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Кенже 
      ҚОНЫСБАЙ

Қостанай облысының əкімі  Архимед 
Мұхамбетов іссапармен Арқалық қа-

ласына барды. Бұл өңір басшысының 
арқадағы шаһарға екінші рет келуі. 
Қаладағы мəселелердің мəн-жайын 
білетін облыс əкімі осы жолы күрмеуі 

күрделі нысандарға қол ұшын беріп, 
жаңа жобалар ұсынды. Қаланың 
алдағы маусымға  дайындығын 
бақылады.

АЙМАҚ

Әлібек 
 ЫБЫРАЙ

Облыста  егіс жұмыстары 
қарқын алды.  Ауа райының ала-
бұртып тұрғанына қарамастан 
барлық ауданда дала жұмыс-
тары тоқтаусыз жүріп жатыр. 
Тек, алдыңғы күндері Жітіқара, 
Денисов аудандарының алқап-
тарына жауын-шашын мол 
түскендіктен, шаруалар жұмыс-
ты уақытша доғаруға мәжбүр 
болды.

Жалпы, биыл Тобыл өңірін-
де барлығы 4 млн. 700 мың гек-

тарға дәнді-дақылдар себіледі. 
Бүгінде соның 500 мыңнан аста-
мына сапалы тұқым сіңірілді. 
Сондай-ақ, егістік көлемінің 
алпыс процентіне картоп, елу 
процентіне түрлі көкөністер 
және жиырма бес процентіне 
майлы дақылдар егілмек.

– Дала жұмыстарын атқару-
да әзірге Әулиекөл, Аманкелді 
аудандары алда тұр. Соңғысын-
да көктемгі егіс жұмыстары 30 
процентке орындалды, – дейді 
облыстық ауылшаруашылық 
басқармасының бөлім басшысы 
Сәлімжан Есенаманов.

Шаруалардың дені жеңіл-
детілген бағамен беріліп жатқан 
жанар-жағар майды тасып алды. 
Бұл жағынан еш іркіліс жоқ. Тек, 
ендігі жағдай ауа райына бай-
ланысты. Мамыр айының соңы 
тағы жауынды-шашынды болуы 
мүмкін дейді «Қазгидромет» 
орталығының мамандары.

Егер табиғат тосын мінез 
танытпаса, көктемгі дала жұ-
мыстары 1 маусымға дейін 
аяқталуы мүмкін. Өткен жылы 
толассыз жауған жаңбырдың 
салдарынан егіс науқаны 15-ші 
маусымда әзер біткен еді.

Бәрі ауа райына 
байланысты

Арқалық алға қарайды

КӨКТЕМ КҮНІ – ЖЫЛҒА АЗЫҚ

4-бет.

БАСПАСӨЗ – 2016
Қостанай таңы» газетіне 2016 жылдың 

екінші жартысына жазылу жүріп жатыр
Газет аптасына үш рет: сейсенбі, сəрсенбі, жұма күндері шығады. Сейсен-
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қосымшасымен 24 бет болып шығады. Газет түрлі-түсті болып басылады.

«Қостанай таңы» газетіне жазылу бағасы жыл басынан өзгеріссіз қалды, 
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– жеке оқырмандарға жазылу бағасы:
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– кəсіпорындар, мекемелер мен ұйымдар үшін:
6 айға – 2500 теңге.
– Ұлы Отан соғысы ардагерлері үшін:
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«Қостанай таңы» газетіне «Қазпошта» бөлімшелерінде жəне аймақтық 

«Костанайские новости» газеті редакциясының баспасөз тарату қызметінде 
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Қостанай қаласы бойынша газеттің индексі:
– жеке оқырмандар үшін – 54626.
– зейнеткерлер мен Ұлы Отан соғысына қатысушылар үшін – 54627.
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– кəсіпорындар, мекемелер мен ұйымдар үшін –  54751.



220 мамыр 2016 жыл

БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІ

Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

Ауыл. Ќ±далыќ. Шєй
ішіліп, ‰зіліс болды да,
ќ±да-жекжаттар  тысќа
шыќты. Мамырдыњ мамы-
ражайы. Ауылдан ќозы
кμш жерден кμкжиекке
селбескен сайын даладаѓы
трактордыњ д‰рілі еміс-
еміс естіледі.

– Мораторий д±рыс бол-
ды. Єй, осы шындыѓында

ауылда жер алатын адам бар ма екен, μзі?– деді
келген ќ±да  жања ќ±даларына  ќуаќылау с±раулы
пішінмен. –Ауылдарыњыз ќартайып ќалыпты.
Ойнап-к‰ліп ж‰рген жас кμрінбейді. Ылѓи шал-
кемпір. Бірді-екілі шаруаныњ ќолы ќысќа... Ше-
телдіктер жалѓа алса, μзімізден жалданатын кісі
таппайды-ау. Ал алпауыттар болса μздерінен бас-
ќасын мањайына жолатпайды.

Шуаќтап т±рѓандар аяќ астынан м±ндай с±раќ-
ты к‰тпесе керек, су жања бас ќ±даныњ сμзіне ањта-
рылып ќалды. Ауыл-‰йдегілер ќ±далардан сєл
шеткеректеу т±рѓан Кμбей аќсаќалдыњ аузын баќ-
ты.  Біраќ ќарт естісе де, естімеген кісідей тіс жар-
мады.

– Солай-ау, ќ±да. Біраќ ќазаќта жер жетеді,
ешкімніњ ќолын ќаќпай, сату  керек, жалѓа беру
де керек. Біздіњ аѓайындар, єлі аќша табуѓа шор-
ќаќ, пайда табуѓа шабан,– деп ќаладан келген  Са-
ѓын.

– Далаѓа тимеу керек. Тыњайып, тусырап  жата
берсін, ќ±нарланады!  Киіктер кμбейсін, мал
жайылсын. Болашаќќа   аманат.

– ‡йіњді сат, малыњды сат, жаныњды сат, біраќ
жерді сатпа  жатќа!

Б±дан єрі  ала ќотан т±рѓандар єр т±стан "д±рыс,
д±рыс емес" деп г‰ж-г‰жге басты. Бір уаќытта ма-
надан бері жаќ ашпаѓан  Кμбей ќарт шарт кетті:

– Ау, ќ±да, бері ќарањыз, тыњдањыз. Жерді де,
бізді де ќ±дай жаратты. Біраќ Жаратќан иеміз
адам-пендесін сол жер ‰стінде μмір с‰рсін деді.
Жерді басып ж‰ргеніміз болмаса, оныњ ж‰регін
тыњдамаймыз. Алќынып т±р. Не істемедік, енді?!
Мына біздіњ кμкдаланыњ біраз жерін μз аѓайында-
рымыз-аќ  5-6 жыл жалѓа алѓан,  єбден берекесін
кетірді. К‰тпеді, ќарамады, тастап кетті. Ќазір
арамсояулар, ойран шμп, алабота, шырмауыќ ба-
сып ќалѓан, масќара! Жеріміз ќайтіп азбасын,
ќайтіп тозбасын. Жер-ана деп ќ±р ќызыл сμзді
ќыздырады, т‰ге. Жаны ашымайды.  Єу, Саѓын
інім, той-томалаќ, ќ±да-жекжаттан басќа ќайда
бардыњ, не істедіњ? Сендердіњ ќалањда, білемін,
"асфальттаѓы шаруалардыњ"  аќшасы кμп, м±рны-
нан есекќ±рты т‰сіп отыр. Жылына кμктемде бір,
к‰зде бір тμбе кμрсеткеннен басќа, ауылѓа не
істепті? Олар неніњ ќадірін білгендей. Ќолына
к‰рек-кетпен ±стап кμріп пе екен, μзі?  Жер – кие.
Намысќа тисе тисін: жалќаумыз, дараќымыз.
Жердіњ киепеті атып кете ме деп ќорќамын!

– Кμке, Ќазаќ жері 1 миллиард адамды асырай
алады екен. Ал біз бар болѓаны 17 миллионбыз. –
деді, жиырмадан асќан м±ѓалім жігіт.–  Егер жер
меншігіњде болса, сана μзгереді. Талап к‰шейген-
де, т‰йсік оянады.

 – Ел д±рыс айтады, жерді ќанжыѓања бμктеріп
ала кете де, ±рлап шекара асырып жібере де ал-
майсыњ. Жер жарыќтыќ  аялап, к‰тсењ иіп береді,
кμл-кμсір тμгіп береді.

"Бос жатќан жер жау шаќырады" деген ел сμзі
бар. Жеріње ие бол, аѓайын! – деді де, Кμбей аќса-
ќал б±рылып ж‰ре берді. Ќ±далар лєм-мим деген
жоќ.

Бейбітшілік жєне келісім –
халыќ игілігініњ негізі

БАСТЫ БАЙЛЫЃЫМЫЗ  – ЖЕР

 Ќ±рметті жерлестер!  Ќоста-
най облысы еліміздіњ сарќылмас
астыќ ќоры болып табылатынын
біз маќтан т±тамыз. Б‰гінгі уаќыт-
та облыста кμктемгі дала ж±мыс-
тары ж‰ргізілуде.

Соњѓы уаќытта белењ алѓан
жер мєселесіне ќатысты сан
т‰рлі  пікірлерге байланысты
облыстаѓы діни конфессиялар-
дыњ бірініњ басшысы ретінде
жерлестеріме μз пікірімді жолда-
ѓым келеді.

Ислам – бейбітшілік діні, ал
бейбітшілік жасампаздыќтыњ
негізі. Ислам адамдардыњ ењ

жаќсы ќасиеттерін дамытуѓа,
ќайырымдылыќќа, мейірімділік-
ке, бейбітшілік пен келісімде
μмір с‰руге баѓыт кμрсететінін
атап μткім келеді.

Ќазіргі кезењде Ќазаќстанда
100-ден астам этнос пен 18 кон-
фессия  μкілдері келісім негізінде
бейбіт μмір с‰руде. Барлыѓымыз
осы жерде бейбіт ењбек ету-
деміз. Біз ‰шін бірлігіміз бен
μзара т‰сіністікті  саќтау  μте ма-
њызды. Ќоѓамдаѓы келісімніњ ар-
ќасында ѓана жаќындарымыз-
дыњ  жайлы да тыныш μмірін
ќамтамасыз ете аламыз.

Єр азамат ‰шін басты ќ±нды-
лыќтар руханият пен адам-
гершілік болып табылады. Ислам
халыќтыњ ѓасырлар бойѓы ќалып-
тасќан ±лттыќ, мєдени жєне діни
салт-дєст‰рлермен сабаќтасады.

Исламныњ негізгі маќсаттары-
ныњ бірі – азаматтыњ раќымшы-
лыѓын, отбасыныњ саулыѓын
жєне ќоѓамныњ ‰йлесімділігін
ќалыптастыру. М±сылман айна-
ласына зиян мен бейнет келті-
ретін єрекеттерден μзін-μзі тоќ-
тату ќажет.

Исламныњ бір ќаѓидасы – бас-
шыѓа баѓынуѓа шаќырады, яѓни,
теќ ќана діни ережелермен μмір

с‰ру емес, зайырлы зањдарды
саќтау ќажет. Конституциялыќ
ќ±рылымды мойындау, зайырлы
мемлекеттік ќ±рылысќа ниет-
тестік кμзќарас ешќандай ислам
ѓ±рыптарына ќайшы келмейді.

Ќымбатты жерлестер! Мен
сіздерді табандылыќ пен сабыр-
лыќ кμрсетуге шаќырамын. Ењ
алдымен тыныштыќ саќтау
ќажет,  єрт‰рлі сыбыстарѓа ермеу
керек, бір бірімізге ќ±рмет жєне
ыќыласпен ќарауымыз ќажет.

Мемлекет халыќтыњ пікірін ес-
кере отырып, дер уаќытта шара-
лар ќолданып жатыр. Соныњ бірі
– Астанада жер реформасына
ќатысты комиссия ж±мысын бас-
тады. Аќылѓа салсаќ бєрі μз ор-
нына келері аныќ.

"Жері байдыњ – елі бай" деп
аталарымыз жай айтпаѓан.
Жерімізді тиімді пайдалана
алсаќ, оныњ μнімі  б‰кіл елдіњ
ырысы болмаќ.

Ал біздіњ диќаншыларѓа егіс
науќан сєтті аяќтап, ертењ мол
астыќ жинауына  тілектеспін.

Бахытбек ТЄЖІМБЕТ,
Ќазаќстан м±сылмандар

діни басќармасыныњ
Ќостанай облысы бойынша

μкіл имамы.

Ќабір ќараусыз ќалмайды

Мешіт жамаѓаты осындай
‰ндеу кμтерді. Ќостанай облыс-
тыќ, ќалалыќ мешіттерініњ баста-
масымен єуежай мањындаѓы зи-
раттарда тазалыќ ж±мыстары
ж‰ргізілді. Соњѓы к‰ндердегі ауа
райыныњ ќолайсыздыѓы салда-
рынан ќорымдардыњ айналасы
ластанѓан. Темір ќоршаудыњ то-
зыѓы жетіп, ќабір ішінде шμп μсіп
кеткен.

– "¤лі риза болмай, тірі байы-
майды" дейді. Сондыќтан да,
ќорымѓа ќамќор болу – жер ба-
сып ж‰ргендердіњ міндеті. Бейіт
жанында жатќан бос бμтелкелер
мен темекі ќалдыќтарын кμрген-
де жаныњ ауырады. Тμрт тіркеме
ќоќыс тμктік. Сауабы мол істі
ж‰зеге асыру маќсатында мешіт
жамаѓаты жиылып, аѓаш ектік.
Б±л шараѓа облыстыњ бас има-
мы м±рындыќ болды, – деді ќала
т±рѓыны Азамат Малшыбаев.

Єрине, кμзге ±рып т±рѓан осы-

Ќасќырбай
       ЌОЙШЫМАНОВ

нау мєселелерге немќ±райлы-
лыќпен ќарау, салѓырттыќ таны-
тып, босаѓан бμтелкені бейіт ма-
њына лаќтыра салу – сіз бен біздіњ
осал т±сымыз. Ќала т±рѓындары-
ныњ осы бастамасы кμпке ‰лгі бо-

ларлыќ.

СУРЕТТЕ: Мешіт жамаѓаты
бейіт мањын тазалауда.

Суретті т‰сірген
Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Олжас С‰лейменовтіњ
мерейтойына тартымды тарту

Республика ж±ртшылыѓы б±л к‰ндері єлемге єйгілі аќын, т‰рколог-
ѓалым, тарихшы  Олжас  Омар±лы С‰лейменовтіњ 80 жасќа толѓан ме-
рейтойын кењінен атап μтуде. Елу жыл бойы Олжасќа іні болып соњы-
нан ерген, дос болып иыќтасып ќатар ж‰рген кμрнекті жазушы, Мем-
лекеттік сыйлыќтыњ лауреаты, "Т‰ркі єлеміне сіњірген ењбегі ‰шін"
Халыќаралыќ сыйлыќтыњ иегері Сєбит Досанов Олжас жайлы "Нар-
кескен" атты роман жазып, Алматыдаѓы "Арда"  баспасынан жарыќќа
шыѓарды. Автор романныњ бас кейіпкері, єлемге єйгілі аќын, т‰рколог-
ѓалым, кμрнекті мемлекет жєне ќоѓам ќайраткері Олжас С‰лейменовтіњ
к‰рмеуі ќатты к‰рделі таѓдыры жайлы ой μрбіте отырып, арда т±лѓа-
ныњ бейнесін ел μміріндегі елеулі кезењ, халыќ бастан кешкен басты
оќиѓалармен байланыстыра бедерлі бейнеленген.

Кестелі тілмен кестеленген ќуатты ой, шуаќты сезім, он екі μрім ќам-
шыдай шебер μрілген лирика мен трагедия шыѓарманы абаттандырып,
тарту к‰шін арттыра т‰скен.

КІТАП ЄЛЕМІНДЕ
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 Ерлігі ‰шін марапатталды
Жітіќара. Былтыр Жітіќара ќалалыќ μрт сμндіру бμлімініњ

ќарауыл басшысы Маќс±т Иманбаев тілсіз жауды ауыздыќтау
кезінде ќаза тапќан болатын. Ќызметтік парызын орындау бары-
сында ерлікпен ќаза тапќан ерж‰рек азаматты єріптестері де,
жерлестері ±мытпаќ емес. ¤рт μтінде кμз ж±мѓан ердіњ б±л ерлігі
ескерусіз ќалѓан жоќ.  ІІ дєрежелі "Айбын" ордені туѓан жерінде
марќ±мныњ жесіріне табысталды.

Кμшетке 3 млн. тењге ќарастырылды
Рудный.  "Соколов-Сарыбай кен байыту μндірістік бірлестігі"

АЌ  "Аѓаш отырѓыз" акциясын μткізу ‰шін  3 млн. тењге бμлді.
Оњт‰стік-Сарыбай кенішініњ санитарлыќ-ќорѓау аймаѓына пира-
мидалыќ терек, ќараѓаш, алма аѓашы, татар ‰йењкісініњ мыњѓа
жуыќ кμшеті, сондай-аќ, ќараѓан мен итм±рын б±талары отырѓы-
зылды. Ќалѓан аѓаштар Железорудная стансасыныњ т±рѓын ‰йлер
орналасќан жеріне егілді.

Жылу кєсіпорнына
жања басшы келді
Ќостанай ќ. Жылу-энергетикалыќ компаниясы директорлыѓын

енді Асќар Бекпаѓанбетов атќарады.  Ол  1971  жылы туѓан. Кєсіби-
энергетик. 1994 жылы Мєскеу энергетикалыќ институтын, 2005
жылы аспирантура тємамдаѓан. Техника ѓылымдарыныњ канди-
даты. Ењбек жолын Аќтμбе ќаласындаѓы жылу-электр орталы-
ѓында ќазандыќ ќ±рылѓыларыныњ машинисі мамандыѓымен бас-
таѓан. 2014 жылдан осы кезге дейін Ќызылорда ќаласындаѓы
жылу-электр орталыѓын басќарѓан.

"Ж±лдызды жас ±рпаќ"
Ќостанай ауд. Оќу  жылында  ерекше  кμзге т‰сіп, сабаѓын

жаќсы  оќыѓандар  мен  т‰рлі  дењгейдегі  олимпиадаларда жењіс-
ке жеткен оќушылар осындай атаќќа ие болмаќ. Сондай-аќ,
шєкірттерініњ жетістіктерге жетуіне кμмекші болѓан ±стаздар да
марапаттан тыс ќалмайды. Жергілікті билік μкілдері оќушылар-
ды ынталандыратын ерекше жобаны дєст‰рлі т‰рде μткізуді
жоспарлаѓан.

Шєкірттерге сертификат берілді
Облыста. Облыстыќ Марал ишан мешітінде "Сауат ашу" кур-

сынан  μткен  шєкірттерге  сертификат  тапсырылды. Білімін же-
тілдіргендердіњ  бесеуі осы баѓыттаѓы оќуын одан єрі жалѓасты-
руѓа ниетті. Олар Астана жєне Алматы ќалаларындаѓы діни білім
беретін оќу орындарына баратын болды.  Т‰лектерге сертификат
тапсырѓан ЌМДБ-ныњ Ќостанай облысындаѓы μкіл имамы
Б.Н±рѓабыл±лы шєкірттерге аќ жол тіледі.

"Маѓан ќымбат туѓан μлкем"
Аманкелді. Міне,  осындай  атаумен  Ќостанай  облысыныњ

80 жылдыќ мерейтойына орай кітап кμрмесі ±йымдастырылды.
Маќсат – μскелењ ±рпаќты μз ойларын толыќ жеткізе білуге ‰йре-
ту,  сμйлеу  ќабілетін оќылым, тыњдалым єрекеттері арќылы же-
тілдіру,  сμздік ќорын молайту. Оќушылардыњ ќисынды ойлау
ќабілетін дамыту, іздендіру, шыѓармашылыќќа баулу. ¤з туѓан
еліне, т±рып жатќан жеріне деген с‰йіспеншілік пен патриоттыќ
сезімдерін ояту, табиѓатты аялауѓа шаќыру.

¦лы ерлікке таѓзым
Науырзым. Мереке ауылында оќушылардыњ Отанѓа деген

с‰йіспеншілігін арттыру, Жењіс салтанатын кμре алмай кеткен
боздаќтардыњ ерлік істеріне таѓзым етуге баѓытталѓан іс-шара
μткізілді.  Басќосу барысында халќымыздыњ тарихын ќ±рметтей
білуге,  μзге  ±лт  μкілдерімен достыќты ныѓайтуѓа тєрбиелеу
маќсатында "¦лы ерлікке таѓзым" атты кітап кμрмесі ±йымдасты-
рылды.

"Ауыл – біздіњ анамыз" деуге
толыќ хаќымыз бар. Себебі, ауыл
– бізді асыраушы, μмір μзегі, μнер
кμзі, шаруашылыќ пен тіршілік
ошаѓы. Б±ѓан ќоса, ауыл – адам-
гершілік, парасат ±ясы, тіл мен
дінніњ мектебі, салт пен дєст‰рдіњ
алтын сандыѓы, халыќтыќ асыл
ќасиеттіњ ќазынасы. Ауыл – кењ
байтаќ даламыздыњ ќорѓаны,
ќорѓаушысы жєне оныњ байлыѓы
мен барыныњ иесі де, киесі де
μзі. Біздіњ кемењгер ата-бабала-
рымыздыњ ‰лгі-μнегесін саќтау-
шы жєне оны алѓа апарушы да
осы ауыл. Ата-баба ќабірі де осы
ауылда жатыр. ¦лылар ауылдан
шыќќан, ауылда μскен. Ќажет
десењіз, мемлекеттіњ, ±лттыњ
негізі де осы ауылда жасалады.
¦лттыќ генофонд та ауылда. Бір
сμзбен айтќанда, ауылсыз μмір
де, μнеге де, ќызыќ та, т±рмыс та
жоќ екендігін мойындауымыз ке-
рек. Сол алтын ќазыќ – ауылы-
мыздыњ кейінгі кездері ж‰деу ел,
ж±тањ  дала, ж±ќа тірлікке айнал-
ѓаны, елдіњ сиреп, б±рынѓыдай
киіз ‰йлер мен малшы ауылдыњ
кμзден б±лб±лдай ±шќаны кім-
кімді де бей-жай ќалдырмайты-
ны аныќ. Б±рынѓы кμрсењ – кμзіњ,
тоќтасањ – кμњіліњ тоятын ќапта-
ѓан тμрт т‰лік мал еске т‰седі.
¤ткен-кеткен ойѓа оралады, ке-
шегі толыќсыѓан, толѓан, тойѓан
ел елестейді. Басќасын былай
ќойѓанда, кезінде миллионер
колхоз атанѓан Жанкелдин ауда-
нындаѓы мен μскен Шилі деген
кењшардыњ ќазір орны ѓана бар
десек артыќ айтќандыќ емес. Ке-
зінде бас Шилі, орта Шилі, аяќ
Шилі деген ‰лкен ауылда ќазір
шμкімдей ѓана болып ќалѓан отыз
шаќты ‰й бар. Б±рынѓы Бєзілбек,
Аќжар, Сасыќсор, Ќызылкемер
деген елді мекендерді ќазір ізде-
сењ таба алмайсыњ, ќалыњ шμп
μсіп кеткен.

Ауылдаѓы тєуелсіздіктіњ ал-
ѓашќы жылдардаѓы ќиындыќ,
жоќшылыќ, ж±мыссыздыќ халыќ-
тыњ жайлы жер іздеп ќоныс ауда-
руына мєжб‰р етті. Жергілікті т±р-
ѓындардыњ туѓан елді, μскен жер-
ді, ата ж±ртын, ата-баба ќауымын
тастап, кμшіп кетуіне, осындай
жаѓдайлар ыќпал етті. Елдіњ кμ-
шіп кетуі ауылдыњ, ж±мыссыз-
дыќтыњ кμбеюіне єкеліп соќты.
Б±рын ж±рт ќымыз, ет, ќ±рт керек
десе елге ж‰гіретін. Тоќшылыќ
десе, мал десе ел еске т‰сетін,

ањсайтынсыњ жєне баратынсыњ,
ел-ж±ртты, аѓайын-туысты кμріп,
мауќыњды басатынсыњ. Ќазір ол
кμзден б±лб±л ±шуѓа айналды.
¦йыќтасањ да т‰ске ж‰деу ел
кіреді. Ел кμз алдымызда азып-
тозып барады. Екі ауылдыњ ара-
сында жаяулап-жалпылап ш±бы-
рып ж‰рген адамдарѓа кезігесіњ.
Айта берсек, ауыл м±њы мен
м±ќтажы еселене береді.

Міне, осындай ќиын кезењде
Елбасыныњ халыќќа Жолдауы
ауыл халќын бір серпілтіп таста-
ды. Келешекке деген ‰лкен ‰міт
±ялатып, сенім отын т±татты.

Ауыл дегеніміз – Отан. Ауыл-
мен ел іргесі б‰тін болуы керек.
Елдіњ кμбі ќалаѓа кμшуді м±рат
етті. Ќала ќанша кμрікті, тоќ, мєде-
ниетті болѓанымен, ел ќызметін
атќара алмайды. Ауыл кетсе, тіл,
діл, дін, салт-дєст‰р, халыќтыњ
асыл ќасиеті ќоса кетеді. Ќазаќ
халќы ауылсыз, малсыз, дінсіз,
тілсіз μмір с‰ре алмайды. Ќала да
ауылмен кμрікті, ауылмен дєу-
летті, ауылмен бай. ¦лттыќ жаќ-
сы тєлім-тєрбие де осы ауылдан
басталады. ¤мірдіњ тыныс-тір-
шілігі де, таным-білім де ауылда.
Ќазаќтыњ ќара шањыраѓы да
ауылда. Ѓалым, аќын, єкім болѓа-
нымыз да осы ауылдыњ арќасы.
Ќазіргі ел басќарып отырѓан аза-
маттардыњ бєрі де ауылда оќып,
μсіп-μркендеген адамдар. Енде-
ше, Елбасымыз ќазаќтыњ ќара
шањыраѓын кμтеріп т±рѓан ауыл-
анамызды саќтау, т‰лету жайын
тегін айтып отырѓан жоќ. Елбасы-
ныњ Жолдауында адамныњ μзі
‰шін жєне μзініњ отбасы ‰шін
ырыздыѓын теруіне ќажетті жаѓ-
дай туѓызу баѓытын нысаналы
ж‰ргізу, ауылдыќ аймаќтардыњ
т±рѓындарын келешегі жайлы
болатындай етіп ќоныстандыру,
адамдардыњ экологиялыќ таза
ортада μмір с‰руіне, ќысќа
мерзім ішінде агроμнеркєсіп ке-
шенін дамыту, єлеуметтік салаѓа
ерекше назар аудару, білім бе-
руді, денсаулыќ саќтауды ќаржы-
ландыру, ауызсумен ќамтамасыз

ету мен автомобиль жолдарын
салу, т.б., мањызды мєселелер
кμтерілген.

Ќазаќтыњ негізін ќ±райтын
дала екендігі даусыз. Ауыл ќинал-
са б‰кіл елге єсерін тигізбей ќой-
майды. Айтпаќшы, соњѓы кездегі
жер мєселесі де елді ‰лкен алањ-
датты. Мыњѓыртып мал μсіріп,
тμрт т‰лікті азыќ еткен ќазаќ жер-
сіз μмір с‰ре алмайды. Ќашан-
нан  ќазаќта  басты екі мєселе
болѓан. Ол – жер дауы мен жесір
дауы. Аталарымыз к‰ндіз к‰лкі-
ден, т‰нде ±йќыдан айырылып,
ат ‰стінде ж‰ріп, ±лан-ѓайыр
жерін ќорѓаѓан. Не ‰шін, кім ‰шін?
Єрине, келешек ±рпаќ ‰шін. Жер
– ќазаќтыњ жаны. Сол ‰шін де ба-
баларымыз бен батырларымыз
ќасыќ ќаны ќалѓанша шайќас-
ќан. Жесірін жібермей, жетімін
жылатпаѓан. Жер туралы зањныњ
шала піскен т±стары халыќ ара-
сында д‰рбелењ туѓызды. "Келі-
сіп пішкен тон келте болмас" де-
гендей, толыќ ойластырылмаѓан,
халыќтыњ пікірі ескерілмеген
т±старын кезінде дєл байќаѓан
Елбасы Н.Назарбаевтыњ зањныњ
кейбір баптарына мораторий
жариялауы ‰лкен кμрегенділік
болды. Жер туралы мєселені ке-
њесіп шешу туралы арнайы ко-
миссияныњ ќ±рылуы да халыќ
кμњілінен шыќты. Б±л т±рѓыда
атќарылар ж±мыстарѓа тек ќана
‡кімет немесе басќа да билік ба-
сында отырѓандар ѓана жауап-
кершілік арќаламауы керек, ол
єрбір ќоѓам м‰шесініњ белсене
араласар міндеті болуы тиіс. Жер
– біздіњ асыраушы анамыз. Бір
жаманы – табын-табын малымыз
азайып, сол малды баѓатын жас-
тардыњ малдан шыѓып кеткендігі
алањдатады.

Еркін ел болып, тєуелсіздігіміз-
ге ширек ѓасыр ќалѓан шаќта ба-
сымыз бірігіп, ертењге ±мтылсаќ,
ауылымызды асќаќтатар саналы
ел болсаќ, ертењге салтымыз
ќалары сμзсіз.

Ауылымыз азбасын, даламыз
тозбасын десек, ауылѓа ќарай
мойнымызды б±рып, оны кμркей-
туге атсалысып, Елбасы біреу,
ќалѓанымыз оѓан тіреу болайыќ,
аѓайын!

С±лтанѓали ОСПАНОВ,
зейнеткер,

Ќазаќстан Республикасы
білім беру ісініњ ‰здігі.

Ќостанай ќаласы.

Сонау 2003-2005 жылдар ауылды т‰летуге арналѓандыѓын
бєріміз жаќсы білеміз. Елбасы Н.Назарбаевтыњ Ќазаќстан
халќына арнаѓан соњѓы дєст‰рлі Жолдауында да ауылѓа
айрыќша назар аудару керектігі наќты айтылды. Алдаѓы
уаќытќа стратегиялыќ баѓыт-баѓдарымызды, барымыз бен
жоѓымызды т‰гендеп берген б±л мањызды ќ±жат халыќ
арасында жаќсы ќабылданып, ерекше ќолдауѓа ие болуда.

¦лы ±стаз Ыбырай Алтынсаринніњ туѓаны-
на 175 жыл толуына байланысты оныњ м±ра-
сын насихаттау маќсатында  ±стаз атындаѓы
Обаѓан орта мектебінде єдеби-танымдыќ кеш
болып μтті. Осы кеш аясында  "Ыбырай оќула-
ры" атты байќау ±йымдастырылды. Ќатысу-
шылар  кμркем сμз оќу, Ыбырай шыѓармала-
рынан сахналыќ кμрініс ќою, Ыбырайѓа арнау
мен кμрме ±йымдастыру  бойынша  сынѓа т‰сті.

Таѓылымы мол кеш  соњы "¦лы ±стаз ±лаѓа-
ты" атты дμњгелек ‰стелге ±ласты. Жиынѓа об-
лысымызѓа танымал μлкетанушы Ќуаныш Ор-
манов, белгілі аќындар Серікбай Оспанов, На-
ѓашыбай М±ќатов ќатысты. Келген ќонаќтар
Ы. Алтынсарин туралы тыњ деректерімен,
мєліметтерімен бμлісіп, ж‰рекжарды μлењ-
дерін оќыды. Мектеп оќушылары да Ы. Алтын-
саринніњ шыѓармаларын мєнерлеп оќып, μнер-
лерін кμрсетті.

Алтынсарин ауданы.

Г‰лназым
    САЃИТОВА
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шылар вагонын ќосып, ж‰к тасымалдау
эшелонын 10 ж±пќа арттырмаќ.

Бекет басында жања ж±мыс орындары
ашылды. Арќалыќ-Ш±баркμл баѓыты іске
ќосылѓалы 44 ќызметкер ж±мысќа орна-
ласќан. ЌТЖ компаниясыныњ ±йѓарымы-
мен "Есіл" жєне "Ш±баркμл" станциялары
аралыѓында ќызмет атќаратын Арќалыќ
жол дистанциясы ашылды. Дистанция
бойынша Арќалыќ-Есіл учаскесінен 156,
Терісаќќан-Ш±баркμл учаскесінен 98
ж±мысшы ауыстырылды. Штатты толыќ-
тыру ‰шін єлі 50 адам ќажет. Бос орын-
дарѓа Арќалыќ ќаласыныњ т±рѓындарын
тарту кμзделіп отыр. Олар вахталыќ ‰йлер-
де т±рып, ќатынап істейтін болады. Ќыз-
меткерлерді ж±мыс орынына жеткізу-єкелу
міндетін ќала мањындыќ отарбалар ќаты-
насы атќарады. Ќазіргі кезде пойыз айы-
на 4 рет ќатынайды, болашаќта жиілік
кμбейетіні аныќ.

Осы темір жол ќатынасы кєсіпкерлер
мен инвесторларѓа ‰лкен жол ашты. Тран-
зиттік жол ќатынасы ќаланыњ кіріс пайда-
сын жоѓарлатып, жолаушылардыњ
уаќытын ‰немдеп, тиімділікті арттырды.
Сондай-аќ, шаѓын бизнесті ж‰ргізушілер-
ге тауарды пойызбен тасымалдау ыњѓай-
лы болып т±р. Б±л да бір оњ нєтиже.

Театрдыњ тынысы
кењейеді

Ќаланыњ мєдени тіршілігі де облыс
єкімініњ назарынан тыс ќалмады. Ол Ар-
ќалыќ ќазаќ жасμспірімдер театрына бас
с±ќты. 1993 жылы бой кμтерген ѓимаратта
м‰лдем жμндеу ж±мыстары жасалмапты.
Мєдени ошаќ 320 кμрерменге арналѓан.
59 адам ж±мыс істейді. Орташа ењбекаќы
– 46 472 тењге.

– Б‰гіндері театр ќызметкерлерін ѓана
емес, ќала т±рѓындарын да толѓандырып
ж‰рген мєселе – біздіњ ѓимараттыњ жаѓ-
дайы. Себебі, кμріп т±рѓандарыњыздай,
тозыѓы жеткен сахна, ќањырап, пайдаѓа
жарамай жатќан бμлмелер бар. Жабдыќ-
тарымыз  сені  Торѓай μњірі μнерге жаќын.
¤нердіњ саласы кμп. Біраќ театрдыњ жμні
бμлек. Театр – μнердіњ шыњы. Адам жа-
ныныњ рухани байлыѓын саќтап, адам-
гершілігін ±стап ќалатын – театр. Сондыќ-

тан назар аударып, μнерге екпін т‰сіре
кеткен жμн, – дейді театр директоры Зе-
кен Ќайдаулов.

Театр ±жымында 20 єртіс бар. Барлыѓы
жергілікті μнерпаздар. Соныњ ‰шеуі – ЌР
Мєдениет ќайраткері. Шыѓармашылыќ
±жым Аќтμбе, Ќараѓанды сияќты облыс-
тарды аралап, μнерлерін жалпаќ ж±ртќа
паш етіп ж‰р. Б‰гіндері Кμкшетау облы-
сына гастрольдік сапарѓа кеткен. Келісімен
Аманкелді, Жанкелдин аудандарына ат-
танады.

Елімізге танымал аќын, жерлесіміз
Серік Т±рѓынбековтіњ 70 жылдыќ мерей-
тойына арнап, "Н±рхан" спектакліне ќызу
дайындап жатыр екен.

Ењ бастысы, сєті т‰скен іссапардыњ
ќорытындысы бойынша, Арќалыќ ќазаќ
жасμспірімдер театрына к‰рделі жμндеу
ж±мыстары ж‰ргізілетін болды. "Ж±мыс-
пен ќамту – 2020 жол картасы" баѓдарла-
масы аясында 230 млн. тењге ќаржы
бμлініп, ѓимарат ќайта жањармаќ.

Колледждіњ к‰йі
к‰рделі

 2006 жылы ќ±рылѓан Арќалыќ политех-
никалыќ колледжініњ ѓимараты єбден ес-
кірген. 281 студент аспазшы, машина жєне
техникаларды жμндеу, сылаќшы, тігінші,
баѓдарламашы, электрші, шаштараз маман-
дыѓы бойынша ѓимараттыњ тек бірінші ќаба-
тында білім алуда. Ќалѓан екі ќабат оќуѓа
жарамсыз. Облыс єкімі колледжге єдейілеп
соѓып, мєселеніњ шешімін ќарастырды.

Ќала єкімшілігі к‰рделі жμндеу ж±мыс-
тарына ж±мсалатын шыѓынды есептеп,
сызбасын да дайындап ќойѓан. Артынша
‰ш ќабатты ќалыпќа келтіріп, медицина-
лыќ колледжді де осында кμшіргісі келеді.
Ењ бастысы, жылу ж‰йесін тартып, ќ±быр-
ларды жμндеу керек.  Жоспар бойынша
барлыќ ж±мыстарды ж‰зеге асыру ‰шін
500 млн. тењгеден астам ќаражат ќажет.
Сондай-аќ, єр мамандыќты оќытуѓа
ќажетті ќ±рал-жабдыќтарды да санатќа
кіргізгенімен, олар кешеуілдейді, себебі
ќаржы тапшы. Ал, колледждіњ кμркін
кіргізуге облыс єкімі уєде етті.

– Айтулы білім ошаѓында шетелден
тєжірибе жинап келген мамандар ж±мыс

 Диќан – мєрт,
жер – жомарт

Облыс єкімі єуелі егіс алќабына атба-
сын б±рды. Жол жиегінен ќараѓанда жа-
нарыњды жаулайтын тамаша кμрініс.
Ќатар тізіліп, жер жыртып ж‰рген трактор-
лар. Б±л – "Возрождение 2004" ЖШС-ніњ
диќандары. 2004 жылдан бері егін егіп,
μњірді μнімімен ќамтамасыз етіп отырѓан
ірі серіктестіктердіњ бірі. "Возрождение
2004" шаруашылыѓыныњ жалпы аумаѓы –
18 000 гектар.  Соныњ 16 500 гектары –
егістік алќап. Ал, ќалѓаны – жайылымдыќ
жерлер.

– ¤ткен жылы гектарына 8,9 центнер
μнім алдыќ. Биыл былтырѓы межеден
асып т‰суді кμздеп отырмыз. Жыл сайын-
ѓы ж±мсалатын аќша 20-70 млн.тењгені
ќ±райды. Негізгі жасалатын аграрлы-тех-
никалыќ операциялар: ќар ±стау, ылѓал-
дылыќты саќтау, арам шμптерді жою, жер
жырту сияќты ж±мыстар. Єзірше бєрі ой-
даѓыдай, – дейді серіктестік директоры
Алексей Журавский.

Арќалыќ ќаласыныњ єкімі Ѓазиз Бекм±-
хамедовтыњ айтуынша, егіс науќанына
258 тауар μндіруші ±жым ќатысып отыр.
Оныњ отызы – жауапкершілігі шектеулі се-
ріктестік, 228-і – т‰рлі шаруа ќожалыѓы. Ке-
ректі техниканыњ бєрі дайын. Егін егуді 2-
ші маусымѓа дейін аяќтауды жоспарлап
ќойѓан.

Архимед М±хамбетов барынша сапалы
μнім алуды, ж±мысты уаќытылы істеуді
тапсырып, астыќты μлке диќандары
ќашанда, ќай жаѓынан да μзге μњірлерден
оќ бойы озыќ т±ру керек екенін айтты.

Шойын жол
Ш±баркμлмен
жалѓанѓалы...

Ењ алѓаш 1956 жылы иін далаѓа алѓаш-
ќы ќ±рылыс салушы комсомолдардыњ екі
тобы келді. Содан бері Арќалыќ бой
кμтеріп, аты баршаѓа мєшћ‰р болѓаны
белгілі. Сол кездегі жас ќаланыњ бойына
ќан ж‰гіртіп, тіршілігіне нєр берген темір
жол вокзалыныњ б‰гінгі жай-к‰йімен облыс
єкімі де танысты. 1974 жылы т±рѓызылѓан
ѓимаратќа екі жыл б±рын ЌТЖ ќаржысы
есебінен к‰рделі жμндеу ж±мыстары
ж‰ргізілген еді.

– Жањарып, жанданѓан Арќалыќ темір
жол вокзалынан Ќазаќстанныњ бірќатар
аймаќтарына жєне кμршілес Ресейге
ќарай жол ашыќ. Сонымен ќатар, 45
пєтерлік кμпќабатты ‰й салынып, осы ме-
кеменіњ 12 ќызметкеріне баспана берілген.
К‰ту залыныњ кμлемі – 70 адамдыќ. Ќосым-
ша орындыќтар ќарастырылѓан. 3 билет
сату кассасы бар, біреуі  арнайы м‰мкіндігі
шектеулі жандар ‰шін ашылѓан. Жалпы,
ќаладаѓы темір жол вокзалы б±рынѓысы-
нан кμш ілгері,– дейді "Арќалыќ" бекетініњ
басшысы Зейнеш Баймаѓамбетова.

2014 жылдыњ тамыз айынан бастап
Арќалыќ-Ш±баркμл темір жолы пайдала-
нуѓа берілген болатын. Осы мерзім ішінде
9 млн. 476 мыњ тонна ж‰к тасымалданды.
Бастапќы жоба бойынша ‰ш ж±п пойыз
μткізу жоспарланѓан. Болашаќта жолау-

істейді. Жыл сайын шєкірт саны да артып
келеді. Єлеуеті єлді. Тек осы апатты жаѓ-
дайдаѓы ѓимаратты аман алып ќалсаќ
екен, – дейді колледж директоры Асќар
Оспанов.

Б±дан μзге №4 орта мектепте жμндеу
ж±мыстары ж‰ргізіліп жатыр. Білім меке-
мелерініњ жаѓдайын жаќсарту ‰шін облыс
басшылыѓы аянып ќалмайды. Балаларѓа
барынша жања м‰мкіндіктер сыйлауѓа ты-
рысады.

Алќалы жиында

Облыс єкімі Архимед М±хамбетов бірне-
ше нысандарды аралап шыќќан соњ
жергілікті активпен кездесті. Жиында Тор-
ѓай μњірі туралы сμз болды. Аймаќ басшы-
сы Арќалыќ ќаласы мен Аманкелді, Жан-
келдин аудандарыныњ болашаѓын тал-
ќылады. Басты маќсат – моноќаланыњ
єлеуетін арттырып, облыс орталыѓынан
шалѓай жатќан елді мекендерге дем беру.

Мєжіліске билік μкілдері мен кєсіпкер-
лер, ќ±рметті азаматтар жєне ќала жана-
шырлары ќатысты. Кент ж±ртшылыѓыныњ
атынан єкім Ѓазиз Бекм±хамедов сμз
сμйледі:

– Арќалыќ – агро-индустриалды ќала.
Экономикасыныњ негізгі тірегі – μнеркєсіп
пен ауылшаруашылыѓы. Былтыр 2,4
млрд. тењгеніњ μнімін μндірді. Тау-кен
μндіру саласында "Ќазаќстан Алюминийі"
АЌ Торѓай боксит кен басќармасы т±раќ-
ты т‰рде ж±мыс істейді. ¤ткен жылы 1,5
млрд. тењге кμлемінде пайда т‰сірді. 121,2
мыњ тонна алюминий шикізаты жєне 65,0
тонна саз балшыќ алынды. Осы салада
907 адам ењбек етеді. Б±дан μзге "Сыбаѓа"
баѓдарламасыныњ аясында алдаѓы уаќыт-
та 320 ірі ќара сатып алу жоспарда бар.
"Арќалыќ ауылшаруашылыќ бекеті" ЖШС
мал басын 855-ке дейін кμбейтуді
кμздейді. Оныњ 320-сы – ірі ќара. Ќазірдіњ
μзінде 56 жылќы бар. Есеп бойынша, жыл
сайынѓы б±зау саны 280-ге дейін жетуі
м‰мкін. Ал бидай μндіруші "Торѓай элева-
торы" ЖШС мен "Арќалыќ ауылшаруашы-
лыќ бекеті" ЖШС 520 мыњ тоннадан ас-
там ±н шыѓарды, – деді ќала єкімі.

Аграрлыќ салада алпауытќа айнала
бастаѓан μњірдіњ тыныс-тіршілігін баянда-
ѓан Ѓ.Бекм±хамедов облыс басшысына
б±йымтайын да жеткізді. Ќала бюджетініњ
есебінен ќ±ны 7 млн.тењге т±ратын 25 орын-
дыќ автобус сатып алу ќажеттігін айтты.

Алќалы жиында жергілікті кєсіпкерлер-
ге де сμз берілді. Кєсібі μрге домалаѓан
бизнес μкілдері  болашаќтаѓы жоспарла-
рын алѓа тартты. Ќ±с фабрикасы, кен
μндіру, егіс алќабыныњ ќожайындары μз
ойларымен бμлісіп, кењесті. А.М±хамбетов
керек жаѓдайда кμмекке єзір екенін
білдірді, тек єр ењбек μз жемісін берсін
дейді.

Облыс єкімі Арќалыќ ќаласыныњ биыл-
ѓы 60 жылдыќ мерейтойына елдіњ єр
ќиырында ж‰рген жергілікті кєсіпкерлерді
шаќырып, μз мектебініњ, μз ќаласыныњ
г‰лденуіне ќол ±шын беріп, перзенттік бо-
рыштарын μтеу керек екенін атап μтті.
Облыс орталыѓында басталѓан "Кμркейе
бер, Ќостанай!" акциясын ‰лгі етіп, б±л
шараныњ осы жаќта да белењ алуын
б±йырды. Игі жоба дєст‰рге айналуы тиіс.

Арќалыќ ќаласы.

1-бет

 Арќалыќ алѓа ќарайды

Торѓайда Болат Халыќ±лы
Ќосќолов деген жеке кєсіпкер бар.
Торѓай μњіріндегі  жолдарыныњ
354 шаќырымы осы жеке
кєсіпкердіњ ќарауында. Тарќатып
айтсаќ: Ш±балањ–Кμкалат–Ќара-
су; Торѓай–Шеген–Аќшыѓанаќ;
Тоќанай–Саѓа–Бидайыќ. Осы
аты аталѓан жолдарѓа ќыстыњ
ќаќаѓан аязында, ќара боранын-
да халыќќа мінсіз ќызмет етіп келе
жатќан азамат Болат Ќосќолов-
тыњ ењбегіне тєнті боласыз. Сон-
дыќтан да біз осы бір атан жілік,
атпал азаматќа с‰йікті газетіміз
арќылы рахмет айтуды жμн кμрдік.
"Бірінші азаматтыњ отбасы орныќ-
ты болса, сол азаматтыњ басына

ќонѓан баќтыњ орныќты болуына
себеп болады" – дейтін халыќ сμзі
бар.  Ќосаѓы Г‰лнар Болатпен
μмірі ењбекпен жаралѓандай десе

де болады. Болат пен Г‰лнардыњ
балаларыныњ тєрбиелі, бєрі де
жоѓары білімді, тегіне тартќан жан-
дар. Текті болатыны – Халыќ
аѓамыз оќу-аѓарту саласында зей-
неткерлікке шыќќан, кейін елдіњ
тілегін тілейтін батагμй ќария бол-
ды.  Міне, жаќсыдан тараѓан
т±ќым Болат мырзаѓа μзініњ аза-

маттыќ адамгершілік ќасиетімен
μзініњ туѓан еліне есептеспей
адал ќызмет істеп келеді. Ќыстыњ
боранда жолды басып ќалѓан

уаќытта ешќандай сылтау айтпай
талай адамды ќатерден, бейнет-
тен аман алып ќалды. ¤зініњ
ж±мыс кестесіне ќарамай-аќ  ха-
барласќан  талай жолаушыларѓа
кμмек берді. Єсіресе, ќыс айла-
рында халыќќа кμрсеткен ќызметі
бір тμбе. Ал жыл он екі ай жауын-
шашыннан соњ тілім-тілім,ойыќ-

жырыќ  болѓан жолды іле ќайта
б‰тіндеп, тегістеп   талай жолау-
шылардыњ батасына бμленді.

Мен  осы биыл 13 мамыр к‰ні
Торѓайдан ке-
ле жатыр едім.
Болат Ќосќо-
ловтыњ жаќсы
ісініњ ‰стінен

шыќтым. Торѓай–Кμкалат кμтер-
ме жолыныњ солт‰стік бμлігінде
бір топ техниканыњ т±рѓанын
кμріп, єдейі б±рылдым. Мен ой-
ладым ‰лкен жол бμлімініњ бри-
гадасы шыѓар деп. Б±л техника-
лар  екі  "К-700", ‰ш ќ±м тиегіш
машина, бір жер ќазатын техни-
ка  ж±мыс істеп ж‰р екен. Жол

бойы тμселген ‰йулі т±рѓан
ќ±мдарды кμріп: "Мына ќ±мдар-
ды неге жолѓа ‰йіп жатсыњдар?"
деп с±радым. Ќ±мды тμсеп бол-
ѓан соњ, сай ш±њќырдыњ бєрін те-
гістейтінін айтты. Б±рын-соњды
м±ндай ж±мыстарды жол бойы-
нан кμрмеген мен ж±мыс істеп
жатќан азаматтарѓа "Ењбектеріњ
еленсін" деп шын ж‰ректен ба-
тамды бердім.

М±ндай ел игілігіне ж±мыс істеп
жатќан жігіттерге елдіњ ыќылас-
алѓысы бμлек. Сондыќтан  газет
арќылы жеткізуді жμн кμрдім.

К.КАРБОЗОВ,
Жанкелдин ауданыныњ

Ќ±рметті азаматы.
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Ел тєуелсіздігін жырѓа ќосты

Ќостанай ќаласы єкімдігініњ
мєдениет жєне тілдерді дамыту
бμлімі" ММ жєне "Ќостанай ќаласы
єкімдігініњ  мєдениет  жєне   тілдер-
ді дамыту бμлімініњ "Мирас" мєде-
ниет  сарайы"  МКЌК  ±йымдасты-
руымен Ќазаќстан Республикасы
Тєуелсіздігініњ  25 жылдыѓына ар-
налѓан "Тєуелсіз елім, т±ѓырыњ
сеніњ биікте!" таќырыбында аймаќ-
тыќ аќындар айтысы мєресіне
жетті. Б±л μнер сайысыныњ маќса-
ты – ±лттыќ рухани ќ±ндылыќтар не-
гізінде жастарды отаншылдыќќа,
бірлікке, ынтымаќќа, ел тарихына,
ќаћармандыќќа тєрбиелеу, ±лттыќ
дєст‰рі мен мєдениетіне, єдеби
м±расына ќ±рметпен ќарау єрі сμз
μнері арќылы тарихи ±лы т±лѓалар-
ды ±лыќтап, ерліктерін  насихаттау
еді. Айтысќа Ќостанай жєне Арќа-

тулыќ пен бірліктіњ т±ѓыры", институт студенттері:
А.Ќайырбекова – "Этнокультурное положение Кос-
танайской области (2009-2015)", З.Алданазарова –
"Патриоттыќ тєрбие – халыќтар достыѓы мен бірлі-
гініњ негізі", А Исмаилова – "Ќазаќстан – бейбітшілік
пен келісім єлемі", С.Самедова – "¦лтаралыќ келісім
– Ќазаќстан халќыныњ бірлігініњ негізі" таќырыпта-
рындаѓы баяндамалары тыњдалып, бейнероликтер
кμрсетілді. С‰йсінерлігі ќазаќ тілінде баяндама жа-
саѓан студенттердіњ дені μзге ±лт μкілдері.

Баяндамашылар μз сμздерінде соњѓы бес ѓасыр-
да ќазаќ халќыныњ тєуелсіздік жолында ‰ш ж‰зден
астам ±лт-азаттыќ кμтерілісті бастан μткергенін тілге
тиек етті. Сондай-аќ, Тєуелсіздік жылдарындаѓы
Ќазаќстанныњ жетістіктері жєне мемлекетті дамыту-
да Елбасы Н.Є.Назарбаевтыњ рμліне ерекше тоќтал-
ды.

Дμњгелек  ‰стел  соњында ќатысушыларѓа алѓыс
хат тапсырылды.

Арќалыќ ќаласы.

Ы.Алтынсарин атындаѓы Арќалыќ мемлекеттік
педагогикалыќ институтында осындай атаумен
Ќазаќстан Республикасыныњ Тєуелсіздігініњ 25 жыл-
дыѓына жєне Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ
негізгі ж±мыс баѓыттарын талќылауѓа арналѓан дμњге-
лек ‰стел μткізілді. Оѓан институттыњ профессор-
оќытушылар ќ±рамы, студенттер, колледж, мектеп
м±ѓалімдері жєне "Н±р Отан" партиясы ќалалыќ фи-
лиалыныњ μкілдері ќатысты. Модераторы п.ѓ.к., ѓылы-
ми ж±мыстарды ±йымдастыру жєне халыќаралыќ
байланыс проректоры Г.А.М±сабекова.

Шара барысында АрќМПИ оќытушысы М.¤теулі
– "Толеранттылыќ – Ќазаќстандыќ ќоѓамдаѓы келісім
‰лгісі", Ы.Алтынсарин атындаѓы гимназияныњ
м±ѓалімі Г.Ќ±рманѓалиева – "Наш великий независи-
мый Казахстан глазами детей", медициналыќ кол-
ледждіњ оќытушысы С.Оташева – "Ассамблея – та-

лыќ ќалаларыныњ жас аќындары
ќатысып, шеберліктерін байќатты.
Ќазылар алќасыныњ ќ±рамында
Ќазаќстанныњ халыќ аќыны, А.Бай-
т±рсынов атындаѓы Ќостанай мем-
лекеттік  университеті  "¤нер" сту-
диясыныњ жетекшісі Єсия Беркено-
ва, Ќазаќстан Жазушылар одаѓы-
ныњ м‰шесі Ѓ±мар Ахметчин, Халы-
ќаралыќ "Шабыт" фестивалініњ
дипломанты, Ќостанай облыстыќ
меценаттар клубыныњ "Шабыт"
сыйлыѓыныњ иегері Мешіт Ѓазиз-
±лы болды.

Єбден іріктелген сμз μнері дода-
сына тμрт ж±птан ќосылѓан аќын-
дар шеберліктерін сынады. Олар
ел-жер тарихын, б‰гінгі ќоѓамныњ
кμрінісін, халыќтыњ т±рмыс-
тіршілігін жырѓа ќосты.

Байќаудыњ нєтижесінде, бірінші
орынды арќалыќтыќ Ќайролла Ха-
физ иеленсе, екінші жєне ‰шінші
орындарды Нєрия Аќбаба мен
Н±рс±лтан Ќасым μзара бμлісті.

СУРЕТТЕ: айтысќа ќатысќан
бір топ аќындар.

"Бейбітшілік пен келісім –
тєуелсіздік жетістігі"

Аманкелді аудандыќ орталыќ
кітапханаѓа ќарасты ауыл кітапха-
наларыныњ арасында Тєуелсіздігі-
міздіњ 25 жылдыѓына, Ќостанай об-
лысыныњ 80 жылдыѓына орай ап-
талыќ μтуде.

Ежелден еркіндік ањсаѓан ќазаќ
елініњ ањсаѓан м±раты ењселі ел
болу еді. Еліміздіњ сан мыњдаѓан
жылдар бойы аса шытырман талас-
тартыспен мемлекетіміздіњ μсіп-
μніп, шыњѓа жетіп μркендеуі жолын-
даѓы ата-бабамыздыњ ањсаѓан ер-
кіндігі – ол μз алдына Тєуелсіз болу
еді. Бабалардыњ  арманы, аналар-
дыњ тілегі болѓан баќыт – тєуел-
сіздік алаќанымызѓа ќонды. Б±л к‰н-
ге ќан тμгіссіз, бейбіт т‰рде ќол жет-
кізіп, елімізді єлемніњ μркениетті
мемлекеттерініњ ќатарына ќостыќ.
25 жыл ішінде Тєуелсіз ќазаќ елін
ќалыптастырып, нарыќтыњ ќиын
μткелдерінен аман μтіп келеміз.

Жаќында ‡рпек ауылдыќ кітап-
ханасыныњ ±йымдастыруымен "Бо-
лашаќты н±рландырѓан – Тєуел-
сіздік" атты мерекелік кеш μтті. Кеш-
тіњ маќсаты – оќырмандар бойын-
да тєуелсіздікке деген ќ±рметті

ќалыптастыру, оќушыларды ел-
жандылыќќа,  туѓан жерді ќ±рмет-
теуге тєрбиелеу жєне оќырмандар-
дыњ кітапќа деген ќ±рметін артты-
ру. Кешке Аманкелді аудандыќ мє-
дениет жєне тілдерді дамыту бμлі-
мініњ бас маманы С.Кадиршинов,
орталыќ кітапхана директоры Р.Єл-
маѓанбетова, кітапхана єдіскері
К.М±сабаева ќатысты.

Ауыл кітапханашысы М.Н±ржа-
нова кіріспе сμз сμйлеп, оќырман
ќауымды 6 бμлімнен т±ратын кітап
кμрмесімен  таныстырды. Мемле-
кетіміздіњ єн±раны орындалып,
ауыл єкімі Жаќыбаев Ѓалымжан
Т±рлыѓ±л±лы ќатысушыларды ме-
рекемен ќ±ттыќтап,  ел тєуелсіздігі
жайында айтып μтті. Кешті ауыл
кітапханасыныњ оќырмандары Са-
ќан С±лушаш жєне Єсет±лы Арсен
ж‰ргізді. Ќасымов Єлім жетекшілік
ететін кітапхананыњ т±раќты оќыр-
мандары "Єр жылдан сыр шертеді"
бμлімінде еліміздіњ єр жылдардаѓы
жетістіктерін айтып μтті. Ауылдыќ
кітапхана оќырманы Хайролла
Талшынныњ "Тєуелсіздік" μлењі,
аѓайынды Балахметовтердіњ "Бай-

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

Болашаќты н±рландырѓан –
Тєуелсіздік

таќ елім – Ќазаќстан" єні, Н±рг‰л
Єбілбаеваныњ жетекшілігімен
"Сымбат" бишілер тобы орындаѓан
"Толќын" биі,  ќыздар тобы орын-
даѓан "Желтоќсан желі" єні кμпшілік
кμњілінен шыќты.

Б±л іс шараныњ жаќсы μтуіне кі-
тапхананыњ т±раќты оќырмандары,
директордыњ тєрбие ісі жμніндегі
орынбасары Серік Ж±мабеков, мек-
теп кітапханашысы Ж±маг‰лсім
Жетпісбаева, музыка пєнініњ м±ѓа-
лімі Жанкелді Байкенов ауылдыќ
кітапханаѓа μз кμмектерін беріп, ат-
салысты. Кештіњ соњѓы бμлімі Ќос-
танай облысыныњ 80 жылдыѓына
арналды.  Жергілікті сазгер Темір-
жан Жетпісбаевтыњ "Торѓайым"
єнін ауыл жєне мектеп кітапхана-
шылары орындап, мерекелік кешті
аяќтады. Кеш соњында кітапхана
директоры Р.Єлмаѓанбетова жєне
кітапхана єдіскері К.М±сабаева сμз
кезегін  алып, ауыл єкіміне, мектеп
±жымына, оќырмандарѓа алѓыста-
рын білдірді.

Майраш Н¦РЖАНОВА,
‡рпек ауылдыќ округініњ

кітапханашысы.
Аманкелді ауданы.

Т¦ЛЃА

ОЛЖАС ТУРАЛЫ С¤З

Олжас  μлењ  оќып  т±р.
Сањќылдаѓан с±њќардай.
¤лењі толѓан ой, тебіреніс.
¤зі ќандай, кμзі ќандай сым-
батты. Киім киісі, ж‰ріс-т±ры-
сы –  бєрі-бєрі ерекше, бєрі
де жарасымды, бєрі де
‰йлесімді.

Аќынды алѓаш кμрген
біздіњ ќозѓалуѓа шамамыз
жоќ. Сілтідей тынып, ±йып
ќалыппыз. Алматыѓа оќуѓа
т‰скен кезіміз.

Содан бєріміз Олжасты
оќыдыќ. Содан бєріміз Ол-
жасты жаттадыќ. Кезінде
оныњ "Адамѓа табын, жер,
енді!" поэмасын μзіміз де
жатќа соѓа беретінбіз. Жєне
Олжасша оќыѓымыз, соныњ
мєнеріне салѓымыз келетін.
Ол ќайдан болсын. Біраќ
кейде жолдастардыњ бас
ќоса ќалѓанда "Олжастыњ
μлењін оќып жібер" дейтіні
бар. Оќимын.

Кружись, айналайн,
земля моя!

Как никто,
Я сегодня тебя понимаю,
все болезни твои на себя

принимаю,
Я кочую, кружусь по

дорогам твоим...
– Таѓы, – дейді.
Жалѓастыра жμнелем.
Сволочь – не мелочь,
общественное явление.
Узнать их не просто:
Их цвет отличительный –

серость...
Осы кезде даусымды да

дірілдетем, жанарды да
μткірлеймін.

‡йткені мен Олжаспын.
Ол меніњ айтар ойымды,
меніњ іштегі шерімді тарќа-
тып отыр...

Б±л жазбалар Олжекењ
туралы естелік емес, єрине.
Сол кездегі балањ жігіттіњ
аќынѓа табынуы, кμзсіз-
сμзсіз табынуы. ¤йткені
μлењ, наѓыз μлењ ќ±дыреті
сол, ол μзіне тартып, ќ±ша-
ѓына ќысып, баурап алады,
ќаныњды басыња шыѓарып,
ж‰регінді ж±лќылайды. Селк
еткізеді, серпілтеді.

Біраќ аќынныњ да аќыны
бар. Дєл μз басым Олжастай
аќынды кμргенім жоќ.

Олжас Омар±лыныњ ал-
пыс жылдыќ мерейтойы ке-
шінен берілген телерепор-
тажда марќ±м Хамит Ерѓали
атамыз тосын ой айтты. Ол

былай деді:
– Олжас – аќын. Тіпті

ќ±дай с‰йер ќылыѓы болма-
са да – аќын.

Шалыњ кμлтектеген жоќ.
Турасы осы.

Біраќ Олжекењніњ Ќ±дай
да, адам да, дос та, д±шпан
да с‰йер, тєнті болар ќаси-
еттеріњде сан жоќ, оны са-
наудыњ μзі де артыќ. Біз
осындай ±лымызѓа, осындай
аќынымызѓа, осындай аза-
матымызѓа маќтануѓа тиіс-
піз. Оны алаќанѓа салып,
аялауымыз керек. ¤йткені
Олжастар – ±лтымыздыњ
тμлќ±жаты, Ќазаќ десе ойда
Олжас т±рады. Б±л сμзімді
біреу ќ±птар, біреу ќ±птамас.
Єњгіме онда емес. Єњгіме
оныњ заманына дμп туѓаны-
на. Ол μз μлењін орысша
жазбаса орыстардыњ да ±лы
емес, жер бетіндегі халыќ-
тардыњ бєрімен бірдей
екенін ќалай дєлелдер еді.
Дєлелдегені емес пе "AЗ иЯ"
кітабы шыќќанда аузы алты
ќарыс Мєскеу академиктері
мен Саяси Бюроныњ да селт
ете ќалѓаны, сμйтіп сезікті
секірді. Оны істеген осы Ол-
жас. Содан талай таяќ та
жеді, алпауыт аппарат жуса-
тып алуѓа тырысты. Жусама-
ды жайсањым.

Сол заманда м±ны Олжа-
сымыз ѓана айта алды. Бір
μлењін  "Биссмилла!"  деп
бастаѓан, аруаќќа сыйынѓан
аќынды Ќ±дай саќтады.
Єйтпесе Маѓжан мен Ах-
меттіњ кейпін киіп кете берер
ме еді, кім білсін...

Мен Олжасты ќайталап
оќып отырмын. Єдейі орыс-
шасын оќимын:

Мир,
Земля,
шар земной –
Сочетание слов,
Сочетание народов
Мечей
И судеб,
Сколько твердых копыт
Над тобой пронеслось!
Сіз де Олжасты оќыњыз,

оќырман!
Олжаста Тєуелсіздік рухы,

ата-баба ар-намысы мен
халќымыздыњ зердесі бар.
Олжаста μрлік, Олжаста
±лылыќ, Олжаста кішілік
бар. Тауларды аласартпай,
даланы асќаќтатќан к‰ш бар
Олжаста.

Олай болса, таѓы да Ол-
жасты оќиыќ, аѓайын!

Сєлім
     МЕЊДІБАЙ
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¤ткен жылы ЌР азаматтыќ-процесстік, ењбек,
зейнеткерлікті  ќамтамасыз  ету,  єкімшілік ќ±ќыќ-
б±зушылыќ  туралы  кодекстері мен "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл туралы" Зањына
μзгерістер енгізілді.

Ал 2016 жылдан бастап еліміздіњ жања азамат-
тыќ процесс кодексі ќолданысќа енгізілді. Ењ т‰бе-
гейлі μзгеріс – ол салауатты сот ж‰йесіне кμшу:
жања  АЌК бірінші аппеляциялыќ, кассациялыќ
жєне ќадаѓалау инстанциясы соттарынан т±ратын
ќазіргі 4-звенолыќ ж‰йесініњ орнына бірінші ап-
пеляциялыќ жєне   кассациялыќ инстанциясы со-
тын кіргізіп, 3 звенолыќ сот ж‰йесі бекітілді.
К‰шіне  енген  сот  актілерін  ќайта ќарастыру
бойынша ќадаѓалау инстанциясы μкілеттігі ЌР
Жоѓары сотыныњ арнайы сот алќасы ±сынѓан кас-
сациялыќ инстанциясында ж‰зеге асырылатын бо-
лады. Б±дан былай облыс жєне оларѓа тењістіріл-
ген соттар ж‰йесінде кассациялыќ сот инстанция-
сы ќысќартылады.

Медиацияны пайдалану ауќымы артты, алдаѓы
уаќытта "бітімгер-судья" процессуалдыќ т±лѓа
пайда болады. "Партисипативтік рєсім" – адвокат
кμмегімен ќ±растырылѓан бітімгершілік келісім
атауымен жања институт ќ±рылды. Бітімгерлік
кезінде мемлекеттік бажды ќайтару ынта ретінде

Облыс ж±ртшылыѓы,
ќала берді, б‰тіндей
еліміз Ќ±дайќ±ловтар
єулетін жаќсы біледі.
‡лкен отбасыныњ иесі,
ауыл шаруашылыќ
μндірісініњ білгір
±йымдастырушысы Кєрім
Ќ±дайќ±л±лыныњ бес ±лы
болды: Сєбит, Жєзит,
Уахит, М±хтар, Жаѓыпар.
Ќандай азматтар еді,
шіркін… бєрі де ел
аузындаѓы ±лаѓатты
±ландар-тын.

Б‰гін  біз сол аѓайынды бе-
сеудіњ ‰лкені Сєбит Кєрім±лы
туралы сμз ќозѓамаќпыз. "Єке
кμрген оќ жонар". Сєбит те єке
‰лгісімен ауылшаруашылыќ
маманы болды. Тыњ тμсіндегі
кењшарлар дамып, машина-
трактор паркі жања техникамен
толыѓа т‰скен сєтте жас жігіт
осы салаѓа келді. Алматы ауыл
шаруашылыќ институтын
бітірген жас маманды єуелі
комсомол ж±мысына жекті, об-
лыстыќ комсомол комитетініњ
н±сќаушылыѓына жіберді.

Біраќ ауылда туып, ауылда
μскен μрен кењ жазыќты, ќай-
наѓан ењбекті, диќандар орта-
сын ќалады. Сμйтіп ол 1959
жылы Ќамысты ауданындаѓы
"Орќаш" кењшарына бас инже-
нер болып ауысты. Жігерлі жас
бірден ел назарын μзіне ауда-
рып, болашаѓы зор маман
екенін кμрсетті.

Ол кезде ауданда мыњ жа-
рымдай трактор жєне соншама
комбайн, басќа да мыњдаѓан
к‰рделі машиналар болатын.
Егіс кμлемініњ μзі 600 мыњ гек-
тарѓа жететін.

Техникаѓа ќызмет кμрсету,
оларды  тиімді пайдалану, ќо-
салќы бμлшектермен ќамтама-
сыз ету, жања техникаѓа тапсы-
рыс  беру – бір сμзбен айтќан-
да, техникаѓа ќамќор болар
"Целинсельхозтехника" ±йы-
мына ерекше жауапкершілік
ж‰ктелетін. Ќамыстыдаѓы бμ-
лімшеніњ ж‰гі м‰лдем ауыр еді:
жер шалѓай, тыњда орнаѓан
кењшарлар арасы ќашыќ, тех-
ника тілін жетік білетін кадр аз.
Міне, дєл осындай сєтте Сєбит
Кєрім±лына ойламаѓан жерден
±сыныс т‰сті. Аудандыќ партия
комитетініњ бірінші хатшысы
Алексей Ярмоленко жас жігітке
"Целинсельхозтехника" аудан-
дыќ бμлімшесініњ бас инже-
нері ќызметін ±сынды.

– Аяќ алысыњды жіті баќы-
лап ж‰рмін, ќолыњнан келеді.
Тыњда техникасыз іс бітпейді,
диќан ‰шін б±л ењ басты сала,
– деді.

Сєбит келісті. Ауылшаруа-
шылыќ техикасыныњ єр бμлше-
гін бес саусаѓындай білетін жас
маманѓа енді басшылыќ, адам-
дармен ж±мыс істеу ќырларын
‰йренуге тура келді. Жања тех-
никаѓа тапсырыс беру, аса зєру
босалќы бμлшектерді табу, сов-
хоздардаѓы машина-трактор
шеберханаларына кμмек кμр-
сету, ауданныњ ќоѓамдыќ μмірі-
нен ќалыс  ќалмау – к‰нделікті
атќаратын іске айналды.

Арада екі жыл μткенде Сє-
бит Кєрім±лы "Целинсельхоз-
техника" аудандыќ бμлімшесі-
ніњ басшысы болып таѓайын-
далды. Б±л кезде мекеме "Каз-
сельхозтехника" аталѓан, ж±-
мыс ауќымы да ±лѓая т‰скен,
аудандаѓы ењ бір беделді ме-
кемелердіњ бірі де сол бола-
тын. Осынау ќызметтен аудан
басшылыѓына таѓайындау да
дєст‰рге енген т±с еді.

Сєкењ ауданда "Казсельхоз-
техниканыњ" жања жμндеу
кєсіпорнын салу ќажеттілігін
т‰сінді, т‰сінді де жоѓары жаќќа
±сыныс  айтты. Аќыры ойѓа ал-
ѓан іс тиянаќты ж‰зеге асыры-
лып, талай техникаѓа к‰рделі
жμндеу μздерінде атќарыла
бастады.

Іскер басшы туралы жиі ай-
тылатын болды. Облыста да
беделі жоѓары еді. Соныњ нєти-
жесінде талай жоѓары награда-
ларѓа ие болды, "Ќ±рмет Бел-
гісі" орденімен екі мєрте мара-
патталды.

Сєкењді білетін жандар
оныњ іскерлігін, білімі мен
біліктілігін, бауырмалдыѓы мен
кішіпейілдігін жыр ќылып айта-
тын. Достары да кμп еді. Ќолы
ќалт етсе, балыќ аулайтын,
ањшылыќќа шыѓатын. Бауыр-
ларына ќамќор еді. Інілерініњ
атаѓы да алысќа кетсе – ол да
аѓа аќылы мен ‰лгі-μнегесініњ
жемісі болатын. Б±л туралы
атаќты Жєзит Кєрім±лынан да
талай естіп едік. Ауданда бірге
ќызметтес болѓан кμптеген аза-
маттар Сєкењ туралы аѓынан
жарыла аќжарма сыр шертіп
отырар еді.

Ел ыќыласыныњ белгісіндей
б±л к‰ндері Ќамысты селосын-
даѓы бір кμше Сєбит Ќ±дайќ±-
лов есімімен аталады.

СУРЕТТЕ: Сєбит Ќ±дайќ±-
лов.

(Сурет  редакция м±раѓа-
тынан алынды)

ТЕХНИКАЃАТЕХНИКАЃАТЕХНИКАЃАТЕХНИКАЃАТЕХНИКАЃА
тіл бітіргентіл бітіргентіл бітіргентіл бітіргентіл бітірген

Ќыдырбек
         ЌИЫСХАН¦ЛЫ

Ќ¦ЌЫЌТЫЌ МЕКТЕП

Сот орындаушысыныњ
ќызметіне кедергі кμп

¦лт жоспары баѓдарламасы-
ныњ 27-ќадамында жекеменшік
сот орындаушылар институтын
одан єрі дамыту єрі сот орындау-
шыларыныњ мемлекеттік ќыз-
метін біртіндеп ќысќарту наќты
кμрсетілген. Ал б‰гінгідей эконо-
микалыќ даѓдарыс уаќытында
мемлекет ќазынасын толтыруда
сот орындаушылары белсенді
т‰рде ж±мыс істеуі керек. Ол
‰шін мамандар борышкерлерді
єкімшілік жауапќа тартатын жа-
заѓа дейін бармаќ.

Облыстыќ єділет департамен-
тінде осы мєселені кμтерген
жиын болып μтті. Б±л сот орын-
даушылары институты ќ±рылѓа-
лы алѓаш рет ±йымдастырылып
отыр екен. Басќосуѓа прокурату-
ра,  ІІД,  μњірлік  жеке сот орын-
даушылары  палатасы  μкілдері
ќатысты.

Ќазіргі тањда облысымызда 51
жеке сот орындаушысы бар.
Олардыњ кμп бμлігі ќалаларда
ж±мыс істейді. Жыл басында сот
орындаушыларыныњ ќолында
борышы барларѓа ќатысты жал-
пы 56,8 мыњ іс болып, онда 52,5
млрд. тењгеге жуыќ ќаражат ќор-
даланып т±рѓан. Б±л жμнінде де-
партаменттіњ жеке сот орындау-
шыларыныњ ќызметін ±йымдас-
тыру бμлімініњ басшысы Г‰лнар
Сыздыќова жылдыњ алѓашќы
тоќсаныныњ ќорытындысына
сілтеме жасай отырып баяндады:

– Аталѓан істердіњ 8,8 мыњнан
астамы аяќталып, мемлекетке  5,6
млрд. тењгеге жуыќ ќаржы

μндіріліп алынды. Биылѓы жылы
былтырѓыѓа ќараѓанда, 8,7 мыњ-
нан артыќ істіњ келіп т‰скенін
айта кеткен жμн. ¤ткен жылдыњ
бірінші тоќсаны мен биылѓы
мерзімді салыстыратын болсаќ,
μндіріп алу 20% тμмендеп кет-
кенін байќаймыз.

Азаматтар мен зањды т±лѓа-
лардан жеке сот орындаушыла-
рына ќатысты шаѓымданѓан 76
μтініш т‰скен болса, соныњ ал-
тауы Єділет министрлігі арќылы
келген. Г‰лнар Сыздыќова ша-
ѓымданушылардыњ кμбі борыш-
керлерді тіркейтін "Б‰ркіт" база-
сынан борышын μтеп болѓан соњ
аты-жμндерініњ уаќытында алы-
нып тасталмайтынына немесе
мамандардыњ ќателігінен бо-
рышкер емес азаматтардыњ аты-
жμндерініњ тіркеліп кететініне
шаѓымданатынын айтты. Бμлім
басшысы жеке сот орындаушы-
ларыныњ кейбір єрекетсіздігін,
соныњ ішінде процессуалдыќ
ќ±жаттардыњ ай-к‰нін белгіле-
меуі, оѓан ќол ќоймай, μндіріске
жіберуі, орындау μндірісі
жμнінде мєлімет жеткізбеуі
ќатарлы салѓырттыѓын тізіп
берді.

Осындай μрескелдіктерге ќа-
рамастан, облысымыздаѓы жеке
сот орындаушылары борышкер-
лердіњ шекара асып кетпеуіне
тосќауыл  ќою  жμнінен биылѓы
жылы республика бойынша
екінші орында екен. Ал μткен
жылы μњірлік жеке сот орындау-
шылары палатасы негізгі ±йым-
дастыру, ќаржы жєне ќ±жат ай-
налымы ж±мыстарын ж‰ргізу,
μндірістегі істерді орындау

тєртібі жμнінен еліміз бойынша
бірінші орынѓа кμтерілген.

Жиында жеке сот орындау-
шылары кейбір сот шешімі шы-
ѓып т±рѓан істерге полиция мен
прокуратура органдарыныњ ара-
ласа алмай, соныњ кесірінен
ж±мыстарына ‰лкен кедергі ке-
летінін жеткізді.  Бір ѓана мысал.
Сμз алѓан сот орындаушылары-
ныњ бірі μзі айналысып жатќан
к‰рмеуі ќиын іс жайында айтып
берді:

– Менде 2004 жылдан бері
мемлекетке ќарыз борышкер
тіркеліп т±р. Ќазір сол борыш-
керден берешегін μндіріп алу
μзімді тыѓырыќќа тіреп отыр.
Мєселен, оныњ 2 ж‰к кμлігі бар.
Борышкер сол кμліктерді жалѓа
береді,  олар кμрші Ресейдіњ же-
рінде ж‰к тасымалымен айналы-
сады. Мен сол м‰ліктерді тєр-
кілеу туралы сотќа арыз т‰сір-
дім. Сот біздіњ пайдамызѓа шешім
шыѓарды. Біраќ зањды ќ±жат
бола т±ра, ІІД мен прокуратура
оларды тєркілеуге єрекетсіздік
танытып отыр.

Ќостанай ќаласы прокуроры-
ныњ орынбасары Т.Ж‰сіпов сот
шешімдері орындалмаѓан жаѓ-
дайда, істі ж‰ргізген мамандар-
дыњ μздерініњ єкімшілік жєне
ќылмыстыќ жауапќа тартылаты-
нын жеткізді. Сол себепті, оларѓа
сот орындау ж±мыстарына нем-
ќ±райлы ќарамауын ескертті.
Сондай-аќ μз ыќтиярымен бере-
шегінен ќ±тылмайтын борыш-
керлерді де жауапќа тарту мєсе-
лесін кμтеріп, б±л жаѓынан про-
куратура органдары ыќпал етуге
єзір екендігін айтты.

ќарастырылѓан.
Енді мерзім уаќыты к‰нтізбелік емес, ж±мыс

к‰ндерімен есептелетін болады. Инстанциялыќ сот
шешімініњ шаѓымдану мерзімі 15 к‰ннен 1 айѓа
дейін ±зартылды. Б±л Жоѓары сотта болатын кас-
сацияны жењілдетіп, игерушілер барлыќ зор
кμлемді дауды  аппеляциялыќ дењгейде ќалдыруѓа
тырысады. Аппеляциялыќ к‰ннен кассациялыќ
мерзім  аралыѓы – 6 ай.  Инвестициялыќ єділет
институты ќ±рылды.

Кассациялыќ тєртіпте жењілдетілген іс ж‰ргізу
істері, бітімгерлік келісіммен аяќталѓан істер, та-
лап сомасы азаматтар ‰шін 2 мыњ АЕК аз, зањды
т±лѓаларѓа 30 мыњ АЕК кезінде, талап арыздан бас
тартќан кезде, банкрот болѓан жаѓдайда сот акті-
лері ќайта ќарауѓа жатпайды. Дегенмен, шешім-
дер осы Кодекстіњ 438 бабыныњ 6-шы бμлігінде
ќарастырылѓан ерекше негіздер бойынша ќайта
ќарастырылуы м‰мкін.

Ќазір прокурорлар μз процесстік м‰мкіндігін
‰ш єдіспен μндіреді: талап арыз беру, ќорытын-
ды беру жєне наразылыќ келтіру.

Б.АКРЕМЖАНОВА,
Ќостанай гарнизоны єскери

прокуратурасыныњ аѓа прокуроры,
єділет майоры.

Зањнамадаѓы μзгерістер –
заман талабы

"ЌТ": ЕЊБЕК ДАЊЌЫ М‡ЙІСІ

Сєлім
     МЕЊДІБАЙ

Білікті инженер Сєбит
Ќ±дайќ±лов туралы сыр



Ќостанай ќызы

720 мамыр 2016 жыл

Бір ќолымен бесікті тербет-
се, екінші ќолымен єлемді тер-
беткен аналарымыздыњ ќоѓам-
да алар орны ерекше. Балаѓа
тєрбие беруден бастап ќоѓам-
ныњ кез келген салаларында
ойып орын алѓан аналарымыз
жетерлік. Осы ретте саналы
ѓ±мырыныњ жарты ѓасырын
±лаѓатты ±стаздыќ жолына
арнап, жанќиярлыќ ерлігімен,
талайды тєнті еткен білімімен,
аќыл-парасатымен шєкірт есін-
де мєњгі саќталатын ±лаѓатты
±стаз, ардаќты ана Ќасќа-
таева Баќытк‰л Рахымжанќы-
зы осы мамыр айыныњ 17-ші
ж±лдызында мерейлі 70 жасќа
толып отыр.  "¦стаздыќ – ±лы
іс" деп кемењгер жазушы
М±тар Єуезов айтќандай,
±рпаќ тєрбиелеуде аянбай тер
тμккен аяулы ±стаздыњ
μмірдерегін  оќырман назары-
на ±сынамыз.

Ќасќатаева Баќытк‰л Ра-
хымжанќызы 1963 жылы Ќос-
танай ќаласындаѓы Ыбырай
Алтынсарин атындаѓы №1
мектеп-интернатты, 1968 жылы
Алматы ќаласы Єл-Фараби
атындаѓы Ќазаќ мемлекеттік
университетініњ механика-ма-
тематика факультетінде  білім
алды. 1968-1974 жылдары Ќос-
танай облысында математика
пєнініњ м±ѓалімі, 1975-2000
жылдары Ыбырай Алтынса-
рин атындаѓы Арќалыќ педа-
гогикалыќ институтында аѓа
оќытушы, доцент, кафедра мењ-
герушісі болып ќызмет істеген.
2000-2012 жылдары Ќазаќ
мемлекеттік ќыздар педагоги-
калыќ университетінде до-
цент, профессор ќызметтерін
атќарѓан. 2011-2014 жылдары
Абай атындаѓы Ќазаќ ±лттыќ
педагогикалыќ университетін-
де профессор ќызметін атќар-
ѓан.

Баќытк‰л Рахымжанќызы
1997 жылы "Болашаќ м±ѓалім-
дерді оќушылардыњ математи-
калыќ ќабілеттерін дамытуѓа
дайындау" таќырыбында кан-
дидаттыќ диссертация ќорѓап,
2000 жылы доцент атаѓын ал-
ѓан.

Сондай-аќ, 48 жыл ±стаздыќ
ќызметінде жоѓары математи-
каныњ барлыќ салаларынан
дєріс оќып, практикалыќ жєне
лабораториялыќ сабаќтарды
жоѓары ѓылыми-єдістемелік
дєрежеде ж‰ргізіп келеді.
Жыл сайын математиканы
оќыту теориясы мен єдістемесі
пєнінен "мастер-класс" μткі-
зеді. Ж‰з жиырмадан  астам
ѓылыми ењбектері баспада
жарыќ кμрген, оныњ ішінде  7 –
оќу ќ±ралы, 6 – єдістемелік
н±сќаулар, 2 – типтік оќу баѓ-
дарламасы, 3 – монография

КЕЛБЕТ

профессор Баќытк‰л Ќасќатаева
туралы сμз

бар.
Баќытк‰л Рахымжанќызы

2007 жылы "Жоѓары оќу орны-
ныњ ‰здік оќытушысы" болып,
2009 жылы "Болашаќ матема-
тика м±ѓалімін кєсіби дайын-
дауда оныњ  єдістемелік
ќ±зырлылыѓын ќалыптастыру"
таќырыбында докторлыќ дис-
сертация ќорѓады.

Ќазіргі тањда Ќасќатаева
Баќытк‰л Рахымжанќызы тек
μз елімізге ѓана емес, Ресей-
ге, Жапонияѓа, Польшаѓа, Лат-
вияѓа, Германияѓа, Америкаѓа
жєне таѓы басќа елдерге таны-
мал ѓалым. Ресей жаратылыс-
тану академиясыныњ (РАЕ)
корреспондент м‰шесі, Халыќ-
аралыќ аќпараттандыру ака-
демиясыныњ (МАИН) акаде-
мигі. Ѓылыми ењбектері ‰шін
Баќытк‰л Рахымжанќызы 2015
жылы Еуропаныњ "EUROPEAN
QUALITY" алтын медалімен,
РАЕ-ныњ (Ресей жараты-
лыстану академиясыныњ)
"LABORE ET SCIENTIA – ТРУ-
ДОМ И ЗНАНИЕМ" жєне
"PRIMUS INTER PARES –
ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ"
ордендерімен марапатталѓан.
Германияда басылып шыќќан
"Болашаќ м±ѓалімдерді дай-
ындау", Ресейде шыќќан "Ин-
новациялыќ технологиялар"
атты монографиялардыњ авто-
ры. 2008 жылы Жапонияныњ
Киото педагогикалыќ универ-
ситетінде магистранттарѓа
"Геометрияны оќыту єдісте-
месі" таќырыбында лекция
оќып, Жапония ѓалымдарымен
тєжірибе алмасќан. Жапония-
ныњ "Mathematics Education
Sosiety in Japan"/ "Математи-
ческое образование Японии"
халыќаралыќ журналы ассо-
циациясыныњ м‰шесі.

Баќытк‰л Рахымжанќызы
Алматы облыстыќ педагог
кадрлардыњ кєсіби біліктілігін
арттыру жєне ќайта даярлау
институтында арнайы шаќы-
ру бойынша математиканы
оќытудыњ жања технологияла-

ры бойынша дєріс беріп т±ра-
ды.

Баќытк‰л Рахымжанќызы
1985 жылы "Жењістіњ 40 жыл-
дыѓына арналѓан Одаќтыќ бай-
ќаудыњ лауреаты" медалімен,
1988 жылы "Ењбек ардагері"
медалімен, 1998 жылы Ќазаќ-
стан Республикасы білім ми-
нистрлігініњ Ќ±рмет грамота-
сымен марапатталѓан.

Жолдасы Андасов Мырза-
ѓали Єбілбай±лы техника
ѓылымдарыныњ кандидаты,
доцент. 1991 жылы ќайтыс
болѓан.

Болмысынан шыншыл, ту-
рашыл, μткір єрі сыпайы, жа-
нашыр, тμзімді ќасиеттерімен
ерекшеленген математика са-
ласыныњ майталманы Ба-
ќытк‰л Рахымжанќызы шєкірт-
терініњ ѓана емес, μз балала-
рыныњ да ±стазы болып,
ѓылым жолына тєрбиелеген.
Ќызы Жанар профессор, ме-
дициналыќ институтта декан
ќызметін атќарады.  ¦лы
Жарќын Н±рбанкте бас маман,
математик-программист. Кен-
же ќызы Марал PhD докторы,
Жапонияныњ Киото ќаласында
халыќаралыќ зерттеу орталы-
ѓында ѓылыми ќызметкер.
¦лдан Мырза, Арслан, Мєли-
ке, Арлан, Санжар деген неме-
релері бар.

Баќытк‰л Рахымжанќызы
ењбекќор, аќыл-парасатты, жа-
њашыл, єділ, шыншыл. Ол сту-
денттерді алѓашќы сабаѓынан
бастап пєнге ќызыќтырып,
аќырѓы нєтижеге ж±мыс істей
біледі, сондыќтан да єріптес-
тері мен студенттердіњ ара-
сында беделді.

Б‰гінгі тањда мыњдаѓан
шєкірттері еліміздіњ барлыќ
мекендерінде, єрт‰рлі салада,
басшылыќ ќызметтерде абы-
ройлы ењбек етіп, халќымыз-
дыњ дамуына μз ‰лестерін
ќосып, ќызметтерін ойдаѓыдай
атќарып ж‰р.

Шынайы ±стаздыњ ењбегі
ќашанда елеусіз ќалмайтыны
аныќ. Оѓан саналы шєкірттіњ
алѓысы жыр болып тμгіліп, єн
болып айтылады.

Аќырын ж‰ріп аныќ бас,
Ењбегіњ кетпес далаѓа,
¦стаздыќ еткен жалыќпас,
‡йретуден балаѓа, – деп

Абай атамыз айтќандай,
шєкірттерініњ μзінен озѓанын
ќалаѓан ±лаѓатты ±стаз, ардаќ-
ты ананы мерейлі 70 жасќа
толуымен шын ж‰ректен
ќ±ттыќтаймыз жєне ењбегі
жемісті болып, шєкірттері мен
немерелерініњ ќызыѓын кμруі-
не тілектеспіз.

Єбілхан  ‡МБЕТ¦ЛЫ,
АрќМПИ профессоры.

ЌОЃАМДЫЌ КЕЊЕС

Б±л енді біраз ќызу талќыѓа
салынѓан мєселе. Ќандай мєсе-
ле дейсіз ѓой? Тєптіштеп айтсаќ,
кμгілдір отынды есептеуіш ќ±рал-
сыз пайдаланып отырѓандарѓа
ќойылѓан тариф туралы. Б±ѓан
дейін бір емес, екі рет кері ќайта-
рылѓан тариф жобасын ќоѓамдыќ
кењес м‰шелері таѓы да кері ќай-
тарды. Себебі, бір адамѓа 10,6 куб
газ пайдалану нормасында біраз
шикіліктіњ барын єрі ќостанай-
лыќтар ‰шін б±л ќымбатќа т‰-
сетінін кењес м‰шелері т‰сіндіріп
баќса да, ќ±жатты дайындаѓан
энергетика жєне коммуналдыќ
шаруашылыќ басќармасы атал-
ѓан норманы μздерінше д±рыс
деуде. Б±л тарифті "КазТрансГаз-
Аймаќ" АЌ енгізіп отыр.

– Бірнеше рет ќаралса да, бір
тоќтамѓа келе алмай отырѓанымыз
рас. Б±л тарифті енгізген "Каз-
ТрансГазАймаќ" АЌ мен жобаны
±сынѓан басќарма біздіњ талабы-
мызды неге т‰сінбейді? – деп
ќалды ќоѓамдыќ кењес хатшысы
Валерий Вишниченко. – Ќазір
есептеуіш ќ±ралы бар єр ‰й
кμгілдір отынды адамына байла-
нысты 3-4 кубтан пайдалануда.
Ал, біз б‰гін б±л жобаны маќ±лдап
жіберсек, атымызѓа сын келмей
ме? Біз ќарапайым халыќтыњ
м‰ддесін бірінші ойлауымыз
ќажет. Єр ±сынѓан ќ±жатты жан-
жаќты ќарамай, пысыќтамай
ќабылдап жіберсек, ќоѓамдыќ ке-
њестіњ б±л жерде пайдасы кμк ти-
ындыќ болып ќалады. Міне, б‰гінгі
мєжілісте тарифті енгізген мекеме
μкілі таѓы да жоќ. Ќанша шаќыр-
саќ та келмеді. Ќоѓамдыќ кењеске
пысќырып та ќарамай ма олар?..

Жобаны ±сынѓан басќарма
басшысыныњ орынбасары Игорь
Алексеев "КазТрансГазАймаќ" АЌ
μкілініњ кењеске келмегенін
т‰сіндіре алмай, кібіртіктеп
ќалды. Біраќ μзінше аќталмаќшы
болып:

– Ќ±жатта ±сынылѓан норма
белгілі бір тєртіппен єбден есеп-
теліп ‡кіметте бекітіліп ќойылѓан
ѓой. "КазТрансГазАймаќ" АЌ тех-
никалыќ-экономикалыќ жаѓын
есептеді. Танысып кμріњіздер, –
деп еді, кењес м‰шелері бір ауыз-

Н±рболат
       МЕШІТБАЕВ

Саѓыздай
созылѓан ќ±жат

дан ќарсылыќ білдіріп, таѓы бір
мєрте тарифті ±сынѓан мекеме
μкілініњ осы мєселе жайында ег-
жей-тегжейлі т‰сіндіріп, бас
кμрсетпегеніне шамданды.

Сол сєтте сμз алѓан "Текстиль-
щик" жеке пєтер иелері коопера-
тивініњ тμраѓасы Сергей Соловь-
ев газ нормасына уєж айтты.

– Єлгі мекемеге ("КазТранс-
Газ Аймаќ" АЌ айтып отыр – ав-
тор) с±раѓымыз кμп. Берілген та-
риф дау туѓызады. Кейбір
‰йлердіњ есептеуіш ќ±рал орна-
туѓа жаѓдайы жоќ. Су есептеуіш
ќ±ралдарына ќараѓанда газ есеп-
тегіштердіњ баѓасы ќымбат. Єр
адамѓа 10,6 кубты ќайдан алын-
ды? Б±л деген масќара емес пе?!
Біздіњ жєне кењес м‰шелерініњ
ќарсы екенін  біле т±ра неге
μздері келіп, тиянаќтап т‰сіндір-
мейді? – деп толыќ келіспей-
тіндігін айтты.

Кењес м‰шесі, μњірдегі
кєсіпкерлер палатасы филиалы-
ныњ  директоры М±рат Єбенов
ќ±жатпен танысќанын, сондыќ-
тан норманы уаќыт μткізбей
ќабылдау ќажет десе, ќаржы бас-
ќармасыныњ басшысы Сєуле Ай-
м±хамбетова да єріптесімен
толыќ келісетінін жеткізді.

– Елімізде кμгілдір отынѓа бай-
ланысты нормалар єлдеќашан-
аќ ќабылданып ќойѓан. Ал, бізде
єлі талќыѓа т‰сіп отыр. Сондыќ-
тан тезірек шешім шыѓарып
ќабылдайыќ. Есептеуіш ќ±ралы
бар ‰й газды ‰немдейді. Ал, жоќ-
тары тіпті, 10,6 кубтан да жоѓары
пайдалануы м‰мкін.

Б±л пікірге Сергей Соловьев
м‰лдем ќарсы шыќты. Ол єзірге
т‰к т‰сіне алмай жатып єрі "Каз-
ТрансГазАймаќ" АЌ μкілініњ
мєжіліске келіп, μздері белгілеген
тарифін т‰сіндірмей жатып кењес
м‰шелерініњ ќабылдап жібергені
халыќтыњ сенімсіздігін тудыраты-
нын сμз етті. Егер барлыѓы б±лай
жалѓаса берсе, ендігєрі мєжіліске
келмеймін деді.

Дау біразѓа дейін жалѓасып,
аќыры Валерий Вишниченко атал-
ѓан ќ±жатты президиумѓа ќалды-
рып, – егер норманы ќабылдасаќ
та, біздіњ єлі "КазТрансГазАймаќ"
АЌ-на байланысты мєселеміз
м±нымен бітпейді, – деді.

Г‰лназым
      САЃИТОВА

Диплом таќырыбы –
МЕМЛЕКЕТТІК   ЌЫЗМЕТ

 ЌР Мемлекеттік ќызмет істері
министрлігініњ Ќостанай облысы
бойынша департаментінде мем-
лекеттік ќызмет институтын дамы-
туѓа,  сыбайлас жемќорлыќтыњ
алдын алу шараларын одан єрі
жаќсартуѓа байланысты диплом-
дыќ ж±мыс таќырыптарын тањ-
даѓан  μњіріміздегі  бір топ жоѓа-
ры  оќу орындарыныњ т‰лектері-
мен кездесу болып μтті.

Кездесу барысында студент-
тер μздерініњ ѓылыми  зерттеу
ж±мыстарыныњ  нєтижелері тура-
лы айтты. Сонымен ќатар сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
жєне алдын алу саласындаѓы
ќазіргі заманѓы мемлекеттік стра-
тегиясын талќылады. Зерттеу
ж±мыстарында жоѓарыда аталып
μткен μзекті мєселелердіњ алдын
алу, ќазіргі заманѓы мемлекеттік
стратегиямызды одан єрі ныѓай-
ту мен дамытудыњ жолдары жай-
лы μздерініњ ±сыныстары мен

пікірлерін білдірді.  Кездесуде
департамент басшысыныњ орын-
басары Є.Досекенов сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
ќашанда μзекті екенін, сондыќ-
тан да оѓан ќарсы к‰рес, алдын
алу шаралары кешенді болуы
ќажеттігін атап μтті.  Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰ресте тек
мемлекет тарапынан  ѓана емес,
сондай-аќ барлыќ μмірлік сала-
ларда  азаматтыќ ќоѓамныњ к‰ш-
жігерін шоѓырландыруымыз
ќажет. Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы іс-ќимыл нєтижелі болуы
‰шін, біріншіден, мемлекеттік
функциясыныњ т±раќты жєне ты-
нымсыз, екіншіден, ќоѓам тарапы-
нан  баќылау болуы керек.

Кездесу аясында талќыланѓан
дипломдыќ ж±мыстарды жазу
жєне ќорѓау бойынша ±сыныстар
берілді. ¤з кезегінде  осы ж±мыс-
тар мен  тєжірибе  алдаѓы  оќу
жылдардаѓы жоѓары оќу орында-
рыныњ студенттері ‰шін ѓылыми-
зерттеу ж±мыс базасыныњ негізі
болады.

Ќостанай ќызы
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- I -
Жанбөрі кең даланың иесі де,
Сан жетпес қой, сиыры, түйесіне.
Тамсанып, таңдай қағып, таң қалды жұрт
Көктемде егіз тапқан биесіне.

Бір сыншы айтты сөздің орайы кеп:
«Қос құлын түбі жүйрік болады», – деп,
Жан сырын Жанбөріге жайып салды:
«Сонарда қасқырларды соғады», – деп.

Егізді тапсырды бай жылқышыға,
«Сақ бол», – деп, – 
         бұл даланың ит-құсына».
Қос құлын, аман болса, айналардай,
Малының ырысы мен ұйтқысына.

Қос құлын тартып туған бір-біріне,
Жұп жазбай өткізеді күнді бірге.
Үндері кісінескен шұрқырасып,
Ұқсайды қоңыраудың күмбіріне. 

Бірінің белі қайқы – айырмасы,
Күдістеу көрінеді омыртқасы,
Өте ұқсас қалған жері екеуінің,
Ерекше біткен сопақ  дәуіт басы.

Жанбөрі «Қайқы» атады бір құлынды,
«Сыпсың күрең» атады бір құлынды.
Осы ат екеуіне тым лайық,
Жөн емес деді, сірә, кім мұңымды. 

Тайында қос құлынды үйреттірді,
Мойнына жібек арқан сүйреттірді.
Жаратып, баптап, күтіп өз қолымен,
Секіртіп, бұралдырып билеттірді.

Жанбөрі екі тайды күнде байқап,
Қояды анда-санда басын шайқап.
Сыпсыңның жонына егер қарағанда,
Қайқының бұты алшақ, жоны шалқақ.

Жан адам байқамайды оны бірақ,
Айырма екеуінде бары сол-ақ.
Қос күрең таң нұрындай жолақ-жолақ,
Қаз омырау, құлан мойын, қамыс құлақ.

Келгенде арғымақ боп алты жасқа,
Елірді екі бірдей күрең қасқа.
Бір айдай жаратты да терін алып,
Жанбөрі бағып, күтті қара қоста.

Қар түсе нөкер ертіп аңға шықты,
Алдынан құтылмады арлан тіпті.
Екі аттың анықталды біраз сыры,
Сыпсыңнан болып шықты Қайқы мықты.

- ІІ -

Еткендей Жанбөріні мазақ, күлкі,
Бір күні бір ғажайып қызыл түлкі
Маңайда жүріп алды қасақана,
Бейне бір арыстандай дене тұрқы.

Жанбөрі осы сырды тез аңдады,
Алтайы қызыл түлкі көзді алдады,
Қайқыға міне салып тұра қуды,
Қызулық кеудесінде тулап қаны.

Жөнелді қызыл түлкі желдей ұшып,
Жанбөрі  қуа берді ізге түсіп.

Жарысқа заулағандай өзі үн қосып,
Алады түлкі әдейі алдын тосып.

Бұл жайға кәнігі аңшы қайран қалды,
Қырық жыл бұл далада сайран салды.
Бірақ та көрген жоқ ол мұндай аңды,
Көз құрғыр бұл түлкіні қайдан шалды?!

Таңертең қуып еді, болды бесін,
Биледі бір құмарлық ақыл-есін.
Түлкі алда, Жанбөрі артта, шаң боратып,
Келеді дүбірлетіп дала төсін.

Жанбөрі дейді ішінен: «Бұл не сұмдық?
Заяға жолым кетті жарты күндік.
Қуып ем «Кенжетайдан» жаңа ғана,
Қайдан келді – шаманы қайдан білдік?»

Жанбөрі осы жолы жаман састы,
Қайқыға ашуланып қамшы басты.
Дүрсілін аттың сезіп жақындаған,
Зымырап бауырын жазып түлкі қашты.

Секіріп қырдан ойға құлдырады
Түймедей көз ұшында бұлдырады.
Дал болып мына жайға басын шайқап,
Жанбөрі қабақ түйіп, тұнжырады.

Қайқы да соны сезіп ұшты доптай,
Жылмиып зымыраны атқан оқтай.
Алдында қызыл түлкі бұлаңдайды,
Көз тартып түн ішінде жанған шоқтай.

Аралық бірте-бірте таяулады,
Түлкінің қарқыны да баяулады.
Жанбөрі қуып жетіп, аз бөгелді,
Ұруға көзі қимай аяулы аңды.

Түлкінің майда жібек жалы қандай,
Шоқ тастап кірпіктері қарығандай.
Аң емес қиятұғын оңайлықпен,
Жанбөрі қарай берді жаны қалмай.

Амалсыз тұрып-тұрып соғып алды,
Табанда сойды-дағы, атқа салды.
Бұл кезде күн де батып ұясына,
Маңайды қараңғылық торлап алды.

Жанбөрі атқа қонып, кейін қайтты,
Көңілі желдей есіп келе жатты.

Кездесіп бір қарияға жөн сұрады,
– Бұл маңай Арал теңіз, –   деп ол айтты.

- ІІІ-  

Арада зулап талай жылдар өткен,
Далаға Қайқы тұлпар даңқы кеткен.
Жанбөрі жатыр ауырып, нәр сыза алмай,
Алысып, арпалысып ауыр дертпен.

Бір емші әдейі арнап келіп көрді,
Сонан соң көп ойланып, ақыл берді.

– Қолымда жоқ өзіңді жазатын ем,
Тек дәрі жаза алады сендей ерді.

– Ей, емші, жоқ па сенде, ол не дәрі?
– Троицкіде, алыста, жоқ амалы.
Сен үшін жедел керек, уақыт тығыз,
Қай жылқы бірер күнде оралады?

– Жарайды, ойланайын, ақылдасып,
Жер екен, амал қанша, өте қашық, –
Деді де, ойға кетті Жанбөрі қарт,
Тарамыс қолдарымен бетін басып.

Сонан соң жиналды оған туғандары,
Отырды, не айтар деп, тыңдап бәрі.
– Троицкі барсын, – деді ер Қазыбай, –
Қалай да жеткізілсін жылдам бәрі.

Бетке алып Троицкіні, Қазыбай тартты,
Ағайын бәрі де оған үміт артты
Сонан соң көп туысқан әңгіме айтып,
Отырды ортаға алып емші қартты.

Троицкі төрт жүз шақырым шамасында,
Қостанай – Челябінің арасында.
Келмеске ертең егер дәріні алып,
Жанбөрі ажал таппақ, расында.
Жолшыбай артқа тастап тамам елді,
Қазыбай Қайқыменен аман келді.  
Есіктен жүгіре басып кірді-дағы,
Дәріні атақты емші шалға берді.

Емші шал үнсіз басын шайқай берді,
Қайқы атты сыртқа шығып қарап көрді.
– Дәл мұндай шын тұлпарды 
   көргенім жоқ, –
Деді ол, – араладым талай елді.

Дәріні езіп емші дайындады,
Бабына келгендігін пайымдады.
Ішкізді Жанбөріге дәріні ол,
Өрбіді әңгіме ат жайындағы.

- ІV -

Болды сол Жанбөріге дәрі пайда,
Тар жерде тапты емші сабыр, айла.
Қайқыны елге жайған аңыз етіп,
Жетіпті осы уақытта Абылайға.

Қай адам ұнатпайды тұлпар атты,
Үш жүзге Қайқы ат жайлы жыр таратты.
Бір күні хан Абылай Жанбөріге:
«Қайқыңды маған бер», – деп қолқа сапты.

Бұл қолқа қинаса да жан жүрегін,
Қайтару қиын болды хан тілегін.
Қайқыны Абылайға тартты үнсіз,
Дауылда құлағандай бәйтерегі.

Малға да ыстық өзі жүрген жері,
Және де бағып, күтіп мінген ері.
Көкшеден үш қашыпты Қайқы тұлпар,
Аңсатып «Кенжетайдың» шалғын белі.

Жанбөрі ат келгенде егіліпті,
Ақырап қабырғасы сөгіліпті.
Қайқының жалын құшып, жаны жүдеп,
Көз жасы жаңбыр болып төгіліпті.

Екі рет өз қолымен апарыпты,
Абылайдан алғыс естіп, бата алыпты.
Кетсе де өзге жерге «пенде» болып,
Қайқысы құс қанатты атаныпты.

Қашқанда үшінші рет шідерімен,
Жетпепті ел Жанбөрінің күреңіне.
Өтем деп кетіпті өліп Қайқы тұлпар
Есілдің тасып жатқан сілеміне.

Көрінер бұл ақиқат біреуге аңыз,
Сонда да жырлау оны бізге парыз.
Ұрпаққа жария ғып отырмын мен,
Мойнымда кетпесін деп болып парыз.

Байдақ Молдашев – Аманкелді ауданы, Қабырға ауылында 
дүниеге келген. Соғыс және еңбек ардагері.  Ұзақ жылдар 

бойы өзі туған ауданда есеп саласында еңбек еткен. 
Торғайдың ел сыйлаған, көне тарихты жетік білген, аузы 

дуалы қарияларының бірі. Қарт ақынның кезінде «Батырдың 
ұрпақтары», «Достық» атты жыр кітаптары жарық көрген.  
Биыл  ардақты ақсақалдың туғанына 90 жыл толып отыр. 
Осы орайда ақынның бұрын  еш жерде басылмаған «Қайқы 
тұлпар» атты дастанын жариялауды жөн көріп отырмыз.y

Газеттің 22 сәуірдегі 
санында жарияланған 

жеті жұмбақтың 
шешулері

1. Үркер, Жетіқарақшы, Босаға жұл-
дыздары, айдың толық және орта кезі, 
күндіз бен түн, жаңа шыққан Күн.

2. Күндіз бен түн, жыл тәуліктері, жыл-
дың айлары, айдың күндері, жыл соңында 
артық қалып «бес қонақ» деп аталатын 
бес тәулік, жыл ішіндегі апталар.

3. Киіз үй.
4. Егіз таппайды дегені – өлім-жітімін 

шығарып тастағаны. Еркек таппайды де-
гені – сойып-жемін айтқаны. Сонда бір 
тоқты бір-бірден ұрғашы тоқты беріп 
отырса, он жылда 1024 бас болмақ. Бұл 
– екі отар қой.

5. Күн мен Ай.
6. Жер.
7. Қыс, жас, тәулік, Көк күмбезі, жыл 

санатынан артылған «бес қонақ» тәулік-
тері, Күн, жыл.

ҚАЙҚЫ  ТҰЛПАР
            



ЖЖ
ылқыларды  айдап  келе  
жатқан  Орынбайды  бай-

қаған  Әбілтай да  шабындықты  
қиып  өтіп,   жолға  шықты.  Сары  
желіске  салған  жылқылар  демде-ақ  
жетіп  келді. Орынбай  оны  арты-
на  мінгестіріп  алған  соң,  жұмсақ   
аяңға  көшті. 

    Бір  кезде  Орынбай:
– Әбілтай,  мен  саған  бір   оңаша 

әңгіме айтайын ба? – деді  ол  мой-
нын  сол иығына  қарата  жартылай  
бұрып.  Аузын  жиғанша  болған  
жоқ,  аяғын  бақабас жапырақ ба-
сып  жатқан  көмескі  інге  тығып  
алған  құла  бие  шалт сүрініп  барып,  
түзеліп  кетісімен:   

– Менің  «Сарыадыр» ойпатында  
бай нағашыларым  бар. Бір  табын   
жылқысы  бар  деп  естимін.  Бірақ  
өздері  ашкөз,  сараң  көрінеді.  
Солардан  жиенқұрыққа  бір  тай-
құнан  алып  қайтайық. Сонда  күн-
де таңертең биелерге де,  балыққа  
да  жаяу  бармаймыз.  Түнгілік ауыл  
жанындағы  көгалға  арқандап  қоя-
мыз да,  балыққа  барғанда,  жалпы  
қайда  барсақ  та, барған  жеріміз-
де  оттатып  аламыз.  Көрмейсің бе,  
ыңғайда  екеуміз  жаяулап  жүр-
геніміз,  сорлап?! Маған  серік  боп   
барасың  ғой?

–  Қалай,  ... немен  барамыз? 
...Бос  қайтпаймыз  ба?

– Әдейі  барғасын – адам  бос  
қайта  ма  екен?  Менің  мінген  бір 
жылқымнан  Есенғұлдардың  бай-
лығы  кеміп  қалмас! Өздері,  бірақ,  
жылқышыларын  ұрып-соғып  қатаң  
ұстайды! –  дейді.  Алдыңғы жылы  
бір  жабағысын  қасқырға  тартты-
рдың  –  деп,  Төлебай  әкемдердің  
жиендерін  ұрып-ұрып,   ақысын да  
бермей,  қуып  жіберіпті.    Қандай  
қанағат  жоқ, тойымсыз  оңбағандар  
десейші?!.  Ал..,  бару  жағын  ойла-
сып  көреміз...

Торы ала аяқ айғыр  бір  мінез  
көрсеткісі  келе  ме,  алдыңғы  екі 
аяғын сілке,  тарпи  басып,  ой-
қастап,  одыраң-одыраң  етеді. 
Орынбайдың  есіне: 

  – Осы  айғырды  неге  мініп  кет-
пейміз?.. Түсіпбек  қайдан  біледі? 
Айғырым  жылқымен  бірге,  үйір-
де  жүр –  деп  ойлайды.  Бізге  «Ақ-
шоқыға» жетіп  алсақ  болды  ғой,  
ертоқым-жүгенін  сыпырып  жібер-
гесін,  айғыр  өзінің   үйірін  тауып  
алады. Тек  иесінің  анда-санда  бір  
«Қызыл үйдегі» бәйбішесіне  барып 
қайтатыны  бар  еді...  соған  кеткен  
кезін  аңду  керек  шығар?  ...Бұдан  
әрі  ойы пышыраңқырап,  тосылған-
дай  болып  қалды..  

Ертеңіне  Орынбай шешелерінен  
шындықты  жасырып, «Аққұдықтағы»  
Нұртаза  балаларынан  шапқан  ердің  
қасы  мен  үзеңгісін  алып  қайтамыз» 
– деп,  Әбілтай  – екеуі  Түсіпбектің  
торы ала аяқ  айғырын  ұстап,  ерт-

теп, мінгесіп, жолға  шықты. Орын-
бай  өткел  тұсындағы  тырбиған  көк 
талдардың  арасына  кеше  кешкісін 
жасырып  қойған, қозы қарынға құй-
ған ашыған көжесі мен құрт-ірімшік 
салған ескі ала қоржынын  алды  да, 
«Ақшоқы, қайдасың?» – деп, жорта  
жөнелді. Торы ала аяқ айғыр  көп 
ұзамай-ақ,  бірдеңені  сезгендей, 
құлағын  қайшылап, үйірін  іздеп,  
арқырап, кісінегісі  келетіндей. Бірақ  
тізгінді  жиі-жиі қаттырақ  тартып  
қойып,  Орынбай  мұрша  бермеді. 
Ауылдан  ұзаған  екеуі ауық-ауық 
екпіндеткен  сары  желіске, кейде  
аяңға  салып  қояды. Мезгіл  сәске  
түске  таяғанда, олар  «Қаракеңгірдің» 
кеңқолтық, төменгі өткеліне атшал-
дырып, екеуі жалаңаштанып, тізеден 
келетін суға  түсті. Апыл-ғұпыл су-
сындарын  ішіп, шүберек дорбадағы 
ірімшіктерінен екі-үш  рет  уыстап, 
ауыздарына  құйып-құйып  жіберді. 
Орынбай  Әбілтайға  үш-төрт  еже-
гей құртты  «Қалтаңа  салып ал!» деп 
берді де, өзі де бір ірі малтаны  ұрты-
на тастап  жіберді.  Манағыдай  емес  
жүрістерін арттырған  екеуі  бесін  
кезінде «Ұлытаудың» батыс  жағын  
бөктерлей  отырып, «Жалтыр» дөңі  
ойпатындағы  жылқы  табынына  
көрініс  берді. Өзек-сайды  қуалай  
біраз  шығыс жаққа жүріңкіреп ба-
рып, Орынбай бір сәт  тоқтай қалды. 
Аттан  секіріп  түсіп,  өзектің  көлеңке  
жағалауын  жаппай  көмкере  өсіп  
жатқан  жалбыздан  жұлып-жұлып, 
қоржынын нығыздай,  томпайтып,  
толтырып  алды. Сосын нағашы-
сы  Шойынғаптың ауылынан келе 
жатқан  жолаушыдай, астындағы 
айғырының  терін  басып, аяңда-
тып  қосқа  келді. Еңісте маңайында  
жылқылар  жайылып  жатқан, арғы  
жақ  шеті  ұзын  сорға  ұласқан,  жал-
тырап айдын  көрінеді. 

Бұларды көр іп  жалшы -
жылқышылардың  ересегі, өткен  
қыста қатты боранда  қалып, содан 
неге екені белгісіз, құлағы едәуір 
мүкістеніп қалған  Қопабай  шықты. 
Балалар бас жылқышыға  атынан  
түсіп,  сәлем  берді. Басқа  бөтен  еш-
кім  жоқ екен. Жылқышы балалар-
дан  біраз  жөн-жосық  сұрады. Ең-
гезердей қартаң жылқышының әдеті 
– денесі  қозғалмаса да, бүгелектеген  
ат  сияқты, басын  шұлғи  береді. 
Өзінің  аты-жөнін айтқан кезде, 
жол сұрасуда құлағының кемістігі-
не әбден   көзі  жеткен  Орынбай, 
өзіне  кезек  келгенде,  сөзіне  бүлк  
етпес тен  өтірікті  қосты да жіберді.  
Бай нағашысы  Шойынғап атаған 
«жиен құрығын»  алуға  келген  бай-
дың   жиені  болды  да  шықты.   

– Не болды, баекеңнің  жиені? 
Көзіңді  күрең  төбелден  ала алмай  
қалдың ғой?!   Өзің  қаласаң – бар 
да  ноқтаңды  сала ғой!.. –  демесі  
бар ма? 

Құдай  сәтін  салса – кейде  өтірік-
тің де  тасы  өрге  домалайды  деген.  
«Іс бітті – қу  кетті»,  тапа-тал  түсте  
екі  боқмұрын  бала дүрілдеген    бай-
дың  бір  бас  жылқысын  олжалап, 
ауылдарына  қарай  тартып  келеді.

Қош  деңіз!...Қырдан  асқан  соң  
екеуі  атқа  қамшы  басты. Екеуін-
де де  үн  жоқ. Әсіресе,  Орынбай  
ұзағанмен  де,  артқы  жағына  жиі-
жиі  қарағыштай  береді. Жүрегі  бір-
деңені  сезе ме?... 

Алыстан  мұнартып «Ұлытау»  
көрінді. Күрең  төбел сүмектей  бо-
лып терледі, ептеп тапырақтай 
бастағасын Орынбай атының  басын  
тартты... 

...Бұл  кезде  Шойынғаптың  екі 
қуғыншысы  да  бұлардың  соңынан  
салып  келе  жатқан. «Өтіріктің  
құйрығы – бір-ақ  тұтам» деген. Екі  
бала  кетісімен, екі  бие  сауым  өт-
кенде  байдың  мына  екі  шабар-
маны  табыннан  сойысқа  жылқы  
алуға  келгентұғын. Өтірік-ұрлық 
«жиенқұрықтың» құпиясы  осылай  
әшкере  болып  қалған. Шабарман-
дар келген шаруаларын қоя  салып,  
қайта  атқа  отырған...

... Ұлытаудың батыс  жақ  бөк-
теріндегі бір жырымбалақ  сайдың  
бойындағы кішкентай тостаған  қа-
расуға  тоқтап,  екеуі  етпеттей  жа-
тып  сусындарын  қандырды.  Сөйтті  
де, Орынбай Әбілтайдың  астындағы  
айғырдың  айылын  қайта  тартып  
беріп  жатқаны сол  еді,  үрген иттің 
дауысы естілердей  жер–қыраңнан 
екі  салт  атты   шыға  келді. Сасқа-
лақтаған  екеуі  аттарына  міне  са-
лып,  сайдың бойымен  өрлей,   тауға  
қарай  шаба  жөнелді. Орынбай ар-
тында  келе  жатқан  серігіне  үзіп-
үзіп,  ышқынған  дауыспен:

– Әбілтай!  Қазір сен айғырдың  
басын  өзіне  бер! Ол сені,  қайтсе 
де, ауылға  апарады!.. Аналар  қазір  
мені  қуады!.. Сен  қорықпа! Мен 
оларды «Қаракеңгірдің» басына қа-
рай... адастырып  кетем!...   

Әбілтай тізгінін  босатыңқырап  
еді,   астындағы  сәурік  шапқан  
бағытын лезде-ақ  күннің  баты-
сына – үйірі-жеріне  қарай  бұрып  
алды. Жүрегі  дүрс-дүрс!.. Артына  
қарамайды! Тек   торы ала аяқ  қана  
жал-құйрығы  суылдап,  бірқалыпты 
ауаны  жарып  келеді!... 

Орынбай өзеннің тау  жақ  қысқа  
бір сабасынан  өте бере,  қыр-
сық  шалғанда, дөнені  болдырды. 
Бір  кезде  шоқырақтап,  аяңдауға  
ойыс ты. Астарына  жарау, бесті  ат  
мінген  әккі  қуғыншылар  қойсын  
ба, қозы көш  жерге  жібермей,  
тым  жақындап  қалды. Орынбай  
істің  насырға  шапқанын  сезді де,  
атынан  түсе  салып,  «Кішітаудың»  
жақпар  тастарын  бұқпантайлай,  
таудың басына   қарай  жүгірді. 
Қуғыншы  екеудің  біреуі  болдырған 
дөненге  қарай ойысты  да,  екіншісі  
тастарға  сүріне-қабына  емпелеңдеп 
бар  жатқан  Орынбайды  қуып жет-
кен  бойда,  ат  үстінен,  қолындағы 
қамшысымен  тартып-тартып  жі-
берді.  Орынбай жан  дауысы шыға  
бақырып, домалап түсті. Дереу  атын  
жыңғылдың  бұтағына  байлай  са-
лып, қатал  қуғыншы  баланы  тағы 
да шырылдатып,  біраз қолының  
қышуын  қандырғандай  болды. Қо-
лымен  басы-көзін  қорғалақтаудан  

басқаға  шамасы  келмеген баланың  
дереу үстіндегі   ескі бешпенті  мен 
жейдесін  сыпырып  алып,  аракідік  
аяғымен  құйрығына  теуіп-теуіп  
жіберіп, тағы  қамшының  астына  
алды. Үсті-басы қан-жоса болған 
Орынбай  бір  кезде  талықсып  кетті. 
Шапшаң  шешімге  келген екі  қуғын-
шы – екеулеп  Орынбайды үлкендеу  
бір  қара тастың үстіне етпетінен 
сұлата салып, өзінің  шылбырымен  
аяқ-қолын  тас  қылып  байлап,  бау   
шеттерін  салмақтылау  таспен  бас-
тырды. Сөйтті де,    біреуі  дөненді  
жетегіне  алып,  екіншісі артынан  
қақпайлап, тау  етегімен өз  жөндері-
не  кетті... 

...Барман ата ауылындағы 
аңшы  жігіт Құрақбай таңсәріден  
киікке  қақпан  құратын  әдетімен 
«Шығырлының» жоғарғы  суатына  
бет  алып  келе  жатқан. Алыстан 
шықылықтаған  сауысқандардың  
дауысын  құлағы  шалып, соңынан 
ерткен төбетіне  қамшысымен  
нұсқап,  «Ақтөс, айт!» – деді. Ойын-
да  ештеңе жоқ, «тәйірі, өлексеге  
таласқан түлкі-қарсақтардың  ха-
барын  білдіргені  шығар» – деп ой-
лады. Қамшы салым жерге шауып  
барған  Ақтөс иесіне  қарап,  екі-үш  
рет «әуп!-әуп!»  деді. Құрақбай  атын  
тебініп  қалып, жетіп  барса – айда-
лада бір  еркек бала бір қолын алға 
қарай соза, етпеттей жатыр. Атынан 
секіріп  түсіп,  баланы сәл қырында-
та бере,  шошып  кетті!

 – Астапыралла! Мынау  Рақпан  
ағамның Әбілтайы ғой!

Баланың  үсті-басы топырақ, сол  
жақ  беті  көкпеңбек, әйтеуір  бір-
деңеден жер  сүзе  құлағаны  көрініп  
тұр. Бала  былқ-сылқ, бойында жан 
бар-жоғы белгісіз! Қолын  салып  
көріп  еді: жақ асты  тамырында  
әлсіз  соғу бар екен!

  –  Жоқ, кеудесінде  жан бар екен! 
Қанжығасындағы торсығын алып 

жіберіп, аузына  нәр  тамызды. Ша-
шалды ма, бала болар-болмас, жеңіл 
ғана тамағынан қорс етіп, дыбыс  
берді.

Аңшы жігіт күн  сәскеге  жақын-
дағанда, алдына  көлденең  салған 
Әбілтайды үйіне  жеткізді. 

Ертеңіне, бір есін  жиғанда,  көзі  
жасаурап,  Орынбайды  сұрады. 
Суыртпақтап  сұраумен  әкесі бала-
сының одан  «Ұлытау» етегінде  ай-
ырылысқанын  білді. 

Төртінші күн дегенде,  төрт  жігіт 
сол  тасқа  байланған  жерінен әбден  
қанталап,  быржиып,  иістеніп кет-
кен  Орынбайдың   мәйітін  киізге  
орап,  ауылға  алып  келді... 

...Алаң-ғұлаң  ес жинағаннан  
кейінгі  Әбілтайдың былдырлап  айт-
қанынан елдің  түсінгені: сол күні  
ымырт  үйіріле,  әбден  қажып,   есі  
тана,  айғырдың  үстінен  құлап  
түскенге  ұқсайды...

...Ол  содан кейін де, бір  ай  үйі-
нен  шықпай,  көзі  үңірейіп  жү-
деп,  шешесі  күндіз-түні  қасында  
отырып, емдеп, «қорытқы» құюымен, 
күтіп-баптауының  арқасында  жаны  
қалды. 
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Әбдіқадыр  ӘБДІРАЙЫМҰЛЫ

Жиендіктің  жазасы



920 мамыр 2016 жыл 1020 мамыр 2016 жыл

Көптен күткен мереке, дүбірлі дода 
«Студенттік көктем – 2016» өнер фестивалі 
басталғалы студенттерде дамыл жоқ десе 
де болатындай. Жыл сайын өтетін шараны 
жастар жағы асыға күтеді. Ал биыл мере-
кені Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай ака-
демиясы мен облыстық «ГрИН» Азаматтық 
Альянсы ҚҚ ұйымдастыруды қолға алған.

Мамыр айында, көктемнің шуақты 
күндерінде өтетін байқау – бір жыл бойы 
жан-жақты дайындалатын ерекше шара-
лардың бірі. Биылғы фестивальдің өзіндік 
ерекшелігі де мол. Білім, ғылыммен бірге 
өнерді де, спортты да  қатар алып жүрген 
шығармашыл, талантты жастар өте көп. 
Оларды шыңдау, оларға қолдау көрсету 
қашанда қажет. Осы орайда ұйымдасты-
рушыларға алғыс көп.

Екі күн бойы жастар қарап қалмады. Қа-
зақ күресінде білектілер кілемге шықты. Ал 
сөзге шешен жастар «Жастар – Қазақстан-
ның болашағы» тақырыбында екі лига 
бойынша ой жарыстырды. Бұл орайда Қос-
танай мемлекеттік университетінің сту-
денттері бас бәйгені жеңіп, өзге де орын-
дарды қанжығаларына байлағанын атап 
өтпеске болмас. Оның сыртында біздің 
жастар ғылым саласында да жетістіктерге 
жетіп жүр. «Ғылым жастар көзімен» атты 
ғылыми конференцияда жақсы ойлар ор-
таға салынды. Спорттық шараларда во-
лейбол, шағын футбол, жүгірісте жастар 
мықты екендіктерін көрсете білді. Тәуел-
сіз Қазақстанның 25 жылдығына арналған 
фотобайқау да болды. Көрмедегі суреттер-
ден бейбіт елімізді жастар көзімен көруге 
болар еді. 

Фестивальдің жабылуы сондай көңілді, 
жастардың шабытына оранды десе де бо-
лады. Жан-жақтан жиналған студенттер өз 
оқу орындары үшін жанкүйер болып, бір 
жұдырықтай бірігіп алған. Бұл өзге емес, 
өнер, ғылым, спорт үшін тартыс. Орын 
алғандар алақайлап, бірін-бірі құттықтап, 
ерекше қуануда. Жастардың шабытында 
шек жоқ. Жан аянбай намысты қолдан 
бергісі жоқ. Көздерінде от, жүректерінде 
жалын бар. Бұл қуантады. «Студенттік көк-
тем» шынымен де дәл осындай атмосфера-
да болуы қажет емес пе. 

Жастықтың 

көктемі 

«EXPO – 2017»:   
жастар дайындық 

үстінде
Елордада өткелі жатқан «ЭКСПO – 2017» 

көрмесіне әлемнің жүзден астам мемлекеті, ха-
лықаралық ұйымдар қатысады деп күтілуде. 
«Болашақтың энергиясы» жобасына бас-аяғы 3 
миллионға жуық адам келеді деп жоспарланған. 
Көрме аясында табиғатқа ешбір зияны тимей-
тін,  баламалы  энергия  көздерінен  қуаттанатын  
құрылғылар  көрермен  назарына ұсынылмақ. За-
манауи  технологияның тілін игерген 50-ден астам 
компания «ЭКСПO – 2017» көрмесіне қатысуға 
өтініш, тілектерін білдірді.

Қазақтың  әсем  әні 1925 жылы Францияның үлкен  сахнасында шыр-
қалды дегенді естігенде елең етпей қалмайтын қазақ жоқ шығар.  Иә, ол 
шындық. Франциядағы «ЭКСПО» көрмесінде Кеңес әртістері Париж 
театр ларында барлығы 11 концерт берген екен. Бір айта кетерлігі, қиян-
дағы Францияға қазақ топырағынан тек Әміре Қашаубаев қана барған. 
Енді осынша уақыттан соң осындай көрме біздің елімізде де өткелі тұр. 
Бұл шараға жастар да белсене қатысуға дайын.  

Қазір жастардың мектеп қабырғасынан бастап ғылымға деген құштар-
лығы арта түсуде, бірі робот ойлап тауып жатса, екіншісі заманауи техни-
калық құрылғы табуда, әсіресе Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушы-
лары алдыңғы қатарда.  Біздің университеттің  инженерлік-техникалық 
факультетінің оқытушылары мен магистранттары  «ЭКСПО-2017» көр-
месіне дайындық үстінде. Инженерлік-техникалық факультетінің маги-
странттары  «ЭКСПО-2017» көрмесіне жер жылуы және баламалы күн 
энергиясын пайдалану бойынша өз әзірлемелерін әзірлеуде. Олардың 
әрқайсысында бекітілген ғылыми жұмыс жоспары бар. Ал, диссертация-
ларын қорғағаннан кейін, патент алу үшін өтініш береді. «ЭКСПО-2017» 
көрмесіне қатысу үшін волентерлық топтар, бейнероликтар, флешмобтар, 
акциялар және «жасыл экономика» рес публикалық экологиялық форумына 
қатысады. Біздің аграрлық-биологиялық факультетінің студенттері де өз 
үлестерін қосуда. 

Біздің арманымыз, тәуелсіз Қазақстанымыз экономикада нақты та-
быстарымен, ұлттық байлығымен, халық игілігімен нығая түсу. Бұл бе-
лестерге жетелейтін ұлы арман. 

Сымбат БАЙДІЛДИНА, 
ҚМУ, 1-курс студенті.

Ауылға келген 
жас маман

Осы оқу жылының басында Сарыкөл ауданына 9 жас 
маман келді. Солардың бірі – Севастополь ауылдық 
округіне ат басын бұрды. 

Бүгінгі таңда Севастополь орта мектебінде еңбек етіп жүрген Да-
нияр Қадыров – география пәнінің маманы. Қостанай педагогика-
лық институтының география мамандығын тәмәмдаған. Өзі Барвин 
ауылының тумасы. 

– Жоғары сыныпта оқып жүргенде мұғалім болуға қатты қызыға-
тынмын. Сол құштарлық мені білім саласына алып келді. Бүгінде жас 
маман болып еңбек етіп жатқанымды мақтан тұтамын. Болашақта 
ауылда қалғым келеді. Маған ауыл және ауылдық балаларды оқытқан 
өте ұнайды, – дейді жас маман.

Сондай-ақ, Данияр Қадыров мектеп ұжымы өзін құшақ жая қар-
сы алғандығын және тәжірибелі мамандардың көмек қажет болған 
жағдайда қол ұшын созып тұратындығын да мақтанышпен сөз етті. 

Олай болса, Севастополь орта мектебінің ұжымына сіңісіп кеткен 
жас маманға мұғалім деген мәртебең құтты болып, алда бағындырар 
белестерін көп болсын демекпіз!

Руслан ӘЛКЕЕВ.
Сарыкөл ауданы.
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Шығармашылық топ:
Сәлім МЕҢДІБАЙ (бас редактордың орынбасары)
Айтолқын АЙҚАДАМОВА, фототілшілер: Айбек ЖҮЗБАЙ, 
Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

Жастар қосымшасының редакторы 
Айтолқын АЙҚАДАМОВА.

Кішкентай кезімде үй-
дегілердің маған деп жиған 
асықтарын көшеге алып 
шығып үлкендермен «Шыр» 
ойнайтынмын. Ұтысқан-
да ұтылып қала беретін-
мін. Анам әр шыққанымда 
ұтыспа, жай ойнасаңшы деп 
ескертетін. Бірақ, бәрібір 
ұтылып келемін. Кейіннен 
асығымның саны азая келе 
басқа ойын түрлерін дұрыс 
көрдім. Ұпай жинап (өзімізше 
айтқанда 10-20), арқаласпақ 
ойнап қызыққа бататынбыз. 
Үйдегілер қонақтан келгенде 
міндетті түрде қағазға жаңа 

ғана мүжілген асық орап 
әкелетін. Мектеп бітіргелі 
осы бір ұлттық ойындарды 
ойнамаған екенмін. Содан 
бері дос тарыммен бірге қала-
да асық ойындарын өткізуді 
көптен ойластырып жүрміз...

Ойлаған мақсатыңды сөз 
жүзінде қалдырғаннан жа-
ман не бар. Уақыт өте келе 
ретін таптық. Оқытушымыз 
Саян Тельманованың «кура-
торлық сағаты» аясында өткі-
зетін болып келістік. Бастама 
журналистика мамандығы-

ның студенттерінің ұсыны-
сымен жүзеге асты. Сөйтіп, 
«Асық Party»  деген атаумен 
әлеуметтік желілерде хабар-
ландыру таратып, дайындық 
жасадық.  Ертесін көптеген 
студенттер жиналды.

Сайысқа «Шеңбер» ойы-
нын таңдағанды жөн көрдік. 
Оның бір бөлігін ақ, бір бөлі-
гін қара түспен боялған диа-
метрі 3-4 метр шеңбер ішіне 3 
бояу лы, 7 бояусыз асық тігіліп 
тұрады. Ойын шарты жай-
лы түсіндіре кетелік: кімнің 
бірінші ату және ақ жақты 
иеленуі сақаның иірілуіндегі 

түсуіне байланысты. Шыққан 
асық үшін ойыншы асық 
түсіне байланысты не үш, не 
бір ұпайдан иеленіп отыра-
ды. Әр ойыншы өз кезегін-
де үш реттен атып отырады. 
Ойын үш кезеңнен тұрады. 
Бояулы асықты шығарған 3 
ұпай, жай асықты шығарған 
1 ұпайдан иеленеді. Кім бірін-
ші 10 ұпай жинаса сол жеңім-
паз атанады. Әр атыстан соң 
жығылған (шыққан) асық 
қайта тігіліп отырады. Асық 
тігуші қолбалалар шыққан 

асықты қайыра тігу және 
ойыншылардың сақаларын 
әкеп беріп тұрады. Төреші 
өз кезегінде ойыншылардың 
еңкеюі мен аяқтарын сызық 
бойына дұрыс қоюын қа-
дағалайды. Әрі даулы асық 
шығуына төрелік айтады. 

Жалпы, асық ойындары 
насихатталып жатыр. Деген-
мен қарқынды емес. Тұрақты 
жарыстар болып тұрса мәсе-
ле басқаша болар ма еді. 
Республикалық, облыс тық 
дәстүрлі турнирлер де жұрт-
тың қызығушылығын артты-
ра түсуге тиіс. Тек бұл ғана 

емес, асықты да-
мытуға кез кел-
ген қазақ баласы 
үлес қосуға тиіс. 
Кішігірім бол-
са да бейресми 
түрде жарыс 
ұ й ы м  д а с т ы р у 
қаржыны да та-
лап ете бермейді. 
Сондықтан ұлт-
тық ойындар-
дың өміршеңдігі 
әрқайсысымызға 
қатысты деп са-
наған жөн. Бұл 
ойымызды жа-
рысқа қатысушы 
жігіттердің бірі 

Жанат Шайхығали да мақұл-
дады: 

– Асық ойындары Қоста-
найдың өзінде Наурыз және 
бірлік мерекелерінде ғана 
ойнатылады. Мұның бәрі 
дұрыс, дегенмен әлі де көбейе 
түссе дейсің. Өйткені асық 
ойыны үлкенге де кішіге де 
қызық. Өзге ұлт өкілдері де 
қызығушылық танытып жа-
татыны бар. Ендеше мұны 
әуелі өз өңірімізде кеңейтіп, 
дәстүрге айналдырып алуы-
мыз қажет. Ол үшін анда 

барып, мында барып қол-
дау сұрағанша сіздер секілді 
жастар өздері де ұйымдас-
тыра берсе болады. Біз де 
қалыс қалмаған болар едік. 
Асық болса болғаны. Сақа-
сын иіріп, сайысқа түсемін 
деушілер өздері-ақ табылады. 

Иә, шынымен де, асық 
ойнаймын немесе ойнап 
көремін деушілер өздері-ақ 
табылып жатты. Қатарға 
қосылған жастардың қа-
расы қалың. Соның ішінде 
тіркеліп үлгерген 12 жігіт А 
және В топтарында өзара бақ 
сынады. Олардың арасында 
студенттерден бастап түрлі 
сала қызметкерлері де болды. 

– Мен ҚМУ-дың ақпарат-
тық жүйелер факультетінің 
студентімін. Асық ойыны 
өтетіндігі жөнінде доста-
рымнан естіген соң келдім. 
Қатысқым-ақ келген, кеші-
гіп қалдым. Былай көрермен 
болғанның өзі қызық екен. 
Жігіттер жарап тұр. Біразы 
жақсы ойын көрсетіп жатыр. 
Араларында ыңғайы келмей 
жүргендер де жоқ емес, – 
дейді, Дарын Смағұл есімді 
жігіт. 

Қысқаша айтқанда, мер-
гендер сайысы тартысты әрі 

қызу өтті. Сақасын иіруде 
ептілік танытып, мергенді-
гімен танылып жатқан жігіт-
тер көп. Дегенмен, екі топтың 
үздіктері: Боранбайұлы Мағ-
жан мен Аманбаев Наурыз-
бай кім мықтыны жеке дара 
анықтады. «Асық Party»-дың 
сұрмергені әрі жеңімпазы – 
Аманбаев Наурызбай атанды. 
Жеңімпаздарға ГӘФ-нің тәр-
бие ісі жөніндегі деканның 
орынбасары Анар Барсақбае-
ва грамота мен шағын сый-
лықтар табыстады. Мұнымен 
бәрі біткен жоқ. Одан кейін 
де түрлі ойындар ойнап, қы-
зықты уақыт өткіздік.

Қорыта айтқанда ұлт-
тық ойын асық атуға деген 
жастардың бетбұрысы жа-
ман емес. Келесі жолғы асық 
ойындарына асық жастар 
уақытын сұрап, келеміз дес-
ті. Осылайша оқу жылының 
соңын тәуір бастамамен тә-
мамдадық. Алда жазғы де-
малыс. Кезекті ойынның 
уақытын кесіп айта алмасақ 
та, алдағы уақытта міндетті 
түрде жалғастырамыз деген 
ниеттеміз.

Жанболат КЕНЖЕҒҰЛ,
ҚМУ-дың журналистика 

мамандығының студенті.

Жақында Ақтөбе облысы 
Әйтеке би ауданында Тәуел-
сіздіктің 25 жылдығына орай 
Ауған соғысы ардагерлері «Қы-
зыл жұлдыз» орденінің иегері 
Қожабек Қалдановты еске алуға 
арналған аудандық ІІІ-волейбол 
турнирін өткізді. Аталған жа-
рысқа республика көлеміндегі 
белді командалар келіп бақ сы-
нады. Бұл турнирден Қостанай 
облысы спортшылары да қалыс 
қалмады. Өңіріміздің намысын 
Алтынсарин ауданының «Алтын-
сарин» командасы қорғап қайт-
ты. Нәтижесінде барлық коман-
даларды айқын басымдылықпен 
жеңген жерлестеріміз финалдық 

ойында танымал ақтөбелік клуб 
«Казхром» командасымен күш 

сынасты. Бұл жолы да қоста-
найлық команда мықтылықта-

рын дәлелдеп 2-0 есебімен жеңіс 
тұғырынан көрінді. Турнирдың 
«Ең үздік шабуылшысы» атағын 
жастар арасындағы өңіріміздің 
мықты спортшыларының бірі 
Ізбасты Асылан иеленді. Сол се-
бептен де жас талант – Асылан-
нан жарыс жайын сұраған бола-
тынбыз: 

– Бұл жарыс қызықты, әрі 
тартысты өтті. Бірінен-бірі асқан 
мықты командалар жиналған. 
Жеңімпаз атанғанымызға қуа-
ныштымыз. Білдей бір волей-
болшыларды ұтып кету біз үшін 
мәртебе. Қаншама жарысқа 
шықтым, бірақ дәл мұндай әсер-

де болмап едім. Біз мұндағылар 
секілді үлкен клуб емеспіз, соған 
қарамастан оларға есемізді жібер-
медік, – деп көңіліндегі ойымен 
бөлісті ол.

Олай болса біз де талай жеңіс-
терге жетеді деген сеніммен  
жеңімпаздарға толағай табыс 
тілейміз.

Жанболат КЕНЖЕҒҰЛ,
ҚМУ-дың журналистика 

мамандығының студенті.

Біздікілер топ жарды

Асыққа деген 
құмарлық
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Таныстық  
достыққа ұласты 
 Өзімді бала кездегі асыл ар-

маным жүзеге асқан бақытты аза-
маттардың қатарына қосамын. 
Өйткені, әскерден оралысымен 
Алматы қаласына табан тіреп, 
сол кездегі еліміздегі жалғыз 
журналистика факультетін 1982 
жылы аяқтадым. 

1977 жылдың шіліңгір шіл-
де айында Қазақстанның 
түкпір-түкпірінен келген ұлтымыз-
дың жігіттері мен қыздары Қазақ 
мемлекеттік университетінің 
алдына жиналдық. Ол уақытта 
жоғары оқу орнының бас корпусы 
қазіргі Темірбек Жүргенов атын-
дағы ұлттық өнер университетінің 
ғимаратында орналасқан еді. 

Бәріміз де шығармашылық 
байқаудан өткен соң кезекті 
емтиханға дайындалып жаттық. 
Болашақ студенттік достары-
мызбен осы қарбалас шақта та-
нысқан едік. Солардың бірі  бүгінгі 
ғылым кандидаты, көркемсөздің 
зергері атанған Айгүл Хасенова 
болатын. 

Осы Айгүл бұрынғы Торғай 
облысының Аманкелді ауданы-
ның түлегі болса, мен шырайлы 
Оңтүстік Қазақстан облысының 
шипалы суымен аты шыққан ку-
рортты Сарыағаш ауданынан едім. 

Бәріміз де сынақтан сүрінбей 
өтіп, студент атандық. Айгүл өте 
алғыр бойжеткен-ді. Сабаққа да 
өте тиянақты-тын. Өзінің жібек-
тей мінезімен барша курстаста-
рының арасында үлкен құрметке 
 бөленді.

Осы курстасымның арқасын-
да оның анасы Қалима апамыз 
бен ағасы Асхатпен де таныс-
тым. Олар уақыт өте өздері ұзақ 
жылдар бойы ғұмыр кешкен 
Аманкелді ауданынан табиғаты 
көркем, адамдарының пейілі дар-
хан Меңдіқара ауданына қоныс 
аударды. 

Міне, осы кезден бастап, 
Асхат Жәкенұлымен туған- 
туысқандардай араласып кеттік. 
Оның ағалары Жомарт, Талғат, 
Болаттармен де сыйластығымыз 
нығая түсті. Ал, шаңырақтың ал-
тын діңгегі Қалима апамыздың 
жөні қашан да біз үшін бөлек. 

Көңілі жаздай шуақты, жүрегі 
мейірімге толы Қалима апамыз 
өз ұрпағының ғана емес, курсы-
мыздың, барша қазақтың анасына 

айналған тұлға еді. Ол өмір  бойы 
ұстаз болып еңбек еткен, көптеген 
ордендер мен медальдардың ие-
гері. Қазақстанның еңбек сіңірген 
мұғалімінің аузынан «айналайын» 
деген жылы сөзі түспейтін. 

Осы қадірлі апамыз кенеттен 
дүниеден өткен кезде бәріміз де 
туған анамыздан айырылғандай 
күйді бастан кештік. Ол кісіні 
соңғы сапарға шығарып салуға 
да қатыстық. 

Міне, осы сәтте де құрдасы-
мыз Асхаттың бойындағы бар-
лық асыл да адами қасиеттері 

жарқырап көрінді. Анасын ерек-
ше сыйлайтындығы, жалпы адам 
баласына деген бауырмалдығы 
айрықша сезілді. Әлі күнге дейін 
Қалима апамыз жайлы айтудан 
бір жалықпайды. 

Өйткені, аяулы жан отаға-
сы Жәкен ағамыз мәңгілік көз 
жұмған соң ұлдары мен қызда-
рын қанаттыға қақтырмай, тұм-
сықтыға шоқтырмай өсірді. Бәрі-
не де жастай тағылымды тәрбие 
беріп, қатарларынан қалдырмай 
оқытты. Перзенттері де шеше-
лерінің сенімін ақтап, елге таны-
мал азаматтар болды. 

Асхаттың достыққа 
адалдығы

Әрине, әр баланың отбасын-
да өзіндік орны бар. Сонау 1956 
жылы жайма шуақ мамыр айын-
да Хасеновтер әулетінде ерек-
ше қуанышты оқиға болды. Бұл 
Асхат есімді ұлдарының дүниеге 
келуі-тін. 

Осы Асхат кішкентайынан 
өте еңбекқор болды. Мектеп та-
балдырығын аттағаннан бастап, 
білім ордасындағы үлгілі оқушы-
лардың алдыңғы сапында жүрді. 
Шаңырақтың иесі Жәкен ағамыз 
Аманкелді аудандық партия 
комитетінде жауапты қызмет 
атқарған жаны жайсаң жан-ды. 

Жәкең тек аудан емес, об-
лысқа кеңінен танымал азамат 
еді. Көпшіл мінезімен, өзгелерге 
өнеге болар мол адамгершілік 
қасиеттерімен айналасындағы-
ларға шапағатын тигізді. Осы күн-
ге дейін ол кісіні білетіндер іскер 
тұлғаның тағылымды қырларын 
айтудан бір жалықпайды. 

Қазақта «Әке көрген оқ жо-
нар» деген мағыналы сөз бар. 
Осынау ардақты бауырымыздың 
бойындағы барлық асыл да ізгі 
қасиеттер ұлы Асхатқа да жұқты. 
Ол жоғарыда аталған Аманкел-
ді поселкесіндегі орта мектепті 
ойдағыдай тәмамдап, қолына 
кәмелеттік аттестат алған соң 
көп ойланып жатпады. 

Елге сыйлы ғазиз жан Қали-
ма апамыздың жолын қуып, ұс-
таздық мамандықты таңдады. 
Содан педагогикалық инсти-
тутқа түсіп, білікті мұғалім бо-
лып шықты. Ұзақ жылдар бойы 
аудан орталығындағы Жанкел-
дин, Қараторғай кеңшарындағы 

орта мектептерде таңдаған кәсібі 
бойынша ұстаздық, содан кейін 
басшылық қызмет атқарды. 

Ардақты әкесінен тәлім алған 
Асхат тіршілікте ақкөңіл, өзгелер-
ге қамқор болғанымен, жұмысқа 
келгенде өте талапшыл. Өзі өз-
гелерге қамқорлық танытты. Әр-
дайым жұмыстың түпкі нәтижесі-
не көп көңіл бөлді. Сондықтан да 
шығар, әріптестерінің арасында 
үлкен беделге ие болды. 

Әкесінің кіндік қаны тамған 
жері Меңдіқара ауданына қоныс 
аударған соң да қарап отырмады. 

Еліміздегі аса беделді «Атамұра» 
баспа корпорациясының осы 
жердегі бір өкілі ретінде адал 
қызметімен көпке танылды. 

Мұндай іскер де тиянақты, 
жауапкершілікті терең сезінетін 
азамат қайда да сыйлы әрі қадір-
лі болатындығы баршаға мәлім. 
Оның әріптестері әрі замандаста-
ры өзін «Біздің Асекең» деп әр-
дайым ерекше ардақ тұтады. 

Ол қызметте білікті маман 
болғанымен, отбасының бере-
ке-бірлігін жете ойлайтын тұлға. 
Сүйікті жары Гүлмира да кішіпей-
іл де ибалы қазақ қызы. Азама-
тын сыйлағандықтан да шығар, 
туған-туысқандарын ерекше құр-
меттейді. Қонақжай, үнемі өзгеге 
болсын дейді. 

Асхат – мейірбан әке. Сүйік-
ті қызы Толғанайы Алматыдағы 
Құрманғазы атындағы ұлттық кон-
серваторияның студенті атанған-
да қандай қуанды десеңізші. Сол 
күндері дарынды ұрпағы үшін 
мәртебесі өскен бауырымыз өзін 
тап бір көкте қалықтап жүрген 
бақытты құстай сезінді. 

Осы гүлдей аялап өсірген 
перзенті де әкесін әрдайым ерек-
ше сыйлайды. Әрбір демалысқа 
келген сайын бұған тосын да 
жағымды жаңалықтарын жеткізіп, 
абыройын асқақтады. Әке үшін 
бұдан артық не керек?

Одан кейінгі ұлы Аңсаған да 
әкесінің сырласы, тіршіліктегі тіре-
гі. Өзі кішкентайынан темір-тер-
секке үйір болды. Мектепті 
аяқтаған соң жоғары оқу орнына 
түсіп, білікті маман атанды. 

Ең кенжесі Жансұлтан Алма-
ты қаласында колледжде білім 
алып жатыр. Асхат осы баласы 
да әпкесі мен ағасындай ел тірегі 
боларлықтай азамат болып өссе 
екен деп армандайды. 

Асхат Жәкенұлы досқа 
адал. Сондықтан да болса ке-
рек, оның біз білмейтін кейбір 
қырлары жөнінде тіс дәрігері 
Сәлімжан Оразбаев ерекше бір 
мақтанышпен айта келіп, оның 
ағайын-туысқа бауырмалдығын, 
бірсөзділігін, көпшілдігін, қолы 
ашықтығын үлгі етеді. 

Біз «Алпыс — тал түс» де-
мекші, алпыстың асқар биігіне 
көтеріліп отырған қимас досы-
мызға алдағы уақытта да деніне 
саулық, отбасына бақыт пен із-
гілік тілейміз. 

Оразалы ЖАҚСАНОВ.

ЗАМАНДАС

Шапағат шуағы 
немесе ел құрметіне бөленген азамат  

Асхат Хасенов туралы сөз

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ – 
      ҚАСТЕРЛІ  ҚАСИЕТ

Жанайымға 
жанашырлық 

жасады
Қазіргі таңда мүгедек балалар мәселесі 
қоғамның дертіне айналды. Сарыкөл ауданының 
өзінде 50-ден астам мүгедек бала бар, соның 
ішінде церебральды сал ауруымен (ДЦП) 
ауыратын сәбилердің саны – 13.

Солардың бірі – сарыкөлдік Жанайым Жанұзақова. 
Ол – Жанбосын мен Әйгерім Жанұзақовтар отбасының 
үшінші баласы. Салмағы – 887 грамм, бойы – 34 см және 
алты айлық болып туған. Бірақ, үш ай өткен соң оны не-
врологқа есепке алып, церебральды сал ауруы (ДЦП) 
диагнозы қойылған. Содан бері ата-анасы қыздарының 
денсаулығымен күресіп келеді. Олар Қазақстанның бар-
лық оңалту орталықтары мен емханаларында болды. 
Бірақ, одан қайран болмады. Енді, Жанайымға Самара-
ның дәрігерлері көмектеспек. Оны емге жіберу үшін 500 
мың теңге қаржы қажет. 6 жасар Жанайым да өзгелер 
секілді жүгіргісі, секіргісі, билегісі және ойнағысы келеді...  

Өмірге құлшынған сәбиге көмек қолын созу мақса-
тында «Сарыкөл» газетінің редакциясы кезекті қайырым-
дылық концертін өткізді. «Жақсылық жаса!» атты шара-
ның арқасында сарыкөлдік жаны жайсаң, жомарт жандар 
қаржылай көмек көрсетіп, Жанайымға қол ұшын созды. 
Тіпті, кішкентей балалар да титтей де болса өз үлесін 
қосып жатты. Сондай-ақ, мүмкіндігі шектеулі балалардың 
қолөнер бұйымдары көрмеге қойылып, одан түскен қаржы 
арнайы жәшікке салынды. 

Концертке аудан әкімі Эльдар Күзенбаевтың өзі келіп, 
бұл бастаманы қолға алған ұйымдастырушылар мен кіш-
кентай Жанайымға қолдау көрсетуге жиналған сарыкөл-
діктерге алғысын айтты. 

Сондай-ақ, ауданның бас имамы Дәулетбай қажы 
Әбдіхалық, аудандық мәслихат хатшысы Күләш Базарбае-
ва, зейнеткер, мүгедек балаларды тәрбиелеуші Людмила 
Гомберг және кәсіпкер әйел Алтыншаш Өтетілеуовалар 
жиналғандардың алдында сөз сөйледі.  

Ал, Раиса Копач, Наталья Ященко сынды зейнеткерлер 
мен «Надежда» ЖШС қызметкері  Наталья  Стригалованың 
қатысуымен құрылған арнайы комиссия да өз жұмысын 
ойдағыдай атқарды. Олар қайырымдылық шарасы бары-
сында жиналған ақшаларды халықтың көзінше есептеп, 
оның сомасын жариялады. Сатылған билет бар, халықтың 
қолдауы бар, барлығы 400 мыңға жуық ақша жиналып, 
ол қаржы толығымен Жанайымның ата-анасына берілді.  
Олар өз сөзінде ұйымдастырушылар мен қайырымдылық 
кешіне кең пейілділік танытып келген әр адамға шексіз 
алғыстарын айтты. 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, тумасынан тағдыр 
тақсіретін тартып, бүгінде асыл арманына қол созған Жа-
найым Жанұзақоваға осылайша сарыкөлдіктер сүйеніш 
болып, жылулық сәулесін шашты. Қысқасы, қолдан келген 
көмектерін аямады.  

Жалпы, айта кеткен жөн, концерт барысында сары-
көлдік өнерпаздар өз өнерлерін паш етті.

Руслан ӘЛКЕЕВ.
Сарыкөл ауданы.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 М.х. 10.50
"Аяулы арман". 11.45 Айтуѓа оњай...
12.30 Д.ф. "¦лт маќтанышы". 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.30 Жањалыќтар. 17.50
Алимент тμлеу мєселесі. 18.15 Аг-
робизнес. 18.35 "Ж‰регім сізге ама-
нат". 19.30 Жањалыќтар. 20.20 Ай-
туѓа оњай. 21.05 "Аяулы арман".
22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 23.30 Жањалыќтар. 0.20
"Ќыздар". 1.05 "¦лт маќтанышы".

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Дерево
жизни". 11.00 Новости. 11.10 Магия
кухни. 11.45 "Таѓдыр тартысы". 12.15
"Ќыз жолы". 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Семейные мелодрамы". 14.10 "Ка-
тина любовь". 15.00 Новости. 15.15
"Аќылдыњ кілті. ¤мірдастан". 16.00
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта kz.
11.00 Дара жол.  12.30 Дауа. 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.30 Жањалыќтар. 17.55
Б‰гінгі к‰нніњ батырлары. 18.05 Меніњ
Ќазаќстаным. 18.35 "Ж‰регім сізге
аманат". 19.30 Жањалыќтар. 20.20
Серпіліс. 21.05 "Аяулы арман". 22.00
"Келін". 22.55 Т‰нгі студияда Н. Ќоян-
баев. 23.30 "‡й болу ќиын..." 0.00
Жањалыќтар. 0.15 Спорт.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жеті к‰н. 11.00 Экономкласс.
11.10 Магия кухни. 11.45 "Таѓдыр
тартысы". 12.15 М.с. 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 Т.с. "Семейные мелодра-
мы". 14.10 Т.с. "Катина любовь".
15.00 Новости. 15.15 Т.х. "Аќылдыњ
кілті. ¤мірдастан". 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.15 ¤мір сабаќтары. 17.00
Жањалыќтар. 17.15 Т.с. "След". 17.55
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7.00 Тањшолпан. 10.00 М.х. 10.50
"Аяулы арман". 11.45 Айтуѓа оњай.
12.30 Д.ф. "¦лт маќтанышы". 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.30 Жањалыќтар. 18.15
Ќылмыс пен жаза. 18.35 "Ж‰регім
сізге аманат". 19.30 Жањалыќтар.
20.20 Айтуѓа оњай... 21.05 "Аяулы
арман". 22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 23.30 Жања-
лыќтар. 0.20 "Ќыздар". 1.05 "¦лт
маќтанышы".

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Дерево
жизни". 11.00 Новости. 11.10 Магия
кухни. 11.45 "Таѓдыр тартысы". 12.15
Т.х. "Ќыз жолы". 13.00 Жањалыќтар.
13.15 "Семейные мелодрамы". 14.10
"Катина любовь". 15.00 Новости.
15.15 "Аќылдыњ кілті. ¤мірдастан".
16.00 Жањалыќтар. 16.15 Біздіњ ‰й.

Орталыќ Хабар. 19.00 ТВ Бинго.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Арнайы
Хабар. 21.00 Итоги дня. 21.30 Т.с.
"Дерево жизни". 22.20 "След". 23.00
Бетпе-бет. 23.30 Жањалыќтар. 0.00
"Сотќа жеткізбей".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа-аќпа-
рат. 9.30 Келбет. 9.50, 12.20, 13.20,
15.50, 18.50, 22.10, 23.00 Телемар-
кет. 10.00 Арќа аќпарат. 10.35 "Убить
Сталина". 11.30 Первая студия.
12.00 Вызов. 12.30 М.с. 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.50 М.ф. 14.00 "Бірінші
ханым". 15.00 Д.ф. "Поэзия єлемі".
15.25 М.с. 16.00 "Дым Отечества".
16.50 Томпаќ. 17.20 "Шарайна. Син-
гапур". 17.50 Жањалыќтар. 18.10
Даму діњгектері. 18.30 Новости.
19.00 Д.ф. "Шетелдегі ќазаќ бала-
лары: АЌШ". 19.30 Территория за-
кона. 20.00 Жарќын бейне. 20.30
Жањалыќтар. 21.10 Єуендер єлемі.
21.30 Новости. 22.15 Т.с. "Кару-
сель". 23.10 "Дым Отечества". 0.00
Жањалыќтар.

17.00 Новости. 17.15 "След". 18.00
Линия судьбы. 18.35 Т.х. "С‰рбой-
даќ". 19.10 "Ќыз жолы". 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Бюро расследований.
21.00 Итоги дня. 21.30 "Дерево жиз-
ни". 22.20 "След". 23.00 Бетпе-бет.
23.30 Арнайы Хабар. 0.00 Жањалыќ-
тар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Аманат. 10.00 Новости.
10.40 "Карусель". 11.30 Первая сту-
дия. 12.00 Третий тайм. 12.30 Ажар.
12.50, 13.20, 15.50, 16.55, 17.25,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.
13.00 Жањалыќтар. 13.50 М.ф. 14.00
"Бірінші ханым". 15.00 "Поэзия
єлемі". 15.30 М.с. 16.00 "Дым Оте-
чества". 16.50 Томпаќ. 17.20 "Ша-
райна. Малайзия". 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.10 Регион/10. 18.30 Новости.
19.00 Д.ф. "Шетелдегі ќазаќ балала-
ры: Нью-Йорк". 19.30 Первая сту-
дия. 20.00 Жарќын бейне. 20.30
Жањалыќтар. 21.10 Ќазына. 21.30
Новости. 22.20 "Карусель". 23.20
"Болашаќ". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Ќалжын-ќоржын. 7.40
К‰лдірген. 8.00 Жањалыќтар. 9.00
"Дом с лилиями". 10.00 "Фериха".
11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10 "Лист ожи-
дания". 15.40 "Бетперде". 17.00
"Стамбул кμшелері". 18.00 "Жетім
ж‰рек". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "Ѓашыќ жандар". 22.00
"Стамбул кμшелері". 23.00 "Дом с
лилиями". 0.00 "Фериха". 1.00 Ново-
сти. 1.30 Жањалыќтар.

7.00 "Тюрки России". 8.10 Ќазаќ-
стан би єлемі. 8.55 ¤мір жолы. 10.00
Ќайырлы к‰н. 11.05 "Германия μнері".
12.10 Д.ф. "Ќ±пиясы ашылѓан ќазы-
налар". 13.00 Ќайырлы к‰н. 14.25
Золотая середина. 15.00 "Ќытай та-
биѓаты". 16.00 Секреты музеев. 17.00
"Германия μнері". 18.00 Легенды и
мифы Оперного. 19.25 Ученый со-
вет. 21.15 Больше, чем любовь. 22.00
Культпоход. 22.10 "Сахна сырлары".
22.40 Концерт. 23.40 "Тарих тылсы-
мы".

7.00 No comments. 7.20 К‰лкі ба-
зар. 8.00 ТањDem. 9.00 Ревю. 9.25
"Деффчонки". 10.00 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
12.00 Комеди вумен. 13.10 Ревю.
13.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.10
Ревю. 16.30 "Кішкентай келін". 17.30
"Бастыќты ќорѓау". 19.00 "Деффчон-
ки". 19.55 Комеди вумен. 20.25 "Уни-
вер". 21.00 "Интерны". 21.30 Однаж-
ды в России. 22.10 Ревю. 22.40
"Кішкентай келін". 23.40 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Не бойся темноты".

7.00 "Ќ±рбылар". 7.30 "Ќараг‰л".
8.30 Саламатты Ќазаќстан. 9.00 Т.с.
"Полицейский участок". 10.00 Сме-
яться разрешается. 12.30 Келесі кім?
13.10 "1001 т‰н". 15.00 Мои прекрас-
ные. 16.00 "Полицейский участок".
17.00 Х.ф. "Четверг, 12". 19.00
"Ќараг‰л". 20.00 "1001 т‰н". 21.30
Келесі кім? 22.00 Человек-невидим-
ка. 23.00 "Секретные материалы".
0.00 Х.ф. "Четверг, 12".

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНАЖањалыќтар. 16.15 Біздіњ ‰й. 17.00
Новости. 17.15 "След". 17.55 Таѓдыр
жолы. 18.20 "С‰рбойдаќ". 19.10 "Ќыз
жолы". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Бетпе-бет. 21.00 Итоги дня. 21.30
"Дерево жизни". 22.20 "След". 0.00
Жањалыќтар. 0.30 "Сотќа жеткізбей".
1.00 Бокс. Astana Arlans - British
Lionhearts.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Регион/10. 10.00 Новости.
10.40 "Карусель". 11.30 Первая сту-
дия. 12.00, 13.20, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 12.10 М.с.
12.30 Бойт±мар. 13.00 Жањалыќтар.
13.30 Новости. 14.00 "Бірінші ханым".
15.00 "Поэзия єлемі". 15.30 М.ф.
16.00 "Болашаќ". 16.50 Томпаќ. 17.20
"Шарайна. Вьетнам". 17.50 Жања-
лыќтар. 18.10 Третий тайм. 18.30
Новости. 19.00 "Мєлім де беймєлім.
Жетісу". 19.30 Бірінші студия. 20.00
Параллели. 20.30 Жањалыќтар. 21.30
Новости. 22.20 "Карусель". 23.05
"Болашаќ". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Ќалжын-ќоржын. 7.40
К‰лдірген. 8.00 Жањалыќтар. 9.00
"Дом с лилиями". 10.00 "Фериха".
11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10 Kaznet.
13.45 Astana live. 14.30 Т.с. "Седь-
мая Руна". 15.40 "Бетперде". 17.00
"Стамбул кμшелері". 18.00 "Жетім
ж‰рек". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "Ѓашыќ жандар". 22.00
"Стамбул кμшелері". 23.00 "Дом с
лилиями". 0.00 "Фериха". 1.00 Ново-
сти. 1.30 Жањалыќтар.

7.00 "Тюрки России". 8.10 Бай-
терек. 9.25 ¦лы дала батырлары.
10.00 Ќайырлы к‰н. 11.05 "Герма-
ния μнері". 12.10 "Ќ±пиясы ашылѓан
ќазыналар". 13.00 Ќайырлы к‰н. 14.40
Секреты музеев. 15.00 "Ќытай таби-
ѓаты". 16.00 Летопись степи. 17.00
"М±ражай ќ±пиялары". 19.00 Егіз
ж‰рек. 19.35 Біздіњ Ќазаќстан. 22.00
Культпоход. 22.10 Тайны и судьбы
великих казахов. 23.10 Концерт.
23.40 "Тарих тылсымы".

НТК

7.00 Ќалжын-ќоржын. 7.25
К‰лдірген. 7.50 Біздіњ уаќыт. 8.40
Каznet. 9.00 Т.с. "Дом с лилиями".
10.00 Т.с. "Фериха". 11.10 Т.х. "Жетім
ж‰рек". 13.00 Т.с. "Лист ожидания".
15.00 Избранное за неделю. 15.40
Т.х. "Бетперде". 17.00 Т.х. "Стамбул
кμшелері". 18.00 "Жетім ж‰рек".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
21.00 Т.х. "Ѓашыќ жандар". 22.00
"Стамбул кμшелері". 23.00 "Дом с
лилиями". 0.00 "Фериха". 1.00 Ново-
сти. 1.30 Жањалыќтар.

7.00 Д.ф. "Тюрки России". 8.10
Заповедники Казахстана. 9.30 Боль-
ше, чем любовь. 10.00 Ќайырлы к‰н.
11.00 "Єлемніњ сексен кереметі".
12.10 Д.ф. "Жасуша". 13.00 Ќайыр-
лы к‰н. 14.25 Золотая середина.
15.00 "М±сылман єлемініњ жеті ке-
реметі". 16.00 Наше кино. 17.00 "Гер-
мания μнері". 18.00 ¤мір. Театр.
Кино. 19.25 Ученый совет. 21.00 Наш
Казахстан. 22.00 Культпоход. 22.10
Музыкальный перформанс. 22.50

Портреты заговорили. 23.40 Д.х. "Та-
рих тылсымы".

7.00 No comments. 7.20 К‰лкі
базар. 8.00 ТањDem. 9.00 Ревю. 9.25
"Деффчонки". 10.00 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
12.00 Комеди вумен. 13.10 Ревю.
13.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.10
Ревю. 16.30 "Кішкентай келін". 17.30
"Бастыќты ќорѓау". 19.00 "Деффчон-
ки". 19.55 Комеди вумен. 20.25 "Уни-
вер". 21.00 "Интерны". 21.30 Однаж-
ды в России. 22.10 Ревю. 22.40
"Кішкентай келін". 23.40 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Добро пожаловать в капкан".

7.00 Т.х. "Ќ±рбылар". 7.30
Тойlike. 8.30 Саламатты Ќазаќстан.
9.00 М.ф. 10.00 Смеяться разреша-
ется. 11.20 Х.ф. "Громобой". 13.10
Т.х. "1001 т‰н". 15.00 Мои прекрас-
ные. 16.00 Один в один. 19.00
"Ќараг‰л". 20.00 "1001 т‰н". 22.00
Человек-невидимка. 23.00 Т.с. "Сек-
ретные материалы". 0.00 Х.ф. "Так-
си 3".

КТК
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7.00 Тањшолпан. 10.00 М.х. 10.50
"Аяулы арман". 11.45 Айтуѓа оњай.
12.30 Д.ф. "¦лт маќтанышы". 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.30 Жањалыќтар. 17.55
Д.ф. "ЌР Ќорѓаныс министрлігініњ
тапсырысы бойынша". 18.15 Жар-
ќын бейне. 18.40 "Ж‰регім сізге ама-
нат". 19.30 Жањалыќтар. 20.20 Ай-
туѓа оњай... 21.05 "Аяулы арман".
22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 23.30 Жањалыќтар. 0.20
"Ќыздар". 1.05 "¦лт маќтанышы".

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Дерево
жизни". 11.00 Новости. 11.10 Магия
кухни. 11.45 "Таѓдыр тартысы". 12.15
"Ќыз жолы". 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Семейные мелодрамы". 14.10 "Ка-
тина любовь". 15.00 Новости. 15.15
"Аќылдыњ кілті. ¤мірдастан". 16.00

Жањалыќтар. 16.15 Біздіњ ‰й. 17.00
Новости. 17.15 "След". 18.00 Ќай-
сар жандар. 18.30 "С‰рбойдаќ". 19.05
"Ќыз жолы". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Бетпе-бет. 21.00 Итоги дня. 21.30
"Дерево жизни". 22.20 "След". 23.00
Жањалыќтар. 23.30 Арман ќанатын-
да. 0.00 ПреЕвро-2016. Футбол. Ру-
мыния - Конго.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Даму діњгектері. 10.00 Но-
вости. 10.50 "Карусель". 11.30 Бірінші
студия. 12.00 М.с. 12.20, 12.50,
13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 12.30 Талбесік.
13.00 Жањалыќтар. 13.30 Новости.
14.00 "Бірінші ханым". 15.00 "Поэзия
єлемі". 15.30 М.с. 16.00 "Болашаќ".
16.50 Томпаќ. 17.20 "Шарайна. Абу-
Даби". 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Арќа
єуендері. 18.30 Новости. 19.00 Д.ф.
"Мєлім де беймєлім. Алматы". 19.30
Первая студия. 20.00 Жарќын бей-
не. 20.30 Жањалыќтар. 21.30 Ново-
сти. 22.10 "Карусель". 23.10 "Бола-
шаќ". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Ќалжын-ќоржын. 7.40
К‰лдірген. 8.00 Жањалыќтар. 9.00
"Дом с лилиями". 10.00 "Фериха".
11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10 "Лист
ожидания". 15.40 "Бетперде". 17.00
"Стамбул кμшелері". 18.00 "Жетім
ж‰рек". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "Ѓашыќ жандар". 22.00
"Стамбул кμшелері". 23.00 "Дом с
лилиями". 0.00 "Фериха". 1.00 Ново-
сти. 1.30 Жањалыќтар.

7.00 "Тюрки России". 8.35 ¤мір
жолы. 9.20 Егіз ж‰рек. 10.00 Ќайыр-
лы к‰н. 11.05 "Германия μнері". 12.10
Д.ф. "Ќ±пиясы ашылѓан ќазыналар".
13.00 Ќайырлы к‰н. 14.30 Летопись
степи. 15.00 "Ќытай табиѓаты". 16.00
Живые образы. 17.00 "Германия
μнері". 18.25 Больше, чем любовь.
19.30 ¤мір. Театр. Кино. 22.00 Куль-
тпоход. 22.10 "Портреты заговори-
ли". 22.40 М. Бисенгалиев и К. Джен-
кинс. 23.40 "Тарих тылсымы".

7.00 No comments. 7.20 К‰лкі
базар. 8.00 ТањDem. 9.00 Ревю. 9.25
"Деффчонки". 10.00 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
12.00 Комеди вумен. 13.10 Ревю.
13.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.10
Ревю. 16.30 "Кішкентай келін". 17.30
"Бастыќты ќорѓау". 19.00 "Деффчон-
ки". 19.55 Комеди вумен. 20.25 "Уни-
вер". 21.00 "Интерны". 21.30 Однаж-
ды в России. 22.10 Ревю. 22.40
"Кішкентай келін". 23.40 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Цена страсти".

7.00 "Ќ±рбылар". 7.30 "Ќараг‰л".
8.30 Саламатты Ќазаќстан. 9.00 "По-
лицейский участок". 10.00 Смеять-
ся разрешается. 12.30 Келесі кім?
13.10 "1001 т‰н". 15.00 Мои прекрас-
ные. 16.00 "Полицейский участок".
17.00 Х.ф. "Прости меня". 19.00
"Ќараг‰л". 20.00 "1001 т‰н". 22.00
Человек-невидимка. 23.00 "Секрет-
ные материалы". 0.00 Х.ф. "Прости
меня".

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА
6.00 Муз. час. 7.00 Информбю-

ро. 8.00 "К‰йеу бала". 9.00 "Айна".
10.00 Єзіл студио. 11.00 М.с. 13.00
"Ералаш". 13.55 "Воронины". 15.00
"Айна". 16.00 "К‰йеу бала". 17.00
"Махаббат пен жаза". 19.00 "Киелi
неке". 20.00 Информбюро. 21.00 "Лю-
бовь и наказание". 23.00 "Ертугрул".
00.00 Х.ф. "Невидимый цирк". 1.35
"В поле зрения".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 "Емшан" - шопинг с комфортом.
10.00 Жањалыќтар. 10.30 Кμкейтесті
с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 Без
обмана. 14.00 Винтаж. 14.30 Baby
Гид. 15.00 "Мой герой". 16.00 Жања-
лыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір
аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Ќылмыстыќ іс №. 20.00 РТН. 20.30
"7 передача". 21.00 Без обмана.
22.00 РТН. 22.30 В ладу с приро-
дой. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Пано-
рама дня.

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

7.00 No comments. 7.20 К‰лкі ба-
зар. 8.00 ТањDem. 9.00 Ревю. 9.25
"Деффчонки". 10.00 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
12.00 Комеди вумен. 13.10 Ревю.
13.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.10
Ревю. 16.30 "Кішкентай келін". 17.30
"Бастыќты ќорѓау". 19.00 "Деффчон-
ки". 19.55 Комеди вумен. 20.25 "Уни-
вер". 21.00 "Интерны". 21.30 Однаж-
ды в России. 22.10 Ревю. 22.40
"Кішкентай келін". 23.40 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Экстрасенс".

7.00 "Ќ±рбылар". 7.30 "Ќараг‰л".
8.30 Саламатты Ќазаќстан. 9.00 "По-
лицейский участок". 10.00 Смеяться
разрешается. 12.30 Айна онлайн.
13.10 "1001 т‰н". 15.00 Мои прекрас-
ные. 16.00 "Полицейский участок".
17.00 Х.ф. "Время радости". 19.00
"Ќараг‰л". 20.00 "1001 т‰н". 22.00
Человек-невидимка. 23.00 "Секретные
материалы". 0.00 Х.ф. "Время радо-
сти".

6.00 Муз. час. 7.00 Информбю-
ро. 8.00 "К‰йеу бала". 9.00 "Айна".
10.00 Єзіл студио. 11.00 М.с. 13.00
"Ералаш". 13.55 Т.с. "Родители".
15.00 "Айна". 16.00 "К‰йеу бала".
17.00 "Махаббат пен жаза". 19.00
"Киелi неке". 20.00 Информбюро.
21.00 "Любовь и наказание". 23.00
"Ертугрул". 00.00 Х.ф. "Изгой". 2.15
"В поле зрения".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Обложка. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы.
13.00 "Хроники московского быта".
14.00 Baby Гид. 14.20 Ќылмыстыќ іс
№. 14.30 В ладу с природой. 15.00
"Мой герой". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жања-
лыќтар. 19.30 Ќоѓам жєне єйел. 20.00
РТН. 20.30 ПроАгро. 21.00 "Хроники
московского быта". 22.00 РТН. 22.30
Герои рядом. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00
Панорама дня.

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

КТК

ЕВРАЗИЯ31 АРНА

АЛАУ

7 АРНА

6.00 Муз. час. 7.00 Информбю-
ро. 8.00 "Ризамын". 9.00 "Айна".
10.00 Єзіл студио. 11.00 М.с. 13.00
"Ералаш". 13.55 "Воронины". 15.00
"Айна". 16.00 Т.х. "К‰йеу бала". 17.00
"Махаббат пен жаза". 19.00 "Киелi
неке". 20.00 Информбюро. 21.00 "Лю-
бовь и наказание". 23.00 "Ертугрул".
00.00 Х.ф. "Счастливчик". 1.45 "В
поле зрения".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Baby Гид. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 Удар властью. 14.00
Дело №. 14.10 Обложка. 14.30 Ма-
ленькие путешествия по большому
краю. 15.00 "Мой герой". 16.00 Жа-
њалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір
аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Герои рядом. 20.00 РТН. 20.30 Вин-
таж. 21.10 Удар властью. 22.00 РТН.
22.30 "Емшан" - шопинг с комфор-
том. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Пано-
рама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 "Склифо-
совский 3". 12.00 Басты патруль. 12.10
П@утina. 12.30 "Джодха жєне Акбар".
13.25 "Все мы люди". 14.20 "Правда".
14.25  "Прощай, любимая!". 15.45 Су-
дебные истории. 16.45 "Родина". 17.50
Пусть говорят. 18.55 "Лестница в не-
беса". 20.00 Новости. 21.00 "Ѓажайып
жан". 22.00 Жањалыќтар. 22.45 "Ѓажай-
ып жан". 23.35 П@утina. 0.00 Х.ф. "Зо-
лотая невеста".

6.20 "Ќарадайы". 7.25 "Алањ бол-
ма, жаным". 8.30 Жањалыќтар. 9.00
"Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?". 10.00 "Пе-
нелопа". 11.00 "Верное средство 2".
12.00 Новости. 12.40 Черный квад-
рат. 13.10 "Женщины на грани". 15.00
"Барышня-крестьянка". 16.00 Єйел
ќырыќ шыраќты. 17.00 "Таѓдырмен
тартыс". 17.50 "Махаббат м±њы". 18.40
"Махаббатта шек бар ма?" 19.30 "Фат-
маг‰лдіњ жазыѓы не?". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Наша
правда. 22.45 "Прости меня, мама".
0.30 "Чужой".

8.00 Доброе утро. 11.00 Т.с.
"Склифосовский 3". 12.00 Басты пат-
руль. 12.10 П@утina. 12.30 "Джодха
жєне Акбар". 13.25 "Все мы люди".
14.20 "Правда". 14.25 "Прощай, лю-
бимая!". 15.45 Судебные истории.
16.45 Давай поженимся. 17.50 Пусть
говорят. 18.55 "Лестница в небеса".
20.00 Новости. 21.00 "Ѓажайып жан".
22.00 Жањалыќтар. 22.45 "Ѓажайып
жан". 23.35 П@утina. 0.00 "Семей-
ный альбом".

6.20 "Ќарадайы". 7.25 "Алањ бол-
ма, жаным". 8.30 Жањалыќтар. 9.00
"Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?". 10.00 Т.с.
"Пенелопа". 11.00 "Верное средство
2". 12.00 Новости. 12.40 Главная
редакция. 13.20 Т.с. "Земский док-
тор. Любовь вопреки". 15.00 "Барыш-
ня-крестьянка". 16.00 Кμріпкел. 17.00
"Таѓдырмен тартыс". 17.50 "Махаббат
м±њы". 18.40 "Махаббатта шек бар
ма?" 19.30 "Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?".
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Диагноз. 22.10 "Прости меня,
мама". 0.00 "Перевозчик".

8.00 Доброе утро. 11.00 "Скли-
фосовский 3". 12.00 Басты патруль.
12.10 П@утina. 12.30 "Джодха жєне
Акбар". 13.25 "Все мы люди". 14.20
"Правда". 14.25 "Прощай, любимая!".
15.45 Судебные истории. 16.45 Да-
вай поженимся. 17.50 Пусть гово-
рят. 18.55 "Лестница в небеса". 20.00
Новости. 21.00 "Ѓажайып жан". 22.00
Жањалыќтар. 22.45 "Ѓажайып жан".
23.35 П@утina. 0.00 "Семейный аль-
бом".

6.20 "Ќарадайы". 7.25 "Алањ бол-
ма, жаным". 8.30 Жањалыќтар. 9.00
"Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?". 10.00 "Пе-
нелопа". 11.00 "Верное средство 2".
12.00 Новости. 12.40 Диагноз. 13.10
Т.с. "Женщины на грани". 15.00 "Ба-
рышня-крестьянка". 16.00 Єйел
ќырыќ шыраќты. 17.00 "Таѓдырмен
тартыс". 17.50 "Махаббат м±њы".
18.40 "Махаббатта шек бар ма?"
19.30 "Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?".
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Черный квадрат. 22.10 "Про-
сти меня, мама". 0.00 Т.с. "Чужой".

6.00 Информбюро. 6.50 "Риза-
мын". 7.15 Т.х. "Киелi неке". 9.00
Т.х."Айна". 10.00 "Готовим с Адель".
10.30 М.ф. 12.00 "Ералаш". 13.55 Т.с.
"Воронины". 15.00 "Айна". 16.00 Айта
берсін. 17.00 Т.с. "Махаббат пен
жаза". 19.00 "Киелi неке". 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 Т.с. "Любовь и
наказание". 23.10 Т.с. "Ертугрул".
00.00 Х.ф. "Крученый мяч". 2.00 Т.с.
"В поле зрения".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН
Подробности. 9.40 Маленькие путе-
шествия по большому краю. 10.00
Жањалыќтар. 10.30 Кμкейтесті
с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00
Территория кино. 13.30 Территория
происшествий. 14.00 Панорама не-
дели. 15.00 ПроАгро. 15.30 "7 пере-
дача". 16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.
17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.ф.
18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 Тіл жєне ќоѓам. 20.00 РТН.
20.30 Дело №. 21.10 В ладу с при-
родой. 21.30 Герои рядом. 22.00
РТН. 22.30 Baby Гид. 23.00 ¤мір

аѓымы. 0.00 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 Жди
меня. 12.00 Басты патруль. 12.10
П@утina. 12.30 Т.х. "Джодха жєне
Акбар". 13.25 Єн дария. 14.20 "Прав-
да". 14.25 Т.с. "Прощай, любимая!".
15.45 Судебные истории. 16.45 Да-
вай поженимся. 17.50 Пусть гово-
рят. 18.55 Т.с. "Лестница в небеса".
20.00 Новости. 21.00 Т.х. "Ѓажайып
жан". 22.00 Жањалыќтар. 22.45
"Ѓажайып жан". 23.35 П@утina. 0.00
Т.с. "Семейный альбом".

8.00 Мєссаѓан. 8.50 Т.х. "Алањ
болма, жаным". 9.40 Семья. 11.00
Портрет недели. 12.10 Х.ф. "Приго-
вор". 14.00 Другая правда. 15.00 Эк-
сперимент. 15.25 Кμріпкел. 16.20 Т.х.
"Таѓдырмен тартыс". 17.10 Т.х. "Ма-
хаббат м±њы". 18.30 Т.х. "Махаббат-
та шек бар ма?" 19.30 Т.х. "Фат-
маг‰лдіњ жазыѓы не?". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Глав-
ная редакция. 22.20 Т.с. "Прости
меня, мама". 0.10 Т.с. "Перевозчик".



27 мамыр27 мамыр27 мамыр27 мамыр27 мамыр, ж±ма, ж±ма, ж±ма, ж±ма, ж±ма

7.00 Тањшолпан. 10.00 М.х. 10.50
"Аяулы арман". 11.45 Айтуѓа оњай.
12.30 Д.ф. "¦лт маќтанышы". 13.00
Бірге тањдаймыз. 13.55 "Келін". 14.45
Бокс. 19.30 Жањалыќтар. 20.05 Пар-
ламент. 20.20 Айтуѓа оњай... 21.05
"Сєлем, Ќазаќстан!" 22.30 "Келін".
23.30 "Сіз не дейсіз?". 0.00 Жања-
лыќтар. 0.35 Парламент.

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Дерево
жизни". 11.00 Новости. 11.10 Магия
кухни. 11.45 "Таѓдыр тартысы". 12.15
"Ќыз жолы". 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Семейные мелодрамы". 14.10 "Ка-
тина любовь". 15.00 Новости. 15.15
"Аќылдыњ кілті. ¤мірдастан". 16.00
Жањалыќтар. 16.15 "¤мір сабаќта-
ры". 17.00 Новости. 17.15 "След".
17.55 Тур де Хабар. 18.25 "С‰рбой-
даќ". 19.15 "Ќыз жолы". 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Бетпе-бет. 21.00 Ито-

14
ги дня. 21.30 "Дерево жизни". 22.20
Х.ф. "Девять ярдов 2". 0.05 Жања-
лыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Єуендер єлемі. 9.50, 12.20,
13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.40 "Карусель". 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 М.с. 13.00 Жањалыќтар.
14.00 "Бірінші ханым". 15.00 "Поэзия
єлемі". 15.30 М.ф. 16.00 "Болашаќ".
17.00 Томпаќ. 17.20 "Шарайна. Ду-
баи". 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Ама-
нат. 18.30 Новости. 19.00 Д.ф. "Мєлім
де бе"мєлім: Ќостанай". 19.30 Пер-
вая студия. 20.00 Индекс. 20.30
Жањалыќтар. 21.30 Новости. 22.10
"Карусель". 23.00 Телетриптих
"00.00". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Ќалжын-ќоржын. 7.40
К‰лдірген. 8.00 Жањалыќтар. 9.00
"Дом с лилиями". 10.00 "Фериха".

11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10 "Седь-
мая Руна". 15.40 "Бетперде". 17.00
"Стамбул кμшелері". 18.00 "Жетім
ж‰рек". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "Ѓашыќ жандар". 22.00
"Стамбул кμшелері". 23.00 "Дом с
лилиями". 0.00 "Фериха". 1.00 Ново-
сти. 1.30 Жањалыќтар.

7.00 "Тюрки России". 8.10 Бай-
терек. 9.10 Наш Казахстан. 10.00
Ќайырлы к‰н. 11.05 "М±ражай ќ±пи-
ялары". 12.10 "Ќ±пиясы ашылѓан
ќазыналар". 13.00 Ќайырлы к‰н. 14.20
Тайны великой степи. 15.00 "Ќытай
табиѓаты". 16.20 Перформанс. 17.00
"М±ражай ќ±пиялары". 18.25 Егіз
ж‰рек. 19.30 Сахна сырлары. 22.00
Фестиваль в Вербье "20-й юбилей-
ный концерт". 23.40 "Тарих тылсы-
мы".

7.00 No comments. 7.20 К‰лкі

базар. 8.00 ТањDem. 9.00 Ревю. 9.25
"Деффчонки". 10.00 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
12.00 Комеди вумен. 13.10 Ревю.
13.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.10
Ревю. 16.30 "Кішкентай келін". 17.30
"Бастыќты ќорѓау". 19.00 "Деффчон-
ки". 19.55 Комеди вумен. 20.25 "Уни-
вер". 21.00 "Интерны". 21.30 Однаж-
ды в России. 22.10 Ревю. 22.40
"Кішкентай келін". 23.40 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Веселые" каникулы".

7.00 "Ќ±рбылар". 7.30 "Ќараг‰л".
8.30 Саламатты Ќазаќстан. 9.00 "По-
лицейский участок". 10.00 Смеять-
ся разрешается. 12.00 Q-елі. 12.30
Айна онлайн. 13.10 "1001 т‰н". 15.00
Мои прекрасные. 16.00 "Полицейс-
кий участок". 17.00 Измайловский
парк. 19.00 Келесі кім? 19.30 Шай
ішейік. 20.20 "1001 т‰н". 22.00 Ве-
черний Киев. 23.00 Stand Up. 0.00
"Игра престолов".

6.00 Муз. час. 7.00 Информбю-
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ро. 8.00 "К‰йеу бала". 9.00 "Айна".
10.00 Єзіл студио. 11.00 М.с. 13.00
"Ералаш". 13.55 "Родители". 15.00
"Айна". 16.00 "К‰йеу бала". 17.00
"Махаббат пен жаза". 19.00 "Киелi
неке". 20.00 Информбюро. 21.00 "Лю-
бовь и наказание". 23.00 "Ертугрул".
00.00 Х.ф. "Форрест Гамп". 2.15 "В
поле зрения".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Винтаж. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 Советские мафии.
14.00 В ладу с природой. 14.20 Тор-
говый дом. 14.30 Маленькие путе-
шествия по большому краю. 15.00
"И. Костолевский. Расставаясь с
иллюзиями". 16.00 Жањалыќтар.
16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат.
17.30 М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00
Жањалыќтар. 19.30 Неизведанный
Казахстан. 20.00 РТН. 20.30 "7 пе-
редача". 21.00 Советские мафии.
22.00 РТН. 22.30 Тайны нашего кино.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Панорама
дня.

20 мамыр 2016 жыл
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7.00 Концерт. 8.10 М.ф. 8.30 Т.х.
"Жања ќоныс". 9.00 Сенбілік тањ.
10.05 Єзіл єлемі. 12.00 Намыс дода.
13.10 Табыс сыры. 13.30 Айтыс.
16.30 Концерт. 17.30 Намыс дода.
18.40 Т.х. "¤мірдіњ μзі новелла".
19.30 Жањалыќтар. 20.05 ‡здік
єндер. 21.00 Дара жол. 22.35 Жай-
дарман. 0.05 Жањалыќтар. 1.10 К.ф.
"Сахна ж±лдызы".

7.00 Тамаша. 8.15 Єсем єуен.
9.25 Магия кухни. 9.55 М.ф. 12.10
Сказка "Принцесса на горошине".
13.15 Орталыќ Хабар. 14.30 Ж±лдыз-
дар айтысады. 15.55 Тур де Хабар.
16.20 "Болашаѓым μз ќолымда".
18.05 Концерт. 19.40 Бенефис-шоу.
21.00 Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. "Невер-

лэнд". 1.30 ПреЕвро-2016. Футбол.
Швейцария - Бельгия.

8.00 Жањалыќтар. 8.40 М.с. 9.00
Новости. 9.40 А. Тμлепбергенніњ єн
кеші. 11.20 Д.ф. "Аќќан ж±лдыз -
Аќбозат". 12.00 Телетриптих "00.00".
13.00 Айгμлек. 14.05 Д.ф. "Патша-
лыќтар соѓысы". 16.30 "АВС". 17.00
"Таѓдыр". 18.00 "530:630". 18.30 Т.с.
"Клятва отца". 19.30 Асар. 20.00
Полиглот: тіл - т±ѓыр! 20.20, 23.05
Телемаркет. 20.30 Дамафон. 21.00
Арќа-аќпарат. 21.35 К.ф. "Жас
жауынгер". 23.45 Т.х. "Таѓдыр".

8.00 Жањалыќтар. 9.00 Суперпа-
па. 9.40 М.ф. 10.00 "Фериха". 11.10
"Жетім ж‰рек". 13.10 Х.ф. "Разлу-
ка". 15.05 Д.ф. "Сырты б‰тін..." 15.35

Бірегей. 16.05 Заттыбек пен Єлішер.
17.00 "Стамбул кμшелері". 18.00
"Жетім ж‰рек". 20.00 Біздіњ уаќыт.
21.00 Ел аузында. 22.00 "Стамбул
кμшелері". 23.00 Т.с. "Карточный
домик".

7.00 "Тарих тылсымы". 9.10 Х.ф.
"Насими". 10.50 Золотая середина.
11.30 Дала єуені. 12.15 ¤мір жолы.
12.50 Егіз ж‰рек. 13.15 Х.ф. "Юность
Жамбыла". 14.50 Концерт. 15.35 ¦лы
дала елі. 18.00 Бєйтерек. 19.05 К.ф.
"Мен - Дэвид". 20.35 ¤мір. Театр.
Кино. 21.05 Ѓасырлар ‰ні. 22.25 Х.ф.
"Дети Хуанг Ши". 0.30 "Кемел
кењістік".

7.05 К.ф. "Вин Диксидіњ арќасын-
да". 8.40 Екі езу. 9.00 М.с. 9.30 Х.ф.
"Игра Эндера". 11.40 М.с. 12.00 К‰лкі
ойнаќ. 12.40 Ќазаќпыз ѓой. 13.20 Ењ

к‰лкілі єртістер. 14.20 Екі езу. 15.00
М.ф. "Винни и слонотоп". 16.20 Х.ф.
"Один дома 3". 18.10 К‰лкі ойнаќ.
18.30 Т.х. "Айналайын". 19.30 Екі
езу. 20.00 Однажды в России. 21.00
Х.ф. "Железная схватка". 23.00 Х.ф.
"Неоспоримый". 0.50 Комеди Клаб.

7.00 ¤мір ‰шін к‰рес. 8.30 Ше-
бербек аѓай. 9.00 Мой папа круче.
9.50 М.ф. 11.00 Х.ф. "Вдова". 15.00
М.ф. 16.10 Х.ф. "Лохматый папа".
18.00 К.ф. "Бозбала мен бойжеткен".
20.00 Шай ішейік. 21.00 Х.ф. "Го-
лодные игры". 23.30 Х.ф. "Ямакаси.
Свобода в движении". 1.10 "Игра
престолов".

6.00 Муз. час. 7.00 Єзіл студио.
8.00 Информбюро. 9.00 "К‰йеу
бала". 10.00 Готовим с Адель. 10.30
"Ералаш". 11.00 "Бурабай єзіл фест-
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7.00 Концерт. 8.40 М.ф. 9.00
Б‰гінгі жексенбі. 11.00 Білгірлер
бєйгесі. 11.45 Сєлем, Ќазаќстан!
13.15 Келбет. 13.45 Айтыс. 16.15
М.ф№ 16.40 М.х. 18.10 Єзіл єлемі.
20.00 Апта. 21.05 Муз ТВ-2015. Дис-
котека. 2.45 УЕФА ЕВРО-2016.

7.00 Тамаша. 8.15 Єсем єуен.
8.30 Жеті к‰н. 9.30 Ас арќау. 9.55
Тур де Хабар. 10.25 М.ф. 12.20 Сказ-
ка "Золушка". 13.25 Бенефис-шоу.
14.40 "Жарќын болашаќ". 16.40 "Бо-
лашаѓым μз ќолымда". 18.20 Ќызыќ
times. 19.35 Ж±лдыздар айтысады.
21.00 Жеті к‰н. 22.00 ПреЕвро-2016.
Футбол. Испания - Босния. 0.00
"Ќ±рбылар". 1.40 "Біржан салдыњ

шідері" спектаклі.

8.00 Єуендер єлемі. 8.30 М.с.
9.20 Концерт. 11.10, 13.55, 15.10,
16.55, 17.30, 18.25, 22.30, 23.55
Телемаркет. 11.20 Аспаз мектебі.
11.20 Д.ф. "Лики Евразии: документ
несчастного значения". 12.00 "1001
история успеха". 12.30 Жылнама-
шылар. 13.00 Айгμлек. 14.00 К.ф. "Бір
жан±я". 16.10 М.ф. 16.30 "АВС". 17.00
"Таѓдыр". 18.00 Высота воли. 18.30
"Клятва отца". 19.30 Волшебный
фонарь. 20.00 Арќа єуендері. 20.30
Вызов. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.40
К.ф. "Єшкерлеуші". 23.40 "Таѓдыр".

8.00 Суперпапа. 8.40 М.ф. 10.00
"Фериха". 11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10
Х.ф. "Разлука". 15.00 Сырласу. 15.50

Концерт. 17.00 "Стамбул кμшелері".
18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00 Избран-
ное за неделю. 20.40 Репортер пред-
ставляет. 21.00 Отбасы. 21.35 "Ана-
лар". 22.00 "Стамбул кμшелері".
23.00 "Карточный домик".

7.00 К.ф. "Одри Хепберн хикая-
сы". 9.55 Х.ф. "В бой идут одни ста-
рики". 11.20 Ученый совет. 12.25
¤мір жылы. 12.55 Х.ф. "Однажды и
на всю жизнь". 14.05 Сахна сырла-
ры. 14.55 Х.ф. "Миссис Браун". 17.05
Тайны и судьбы великих казахов.
18.00 Бєйтерек. 18.40 Ж.Єскербек-
ќызыныњ поэзиялыќ кеші. 19.55 Спек-
такль "Махаббат хаттары". 22.15
Х.ф. "Война богов: Бессмертные".
0.30 "Кемел кењістік".

7.05 М.ф. 8.40 Екі езу. 9.00 М.ф.
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2016". Зимние игры. 13.45 Х.ф. "Ро-
мео и Джульетта". 16.00 Фартовые
деньги. 16.30 М.ф. "Упс... Ной уп-
лыл!" 18.25 Х.ф. "Терминатор: Гене-
зис". 21.00 Айта берсін. 22.00 "Киелi
неке". 23.50 Х.ф. "Паранойя". 1.30
Х.ф. "Летнее шоу".

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 В ладу с природой. 10.00
Маленькие путешествия по большо-
му краю. 10.20 Киноклуб. 11.00 Тай-
ны нашего кино. 11.30 Неизведан-
ный Казахстан. 12.00 Приют коме-
диантов. 13.30 Территория кино.
14.00 Т.х. "Болашаќ". 15.30 Герои
рядом. 16.00 ПроАгро. 17.00 "7 пе-
редача". 17.30 Пай-пай шоу. 18.30
¤мір тынысы. 19.30 Baby Гид. 20.00
РТН Подробности. 20.50 Винтаж.
21.30 "Емшан" - шопинг с комфор-
том. 22.00 Герои рядом. 22.30 "Бо-
лашаќ". 0.00 Территория происше-
ствий.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 Т.х. "Ум-
ник". 7.00 Идеальный ремонт. 8.00
Тањѓы пошта. 8.35 П@утina. 9.00 Смак.
9.40 Х.ф. "Я подарю тебе любовь".
11.40 Фабрика грез. 12.00 "112. Неде-
ля". 12.30 "Єйел сыры...". 13.30
П@утina+. 14.40 Концерт Елены Ваен-
ги. 16.30 Т.с. "Билет на двоих". 20.00
Первая программа. 21.00 "Билет на
двоих". 21.50 Кешкі кездесу. 23.10
Жањалыќтар. 23.50 Без страховки.

7.05 К.ф. "Илья Муромец". 8.35
Мєссаѓан. 9.30 КТК ќоржынынан.
10.00 Кривое зеркало. 12.00 Ново-
сти. 12.40 Наша правда. 13.45 Звез-
дная жизнь. 14.40 Х.ф. "Девушка без
адреса". 16.30 "Фатмаг‰лдіњ жазыѓы
не?". 18.30 КТК ќоржынынан. 19.00
Єйел ќырыќ шыраќты. 20.00 Кμріпкел.
21.00 Семья. 22.00 Другая правда.
23.00 Очная ставка. 0.00 Я стесня-
юсь своего тела.

8.00 Доброе утро. 11.00 "Скли-
фосовский 3". 12.00 Басты патруль.
12.10 П@утina. 12.30 "Джодха жєне
Акбар". 13.45 "Все мы люди". 14.40
Первая помощь. 15.15 "Правда".
15.20 Х.ф. "Старики-разбойники".
17.35 Жди меня. 18.40 Лотерея "Ав-
токуш". 18.50 Поле чудес. 20.00
Новости. 21.00 "Ѓажайып жан". 22.00
Жањалыќтар. 22.45 "Ѓажайып жан".
23.35 Концерт Елены Ваенги.

6.20 "Ќарадайы". 7.25 "Алан бол-
ма, жаным". 8.30 Жањалыќтар. 9.00
"Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?". 10.00 "Пе-
нелопа". 11.00 "Верное средство 3".
12.00 Новости. 12.40 Наша правда.
13.40 "Женщины на грани". 15.20
"Барышня-крестьянка". 17.30 "Ма-
хаббат м±њы". 18.30 "Махаббатта
шек бар ма?" 19.25 "Фатмаг‰лдіњ
жазыѓы не?". 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Наша правда.
22.45 Х.ф. "Племяшка".

7 АРНА

"Игорь". 10.40 М.ф. "Феи". 12.00 Х.ф.
"Один дома 3". 13.50 Х.ф. "Желез-
ная схватка". 15.50 Х.ф. "Неоспори-
мый". 18.00 "Айналайын". 20.00 Эк-
страсенсы ведут расследование.
21.00 Х.ф. "Дневники няни". 23.10
Кμњілді таспа. 0.00 Х.ф. "13 грехов".
1.50 К.ф. "Машина".

7.00 Шебербек аѓай. 7.30 М.ф.
9.00 Измайловский парк. 11.00 Х.ф.
"Вдова". 15.00 М.ф. 17.00 "Есіњ бар-
да еліњді тап". 18.00 ТойLike. 19.00
Q-елі. 20.00 Келесі кім? 20.30 Жан
сырым. 21.00 Один в один. 23.50
М.ф. "Иван Царевич и Серый Волк
2". 1.00 Stand Up.

6.00 Єзіл студио. 7.00 "Ризамын".
8.10 "Киелi неке". 10.00 Х.ф. "Ромео
и Джульетта". 12.15 "Ералаш". 13.15
М.ф. "Упс... Ной уплыл!" 15.05 Х.ф.

"Терминатор: Генезис". 17.45 Х.ф.
"Паранойя". 19.55 Алдараспањ, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 22.00 "Киелi
неке". 23.50 Х.ф. "Престиж". 2.00 К.ф.
"Настоящий канкун".

7.00 М.ф. 9.00 Панорама неде-
ли. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 Герои рядом. 11.30
Территория кино. 12.00 ПроАгро.
12.30 РТН Подробности. 13.20 Вин-
таж. 14.00 "Болашаќ". 16.00 ¤мір
тынысы. 17.00 Территория происше-
ствий. 17.30 Киноклуб. 18.00 Неиз-
веданный Казахстан. 18.30 Звезд-
ные папы. 19.30 "Бегство из рая".
20.30 "7 передача". 21.00 Пай-пай
шоу. 22.00 "Болашаќ". 0.00 The spirit
of Tengri.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 "Умник".
7.00 Идеальный ремонт. 7.50 Жа-

њалыќтар. 8.25 П@утina. 8.45 Вос-
кресные беседы. 9.00 Здоровье.
10.10 Казлото. 10.50 Поле чудес.
12.00 Большой патруль. 12.25
"Єйел сыры...". 13.25 Кешкі кезде-
су. 14.50 Что? Где? Когда? 16.05
Добрый вечер, Казахстан! 17.15
Х.ф. "Женщина в беде-2". 21.00
Аналитика. 22.00 П@утina+. 23.05
Єн дария. 0.00 Х.ф. "Марта. Марси
Мэй. Марлен".

7.05 М.ф. 7.40 Біздіњ концерт.
8.50 Баланыњ ісі шала. 9.30 Х.ф.
"Разрешите тебя поцеловать. Отец
невесты". 11.20 Х.ф. "Слепое счас-
тье". 15.10 "Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?".
18.00 КТК ќоржынынан. 18.30 Єйел
ќырыќ шыраќты. 19.30 Кμріпкел.
20.30 Эксперимент. 21.00 Портрет
недели. 22.10 Х.ф. "Долгая счаст-
ливая жизнь". 23.50 Дорогая, мы
убиваем детей.

¦ялы телефон
±рлыѓымен

бірлесіп к‰респек

Облыстыњ тергеушілері ±ялы
байланыс операторларымен
тыѓыз байланыста ж±мыс істейтін
болады. Б±л жμнінде
журналистерге ОІІД тергеу
басќармасыныњ бастыѓы,
полиция полковнигі
Арон Алматов хабарлады.

‡стіміздегі жылдыњ сєуір айында Бас
прокуратураныњ бастамасы бойынша
±рланѓан ±ялы абоненттік ќ±рылѓыларѓа
байланысты шектеу жμнінде Ішкі істер
министрлігініњ аумаќтыќ бμлімшелерініњ
±ялы байланыс операторларымен μзара
ыќпалдастыѓы туралы меморандумѓа
ќол ќойылды. ¦ялы байланыс оператор-
ларыныњ ќолдауымен полицейлер
±рланѓан телефондарды ІМЕІ кодтары
бойынша байланыстан шектеуді ж‰зеге
асыра бастады.

Телефонын ±рлатќан жєбірленуші
операторѓа μтініш берген соњ телефон
байланыстан аѓытылып, б±л туралы опе-

ратор ішкі істер органдарына хабар бе-
реді. Полицейлер б±л шараныњ ±ялы те-
лефон ±рлыѓын азайтуѓа септігі тиеді деп
санайды.

 Мас ж‰ргізуші –
ќылмыскер

"Мас ж‰ргізуші – ќылмыскер"
жедел-алдын алу шарасын
μткізген жергілікті полицейлер
жол ережесін б±зудыњ 659
жаѓдайын аныќтады. 2 к‰нде
кμлікті мас к‰йінде ж‰ргізген 35
ж‰ргізуші ±сталды.

Полицейлер акцияныњ барысында
жылдамдыќты асырып, жол ережесін
б±зѓан 153 ж‰ргізушіні єкімшілік жауап-
кершілікке тартты. 2 ж‰ргізуші ќозѓа-
лыстыњ ќарсы бетіне шыќќаны ‰шін,
8-і μтпе жол ережесін б±зѓаны ‰шін,
149-ы ќауіпсіздік белдігін таќпаѓаны
‰шін, 87-сі ±ялы телефонмен сμйлескені
‰шін жєне 70 ж‰ргінші ереже б±зѓаны
‰шін жауап беретін болады. Сондай-аќ,
ж‰ргізушілік куєліктен айырылѓан
4 ж‰ргізуші ±сталды.

Кμлік айдап
кетушілер

ќ±рыќталды

16 мамыр к‰ні жергілікті

полицейлер, старшина

Р.Н±ршатаев пен аѓа сержант

М.Н±рмаханов екі кμлік айдау

оќиѓасын ашты.
Автопатруль кезекшілік кезінде "Лек-

сус" машинасын тоќтатты. ІІМ базасы
бойынша тексергенде кμліктіњ іздеуде
екені аныќталды. Полицейлер кμлікті
айдап кеткен ж‰ргізушіні ±стап, Рудный
ќаласы ІІБ-не жеткізді. К‰дікті кμлік
ж‰ргізу ќ±ќыѓынан айырылѓан болып
шыќты.

Сол к‰ні жергілікті полицейлер
Р.Н±ршатаев пен М.Н±рмаханов Жедел
басќару орталыѓынан Рудный ќаласын-
да белгісіз біреулердіњ "ВАЗ-2106" маши-
насын айдап кеткені туралы хабар алды.
Кμп ±замай ‰ш к‰дікті ќолѓа т‰сті. Ќазір
екі факті бойынша соталды тергеуі
ж‰ргізілуде.

"Борышкер"
операциясы
басталды

16 мамырда Ќостанайда
"Борышкер" жедел-алдын алу
шарасы басталды. Операцияныњ
маќсаты – єкімшілік
айыпп±лдарды μндіру, оны
тμлеуден жалтарѓан азаматтарды
єкімшілік жауапкершілікке тарту.

Жалпы жыл басынан бері тєртіп саќ-
шылары 20 мыњнан астам ќ±ќыќ б±зу-
шылыќты аныќтады. Айыпп±лдарды
μндіру кμрсеткіші 54 пайызды ќ±райды.

Жергілікті полиция ќызметі 4 айда 20
031 єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќты аныќ-
тады, оныњ 12 966-сы жол ќауіпсіздігі са-
ласы бойынша. Барлыѓы 127 729 000
тењгеге айыпп±л салынып, оныњ 68 753
790 тењгесі μндіріліп алынды.

Полицейлер к‰н сайын сот орындау-
шылармен бірлесіп мониторинг
ж‰ргізеді, борышкерлердіњ тізімін поли-
цияныњ учаскелік  инспекторларына
жібереді. М±ндай тізімдер полицияныњ
тірек бекеттерініњ бєрінде бар.
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Еске алу

Мейірімді єке, адал жар АЛДАНЫШ¦ЛЫ
Тойшыбек егер ортамызда ж‰ргенде 21 мамыр-
да 63 жасќа толар еді.

Бір ±яныњ алтын діњгек пірі едіњ,
Балаларыња аспандаѓы к‰н едіњ.
Тμте келіп алып кетті с±м μлім
Тμбемізге жауып кетті т‰негін.
¦л-ќыз ќалды ж‰з паршалап ж‰регін,
Жарыњ ќалды ќайѓы ж±тќан рењін.
Бауырларыњ амал таппай аћ ±рды,
Патша ќ±дай бермегесін тілегін.
Жаратылѓан адалдыќтан пенде едіњ,
Жанымызды азыраќ к‰н тербедіњ.
Армандарыњ асќаќ еді-ау, амал не,
¦л-ќызыњныњ кμп ќызыѓын кμрмедіњ.

Еске алушылар: ж±байы – Баласары, ±лдары, ќызы, келіндері,
немерелері.

Еске алу
Асќар таудай ардаќты єкеміз, асыл жар, ењбек ар-

дагері ЖАВГАШТИНОВ Бейсен Базылхан±лы аман-
сау ортамызда ж‰рсе, 2016 жылдыњ 22 мамырында
зейнетте болып, ата жасы 75 жасќа толып, туѓан к‰нін
тойлап жатар едік. Біраќ таѓдырдыњ дегеніне тос-
ќауыл бар ма, єкемізді б‰гінгі к‰ні саѓынышпен еске
ала отырып, Алланыњ жазѓанына кμніп, топыраѓыњ
торќа, алдыњ пейіш, артыњ кеніш болсын, рухыњ ж±маќ-
та шалќысын дегеннен басќа не амал бар.

Еске алушылар: ж±байы, балалары,
немерелері.

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз!
Єзімбай ТАЛЌАНОВ – бізді ќанаттыѓа ќаќтыр-

май, т±мсыќтыѓа шоќтырмай, єр уаќытта жол
кμрсетіп, єлпештеген ардаќты да аяулы єкеміз.
Біз ол кісіні 67 жасќа толѓан б‰гінгі туѓан к‰н мей-
рамымен ќ±ттыќтаймыз! Алдаѓы μмірде тек н±р
жауып т±рѓан баќытты к‰ндерде балалары мен

немерелерініњ ќызыѓын кμріп, ±заќ жа-
сай беруін тілейміз.

Ізгі ниетпен: ж±байы –
Ж±мак‰л, балалары- Баќытк‰л,

Алма, Кенесары-Майя, Асылхан-
Айг‰л, Мирасбек, немерелері –

Ниязхан,  Арсен, Зере.

Мерейтой-70!

Арќалыќ ќаласыныњ т±рѓыны, кμпке сый-
лы ќажы,  асыл да ардаќты ана, абзал єже
ГАЮПОВА Бєтеш 70 жасќа толып отыр.

Мерейтойыњыз ќ±тты болсын! Баќытты єрі
±заќ μмір с‰ріп, ортамызда жадырап ж‰ре бе-
руіњізге тілектеспіз. Сізге бар жаќсылыќты
тілей отырып, мына μлењ шумаѓын арнаймыз:

Аќ айдынѓа салып баќыт кемесін,
Жарќын ж‰збен ќуанышпен келесіњ.
Ќ±тты болсын жетпісіњіз, єжетай,
¤зіњізді бір ќ±дайым демесін.
Бєйтерексіз жапыраѓы жайќалѓан,
Барша ж±ртќа жаќсылыѓыњ байќалѓан.

Есен болсын ±рпаѓыњыз кμрінген,
Єн ќалыќтап, к‰й тμгілсін тμріњнен.

Баќ орнасын єрдайым басыњызѓа,
Жас ќосылсын, єжетай, жасыњызѓа!

 Игі тілекпен:
балалары жєне немерелері.

 ЕСКЕ АЛУ

 Еске алу

Жарќын бейнењ есімізде
Єулиекμл ауданыныњ т±рѓыны, арамызда ойнап-

к‰ліп ж‰рген аяулы ±лымыз, ініміз  БАЙЌАНОВ
Жанатбек Ќуанышбай±лыныњ  μмірден озѓаны кеше
ѓана сияќты еді. Ќабырѓамызды ќайыстырѓан сол бір
ќаралы к‰нніњ алыстаѓанына да бір жыл толыпты.
Ортамызда  аман-сау ж‰рсе биыл 33 жасќа толар
еді. Таѓдырдыњ жазуы солай болса, не шара.

Н±р бейнењ бізді сондай саѓындырды,
Б±л таѓдыр μз зањына баѓындырды.
Тілейміз біз Алладан имандылыќ,
Пейіште шалќысыншы жаныњ н±рлы.
Ањсаймыз, іздейміз, егілеміз,
Ортамызда жоѓыњды сезінеміз.
Б±л д‰ниеде кμрмеген ќызыѓыњды
О д‰ниеден табарсыњ деп тілейміз.

                                         Еске алушылар: ата-анасы, бауырлары.

Мерейтой 60!
Адам μмірініњ айтулы бір белесі – 60 жас. Ал-

пыс – тал т‰с деп те жатамыз. Алда єлі талай асу-
лар мен белес-беделдер бар. Ата, єже, ќ±да, ќ±даѓи
атанѓан жарќын да маѓыналы μмір жолы енді бас-
талѓандай. Б‰гінгі к‰ні кμп жылдардан бері арала-
сып, жастыќ шаќтыњ ќызыќты дєуренін отбасы-
мызбен бірге μткізген отбасымыздыњ досы, Аман-
келді ауданыныњ т±рѓыны Далан Балахмет±лын
60 жасќа, ќ±дай ќосќан ќосаѓы Г‰лхан екеуініњ
отау кμтергендеріне 30 жыл толып отыр. Б±л
айтулы мерекеде мерейтой иелеріне кμтеріњкі де
кіршіксіз кμњіл, денніњ саулыѓын, отбасыныњ аман-
дыѓын, ќызыќќа толы ѓ±мыр кешіп, кμпшіліктіњ
ыстыќ ыќыласы мен ќ±рметіне, ризашылыѓына
бμлене берулеріне тілектеспіз. Отбасы баќыты
шалќып, немере, шμберелер кμбейсін. ‡бірлі-ш‰бірлі жан±яныњ ортасында
аќылшы болып отырыњдар деп тілек білдіргім келеді.

Жастыќ шаќта араласќан, асыл досым,
Тойлатар алпыс жасыњ ќ±тты болсын!
Б‰гінгі той тойѓа ±ласып,
¦лдарыњ мен ќыздарыњ аман болсын!

Отыз жылдыќ шањыраќ биіктесін,
Бір-біріње с‰йеу боп ж‰ре бергін.
Немерењ μсіп, μнсін, шμбере с‰й,
Сабаќтассын ±рпаѓыњ, баѓыњ жансын.

Игі тілекпен: марќ±м досыњ Баќытќали Айќадамовтыњ отбасы:
жары Баќытжамал, балалары.

Еске алу
Ќостанай ауданына ќарасты Семенов ауылыныњ

т±рѓыны Анар Іргебайќызы кμзі тірі болѓанда  21
мамыр к‰ні 49 жасќа толар еді. С±м ажал ол к‰нді
кμруге жазбапты. Оныњ жасамаѓан жасын енді туѓан-
туыстары, балалары жасасын деп тілейміз Алла та-
ѓаладан. Саѓынамыз, іздейміз. Біраќ, єруаѓыња д±ѓа
баѓыштаудан μзге ќолымыздан не келеді?

Н±р бейнењ бізді сондай саѓындырды,
Б±л таѓдыр μз зањына баѓындырды.
Тілейміз жатќан жеріњ жайлы болсын,
Пейіште шалќысыншы жаныњ н±рлы.

Жоќтаймыз, жоќтаѓанмен оралмайсыњ,
Бізбенен енді бірге бола алмайсыњ.
Дос-жолдас, ќ±рбы-ќ±рдас, аѓайынмен
Жарќылдап, амандасып ќол алмайсыњ.

 Ата-анасы: Іргебай-Ырысты, бауырлары, ж±байы, балалары,
немересі.

Ќ±ттыќтаймыз!
Ќадірлі бала к‰нгі досымыз,

сыныптасымыз Ќырмызыѓа!
Сені 21 мамыр к‰нгі  мерейтойыњызбен шын

ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз.
Кμктемніњ н±рлы шуаѓымен ќабаттаса келіп жет-

кен 50 жасыњ ќ±тты болсын!
Мерейтойды шын ж‰ректен б‰гін міне тойлаймыз,
Ќырмызы атты ќ±рбымыздыњ, игі істерін сынып-

тастар ќолдаймыз.
Бауыржанмен ќоса жасап, ±заќ ѓ±мыр кешіњіз,
Балаларыњ шаттандырсын, немерелер с‰йіњіз.
Асыл ана баќытты ана Ќырмызыжан μзіњсіњ,
Алдыњыздан аппаќ аќ жол єрќашанда кμсілсін.
Сєнжан, Н±р±лан балаларыњ бμлей берсін

баќытќа,
Жаса ана, тойыњызда, єн менен жыр н±рландырып тμгілсін.

Игі тілекпен: сыныптас достарыњныњ атынан
Ємірхан–К‰лпара.

Сенімді т±лѓа  кепілдік м‰лікті соттан
тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы,
Федоров ауданы, Шањдаќ селолыќ округі
аумаѓында орналасќан, маќсаттыќ ныса-
ны – шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан
кадастрлік нμмірі № 12-191-022-015; 106,
μлшемі 125,7 га, 194,8 гектар жер телімі-
не т±раќты жер пайдалану ќ±ќыѓын сату
жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабар-
лайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен
сауда μткізілген сєттен бастап 5
к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Сауда 29.05.2016 жылы саѓат 09.00-
де мына мекенжайда болады: Ќостанай
облысы, Федоров ауданы, Пешков село-
сы, "Пшеничное" ЖШС офисі.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 28.05. 2016
жылѓы   саѓ. 18.00-ге дейінгі мерзімде
сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде
ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќоста-
най ќаласы, Таран кμш., №135, 10 п.,
аныќтама ‰шін тел.: 56-86-76.

Доверенное лицо  в порядке внесу-
дебной реализации залогового имущества
объявляет о проведении торгов по про-
даже права  постоянного землепользова-
ния   земельными  участками  с кадастро-
выми номерами  № 12-191-022-015; 106,
площадью -125,7 га, 194,8  гектаров, рас-
положенные  на территории  Чандакского
сельского округа, Федоровского района,
Костанайской области,  предназначенные
для ведения крестьянского хозяйства.

 Покупная цена вносится  наличными
деньгами в течение 5  календарных дней
с момента проведения торгов. Торги со-
стоятся 29.05.2016 года в 09.00 часов по
адресу: Федоровский район, с.Мироное,
офис ТОО "Пшеничное".

 Заявки принимаются  в срок до 18.00
часов, 28.05. 2016 года по месту нахож-
дения доверенного лица: Костанайская
область, г. Костанай, ул. Тарана, дом
№135, кв. 10. Телефон для справок:
56-86-76.

Сенімді т±лѓа  кепілдік м‰лікті соттан
тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы
Федоров ауданы Пешков селолыќ округі
аумаѓында орналасќан, маќсаттыќ ныса-
ны – шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓ-
ан   кадастрлік нμмірі №12-191-032-338;
122; 337,  μлшемі 28,8 га., 30,1 га., 28,8
гектар жер теліміне т±раќты жер пайда-
лану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда
μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен
сауда μткізілген сєттен бастап 5
к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Сауда 28.05.2016 жылы саѓат 09.00-
де мына мекенжайда болады: Ќостанай
облысы, Федоров ауданы, Пешков село-
сы, "Трояна"ЖШС офисі.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 27.05. 2016
жылѓы   саѓ. 18.00-ге дейінгі мерзімде
сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде
ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќоста-
най ќаласы, Таран кμш., №135, 10 п.,
аныќтама ‰шін тел.: 56-86-76.

Доверенное лицо  в порядке внесу-
дебной реализации залогового имущества
объявляет о проведении торгов по про-
даже права  постоянного землепользо-
вания   земельными  участками  с кадас-
тровыми номерами  №12-191-032-338;
122; 337, площадью – 28,8 га.,30,1 га.,
28,8 гектаров, расположенные  на тер-
ритории  Пешковского сельского округа,
Федоровского района, Костанайской об-
ласти, предназначенные для ведения кре-
стьянского хозяйства.

 Покупная цена вносится  наличными
деньгами в течение 5  календарных дней
с момента проведения торгов. Торги со-
стоятся 28.05.2016 года с 09.00 часов по
адресу: Федоровский район, с.Пешков-
ка, офис ТОО "Трояна".

 Заявки принимаются  в срок до 18.00
часов, 27.05. 2016 года по месту нахож-
дения доверенного лица: Костанайская
область, г. Костанай, ул. Тарана, дом
№135, кв. 10. Телефон для справок:
56-86-76.

Саѓынышпен еске аламыз!
Анамыз Жанкелдин ауданы, Аќшыѓанаќ ауылы-

ныњ тумасы  Мєнепќызы Маржанк‰л μткен жыл-
дыњ 2 шілдесінде д‰ние салды. Ќайтейік, Алла ісіне
не шара?! Отбасыныњ ±йтќысы, аќылман, жайсањ
жанды анамызды біздер саѓынышпен еске алып:

Дєл ќазір сезбей ж‰рміз жања лепті,
Сенсіз кім бізді арќадан ќаѓады епті.
Ажал кеп Сізді ана, арамыздан
Жылатып, ењіретіп ала кетті!

Не деген ќасіретті мына ѓалам,
Кей т±сы сонысымен ±намаѓан...
Анашым, біліп ж‰рміз кезіњді біз
Кμрінбей єрбір т±стан сыѓалаѓан.

¤сіріп, баѓып бізді ‰мітті еткен,
Басасыз шуаѓыњмен к‰дікті еппен...
Сіз – дана!
Сμйлегенде мейіріммен
Ж‰ректе жайнап салар к‰ліп кμктем!

Сезесіз бала ж‰рек толќыѓанын,
Сμнбейді...
Ол ж‰ректіњ оты мєлім!
Єрќашан ±лыќтаймыз, ±мытпаймыз
Анашым, торќа болсын, топыраѓыњ!

Еске алушылар: ж±байы – Шєріп, балалары, к‰йеу балалары,
немерелері.

* * *
Марќ±м анамыздыњ жылы Єулиекμл ауданы, Аманќараѓай селосы,

Рахат кафесінде 27 мамыр к‰ні, саѓат 12.00-де беріледі.

 Таран ауданына ќарасты Асенкритовка ауылы-
ныњ т±рѓыны суѓа батып, мерт болды. Кейін белгілі
болѓандай, жас жігіт 11 мамыр к‰ні атына мініп,
єдеттегідей ќыдырып кеткен. Туыстары оныњ ‰йге
ќайтып келмегенін тек тањертењ ѓана байќаѓан. ¤з
к‰шімен ізденіс еш нєтиже бермеген соњ, аудан-
дыќ ішкі істер бμлімініњ кμмегіне ж‰гінген.

– Біздіњ ќызметкерлер алдымен ауыл т±рѓын-
дарынан жас жігіттіњ аты мен итін μзен жаѓасы-

ОЌИЃА

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

Суѓа батып кетті
нан кμргендігін с±растырып біледі. Атты тауып,
оныњ ер-тоќымы шылќыѓан су болѓандыќтан біз
с‰њгуірлерді шаќырдыќ. Єйет μзенін бастан-аяќ
іздеп ж‰ріп, 13 мамырда жоѓалып кеткен жігіттіњ
μлі денесін 3 метр терењдіктен тауып алдыќ, –
дейді Таран аудандыќ ІІБ басшысы Єзілхан Ќази-
ханов.

Аталѓан факті бойынша ќылмыстыќ іс ќозѓал-
ды. Єзірге марќ±мныњ суѓа батып кетуіне не себеп
болѓандыѓы аныќталуда. Жас жігіт жаќсы отбасы-
нан шыќќан жєне ішімдікке єуес болмаѓан.
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мамыр

Фотоэтюдтерді түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

Ұлы Отан соғысының сұрапыл жылдарында дү-
ниеге келіп, бүгінде тәуелсіз еліміздің еңсесі биік оқу 
орындарының біріне айналған Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық университеті өзінің 72 жыл-
дығына қадам басты. Университет ТМД аумағын-
дағы жалғыз, өзіндік дара бітімімен ерекшеленетін, 
танымды тарихы бар беделді оқу орны.  Білім ошағы 
осы жылдар ішінде мыңдаған болашақ ұстаздарға 
сапалы білім мен өнегелі тәрбие беріп, ұлттық зия-
лыларымыздың қатарында қазақ қыздарының көбе-
юіне үлкен үлес қосып  келе жатқаны ақиқат.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық инсти-
туты 1944 жылдың сәуір айында Орталық Комитеті 
бюросының қабылдаған «Қазақ жастарынан жоғары 
дәрежелі педагог мамандар дайындау» туралы қау-
лысы негізінде ҚазКСР Халық Комиссарлар кеңесінің 
№ 457 қаулысымен Алматы қаласында ашылған бо-
латын.

Қыздар ғана білім алатын ЖОО-на Елбасының 
қамқорлығы өлшеусіз. Қазіргі таңда барлық оқу кор-
пустары, жатақханалар, асхана, спортзал күрделі 
жөндеуден өтті. Дағдарысқа қарамай, «Студенттер 
үйі», «Аққу» бассейні салынды. Осының бәрінде 
Елбасының тікелей қолдауы болғанын айту керек. 
Университет мәртебесі 2008 жылы 11 қыркүйекте 
берілді. Бұл да жоғарғы оқу орны мен қазақ қыз-
дарына деген өлшеусіз қамқорлығының бір белгісі. 

Университетте 1 млн. аса кітаптар мен 700 мыңға 
жуық электрондық оқу құралдарымен жабдықталған 
кітапхана жұмыс істейді. Оқу процесі «Универ» 
жүйе сіне енгізіліп, қашықтықтан оқыту бағдарла-
масы жақсы қолға алынған. Университет жанынан 
ұйымдастырылған көп тілді білім беру орталығы 
профессор-оқытушылардың шет тілін меңгеруіне 
қолайлы жағдай жасап отыр. 

Қазіргі таңда университет Франция, Түркия, Қы-
тай, Германия, Польша, Сингапур, Ресей елдерінің 
және т.б. мемлекеттердің озық тәжірибелі универ-
ситеттермен тығыз байланыс орнатқан, сондай-ақ 
оқу орнымыз LAMS  Ұлыбритания университетімен, 

Честер  университеті мен АҚШ-тағы Миссисипии  
мемлекеттік университеттерімен  қосдипломдық оқу 
бағдарламасын  іске асырып отыр. 

2008-2009 оқу жылының басында ЖШС 
«ІnterCert» Сертификаттау Орталығының универси-
теттегі жоғары кәсіби мамандар даярлаудың деңгейі-
не жоспарлы аудит өткізіп, нәтижесінде бакалавриат 
және магистратура бағдарламасы бойынша жоғары 
мамандандырылған білім беру сапасының ҚР СТ 
ИСО 9001:2001 стандартының базалық талаптарына 
сай екендігін растады. 

Оқу үдерісін жетілдіру барысындағы үздіксіз 
жүргізілетін мақсатты жұмыстардың айқын нәтижесі 
– жыл сайын 2 курс студенттерінің Қазақстан Респу-
бликасы Білім және ғылым министрлігі тарапынан 
өткізілетін мемлекетік аралық бақылауда (МАБ) 
жоғары көрсеткішке қол жеткізуі болып табылады. 
Мәселен, 2008-2009 оқу жылында МАБ нәтижесі 
92 пайызға өсіп, білім сапасының артып отырғанын 
аңғартты.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 
министрлігіне қарасты Ұлттық Аккредиттеу Ор-
талығының басшылығымен 2006 жылдан бері 
жоспарлы түрде жүргізіліп келе жатқан рейтингте 
университетіміз педагогикалық оқу орындары ішінде 
абыройлы екінші орынға ие болып келеді.

Ғаламтор желісі тегін қызмет көрсетеді, барлық 
оқу корпустары мен жатақханаларға WI-FI желісі тар-
тылған. Спортпен айналысуға да барлық жағдай-
лар жасалған. Өнерлі, шығармашыл жастар үшін 
түрлі үйірмелер жұмыс істейді. Мемлекеттік грант 
негізінде оқитын студенттер түгелдей жатақханамен 
қамтамасыз етіледі, 3 мезгіл тегін тамақтанады. Қыз-
дар университеті құрылғаннан бастап оқу ордасын 
70 мыңнан астам түлек бітіріп, республикамыздың 
түкпір-түкпірінде ұстаздық және қоғамдық жұмыстар-
да, өнер мен мәдениет салаларында жемісті еңбек 
етуде. Білікті маман, мықты педагог, ұлт тәрбиелеуші 
жастар осы қазақ қыздарының парасат мектебінен 
түлеп ұшады. 

БІЛІМ ОРДАСЫ – ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Әлеуметтік-
гуманитарлық факультеті, т.ғ.д., профессор м.а. Қожакеева Л.Т.

АСЫҚ АТУ

Республикада үшінші!
Әлібек 
      ЫБЫРАЙ
Жуырда Астанада мектеп оқушылары арасында сегізінші республика-

лық спартакиада мәреге жетті. Дүбірлі дода бағдарламасына биыл алғаш 
рет асық ату ойындары енгізілді. Ұлттық ойын бәсекесіне еліміздің тоғыз 
құрама командасы қатысқанын айта кеткен ләзім. Осы сындарда біздің облыс 
намысын қорғаған қыз-жігіттер Жамбыл облысы және Астана қаласының 
командаларын алға салып барып, жүлделі үшінші орынды жеңіп алды. 

Әсіресе, елорда төрінде облыс намысын қорғаған  Рудныйдағы №15-ші 
орта мектептің оқушылары, ағайынды Медет пен Дулат Әбдімұратовтар, 
Мариям Аяшева, Асқарбек Жусенов үздік ойындарымен көзге түсті. Мариям 
қыздар арасында жекелеген есепте жеңіс тұғырына көтерілсе, ағайынды 
Әбдімұратовтар үшінші орынды еншіледі. Жас спортшыларды республи-
калық спартакиадаға бастап апарған Кәрішал Какашев жоғарыда аталған 
мектептегі денешынықтыру пәнінің мұғалімі Ғалинұр Бектеновтың еңбегін 
ерекше атап өтті.
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