єубєкіров
жењіп алды. Ал  бас ж‰лдені ќанжыѓасына бμктерген
дене  тєрбиесі  пєнініњ м±ѓалімі Жандарбек Молда-
шевќа  "Алтынсарин барысы" атаѓы ќоса табыстал-
ды. Турнирге ќатысќан барлыќ палуандарѓа  арнайы
дипломдар мен аќшалай сыйлыќтар табыс етілді.

Ќазаќ к‰ресіЌазаќ к‰ресіЌазаќ к‰ресіЌазаќ к‰ресіЌазаќ к‰ресі

Жандарбек – жењімпаз

Осылайша, батыр атындаѓы ауданныњ єуесќой
палуандары ќазаќ к‰ресініњ дамуына μз ‰лестерін
ќосып, ±лттыќ спорттыњ шалѓай μњірлерде кењ етек
жаюуына ыќпал ете білді.

К‰нжамал КЕНЖЕАХМЕТОВА.
Аманкелді ауданы.

Жања жылдан бастап "Ќостанай тањы" газеті
б±ќаралыќ спортќа арналѓан арнайы бетті ±дайы
шыѓарып т±рмаќ. "Дода" сіздерді кєсіби спорттаѓы
жањалыќтармен ќоса облыс кμлемінде μтетін
шаралардан да хабардар ететін болады. Танымал
спорт сањлаќтары туралы да осы беттен оќи аласыздар.

Сондай-аќ, спорт бетінен оќырман хаттарына да
орын тиеді. Хат жазып, хабарласып т±рыњыздар.

Ќостанайдаѓы "С±лтан" спорт клубында бокстан 2001-2002 жылы ту-
ѓан жасμспірімдер арасында облыстыќ турнир мєреге жетті. Шаршы алањ-
да ж±птасќан былѓары ќолѓап шеберлері Орал, Ќорѓан Єйтеновтер,
Александр Мирошниченко тєрізді μмірден μткен жергілікті жаттыќтыру-
шыларды еске алуѓа арналды.

Турнирге он екі аудан мен ќалалардыњ μкілдері ќатысќанын айта кет-
кен жμн. Жалпы, соњѓы жылдары Тобыл μњірінде жасμспірімдердіњ боксќа
деген ыќыласы μскені байќалады. Б±л жолы шаршы алањѓа 100-ге тарта
жас былѓары ќолѓап шеберлері шыќты. Турнирді ±йымдастырушылар м±ныњ
μте жаќсы кμрсеткіш екендігін алѓа тартады. ¤йткені осыѓан дейін облыс-
та жас боксшылардыњ бірде-бір жарысы μтіп кμрмеген.

– Кейінгі жылдары б±ќаралыќ спортќа ќызыѓушылардыњ саны едєуір
артты. Неге десењіз, б‰гінде ќала, аудан басшыларыныњ μздері де спортќа
аса кμњіл бμле бастады. Жергілікті жерлерде салауатты μмір салтын ќалып-
тастыру ‰рдісі белењ алѓан. Ќазір облыстыњ кез келген ауданында бокс
мектебі бар. Б‰гінгі турнирге шалѓайдаѓы Жанкелдин, Аманкелді аудан-
дары да μз командаларын єкелді. Арасында талантты
жастар кμп, – дейді жарыстыњ бас тμрешісі Валерий То-
мов.

Жас боксшылар 10 салмаќ дєрежесі бойынша ќол-
ѓап т‰йістірді. ‡ш к‰нге ±ласќан турнирде жењімпаз атан-
ѓан жасμспірімдер енді республикалыќ жарысќа аттана-
тын болады.

Танымал боксшыларды
еске алды

  Футболшылармен кездесті
Таяуда  "Аят" футбол командасы ќаламыздаѓы №7 ќазаќ орта мек-

тебініњ оќушыларымен жолдастыќ кездесу μткізді. Мектеп оќушылары-
нан ќ±ралѓан "Олимп"  кєсіби футболшылармен тењ дєрежеде μнер
кμрсетіп, тіпті алѓашќы матчта жењіске жетті. Бірінші ойында  мектеп
оќушылары 2:1 есебімен ќонаќтардан басым т‰сті. Ал екінші кездесуде
білім ошаѓыныњ таѓы бір командасы  1:1 есебімен тењ т‰сті.

Матч соњында "Аят" футболшылары оќушыларѓа ќолтањба беріп,
естелік суретке т‰сті. М±ндай кездесу жыл сайын дєст‰рге айналѓан.
"Мен келешекте ел маќтанышына айналар футболшы болѓым келеді" –
дейді  ќиялына ќанат бітірген шєкірттеріміз.

"Аят" футболшыларыныњ сапында ‰ш  бразилиялыќ жєне бір украи-
налыќ легионер ойнайды. Ќазаќстан чемпионатыныњ бірінші дивизио-
нында  μнер кμрсететін аяќ доп шеберлері арасында  Ерс±лтан Саѓын-
дыќов сынды ќандастарымыз да ж‰р атойлап.

Ќызыќты кездесу барысында  футболшылар  алтын ±я мектебіміздіњ
тыныс-тіршілігімен танысып, биылѓы жылѓы мектеп т‰лектеріне алдаѓы
сынаќтан с‰рінбей μтулеріне тілек білдірді.

№7 ќазаќ орта мектебі.
Рудный ќаласы.

Бетті єзірлеген Айбек КЄДІР¦ЛЫ

Ќ±рметті оќырмандар!

"Тобылда" не жањалыќ?
Редакциямызѓа хабарласып, маусымаралыќ ‰зілісте "Тобыл" футбол ко-

мандасындаѓы ауыс-т‰йістер жайлы с±райтын жанк‰йерлер аз емес. Оќыр-
мандардыњ μтінішін орындай отырып, назарларыњызѓа командаішілік μзге-
рістерді  жариялап отырмыз.

Жігіттіњ дені сау болса, сол – дєулет
                           Ќ¦ТЫП.

Бокс



Б
е

тт
і є

зі
р

л
е

ге
н

: 
‡
ш

 ќ
ы

з

Жаќсы аспаз дєрігермен тењ. 1414141414
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Абылайханныњ т±сында болса керек. Ќазаќтыњ бір батыры
ќолѓа т‰сіп, д±шпандар оны кепілге ±стап зынданѓа тастайды.
"Ќонаѓымыз емессіњ, не
жейтін едіњ соны ѓана
айт" – дейді. "К‰нде
сойылып жатќан
малдарыњныњ басын
ѓана пісіріп беріњіздер,
сол жетеді" деген соњ,
соѓан келіседі. Бір жаѓы
д±шпаныныњ мал басы
кеми берсін деген
амалы ма, к‰нде
зынданда жатып бас
жеп жатады. Оѓан
дейін бас сыйлы ас болмаса керек.

Бірнеше ай μтіп белгілі келісімнен соњ, батыр зынданнан бостан-
дыќќа шыѓады. К‰н кμрмей, к‰тім кμрмей, азып-тозды-ау деген
оймен жаѓдай жасамаќќа дайындалѓан ел-ж±рты батырдыњ кμзі
жайнап, ењсесі тік келе жатќанын кμріп тањ ќалысады. М±ныњ сыры
бас жегендігінде екендігін зерттеп білген ќазаќ бастыњ ер-азамат-
тар ‰шін мањызы жоѓары болѓандыќтан да ‰лкен аќсаќалдардыњ
к‰ш-ќайратын толыќтыруѓа арнайы сый ретінде ±сынѓан екен.
Осылайша, малдыњ басын єспеттеп, тек сыйлы ‰лкен кісілерге ±сыну
дєст‰рге ±ласќан. Єкесі тірі т±рѓанда баласы бас ±стамайтындыѓы
да арнайы ‰лкендерге деген ќ±рметтен болса керек!

Сєбіз бен алма салаты
Кμктем мезгілінде аѓзаѓа пайдалы таѓамдармен жиі

тамаќтануды єдетке айналдырѓан жμн. Аѓзадаѓы ќан
ќысымы мен иммунитетті кμтеретін сєбіз бен алма-
дан дайындалатын салатты дастарќаннан ‰збей, от-
басыња тарту ет. ¤те жењіл єрі дємді.

Ќ±рамы: 1 алма; мейіз; жањѓаќ; 3 сєбіз; 1 шєй ќасыќ
шекер; ќаймаќ.

Дайындау тєсілі: Сєбізді аршып, ірі ‰ккіштен шы-
ѓарамыз, мейізді жуып, 10 минуттыќ  ќайнаѓан суѓа
салып, судан шыѓарамыз. Алманы жуып, оны да ірі
‰ккіштен шыѓарып, жањѓаќ пен шекерді ќосып, бєрін
бірге ќаймаќпен араластырамыз.

Ас дємді болсын!Ќ
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Неге ер адамдарНеге ер адамдарНеге ер адамдарНеге ер адамдарНеге ер адамдар
ѓана бас ±стайды?ѓана бас ±стайды?ѓана бас ±стайды?ѓана бас ±стайды?ѓана бас ±стайды?

Уа, Жаратќан – Ќ±дірет!
Мал-жандарын аман ет,
Басына бер зор баќыт.
Асыња бер берекет,
Ѓ±мыр-жасын ±заќ ет.
¦рпаќтарын асыл ет,
Кєсібін адал кєсіп ет,
Бєле-жаладан аулаќ ќып,
Таттырма еш ќасірет,
Д‰ниеніњ бар жаќсылыѓын
Дєл осы отауѓа нєсіп ет!

Ќазаќтыњ дастарќан басында, т‰рлі жиын-тойларда, адам μмірінде

кездесетін ќуаныш кезінде той иесіне, ќуаныш иесіне жєне т.б. арнап,

сондай-аќ алыс жолѓа аттанѓалы т±рѓан азаматтарына аќ жол тілеп,

ќол жайып айтатын тілегі бата деп аталады. Біраќ,  ќазір бата мен

тілектіњ ара-жігін ажырата алмай ж‰ргендер де жетіп артылады.

Тіпті, дастарќан басында ас ќайыра білмейтіндерді де кμріп ж‰рміз.

Сондыќтан, біз б‰гін "Дастарќан" бетінде "Аќ бата" айдарын жария-

лап отырмыз.

“Дастарќанныњ” аќ батасы

***
Дастарќаныњ тоќ болсын,
Уайым-ќайѓы жоќ болсын!
Жарлы болсањ жасыма,
Бай болсањ, тасыма!
Баќ-дєулет берсін басыња,
Ѓ±мыр берсін жасыња.
Бєле-жала, жын-шайтан,
Жоламасын ќасыња!
Иманныњ байлыѓын берсін,
Ќ±т-берекеніњ бєрі келсін!

Ондай астыњ бірі – жент. Біздіњ б±л жолѓы ќонаѓымыз – К‰лжан Ќадырхан-
ќызы. Талай жыл кітапханашы болѓан апамыз б‰гінде зейнеткерлікке шыќќан.
Дастарќаны небір дємдіге толы, берекесі келіскен кісі. Ќолынан дєм татќандар
балдай тєтті асыныњ дємін ±мыта ќоймасы рас. Апамыз шаќырѓан ќонаѓын ерек-
ше ілтипатпен к‰тіп, барлыќ таѓамдарды баппен, талѓаммен тек ќолдан ѓана
пісіргенді ±нататынын айтады. Ќонаќ к‰ту, дастарќан жаюдыњ μзі бір μнер деп
есептейтін К‰лжан апа бізге жентті дємді жасаудыњ ќ±пиясымен бμлісті:

– ¦лттыќ таѓамдарыныњ бірі – жент. Ол ќыста ќатпайды, жазда б±зылмай-
ды, оныњ дємі мен нєрі сол к‰йінде саќталады. Женттіњ майжент, ќазыжент,
с‰тжент деген т‰рлері бар. Жентті жасау єдісі μте ќарапайым, – дейді кейіп-
керіміз.

“Дастарќанныњ” ќонаѓы

К‰лжан апаныњ женті
Ќай кезде де халыќ-Ќай кезде де халыќ-Ќай кезде де халыќ-Ќай кезде де халыќ-Ќай кезде де халыќ-

тыњ тєбеті д‰кентыњ тєбеті д‰кентыњ тєбеті д‰кентыњ тєбеті д‰кентыњ тєбеті д‰кен
сμрелеріндегі ќоспа-сμрелеріндегі ќоспа-сμрелеріндегі ќоспа-сμрелеріндегі ќоспа-сμрелеріндегі ќоспа-
сы кμп, жартылайсы кμп, жартылайсы кμп, жартылайсы кμп, жартылайсы кμп, жартылай
дайын μнімдердендайын μнімдердендайын μнімдердендайын μнімдердендайын μнімдерден
гμрі табиѓи асќагμрі табиѓи асќагμрі табиѓи асќагμрі табиѓи асќагμрі табиѓи асќа
жаќын. Біз б‰гінжаќын. Біз б‰гінжаќын. Біз б‰гінжаќын. Біз б‰гінжаќын. Біз б‰гін
арнайы бетіміздеарнайы бетіміздеарнайы бетіміздеарнайы бетіміздеарнайы бетімізде
ќазаќ дастарќанынанќазаќ дастарќанынанќазаќ дастарќанынанќазаќ дастарќанынанќазаќ дастарќанынан
сирек кμріне баста-сирек кμріне баста-сирек кμріне баста-сирек кμріне баста-сирек кμріне баста-
ѓан, дємі де, т‰рі деѓан, дємі де, т‰рі деѓан, дємі де, т‰рі деѓан, дємі де, т‰рі деѓан, дємі де, т‰рі де
±мытыла бастаѓан±мытыла бастаѓан±мытыла бастаѓан±мытыла бастаѓан±мытыла бастаѓан
±лттыќ таѓамдар±лттыќ таѓамдар±лттыќ таѓамдар±лттыќ таѓамдар±лттыќ таѓамдар
жμнінде айтуды жμнжμнінде айтуды жμнжμнінде айтуды жμнжμнінде айтуды жμнжμнінде айтуды жμн
кμрдік.кμрдік.кμрдік.кμрдік.кμрдік.

Ќоспа ќ±рамы:Ќоспа ќ±рамы:Ќоспа ќ±рамы:Ќоспа ќ±рамы:Ќоспа ќ±рамы:
5 кесе сμк жармасы немесе талќан;

4 кесе ірімшік ±нтаѓы;
2 кесе ќант;

2 кеседей сары май;
3 ас ќасыќ мейіз.

Дайындау тєсілі:Дайындау тєсілі:Дайындау тєсілі:Дайындау тєсілі:Дайындау тєсілі:
1.Жент жасалатын негізгі μнім – сμк. Сμк диірменге немесе аз-аздан кофе

±нтаќтаѓышќа тартылады. Келіге салып т‰йіп, жармалауѓа да болады.
2. ‡стіне ерітілген сары май ќ±йылып, ќант, ірімшік ±нтаѓы, мейіз салынады

да, жаќсылап араластырылады.
3. Ыдысќа салынып, беті тегістеледі де, салќын жерге шыѓарылады.
4. Дайын жентті табаќшаларѓа салып, шай дастарќанына ќоясыз.
К‰лжан апа ±сынѓан жентті сіз де істењіз. "Дастарќаннан" ‰йренеріњіз кμпК‰лжан апа ±сынѓан жентті сіз де істењіз. "Дастарќаннан" ‰йренеріњіз кμпК‰лжан апа ±сынѓан жентті сіз де істењіз. "Дастарќаннан" ‰йренеріњіз кμпК‰лжан апа ±сынѓан жентті сіз де істењіз. "Дастарќаннан" ‰йренеріњіз кμпК‰лжан апа ±сынѓан жентті сіз де істењіз. "Дастарќаннан" ‰йренеріњіз кμп

болсын. Єрі кμп біле бермейтін ќ±пия рецептіњіз болса міндетті т‰рде "‡шболсын. Єрі кμп біле бермейтін ќ±пия рецептіњіз болса міндетті т‰рде "‡шболсын. Єрі кμп біле бермейтін ќ±пия рецептіњіз болса міндетті т‰рде "‡шболсын. Єрі кμп біле бермейтін ќ±пия рецептіњіз болса міндетті т‰рде "‡шболсын. Єрі кμп біле бермейтін ќ±пия рецептіњіз болса міндетті т‰рде "‡ш
ќызѓа" хат жолдањыз.ќызѓа" хат жолдањыз.ќызѓа" хат жолдањыз.ќызѓа" хат жолдањыз.ќызѓа" хат жолдањыз.

Ќызыќ екен...

Батаменен ел кμгерер
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Халыќ тілініњ байлыѓын игеру – зор талѓам,
парасатты тілейтін ж±мыс.

                      ЃАБИТ М‡СІРЕПОВ.

Д±рыс сμйлеп,
сауатты

жаза білейік

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

C¤З СОЊЫ:
Ќанатты сμз, алѓыс сμз, наќыл сμз... Ќазаќ тілінде сμздердіњ таѓы ќандай

т‰рлері бар?  Б±л туралы келесі жолы сμз етпекпіз. "Сμз єлемінде" кездескенше.

 Мнауара ЌАБДРАХМЕТОВА.

Кітап оќудыњ пайдасы кμп
Орта есеппен алѓанда, адам минутына 200-250 сμз, яѓни

2 бет оќып шыѓады екен. Ал єлемдегі адамдардыњ 5
пайызы μте баяу оќитындыќтан олар минутына 180-
220 сμзді оќып ‰лгіреді.

Бір ќызыѓы, асыќпай оќу барысында адам кітапта
жазылѓан д‰ниеніњ 60 пайызын ѓана ќабылдай ала-
ды екен. Жылдам оќыѓанда, керісінше, туынды-
ныњ 80 пайызын ѓана т‰сінуге м‰мкіндік туады.
Жылдамдыќќа сай аќпарат тез ќабылданып, тез
сіњетін кμрінеді. Зерттеушілер жылдам оќыѓан-
нан гμрі асыќпай оќыѓанда кμздіњ талатынын
аныќтаѓан. Ќарапайым адам бір н‰ктеге ќара-
ѓанда 10 єріптік белгіні кμруі м‰мкін. Ал жылдам
оќитындар 33-83 сμзді кμре алады.

Тарихта жылдам оќу ќасиетімен есте ќалѓан талай
т±лѓа бар. Мысалы, француздыњ атаќты жазушысы Оно-
ре де Бальзактыњ 200 беттен т±ратын романды жарты са-
ѓатта оќып тастайтын ќабілеті болѓан деседі.

Жауш‰мілдік – кμктемде г‰лдейтін, жуан
тамырлы сарѓалдаќ т±ќымдас μсімдік.
Жауылша – таулы жерде μсетін, ќой малы-

на ж±ѓымды шμп.
Жємше –  ерте пісетін домалаќ ќауын.
Жекен– сазды, батпаќты жерде μсетін

кμпжылдыќ μсімдік.
Жемжеміл – шμп тамырынан алынѓан
дєрі.
Жебір –  жатаѓан сабаќты, хош иісті б±та.
Жоя –  ќауын, ќарбыз егетін жер.

Запыран–  ерекше иісті сары г‰л.
Зарат –  шабылѓан шμптіњ ‰йіндісі.
Зерек – оњт‰стік аудандарда таулы жерлер-

де μсетін тікенді б±та.
Зире – биік, сабаѓы тік, б±таќтанып келген

μсімдік
Итќ±лаќ –  жазыќ жерде μсетін иттіњ ќ±ла-

ѓына ±ќсас шμп.
Итќонаќ –  кμбінесе тарымен бірге μсетін

арам шμп.
Кємек –  шикі ќауын.

Сирек ќолданылатын
сμздер

ТІЛ МАМАНЫ НЕ ДЕЙДІ?ТІЛ МАМАНЫ НЕ ДЕЙДІ?ТІЛ МАМАНЫ НЕ ДЕЙДІ?ТІЛ МАМАНЫ НЕ ДЕЙДІ?ТІЛ МАМАНЫ НЕ ДЕЙДІ?

ТАНЫС  С¤ЗДЕРТАНЫС  С¤ЗДЕРТАНЫС  С¤ЗДЕРТАНЫС  С¤ЗДЕРТАНЫС  С¤ЗДЕР

Т¤РКІНІТ¤РКІНІТ¤РКІНІТ¤РКІНІТ¤РКІНІ

АќшамАќшамАќшамАќшамАќшам

Аќсаќал дμњестегі бμркін

киді,
Аллаѓа аќшам оќып басын

иді.
 І.Жанс‰гіров.

Аќшам сμзі екі т‰бірден

ќ±ралѓан біріккен сμз. Т‰ркі

тілдерініњ біразында аќшам

сμзі "кеш, кешкі мезгіл" де-

ген маѓынаны береді.

М.Ќашѓари да "ахшам–

к‰н батар мезгіл" деп

кμрсеткен. В.Радловтыњ

сμздігінде "шам-кеш, к‰н

батќан соњ оќылатын на-

маз" делінген, парсыша да

шам-кешкі уаќыт, кешкі

ас.
К‰н батысымен жер беті

бірден ќарањѓыланып кет-

пейді. Белгілі бір уаќытќа

дейін "жарыќ кеш" немесе

"аќ кеш" тєрізді кеш бола-

ды. Б±ѓан ќараѓанда, бес

уаќыт намаздыњ бірін

білдіретін аќшам сμзі осы

мезгілге байланысты ќалып-

тасќан болуы керек.

     ЛауЛауЛауЛауЛау
Бір ауылдан басќа ауылѓа бару ‰шін кμлікке ат не арба с±раулау деп аталады. Лау с±раѓан адамныњ μтінішін жерге таста-май, міндетті т‰рде орындаѓан.

‡ме‡ме‡ме‡ме‡ме
Ќандай да бір ауыр ж±мыс істегенде аѓайын-туыс, кμрші-ќолањды кμмек ќолын созуѓа шаќыру  ‰ме деп аталады. ‡мекμпшілікпен бітетін ж±мыс. Мысалы, ќысќа дайындыќ жасау‰шін ‰й иесі ауыл адамдарын шаќырады. Жас жігіттер келіп,шμп шабысады. ‡й иесі оларѓа ризашылыѓын білдірген.

¦МЫТЫЛЃАН ¦ЃЫМДАР
¦МЫТЫЛЃАН ¦ЃЫМДАР
¦МЫТЫЛЃАН ¦ЃЫМДАР
¦МЫТЫЛЃАН ¦ЃЫМДАР
¦МЫТЫЛЃАН ¦ЃЫМДАР

Тіл – ‰лкен-кішініњ μзара
т‰сінісуініњ, пікір алысуыныњ
ќ±ралы, тарихи дєст‰рлерді
болашаќќа жеткізуші тетік.
Кірпіштен ќалап, ‰й салуѓа бо-
латыны сияќты, дыбыстан
ќ±ралып, сμз жасалады. Тілдіњ
кішкене бμлшегі – сμзбен ойы-
мызды жеткіземіз. Ал д±рыс
сμйлеп, сауатты жазу ‰шін
ќазаќ тілініњ зањдарын
білгеніміз жμн. ¤йткені кейбір
сμздердіњ айтылуы мен жазы-
луы бір басќа. Осы ретте фоне-
тикалыќ ережелерге тоќталу-
ды жμн кμрдік.

Т‰бір сμз бен ќосымша, сμз
бен сμз арасыњдаѓы дыбыстар-
дыњ бір-біріне ±ќсата єсер етуі
дыбыс ‰ндестігі аталады. Ды-
быс ‰ндестігі ‰шке бμлінеді:
ілгерінді ыќпал, кейінді
ыќпал, тоѓыспалы ыќпал.
Сμздіњ соњѓы дыбысы дауыс-
сыздан басталатын ќосымша-
ныњ алѓашќы дыбысын μзіне
±ќсата єсер етуін ілгерінді
ыќпал дейді. Біріккен сμз-
дердіњ, сμз тіркесініњ алѓаш-
ќы сыњары ќатањ болып, соњѓы
сыњары ±яњнан басталса да ол
ќатањѓа айналады, біраќ жаз-
ѓанда т‰бірі саќталады. Мыса-
лы:   Ќоныспек деп айтылѓан-
мен, жазылуы Ќонысбек.
Біріккен сμздердін, сμз
тіркесініњ алѓашќы сыњары да-
уыстыѓа,  ‰ндіге не ±яњѓа
аяќталып, екінші сыњары
ќатањ дыбыстан басталса, айты-
луда ќатањ дыбыс ±яњданып ес-
тіледі, біраќ жазѓанда т‰бірі
саќталады. Мысалы: Жања-
ѓорѓан деп айтылады, Жања-
ќорѓан деп жазылады.

Кейінгі дыбыстыњ алдыњѓы
дыбысќа єсерінен алдыњѓы ды-
быстыњ кейінгі дыбысќа ±ќсап
μзгеруі кейінді ыќпал деп ата-
лады. Кейінді ыќпалдыњ жазу-
да ескерілетін де, ескеріл-
мейтін жері де бар. Кμбінесе
кейінді ыќпал бойынша ыќпал-
дасатын ќ, к, п, с, з, ш, ж, н
дыбыстары болып келеді, тек
айтылуда ѓана μзгеріске ±шы-
райды, мысалы, Бозжан (Бож-
жан),  ж±мысшы (ж±мышшы),

Боранбай (Борамбай) т. б.
Ќазаќ тілінде кμрші дыбыс-

тар бір-біріне ілгері-кейінді
єсер етіп, алдыњѓы дыбыс
кейінгі дыбысќа єсерін тигізіп
μзгертетін, ал ол μзгерген ды-
быс μзінен б±рынѓы дыбысты
μзгертетін жаѓдай кездеседі.
Дыбыстардыњ осылайша μзге-
руі тоѓыспалы ыќпал деп ата-
лады. Біраќ жазуда б±л дыбы-
стыќ μзгеріс ескерілмейді.
Мысалы, Ырысжан (Ырыш-
шан), Досжан (Дошшан),
Жанќожа (Жањѓожа) т.б.

Сμздіњ соњѓы дыбысы н бол-
са, жалѓанатын ќосымшалар
ќ, ѓ, г, б, п дыбыстарынан бас-
талѓанда, н μзгеріп њ не м бо-
лады, біраќ жазѓанда т‰бірі
саќталады Мысалы: Жанпейіс
– Жампейіс,  Ермаѓанбет – Ер-
маѓамбет.

Кейбір сμздер ќалай айтыл-
са, солай жазылып та ж‰р. Ха-
лыќтыќ ќолданыста екі т‰рлі
жазылатын сμздер де кезде-
седі. Кμпшілік солай ќолданып
‰йренгендіктен оны  ќате деу-
ге де болмас. Сμздіњ табиѓи ес-
тілуі ‰шін, дыбыс т‰рленімініњ
барлыѓын саќтап сμйлеу керек.
Ауызша сμздіњ жатыќ айты-
луы, ‰ндестік зањын саќтай
отырып, орфоэпиялыќ жєне
орфографиялыќ нормаларды
білу, єріптердіњ емлесін, оныњ
айтылу нормасымен ќатар
мењгеру єр адамныњ міндеті
деп ойлаймын.
Айжамал ЌАЙЫПБАЕВА,

Ахмет Байт±рсынов
атындаѓы ЌМУ

гуманитарлыќ-єлеуметтік
факультетініњ

тіл жєне єдебиет теориясы
кафедрасыныњ доценті,

филология ѓылымдарыныњ
кандидаты.

АќпанАќпанАќпанАќпанАќпан
Ќазаќтыњ "‡т келді, ж±т келді" дейтіні осы

ай. Малдыњ ж±тауы осы кезден басталѓан. Ж±т жыл-
дары жер таќыр болады да, д‰лей боран тоќтаусыз тμпей

береді. Мал таудыњ бауырын, аѓаш арасын паналайды, ашыќ
тебіндерден ыѓып кетеді. Аќ ыќпа аќ басќын мен ќатты желдіњ

нєтижесі.  Аќпан сμзініњ тегі – "ыќпа" боран, ол кейде "аќ
ыќпа", "аќ басќын"
деп те айтылады.
Аќпан "аќ ыќ-
па" деген
с μ з д е р д і њ
бірігуінен
жасалѓан.

АЙ АТАУЫАЙ АТАУЫАЙ АТАУЫАЙ АТАУЫАЙ АТАУЫ



Єке – асќар тау. Иє, єкеніњ
орны тым бμлек. Десе де б‰гінгі
заман єкелердіњ беделін т‰сіріп
жібергендей. Отбасында єкеніњ
орны ќашанда биік болатын.
Єкеніњ орнын ерекше етіп
кμрсететін аналарымыз еді.
"Єкењ келгенше немесе єкење
айтамын..." дегеннен-аќ бала тік
т±рып барлыѓын істеп ќоятын.
Б±л єкені сыйлаудыњ, ќ±рметте-
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Жігіт жанѓан шоќ болсын,
Шоќ болмаса – жоќ болсын. 1616161616

Темекі тастаудыњ
єдісі666661.1.1.1.1.Темекіні тастаудыњ белгілі

бір к‰нін алдын ала белгілеп ќойыњыз. Ол
бір ай немесе 2 апта б±рын болуы м‰мкін, оны
μз ќалауыњыз бойынша белгілењіз. Осы уаќыт

аралыѓында бір к‰ндік темекініњ санын бір-
екіден бірте-бірте азайтып отыры-

њыз.

2 .2 .2 .2 .2 . Темекі тартуѓа
кμбіне не себеп болатынын ойла-

нып, кμз ж‰гіртіп кμріњіз. Мысалы
кμбісі тамаќтан кейін темекі шегуді
єдетке айналдырѓан. Ондайда темекініњ

орнын басќа нєрсемен, яѓни шєй
ішумен немесе серуендеумен

алмастырыњыз.

3.3.3.3.3.‡йде темекініњ иісі болмауы
‰шін жиірек тазалањыз.

4.4.4.4.4.‡йдегі темекі тар-
туѓа итермелейтін т±татќыш

(зажигалка), к‰л салѓыш сияќты
заттарды кμзден таса жерге

жинастырып тастањыз.

6. 6. 6. 6. 6. Егер бірдење
шайнаѓыњыз келсе,

зиянсыз, яѓни ќантсыз
саѓыз немесе даршын та-
яќшасын сорыњыз.

Суды кμбірек ішіњіз.

5. 5. 5. 5. 5. Ќолыњызды бос ќой-
мањыз. Егер темекі айналдырып

отыратын єдетіњіз болса, оныњ ор-
нына сμзж±мбаќ шешіњіз.

Темекі тартудыњ адам μміріне ќан-Темекі тартудыњ адам μміріне ќан-Темекі тартудыњ адам μміріне ќан-Темекі тартудыњ адам μміріне ќан-Темекі тартудыњ адам μміріне ќан-

шалыќты зиянды екенін біле т±ра оѓаншалыќты зиянды екенін біле т±ра оѓаншалыќты зиянды екенін біле т±ра оѓаншалыќты зиянды екенін біле т±ра оѓаншалыќты зиянды екенін біле т±ра оѓан

тєуелділіктен арыла алмай келе жат-тєуелділіктен арыла алмай келе жат-тєуелділіктен арыла алмай келе жат-тєуелділіктен арыла алмай келе жат-тєуелділіктен арыла алмай келе жат-

ќандар да бар. Ол ‰шін біз ±сынѓанќандар да бар. Ол ‰шін біз ±сынѓанќандар да бар. Ол ‰шін біз ±сынѓанќандар да бар. Ол ‰шін біз ±сынѓанќандар да бар. Ол ‰шін біз ±сынѓан

мына кењестерді ќолданып кμріњіз.мына кењестерді ќолданып кμріњіз.мына кењестерді ќолданып кμріњіз.мына кењестерді ќолданып кμріњіз.мына кењестерді ќолданып кμріњіз.

Бєлкім кєдењізге жарар.Бєлкім кєдењізге жарар.Бєлкім кєдењізге жарар.Бєлкім кєдењізге жарар.Бєлкім кєдењізге жарар.

болмасын

генніњ бір белгісі еді.
Біраќ осы кμрініс б‰гінде

μзгеріп бара жатќандай. Б‰гінде
жетіліп келе жатќан єкесіз ±рпаќ
кμп. Отырып ќалѓан ќыздары-
мыз μзім ‰шін туып аламын де-
генді ойлап, ±рпаќты єкесіз-аќ
жеткізеді. Ќыз балаѓа єкеніњ
тєрбиесі соншалыќты ќажет
емес шыѓар. Ал ер бала ‰шін єке
міндетті т‰рде керек. Біздер

б±рынѓыдай єкелерімізді соѓыс
жалмаѓан заманда μмір с‰ріп
жатќан жоќпыз ѓой. Оныњ μзінде
де єкеге деген ќ±рметпен ер же-
тетін єр бала. Ал ќазір ше... Не-
кесіз туѓан, ажырасќан балалар
єкеніњ тєрбиесін кμрмей μсіп
келеді. Осы д±рыс па, єлде...

Бір басылым бетінен мынаны
оќыѓан едім. "Єкесіз μскен ±рпаќ
жасыќ, жасќаншаќ, екіж‰зді,
μсекке жаќын, бозсμзділікке
ќ±мар болып μспеуіне кім
кепілдік бере алады? Отбасын-
да екі адамныњ да μзіндік орны
бар. Єйел – ‰йдіњ шыраѓы, ер-
кек – ‰йдіњ пыраѓы. Ал біз бала-
ныњ тєрбиесін аналардыњ мой-
нына ж‰ктеп ќойдыќ та, єке
рμлін бєсењдетіп жібердік" де-
лінген. Жєне мына деректерге
с‰йенсек, елімізде 3,5 миллион-
нан астам отбасы бар екен.
Жылына 135-140 мыњ неке
ќиылса, μкініштісі сол тіркелген
єрбір некеніњ тμртіншісі ажыра-
сумен аяќталатын кμрінеді.

Меніњ айтпаѓым, єкесіз μскен
±рпаќ болмасыншы.

Єсет ЌАБЫЛДИН.

Ќ±рметті оќырман! Редакцияныњ шыѓармашылыќ
тобы таѓы бір кезекті байќаудыњ т±сауын кеспек. Б±л
жолы –  фотобайќау. Бєйге "Елдіњ болашаќ айбыны –
БІЗ" деп аталады.

Елдіњ келешегі єр ‰йде ер жетіп келе жатќан бала. Бо-
лашаќта ел намысын ќорѓайтындар да осы ат±стар-
ларымыз. Егер балањыздыњ ±тымды суреті болса  μзіњіз
жайында єњгімелеп, суретіњізді 3kyz@mail.ru.3kyz@mail.ru.3kyz@mail.ru.3kyz@mail.ru.3kyz@mail.ru. поштасы-
на жолдањыз. Фотоњызбен бірге толыќ аты жμніњіз, ме-
кенжай, телефоныњызды кμрсетіњіз.

"Елдіњ болашаќ

айбыны – БІЗ"
ФОТОБАЙЌАУ

РЕДАКЦИЯЃА ХАТ

Мен ±лыма айдар ќояйын деп
едім. Біраќ, осы айдар ќоюдыњ
мєн-маѓынасын біле бермейді
екенмін.

ЕРКІН.

Айдар.Айдар.Айдар.Айдар.Айдар. "Т±лымдысын т±л ќылды, айдарлысын ќ±л ќылды"
("Ќобыланды батыр жырынан". Балалардыњ тμбе шашын ±зар-

тып μсіріп, моншаќ араластыра μріп ќояды. М±ны – айдар дейді.

Б±рын ел б±л ѓ±рыпты кμп ќолданѓан. Мысалы, Кенесарыныњ
інісі атаќты Наурызбай батырдыњ ±зын айдары болѓан. Балаѓа

Айдар деп те ат ќойылады. Ол осыдан шыќќан. Б±л ѓ±рып ер

балаѓа жасалады. Сєбилерге шаш орнына кекіл, т±лым да ќойы-
лады.

Сейіт Кенжеахмет±лыныњ "Жеті ќазына" кітабынан алынды.Сейіт Кенжеахмет±лыныњ "Жеті ќазына" кітабынан алынды.Сейіт Кенжеахмет±лыныњ "Жеті ќазына" кітабынан алынды.Сейіт Кенжеахмет±лыныњ "Жеті ќазына" кітабынан алынды.Сейіт Кенжеахмет±лыныњ "Жеті ќазына" кітабынан алынды.

ХАЛЫЌ ДАНАЛЫЃЫ.

№1 ‰міткеріміз№1 ‰міткеріміз№1 ‰міткеріміз№1 ‰міткеріміз№1 ‰міткеріміз     - Арлан Б- Арлан Б- Арлан Б- Арлан Б- Арлан БАЌЫТЌАЛИАЌЫТЌАЛИАЌЫТЌАЛИАЌЫТЌАЛИАЌЫТЌАЛИ.....

Єкесіз ±рпаќ
6 жасар6 жасар6 жасар6 жасар6 жасар

жігітіміз келе-жігітіміз келе-жігітіміз келе-жігітіміз келе-жігітіміз келе-
шекте М±ста-шекте М±ста-шекте М±ста-шекте М±ста-шекте М±ста-

фа ¤зт‰ріктейфа ¤зт‰ріктейфа ¤зт‰ріктейфа ¤зт‰ріктейфа ¤зт‰ріктей
мыќты спорт-мыќты спорт-мыќты спорт-мыќты спорт-мыќты спорт-

шы болѓысышы болѓысышы болѓысышы болѓысышы болѓысы
келеді. Ол ‰шінкеледі. Ол ‰шінкеледі. Ол ‰шінкеледі. Ол ‰шінкеледі. Ол ‰шін

аптасына ‰шаптасына ‰шаптасына ‰шаптасына ‰шаптасына ‰ш
рет каратэменрет каратэменрет каратэменрет каратэменрет каратэмен

айналысыпайналысыпайналысыпайналысыпайналысып
ж‰р. Аздаѓанж‰р. Аздаѓанж‰р. Аздаѓанж‰р. Аздаѓанж‰р. Аздаѓан

жетістігі дежетістігі дежетістігі дежетістігі дежетістігі де
бар. Д‰ниегебар. Д‰ниегебар. Д‰ниегебар. Д‰ниегебар. Д‰ниеге

жеті айлыќжеті айлыќжеті айлыќжеті айлыќжеті айлыќ
болып келгенболып келгенболып келгенболып келгенболып келген
Арлан шыны-Арлан шыны-Арлан шыны-Арлан шыны-Арлан шыны-
мен де арлан-мен де арлан-мен де арлан-мен де арлан-мен де арлан-
дай айбындыдай айбындыдай айбындыдай айбындыдай айбынды
болсам дейді.болсам дейді.болсам дейді.болсам дейді.болсам дейді.
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Бμлімді
Дамир ЄБІШ

ж‰ргізеді
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С±рањыз,
С±рањыз,
С±рањыз,
С±рањыз,
С±рањыз,

 жауап беремізжауап беремізжауап беремізжауап беремізжауап береміз
Салт-дєст‰рін

бабалар тастамады,
Жастардыњ да  жμн оны

ќоштаѓаны.
Кезектесіп, бір-бірін

шаќырысып,
Ќањтар т‰се бір науќан

басталады.

Ќазекењ де ќасќырѓа
сай емес пе,

Жейтіні ќазы-ќарта,
май емес пе.

Ќуырдаќпен 100 грамм
кμтеретін,

Соѓым деген ќазаќтыњ
тойы емес пе?

Ќонаќ барсањ к‰ндеріњ
сєнді μтеді,

Єр ќазаќ μз соѓымын
дємді етеді.

Ќарын тойып, ±ртыњ да
майланѓан соњ,

Кμњіліњ μз-μзінен єндетеді.

Жайрањдайды, жандары
жарасады,

Болмашыѓа дауласып,
таласады.

Єнге басып, ‰йіњді к‰йге бμлеп,
Бастайды бір керемет

тамашаны.
*   *   *

Кμњілі кењ осындай б±л
ќазаќтыњ,

Жарќын болсын єрќашан
болашаѓы.

Абай  ЌАбай  ЌАбай  ЌАбай  ЌАбай  ЌАЖИ.АЖИ.АЖИ.АЖИ.АЖИ.
Єулиекμл ауданы.

Соѓым жыры
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Жасым 70-ке жаќындап ќалды. Ауылымыз 50-60 шаќты
‰йден т±ратын шаѓын еді. Ќ±рдастарымныњ бєрі "ана жаќќа"
"асыѓыс" аттанып кетті. Алдыњда ‰лкен кісілердіњ болмаѓаны
ќиын екен. Енді ‰лкен кісілердіњ ішінде "ана жаќќа" аттана-
тындардыњ кезегінде бірінші болып мен т±рмын. Жатсам-
т±рсам кμз алдыма єзірейіл елестеп, алып кететіндей бола-
ды да т±рады. Ол жаќта мені не к‰тіп т±рѓанын бір ќ±дай
біледі. К‰нєларым да аз емес еді. Кім мањдайымнан сипай
ќояр дейсіњ. Сондыќтан "осы жаќта" єлі де ж‰ре т±рѓым ке-
леді.

Ќ±рметті "Усойќы", кμсемсіп єркімге аќыл айтып жатасыњ
ѓой. Маѓан не айтасыњ? Мен байѓ±сты ж±бататын сμзіњ бар
ма?

Ќ±рметпен, Сандалбай.

Ќ±рметті Сандеке,сіздіњ де шыѓармайтыныњыз жоќ екен.
Ќайдаѓы-жайдаѓыны айтып, адамныњ басын ќатырып ќойдыњ
ѓой. 70-ке жетсењіз енді немене, желпілдеп, селкілдеп ж‰ре
бермексіз бе?  70-ке жеткен науќасты ауруханалар да ал-
майды, керек ќылмайды, ќарамайды.  Дєрі-дєрмекті шыѓын-
дап, уаќытын кетіріп ќайтсін. "¤лмесе μрем ќалсын" – дейді
де.  Д±рыс емес пе? Ал сіз болсањыз ±ялмай-ќызармай єлі де
ж‰ре т±рѓым келеді дейсіз. "Ќай бетіњізбен" ж‰рмексіз?

Ауылдаѓы ќ±рдастарыњныњ бєрін "ќ±ртќан екенсіз". Енді
"ана жаќќа" бірінші кезекте т±рмын деп зар ќаѓасыз. О, к‰на-
ћар пендем! "Ол жаќќа" жасына ќарап, кезекпен алады де-
генді ќайдан естіп едіњіз?

Жарайды, менен аќыл с±раѓан екенсіз, айтайын, біраќ
аќысын тμлерсіз. Ќазір тегін ештење жоќ ќой. Ауылыњызда
"ана жаќќа" бірінші кезекте т±рмын деп к‰нде зєрењіз ±ша-
тын кμрінеді. Ендеше Ќостанайѓа кμшіп келіњіз. М±нда ќазаѓы,
орысы, басќасы бар, 70-іњіз немене, 90-нан асќандар да аз
емес. Так  что, д±рыстап пара берсењіз, кезегіњізді 200-ші
орынѓа жаздыра саламыз. Сосын ќ±дайѓа сыйынып,ќорыќ-
пай, зєрењіз ±шпай, асыќпай, кезегіњізді к‰тіп ж‰ре бересіз.
М‰мкін 100-ге де жетіп ќаларсыз.

Ќ±рметпен, "Усойќы".
                   *   *   *

"Алќаштар" партиясыныњ μзіміздіњ кєсіпорындаѓы баста-
уыш партия ±йымыныњ м‰шесі едім. Біздіњ партия кењестер
заманында ќ±рылѓан болатын. Ол заманда ойхой, ішкіштер
кμп еді ѓой. Кєсіпорын басшысынан бастап, бєрі сілтейтін.
Ол кезде "Аќањныњ" ќ±діреттігі сондай, оныњ сапасына да
μте жоѓары мєн берілетін.

Мен осы партия ќатарында 40 жыл бойы адал ењбек еттім.
Партия м‰шелігіне ќаншама адамды тарттым. Оларды "ішуге"
тєрбиелеуде μлшеусіз ењбек сіњірдім. Сол ќызметім ‰шін
Ішкіштер министрлігініњ мєртебелі наградалары – "Ардаќты
алќаш" медалімен жєне "Ішкіштер министрлігініњ ќ±рметті
ќайраткері" атаѓымен марапатталдым.

Соњѓы кездері ауырыњќырап, екі-‰ш тойда бір грамм да
±рттамап едім. Соны біреулер: "¤зі "Алќаштар" партиясы-
ныњ м‰шесі, μзі араќ ішпейді, осындай да партия м‰шесі
бола ма?" деп ‰стімнен арыз с‰йкеп жіберіпті. Содан баста-
уыш партия ±йымы м‰шелерініњ бєрі бμрідей шулап: "К‰нде-
мастыњ араќ ішпегені – партиямыз ‰шін аса ќауіпті дерт. Оѓан
ќатањ жаза ќолданбасаќ, б±л дерттіњ ішімізді єбден жайлап
кетуі м‰мкін. Б±л біз ‰шін аќырзаманныњ белгісі" деп мені
сыртымнан иттей ќылып, сырттай ќатањ сμгіс беріпті.

Ќ±рметті "Усойќы"! Сіз б±л мєселеге ќалай ќарайсыз? Ба-
стауыш партия ±йымыныњ маѓан ќатањ сμгіс беруі д±рыс па?

      Ќ±рметпен, К‰ндемас.

Ќ±рметті К‰ндемас! "Алќаштар" партиясына μлшеусіз
ењбек сіњірген екенсіњ. Оны алѓан медаліњнен жєне дардай
атаѓыњнан біліп отырмыз. Осындай абырой-атаѓыњ бола т±ра
ауруыњды сылтау ќылып, бір емес, ‰ш тойда бірдей араќ
ішпеуіњ – ±ят, масќара, μлім. Сол жерде "ж‰ріп кетсењ де"
партияныњ абырой-беделін саќтауыњ ‰шін сілтеуіњ керек еді
ѓой. Ал енді не болды? Тойда болѓандар б±л партия туралы
не ойлайды? ¤зіњ алќаштарыњныњ ж‰зіне ќай бетіњмен ќарай-
сыњ? Ќарайтындай бет ќалды ма сенде?

Партияластарым мені жиналыста иттей ќылып, ќатањ сμгіс
берді деп б±ртиясыњ. Осынысы д±рыс па деп мєњгіресіњ.
Єрине, д±рыс. Ќайта осындай беделді партия ќатарынан
шыѓарып жібермегені ‰шін оларѓа басыњды иіп, алѓыс айт.
Ат шаптырып, той жаса. Сол тойѓа мені шаќыруды да ±мыт-
па. Бірге сілтейік.

Ќ±рметпен, "Усойќы".

Арќалыќ ќаласы.

С±раќ:
Жітіќара ќаласыныњ ќазаќтарынан ќатты кμњілім ќалды.

Кμшеде ж‰рген шалы да, жасы да бір-бірімен орысша
ш‰лдірлесіп ж‰ргені. Ќазаќтардыњ бір-бірімен орысша
сμйлейтіні єдетке айналып кетсе де, ондайларды кμрсем
арќам ќ±рысып, шекем тырысып, тμбем кμтеріле бастай-
ды, тіпті ауырып ќалам.

Ќ±рметті "Усойќы", данышпаным, сіздіњ не білгеніњіз бар,
б±л ќазаќтардыњ  аузы ќашан "т‰зеледі"?

Ќ±рметпен,  Ќазаќбай.
Жауап:
Ќ±рметті Ќазеке! Орысша сμйлейтін ќазаќтар ‰шін ар-

ќањыздыњ ќ±рысып, шекењіздіњ тырысып ќалатындыѓына
ќатты ќиналып, к‰йзеліњкіреп отырмыз. Біраќ б±л ‰шін жа-
лѓыз Жітіќара ќазаќтарын кінєлауѓа болмайды. Орысша
сμйлейтін ќалалар, ќазаќы ауылдар, кемпір-шалдар, ми-
нистрлер, депутаттар толып жатыр. Біраќ олар тектен-тек-
ке орысша сμйлемейді. "Бірдењені" білген соњ сμйлейді.

"Баяѓыда" СССР деген алып елді басќарѓан жалтырбас
Хрущев:

"Орыс тілін неѓ±рлым жедел игерсек, коммунизмді де со-
ѓ±рлым жедел орнатамыз. Орыс тілін білмейтіндер комму-
низмге "жіберілмейді" деп керемет аќыл айтпап па еді.

Міне, ќ±рметті Ќазеке, Жітіќараныњ жєне басќа да жаќ-
тардыњ ќазаќтары неліктен ќазаќша сμйлемейді. Олар сіз
бен біз сияќты ањќау емес, ќу ѓой, коммунизмге тезірек жетіп
алмаќ ќой. Сосын "Алма піс, аузыма т‰с" деп рахаттанып
шалжиып жатпаќ. Ал сіз м±ны т‰сінбейсіз де "арќам ќ±ры-
сады, шекем тырысады" деп ќайдаѓы бір жоќты шыѓара-
сыз. Арќањыз ќ±рыспаќ т±рмаќ, б‰рісіп ќалса да олар ‰шін
коммунизм ќымбат. Так что, тырыспањыз, ќ±рыспањыз,
"аузыњ ќисыќ" деп ешкіммен ±рыспањыз.

Ќ±рметпен, "Усойќы".

дастархан басында айтулы
к‰німен ќ±ттыќтап жатады.
Сμз кезегі Саѓи аѓамызѓа кел-
генде ж±байына:

Ќартайдым деп ж±ќарма,
Болаттай бол, м±ќалма.

Уаќыт жедел μтті де,
63 ќалды артыњда.
Ашты Алла баѓыњды,
Сындырмады саѓыњды.
Іздегеніњ алдыњнан,
Ќиналмай-аќ табылды.

Естілсін атыњ жаѓымды,
Таза ±стадыњ арыњды.
Бабын тауып мына отырѓан,
К‰те бер ќара шалыњды, –

деп кμпшілікті бір к‰лдіріп алыпты.

САЃИДЫЊ АЙТЌАНДАРЫ

САНДАЛЃАН САУАЛ

К‰те берК‰те берК‰те берК‰те берК‰те бер
ќара шалыњдыќара шалыњдыќара шалыњдыќара шалыњдыќара шалыњды

Ѓайни апамыздыњ туѓан
к‰нін атап μтуге келгендер оны

К‰лкісіз кμњіл ќ±лазыр
                   ХАЛЫЌ ДАНАЛЫЃЫ.
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Ерен ењбектен кейінгі демалыстыњ ќадірі к‰шті
   ИММАНУИЛ  КАНТ.

РУХАНИ ЄЛЕМ:
Не, ќайда, ќашан?Не, ќайда, ќашан?Не, ќайда, ќашан?Не, ќайда, ќашан?Не, ќайда, ќашан?

Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: репертуарлыќ жоспарда μзге-
рістер болуы  м‰мкін.

Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефон арќылы білулеріњіз-Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефон арќылы білулеріњіз-Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефон арќылы білулеріњіз-Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефон арќылы білулеріњіз-Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефон арќылы білулеріњіз-
ге болады.ге болады.ге болады.ге болады.ге болады.

К‰нi
3 сс

4 ср
5 бс

6 жм
7 сн
10 сс

11 ср
12 бс

13 жм
14 сн
17 сс

Ќойылымныњ аты
В.Илюхов  "Золушкаѓа арналѓан жања жылдыќ бал"
ертегі
С.Балѓабаев  "Ќыз жиырмаѓа толѓанда"  драма
В.Илюхов  "Золушкаѓа арналѓан жања жылдыќ бал"
ертегі
Ассамблеяныњ  20  жылдыќ  мерей  тойы
С.Балѓабаев  "Ќыз жиырмаѓа толѓанда"  драма
В.Илюхов  "Золушкаѓа арналѓан жања жылдыќ бал"
ертегі
С.Асылбек ±лы "К‰згі романс"  драма
В.Илюхов  "Золушкаѓа арналѓан жања жылдыќ бал"
ертегі
М.Байжиев "Кім кінєлі" драма
Т.Ахтанов  "К‰шік к‰йеу" комедия
С.Асылбек±лы "К‰згі романс"  драма

Уаќыты
11.00

18.30
11.00

10.00
17.00
11.00

18.30
11.00

18.30
17.00
18.30

І.Омаров  атындаѓы  Ќостанай
облыстыќ ќазаќ драма театрыныњ

репертуарлыќ жоспары

"К‰згі романс""К‰згі романс""К‰згі романс""К‰згі романс""К‰згі романс"

Адам μмірініњ басты
маќсаты, м±раты не?
Атаќ па, дањќ па, барлыќ
пен байлыќ па, ‰лкен ла-
уазым ба, єлде шынайы
махаббат па? Кμрнекті
драматург Серік Асыл-
бек±лыныњ "К‰згі ро-
манс" драмасы бойынша
ќойылѓан б±л спектакль
сонау Адам ата мен Хауа
анадан бері адамзатты
толѓантып келе жатќан
осы мєњгілік сауалдарѓа
жауап іздейді.

Б±л пьесаѓа 2005
жылы Ќазаќстан Респуб-
ликасы ¦лттыќ кітапха-
насы мен "Самсунг элек-
троникс" корпорациясы-
ныњ ‰здік драмалыќ шы-
ѓармаларды аныќтау
маќсатында μткізген республикалыќ конкурсыныњ бас ж‰лдесі
берілген болатын.

 Ќостанай облыстыќ орыс драма
театрыныњ репертуарлыќ жоспары

1 жексенбі
4 сєрсенбі
5 бейсенбі

6 ж±ма

7 сенбі

8 жексенбі

11 сєрсенбі

12 бейсенбі

13 ж±ма
14 сенбі

15 жексенбі

"Баба Шанель" Н.Коляда
"Ходят слухи" М.Зуев
"Оскар и Розовая дама
"Э.Э.Шмитт
"Лермонт-of" сценич.
композиция
"Лермонт-of" сценич.
композиция
"Под небом Парижа"
Ж.Шевре
"Завещание Ибрая"
А.Шаяхмет
"Завещание Ибрая"
А.Шаяхмет
"Примадонны" К.Людвиг
"Баба Шанель" Н.Коляда

"Инь и ЯН" Б.Акунин

Ќойылымныњ басталуы:
сєрсенбі, бейсенбі – 18.00. ж±ма – 18.30.
Сенбі, жексенбі – 17.00.  Балаларѓа – 12.00.
Касса 11.00–18.00 дейінгі аралыќта ж±мыс істейді.
 54-78-34, 54-76-24 телефондарына хабарласуѓа болады.

"Как Кощей женился"  Ю. Боганов

"Сашенька"
По мот. нар. сказок
"Не хочу быть собакой"
По мот. нар. сказок

"Лучший папа" По мот.
сказки В.Орлова
"Фенька" С.Астраханцев

 Е.¤мірзаќов атындаѓы облыстыќ
филармонияныњ 26.01–08.02.2015

аралыѓындаѓы репертуарлыќ жоспары

К‰нi
3 аќпан

 Атауы
Ќазаќ ±лт аспаптар оркестрініњ концерті.

Уаќыты
 18.30

"Аќшамныњ" поштасынан

 (Сμзі Ербосын Байтаќовтікі)
(Балауса єнші Арайлым Исмайловаѓа арнаймын)

Жылы саќта  ж‰регіњді,
                       Жайдарлым,
М±њы кμп ќой б±л μмірдіњ,
                       Жайдарлым.
Ќайсар біткен бар ќаныњда мінезіњ,
Ќорѓан болар, сенеріњ сол бір μзіњ.
                       Жайдарлым!

Ќайырмасы:
Жайдарлым-ау, жайдарлым!
Єнді ±мытпа,
Тањды ±мытпа,
¤зіњ с‰йген,
жанды ±мытпа.
Мєњгі ±мытпа,
айналдым!

Думаны кμп, жарќын ѓ±мыр,
                        Жайдарлым!
Махаббат  бар, алтын т±ѓыр
                       Жайдарлым!
Жастыѓыњныњ ќадірін біл, айбарлым,
Т±ныѓынан ќанып ішкен ќайнардыњ!
                       Жайдарлым!

  Ќайырмасы
Жан дидарыњ  ажарлы екен,
                       Жайдарлым!
Б±ла шаѓыњ   базарлы екен,
                       Жайдарлым!
Д‰ние ќызыѓымен μтер-кетер,
Ойна да к‰л, т‰біне кімдер жетер.
                       Жайдарлым!

Ќайырмасы

РЕДАКЦИЯДАН:
Осы мєтінге ыќыласы ауып, єнін жазар кісі болса,  бізбен ха-

барласып, келешекте нотасын жариялап,  "Аќшам" єн с‰йер
ќауымѓа таныстыратын болады.

Ќосымша аќпаратты мына телефон бойынша алуѓа бола-
ды:  21-15-82,  54-48-14

(Жалѓасы бар).

(Жалѓасы).

АРЫСТАН
¤з μміріњізді ќалай кμргіњіз келсе, оны ж‰зеге

асыруѓа мол м‰мкіндік бар. Сіз ‰шін ќой жылында
бизнес саласында оњтайлы жауаптар табылып,
сєттілік серік болѓалы т±р. Кμктем – тањѓажайып ро-
мантикаѓа толы кездесулер мезгілі. Ќой жылы сіз
‰шін сезімге ерік беретін жыл болмаќ. Егер єлі отба-
сын ќ±рмасањыз, іске кірісіњіз. Сєтті кездесулер
‰йлену тойына дейін апарады деген болжам бар.
Жігіт адамѓа жетпіс μнер де аз. Сондыќтан кμктем-
де, єсіресе сєуір айында ж±мысыњызѓа ерекше кμњіл
бμлесіз. Маусым айынан бастап карьерањыздыњ μсуі-
не жол ашылмаќ. Сонымен ќатар, басќа жаќтан ±сы-
ныстар келіп т‰суі м‰мкін. Бєріне жауапкершілік-
пен ќарањыз. Егер жеке бизнесіњіздіњ алѓа басќанын
ќаласањыз, онда барлыќ сєттілікті к‰з айларында
к‰тіњіз. Ата-анањыз бен туыстарыњыз сізді ќолдап,
д±рыс шешім ќабылдауѓа баѓыттап отырады. "Аѓай-
ын тату болса – ат кμп, абысын тату болса – ас   кμп"
деген сізге дєл табылѓан.

ТАРАЗЫ
Осы жылы кμптеген мєселеніњ т‰йінін оњтайлы ше-

шесіз. Сондыќтан да тμрімізге шыќќалы отырѓан ќой
жылында ж±мыста да, ‰йде де кμптіњ назарында бо-
ласыз. Ќазаќ халќымызѓа дарыѓан ќасиет ќонаќжай-
лыѓыњызды кμрсетіњіз. Єріптестеріњізді, туыстары-
њызды, жора-жолдастарыњызды ренжітіп алмауѓа ты-
рысыњыз, арты жаќсылыќќа апармайды. Б±л жыл
сізден ењбекќорлыќты, тμзімділік пен сабырлылыќ-
ты к‰теді. Тамыз, ќырк‰йек айларында μміріњізге
елеулі μзгерістер енгізуден ќорыќпањыз. Себебі, ќара-
ша айында сізді μте жаѓымды жањалыќ к‰тіп т±р. Дєл
ќазір сіздіњ мєртебењіз жеткілікті дєрежеде биік, сон-
дыќтан єріптестеріњіздіњ арасында кμшбасшы болуѓа
м‰мкіндігіњіз бар.  Жылдыњ басында кμптеген
сєтсіздіктермен дос болѓаныњызбен, жыл ортасын-
даѓы саяхат пен тєжірибе алмасу сапары сіздіњ
μміріњізді мєнді єрі ќызыќты ете т‰спек. Мањызды
шешімдерді жеті рет μлшеп, бір рет кесуді ±мытпа-
њыз жєне ењ сенімді серіктеріњізбен аќылдаса оты-
рып ќабылдањыз.

БИКЕШ
Ќой жылы сіз ‰шін ењ сєтті жыл болѓалы т±р.

"Ќыз еркем кестесімен кμркем, ±л еркем μне-
рімен кμркем". Ќайсар жан екеніњізді естен шы-
ѓармањыз. Кез келген мањызды жєне ќиын
ж±мысты еш ќорыќпастан бастап кете аласыз.
Сіз ‰шін, єсіресе, жылдыњ екінші жартысы та-
бысты болмаќ. Алѓашќы жарты жылдыќта кμп
уаќытыњызды отбасыњызѓа бμліњіз. Сонымен
ќатар ќой жылында оќуѓа, саяхат жасап, дема-
луѓа кμптеген м‰мкіндіктер туады. М‰мкін емес
деген нєрселердіњ μзін еш ќорыќпастан арман-
дањыз, биыл сол армандар орындалатын сєтті
жыл болмаќ. Шешім ќабылдауда шорќаќтыќ
танытпањыз. ¤міріњізге кедергі жасайтын, т‰кке
де керегі жоќ д‰ниелерден арылыњыз. Пайдалы
єрі сауапты іс істеуге тырысыњыз. Бєрі сізден
‰лгі аларлыќтай жаќсы шаруа бітіріњіз. Жаны-
њыздаѓылардыњ кμњіліне ќарањыз, сізге ренжулі
жандардыњ санын арттырып алмањыз. Жања
жылѓа жања деммен, жања маќсатпен ќадам ба-
сыњыз.

САРЫШАЯН
Б±л жылы бірінші кезекке отбасы мен ‰й ша-

руасын ќойѓан д±рыс болады. Белсенділігіњізді
ќоѓамда емес, шањыраѓыњызда кμрсетіњіз. Ай-
малайтын анањ ќымбат, асќар тауыњ єкењ ќым-
бат деп бекер айтылмаѓан. Жылдыњ ортасы мен
соњында жан д‰ниењізде кμптеген μзгерістер бо-
луы м‰мкін. Бірден жоѓарыѓа ±мтылудыњ
ќажеті жоќ, алдымен μзіњізге не керек екендігін
аныќтап алыњыз. Жања ‰й т±рѓызуѓа не ескі
‰йіњізде жμндеу ж±мыстарын жасауѓа
кіріссењіз жμн болар еді. Осылай к‰шіњіз ж±мыс-
ќа да, ‰й шаруасына жетерлігін дєлелдењіз. Ќой
жылында жеке μміріњізде келењсіз жаѓдайлар
бола ќоймайды. Жыл басталысымен-аќ μзіњіздіњ
басќаѓа керек екендігіњізді сезініп, баќытты к‰й
кешесіз. Б±л жыл БАЌ-та ж±мыс жасайтын са-
рышаяндар ‰шін ќолайлы болмаќ. Екінші жар-
ты жылдыќта дизайнерлер мен шыѓармашы-
лыќ адамдарды сєттілік к‰тіп т±р.

Мен "Ќостанай тањын" 5 жыл-Мен "Ќостанай тањын" 5 жыл-Мен "Ќостанай тањын" 5 жыл-Мен "Ќостанай тањын" 5 жыл-Мен "Ќостанай тањын" 5 жыл-
дан бері жаздырып оќимын. Ма-дан бері жаздырып оќимын. Ма-дан бері жаздырып оќимын. Ма-дан бері жаздырып оќимын. Ма-дан бері жаздырып оќимын. Ма-
мандыѓым экономист болса да,мандыѓым экономист болса да,мандыѓым экономист болса да,мандыѓым экономист болса да,мандыѓым экономист болса да,
μзім єдебиет пен μнерге  жаќын-μзім єдебиет пен μнерге  жаќын-μзім єдебиет пен μнерге  жаќын-μзім єдебиет пен μнерге  жаќын-μзім єдебиет пен μнерге  жаќын-
мын.  "Ќостанай аќшамы" ќосым-мын.  "Ќостанай аќшамы" ќосым-мын.  "Ќостанай аќшамы" ќосым-мын.  "Ќостанай аќшамы" ќосым-мын.  "Ќостанай аќшамы" ќосым-
шасы шыќќанын кμріп, оќып, шы-шасы шыќќанын кμріп, оќып, шы-шасы шыќќанын кμріп, оќып, шы-шасы шыќќанын кμріп, оќып, шы-шасы шыќќанын кμріп, оќып, шы-
нымды айтайын ќуандым. Єсіре-нымды айтайын ќуандым. Єсіре-нымды айтайын ќуандым. Єсіре-нымды айтайын ќуандым. Єсіре-нымды айтайын ќуандым. Єсіре-
се  "Сμз єлемі",  "Аќмањдайлым",се  "Сμз єлемі",  "Аќмањдайлым",се  "Сμз єлемі",  "Аќмањдайлым",се  "Сμз єлемі",  "Аќмањдайлым",се  "Сμз єлемі",  "Аќмањдайлым",
"Тылсым" беттері тартымды. Осы"Тылсым" беттері тартымды. Осы"Тылсым" беттері тартымды. Осы"Тылсым" беттері тартымды. Осы"Тылсым" беттері тартымды. Осы
беттердіњ материалдарын оќыпбеттердіњ материалдарын оќыпбеттердіњ материалдарын оќыпбеттердіњ материалдарын оќыпбеттердіњ материалдарын оќып
отырѓанымда, маѓан мынандай ойотырѓанымда, маѓан мынандай ойотырѓанымда, маѓан мынандай ойотырѓанымда, маѓан мынандай ойотырѓанымда, маѓан мынандай ой
келді. Осы біздіњ μњірде саз μнері,келді. Осы біздіњ μњірде саз μнері,келді. Осы біздіњ μњірде саз μнері,келді. Осы біздіњ μњірде саз μнері,келді. Осы біздіњ μњірде саз μнері,
яки композиторлыќ кєсіппеняки композиторлыќ кєсіппеняки композиторлыќ кєсіппеняки композиторлыќ кєсіппеняки композиторлыќ кєсіппен
ш±ѓылданатын адамдар некен-ш±ѓылданатын адамдар некен-ш±ѓылданатын адамдар некен-ш±ѓылданатын адамдар некен-ш±ѓылданатын адамдар некен-
саяќ. Ќалибек Дербісалдин, Ба-саяќ. Ќалибек Дербісалдин, Ба-саяќ. Ќалибек Дербісалдин, Ба-саяќ. Ќалибек Дербісалдин, Ба-саяќ. Ќалибек Дербісалдин, Ба-
ќытжан Сєуекенов жєне Ќайратќытжан Сєуекенов жєне Ќайратќытжан Сєуекенов жєне Ќайратќытжан Сєуекенов жєне Ќайратќытжан Сєуекенов жєне Ќайрат
Н±рѓазиннен μзге танымалдарН±рѓазиннен μзге танымалдарН±рѓазиннен μзге танымалдарН±рѓазиннен μзге танымалдарН±рѓазиннен μзге танымалдар
жоќтыњ ќасы. Ендеше, неге мы-жоќтыњ ќасы. Ендеше, неге мы-жоќтыњ ќасы. Ендеше, неге мы-жоќтыњ ќасы. Ендеше, неге мы-жоќтыњ ќасы. Ендеше, неге мы-
салы, "Саз єлемі" деген айдарсалы, "Саз єлемі" деген айдарсалы, "Саз єлемі" деген айдарсалы, "Саз єлемі" деген айдарсалы, "Саз єлемі" деген айдар
ашып, музыка жазатындардыњ ту-ашып, музыка жазатындардыњ ту-ашып, музыка жазатындардыњ ту-ашып, музыка жазатындардыњ ту-ашып, музыка жазатындардыњ ту-
ындыларын жариялап, танысты-ындыларын жариялап, танысты-ындыларын жариялап, танысты-ындыларын жариялап, танысты-ындыларын жариялап, танысты-
рып т±рмасќа. Таѓы  айтайын де-рып т±рмасќа. Таѓы  айтайын де-рып т±рмасќа. Таѓы  айтайын де-рып т±рмасќа. Таѓы  айтайын де-рып т±рмасќа. Таѓы  айтайын де-
генім, облыста т±щымды жазатынгенім, облыста т±щымды жазатынгенім, облыста т±щымды жазатынгенім, облыста т±щымды жазатынгенім, облыста т±щымды жазатын
аќындар бар.  Солардыњ жаќсыаќындар бар.  Солардыњ жаќсыаќындар бар.  Солардыњ жаќсыаќындар бар.  Солардыњ жаќсыаќындар бар.  Солардыњ жаќсы
жырларын жариялап, соѓан  "Єнжырларын жариялап, соѓан  "Єнжырларын жариялап, соѓан  "Єнжырларын жариялап, соѓан  "Єнжырларын жариялап, соѓан  "Єн
с±раймыз" деп пе, єйтеуір бір ама-с±раймыз" деп пе, єйтеуір бір ама-с±раймыз" деп пе, єйтеуір бір ама-с±раймыз" деп пе, єйтеуір бір ама-с±раймыз" деп пе, єйтеуір бір ама-
лын тауып, композиторларды сазлын тауып, композиторларды сазлын тауып, композиторларды сазлын тауып, композиторларды сазлын тауып, композиторларды саз
жазуѓа шаќырса.жазуѓа шаќырса.жазуѓа шаќырса.жазуѓа шаќырса.жазуѓа шаќырса.

 Мен осы ойымныњ ізашары Мен осы ойымныњ ізашары Мен осы ойымныњ ізашары Мен осы ойымныњ ізашары Мен осы ойымныњ ізашары
ретінде  мына бір жырымдыретінде  мына бір жырымдыретінде  мына бір жырымдыретінде  мына бір жырымдыретінде  мына бір жырымды
жолдап отырмын.жолдап отырмын.жолдап отырмын.жолдап отырмын.жолдап отырмын.

ЕрбосынЕрбосынЕрбосынЕрбосынЕрбосын
БАЙТАЌОВ.БАЙТАЌОВ.БАЙТАЌОВ.БАЙТАЌОВ.БАЙТАЌОВ.

ЌостанайЌостанайЌостанайЌостанайЌостанай
ќаласы.ќаласы.ќаласы.ќаласы.ќаласы.
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ХАБАРЛАНДЫРУ

"¦зынкμл ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттiк мекемесi (11800, Ќостанай об-
лысы, ¦зынкμл ауданы, ¦зынкμл селосы,
Ѓ.М‰сірепов кμшесі 14, аныќтама телефо-
ны 8-714-44-79-0-62, электрондыќ пошта
uzunkol@kostanay.gov.kz.) бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымдарѓа орналасуѓа кон-
курс жариялайды:

1. "¦зынкμл ауданыныњ Варваровка
ауылы єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесініњ жетекші маманы (санаты Е-G-4) –
1 орын, лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ат-
ќарѓан жылдарына байланысты –  48047
тењгеден 64704 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi:  Ауылды абаттан-
дыру жєне кμгалдандыру жμнінде халыќпен
ж±мыс істеу. Жалпыѓа  бірдей єскери міндеттілік
жєне єскери ќызмет, азаматтыќ ќорѓаныс жєне
жаппай ж±мылдыруѓа дайындыќ туралы мєсе-
лелер бойынша зањнаманыњ орындалуын
±йымдастыру жєне ќамтамасыз ету. Салыќ-
тыњ  барлыќ т‰рлерін жинауѓа жєрдем ету. Єр
шаруашылыќ бойынша есепке алу кітаптарды
жєне шаруа (фермер) ќожалыќтарыныњ есеп
кітаптарын, шаруашылыќ єліпбилік кітабын
ж‰ргізу. Статистикалыќ есеп беруді ±сыну. Ќол-
даныстаѓы зањнамаѓа жєне селолыќ округі
єкімініњ тапсырмаларына сєйкес басќа ќызмет-
терді ж‰зеге асыру.

Жоѓары, ортадан кейінгі білімі барларѓа
р±ќсат етіледі. Гуманитарлыќ, экономикалыќ,
зањгерлік, педагогикалыќ, мемлекеттік жєне
жергілікті басќару, ауылшаруашылыќ, ветери-
нарлыќ немесе ортадан кейінгі гуманитарлыќ,
экономикалыќ, зањгерлік, педагогикалыќ, мем-
лекеттік жєне жергілікті басќару, ауылшаруа-
шылыќ, ветеринарлыќ білім немесе орта тех-
никалыќ жєне кєсіптік білім.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республика-
сында жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-
μзі басќару туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мем-

лекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы" Зањ-
дарын; осы санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы ќатынастар-
ды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ нор-
мативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан–2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

2. "¦зынкμл ауданыныњ Киев ауылдыќ
округі єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесініњ жетекші маманы (санаты Е-G-4) –
1 орын, лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ат-
ќарѓан жылдарына байланысты –  48047
тењгеден 64704 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi:  Ауылды абаттан-
дыру жєне кμгалдандыру жμнінде халыќпен
ж±мыс істеу. Жалпыѓа  бірдей єскери міндеттілік
жєне єскери ќызмет, азаматтыќ ќорѓаныс жєне
жаппай ж±мылдыруѓа дайындыќ туралы мєсе-
лелер бойынша зањнаманыњ орындалуын
±йымдастыру жєне ќамтамасыз ету. Салыќ-
тыњ  барлыќ т‰рлерін жинауѓа жєрдем ету. Єр
шаруашылыќ бойынша есепке алу кітаптарды
жєне шаруа (фермер) ќожалыќтарыныњ есеп
кітаптарын, шаруашылыќ єліпбилік кітабын
ж‰ргізу. Статистикалыќ есеп беруді ±сыну. Ќол-
даныстаѓы зањнамаѓа жєне селолыќ округі
єкімініњ тапсырмаларына сєйкес басќа ќызмет-
терді ж‰зеге асыру.

Жоѓары, ортадан кейінгі білімі барларѓа
р±ќсат етіледі. Гуманитарлыќ, экономикалыќ,
зањгерлік, педагогикалыќ, мемлекеттік жєне
жергілікті басќару, ауылшаруашылыќ, ветери-
нарлыќ немесе ортадан кейінгі гуманитарлыќ,
экономикалыќ, зањгерлік, педагогикалыќ, мем-
лекеттік жєне жергілікті басќару, ауылшаруа-
шылыќ, ветеринарлыќ білім немесе орта тех-
никалыќ жєне кєсіптік білім.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республика-
сында жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-
μзі басќару туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мем-

лекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы" зањ-
дарын; осы санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы ќатынастар-
ды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ нор-
мативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан–2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ Мем-
лекеттік ќызмет істері агенттігі Тμраѓасыныњ
2013 жылѓы 19 наурыздаѓы №06-7/32 б±йры-
ѓымен бекітілген Бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымына орналасуѓа конкурс μткізу жєне
конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидала-
ры (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 нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-
тау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№ 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697
болып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы ту-
ралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде уєкілетті
органмен белгіленген шекті мєннен тμмен емес
нєтижемен тестілеуден μткені туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (немесе нотариалды кує-
ландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландырудыњ соњѓы жарияланѓан
сєтінен бастап 10 ж±мыс к‰ні ішінде "¦зынкμл
ауданы єкімініњ аппараты" мемлекеттік меке-
месіне мына мекенжай бойынша: Ќостанай
облысы, ¦зынкμл ауданы, ¦зынкμл селосы,

"Ќостанай ќаласы єкімініњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесініњ бірыњѓай конкурс комис-
сиясы (110000, Ќостанай ќаласы, Пушкин
кμшесі, 98, 301 каб., аныќтама телефоны: 8
(7142)53-03-55, факс: 8(7142)53-39-80, электрон-
дыќ пошта: kadrykostanay@mail.ru) "Ќостанай
ќаласы єкімдігініњ ќ±рылыс бμлімі"  мемле-
кеттік мекемесініњ  ќаржыландыру, бухгал-
терлік есеп жєне есептеме  секторыныњ бас
маманы (Е-R-4, 1 бірлік) лауазымдыќ жалаќы-
сы ењбек еткен жылдарына ќарай 56376 тењ-
геден 76235 тењгеге дейін  "Б" корпусыныњ
бос єкімшілік мемлекеттік лауазымдарына ор-
наласуѓа конкурс жариялайды.

Ќызметтік міндеттері: Ќ±рылыс басќармасы-
на, ќаржы бμліміне, экономика бμліміне, белгілен-
ген нысанда есеп беруді уаќытылы жасау жєне
тапсыру, бюджеттік ќаржыландыру жоспарыныњ
ќ±растырылуы, бюджеттік баѓдарлама єкімшілігініњ
ќаржыландыру жоспарыныњ μзгерісіне μтінім беру.
"Oracl", "Казначейство – клиент" ж‰йесі ж±мысы
"Мемлекеттік мекемесініњ бюджеттік баѓдарлама-
сыныњ бекітілуі туралы" єкімдікке ќаулыныњ
дайындалуы.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын та-
лаптар:

Білімі жоѓары єлеуметтік ѓылымдар, экономика
жєне бизнес (экономика, менеджмент, есеп жєне
аудит, ќаржы). Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес сала-
ларда екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат
етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясын,
Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі бас-
ќару туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы"  зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан 2050" Стратегия-
сы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау
‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функ-
ционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

Конкурс "Бос єкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымѓа
орналасуѓа конкурс μткiзу жєне конкурс комис-
сиясын ќалыптастыру ќаѓидаларын бекiту тура-
лы" Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттiк ќызмет
iстерi агенттiгi Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 нау-
рыздаѓы № 06-7/32 Б±йрыѓы негізінде ж‰ргізіледі
(б±дан єрі – Ќаѓидалар).

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар:
1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес ны-

сандаѓы μтініш;
2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа 3-

ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан сауал-

нама;
3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды кує-

ландырылѓан кμшiрмелерi;
4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ нота-

риалды куєландырылѓан кμшiрмесi;
5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау

министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907
б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде
2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697 болып тіркел-
ген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ жеке
куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті мєннен
тμмен емес нєтижемен тестілеуден μткені тура-
лы ќолданыстаѓы сертификат (немесе нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс μткізу туралы ха-
барландыру соњѓы жарияланѓан сєттен бастап 10
ж±мыс к‰нніњ ішінде 110000, Ќостанай ќаласы,
Пушкин кμшесі, 98, 301 каб. мекенжайы бойынша
тапсырылуы ќажет.

Азаматтар ќ±жат тiгiлетiн м±ќабада орналас-
тырылѓан жоѓарыда аталѓан ќ±жаттарды ќолма-
ќол тєртiпте немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзiмiнде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шiн ќ±жаттарды хабарлан-
дыруда кμрсетілген электрондыќ пошта арќылы
берген азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгiмелесу басталѓанѓа дейiн бiр ж±мыс к‰ні б±рын
кешiктiрмей бередi.

Єњгімелесуге жіберу туралы ‰міткерлерді ха-
барландыру к‰нінен бастап 5 к‰н ішінде ‰міткер-
лер єњгімелесуді "Ќостанай ќаласы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесінде, 309 кабинетте,
μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ айќындылыѓы мен
єділдігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
баќылаушылардыњ ќатысуына болады.

Конкурстыќ комиссияныњ баќылаушылары ре-
тінде Ќазаќстан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихаттардыњ депутат-
тары, Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасы-
мен белгіленген аккредитация алѓан б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдардыњ μкілдері, басќа да мемле-
кеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ
(‰кіметтік емес ±йымдар), коммерциялыќ ±йым-
дар мен саяси партиялардыњ, μкілетті органныњ
ќызметкерлері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отырысына баќылау-
шы ретінде ќатысу ‰шін єњгімелесу μткізудіњ бас-
талуына бір ж±мыс к‰ннен кешіктірмей, Ќостанай
ќаласы єкімініњ аппараты мемлекеттік мекемесініњ
персоналды басќару (кадр ќызметі) бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа Ќостанай ќаласы
єкімініњ аппараты мемлекеттік мекемесініњ пер-
соналды басќару (кадр ќызметі) бμліміне жеке
куєлігініњ кμшірмесін, ±йымѓа жататынын растай-
тын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе кμшірмесін
±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша шыѓындар (єњгіме-
лесу μтетін жерге жєне кері ќарай жол ж‰ру, т±рѓын
‰й-жай жалдау, т±ру, барлыќ т‰рдегі байланыс ќыз-
меттерін пайдалану) азаматтардыњ μз ќаражат-
тары есебінен ж‰ргізіледі.

Ѓ.М‰сірепов кμшесі 14 ±сынылуы ќажет.
Азаматтар жоѓарыда санамаланѓан, ќ±жат

тігілетін м±ќабада орналастырылѓан ќ±жаттар-
ды ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын элект-
рондыќ т‰рде хабарландыруда кμрсетілген
электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу бас-
талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктір-
мей береді.

Єњгiмелесуге жiберiлген кандидаттар  оны
єњгімелесуге жіберу туралы оларды хабардар
ету к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰нніњ ішінде
конкурс жариялаѓан "¦зынкμл ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттiк мекемесiнде μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ашыќты-
лыѓы мен объективтілігін ќамтамасыз ету ‰шін
оныњ отырысына байќаушыларды ќатыстыруѓа
жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына бай-
ќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республика-
сы зањнамасында белгіленген тєртіпте аккре-
диттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ,
басќа мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси пар-
тиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу
босталуына бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін ке-
шіктірмей ¦зынкμл ауданы єкімі аппаратыныњ
персоналды басќару бμлімінде (кадрлар ќыз-
меті) тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар ¦зынкμл
ауданы єкімі аппаратыныњ персоналды басќа-
ру бμлімінде (кадрлар ќызметі) жеке басын кує-
ландыратын ќ±жаттыњ кμшермесін, ±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
ларын немесе кμшірмелерін ±сынады.

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

 "Ќазаќстан Республикасыныњ єкімшілік-
аумаќтыќ ќ±рылысы туралы" 1993 жылѓы 8
желтоќсандаѓы Ќазаќстан Республикасы За-
њыныњ 11-бабыныњ  3) тармаќшасына сєйкес
жєне аудандыќ μкілді жєне атќарушы орган-
дардыњ пікірін ескере отырып, Ќостанай об-
лысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ жєне Ќоста-
най облыстыќ мєслихаты ШЕШІМ ЌАБЫЛДА-
ДЫ:

1. Барлыќ т±рѓындардыњ ќоныс аударуы-
на байланысты  Ќамысты ауданы Бестμбе
ауылдыќ округініњ Ќоянды ауылы таратылсын.

2. Т±рѓындарыныњ саны 50 адамнан кем
мына елді мекендер таратылсын:

Ќамысты ауданы Орќаш ауылдыќ округініњ
Тауыќсор ауылы;

Ќамысты ауданы Горький ауылдыќ округініњ
Целинное ауылы;

Ќамысты ауданы Свободный ауылдыќ ок-
ругініњ Попович ауылы;

Ќамысты ауданы Бестμбе ауылдыќ округініњ
Оразќопа ауылы;

Мењдіќара ауданы Введен ауылдыќ ок-
ругініњ Милютинка ауылы;

3. Таратылѓан елді мекендер енгізілсін:
Тауыќсор ауылы Ќамысты ауданы Орќаш

ауылдыќ округініњ Орќаш ауылыныњ ќ±рамы-
на;

Целинное ауылы Ќамысты ауданы Горький
ауылдыќ округініњ Адаевка ауылыныњ ќ±рамы-
на;

Попович ауылы Ќамысты ауданы Свобод-
ный ауылдыќ округініњ Свободное ауылыныњ
ќ±рамына;

Оразќопа ауылы Ќамысты ауданы Бестμбе
ауылдыќ округініњ Бестμбе ауылыныњ  ќ±ра-
мына;

 Милютинка ауылы Мењдіќара ауданы Вве-
ден ауылдыќ округініњ  Введенка ауылыныњ
ќ±рамына.

Ќайта ќ±рылсын:
Орќаш ауылдыќ округі Ќамысты ауданыныњ

Орќаш ауылы болып;
Свободный ауылдыќ округі Ќамысты ауда-

ныныњ Свободное ауылы болып;
Бестμбе ауылдыќ округі Ќамысты ауданы-

ныњ Бестμбе ауылы болып;
Горький ауылдыќ округі Ќамысты ауданы-

ныњ Адаевка ауылы болып.
  4. Осы ќаулы мен шешім алѓашќы ресми

жарияланѓан к‰нінен кейін к‰нтізбелік он к‰н
μткен соњ ќолданысќа енгізіледі.

Ќостанай облысыныњ єкімі
_____________ Н. Садуаќасов

Сессия тμрайымы
_____________ Є. Сауденова
Ќостанай облыстыќ
мєслихатыныњ хатшысы
_______________ С. Ещанов

Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi
мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 2015 жылѓы
15 ќањтардаѓы  № 5309 болып тіркелген.

 В соответствии с подпунктом 3) статьи 11
Закона Республики Казахстан от 8 декабря
1993 года "Об административно-территори-
альном устройстве Республики Казахстан" и
с учетом мнения районных  представитель-
ных и исполнительных органов акимат Коста-
найской области ПОСТАНОВЛЯЕТ и Коста-
найский областной мєслихат  РЕШИЛ:

1. В связи с переселением всех жителей
упразднить село Коянда Бестобинского сель-
ского округа Камыстинского района.

2. Упразднить следующие населенные
пункты с количеством населения менее 50 че-
ловек:

село Тауксор Уркашского сельского округа
Камыстинского района;

село Целинное Горьковского сельского ок-
руга Камыстинского района;

село Попович Свободненского сельского
округа Камыстинского района;

село Оразкопа Бестобинского сельского
округа Камыстинского района;

село Милютинка Введенского сельского
округа Мендыкаринского района.

  3. Включить упраздняемые населенные
пункты:

село Тауксор в состав села Уркаш Уркаш-
ского сельского округа Камыстинского райо-
на;

село Целинное в состав села Адаевка Горь-
ковского сельского округа Камыстинского рай-
она;

село Попович в состав села Свободное
Свободненского сельского округа Камыстинс-
кого района;

  село Оразкопа в состав села Бестобе
Бестобинского сельского округа Камыстинс-
кого района;

  село Милютинка в состав села Введенка
Введенского сельского округа Мендыкаринс-
кого района.

Преобразовать:
Уркашский сельский округ в село Уркаш

Камыстинского района;
Свободненский сельский округ в село Сво-

бодное Камыстинского района;
Бестобинский сельский округ в село Бес-

тобе Камыстинского района;
Горьковский сельский округ в село Адаевка

Камыстинского района.
  4.Настоящее постановление и решение

вводится в действие по истечении десяти ка-
лендарных дней после дня его первого офи-
циального опубликования.

Аким Костанайской области
_____________ Н. Садуакасов

Председатель сессии
_____________ А. Сауденова
Секретарь Костанайского областного

маслихата
_______________ С. Ещанов

Зарегистрировано в Реестре государствен-
ной регистрации нормативных  правовых
актов  15 января 2015 года под  № 5309.

 Ќостанай облысы єкімдігініњ 2014 жылѓы 8 желтоќсандаѓы № 17 ќаулысы жєне Ќостанай
облыстыќ мєслихатыныњ 2014 жылѓы 8 желтоќсандаѓы № 343 шешімі

Ќостанай облысыныњ єкімшілік-аумаќтыќ ќ±рылысындаѓы μзгерістер туралы

 Постановление акимата Костанайской области от 8 декабря 2014 года № 17 и решение
Костанайского областного маслихата от 8 декабря 2014 года № 343

Об изменениях в административно- территориальном устройстве Костанайской обла-
сти
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 "Ќостанай  облысы єкімініњ

аппараты"   мемлекеттік   меке-
месі,  110000, Ќостанай ќаласы,
Єл-Фараби  дањѓылы,  66, аныќ-
тама  ‰шін  телефондар: 8 (7142)
575-071, 575-062 (факс),
d.naydenov@kostanay.gov.kz,  "Б"
корпусыныњ мынадай бос мем-
лекеттік єкімшілік лауазымдары-
на орналасуѓа конкурс жариялай-
ды:

"Ќостанай облысы єкімдігініњ
мемлекеттік сатып алу басќарма-
сы" мемлекеттік мекемесініњ бас-
шысы (Д-О-1 санаты) ењбек еткен
жылдарына байланысты лауа-
зымдыќ  ењбекаќысы  140298  тењ-
геден 189627 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Мемлекеттік сатып алуды басќа-

ру ж±мысына жалпы басшылыќты
ж‰зеге асырады, мемлекеттік сатып
алуды ±йымдастыру жєне μткізу,
сондай-аќ  бюджеттік баѓдарламалар
бойынша бірыњѓай мемлекеттік са-
тып алуды немесе облыс єкімімен
белгіленетін тауарларды, ж±мыстар-
ды ќамтамасыз ету; мемлекеттік
сатып алу саласында мемлекеттік
саясатты іске асыру,мемлекеттік
сатып алу ‰шін пайдаланылатын
аќшаны  оњтайлы  жєне тиімді ж±м-
сауды ќамтамасыз ету; облыстыњ
мемлекеттік мекемелері мен кєсіпо-
рындарда мемлекеттік сатып алу-
дыњ мемлекеттік сатып алу про-
цесініњ мониторингін ж‰зеге асыру,
оныњ ішінде веб-порталы арќылы;
Ќазаќстан Республикасыныњ  зањ-
намасына  сєйкес  басќа да функ-
цияларды ж‰зеге асырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары,
єлеуметтік ѓылымдар, экономика
жєне бизнес (экономика,ќаржы)
ќ±ќыќ (зањтану).

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
даярлау 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
бойынша функционалдыќ міндет-
терді 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 кμ-
шірмесі).

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

Азаматтар  жоѓарыда   санама-
ланѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада ор-
наластырылѓан 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
басталѓанѓа 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.

"Денисов  ауданы  єкімініњ
аппараты"   мемлекеттік   меке-
месі  110500,  Денисов ауданы,
Денисов селосы, Калинин
кμшесі, 5 ‰й, 37 бμлме,   тел./факс
8(71434) 21157; электрондыќ ме-
кенжай: ayaganova66@mail.ru,
бос єкімшілік мемлекеттік лауа-
зымына орналасуѓа конкурс жа-
риялайды:

1) ЕG-4 санаты "Ќырым ауыл-
дыќ округі єкімініњ аппараты" ММ
жетекші маманы.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланыс-
ты – 48047 тењгеден 64704 тењгеге
дейін.

Ќызметтік міндеттері: Елді ме-
кен жерлерінде мал баѓу орындарын
белгілеуге ќатысу; ауылдыќ округтіњ
елді мекендерін  санитариялыќ та-
залауында ќатысу;

тиісті аумаќтыќ жерінде жануар-
лардыњ ж±ќпалы аурулардыњ пайда
болу кезінде мемлекеттік бас вете-
ринариялыќ санитарлыќ инспекто-
рыныњ ±сынысы бойынша карантин
режимін жєне шектеу іс-шараларын
енгізе отырып, карантин аймаѓыныњ
ветеринариялыќ режимін белгілеу
туралы  шешімдер  дайындау;  жа-
нуарлардыњ ж±ќпалы ауруларыныњ
ошаќтарын жою жμнінде ветерина-
риялыќ іс-шаралар кешені ж‰р-
гізілгеннен кейін тиісті аумаќтыњ бас
мемлекеттік ветеринариялыќ-сани-
тариялыќ инспекторыныњ ±сынуы
бойынша шектеу іс-шараларын не-
месе карантинді тоќтату туралы ше-
шімдер єзірлеу;

єр шаруашылыќ бойынша есеп-
ке алуды ж‰ргізу жєне єр шаруашы-
лыќ бойынша есепке алу жєне ша-
руа (фермерлік) ќожалыќтарын
есепке алу кітаптарында тіркеу жаз-
баларын ж‰ргізуді ±йымдастыру ны-
сандарын ж‰ргізу; т±рѓын ‰й ќоры
тіркелімніњ жазбаларын жањарту
бойынша ж±мыс ж‰ргізу; статисти-
калыќ есептер ж‰ргізу; ішкі саяси
т±раќтылыќты ќамтамасыз ету, эт-
носаралыќ ќатынастар,  мемлекеттік
рєміздерді ќолдану,  азаматтыќ ќоѓам
институтын дамыту, аќпараттыќ-на-
сихаттау ж±мысын ±йымдастыру
мєселелері бойынша іс-шаралар ке-
шенін єзірлеуге ќатысу;

ауылдыќ округініњ жастарымен
ж±мыс; аудан єкімдігі интернет-ре-
сурсын толтыруын жєне жањартуын
ќамтамасыз ету; аудандыќ ж±мыс-
пен ќамту бμлімімен жєне Ж±мыс-
пен ќамту орталыќпен ж±мыс;
Ќазаќстан Республикасы зањнама-
сына сєйкес мемлекеттік ќызмет
кμрсету, сондай-аќ мемлекеттік ќыз-
меттердіњ ќолжетімділігін жєне сапа-
лылыѓын ќамтамасыз ету; ауылдыќ
округі єкімініњ аппараты ж±мысына
ќатысты ауылдыќ округі єкімініњ тап-
сырмаларын ж‰зеге  асырады.

Конкурсќа ќатысатын ‰міткер-
лерге ќойылатын талаптар: Жо-
ѓары білім:  Єлеуметтік ѓылымдар,
экономика жєне бизнес (экономика,
мемлекеттік жєне жергілікті басќару,
м±раѓат ж‰ргізу, ќ±жат ж‰ргізу жєне
ќ±жатпен камтамасыз ету) ќ±ќыќ, гу-
манитарлыќ ѓылымдар, педагогика-
лыќ, ауылшаруашылыќ ѓылымдар
немесе  ортадан кейінгі: Єлеуметтік
ѓылым, экономика жєне бизнес (эко-
номика, мемлекеттік жєне жергілікті
басќару, м±раѓат ж‰ргізу, ќ±жат
ж‰ргізу жєне ќ±жатпен ќамтамасыз
ету), ќ±ќыќ, гуманитарлыќ ѓылым-
дар, педагогикалыќ, ауыл шаруашы-
лыќ ѓылымдар мамандыѓы   бойын-
ша білім, не орта техникалыќ неме-
се  кєсіптіќ білім.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Жеке жєне
зањды 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 реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стра-
тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

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

2) ЕG-3 санаты "Архангельск
ауылдыќ округі єкімініњ аппара-
ты" ММ бас маманы.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланыс-
ты  –  53813 тењгеден 72391 тењге-
ге дейін.

Ќызметтік міндеттері: Ауылдыќ
округ єкімі аппаратындаѓы бухгал-
терлік есептіњ ±йымдастырылуын
ќамтамасыз етуге; материалдыќ,
ќаржылыќ жєне ењбек ресурстарын
тиімді жєне ‰немді пайлдалануын
ќамтамасыз етуге;  бюджеттік баѓ-
дарламалар паспорттарын бекіту
бойынша іс-шаралар жоспарыныњ
єзірленуін ќамтамасыз етуге; бюд-
жеттік баѓдарламаларды ќаржылан-
дырудыњ жоспарын, аѓымдаѓы жыл-
ѓа арналѓан бюджеттік μтінімдерді
ќ±растыруѓа; бюджеттік баѓдарлама-
лардыњ паспорттарына, жеке ќаржы-
ландыру жоспарларына μзгерістер
мен толыќтырулар енгізу; н±сќау-
лыќтарѓа сєйкес барлыќ банктік опе-
рациялардыњ ж‰ргізілуін ќамтама-
сыз етуге; бухгалтерлік есепте аќша-
лай жєне негізгі ќаражаттардыњ, та-
уарлы-материалдыќ ќ±ндылыќтар-
дыњ ќозѓалысына байланысты опе-
рацияларды кμрсетуге; тμлем
тєртібін саќтауды баќылау;

халыќтан салыќтыќ жєне басќа да
тμлемдердіњ т‰сімі мен толыќ жина-
луын ќамтамасыз етуге жєне олар
бойынша  есептілікті ќ±растыруѓа;
тауарлар мен ќызметтерді мемле-
кеттік сатып алулардыњ ±йымдасты-
рылуын жєне ж‰ргізілуін ќамтамасыз
етуге; Ќазаќстандыќ мазм±нныњ
(Ќазаќстан Республикасыныњ мем-
лекеттік сатып алулар сайты
www.goszakup.kz)  порталында  ќа-
растырылѓан мєліметтерді уаќыты-
лы μзекті ету бойынша міндеттерді
атќаруѓа; Ќазаќстан Республикасы
зањнамасына сєйкес мемлкеттік
ќызмет кμрсету, сондай-аќ мемле-
кеттік ќызметтердіњ ќолжетімділігін
жєне сапалылыѓын ќамтамасыз ету.

Конкурсќа ќатысатын ‰міткер-
лерге ќойылатын талаптар: Жо-
ѓары: (єлеуметтік ѓылымдары, эко-
номика жєне бизнес). Мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес
немесе осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда екі жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдай-
да ортадан кейінгі (єлеуметтік ѓылым-
дары, экономика жєне бизнес) білімі
барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Жеке жєне
зањды 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 реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стра-
тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

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±йрыѓы-

мен бекітілген, Бос єкімшілік мем-
лекеттік лауазымѓа орналасуѓа
конкурс μткізу жєне конкурс ко-
миссиясын ќалыптастыру ќаѓида-
лары (б±дан єрі – Ќаѓида негізінде
ж‰ргізіледі.

Ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмi –
конкурс μткiзу туралы хабарланды-
ру  соњѓы жарияланѓан к‰нінен бас-
тап 10 ж±мыс к‰ні ішінде;

1. осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2. 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓидала-
рѓа 3 ќосымшаѓа сєйкес нысанда тол-
тырылѓан сауалнама;

3. Білімі туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырѓан кμшірмелері;

4. Ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєландыры-
лѓан кμшірмелері;

5. Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау Министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907
б±йрыѓы бекітілген (Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Нормативтік-
ќ±ќыќтыќ єктілердіњ тізілімінде 2010
жылѓы 21 желтоќсанда № 6697 бо-
лып тіркелген)  нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама;

6. Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7. Ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
уєкілетті органмен белгіленген шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тесті-
леуден μткені туралы ќолданыстаѓы
сертификат (немесе нотариалды кує-
ландырылѓан кμшірмесі).

Конкурстыќ комиссиясыныњ ќара-
уына (ќосымша берілетін ќ±жаттар-
дыњ тізбесін кμрсетіп, ќ±жат тігілетін
м±ќабада орналастырылѓан) ќолма-
ќол тєртіпте немесе пошта арќылы,
сонымен ќатар ќ±жаттар электронды
т‰рде хабарландыруда кμрсетілген
электрондыќ поштаѓа ќ±жаттарды
ќабылдау мерзiмiнде берілген ќ±жат-
тар ќабылданады. Конкурсќа ќатысу
‰шін ќажетті ќ±жаттарын электронды
пошта бойынша берген кандидаттар
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын с±хбатта-
судан б±рын бір ж±мыс к‰ннен кеш
емес уаќытта ±сынады. Ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын ±сынбаѓан жаѓдайда,
кандидаттар с±хбаттасуѓа жіберіл-
мейді.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар оѓан жіберу туралы хабарланды-
ру алѓан к‰нінен кейін 5 ж±мыс
к‰нніњ ішінде "Денисов ауданы
єкімініњ аппараты" ММ, Денисов ауда-
ны, Денисовка селосы, Калинин
кμшесі, 5 ‰й 37 бμлме мекенжайы
бойынша єњгімелесуден μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќам-
тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол
беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќстан
Республикасы Парламентініњ жєне
барлыќ дењгейдегі мєслихат депутат-
тарыныњ, Ќазаќстан Республикасы
зањнамасында белгіленген тєртіпте
аккредиттелген б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ, басќа мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне
саяси партиялардыњ μкілдері, уєкі-
летті органныњ ќызметкерлері ќаты-
са алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Денисов ауданы єкімі аппараты-
ныњ кадрлармен ж±мыс  бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Де-
нисов  ауданы єкімі аппаратыныњ
кадрлармен ж±мыс  бμліміне жеке ба-
сын куєландыратын ќ±жаттыњ кμ-
шірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін рас-
тайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын
немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу жμ-
ніндегі шыѓыстарын (єњгімелесу μте-
тін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі, т±рѓын
‰йлік орын-жайын жалдау, т±ру, бай-
ланыстыњ барлыќ т‰рлерін пайдала-
ну) μз ќаражаты есебінен ж‰ргізеді.

Жарнама бергіњіз келсе

54-33-22, 54-99-69 (факс) 
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"Амангелді ауданы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесі бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымѓа
орналасуѓа конкурс жариялайды:

"Амангелді ауданы єкімдігініњ
мєдениет жєне тілдерді дамыту
бμлімі" коммуналдыќ мемлекеттік
мекемесініњ басшысы, санаты
Е-R-1.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты
109548 тењгеден  147986 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлім ж±мысын жоспарлау. Бμлімге
ж‰ктелген міндеттердіњ орындалуы-
на дербес жауапты болу. Ќазаќстан
Республикасыныњ Президенті,
Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі
актілерініњ, облыс жєне аудан
єкімдері шешімдерініњ, мєдениет пен
тілдерді дамыту мєселелеріне бай-
ланысты аудан єкімдігі ќаулылары-
ныњ орындалуын тексеруді жєне
тиісті баќылауды ќамтамасыз ету.
Аудандыќ, ауыл жєне ауылдыќ ок-
ругтердіњ клубтыќ мекемелері мен
кітапханаларыныњ ж±мысын ‰йлес-
тіру. Мемлекеттік органдарда, білім
саласында тілдерді дамыту мен ќол-
дану, сондай-аќ, мєдениетті дамы-
ту, халыќтыќ салт-дєст‰рлерді
μркендету саласына ќатысты баѓ-
дарламаларды єзірлеу жєне іске асы-
ру. Бμлімніњ ќ±зырына жататын баѓ-
дарламаѓа арналѓан бюджет ќаржы-
сын тиімді пайдалануды ќамтамасыз
ету. Аудандыќ мєдени байќауларды
μткізуді, республикалыќ, облыстыќ
кμркемμнерпаздар сайыстарына
ќатысуды ±йымдастыру. Мемле-
кеттік тілді оќып ‰йрену жμніндегі
ауданныњ мемлекеттік органдары-
ныњ ќызметін ‰йлестіру, тілдерді да-
мыту мєселелері бойынша, социо-
логиялыќ жєне талдау ж±мыстарын
ж‰ргізу. Бμлімде баќылаудаѓы ќ±жат-
тардыњ, шешімдер, хаттар мен арыз-
дардыњ орындалу мерзімініњ саќта-
луына баќылау ж‰ргізу. Бμлім ќыз-
меткерлері арасында міндеттерді
бμлу, тиісті ењбек жєне орындаушы-
лыќ тєртіпті ќамтамасыз етеді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Білімі жоѓа-
ры  (педагогикалыќ, мемлекеттік
жєне жергілікті басќару, мєдени-аѓар-
ту ж±мысы мамандыќтары). Ж±мыс
тєжірибесі келесі талаптардыњ біріне
сєйкес болуы тиіс:

1)  мемлекеттік  ќызмет μтілі ‰ш
жылдан кем емес;

2) жоѓары немесе жоѓары оќу
орнынан кейінгі білім баѓдарламала-
ры бойынша Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті жанындаѓы білім
беру ±йымдарында мемлекеттік тап-
сырыс негізінде немесе шетелдіњ жо-
ѓары оќу орындарында Шетелде кад-
рлар даярлау жμніндегі республика-
лыќ комиссия бекітетін басым ма-
мандыќтар бойынша оќуды аяќтаѓан
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жаѓдайда мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес;

3) ѓылыми дєрежесініњ болуы;
4) мемлекеттік органдарда бас-

шылыќ немесе μзге лауазымдарда
ж±мыс μтілі бір жылдан кем емес;

5) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ  баѓыттырына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі тμрт
жылдан кем емес, оныњ ішінде бас-
шылыќ лауазымдарда бір жылдан
кем емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конститутциясын, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті туралы" Кон-
ститутциялыќ зањын, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "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 Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуына конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру Ќаѓидалары (б±дан
кейін – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Ќаѓидалардыњ 2-ќосымшасы-
на сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓида-
лардыњ 3-ќосымшаѓа сєйкес нысан-
да толтырылѓан сауалнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшірме-
лері;

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

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 тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) Ќ±жаттарды тапсыру сєтінде

уєкілетті органмен белгіленген шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тес-
тілеуден μткені туралы ќолданыстаѓы
сертификат (не болмаса нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттардыњ толыќ емес пакетін
±сыну конкурс комиссиясыныњ олар-
ды ќараудан бас тарту ‰шін негіз бо-
лып табылады. Ќ±жаттар конкурс
μткізу туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан к‰нінен бастап 10
ж±мыс к‰ні ішінде ±сынылуѓа тиіс.
Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жатта-
ры (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсеті-
ле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарын электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар,
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімеле-
су басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰нінен
кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар "Амангелді ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекемесінде
2015 жылѓы 17 аќпанда μтеді. Мекен-
жайы: Ќостанай облысы, Амангелді
ауданы, Амангелді ауылы, Майлин
кμшесі, 14 ‰й,   "Амангелді ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесі аныќтама ‰шін телефон/факс
(8-714-40)21295, 21870; факс (8-714-
40)21482, электрондыќ мекенжайы:
Е-mail: amangeldy@kostanay.gov.kz

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-
рат ќ±ралдарыныњ μкілдері, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дар) коммерциялыќ ±йымдар мен
саяси партиялардыњ μкілетті ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отыры-
сына баќылаушы ретінде ќатысу
‰шін єњгімелесу μткізудіњ басталуы-
на бір ж±мыс  к‰ннен кешіктірмей,
Амангелді ауданы єкімі аппараты-
ныњ кадр ќызметі бμлімінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓа Амангелді ауда-
ны єкімі аппаратыныњ кадр ќызметі
бμліміне жеке куєлігініњ кμшірмесін,
±йымѓа жататынын 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.

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

Арќалыќ ќаласыныњ т±рѓыны, балдызымыз,
ініміз, наѓашымыз Бірмаѓамбет±лы Бейсенбай-
ды 63 зейнет жасына толуымен ќ±ттыќтаймыз.
Жолдасы Захара  екеуіне зор денсаулыќ,±заќ
ѓ±мыр тілей отырып,  тμмендегі μлењ жолдарын
арнаймыз:

Осы жасќа жеткен де бар жетпеген,
Жаратќанныњ н±ры сізде кμктеген.
Зейнет жастыњ бар ќызыѓын
кμрсетсін,
Кμњіл деген кμркем кейіп кμк дμнен.
Зейнет жасыњ ќ±тты болсын наѓашы,
Мына μмірде кμрдіњ ќиын талайын,
Ќиын белдер артта ќалып баќ келсін,
Ќара шаштыњ аќ салмасын самайын.

Игі тілекпен: апа-жездесі Марат-Шакира, жиендері:
Єліби-Бахытк‰л, Татьяна- Есенсау, Абай-Лєззат,
Галина-Н±рболат, Дауіт-Жанар, Шолпан-Кењес-

бек, Хамар-Мартбек жєне жиеншарлары.

ЕСКЕ АЛУ

ХАБАРЛАНДЫРУ

Амангелді ауданы єкімдігініњ "Аман-Су" мемлекеттік коммуналдыќ
кєсіпорны 2015 жылдыњ 04 аќпанында саѓат 14.30-да, Ќостанай облысы,
Амангелді ауданы, Амангелді селосы, Байт±рсынов кμшесі, 36 ‰йдіњ ѓима-
ратында "Суды магистральдыќ ќ±быр жолдары арќылы жєне таратушы
желілер арќылы беру" жєне "Жылу энергиясын μндіру, беру, бμлу жєне
жабдыќтау" ќызметтері бойынша баѓасын кμтеру ќажеттілігініњ халыќќа
хабарлап жєне санасуы жμніндегі мєселелерге тыњдау μткізетіндігін хабар-
лайды.

Ќосымша аќпараттарды 8/71440/ -21-6-48 телефон нμмірінен алуѓа бо-
лады.

Аманкелді ауданы єкімдігініњ "Аман-Су" мемлекеттік
коммуналдыќ кєсіпорыны.

Еске алу
Соњымнан ерген аяулы інілерімніњ бірі  Ќайрат

Махм±т±лы Н¦РБАЕВТЫЊ  μмірден μткеніне де 40
к‰ндей уаќыт μте шыќты.

Ќайрат μмір с‰рген 56 жасында таѓдырдыњ ќызыѓы
мен ќиыншылыѓын бір адамдай кμріп μсті. Ењбек жолын
туѓан жері Аманкелдіден бастаѓан ол Павлодар, Арќа-
лыќ, Державин, Ќостанай ќалаларында ќ±рылыс-сєулет
саласында, ішкі істер бμлімдерінде жемісті жалѓастыра
білді. ¤з мамандыѓыныњ шебері, ж‰рген жерінде сыйлы,
ортасында білімді де сауатты, беделді азамат еді.

Єулетіміздіњ ынтымаќ-бірлігін ойлап, сырт жерде
ж‰рсе де ‰немі хабарласып, ќуаныш-ќайѓымыздыњ ор-
тасынан табылатын. Балаларыныњ болашаѓына ќатты
кμњіл бμлетін. ¤кініштісі сол – балаларыныњ ќызыѓын
кμре алмай кетті.

Кμњілге медеу болары – артында іздейтін, еске алып
отыратын жары – Айман, балалары – Жањбыршы,
Баян, Дина, Жанат, бірге туѓан бауырлары, жанашыр дос-жарандары ќалды.

Марќ±м μмірден μтетінін сезгендей соњѓы уаќытта жиі хабарласып, маѓан
"Кμке, неге соќпайсыњ, іздеп арнайы келмейсіњ" – деп назын айтып еді. Бауы-
рым, сол кезде сеніњ артыќтау еркелігіње басымды изегенде, сені дєл м±ндай
саѓынып, еске аламын деп ойламаппын.

Немересі ек біз бауырым, Н±рбайдыњ,
Аќыл, білім парасаты зор байдыњ.
Маќтан етер перзентініњ бірі едіњ,
Атамекен ќасиетті Торѓайдыњ!

"Кμке!" – деген кетпес ‰ніњ ќ±лаќтан,
Б±йырды ѓой топыраќ саѓан жыраќтан.
Иманыњды кμркем етіп бір Алла,
Берсін дейміз орын саѓан ж±маќтан!

Еске алушы аѓањ – Маќс±т Н±рбаев.

Еске алу

Таран ауданы Новоильинов орта мектебініњ 2007 жылѓы  т‰легі, с‰йікті
шєкіртіміз, сыныптасымыз  ИСАТАЕВА Г‰лн±р Болатќызын сыныптас-
тары,  апайлары саѓына еске алады. Арамызда жайнап  ж‰рген ботамыз
с‰йген жары Медетпен, ішіндегі єлі  μмірге келмеген сєбиімен бір к‰нде о
д‰ниеге аттанып кетті.

Арада ќанша жыл μтсе де біз сені ±мытпаймыз. Ендігі  ќолымыздан
келері басыња барып ќ±ран баѓыштау, Алладан жанын жаннатта ќыл деп
тілеу.

¤зіње тμмендегі μлењ жолдарын арнаймыз:
Періште боп ±шып кеттіњ аспанѓа
Сыныптаѓы   ‰лгілі де еркесі ењ
¤нердіњ еншілеп ењ ерте шебін
"Апайлап" μткен асыл ќ±лыным-ай
Жамбасына батпасын жер тμсегіњ...
Саѓынышпен еске алушы сынып жетекшіњ Татьяна Маратќызы,

сыныптас  достарыњ: Мейрамбек, Єлия, Индира, Фархат, Бахтияр,
Сансызбай, Нина.

М.Дулатов атындаѓы Ќостанай инженерлік-экономикалыќ универси-
теті мен техникалыќ-экономикалыќ колледжініњ ±жымдары профессор
Ѓалия С‰йіндікќызы Есм±ратова жєне доцент Г‰лнар С‰йіндікќы-
зы Майкоповаѓа ауыр жєне орны толмас ќаза

єкесі Есм±ратов С‰йіндік Мырзалы±лыныњ
ќайтыс болуына байланысты кμњіл айтады.

Кунтуарова Ботакμз Нургуатовнаныњ сенімді т±лѓасы Кы-
зылбасова Гульмира Серикбаевна, кепілдік м‰лікті соттан
тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Денисов ауданы,
Некрасов селолыќ округініњ аумаѓында орналасќан шаруа
ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан кадастрлік нμмірі 12-187-
025-051,  алањы 263,0 га, жер учаскесіне уаќытша аќылы
жер пайдалану (жалдау) ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда
μткізеді.

Бастапќы баѓа  985 000 тењге.
Сауда  єдісі аѓылшын.
Кепілдік жарна лоттыњ бастапќы баѓасыныњ 10%

мμлшерін ќ±райды.
Сауда  2015 жылѓы 12 аќпан, саѓат 11.00-де мына ме-

кенжайда болады: Денисов ауданы, Денисов с., Базарная
кμш., 22, телефон 8 705 145 27-36.

 ¤тінімдерді ќабылдау жєне саудаѓа ќатысушыларды
тіркеу осы хабарландыруды жариялаѓаннан кейінгі келесі
к‰ннен бастап ж±мыс к‰ндерінде саѓ. 09.00-17.00-ге дейін,
т‰скі ‰зіліс 12.00-ден 13.00-ге дейін мына мекенжайда
ж‰ргізіледі: Денисов ауданы, Денисов с., Базарная кμш.,
22. Сатып алу баѓасы сауда μткізілген сєттен бастап 5
к‰нтізбелік к‰н ішінде ќолма ќол аќшамен енгізіледі.
¤тінімдерді ќабылдау  жєне саудаѓа ќатысушыларды тіркеу
сауданыњ басталуына бір саѓат ќалѓанда аяќталады.

Сауда ќатысушысы ретінде  тіркеу ‰шін ќ±жаттар сауда
±йымдастырушысына немесе тиісінше ресімделген μкілет-
тіктері  болса  ‰шінші  т±лѓаныњ  μкілдігі бойынша  ±сыныла-
ды.

 Доверенное лицо Кунтуаровой Ботакоз Нургуатовны –
Кызылбасова Гульмира Серикбаевна в порядке внесудеб-
ной реализации залогового имущества, объявляет о прове-
дении торгов по продаже права временного возмездного
землепользования (аренды) на земельный участок, площа-
дью 263,0 га, для ведения крестьянского хозяйства, с кадас-
тровым номером 12-187-025-051, расположенный в Некра-
совском сельском округе, Денисовского района, Костанай-
ской области. Имущество выставляется на торги 1 лотом.

Стартовая цена 985 000 тенге.
Метод торгов английский.
Гарантийный взнос составляет 10% от стартовой цены

лота. Торги состоятся в 11.00 часов 12 февраля 2015 года,
по адресу Денисовский район, с. Денисовка, ул. Базарная
22, телефон 8 705 145 27-36.

Прием заявок и регистрация участников торгов произ-
водится со следующего дня после опубликования настоя-
щего объявления в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов, по адресу: Дени-
совский район, с. Денисовка, ул. Базарная, 22. Покупная
цена вносится наличными деньгами в течение 5 календар-
ных дней с момента проведения торгов.

Окончание приема заявок и регистрации участников
торгов производится за час до начала торгов.

Документы для регистрации в качестве участника тор-
гов предоставляются организатору торгов лично либо при
наличии надлежащим образом, оформленных полномо-
чий по представительству третьего лица.

"ТПК "Техагро" ЖШС ќатысушылардыњ
жалпы жиналысында жарѓылыќ капиталды
азайту туралы шешім ќабылданѓаны туралы
хабарлайды. Кредиторлардыњ талаптары
осы хабарландыру жарияланѓан к‰ннен
бастап 2 айдыњ ішінде мына мекенжайда ќабыл-
данады: Ќостанай ќ., Узкоколейная кμш. 37,
тел\факс-(87142) 56-43-33, 56-43-22.

ТОО  "ТПК "Техагро" уведомляет о при-
нятом общим собранием участников реше-
нии об уменьшении уставного капитала. Тре-
бования кредиторов принимаются в тече-
ние 2 мес. со дня опубликования настоя-
щего объявления по адресу: г. Костанай,
ул. Узкоколейная 37, тел\факс-(87142) 56-
43-33, 56-43-22.

Арќалыќ ќаласыныњ Новый
ауылында т±ратын бір
отбасыныњ 8 бірдей м‰шесі
иіс тиіп, жазым бола жаздады.
Б±л жμнінде облыстыќ
тμтенше жаѓдайлар жμніндегі
департаменттіњ μкілі Уєлихан

8 адамѓа иіс тиді
Досанов  мєлімдеді.

Оќиѓа 26 ќањтарда  кешкі са-
ѓат 18.00-де болѓан. Жоѓарыда
аталѓан ауылдыњ т±рѓындары μз
баспаналарын жылытып отыр-
ѓан пештен  шыќќан улы газѓа
т±ншыѓыпты. Алѓашында ќала-
лыќ ауруханаѓа улану  белгісімен
2 бала жеткізілсе, араѓа бір саѓат
салып барлыќ жан±я м‰шелері

дєрігерлердіњ кμмегіне ж‰гінген.
Осылайша дер кезінде кμрсетіл-
ген медициналыќ кμмектіњ арќа-
сында бір ‰йлі жан ажалдан аман
ќалды.

Ќазіргі тањда жергілікті ауруха-
нада 2005, 2011 жылдары туѓан
екі бала ем алуда. Ќалѓандары
дєрігерлердіњ ±йѓарымымен  ке-
лесі к‰ні ‰йлеріне жіберіліпті.

Мешіт
      ЃАЗИЗ

ОЌИЃА
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"Ќостанай ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесі бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымдарына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

1. "Ќостанай ауданыныњ Заречный ауыл-
дыќ округі єкімініњ аппараты"  мемлекеттік
мекемесініњ  бас маманы,   Е-G-3 санаты.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет μтіліне бай-
ланысты – 53 813 тењгеден 71 751 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттер:
Ауылдыќ  округ  єкімі  аппаратында   бухгал-

терлік есеп жєне есептеме бойынша ж±мыс-
тардыњ ±йымдастырылуын ќамтамасыз етеді.
Ауылдыќ  округі  єкімініњ  аппаратын  ±стау
сметасы  бойынша ќаралѓан ќ±жаттарды маќ-
сатты жєне ‰немді ±стауѓа баќылау жасайды.
Ауылдыќ  округі єкімініњ аппараты ќызметші-
леріне жалаќыны белгілеген мерзімде бμлу
жєне тμлеу, зейнетаќы ќорына ќаражаттарды
жєне басќа да міндетті тμлемдерді дер кезінде
аудару. Бухгалтерлік есепті ж‰ргізудіњ белгілен-
ген ережесін  саќтауѓа,  алѓашќы  ќ±жаттарды
дайындауѓа баќылау ж‰ргізеді. Айлыќ, тоќсан-
дыќ, жылдыќ есептеме ќ±рады. Есеп жєне есеп-
теме бойынша жоѓарѓы т±рѓан ±йымдармен
хаттасады, кассалыќ кіріс ордерлерініњ журнал-
дарын, бас кітабын ж‰ргізеді. Бухгалтерия бой-
ынша архив ќ±жаттарыныњ саќталуын жєне
єзірленуін ќамтамасыз етеді. Материалдыќ
ќ±ндылыќтарѓа т‰гендеу μткізеді. Ауылдыќ ок-
руг єкімі аппаратыныњ заттарыныњ саќталуы-
на жауапты. Бюджетті жоспарлау жєне ќолда-
ну сапасын арттыру бойынша шаралар ќолда-
нады. Материалдыќ, ќаржылыќ ресурстарын
ќолдану ‰шін баќылауды ж‰зеге асырады.
Ауылдыќ округі єкімініњ аппараты бойынша
негізгі ќ±жаттарѓа есеп ж‰ргізеді. Келісім-шарт
бойынша тμлем жєне келісім-шарттыњ т‰рлерін
жасасу мєселелерімен айналысады жєне мем-
лекеттік сатып-алу механизмін саќтау бойын-
ша ж±мыстарды ±йымдастырады. Штаттан тыс
ж±мыскерлерді жеке істерін ќалыптастырады
жєне ж‰ргізеді  Келесі мемлекеттік ќызметтерді
кμрсетуіне жауапты: "Жалпы білім беретін мек-
тепке жєне ‰йге оќушылар мен тєрбиешілерді
тегін жеткізуін ќамту". Жеке жєне зањды т±лѓа-
ларѓа мемлекеттік ќызмет кμрсету ж±мысыныњ
μткізілуі жєне ±йымдастырылуын баќылайды.
Тиісті єкімшілік-аумаќтыќ бірліктіњ аумаѓында
мемлекеттік ќызметтер кμрсету сапасын арт-
тыруды ќамтамасыз етеді. Мемлекеттік кμрсе-
тілетін  ќызметтер  стандарттары мен регла-
менттерініњ ќолжетімділігін ќамтамасыз етеді.
Кμрсетілетін ќызметті алушылардыњ мемле-
кеттік ќызметтер кμрсету тєртібі туралы хабар-
дар болуын ќамтамасыз етеді. Кμрсетілетін
ќызметті алушылардыњ мемлекеттік ќызмет-
тер кμрсету мєселелері бойынша μтініштерін
ќарайды. Кμрсетілетін ќызметті алушылардыњ
б±зылѓан ќ±ќыќтарын, бостандыќтары мен зањ-
ды м‰дделерін ќалпына келтіруге баѓытталѓан

шараларды ќолданады. Мемлекеттік ќызмет-
тер кμрсету сапасын баѓалау жєне баќылау
жμніндегі уєкілетті органѓа мемлекеттік ќызмет-
тер кμрсету сапасын баѓалауды ж‰ргізу ‰шін
аќпараттыњ, сондай-аќ мемлекеттік ќызметтер
кμрсету сапасын ішкі баќылау нєтижелері бой-
ынша аќпараттыњ Ќазаќстан Республикасыныњ
зањнамасында белгіленген тєртіппен жєне мер-
зімдерде ±сынылуын ќамтамасыз етеді. Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањнамасына сєйкес
мемлекеттік ќызметтер кμрсету сапасын ішкі
баќылауды ж‰ргізеді. Іс ж‰зіндегі зањнамаѓа
сєйкес басќа функцияларды жєне ауылдыќ
округ єкімініњ тапсырмасын ж‰зеге асырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:  Жоѓары  экономикалыќ, бухгал-
терлік, ќаржы. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес немесе осы санаттаѓы наќ-
ты лауазымныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда екі жылдан кем емес ж±мыс
μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі эко-
номикалыќ, бухгалтерлік, ќаржы  білімі  р±ќсат
етіледі. Ќазаќстан Республикасыныњ Консти-
туциясын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мем-
лекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан Рес-
публикасындаѓы жергілікті мемлекеттік басќа-
ру жєне μзін-μзі басќару туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы"  зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республи-
касыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

2. "Ќостанай  ауданыныњ  Глазунов
ауылдыќ  округі  єкімініњ  аппараты"  мем-
лекеттік  мекемесініњ   жетекші   маманы,
Е-G-4 санаты.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет μтіліне бай-
ланысты – 48047 тењгеден 64704 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттер:
Азаматтарды жеке мєселелері жμнінде

ќабылдауын, жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерімен  ж±мыстар ±йымдастырады.
Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ  μтініштер бой-
ынша есептер ќ±растырады. Сайлау барысын-
даѓы с±раќтармен айналысады жєне сайлау-
шылар санаѓы туралы  есеп жєне тізімдер жа-
сайды. Ауылдыќ округ єкімініњ жанындаѓы
ќоѓамдыќ  ±йымдардыњ жєне комиссиялардыњ
ж±мысын ж‰ргізеді. Ардагерлер Кењесімен
ж±мыс ±йымдастырады. Кμп балалы аналар-
ды марапаттау  бойынша ж±мыс ж‰ргізеді. Кіріс
жєне шыѓыс ќ±жаттарды тіркейді. Ќ±жаттардыњ
жєне архив саќталуына  жауап береді. Ішкі са-
ясат саласында регламенттеулерді, ауылдыќ

округі єкімініњ  орындалуын баќылауды ж‰зеге
асырады. Ќазаќстан халќына Елбасыныњ жыл
сайынѓы Жолдауларыныњ, баѓдарламалардыњ,
ќ±жаттардыњ, 2050  жылѓа дейін  Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ дамуы Стратегиясыныњ басым-
дылыќтарына    т‰сініктеме ж±мыс ж‰ргізеді.
Радиограммаларды  ќабылдауды  ж‰ргізеді.
Шаруашылыќ  кітаптарынан ‰зінділер береді.
Іс ж‰зіндегі зањнамаѓа сєйкес  ауылдыќ округі
єкімініњ тапсырмасын жєне басќа да функция-
ларын атќарады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:  Жоѓары  ќ±ќыќ (ќ±ќыќтану, халыќ-
аралыќ ќ±ќыќ, ќ±ќыќ ќорѓау ќызметі), єлеу-
меттік ѓылымдар, экономика жєне бизнес (эко-
номика, мемлекеттік жєне жергілікті басќару),
гуманитарлыќ ѓылымдар (аударма ісі), білім,
ќызметтер (кітапхана ісі) немесе ортадан кейінгі
білімі - ќ±ќыќ (ќ±ќыќтану, халыќаралыќ ќ±ќыќ,
ќ±ќыќ ќорѓау ќызметі), єлеуметтік ѓылымдар,
экономика жєне бизнес (экономика, мемле-
кеттік жєне жергілікті басќару), гуманитарлыќ
ѓылымдар (аударма ісі), білім, ќызметтер (кітап-
хана ісі), не орта техникалыќ немесе кєсіптік
білімі  р±ќсат етіледі.  Ќазаќстан Республика-
сыныњ Конституциясын, Ќазаќстан Республи-
касыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сы-
байлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару тура-
лы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы"  зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына сєйкес са-
лалардаѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лерін, "Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы: ќалып-
тасќан мемлекеттіњ жања саяси баѓыты стра-
тегиясын білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау
‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

 Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ мем-
лекеттік ќызмет істері Агенттігі Тμраѓасыныњ
2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йры-
ѓымен бекітілген бос єкімшілік мемлекеттік ла-
уазымына орналасуѓа конкурс μткізу жєне кон-
курс комиссиясын ќалыптастыру Ќаѓидалары
(б±дан кейін – 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 сау-
алнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшірмелері;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-
тау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№ 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ Нормативтік-ќ±ќыќтыќ акті-
лердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда
№ 6697 болып тіркелген) нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеуден
μткені  туралы  ќолданыстаѓы  сертификат
(немесе нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндегі туралы
хабарландыру соњѓы жарияланѓан сєттен бас-
тап 10 ж±мыс к‰нніњ ішінде "Ќостанай ауда-
ны єкімініњ аппараты" мемлекеттік мекемесіне
мына мекенжайѓа: Затобол кенті, Калинин
кμшесі,  65  ‰й, 205 каб., аныќтама телефоны
8-71455-2-19-45, факс 8-71455-2-19-45, элект-
рондыќ мекенжай ok_kostregion@mail.ru ±сыну
ќажет. Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте не-
месе пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау
мерзімінде берген ќ±жаттары (ќоса берілген
ќ±жаттары кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін
м±ќабаѓа салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына  ќабылданады. Конкурсќа ќатысу
‰шін ќ±жаттарды электрондыќ пошта арќылы
берген азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні
б±рын кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар
єњгімелесуге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде "Ќоста-
най ауданы єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесінде μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ айќындылыѓы мен
єділдігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ отырысы-
на баќылаушылардыњ ќатысуына болады.

Конкурстыќ комиссияныњ баќылаушылары
ретінде Ќазаќстан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихаттардыњ де-
путаттары, Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-
намасымен белгіленген аккредитация алѓан
б±ќаралыќ аќпараттыќ ќ±ралдардыњ μкілдері,
басќа да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар), ком-
мерциялыќ ±йымдар мен саяси партиялардыњ,
μкілетті ќызметкерлері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отырысына баќы-
лаушы ретінде ќатысу ‰шін єњгімелесу μткізудіњ
басталуына бір ж±мыс к‰ннен кешіктірмей,
Ќостанай ауданы єкімі аппаратыныњ кадр ќыз-
меті бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа
Ќостанай ауданы єкімі аппаратыныњ кадр ќыз-
меті  бμліміне  жеке  куєлігініњ  кμшірмесін,
±йымѓа жататынын растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмесін ±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша  шыѓындар
(єњгімелесу μтетін жерге жєне кері ќарай жол
ж‰ру, т±рѓын ‰й-жай жалдау, т±ру, барлыќ
т‰рдегі байланыс ќызметтерін пайдалану) аза-
маттардыњ μз ќаражаттары есебінен ж‰ргізіледі.

агроμнеркєсіп  кешені субъектіле-
рінен бидайды жєне арпаны  кμктемгі-
жазѓы ќаржыландыру арќылы фор-
вардтыќ сатып алудыњ басталѓаны
туралы хабарлайды.

Форвардтыќ сатып алудыњ негізгі шарттары:
– Єлеуметтік-кєсіпкерлік корпорацияныњ (ЄКК) кепілдемесін міндетте-

мелерді орындауды ќамтамасыз ету ретінде ±сыну;
– 2015 жылѓы 1 ќарашаѓа дейінгі (ќоса алѓанда) мерзімде алдын ала

тμлем сомасынан жылдыќ 5 (бес) пайыз мμлшерінде комиссия тμлеу;
– А¤К  субъектілерініњ  2012  жылѓы  ќаржыландыру келісім-шарттары

жєне  2013-2014  жылѓы форвардтыќ сатып алу келісім-шарттары бойын-
ша  μз  міндеттемелерін толыќ орындауы;

– "Холдинг "КазАгро" АЌ еншілес кєсіпорындары жєне μзге де ќаржылыќ
±йымдардыњ алдында мерзімі μткен міндеттемелерініњ болмауы.

Осы баѓдарламаѓа ќатысатын жєне ЄКК кепілдемесін ±сынатын А¤К
субъектілерініњ тізімін (б±дан єрі – Тізім) облыстар єкімдіктері жанындаѓы
облыстыќ ‡йлестіру кењестері ќалыптастырады.

 2014 жылы  ауа-райы жаѓдайыныњ ќолайсыз болуына байланысты астыќ
μнімділігініњ тμмен болуы не болмаса егістіњ жойылуына байланысты 2014
жылѓы форвардтыќ сатып алу шарттары бойынша ±зарту алѓан, сондай-
аќ  жоѓарыдаѓы талаптарѓа сєйкес келмейтін А¤К субъектілері Тізімге ен-
гізілмейді.

А¤К субъектілері міндеттемелерді орындауды  А¤К субъектілерінен
бидайды жєне арпаны кμктемгі-жазѓы ќаржыландыру арќылы  форвардтыќ
сатып алу рєсіміне сєйкес 2015 жылѓы 1 ќарашаѓа дейінгі (ќоса алѓанда)
мерзімде  ж‰зеге асырады.

А¤К субъектілерінен осы баѓдарламаѓа  ќатысуѓа μтінімдер  "Азыќ-т‰лік
келісім шарт корпорациясы" ¦Ќ" АЌ облыстыќ μкілдіктерінде мына мекен-
жайда ќабылданады:

Ќостанай облысы, Ќостанай ќ., Таран к-сі, 147, тел. (8-714-2) 53-11-44,
53-45-79, 53-29-12.

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

"Азыќ-т‰лік келісім шарт
корпорациясы

"¦лттыќ Компаниясы"
акционерлік ќоѓамы

ОІІД бастыѓы
полицияныњ генерал-
майоры Тілеген Мєткеновке
зейнеткер Шамиль
Сафиулинніњ атынан алѓыс
хат т‰сті. Ол хатында μзін
ќ±тќарѓан полицейлерге
ризашылыѓын білдірген.

25 ќањтар  к‰ні ауа-райы к‰рт
суып, ќаладан шыѓатын жолдар
жабылѓан болатын. Сол к‰ні
Шамиль Сафиулин  єйелініњ
"к‰н суыќта жолѓа шыќпа"
дегеніне ќарамай  ауданѓа
кеткен еді. Жолда бензонасос
сынып, кμлігі т±рып ќалды. ¦ялы
телефонмен де  хабарласа
алмады. "Саќылдаѓан сары
аязда машинаныњ іші де м±здай
болып суып кетті. Мен далада
ќалдым-ау деп ойлап едім,
жігіттер кμмекке келді. Оларѓа
кμп рахмет!" – дейді
Ш.Сафиулин.

Б±л аязды к‰ні  ОІІД жол-

Облыста "Скотокрад" жедел-алдын алу
шарасыныњ ќорытындысы шыѓарылды.
26-28 ќањтар аралыѓында полицейлердіњ
к‰ші жасалѓан ќылмыстарды ашумен
ќатар, алдын алуѓа баѓытталды. Операция
барысында 10 мал ±рлыѓы ашылды.

Жедел алдын алу шарасы барысында
полицейлер ет жєне мал тасымалымен

‡ш к‰нде он ±рлыќ ашылды
айналысќан автокμліктерді, ет сататын
орындарды тексерді. Тексеруге 37
ветеринарлыќ инспекторы ќатысты. Мал
±рлаѓаны ‰шін полицейлер 9 к‰діктіні ќолѓа
т‰сірді. Мысалы, Ќарасу АІІБ ќызметкерлері ќой
±рлады деген к‰дікпен 18-20 жастаѓы екі жігітті
±стады. Сондай-аќ, Ќарабалыќ, Сарыкμл,
Мењдіќара, Ќостанай аудандарында жєне
Жітіќара ќаласында   мал ±рлыѓын кєсіп
еткендер ќ±рыќталды.

 Полицейлер кμмекке келді

патруль полициясы
батальоныныњ ќызметкерлері
кезекшілікке шыќќан еді.
Ќостанай-Єулиекμл жолында
старшина Н±рбай Єбілев пен
аѓа сержант Дємір Н±рахметов
жолда т±рѓан ескі "ГАЗ"
машинасын байќап ќалды.
Кμліктіњ ж‰ргізушісі ќатты тоњып

ќалѓан екен. Полицейлер
машинаны Новонежин
селосына с‰йреп єкеліп,
зейнеткерге кμмек кμрсетіп,
кμлігін жμндеп берді.

СУРЕТТЕ: Д.Н±рахметов,
Ш.Сафиулин жєне  Н. Єбілев.



Тотем,  яғни  кие – белгілі бір заттың қасиетін немесе киесін білдіретін ұғым. Біздің қазақта тотем 
сонау ежелгі түркілік дәуірде пайда болды. Түркілер адамға қажетті күш пен қабілетті, қайтпас рух-
ты, өзіне деген сенімділікті, сонымен қатар, жалығу мен қорқуды да табиғаттан іздеп-тауып, өзіндік 
мәдени тәрбие қалыптастырған. Сол түркілік дәуірдің сарқытындай боп елестейтін киенің бірі ─ қобыз 
аспабы. Ол – жай аспап емес. Ежелгі бабаларымыздың кие тұтқан аса қасиетті аспабы. Расында да, 
қобыз табиғаттың біз сезбейтін қандай да бір құпия, тылсым күштерін қозғайтын қасиеті барына дау 
айту қиын.

Cондықтан да, оқырмандарымызға біз бүгін қобыз туралы әңгімелеп беруді жөн көріп отырмыз.
Сұхбаттасушымыз облысымыздағы кеңінен белгілі  қобызшы  Батырбек БАЙНАЗАРОВ.

Батырбек БАЙНАЗАРОВ  – облыстық 
«Ақжелең» ансамблінің қобызшысы:

– Батырбек аға, сәлеметсіз бе?  Сіз 
«Ақжелең» ансамблінің құрамында 
қобыздың үнімен халқымызды 
тербетіп келесіз. Қобызды қолыңызға  
алғаш қалай алдыңыз? Оны кімнен 
үйрендіңіз? Қобызшы болуыңызға нен-
дей жағдайлар себеп болды?

– Қазақтың рухын алға жетелейтін 
қобыз аспабының үнін алғаш рет мектеп-
те жүрген  бала кезімде естідім. Кеңес 
өкіметі кезінде қобызды бақсының аспа-
бы, ескіліктің сарқыншағы деп жоққа 
шығарған. Тіпті оны өртеткен кездері 
де болды. Соның кесірінен бізге жеткен 
бүгінгі қобыз – Қорқыт-баба заманынан 
бері келе жатқан аспаптан тұрқы да, үні де 
өзгеше, барлық жағынан жұтаң тартқан. 
Қазіргі қобыз – ежелгі қобыздың жай ғана 
жұрнағы іспетті.  Қобыз түркілер дәуірінде 
пайда болған. Түркі әлемі қобызды Көк 
Тәңірімен байланыстырады. Тәңірімен 
тілдесер қарым-қатынас құралы ретінде 
санайды. 

Қобыздың үнімен мені Алматы 
қаласындағы   А.Жұбанов атындағы 
өнер мектебіне оқуға барғанымда 
ұстазым Әбдіманап Жұмабеков деген кісі  
кабинетіне шақырып алып, таныстырған 
еді. Сосын өзі қобызда ойнап шығып, «Сен 
осы аспапта ойнайсың!» деді. 

Содан қобыз сыныбына қабылданып, 
тоғыз жыл бойы  (1978-1987 жылдар) 
Алматыдағы А.Жұбанов атындағы өнер 
мектебінде оқыдым. Оны бітірген соң 
әскери борышымды өтеп келіп, Құрманғазы 
атындағы Ұлттық консерваторияға түсіп, 
білімімді жалғастырдым. Осы консерва-
торияда Базарбек Қосбасаровтан дәріс ал-
дым. Менің қобызды меңгеруіме себепкер 
болған осы кісілер.

– Әр өнерпаздың төлқұжатына 
айналған туындылары болады ғой. 
Сізде ше?

– Менің репертуарымда бірнеше күйлер 
бар. Қорқыттың, Ықыластың, Ерденнің 
күйлерін, сонымен қатар, бақсылар сары-
нын да орындаймын. Кейде жұрт тойларға 
шақырады. Қобыздың қоңыр үнін естігісі 
келетін  халықтың барлығы қуанып, маған 
көбіне Қорқыттың күйлерін тарттырады. 
Соған қарағанда менің сүйіп тартатын 
күйлерім ─ Қорқыт бабамдыкі ғой деп ой-
лаймын. Демек паспортым  іспеттес туын-
дылар осы болар.

– Еліміздегі дәстүрлі өнердің даму-
ына қандай баға бересіз? Эстрада 
әлдеқашан ілгерілеп кетті. Олпы-сол-
пысы болса да, біраз биіктегені рас. 
Ал ұлттық аспаптар…

– Мен     Қазақстандағы өнердің   
дамуына сырт көзбен қарап көрдім.  
Зер сала үңілдім. Өзіміздің На-
зымбек  Молдахметов басқаратын 
«Ақжелең» ансамблінің құрамында 
біраз шетелдерді араладық. Сонда 
қайран қалғаным, шетелдіктер қобыз 
үніне  елітіп, өзгеше бір ерекше 
сүйіспеншілікпен рахатқа бөленіп, 
тыңдайды екен. Ал, өз елімізде 
тыңдармандар арасында қобыздың 
үніне мән бере бермейтіндер аз емес. 
Мысалы көбіне орыстілді қазақтар 
қобыз бен домбыраның үндеріне үрке 

қарайды. Әрине, оларды да түсінуге бола-
ды. Себебі олар қобыз бен домбыраның 
үнін сәби кезінен бастап естімеген ғой. 
Олардың естігендері – көбіне шетелдің 
айғай-сүреңді даңғырлақ музыкалары емес 
пе?

Өз басым Қазақстанда дәстүрлі 
өнерден эстрада шығандап озып кетті деп 
есептемеймін.  Рас эстрада әншілерінің  тез 
танылуына белгілі бір мүмкіндіктер мол.
Бірақ олар дәстүрлі әншілерден басым түсіп 
жатыр деуге болмайды. Мысалы: Қайрат 
Байбосыновтың, Бекболат Тілеуханның, 
Ерлан Рысқалидың және басқа да күміс 
көмей, жезтаңдай классикалық әншілердің 
әндерін   халық эстрада әншілерінен 
жоғары қояды.  Шетелдер де осы айтылған 
дәстүрлі әншілердің  шырқаған әндерін 
таңғала, құмарта тыңдайды.  Сол сияқты 
қазақтың ежелгі күйлеріне де халықтың 
ықыласында  шек жоқ. Әсіресе қобыз 
күйлеріне деген ілтипаттары ерекше.

Тағы бір айтайын дегенім қазақтың 
сан ғасырлық сұрыптаудан өткен ұлттық 
күйлері мен әндерінде музыкалық те-
рапия көп кездеседі.  Ол әндерде адам-
дарды емдеп, сауықтыратын, тама-
ша көңіл-күй сыйлайтын қасиеттер 
бар десек, артық айтқандық болмас. 
Мұндай музыкалық терапия қасиеттері  
сіздердің жерлестеріңіз  Әбілахат    
Еспаевтың,  Шәмші  Қалдаяқовтың, 
Әсет Бейсеуовтың және басқа таңдаулы 
композиторлардың әндерінде және 
казіргі күйші-композиторлардың 
Сыдық Мұхамеджановтың, Нұрғиса 
Тілендиевтің, Әбдімомын Желдібаевтың, 
Секен Тұрысбековтың күйлерінде жиі 
ұшырасады.

– Батырбек аға, Сіз кейбір 
кісілердің қобыз аспабы болашақта тек 

мұражайларда тұрады деген күдігіне 
қалай қарайсыз?

– Бұл – дұрыс  емес.  Қобыз 
халқымызбен бірге жаралған музыкалық 
аспап. Ол халқымызбен бірге жасайды. 
Егер қобыз мұражайларда тұрады деген-
ге сенсек, бізді не үшін жүр деп ойлай-
сыз? Қобыз – мәңілік асыл мұра. Мен 
қазір шәкірттер тәрбиелеп жүрмін. Егер 
қобыздың болашағына сенбесем, бұлай 
істеймін бе?! Шәкірттерімнің қобызға 
деген   қызығушылықтары жоғары және 
табиғи. 

Сонау 1994 жылы біз Қостанайға 
алғаш келген кезде Хайдар Мұстафиев 
деген ағамыз бар еді. Ол кісі  Ахаң 
атындағы Мемлекеттік Университет-

те өнер факультетін ашқан болатын. 
Университеттің сол кездегі ректоры 
марқұм Зұлқарнай Алдамжар ағамыз бас 
болып, консерваторияны бітіріп келген 
қыз-жігіттерді сол оқу орнының өнер 
факультетіне сабақ беруге шақырды.  
Одан кейін Қостанай педагогикалық  
колледжінде қазіргі таңда ұстаздық 
қызметімді жалғастырудамын. Аталмыш 
колледжде 10 жылдан астам уақыт қызмет 
етіп келе жатырмын.  Жақсы шәкірттерім 
бар.  Атап айтсам, Қуаныш Есқабылов, 
Махаббат Таматаева, Айдана Сағынбаева. 
Осылардың ішінде Айдана Сағынбаева 
қазір Алматыдағы Қыздар педагогикалық 
институында өнер факультетінде оқуын 
жалғастырып жатыр. Алиса Досқұлова 
атты тағы бір шәкіртім облыстық                      
Е. Өмірзақов атындағы филармониядағы 
қазақ ұлт аспаптар ансамблінің құрамында  
қобызшы.

– Сіз қазағынан өзге ұлт өкілдері 
көп орыстілді қалада қалайша тұрақтап 
қалдыңыз? Мұның себебі не? Осының 
сырын білуге  бола ма?

– Жоғарыда айтқанымдай, Қостанайға 
1994 жылы менімен бірге талай қыз-
жігіттер келген еді.  Алайда солардың біразы 
елдеріне қайтып кетті (күліп). Біз орнығып 
қалдық. Арқаның қатал қысына үйреніп 
қеттік.  Екінші себеп – Қостанайдың ау-
асы керемет қой, денсаулығыма жақты.
Әсіресе, жаздың   аптап ыстығында 
қаланың ауасы жұпардай тап-таза болады. 
Күннің ыстығы сезілмейді. Сондықтан 
шаршап-шалдықпайсың, рахаттанып 
жүресің. Мұнда қалуыма үшінші се-
беп: өзге ұлт өкілдері басым осы өлкені 
қазақыландыру керек болды.  Ол үшін біз 
сияқты оңтүстіктің қазақтары осы жерде 
қоныстанып қалуы шарт еді. Ең басты-
сы бұл жерде қазақы өнерді дамытуымыз 
керек болды. Негізінен менің бұл қалада 
қалуыма басты себеп – осы болатын.

Жолдасым Лаура Шахметова – дом-
бырашы, екі балам бар. Олар да ержетіп 
қалды. Кіші балам біздің  жолымызды 
қуып, өнер жолына түсті. Қазір Алматы-
да Құрманғазы атындағы Ұлттық Консер-
ваторияда кларнет мамандығы бойынша  
оқып жатыр. Сонымен қатар, қазақтың ұлт 
аспаптар  оркестрінде  қосымша қызмет 
атқарып жүр.

─ Қателеспесем, торғайлық 

Қазыбек Әбенов қобызда ойнатын 
бірнеше күйлер шығарып кетті. Сіз 
онымен таныссыз ба? Алдағы уақытта 
репертуарыңызға енгізу ойыңызда 
жоқ па? Қазір күй десе көз алдымызға 
домбыра елестейді. Домбыра демекші, 
Мұхтар Мағауиннің «Көкбалақ» ро-
манында қобызшы Кербала мен дом-
бырашы Байжігіт арасындағы тартыс 
суреттелетін тұс бар. Жас Байжігіт қарт 
Кербаланың «Қобызыма ие бол!» де-
ген тілегін қабылдамайды. Міне, «Сол 
сәттен бастап қобыздың бағы қайтады. 
Күй аруағы домбыраға көшеді», – дейді 
қаламгер. Ғұлама жазушының осы 
сөзінде бір үлкен шындық  жатқан жоқ 
па? Сіз қалай ойлайсыз?

– Әбден мүмкін. Домбыра да, қобыз 
да – қазақ үшін аса қасиетті. Бірақ жа-
зушы ағамыз жазғандай қобызда ойна-
латын күйлерді уақыт жұтып қойғаны 
рас. Жоғарыда айтып кеттім ғой, бүгінгі 
күнге қобыздың жұрнағы ғана жеткен 
деп. Қобыздың қаншалықты қасиеттілігі 
және оның талайлы тағдыры Мағжан 
Жұмабевтың «Қойлыбайдың қобызы», 
Ілияс Жансүгіровтың «Күйші», «Күй» 
деген және өзіміздің қостанайлық ақын 
Хамитбек Мұсабаевтың «Қойлыбайдың 
қоштасу күйі» атты поэмаларында ше-
бер суреттеледі. Осы дастандарды оқыған 
адамдардың қобызға үлкен құрметпен 
қарары анық. Қобыздың күші қайтпайды. 
Ол  қазақ барда мәңгі жасай береді.

Екіншіден, Қазыбек Әбенов атамыздың 
күйлерімен көп таныс емеспін.  Кітап 
болып шықпаған болуы керек.  Бірақ 
естуімше Қазыбек ата үлкен қобызшы 
көрінеді. Егер оның күйлері қолыма түссе, 
сәті келгенде орындағым келеді. Өйткені 
Торғай жерінде Тілеп, Райымбек атты 
бақсылардың шыққанын білемін. Сол 
сияқты Мағжан ақынның  жоғарыдағы     
поэмасында  атақты Қойлыбай бақсының 
да  осы  төңіректен шыққаны, айтылған ғой. 
Қазыбек ата солардың ең дарынды жалғасы 
болар.  Жалпы Ұлытау, Торғай, Қостанай 
төңірегінен шыққан қобызшылардың 
шығармаларына үңілу ойымда бар. Әрине, 
оны уақыт  көрсетеді.

─ Аға,  мағыналы сұхбатыңызға рах-
мет! 

– Осындай  сұхбатты ұйымдастырып, 
пайдалы әңгімеге өріс ашқаның үшін өзіңе 
де алғыс айтамын, айналайын! Қаламың 
ұшқыр болсын! –

 Сұхбатты жүргізген
Ақнұр  МҰСАБАЕВА

СУРЕТТЕ:  облыстық «Ақжелең» 
ансамблінің қобызшысы Батырбек  
БАЙНАЗАРОВ.
  Суретті   түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

1968 16 қарашада

ҚАЗАҚ  БАРДА – ҚОБЫЗ ДА 
МӘҢГІЛІК БОЛАДЫ

Күй мен ән! Халқымыздың жан дүниесін әсем әуезбен шерткен мәңгілік өнер. Ол 
ұрпақтан-ұрпаққа үзілмей жетті және болашаққа да үзілмей жете береді. Қобыз бен 
домбырадан, сазсырнай мен жетігеннен, сыбызғы мен шаңқобыздан, даңғырадан және 
басқа да музыкалық ұлттық аспаптардан төгілген қоңыр үн халқымызды өзінің жан 
тебірентер әуенімен әлдилеп келеді. 

 Ұлттық өнеріміз бүгінде өркениет дәуірінде жан-жақты даму үстінде. Жаңалықтар 
да аз емес. Бірақ халық оның керегін алып, кебегін тастайтыны белгілі. Яғни өнердің 
асылы халықпен бірге жасай береді.

Жеті санын қасиет тұтқан халықтың баласы болғандықтан біз  авторлық 
жобамызға ҚазМҰУ-дың әйгілі профессоры Бахтажар Мекішевтің «Жеті музасының» 
атын беруді жөн көрдік. Өйткені «Жеті муза» тоталитарлық жүйе кезінде республи-
камызда өнерді насихаттауда көп нәрселерді тындырған екен. Біздің «Жеті муза» сол 
Қаз МҰУ-дың түлегі «Қостанай таңы» газетінің бас редакторы Жанұзақ Аязбекұлының 
бастамасымен Жаңа – 2015 жылда жүзеге асып отырған  жаңа жобалардың бірі болмақ. 

«Жеті музаның» әрбір шығарылымында – облысымызда  өнер, мәдениет және 
әдебиет, театр, спорт салалары майталмандарының шығармашылығы кеңінен та-
ныстырылатын болады. «Жеті муза» жобасының авторы

Ақнұр МҰСАБАЕВА 
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ТУҒАН ЖЫЛЫ: 1968 жылдың 16 
 қарашасы
ЖҰЛДЫЗЫ: сарышаян

ТУҒАН ЖЕРІ: Алматы облысы, 
 Жамбыл ауданы
ҰНАТАТЫН ІСІ: спортпен 
 айналысу
СҮЙІКТІ ТҮСІ: ашық түстер
СҮЙІКТІ ӘНШІЛЕРІ:
Қайрат БАЙБОСЫНОВ, Рамазан  
 СТАМҒАЗИЕВ,  «МұзАРТ» тобы. 
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Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен сєйкес
келе бермейдi. Редакция оќырман хаттарына жауап бермейдi, оны
ќайтармайды.  ‡ш компьютерлiк беттен асатын материалдар
ќабылданбайды.  “Ќостанай тањында” жарияланѓан материалдарды
сiлтемесiз кμшiрiп басуѓа болмайды. Жарнама мен хабарландырулар-
дыњ мазм±ны мен мєтiнiне жарнама берушi жауап бередi.
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Біздіњ μњірде композиторлардыњ ішінде μзініњ ќолтањбасы бар,
μзіндік стилі менм±ндалайтын Ќалибек Деріпсалдинді білмейтін
жан кемде-кем. Оныњ Серікбай Оспан±лыныњ сμзіне жазылѓан
"Айлы т‰нде", Ж±маш Сомж‰рек±лыныњ μлењ мєтініне жазылѓан
"Асыл ќ±рбым" таѓы басќа єндерін барша єнс‰йер ќауым білетіні
айдан аныќ. Сол Ќалекењ – Ќалибек аѓа жаќында ѓана  Батыс
Ќазаќстан  облысы  Орал шаћарында "Н±р Отан" партиясыныњ
концерт залында шыѓармашылыќ концертін берді. ¤нерді кие т±та-
тын текті ж±рты сол кешке тайлы-таяѓы ќалмастан жиналып, та-
ланты мен азаматтыѓы ќатар ж‰рген "ќара баласыныњ" μнеріне
бас иді.

Єрине, халыќтан асып ќайда барасыњ?! Біраќ еліњ, ж±ртыњ
сеніњ талантыњды мойындап, μнеріњді с‰йсініп жатса, б±дан артыќ
баќыт бар ма, шыѓармашылыќ адамѓа?..

Міне, сол баќытќа μз талантыныњ μсу, даму жолында бір адам-
дай кенелген Ќалекење  – Ќалибек Деріпсалдинге біздіњ берер
баѓамыз – халќынан асып т‰спес.

Сонда да с‰йіспеншілікпен Ќалекењ жайында сμз саптаѓаны-
мыз айып болмас?! "Саѓыныш сазы" авторлыќ кеші μз мєнінде
асќан ностальгиялыќ сипатпен, сырлы сазды лирикамен, терењ
толѓаныстаѓы сезіммен, ќазаќи ањќымамен кμпшіліктіњ кμњілін,
ж‰рек ќаѓысын дμп тауып, єнніњ мєн-мазм±нын арттыра т‰сті.

Жергілікті жердіњ Дєулеткерей атындаѓы ќазаќ халыќ ±лт-ас-
паптар оркестрі, оныњ кμркемдік жетекшісі єрі бас дирижеры, ЌР
ењбек сіњірген ќайраткері, "Дарын" мемлекеттік жастар сыйлы-
ѓыныњ лауреаты, композитор Еркін Н±рымбетов μзі Ќалибек Де-
ріпсалдинді арнайы шаќырып, д‰йім ел, нμпір халыќтыњ ќуаны-
шына бμленуін с±раѓан-ды. Міне, сол халыќтыњ, абзал дос-інініњ
тілегінен шыѓып, ж‰регінен орын тапќан μнер иесініњ таланты
таѓы бір мєрте т‰леп берді.

Б±л кеште Ќостанай, Торѓай μњірініњ аќындарыныњ сμздеріне
жазылѓан єндер шырќалып, оны нєшіне келтіре орындаѓан ЌР
ењбек сіњірген єртісі Ѓазиза Ж±мекенова, Ж±маѓаным Рахимова,
бірнеше халыќаралыќ байќаулардыњ жењімпазы Жанатбек Ќады-
ров,  айтыскер  аќын, ЌР ењбек сіњірген мєдениет ќайраткері Ќати-
молла Бердіѓалиев єн μнерініњ б‰гінгі болмыс-бітімін єспеттей білді.

Бір ѓажабы, кеш иесініњ осы топыраќта т±њѓыш рет "Жењіс"
к‰йі орындалып, т±сауы кесілді. М±ны автор биылѓы жылы кењ
кμлемде атап μтетін "Жењістіњ 70 жылдыќ" мерекесіне арнапты.
ЌР ењбек сіњірген мєдениет ќызметкері, "Білім беру ісініњ ‰здігі"
(Ќалибек Деріпсалдин шєкірт тєрбиелеп, оќытќан ±стаз – ав-ав-ав-ав-ав-
тортортортортор), халыќаралыќ, республикалыќ байќаулардыњ жењімпазы
Ќалибек Деріпсалдин таѓы да осы сыњайлы авторлыќ кештерге
ќатыспаќшы. Енді сєтін салса, Оњт‰стік Ќазаќстанѓа да шаќырту
алып отырѓан жєйі бар.

Суретті т‰сірген Айбек ЖСуретті т‰сірген Айбек ЖСуретті т‰сірген Айбек ЖСуретті т‰сірген Айбек ЖСуретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ‡ЗБАЙ‡ЗБАЙ‡ЗБАЙ‡ЗБАЙ.....
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Ќалибектіњ
ЄНІ –

жан дауасы

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ

Айтолќын
    АЙЌАДАМОВА

Зєуреш Бимулдина 30 жыл
бойы сауда саласында ењбек
еткен жан. Еш алањсыз μмірі
μзгерейін десе аяќасты екен.
Денсаулыѓы сыр беріп, екі рет
ота жасауѓа тура келді. Біраќ
б±дан денсаулыѓы жаќсара
ќоймады да, 3 топтаѓы м‰ге-
дек атанды. Екі жыл ‰йде оты-
рып ќалды. ¤мір бойы ењбек
еткен жан ‰шін ‰йде ќол ќусы-
рып отыру жанѓа бататын. Бір
жаѓынан к‰нкμріс ќамын да
ойлаѓан д±рыс. Осы орайда
ќалай болады, не істесем
екен деген ой маза бермеді.

Зєуреш апайдыњ келіні
Єсемг‰л Шалдыбаева ісмер
еді. Ќолынан шыќќан заттары
‰немі с±ранысќа ие болып жа-
татын. Тапсырыс беріп, ‰йге
іздеп келіп, кμрпе, шабадан
басќа да т‰рлі заттарды
тіккізетін жандар аз болмай-
тын. Ќыз жасауын ќызылды-
жасылды етіп, оюлап, т‰р-
т‰рімен кμздіњ жауын алатын-
дай етіп тігеді. Осыѓан ќарап
отырып, Зєуреш апайѓа не-
ліктен осы істі кењейтпейміз
деген ой келді. Басында μз
ойынан μзі ќорќып, ќадам жа-
сауѓа батылы бармады. Уаќыт
μте келе жаќындарымен
аќылдасты. Сμйтіп, олар б±л
бастаманы шаѓын бизнестіњ
бір т‰ріне айналдыруды жμн
кμрді.

Єрине, кез  келген  істі  бас-
тау ‰шін ќаражат, наќты жос-
пар керек. Ал оны ќалай бас-

кμздіњ
жауын
алады

тауѓа болады? Єрі ойланып,
бері ойланып, бірде газет бе-
тінен "Ж±мыспен ќамту жол
картасы – 2020" мемлекеттік
баѓдарламасы туралы оќыды.
¤зі сияќты ќарапайым жан-
дар осы баѓдарламаныњ ар-
ќасында істерін бастап кеткен
екен. Отбасымен аќылдасып,
тєуекелге бел буып, жеке іс-
пен айналысуѓа шешім ќа-
былдады.

Зєуреш апай тігін цехын
ашуѓа ниет білдіріп, кєсіпкер-
лік ±сыныс-арызын аудандыќ
ж±мыспен ќамту орталыѓына
берді. Жарты жыл ішінде бар-
лыќ ќ±жаттары рєсімделіп,
маќ±лданып, кєсібін ашуѓа 2,5
млн. тењге алды. Ол ќаражат-
ќа цехтыњ ішін жμндеп, іс
тігетін машинкалар алды.
Мата, маќта сияќты керек-жа-
раќтарын да ќамтыды. Алын-
ѓан ќаражаттыњ єр тиынын
‰немдеп, керек затќа ж±м-
сауѓа  тырысты. Соныњ арќа-
сында тапсырыс та кμбейді.

Ќазіргі тањда Зєуреш апай-
дыњ ш‰кір, ісі алѓа басып ке-
леді. К‰ні кеше цехтыњ ашы-
лу салтанаты μтті. Кішкентай
ѓана цехта, 4 адам ж±мыс
істейді. Б±л ауданда ашылѓан
алѓашќы тігін цехы. Егер бас-
таѓан ісі жанданып жатса, Зєу-

реш апай ж±мысќа єлі де
ќосымша тігіншілер алѓы-
сы келеді. Алда ‰лкен жос-
парлар к‰тіп т±р. Цехќа
"Кєбира" деген атау берді.
Оныњ да μзіндік сыры бар.

– Адам баласы тыѓы-
рыќќа тірелгенде басќа-
ша μмір с‰руге икемде-
леді екен. Бастамамыз
сєтті болсын деп тілеймін.
Б‰гінде денсаулыѓыма
байланысты 2 топтаѓы
м‰гедектікке аныќтама-
ларды да жинай алмай
отырмын. Десе де ќай іске
болмасын ‰мітіміз зор.
Осы бастамамыз μзгелер-
ге де ‰лгі болсын деймін.
Мемлекет ±сынѓан
м‰мкіндікті пайдаланѓан
жμн. Цех-д‰кенімізге ана-
мыздыњ есімін ырымдап
бердік. Анам Кєбира ‰немі

алда ж‰ретін, пысыќ жан еді.
Біздіњ бастамамыз да анамыз
сияќты жігерлі, алдан кμріне
білсін деген ниет ќой. Келе-
шекте ќыз жасауларымен
ќоса киімдер де тіккіміз келеді.
Б±л алдаѓы к‰нніњ еншісінде,
– дейді кєсіпкер Зєуреш Би-
мулдина.

– "Ж±мыспен ќамту жол
картасы – 2020" баѓдарлама-
сы 3 баѓытта ж‰зеге асырыла-
ды. Еліміздіњ єрбір азаматы
осы баѓыттардыњ біріне ќаты-
сып: оќыту курсынан μтуіне,
мамандыѓы бойынша ж±мыс
табуына немесе μзініњ жеке
ісін ашуына, ±лѓайтуына  бо-
лады. Баѓдарламаныњ екінші
баѓыты "Жеке кєсіпкерлік істі
ќолдау" бойынша  ќатысуѓа
тілек білдірген азаматтар,
ж±мыспен ќамту орталыќта-
рына хабарласады, оларѓа
баѓдарлама шењберінде ша-
ѓын несиені алудыњ жєне бас-
ќа да ќосымша мемлекеттік
ќолдаудыњ м‰мкіндіктері тура-
лы мамандар кењес береді.
Осы м‰мкіндікті пайдаланѓан
Зєуреш Бимулдинаѓа сєттілік
тілейміз, – дейді аудандыќ
ж±мыспен ќамту орталыѓы-
ныњ директоры Г‰лжанат Та-
зибекова.

Науырзым ауданы.
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