
24 маусым  2016 ж.              жұма     №68(18430)

Қазақ журналистикасы-
ның қара шаңырақтарының 
бірі – «Қазақстан-Қоста-
най» телеарнасының ширек 
ғасырлық мерейтойы еге-
мен еліміздің тарихындағы 

айтулы мереке – Тәуелсізді-
гіміздің 25 жылдығымен 
тұспа-тұс келіп отыр. 

Телеарна ұжымы өңірдің 
өмірі мен өнерін, тағлым-
ды тарихы мен шежіресін, 
облыс халқының ерен еңбе-
гін көгілдір экран арқылы 
елімізге, тіпті, жақын ше-
телдерге паш етіп келеді.

Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н 
Әбішұлы Назарбаевтың са-
рабдал саясатын көрермен-

ге жеткізіп, жас буынның 
жаңа бастамаларын өнеге 
ретінде ұсынатын да облыс-
тық телеарна.

Кезінде Нұрхан Ислямиев, 
Бақытжан Нұрмұхамедов, 
Қуанышбай Орманов, Гүлжі-
бек Бекмұхамедова, Анато-
лий  Гавриловтар  тәрізді 
өз ісінің майталман шебер-
лері еңбек еткен бұл ұжымда 
қазір олардың осы еңбек 
эстафетасын жас журна-

листер жалғастыруда.
Телеарна басшылығы 

өңірлермен байланыс құрып, 
Арқалық, Жанкелдин, Таран, 
Науырзым т.б. аудандарда 
тілшілер қосынын ашты. 
Бұл қадам осы өңірлердің 
тыныс-тіршілігінен уақы-
тылы хабардар етіп оты-
руға мүмкіндік береді.

Осындай игі істер әрі 
қарай жалғасын тауып, 
ұжымдарыңыз жаңа белес-

терді бағындыратынына 
сенімдімін.

Мерейтой күні сіздер-
ге зор денсаулық, шығар-
машылық шабыт, озық ой-
лар тілеймін.

Қостанай 
облысының әкімі 
Архимед 
МҰХАМБЕТОВ.

Құрметті  «Қазақстан-Қостанай» 
телеарнасының ұжымы!

Архимед 
МҰХАМБЕТОВ.

Əлібек 
 ЫБЫРАЙ

Биыл облыстық «Қазақстан-Қоста-
най» телеарнасының құрылғанына ши-
рек ғасыр толды. Осы уақыт аралығында  
теле өндіріс саласында жүздеген маман 

шыңдалып шықты. Бүгінде республикалық 
теле арналарда, мерзімді басылымдарда 
жемісті қызмет етіп жүрген əріптес теріміздің 
дені Қостанай телеарнасының мол тəжіри-
бесін бойына сіңірген жандар.Облыстың 
түкпір-түкпірін аралап, ел ішінің өзекті про-
блемалары мен елеулі жетістіктерін халыққа 

қатар жеткізіп жүрген ұжым журналистерінің 
еңбегі, расында да, ұшан-теңіз.  Жиырма бес 
жылдық мерейтой қарсаңында облыс тық 
телеарна өмірінің бір парасы туралы баян-
дауды жөн көрдік.

Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

«Қазақстан-Қостанай»: кеше және бүгін

БАҚ ДЕГЕНІМІЗ – БАҒДАРШАМ

6-бет.
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Жанұзақ АЯЗБЕКОВ

Журналистер  күні  қар-
саңы ғой, айтайын. Соңғы  кез-
де  жұртпен бас қосыла қалған 
кездің  кей  сәтінде:  «Осы Сіз 
«әлеміңізге» тақырыпты қайдан 
тауып жазасыз?» дегенді шы-
нымен-ақ  алдымен сұрайтыны  
бар. Сауалына  қарай  жауабы 
деп  жаттанды жауаппен оңай 

 құтыла салуға болар еді. Әйтсе де, жазудың адамына сана-
ны  сансыратқан  түйсік-ойларды мидың «домна пешіне» 
ұзақ қорытып, пісірмесе  қиямет-қайым екенін қалай жа-
сырасың. Ал, кей бір сәтте оймақтай ой санаңның шоғына 
түсіп кетсе, әп-сәтте  «қақтап»  ала  қоясың. Сондай-ақ 
аяқ астынан  зордың  күшімен  шығарсаң  –  бір кем дү-
ние дей  беріңіз.   Енді  бірде  тіпті  қарапайым,  өмірдің 
өзі-ақ  айтып  тұрады,  көресің  де қалай тез жазғаныңды 
өзің де сезбей  қаласың. Тағы бірде  тақырып көз алдыңда  
күлім қағып,  сиқырланып  қолмен  ұстауға  «көнбей» тұр-
са,  кейде құдай жарылқап өз аяғымен сап ете қалатыны 
бар. Айтсақ...

Бірде кәсіпорында істейтін  жүзі таныс інішектің  бірі  
арнайы  келіп, екеуара сыр айтпақ сыңай байқатты.

– Сіздің  «әлеміңізді» жібермей оқитынның бірімін, 
ағасы.  Көкейімді  әрнәрсе  мазалайды. Соны айтсам  деп 
келдім.  Бірақ, сіз секілді жаза алмағасын, одан да айтып 
көрейін деген бетім, – деп маған өтінгендей  пішінмен қа-
рады. – Таңертең , түсте  және кешке дастарханға басымыз 
түгел қосылудан  қалдық, ағасы.

– «Е, неге?». Жүзіне тура қарадым.
– Әкем таңғы жетіде бір кесе шәй ішер-ішпестен қыз-

метіне кетеді. Анам да жарты сағаттан кейін жұмысына 
барады. Ағам да сегіз шамасында үйден шығады. Мен бол-
сам студентпін. Сабақ кестесіне сәйкес әр кезде әр қалай. 
Сенбі-жексенбіде әкем саяжайға, шешем фитнес клубқа,  
ағам достарына, мен  түнгі қыдырыстан ұйқымды қан-
дырып барып бір-ақ тұрам.  Күнделікті жеңіл-желпі аман 
саулықтың  ырымын  жасап бір-екі ауыз сөйлескеніміз  
– қан-сөлсіз әдеттен басқа ештеңе емес.  Ойлап отырсам: 
төрт көзіміз түгел отырып әлі бір шәй ішпеппіз. Керек де-
сеңіз біз бір-бірімізбен бір көсіле шешіліп, жай-күйімізді 
сұрап рахаттана мәслихат құрмағанымызға  біраз  жылдар  
болыпты.  Бейнебір  қонақ үйде тұрып  жатқан секілдіміз.  
Үйімізге қонақ жылына бір-екі рет келсе келер,  әйтпесе 
ол да жоқ. Мен кейде ет асып, бәріміз әке-шешемізбен бір  
дастархан  басында   рахаттанып,  арқа-жарқа  дидарла-
суды  армандаймын. Бірақ  әке- шешемнің , ағамның  да  
бұл ойына кіріп-шықпайтын секілді. Тіпті, үй ішіндегі  
ұсақ-түйекті кезекші  дәптерге  жаза саламыз да, әрқай-
сымыз өз тірлігіміздің жетегінде кететін  болдық.  Оны ай-
тасыз, дастархан басындағы қарапайым  әдеп пен әдеттен 
де мақұрым қалдым ба деп  қорқамын.   Дос-жарандарға  
барсам, олардікі де маған ұқсайтындай көрінеді. Сонда 
ағасы,  Қарашаңырақтың  қадірін кетіріп барамыз. Мен  
не істеуім керек? – дейді  студент  інішек. Шынында да 
бозда жүрген бозбалаға не айтасыз?...

Міне, тақырып осылай табыла кетті..

БАС РЕДАКТОР ƏЛЕМІ

«Қайдан тауып  

жазасыз?»

Қымбат 
         ДОСЖАНОВА

Ер есімін есте сақтауға үндейтін бірегей жоба нәти-
желі аяқталды. Ол – Қостанай облысының Әскери 
даңқ кітабының тұсаукесері болатын. Аталмыш 
іс-шараның 22 маусым күні өтуі бекер емес. Себебі, 
осыдан дәл 75 жыл бұрын, 1941 жылғы 22 мау-
сымда Ұлы Отан соғысы басталған еді. Қан майданда 
біздің батыр бабаларымыз жау қолын тас-талқан 
етіп жеңіп, Ұлы Жеңіске қол жеткізді. Арада ұзақ жыл 
өтсе де  жауынгерлердің ерліктерін ұрпағы паш етіп, 
даңқына даңқ қоса түсті. 

Достық үйіндегі тұсаукесер боздақтарды 1 минут 
үнсіздікпен еске алумен басталды. Іс-шараның модера-
торы профессор Жанділдә Мақанов кітаптың материал-
дарын жинақтауға және баспадан шығуына атсалысқан 
азаматтарды көпшілікке таныстырып, әрқайсысына сөз 
кезегін беріп отырды.  Ауқымды жобаның іске асуы-
на облыстық ардагерлер кеңесі, облыстық ішкі сая-
сат басқармасы мен өңірдегі архив және құжаттама 
басқармасының үлесі зор. Эстафета аудан, қалаларды 
аралап, құнды деректер жинады. Ел ішінен жиналған 
мәліметтер кітапқа кіріп, мәңгілік ескерткішке айналды. 

Кітап 1200 данамен қалың оқырманға жол тартты. 
Аудан, қалалардағы кітапханаларға бір-бір данадан 
үлестіріліп берілді. Облыстық ардагерлер кеңесі бұдан 
басқа қосымша кітапты құрастырып жатқанын газетіміз-
де жазған едік. Қосымша жинаққа бұған дейінгі кітап-
тарға кірмей қалған ардагерлердің есімдері жазылады. 
Бүгінге дейін 460 жауынгердің құжаттары табылған. 

Марат ЖҮНДІБАЕВ,
Қостанай облысы әкімінің орынбасары:

– Ұлы Жеңістің 70 жылдығы 
ерекше атап өтілді. Мерейтой 
аясында «Қостанай облысының 
Әскери даңқ кітабы» эстафетасы 
бастау алды. Қолдан-қолға өтіп, 
облыс аумағын аралаған эстафета 
құнды деректерді жинады. Соның 
нәтижесінде қостанайлық соғыс 
ардагерлері мен тыл еңбеккерлері  
туралы тың деректер кітапқа еніп 

отыр. Ержүрек жауынгерлер туралы бұған дейін «Боз-
дақтар», «Олар жеңіспен оралды» т.б бірнеше жинақ 
шықты. Мұндай жобалар облыстық ардагерлер кеңесінің 
бастамасымен жасалды. Тағылымды шараларға жер-
гілікті әкімдіктер қолдау білдіргенін атап өткен жөн. 
Сонымен қатар, облыстық ішкі саясат басқармасы мен 
облыстық архив және құжаттама басқармасының еңбегі 
мол. Эстафетаға ауыл адамдары да үлес қосты. Жоба 
осылайша халықтық сипат алды. 

Кенжебек УКИН,
облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы:

– Ұлы Жеңістің 70 жылдығы-
на дайындық жұмыс тарына 
арналған ғылыми-практикалық 
конференцияда «Қостанай об-
лысының әскери даңқ кітабын» 
жасау туралы сөз болды. Бастама 
көпшіліктің қолдауына ие бо-
лып, эстафета облыстың барлық 
ауыл-аймағына табысталды. Жи-
налған материалдарды зерделеу 

барысында қосымша деректермен таныс болдық. Бұған 
дейінгі жинақтарға есімдері кірмей қалған ардагерлер 
туралы құнды мәліметтерге қол жеткіздік. Осылайша, 
Қостанай облысының Әскери даңқ кітабын басып 
шығаруға кірістік.

Гүлжан МЕҢДЕКЕНОВА,
облыстық архив және құжаттама басқарма-
сының басшысы:

– Бұл кітап оқырмандардың 
бәріне қолжетімді. Кітапқа ҰОС 
ардагерлері мен тыл еңбеккер-
лерінің естеліктері топтасты-
рылған. Эстафетаны ұйымдасты-
ру барысында архив қорына біз 
білмейтін құжаттар қосылды. 
Ауыл-аймақтың тұрғындары жеке 
мұрағаттарындағы суреттерді біз-
ге әкеліп тапсырып жатты. Архив 

құжаттарына деген сұраныс та артқандай. 

СУРЕТТЕРДЕ: кітаптың тұсаукесер сәтінен 
көріністер.

Суреттерді түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

ОЛ КҮНДЕРДІҢ ӨШПЕС ДАҢҚЫ

Ерлік туралы 
      ерекше кітап

Ұлттық бірыңғай тестілеуде өз 
білімдерін дəлелдеген екі түлекке 
аудан əкімі Асқарбек Кенжеғарин 
«Алтын белгі» марапаты мен облыс 
əкімінің Алғыс хатын жəне сый-
лықтарын табыстады.  Салтанатты 
шарада  аудан басшысы түлектерді 
оқу жылын сəтті аяқталуымен құт-
тықтап, Ұлттық бірыңғай тестілеуде 
жоғары жетістіктерге қол жеткізген-
дері үшін ризашылығын білдірді.

– Биыл Жанкелдин ауданының 
түлектері білім саласының алтын-
дарына  лайық екендерін растап, ата- 
аналары мен ұстаздарының үмітін 
ақтап шықты. Алтын белгілеріңіз 
алтын кілтке айналып, еліміздің кез 
келген жоғарғы оқу орнының есігін 
ашсын, – деді аудан əкімі.

Мұнан соң аудан басшысы үкі-
леген үмітті ақтап, «Алтын белгіні» 
дəлелдеген Н.Г.Иванов орта мек-
тебінің түлегі Аманжол Сапаров 
пен А.Қоңқабаев атындағы орта 
мектебінің түлегі Қарагөз Төлеген-
ге «Алтын белгі» арнайы төсбел-

гісін тақты. Ал, үздік аттестатты 
 Н.Г.Иванов орта мектебінің түлегі 
Мəдина Сапабек пен  А.Қоңқабаев 
орта мектебінің түлегі Мəдина 
Арғынбайға тапсырды. 

Жиында ата-аналар қауымы 
түлектерге ақ жол тілеп, жеткен 
жетістіктерімен құттықтап, ұстаз-
дар қауымына алғыстарын білдірді.

Айта кетейік, биылғы 2015-2016 

оқу жылын тəмамдаған 178 мектеп 
бітірушінің 84-і Ұлттық бірыңғай 
тес тілеуге қатысып, орташа 70,62 
балл көрсетті. Аудан бойын ша 
 100-ден жоғары балл жинаған 
оқушы саны 11 болды. 

Гүлім ЫСМАҒҰЛ.
Жанкелдин ауданы.

СУРЕТТЕ: марапат иелері.

«Алтын белгі» иегерлері марапатталды

Қала әкімі ауызашар 
берді

Қостанай қаласының əкімі Базыл Шамұқанұлы Жақыпов тек ел ықы-
ласына бөленген басшы ғана емес, өз ана тілі, ежелден  келе  жатқан 
салт-дəстүріміз бен ислам дініне де құрметпен қарайтын азамат.

Осы сөзіміздің нақты дəлелі ретінде ол жуырда  9-шы шағын ау-
дандағы Шоқан қажы Əмірханов басқаратын мешітте биылғы қасиетті 
Рамазан айында ораза ұстаған қауымға ауызашар берді.  

Мешіт асханасына халық көп жиналды. Жұртшылық алдында Қа-
зақстан мұсылмандары діни басқармасының Қостанай облысындағы 
өкіл имамы  Бахытбек қажы Тəжімбет  сөз сөйлеп, шаһар басшысының 
бұл сауапты ісі өзге бауырларымызға өнеге болсын дей келе, оған 
шын жүректен шынайы алғысын білдірді.

Өмір көрген ақсақалдар қала əкіміне ақ батасын беріп, оған алдағы  
уақытта ел игілігі жолындағы жауапты қызметінде толағай табыс, дені-
не саулық, отбасына  ырыс-береке тіледі.



324 маусым 2016 жыл

Газеттіњ шыѓа
бастаѓанына 94 жыл

Ќостанай облысыныњ ќ±рылѓанына 80 жыл толуын ме-
рекелеу аясында ќолѓа алынѓан "Ењбек Дањќы кітабы"
μњірдегі елді мекендерді аралап, ењбек ерлерініњ есімін
±лыќтауды жалѓастыруда. ¤ткен ѓасырда Ќостанай об-
лысыныњ негізін ќалап, экономикасыныњ шарыќтап да-
муына себепкер болѓандардыњ мањдай тері ескеріліп, ке-
лешек ±рпаќтыњ жадында жањѓырып т±рмаќ. Кезінде ас-
тыќты аймаќ Ќостанай жері ауылшаруашылыѓы са-
ласындаѓы ‰здік нєтижесі ‰шін екі рет Ленин орде-
німен марапатталѓан еді. Сол ќ±рметке жетуге та-
лай ќостанайлыќ ењбеккерлердіњ мањдай тері сіњді.

7 маусым к‰ні айтулы жинаќты Ќостанай ауданы
Федоров ауданынан ќабылдап алѓан болатын.  Сол
эстафета енді салтанатты т‰рде облыс орталыѓы-
на тапсырылды. Мерекелік іс-шараѓа Ќостанай
ќаласыныњ єкімі Базыл Жаќыпов, аудан єкімі
Тєуба Исабаев, облыстыќ ішкі саясат басќармасы-
ныњ басшысы Мєжит Шуленов, облыстыќ ардагер-
лер Кењесініњ тμраѓасы Кенжебек Укин мен Ќоста-
най облыстыќ м±раѓат жєне ќ±жаттама басќарма-
сыныњ басшысы Г‰лжан Мењдекенова ќатысты.

 Осы ауданнан 300-ден астам ењбеккер жинаќќа
кіріп отыр. Мєселен, Жомарт Ж‰ргінбаев, Роман
Пономарев, Иван Вечтейн сынды азаматтардыњ
елеулі істерін б‰кіл облыс ж±ртшылыѓы біледі.
Аудан єкімі Тєуба Исабаев μз баяндамасында Ќос-
танай ауданыныњ ењбеккерлеріне арналаѓан жеке
жинаќ жарыќ кμретінін де айтты. Єр ќайсысыныњ
ењбек жолы бір-бір кітап десе де артыќ емес. Себебі, олар-
дыњ ж‰здеріндегі ќатпар ќыртыстан-аќ адал ењбекті кμру-
ге болады. Аќсаќалдар кезіндегі бейнеттіњ зейнетін кμріп
отыр. Сол кісілерге ќарап еріксіз с‰йсінесіњ.

Ењбек ерлерініњ есімі аталып, ќ±рметтелген соњ іс-шара
мерекелік концертке ±ласты. Салтанатќа тыњѓылыќты
дайындалѓан аудан μнерпаздары кμрермен ќауымды
μнерлерімен бір серпілтіп тастады. Ќазаќ, орыс, украин

Кезек – облыс орталыѓында

Сєлім МЕЊДІБАЙ,
бас редактордыњ орынбасары

Иє,  ќолыњыздаѓы "Ќостанай тањы-
ныњ" бай тарихы бар. Ол шын
мєнінде Ќостанай сияќты ќ±йќалы
μњірдіњ айнасы, жылнамашысы бол-
ѓалы ќашан? "Газет – досыњ, сырла-
сыњ" дейміз біз. ¤йткені, ол сеніњ
сμзіњді сμйлейді, сеніњ ойыњды дμп
басады, жања бір белестерге ќанат-
тандырады, тарихќа бойлатады,
д‰ниетанымыњды кењейтеді, жања-
лыќты жайып салады. Газет – билік
пен оќырман арасындаѓы алтын
кμпір.

"Ќостанай тањы" – меніњ газетім.
Олай деуге хаќым бар. ¤йткені бала
жастан осы басылымѓа бауыр бас-
тым. Жетпіс жылѓы ѓ±мырымныњ елу
жылын кешегі "Коммунизм тањы",
б‰гінгі "Ќостанай тањына" арнадым.
Газет елімен бірге есейді, елі не кμрсе
– газет бетінде сол ‰рдістер ќаттал-
ды. Алѓаш шыќќанда "Ауыл" деген
єдемі атќа ие болѓан ‰нпараќ аты за-
ман аѓымына ќарай талай μзгерді –
"Социалды ауыл", "Большевиктік
жол", "Коммунизм жолы", "Коммунизм
тањы", "Ќостанай тањы". Осы атаулар-
дыњ μзінен біз μткен μмірімізді, заман
аѓымын, саясат салдарын кμреміз.
Кешегі 37-ніњ ойранында наќаќтан
жала жабылып, жан тєсілім еткен жур-
налистер тізімін бастаѓан ќайран Би-
аѓањ, Бейімбет Майлин еді. "Бейімбет
жау болса, мен де жаумын" деп еді
Би-аѓањды пір т±тќан ќайран Ѓабењ,

Ѓабит М‰сірепов,
досына араша т‰-
сіп. Біраќ жазалау
м а ш и н а с ы н ы њ
алып доњѓала-
ѓын тоќтату м‰мкін
емес-ті... ¤йткені
саясат солай-тын,
ќарайѓаннан ќараќ-
шыны кμрген т±с еді
ѓой ол.

Кейіннен осы
ќара шањыраќ тіз-
гінін ±стаѓан Мењі-
тай Жаќсылыќов,
Зиябек Р‰стемов,
Тумыш Сарыќод-
жаев жєне басќа-
лар атылды. "Ха-
лыќ жауы" кейіпін кигендер ішінде
"Ќостанай тањыныњ" он тμрт бірдей
арысы барын б‰гіндер біреу білер,
біреу білмес.

...1991 жылѓы тамыз б‰лігі кезінде
"Ќостанай тањыныњ" басына ќайта-
дан ќара б±лт ‰йіріліп еді. Сол т±ста
мемлекеттік ќауіпсіздік комитеті об-
лыстыќ департаментін басќарѓан ге-
нерал М.Н±ровтыњ азаматтыќ ±ста-
нымы, біліктілігі, парасат-пайымы
болмаса, талайларѓа "саяси соќыр-
лыќ" тањбасы басылмаќ еді. "Ќара
тізімніњ" ќаќ басында біз т±рѓанбыз.

Иє, "Газет – досыњ, сырласыњ"
дейміз біз. Сондыќтан да єрбір оќыр-
манѓа, єрбір авторѓа сергек ќарай-
мыз, шын мєнінде оны дос, сырлас,
μз адамымыз санаймыз. Сондыќтан

да талай жылдар бойы газетке жазы-
лу баѓасын бір дењгейде ±стап ке-
леміз. Б‰гін жарты жылѓа жазылу ќ±ны
–  2100 тењге. Ал "Ќостанай тањымен"
ќатар шыѓатын "Костанайские ново-
стидіњ" баѓасы б±дан екі еседен де
артыќ. Ал шыѓатын жиілігі бірдей –
аптасына ‰ш рет, апталыќ бет саны
да бірдей – 48 бет.

М±ндай ќамќорлыќты оќырман да
ерекше баѓалайды. 11600 дана тара-
лым – соныњ жемісі. Осы сыйластыќ,
осы μзара т‰сіністік пен сенім-ќ±рмет
жалѓаса береді деп сенеміз.

Єр тањымыз арайлап ата берсін!
"Ќостанай тањынан" кμз жазып ќал-
мањыз, аѓайын! Біздіњ ‰нпараќ енді
μзініњ 95 жылдыќ белесіне ќадам
басты.

СЫРЛАСУ: "ЌОСТАНАЙ ТАЊЫ" ЖЄНЕ МЕН"

 ОСЫНША УАЌЫТТА Б‡ГІНГІ "ЌОСТАНАЙ ТАЊЫ"

¤З ОЌЫРМАНЫМЕН 18430 РЕТ Ж‡ЗДЕСТІ

ЄЛЕМНІЊ ЄМІРШІСІ – ЕЊБЕК

халыќтарыныњ ±лттыќ
єуендері шырќалып, ќари-
ялар ќуа-нышќа кенелді.
Осы дањќ эстафетасыныњ
єн±ранына айналѓан "Ќыр-
манѓа кел, ќалќатай" єнін
жергілікті єншілер наќышы-
на келтіре орындады.

Былтыр бастау алѓан игі

жоба осылайша мєреге бір табан жаќын ќалды. Аманат-
ты ќабылдап алѓан Ќостанай ќаласыныњ єкімі Базыл Жа-
ќыпов облыс орталыѓында да осы кітапќа есімі енгуе
лайыќ ењбеккерлер бар екенін тілге тиек етті. Облыстыњ
80 жылдыќ мерейтойына орайластырып "Ењбек Дањќы
кітабыныњ" ќ±рметіне кењ кμлемде салтанатты жиын μтеді.

Суретті т‰сірген  Алмас БАТЫРХАН.

Кенже
       ЌОНЫСБАЙ

ЌАЗАЌСТАН –  ОРТАЌ ‡ЙІМІЗ

Бірлігі бекем
елдіњ

ЕЊСЕСІ БИІК

Аймаќ басшысы Архимед М±хамбетовтыњ
тμраѓалыѓымен  Ќостанай облыстыќ
Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ сессиясы
μтті.

Сессияѓа облыстыќ Ќазаќстан халќы Ассамблея-
сыныњ ѓылыми-сараптамалыќ топтыњ м‰шелері, об-
лыстыќ аналар кењесініњ μкілдері, басќарма басшы-
лары мен этномєдени бірлестіктердіњ ќызметкерлері
ќатысты. Биыл – Ќостанай облысыныњ ќ±рылѓанына
80 жыл. Мањызды мерейтойлыќ датаѓа орай арнайы
жоспар бекітіліп,  облыс аумаѓында єрт‰рлі ж±мыс-
тар істеліп жатыр. Сондай іс-шараларѓа шаћардыњ
ќалыптасуы мен дамуына ‰лес ќосќан туѓан жер пер-
зенттерініњ ќатысуы ерекше єсер ќалдырады. Туѓан
μлкені т‰лету жолында тер тμккен т±лѓалардыњ есте-
ліктері жас μскіндер ‰шін ќаншалыќты мањызды екені
айтпаса да т‰сінікті. Ењбек ерлерініњ есімдерін  жањ-
ѓырту маќсатында Ќостанай облысыныњ Ењбек дањќы
кітабы дайындалып жатќаны да белгілі. Кейінгі тол-
ќынѓа μнегелі ісімен ‰лгі болѓан ењбекќор жерлес-
теріміздіњ арасында Социалистік Ењбек Ері Вера Си-
дорованыњ μзіндік орны бар. Ќазаќ ССР-ныњ ењбек
сіњірген агрономы Ќазаќстан халќы облыстыќ  Ассам-
блеясыныњ сессиясына арнайы келіп ќатысты. Ќос-
танай облысыныњ єкімі Архимед М±хамбетов дала
тμсінде т‰леген ењбек ерін Ќ±рмет грамотасымен ма-
рапаттап, г‰л шоќтарын ±сынды.

– Агроном ретіндегі алѓашќы ќадамымды Ќоста-
най даласында бастадым. Ќостанай жєне Таран
аудандарында кезінде ќолѓа алынѓан ж±мыстар
жергілікті халыќ пен билік басшыларыныњ ќолдауын-
сыз ж‰зеге аспаѓан болар еді. Сондыќтан, облыс хал-
ќыныњ алдында бас иемін. Ќазаќстан халќы Ассам-
блеясы Елбасы Н.Є.Назарбаевтыњ бастамасымен
ќ±рылды. Шаѓын ±йым тєуелсіздіктіњ алѓашќы жыл-
дарынан бастап ќарќынды ж±мыс істеді. Б±л к‰ндері
б‰кілќазаќстандыќ бірліктіњ бірегей моделіне айна-
лып отыр. Мен Ќостанай т±рѓындарыныњ бейбітшілік
бесігінде тербеліп, ауызбіршілікте μмір с‰ргенін
ќалаймын. Бірлігі бекем елдіњ келешегі жарќын,– деді
Социалистік Ењбек Ері Вера Сидорова.

Ќ±рметті ардагер μз сμзінде тыњ игеру жылдары
атќарѓан ќызметі мен алѓан марапаттары туралы ес-
телік айтты. Сессия барысында облыстыќ Ќазаќстан
халќы Ассамблеясы хатшылыѓыныњ мењгерушісі
Г‰лвира Ќ±дайќ±лова баяндама жасады.  Ал облыс-
тыќ ЌХА жанындаѓы ѓылыми-сараптамалыќ топтыњ
жетекшісі Єлімжан Бекмаѓамбетов, μњірдегі "Аналар
кењесініњ" тμрайымы Лилия Саркисян, "Бірлік" єзірбай-
жан этномєдени бірлестігі жастар ќанатыныњ тμр-
айымы З‰лфия Нєбиева сμз сμйледі.

– Бір шањыраќ астына жиналѓан єрт‰рлі этнос
μкілдері ел бірлігініњ арќасында тамаша табыстарѓа
ќол жеткізді. Т±раќтылыќ пен келісім єр азаматтыњ,
єр басшыныњ к‰н сайынѓы ж±мысы. XXI ѓасырдыњ
басты зањы – татулыќ. Б±л  Елбасы Н.Є.Назарбаев-
тыњ біздіњ алдымызѓа ќойѓан басты тапсырмасы. Ендігі
жерде мемлекеттік саясат ел бірлігін ныѓайта отырып,
стратегиялыќ даму баѓдарламасын іске асыруѓа ба-
ѓытталуы тиіс,– деді μњір басшысы Архимед М±хам-
бетов.

Биыл ЌР Тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓы аталып μтеді.
Осы жылдар ішінде Ќазаќстан халќы Ассамблеясы
этносаралыќ толеранттылыќ пен ќоѓамдыќ келісімніњ
озыќ ‰лгісіне айналды. Ќазіргі уаќытта Ќостанай об-
лысында ж‰зден астам этнос μкілдері μмір с‰руде.
Сондай-аќ, 18 этномєдени бірлестік ж±мыс істейді.
Ел бірлігін ту еткен этномєдени бірлестіктердіњ жа-
нынан жексенбілік мектептер ашылѓан. Онда єр эт-
ностыњ ана тілін, мєдениеті мен єдебиетін оќытады.

Сессия соњында облыс єкімі А.М±хамбетов Ќазаќ-
стан халќыныњ бірлігін ныѓайтуѓа ‰лес ќосќан бір топ
азаматты ЌХА, Ќостанай облысы єкімініњ  Ќ±рмет гра-
мотасымен жєне маќтау ќаѓазымен марапаттады.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Ќымбат
       ДОСЖАНОВА
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Олжалы оралды
Облыс. Таразда мектеп оќушылары арасында гір спортынан

μткен республикалыќ жарыста ќостанайлыќтар топ жарды. 11 об-
лыстан ж‰зден астам спортшы ќатысќан бєсекеде ±лдар жеті,
ќыздар тμрт салмаќ дєрежесі бойынша сынѓа т‰скен. Команда-
лыќ есепте ењ кμп ±пай жинаѓан Ќостанай облысы бірінші орынѓа
ие болды.

Алда – алањ иелері
Рудный. "Горняк" стадионында "Тыњ-2016" ХХХІ облыстыќ

спартакиадасы баѓдарламасы аясында футболдан аймаќтыќ жа-
рыс μтті. Б±л іріктеу кезењіне Єулиекμл, Мењдіќара, Сарыкμл,
Ќамысты аудандары мен Рудный, Лисаков ќалалары ќатысты.
Ќорытындысында "Аят" СК ойыншыларынан ќ±ралѓан алањ иелері
алдарына ќара салмады. Жењімпаз атанып, облыстыќ спартакиа-
даныњ финалдыќ айналымына жолдама алды.

Біз лагерьге барамыз...
Лисаков. Ќалада балалардыњ жазѓы демалысын ±йымдасты-

руѓа жергілікті ќазынадан 5 млн. 349 мыњ тењге бμлінді. Бюд-
жет есебінен кμпбалалы жєне аз ќамтылѓан отбасынан 344 бала
мектеп мањылыќ лагерьлерде сауыќтырылѓан. Ал жалпы ќала
аумаѓында "Жаз лэнд", "М±рагер", "Ќыпшаќ", "Алќызыл жел-
кен" жєне бес ‰йірме ж±мыс істейді. Жергілікті би-
лік μкілдерініњ есебінше, кішкентай ќала т±рѓындарыныњ
90 пайызы ќамтылмаќ.

Ж±байдыњ ќ±ны – 70 мыњ
Арќалыќ. 60 жастаѓы к‰йеуін тапсырыспен μлтірмекші бол-

ѓан азаматша 20 жылѓа ќамауѓа алынуы м‰мкін. 54 жастаѓы єйел
ж±байыныњ μмірін 70 мыњ тењгеге саудалаѓан. Жасырын аќпарат
ќалалыќ полиция бμлімшесіне келіп т‰седі. Тєртіп саќшысы жал-
ѓан жендет болып барып, єйелмен танысады. Єуелі 50 мыњ тењге
с±рап, ќалѓанын істі тындырѓан соњ алатын болып келіседі. Опе-
рация толыѓымен бейне жєне аудио баќылауда болды. К‰дікті
"жендетпен" есеп айырысып жатќан жерінде т±тќындалды.

Ќиыршыќ тас ќиыр аспаќ
Таран. Валерьянов ауылындаѓы былтыр іске ќосылѓан "Пер-

вомай ќиыршыќ тас зауыты" ЖШС-ніњ ќуаттылыѓы арта т‰скен.
Жылына 1 млн. дайын μнім бере алады. ¤німдеріне с±раныс об-
лыстаѓы барлыќ кєсіпорындар тарапынан т‰седі. Сондай-аќ, ре-
сейлік компаниялардан тапсырыс т‰се бастады. Зауыт басшы-
лыѓы Кеден одаѓындаѓы елдермен ќызметтестік орнатуѓа ыќти-
ярлы. Былтырдыњ μзінде компания салыќ тμлеу арќылы облыс
бюджетін 6,4 млн. тењгеге толыќтырды. 38 адамды ж±мыспен
ќамтып отыр.

Бекеттіњ бергі бетінде…
Ќарабалыќ. Шекарашылар екі бірдей есірткі тасымалына тос-

ќауыл ќойды. "Ќайраќ-авто" баќылау-μткізу бекетінде "ВАЗ-2170"
автокμлігімен Ресейге μтпекші болѓан к‰дікті ќызметтік иттіњ
кμмегімен ±сталды. Міндетті тінту барысында ќазаќстандыќ аза-
маттыњ кμлігінен 30 грамм марихуана єшкереленді. Келесі оќиѓа
"Обаѓан-авто" баќылау-μткізу бекетінде тіркелді. "Лисаков-Т‰мен"
баѓытындаѓы жолаушылар автобусында Антон есімді ќазаќстан-
дыќ т±тылды. Б±л жолы да тіміскішіл иттердіњ кμмегі тиді. Ол
шекарадана 10 грамм марихуана алып μтпекші болѓан.

Стадионныњ сєні кіреді
Аманкелді. Облыстыќ "Кμркейе бер, Ќостанай!" акциясы

аясында аудан орталыѓында спорт мектебі жμнделуде. Стади-
онды кμріктендіруге жергілікті кєсіпкерлер ќаражат бμлген.
Жоспар бойынша, жасанды футбол алањы тμселіп, шаѓын фут-
бол залыныњ аясы кењейтілмек. Тозыѓы жеткен м‰ліктер мен
ќ±рал-жабдыќтар алмастырылмаќшы.

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

Лисаков ќаласындаѓы "Алый па-
русќа", генерал Бакиров атын-
даѓы  лагерьлеріне, атап айтќан-
да, тμбе шатырларын,  корпуста-
ры мен асханаларына жμндеу
ж±мыстары ќажет-аќ.  Байланыс
жоќ. ¤ткен жылы  он тμрт  бала-
лардыњ жазѓы демалыс лагері
ж±мыс істеген-ді, ‰стіміздегі жылы
Рудныйдаѓы "Чайка" демалыс
лагерініњ ж±мысы  єзірше тоќтап
т±р, ќаржы ќажет. Ќазіргі тањда
жμндеу ж±мыстарын ж‰ргізбесек,
келешекте біртіндеп  балалар-
дыњ жазѓы демалыс лагерь-
лерініњ  барыныњ ќатары сиреп
ќалуы м‰мкін. Балалардыњ жазѓы
демалысы мен денсаулыќтарын
сауыќтыру маќсатында "Алтын
г‰л" демалыс базасын жыл бойѓы
демалыс орнына айналдыруѓа
м‰мкіндік бар, ќалаѓа да жаќын,
– деді облыстыќ білім басќарма-
сыныњ жетекшісі Б.Даумова.

Ал, Лисаков ќаласындаѓы жас-
μспірімдердіњ ќ±ќыѓын ќорѓау
жμніндегі комиссияныњ тμраѓасы
Д.Найденовтыњ айтуынша, бала-
лардыњ ќалыпты демалуларына
барлыќ жаѓдайлар жасалынып,
тиісті ќаржы бμлінеді, єйтсе де,
кейбір шешімін к‰ткен мєселелер
де жоќ емес-ті, балалардыњ дема-
лыс лагерьлерініњ демалатын кор-
пустарына, асханаларына, инже-
нерлік желілеріне жμндеу ж±мыс-
тары ќажет,  ауызсумен ќамтама-
сыз  ету мєселесі де жоќ емес-ті.

Балалардыњ жазѓы демалы-
сын ±йымдастыру мен денсаулы-
ѓын сауыќтыру барысында  Ќос-
танай облысындаѓы т±тынушы-
лардыњ ќ±ќыѓын ќорѓау департа-
ментініњ жетекшісі В.Нечитайло-
ныњ айтуынша,  жоѓарыда айтыл-
ѓан он ‰ш  балалардыњ жазѓы
демалыс лагерьлерініњ, мєсе-
лен, балаларды  ќабылдау ‰шін
лагерьдіњ дайындыѓы єрт‰рлі
болды. Атап айтќанда, жазѓы де-
малыс лагері балаларды ќабыл-
дауѓа барлыќ жаѓынан даяр де-
ген санитарлыќ-эпидемиология-
лыќ ќорытындысы ќажет, міне,
осы ќорытындыны  жазѓы дема-
лыс лагерьлерініњ алтауы
уаќытында алса, тμртеуі жазѓы
демалыс лагерьлері маусымы-
ныњ ашылуына бір к‰н ќалѓанда,
ал, екеуі ашылѓан к‰ні алды.  Ба-
лалардыњ жазѓы демалысын
±йымдастыру ж±мысында басќа
да кемшіліктер бар, мысалы,  та-
маќтыњ, ауызсудыњ сапасы, кей-
де лагерьде ж±мыс істейтін ќыз-
меткерлердіњ ќ±рамында білімі
жоќ мамандар ж±мыс істейді.  Об-
лысымыздаѓы балалардыњ
жазѓы демалыс лагерьлерініњ
30 пайызына ауызсу тасымалда-
нып єкелінеді.  Алты лагерьде
шомылатын жер бар, онда
ж±мыс істейтін ќ±тќарушылар
ерікті екен.

Жиын барысында ішкі істер,
тμтенше жаѓдайлар департа-
менттерініњ μкілдері де сμйледі,
олар да μздерініњ пікірлері мен
±сыныстарын, мысалы,  баќы-
лау-р±ќсатнамалыќ тєртіпнеме

енгізу секілді жеткізді.
Облысымыздаѓы балалар мен

жасμспірімдердіњ  жазѓы демалы-
сын ±йымдастыру барысында
атќарылатын барлыќ  ж±мысты
баяндаѓан баяндамашыларды
тыњдай отырып, аймаќ басшы-
сыныњ  орынбасары Марат Ж‰н-
дібаевтыњ айтуынша,  ењ алды-
мен  ќай ж±мыс болмасын сарап-
тама ж‰ргізе отырып, атќаруы-
мыз ќажет, айтылѓан кемшіліктер
дер кезінде болмаса да біртіндеп
шешімін табады, лагерьлердегі
балалардыњ ќауіп-сіздік шарала-
рын к‰шейту керек.

– Рас,  облыстаѓы балалардыњ
жазѓы демалыс лагерьлеріне  кμп
жылдардан бері жμндеу ж±мыс-
тары ж‰ргізілген жоќ,  кейбір де-
малыс  лагерьлеріне ауызсу  та-
сымалданып єкелінеді,  асхана,
жатын корпустарын, жићаздарды
жањарту, электрмен ќамтамасыз
ету, тμбе шатырын жμндеу  секілді
мєселелер де жоќ емес-ті. Бала-
ларѓа арналѓан жања жазѓы де-
малыс лагерьлерініњ ќ±рылысы
салынбасы аныќ, біраќ ќол ќусы-
рып отырмауымыз керек, аз да
болса ќаржы табу жаѓын ќарас-
тырып,  біртіндеп жμндеу ж±мыс-
тарын ж‰ргізуіміз керек.  Сондыќ-
тан   балалардыњ жазѓы демалыс
лагерьлерініњ жетекшілерініњ ес-
теріне саларым, жμндеу ж±мыс-
тарын ж‰ргізуіміз ‰шін м‰мкіндікті
пайдалануымыз ќажет,  мысалы,
‰кіметіміздіњ "Ж±мыспен ќамту-
дыњ жол картасы-2020" баѓдар-
ламасы бар. Неге соны пайда-
ланбасќа,  сметалыќ ќ±жаттар
жобасын жасап, сол баѓдарла-
маѓа ќатысып, ќаржы алудыњ
м‰мкіндігін таппасќа. Ана лагерь-
ге, мына лагерьге жμндеу ж±-
мыстары ќажет дегеннен гμрі,
тиісті  ќ±жаттарды дайындап, аз
болса да осы баѓдарламаны пай-
даланып, ќаржы алуымыз ќажет,
міне, осы жаѓын ойлањыздар.
Баѓдарламаѓа еніп аѓымдаѓы
жμндеу ж±мыстары ‰шін кμптеп
емес, аз болса да  ќаржы бμлініп
жатса, μте жаќсы. Білім басќар-
масы осы айтылѓандарѓа сарап-
тама жасап, ќай лагерьдіњ жоба-
сын баѓдарламаѓа енгізу жаѓын
ќарастырѓандарыњыз жμн. Соны-
мен бірге лагерьлерге ауызсу та-
сымалданып єкелінеді дедік, оны
жоќќа шыѓармаймыз. Аймаќтаѓы
елді мекендердіњ кейбіреуіне де
ауызсу тасымалданып жеткізі-
леді,  ењ алдымен бізге керегі –
сол ауыз судыњ сапасы. Міне,
осыѓан жєне баќылау-ќадаѓалау
ж±мысына кμњіл бμлу керек.
Жєне де балалардыњ жазѓы де-
малыс лагерьлерініњ даярлыѓы,
оны ±йымдастыру туралы осы
т±рѓыдаѓы жиынды  маусым ай-
ында емес, ќайта наурыз-сєуір
айларында μткізуіміз керек, сон-
да  ќай жазѓы лагерьдіњ дайын-
дыѓы ќандай екендігін кμреміз, єрі
жазѓы демалыс лагерь директор-
ларыныњ  жауапкершілігі арта-
тын болады,– деді облыс єкімініњ
орынбасары Марат Ж‰ндібаев.

Г‰лназым
      САЃИТОВА

Жаз жайрандап
келгенде...

Облыс єкімдігінде аймаќ бас-
шысыныњ орынбасары  Марат
Ж‰ндібаевтыњ тμраѓалыѓымен
μткен   жасμспірімдер ісі жєне
олардыњ ќ±ќыѓын ќорѓау
жμніндегі комиссияныњ кењейтіл-
ген отырысында  екі мєселе
ќаралды. Біріншісі – 2016 жылѓы
балалар мен жасμспірімдердіњ
жазѓы демалысын, екіншісі – жаз-
ѓы демалыс кезінде балалардыњ
ќауіпсіздігін ±йымдастырудыњ
шаралары туралы.  Жиынѓа осы
мєселелерге  ќатысты  барлыќ
мемлекеттік органдардыњ жетек-
шілері,  балалардыњ жазѓы дема-
лыс лагерьлерініњ директорла-
ры, аудан єкімдерініњ орынба-
сарлары мен  облыстыќ, ќала-
лыќ, аудандыќ білім бμлімдерініњ
жетекшілері ќатысты.

Б‰гінгі тањда облыстыќ білім
басќармасыныњ жетекшісі Б.Да-
умованыњ айтуынша, μњірімізде
балалардыњ он ‰ш жазѓы дема-
лыс лагері ж±мыс істейді, олар-
дыњ тоѓызы мемлекеттік болса,
тμртеуі жекеменшік.  Балалардыњ
жазѓы демалысымен, сауыќтыру-
мен он мыњѓа жуыќ бала ќамтыл-
маќ, т‰рлі баѓыттаѓы палаталыќ,
тіл, дебаттыќ, єскери-патриоттыќ,
орман шаруашылыѓы  жазѓы де-
малыс лагерьлері жєне мектеп
жанында  жазѓы демалыс-сауыќ-
тыру алањдары  ж±мыс істейтін
болады. Балалар ‰йі мен мектеп-
интернаттар тєрбиеленуші-
лерініњ де жазѓы демалысы ±мыт
ќалѓан жоќ,  мысалы, Ќостанай
балалар ‰йініњ, №1 Рудный т‰зе-
ту мектеп-интернатыныњ, №2
Ќостанай т‰зету мектеп-интерна-
тыныњ тєрбиеленушілері μз-
дерініњ "Алтын г‰л",  "Лесная сказ-
ка", генерал Бакиров атындаѓы
демалыс базаларында демала-
ды. Ал, облыстаѓы басќа μзде-
рініњ базалары жоќ  балалар
‰йлері мен мектеп-интернаттары-
ныњ тєрбиеленушілерініњ жазѓы
демалысы мен денсаулыќтарын
сауыќтыру ‰шін облыстыќ бюд-
жеттен 85,5 млн. тењге бμлініп
отыр.  Кμпбалалы, т±рмысы жа-
ѓынан аз ќамтылѓан отбасы ба-
лалары ( 12 мыњѓа жуыќ бала) да
жазѓы демалыс пен денсаулыќ-
тарын  сауыќтырудан сырт ќал-
майды, осы маќсатта ќала, аудан
бюджетінен 41 млн. тењгеден аса
ќаржы  бμлінді. Облысымыздыњ
бір топ балалары  "Бμбек",  "Бал-
дєурен" республикалыќ оќу-сау-
ыќтыру демалыс орындарында
демалады.  Барлыќ дерлік бала-
лардыњ жазѓы  демалыс лагерь-
лері  медициналыќ ќызметкер-
лермен толыќтай ќамтамасыз
етілген.

– Дегенмен, облысымыздаѓы
бірќатар  балалардыњ жазѓы де-
малыс лагерьлеріне  жμндеу
ж±мыстары  ќажет. Мєселен,
Єулиекμл  ауданындаѓы  "Дос-
тыќ"  балалардыњ жазѓы демалыс
лагері сонау 1963 жылдан бері
жμндеу ж±мыстарын кμрмеген,
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Ќазаќ халќыныњ кμрнекті
педагог-аѓартушысы,  ¦лы
±стаз  Ы.Алтынсаринніњ  туѓа-
нына 175 жыл толуына байла-
нысты Ќостанай ќ±рылыс кол-
леджінде "¤нер-білім бар
ж±рттар" атты дμњгелек ‰стел
болып μтті.  Іс-шараныњ негізгі
маќсаты –  Ы.Алтынсаринніњ
єдеби м±расын  насихаттау,
ќазаќ балаларын  білім алуѓа
шаќырып, кєсіби білім берудіњ
негізін ќалауда ‰лкен рμл ат-
ќарѓан аѓартушыны  сан ќыры-
нан таныту.

Дμњгелек ‰стел кμрнекті
жерлесіміздіњ μмірі мен ќыз-
метін  таныстыру тренингісі-
мен  басталды. Ы.Алтынсарин
атындаѓы  мемориалдыќ м±-
ражайыныњ ѓылыми-аѓарту
бμлімініњ мењгерушісі Б.Айѓо-
жина жєне ±стаз атындаѓы  об-
лыстыќ балалар мен жасμспі-
рімдер кітапханасыныњ ќызмет
кμрсету бμлімініњ кітапхана-
шысы К.Измайлова ќазаќ
елініњ аѓарту саласында  ¦лы
±стаз Ы.Алтынсаринніњ  ерек-
ше орын алатындыѓы,  ќазаќ-
тыњ ±л-ќыздарына арнап мек-
теп ашудаѓы рμлі, шыѓармала-
ры ењбекке, білім мен ілім алуѓа,
адамгершілікке, тєрбиелікке
‰ндейтіні  туралы айта келіп,
педагогтыњ μмірі мен шыѓарма-
шылыѓына арналѓан кμрмелерін
ќатысушылардыњ назарына
±сынды.

– Маќтаныш т±тар жер-
лесіміз, аѓартушы-педагог
Ы.Алтынсаринніњ кезінде ай-
тып кеткен педагогикалыќ ой-
пікірлері μзініњ мєн-маѓына-
сын жоѓалтќан жоќ. ¦стаздыњ
б‰кіл ѓ±мыры  мектеп ашуѓа
арналды, ќазаќ балаларын білім
алуѓа, кєсіптік мамандыќты
игеруге шаќырды, оќу-єдісте-
мелік ќ±ралдар жазды, мектеп
‰шін  жаќсы м±ѓалімдерді да-
ярлау керектігін айтќан-ды. Ал,
осы айтќандарыныњ бєрі де
б‰гінгі к‰ні μзекті. Білім сала-
сына білікті педагогтар керек

пе, керек. Еліміздіњ экономика-
лыќ дамуына техникалыќ яѓни
кєсіптік  мамандыќтарѓа ие бол-
ѓан  мамандар керек пе, керек.
Ы.Алтынсарин ќазаќ халќыныњ
болашаѓы ‰шін  оќулыќ ретін-
де "Ќазаќ  хрестоматиясын"
жазѓан болатын. Аѓартушы
оќулыќты жазудаѓы маќсатын
хрестоматияныњ алѓы сμзінде:
"Б±л кітапты ќ±растырѓанда
мен, біріншіден, осы біздіњ ана
тілімізде т±њѓыш рет шыќќалы
отырѓан жалѓыз кітаптыњ
орыс-ќазаќ мектептерінде
тєрбиеленіп ж‰рген ќазаќ ба-
лаларына оќу кітабы бола алу
жаѓын, сонымен ќатар, жалпы
халыќтыњ оќуына  жарайтын
кітап бола алу жаѓын
кμздедім..." – деп  т±жырымда-
ѓан, сондыќтан єрбір білім беру
саласындаѓы маман ‰шін асыл
м±ра деп айтуѓа болады,– деді
ќ±рылыс колледжі директор-
дыњ оќу жμніндегі  орынбаса-
ры  Ѓалия С±лтанова.

Жиынѓа ќатысушылар Ыбы-
рай Алтынсаринніњ танымал
μлењ жолдарынан алынѓан
"¤нер-білім бар ж±рттар"атты
таќырыптыњ  μзектілігін атап
кетті. Колледж директоры
А.Шамшин, Рудный индуст-
риалдыќ институтыныњ аѓа
оќытушылары С.Юнисова,
Д.Тєжібаева сол секілді Челябі
ќатынас жолдары институты
УрЌЖМУ директорыныњ оќу
ісі жμніндегі орынбасары
О.Микрюкова, жауапты хатшы
С.Зацепин μз сμздерінде аѓар-
тушы-педагогтыњ  педагогика-
лыќ кμзќарасы, балаларды
оќуѓа тарту, оларѓа лайыќты
білім беру сонымен бірге білікті
±стаз-тєлімгер даярлау, жаќсы
єдістемелік, дидактикалыќ оќу
ќ±ралдары ќажеттігі,  балала-
рѓа білім беру ‰шін   жаќсы оќу
єдісі, ѓылыми басшылыќ жасау
туралы μткен ѓасырда айтќаны
ќазіргі 21 ѓасырда да μзініњ
μзектілігін жоѓалтпаѓандыѓын
атап кетті.  Дμњгелек ‰стел
аясында  сонымен ќатар  сту-
дент жастар  ±стаздыњ μлењ-
дерін де оќыды.

Г. БАДАЌЌЫЗЫ.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан
кμрініс.

Білімге шаќырѓан
±стаз

Ы.АЛТЫНСАРИН – 175 ЖЫЛ

Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті, Ќарулы К‰штердіњ
Бас Ќолбасшысы Н.Є.Назарбаев-
тыњ 2010 жылдыњ 18 аќпанында
Ќорѓаныс министрлігініњ алќа
отырысында, азаматтыќ єлеует-
ті пайдалану бойынша жоѓары
оќу орындары ‰шін єскери кадр-
ларды даярлау жμнінде айтќан
тапсырысын орындау маќсатын-
да 2016 жылдыњ басында Ќазаќ-
стан Республикасыныњ  Ќорѓа-
ныс министрлігініњ келісімімен
Атырау, Ќостанай жєне Алматы
облыстарындаѓы азаматтыќ мем-
лекеттік ЖОО-да єскери кафед-
раны ќ±ру туралы ±сыныс жа-
салды. ‡кімет отырысында за-
пастаѓы офицерлерді даярлай-
тын єскери кафедраны ќ±ру ту-
ралы шешім  маќ±лданып, ќабыл-
данды. Єскери кадрларды біздіњ
μњірде даярлаудыњ басты маќса-
ты Ќазаќстан Республикасыныњ
Ќорѓаныс министрлігініњ єскери
оќытылѓан ќорын ныѓайту бо-
лып табылады.

Соныњ нєтижесінде Ќазаќ-
стан Республикасы ‡кіметініњ
Ќаулысына сєйкес осы жылы
Солт‰стік Ќазаќстан μњірініњ
ЖОО-ы ретінде Ахмет Байт±р-
сынов атындаѓы Ќостанай мем-
лекеттік университетініњ не-
гізінде, запастаѓы офицерлерді
даярлайтын, єскери кафедра
ќ±рылып жатыр. Ќорѓаныс ми-
нистрлігініњ б±йрыѓы нєтиже-
сінде мемлекеттік тапсырыстыњ
саны жєне аќылы негізде оќу
м‰мкіндігіне ие болѓандардыњ
саны айќындалады.

Университет негізінде ашы-
лып жатќан єскери кафедра Ќор-
ѓаныс министрлігініњ келісімі-
мен штаттыќ кестемен ќ±рылып
жатыр. Штат кестесіне єскери
кафедраныњ жетекші кадрлары
кіреді. Оќытушылар ќ±рамына
20 жылдыќ тєжірибесі бар, єске-
ри ќызметте ж±мыс жасаѓан,
жаќсы мінездеме беріліп, ќыз-
меттен босатылѓан, Ќазаќстан
Республикасы Ќарулы к‰ште-
рініњ офицерлері ќабылданатын
болады. Єскери кафедраныњ
штаттыќ біліктілік санаты запас-

Б‡ГІН  ЖОЃАРЫ ОЌУ ОРЫНДАРЫНДА

Єскери кафедра
ашылады

Ол  Ахмет Байт±рсынов  атындаѓы
Ќостанай  мемлекеттік университетінде

ж±мыс істейтін болады

таѓы офицерлер даярланатын
єскери есеп мамандыќтарына
сєйкес болуы керек. Б‰гінгі
к‰нде біздіњ єскери кафедра
‰шін запастаѓы офицерлерді
даярлайтын мотоатќыштар бμ-
лімшесі, саясат жєне тєрбие

ж±мыстары бойынша командир-
лердіњ орынбасарларын,  ќару-
лы к‰штердіњ байланыс ќызмет-
керлерін, єскери есеп маман-
дыќтарын даярлау алдын-ала
белгіленді. ¦сынылып отырѓан
‰ш баѓыт, алдаѓы уаќытта μзгер-
тілуі м‰мкін.  Єскери кафедра-
ныњ штат ќызметкерлерін ж±мыс-
ќа ќабылдаудыњ тєртібі,  Ќару-
лы к‰штердіњ запастаѓы офицер-
лер жєне  єскери ќызметтен шы-
найы μтіп жатќан офицерлер бо-
лып, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Ќорѓаныс министрлігі мен
университет басшысыныњ ше-
шімімен айќындалады.

Єскери кафедраѓа дене даяр-
лыѓынан жєне психологиялыќ
сынаќтамадан, єскери-дєрігер-
лік комиссияныњ іріктеу кезењ-
дерінен μткен жєне байќау не-
гізінде бірінші курсты тємамда-
ѓан, белгіленген орындарды
есепке ала отырып, студенттер
ќабылданады. Єскери кафедра-
ныњ бірінші курсына ќабылдау
комиссияныњ ќ±рамына универ-
ситет басшысы, университет фа-
культеттерініњ μкілдері, єскери
кафедраныњ μкілдері жєне
Ќорѓаныс министрлігініњ μкіл-
дері кіреді. Ќорѓаныс ми-
нистрлігі оќуѓа аќы тμлеуді μзі
белгілейді.

Ќазаќстан Республикасы Ќор-
ѓаныс министрлігініњ 2015 жыл-
дыњ 11  маусымындаѓы №329
б±йрыѓына сєйкес, єскери кафед-
ра ашылып жатќан ЖОО-ы  ‰шін,
орындар саны білім беру тапсы-

рысыныњ 70 %-н ќ±райды, ал ќал-
ѓан орындар, єскери кафедрасы
жоќ, басќа ЖОО-на ±сынылады.
Єскери кафедраѓа тексерістен
μткен, бірінші курс оќуын
бітірген студенттер ќабылдана-
тын болады. Єскери кафедраныњ
оќу баѓдарламасы екінші курс-
тан басталып, ‰шінші курсќа
дейінгі єскери оќу жиынмен
аяќталады. Єскери кафедраѓа
т‰скен студенттер міндетті т‰рде
Ќостанай ќаласында єскери есеп-
те т±ру ќажет. Медициналыќ кує-
лігінде оњ нєтижелері болуы ке-
рек. Кєсіби-психологиялыќ
іріктеуі оќуѓа т‰судіњ талаптары-
на сєйкес болуы тиіс. Оќуѓа
т‰суші студенттердіњ кμрсеткіш-
терді тапсыруы жєне дене дай-
ындыѓы нормативтері Ќазаќстан
Республикасы Ќорѓаныс ми-
нистрлігініњ нормативтік актіле-
ріне сєйкес бекітілген. Сондай-
аќ, єскери кафедраѓа  27  жастан
аспаѓан, тек Ќазаќстан Республи-
касыныњ азаматтары ѓана т‰се
алады. Єскери кафедраны тємам-
даѓан студенттер кафедраныњ
нормативтері бойынша мемле-
кеттік емтихан тапсырып, єскери-
оќудыњ іріктеуінен μтеді.
Тμртінші курсты аяќтап,  азамат-
тыќ мамандыќтар бойынша мем-
лекеттік емтихандарды тапсыр-
ѓанан кейін, оларѓа лейтенант
атаѓы беріліп, єскери билет ±сы-
нылады. Осы т‰лектер офицер
атаѓын алѓаннан кейін, μз азамат-
тыќ мамандыќтары бойынша
ќызмет жасай алады. Алайда,
Ќорѓаныс Министрлігініњ белгілі
бір жаѓдайларына сєйкес оќу
жиындарына немесе єскери
ќалыптасуларына шаќыртылуы
м‰мкін.

Єскери кафедраѓа шын
мєнінде ‰здік жєне жаќсы баѓаѓа
оќып ж‰рген, денсаулыќ, психо-
логиялыќ сынаќтамасы, дене
дайындыѓы жєне ќоѓамдыќ сая-
си μмірге ќатысуы туралы тиісті
сипаттамалары бар студенттер
ќабылданатынын таѓы да айтып,
ескертіп кеткен жμн. Єскери ка-
федраѓа кез келген емес, тек ай-
тылѓан талаптарѓа сєйкес келетін,
Ќазаќстан Республикасы Ќару-
лы К‰штерініњ офицер атаѓына
ие бола алатын, тек лайыќты сту-
денттер ѓана т‰се алады.

Ќазаќстан Республикасы
‡кіметініњ "Ахмет  Байт±рсынов
атындаѓы Ќостанай мемлекеттік
университетінде єскери кафедра-
ны ќ±ру" туралы Ќаулыныњ
ќабылдануы  Ќазаќстан Республи-
касыныњ Ќарулы К‰штері ‰шін
єскери кадрлар даярлап, єскери
ќ±рылымдардыњ ыќпалын
к‰шейтіп, аумаќтыќ ќорѓанысты
арттыру м‰мкіндігін береді.

Х±сайын УЄЛИЕВ,
Ахмет Байт±рсынов

атындаѓы
Ќостанай мемлекеттік

университетініњ ректоры.
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«Қазақстан-Қостанай»: 
Нұржан МҰХАМЕДЖАНОВА,
«Қазақстан» РТРК» АҚ Басқарма Төрайымы:

Көрермендердің 
көзайымына айналған...
1991 жылы еліміздің Тәуелсіздігімен тұспа-тұс Жамбыл, 

Көкшетау, Атырау облыстарымен бір мезгілде Қостанай об-
лыстық телерадиокомпаниясының да 
іргесі қаланған болатын. Жаңа арнаны 
аяққа нық тұрғызуда республикаға бел-
гілі әріптес ағаларымыз Бақытжан Нұр-
мұхамедов, Нұрхан Ислямиев, Әуесхан 
Мадин, Қуанышбай Ормановтардың 
орасан зор еңбегі бүгінгі жастарға үлгі.

Сондай-ақ, сол жылдары Геннадий 
Кригер, Елена Штинова, Манарбек Қа-
зин, Жанұзақ Аязбеков секілді телеви-
зия саласы майталмандарының телеар-
наны білікті мамандармен толықтырып, 

дамытуға қосқан үлестері ұмытылған жоқ.
Өткен ширек ғасыр ішінде Сіздердің телеарна өзін-

дік шығармашылық үрдістері қалыптасқан, өңірге, еліміз-
ге танымал ақпарат құралына айналды. Ұжымның «Тобыл 
таңы», «Бірінші студия», «Тартылыс күші», «Даму діңгектері», 
«00:00» – сынды бағдарламалары аймақ кеңістігінен асып, 
«Отау-ТV» спутниктік желісі арқылы бүкіл қазақстандық те-
лекөрермендерінің көзайымына айналды.

P

Қуанышбай ОРМАНОВ,
1988-1996 жылдары Қазақ ССР Мемлекеттік Те-

лерадио комитеті төрағасының орынбасары – Қазақ 
радиосының Бас директоры;

1996-2000  жылдары Қостанай облыстық  телера-
диокомпаниясының төрағасы:

«Қостанайлықтар 
өмірінің шынайы 
айнасы болсын!»

25 жыл өтіпті. Не бір қиын-
дықтар мен қызықты жайлар бастан 
кешірдік.  Кезі келгенде мен де 
бұл компанияны бес-алты жылдай 
басқардым. Басқалармен таласып 
жүріп, бүгінгі отырған  телекомплекс  
ғимаратын да алған едік. Телехабар 
көлемін бірнеше есе көбейткен жыл-
дарымыз да бар. Жарнамадан тапқан 
табысымызды тірнектеп  жинап, 
қажетті техниканы да өз қаражатымызға сатып алған 
кезіміз де болды.

Құдайға шүкір, теледидарымыз қазір қай жағынан 
болса да республикада алдыңғы қатарда келеді.

Қостанай облыстық теледидарында еңбек етіп жүр-
ген жас іні-қарындастарымызға шығармашылық табыс 
тілеймін! Эфирге дайындаған хабарларыңыз шыншыл, 
сыншыл, қай жағынан болса да мазмұнды, терең ойлы, 
әсерлі, қызықты бола берсін! Хабарларыңды көрген ел 
таңдана, тамсана қарайтын болсын! Қостанай теледида-
ры қостанайлықтар өмірінің шынайы айнасы болсын!

АРДАГЕРЛЕР АЙТАДЫ
Кенжебек УКИН, 
облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы
1992-1993 жылдары Қостанай облысы әкімдігінің 

басшысы қызметін атқарған.

«Тұңғыш телестудияның 
ашылуы елеулі оқиға 

болды» 
1992 жылы тұңғыш рет облыстық 

теле студия ашылды. Ол кезде мен облыс 
әкімі болатынмын. Облыстық Кеңестің 
төрағасы Николай Князев еді. Өзге өңір-
лердің басым бөлігінде  телехабарлар 
тарату орталығы бұрыннан бар.  Дәл 
осындай орталықтың біздің өңірге де 
қажеттілігі сезілді. Бірақ, Қостанайда 
бос ғимарат болмады. Неге екені бел-
гісіз, маған дейінгі кісілер бұл туралы мүлде ойласпаса керек. 
Мен сол уақытта ҚР Ақпарат және байланыс министрі болған 
Қуаныш Сұлтановты жақсы танитынмын. Былайша айтқанда, 
досжар, аралас-құралас болған азамат. Бұйымтайымды сол 
кісіге айтып едім, обалы не керек, өтінішімді жерге тастаған 
жоқ. «Егер қандайда бір ғимарат тауып, телестудияға лайық 
көріп отырсаңыздар, қарсылығым жоқ. Қолымыздан келген 
көмегімізді аямаймыз», – деді ол. 

Содан бірде қазіргі Қайырбеков көшесінің бойында орна-
ласқан телемұнараның маңайын қарап жүрсем, жол құрылысы 
мекемесінің кеңсесі бос тұр екен. Алматыдан арнайы маман-
дарды шақыртып, әлгі нысанға телестудия жабдықтарын ор-
натқыздық.  Осылайша, облыстық телеарна  өмірге келген еді. 
Көпке ұзатпай оны салтанатты түрде ашып бердік. Бұл облыс 
тарихындағы елеулі оқиға болғаны сөзсіз.  

Әлібек ТАТАНОВ,
«Қазақстан- Қостанай»  ОТРК директоры:

«Журналист – ұдайы 
ізденістің адамы»
Өз басым қашанда білікті кадр-

ларды бағалаймын. Өз жұмысына 
жетік әріптестерімді үнемі қолдай-
мын. Қолынан іс келмейтіндер жай-
лы әңгіме бөлек.  Дарынсыздарға, 
қабілетсіздерге қай шығармашылық 
мекемелерінде болсын орын жоқ 
екендігі айтпаса да түсінікті емес пе?

Көрермендер өте талғампаз ке-
леді. Жұртшылық күнделікті «Тобыл 
таңы», «Бірінші студия» деп аталатын танымдық-тағылым-
дық бағдарламалардың қос тілде жүргізіліп жатқандығын 
байқаған да болар. Сонымен қатар «36,6», «Ажар», «ДАМА-
фон», «Тартылыс күші», «Қазына», «Жұлдыз-ай» секілді ден-
саулық саласына, қыз-келіншектерге арналған, ғалымдар-
дың жетістіктері мен өміріне бағышталған, қостанайлық 
ақын-жазушылар, суретшілер жөнінде сыр шертетін және 
балаларға берері мол хабарларды жұртшылық назарына 
ұсынып келеміз.

Жалпы, біздің жұмысымыздың жандануына «Қазақстан» 
республикалық телерадиокорпорациясы» акционерлік 
қоғамы және облыстық әкімдік қолдау көрсетіп отырғанын 
айтқым келеді. 

ЖАҢА КІТАП

«Көк сандықтың 
күмбірі»

Биыл еліміздің Тәуелсіздік алға-
нына 25 жыл толады. Қостанай 
облыс тық «Қазақстан-Қостанай» те-
леарнасының да алғаш  хабар тарата 
бастағанына осынша уақыт өтіпті. 

Мерейтой қарсаңында теле арна ұжымы «Көк сан-
дықтың күмбірі – Тембр ТВ» атты альманах шығар-
ды.  Оқырманға ұсынылып отырған бұл  ұжымдық 
жинақ – альманахқа телерадиожурналистика сала-
сында тер төккен, облыстық телевизияның аяғына 
нық тұруына өз үлесін қосқан аға ұрпақтың өнегелі 
өмірі мен тағылымды шығармашылығы, бүгінгі жас 
буынның теле-тынысы және тырнақалды әдеби 

туындылары топтастырылыпты.

ТЕЛЕӨНДІРІС ТАРЛАНДАРЫ

Күлтай  ӘБДІРАХМАНОВА,
«Қазақстан-Қостанай» телеарнасы директоры-

ның орынбасары-Бас редакторы. Телеарнадағы 
«Парасат», «Айтарым бар...», «Біздің  елдің  жі-
гіттері» хабарларының авторы және жүргізушісі:

«Тележурналистика – 
жаныма жақын»

Уақыт  зымырап өтіп жатыр... 
Көзді ашып-жұмғанша журна-
листикаға келгеніме  де  ширек  
ғасырдан асыпты. Журналисти-
ка – қиын өнер! Сырт қарағанда, 
еш қиындығы жоқ болып көрі-
нетін бұл саланың қыр-сыры 
жетерлік.  Адамдар санасына 
ой салатын, азаматтық ұстаным 
мен әр пенденің өзіндік  МЕНІҢ 
қалыптастыратын  өте  кірпияз 
мамандық.

Мен, осы жиырма бес жыл ішінде бұқаралық ақпа-
рат құралдарының барлық түрі – газет, радио, телеви-
зия мектептерінен өткен екенмін. Әрине,  соның ішін-
де жаныма жақыны – тележурналистика. Осы салада 
қызмет істей жүріп,  өмірдің қайнаған ортасында бол-
дым,  шыңдалдым. Біліктілерден білмегенімді сұрап, 
білгенімді кейінгі  буынға үйреттім. Біздің де алдымызда 
айтары бар аға-апалар болды. Әрине, солардан кісілік 
пен кішілікті үйрендік.

1998 жылы осы қарашаңырақтың қасиетті табалды-
рығын аттағанда телеарна басшысы Қуаныш Орманов, 
бас редакторы Жанұзақ Аязбеков ағаларымыз  болатын. 
Жәкең: «сені аудандық  газеттен білемін, газетте істеген  
адамға біздің жұмыс  қиын емес»,  – деп  сеніммен  қатар  
жауапкершілік те  артқан еді. Осылай, дүние  дөңгеленіп, 
басшылар да легімен ауысып жатты. Әрине, әрқайсының 
өзіндік қолтаңбасы, кісілік келбеті  болды.

Соңғы үш жыл көлемінде жаңа басшы Әлібек 
Татанов тың келуімен ОТРК-ның жаңа  стратегиялық  
жоспары жасалып, өзіндік бет-бейнесі жаңарып, 
жаңғыр ған заманауи телеарна  жас мамандармен то-
лығып, тың  бетбұрыс  жасалғандығы  жасырын  емес. 
Әлібек  Жартайұлы өзіне де, өзгеге де тыным бермейтін, 
үнемі  ізденіс үстіндегі креативті басшы. Телеарна  уақыт 
талабына сай жабдықталып, жаңа форматта, жаңа техно-
логиямен жұмыс істеуде. Биыл киелі шаңырақтың ширек  
ғасырлық  тарихынан сыр  шертетін  мұражай,  көрер-
мендердің  қолдауымен қоғамдық кітапхана ашылды. 
Ал, телеарнадағы баспасөз клубы өткен жылдан  бері 
облыстағы  барлық  бұқаралық   ақпарат  құралдарының  
басын қосып, көкейкесті  мәселелерге  жауап  алатын  
ақпарат алаңына айналды. Иә, айта берсек  мақтан тұтар  
мамандар да, жақсы  хабарлар да баршылық.  
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2015 жылдың қарашасында «Қазақстан-Қостанай» 
телеарнасының жүргізушісі  Бауыржан Бөгенбай  «Терме» 
тақырыбында әңгіме өрбітуге таңғы ақпаратты-сазды 
«Тобыл таңы» бағдарламасына қонаққа шақырды.

Тәуелсіздіктің құрдасы, 25 жылдық тарихы бар «Қа-
зақстан-Қостанай» телеарнасына осылай келдім. Теле-
арнамен байланыстырған да өнерім, биіктерге жетелейтін 
де өнерім! Осы өнерімнің арқасында жерлес композитор-
лармен жақын араласып, шығармашылығымды шыңдап 

жүрмін. Мені алғаш телекөрерменге 
танытқан «Тобыл таңы» бағдарлама-
сын бүгінгі күні өзім жүргізіп жүрмін. 
Өзім секілді  басқа таланттардың көзін ашсам деген 
ниет пен, әрқашан жас өнерпаздарды студиямызға шақы-
рамыз. Авторлық «Арқа әуендері» бағдарламасы, «Жеті 
муза», «Әуендер әлемінде...»  айдарлары  менің жаныма 
жақын музамен байланысты.  Өйткені, менің өмірімнің 
мәні – өнерім! Мен өміріме, өнеріме сенемін!

Айдана ӨМІРЖАНОВА,
«Қазақстан-Қостанай» телеарнасының редакторы, «Арқа әуендері», 
«Тобыл таңы» бағдарламаларының жүргізушісі:

«Музыка – балалық шағымның арманы!» 

ЖЫР ЖОЛДАРЫ
Қабылахат СЕЙДАХМЕТОВ,
«Қазақстан-Қостанай» телеарнасының редакторы. Рес-

публикалық және облыстық телебайқаулардың жүлдегері.  
Екі әдеби жинақ  пен «Ақ келін» драмасының авторы. 
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі.

Ақын 
жаны...

Талантқа тарпаң  мінез жарасады,
Таңырқап,тоғышар жан қарасады.

  Таудан аққан екпінді селдей сөзбен,
  Тәңірінің өзі-дағы санасады.

Ақын көңіл-бейне бір көктем күні,
Шуақ туса, жадырап жайнар гүлі.
Шамырқанып, мінсе шабыт қанатына,
Құйылар қаламынан жүрек сыры.

  Ақын кейде қорғансыз, әлсіз бала,
  Өмірге бейне қадам басқан жаңа.
  Қуат алып,сезімнен серпілгенде.
  Ақын- алып, тұңғиық, шексіз дана...

Ақын-жүрек жауқазын гүлдей нәзік,
Мұң еседі, сағыныш күйін жазып.
Шымырлап, ет жүрегі езіледі,
Қайнарынан бұлақ-жыр, көзін ашып.

  Өмір неге аясыз өктем еді?...
  Көп екен ғой асуы, өткелегі.
  Сәби жүрек ақындар күтер аңсап,
  Қуат қосар сезімге көктемені...

724 маусым  2016 жыл

кеше және бүгін
Ләззат ЖАЙЫНБАЕВА,
1990-2000 жылдары Қостанай облыстық теле-

радиокомпаниясының дикторы, режиссері және аға 
режиссері болып еңбек етті. ҚР Премьер-министрі 
баспасөз қызметінің бас сарапшысы:

«Бай тәжірибе 
  жинақтадым»

Мен Қостанай облыстық теледи-
дары ұжымында 1992 жылдан 2001 
жылға дейін жұмыс істедім. Алғашқы-
да дикторлық қызметке алынған бо-
латынмын.

Жергілікті газеттен дикторлық 
конкурсқа хабарландыру жария-
ланғанын көріп, мен де қатыстым. 
Бірнеше күннен кейін облыстық те-

ледидардың аға редакторы Нағашыбай Мұқатов  ағамыз  
шақырып алып, конкурстан өткенімді айтты. Бірақ, мені 
дикторлық қызметтен гөрі кадрдың сыртындағы режиссер-
лық жұмыс қызықтыра бастады. Эфирдегі жұмысым аяқта-
лысымен студиядан шығып, пультте отырған режиссерларға 
келіп, кешкі жаңалықтардың эфирге шығарылып жатқанын 
тамашалап, таңданатын едім. Қаншама техника, қаншама 
адам үн-түнсіз бір ғана режиссердің командасына бағына-
тын. Пультте жұмыс істеуді меңгеріп алған соң, режиссерлік 
қызметті атқара бастадым. 

Кейінгі жылдары Астана қаласындағы республикалық 
бірнеше телеарналарда бас режиссер болып қызмет істедім. 
Барлығында Қостанай облыстық теледидарында жинаған 
бай тәжірибем   арқа сүйер тірегім болды.

P
Дулат НҮРКИН,
2005-2009 жылдары «Қазақстан-Қостанай» телеар-

насының редакторы болып еңбек етті. Қазір «Қазақстан» 
РТРК редактор-сценарисі:

«Үлкен тəрбие 
мектебі!»

«Қазақстан-Қостанай» телеарнасы 
мен үшін қарашаңырақ.  Арнаға 2005 
жылы келдім. Айбек Қадірұлы, Мағауия 
Қалиев, Дәуренбек Әбдібек сынды қа-
бырғалы журналистердің  кәсіби һәм 
өмір мектебінен өттім. Жаңалықтар 
бөлімінің тілшісі, кейін жүргізушісі  бол-
дым. Журналистикадағы іргетасымды 

қалаған телеарнаны 25 жылдық құрылған күнімен шын жүрек-
тен құттықтаймын!

12 жыл өтсе де, алғашқы жасаған стендап әлі күнге  дейін 
есімде. Лисаков мешітінің алдында тұрып, 30 градус аязда 
 10-15 дубльден жазып едік. Ұжым өте ұйымшыл болды. Сол 
кезеңде жұмыс істеген аға-әпкелер білген-түйгендерін біздерге 
үйретуден аянбады. 

P
Болатбек САНЕЙ,
«Қазақстан-Қостанай» телеарнасының бас режиссері. 

Облыстық және республикалық телебайқаулардың  жүл-
дегері:

«Экранға эстетика, этика 
жəне элегия қажет...»

Телевизия – түрлі сиқырға толы ерек-
ше әлем. Оның табиғатын түсінген адам 
ғана онда қалтқысыз еңбек ете алады. 
Диктор, журналист пен оператордың 
қызметін барлығы жақсы біледі.  Ал, те-
лережиссер деген кім? Оның міндеттері 
мен негізгі жұмысы қандай? Оларды 
бағдарламаның, тікелей эфирдің «жан 
бітірушісі», «қолдаушысы» деп те атайды. 
Үнемі тың идеялар мен ізденіс үстінде 

жүреді. Өйткені, режиссура – өзіне тән ерекшелігі жетерлік, 
қиын да қызықты өнер.

Әрбір адам үшін бақыт – сүйікті ісімен айналысу,  ал, ол мен 
үшін – режиссура. Неге бақыт? Себебі, сен бағдарлама немесе 
деректі фильм жасаған кезде, идеяның шынайы өмірге ұласуы-
на мүмкіндік бересің,  ең бастысы өзіңнің көрермендеріңмен 
бөлісу мүмкіндігін аласың.

ТЕЛЕӨНДІРІС ТАРЛАНДАРЫ

Айдын ШӘЙКЕНОВ,
«Қазақстан-Қостанай» телеарнасы «Жаңалықтар»
редакциясының редакторы:

«Мамандығым – 
мақтанышым!»  

Қазақтың қарымды қаламгері, 
қоғам қайраткері – Шерхан Мұрта-
за БАҚ өкілдері жайлы былай деген 
екен: «Журналистердің жегені – жан-
тақ, арқалағаны – алтын!». Орынды ой. 
Өйткені, өздеріңіз көріп жүргендей, 
ақпарат тарату саласының қайбір 
өкілі болмасын, өзі жетпеген жерге 
көзін жеткізіп, қоғамда көрініс тапқан 
кез келген оқиғаның ақ-қарасын ажы-
ратып, анық-қанығына барып, болған жайтты бұқпасыз-боя-
масыз баяндайды. 

Өмір бойы меңгеретін мамандықты серік еткен жаңалық 
жаршылары ел назарын кез келген тақырыптағы ақпарат-
тармен өзіне қарата біледі. Саясаттың да сыни тұстарын сөз 
етеді, мәдениеттің де маржандарын мәлімдейді, әдебиет 
әлемін де әспеттейді. «Өнердің алды – қызыл тіл» деген 
мақалдың мағынасына мейлінше мән берген мамандар 
құр бос сөзден гөрі, қонымды ақпар, тұщымды пікір қа-
лыптастыру қағидасын қаперге қондырған. Мамандығым 
– мақтанышым деушілердің бірі, міне, манадан бері сөз 
етіліп отырған, қызығы мен шыжығы мол кәсіптің алтын 
кілтіне қол жеткізген «Қазақстан-Қостанай» телеарнасының 
«Жаңалықтар» бөлімінің өкілдері.   

ЖАС БУЫН СӨЗ АЛАДЫ



Бір тойым болатыны сөзсіз менің,
Дәл қай күні екенін айта алмаймын.
Бірақ... бірақ...
Ешкімді де билетпей қайтармаймын.
Онда ортаға тасталар ұран сондай:
Қайта алмайды қартың да бір ән салмай,
Жиырма бестің бәрін де сабылдыртам,
Кемпірлерге қыз күнін сағындыртам...
Сәбилерге ағаны үлгі етемін,
Жеңгейлердің толтырам гүлге етегін.
Менің жарым бұл түні кірпік ілмей,
Ақ көңілімен қуаныш бүртігіндей,
Омырауынан бір тәуір шайқап есіп,
Ажырасқанды жүреді қайта қосып.
Мен өзім де ән салам түн ауғанша,
Менің жаным бұл күнге құмар қанша!
Бәйгі берем жығылған палуанға да,
Адалдығы сезіліп тұрар болса.
Қыз қуатын жігітке ат беремін,
Жанам деген жүрекке от беремін.
Мен әйтеуір бар жиған-тергенімді
Бір тамаша той қылып өткеремін.
Біздің үйді сол күні бетке ал қауым,
Нысанаға ап қуаныш тоқталмауын.
Мен бұл тойдан тілеймін жылап тұрып,
Қазанымда бір асым ет қалмауын,
Мен сөйтіп бар шаңнан бір сілкінемін,
Мен сөйтіп рақаттанып бір күлемін.
Кім білсін талай күнгі арманым еді,
Мәңгілік тарқамауы да мүмкін оның.

Сыналған сәтін бағымның,
Өткенге келмейді шағынғым.
Құс қанатымен ұшқан жылдардан
Жастығымды аңсап, сағындым.

Аллаға шүкір!
Кенде емес,
Ғұмырым шыққан сан белес.
Жылжиды уақыт сынаптай,
Бұл өмір өтер...
Мәңгі емес!

Балдәурен жастық шақтардың,
Қызығын есте сақтармын.
Жолыңа сенің, жиырма бес,
Қайта айналып соқпармын...

Өткенімді жатыр сұрап кім?
Бірде қуанып, бірде жылаппын.

Тағдырымның сипай басынан,
Өзімді сонда жұбаттым.

Білмеген жайім-күйімнің,
Туған жоқ...
Әттең, күйіндім.
Қол ұшын бермес соларға,
Келмейді енді иілгім.

Жалғыздың шаңын шықпаған,
Басынан кешпес ұқпаған.
Ащының дәмін біледі,
Өмірден өзі ұрттаған.

Үмітпен алға ұмтылдым,
Кемшілігін түзеп іші-сыртымның.
Жарыммен бірге қартайып,
Қарасы көбейді жұртымның!
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Элегия
Ақын болып жазғам жоқ жырды жарқын,
Бастық болып көргем жоқ жүзі салқын.

Заңды бұзып көргем жоқ
Сақшы болдым,

«Қызыл жаға» деп,
Таниды мені халқым.

Жалғаған екі ғасыр өткелімін,
Мен – ғасырдың өткенімін.
Жыртып алар жылтізбенің

Алпыс төрт рет жыртылған «беттерімін».

Санамнан мен қалайша сырғытамын,
Ақындықты өзімше пір тұтамын.
Мен үшін әзірше арман шығар,
Сөрелерде жататын бір кітабым.

Сағидолла КӘКІМБЕКОВ.
Қостанай қаласы.

Ал, кәне, тағы аспаннан,
Құт болып қоншы, Жаңа жыл.
Шабыт кернеп кеудемді,
Көмейден төгіл, жаңа жыр.

Пай-пай, ғажап дүние-ай!
Кеңдігіңе қуанам.
Бойыма қуат құйғандай,
Жүрегім атша тулаған.

Жердің де  үсті ілезде,
Құлпырып кетті күйменен.
Сезімдер шалқып теңіздей,
Жан-жағым түгел гүлдеген.

y
Мақта-бұлттай жөңкіліп,
Өтеді жылжып жылдарым.
Өмірден түйген тәлімім,
Сонда әрі небір сырларым.

Тек қарадай қысылмай,
Барымды берсем еліме.

Ұшырған бала құсындай,
Өсірген жоқ па мені де.

y
Жырымды қалт жібермей 
      оқырсыңдар,
Ұнағанын жадыңа тоқырсыңдар.
Кетсе егер ішінде болбыр жолдар,
Ағысқа ілескен толқын шығар.

Жігіт болсам, қыздарға қырындаған,
Жастықтың буы ғой ол дуылдаған.
Аңқылдаған мінезім орға жықпас ,
Тілеулесім өкпелемеген бұрын маған.

y
Көкте жүзіп барады,
Баяу ғана ай.
Сүйіктімнің жанары,
От жағылғандай.

Шуақ шашып жаныма,
Тербеді мені.
Көңілімнің бағына,
Құс боп енеді.

Жəнібек батырдың əкесі 
Бердəулет арғынның қаракесек 
руынан шыққан Қазыбек бидің 
қызымен үйленгеннен кейін, бір-
неше жыл бала көрмей жүріп, 
соңында Жəнібекті көріпті. Пер-
зентке зар ата-ана жас нəрес-
тенің шілдехана тойын  жасап, 
болашақ  батырдың алғашқы 
таңын əнмен атырады. Əйел-
дерді шақырып, қалжасын беріп, 
ат шаптырып, бесік тойын жасай-
ды. Əкесі  Бердəулет  баласына  
ат  қойғызарда  арғынның шақшақ 
руынан шыққан қарт  Жəнібекті 

жорықтан келе  жатқан жолынан 
түсіп  сəлем береді де, қуанышты 
көңіл-күйін айтады. Балаға  зар  
болып жүрген Бердəулеттің тіле-
гіне бар ықыласын берген Шақ-
шақ Жəнібек оның үйіне түседі.  
Қуанышты  ата-ана  ағынан ақта-
рылып, адал ниетімен «ақ сар-
бас» айтып, қойын сойып, қарсы 
алады. Ақ күндекті ана мен айыр 
бөрікті ата аяулы көретін аруақты 
батыр Шақшақ Жəнібектен: 

– Баламызға ат қойып беріп, 
аруағыңызбен қорғай жүріңіз, 
– деп тілек етеді. Ата-ананың 

қуанышынан жүрегі тебіренген 
батыр бесікті алып, бесік көр-
пені  ашып, балпанақтай баланы 
көріп, тебірене бата беріп былай 
дейді: 

– Керей деген елің көп, 
Ел айналар шешен бол. 
Жағаласар жауың көп, 
Жауға шапсаң, есер бол! 
Ел ішінде дауың көп, 
Жұрт алдында көсем бол! 
Жабылған жауды жапырып, 
Шайқасқанда есен бол. 
Жекеге шықсаң желденіп, 
Жауыңның басын кесер бол! 
Сонан соң бетін сипайды да, 

ата мен анаға қарап: 
– Бесігін көтергенде көңілім 

толды, өз атымды қояйын, аты 
Жəнібек болсын! Біреулерге 
атын ататып боқтатпа, ат жалын 
тартып мінгенде алған бетінен 
тоқтатпа, – депті. 

АРДАГЕРІМІЗ – АРДАҒЫМЫЗ

Сарғайған дәптерден...
Жас адам әр нәрсеге еліктегіш келмей ме, кезінде біз де 
ән айттық, сурет салдық, мақала жаздық, өлең шығардық. 
Жақында жеке мұрағатымнан баяғы шумақтарымның 
табылғаны. Қуанышымды бөлісу мақсатында әлгі топтаманы 
рухани жан досым «Қостанай таңына» ұсынып отырмын.

 Жақсылық ЖҮНІСҰЛЫ,
Қазақстанның Құрметті журналисі.

Шақшақ 
      Жәнібектің 
                    батасы

Күмістей ақ маңдайын,
Сүйеп төсіме.
Әңгімесін шертеді,
Кейде көсіле.

Күлгені де әдемі,
Жас күніндей жайдары.
Қылығымен тамсантып,
Мені жіпсіз байлады.

y
Ағыл- тегіл тілектер,
Алға қолды сермедік.
Айқасып білек- білекке,
Шыңға қарай өрледік.

Қандай ыстық балдәурен,
Бейне әлемді құшқандай.
Бүгінде сол күндерім,
Көзден бал-бұл ұшқандай.

Торғай селосы, 1960 ж.

Ескерту:  сурет сол жылдары 
түсірілген.

Өткенге келмейдi шағынғым...

ЖЫР – ГАУҺАР
Төлеген АЙБЕРГЕНОВ

Бір тойым 
бар
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Ақын, журналист, ана тілінің 
жанашыры Əбжан Əбілтай 

туралы əңгімені Қазақстанның əр 
қиырынан Алматыға арман қуып 
келген абитуриенттер өмірінен 
бастағанды жөн көрдім. Мұның да 
өзіндік себебі бар. ҚазМУ-дің бола-
шақ журналистер даярлайтын фа-
культетіне құжат тапсырып, жазғы 
демалысқа кеткен студенттер жа-
тақханасынан орын алып, емтихан 
дайындығына кіріскен кезіміз. 

Менің бөлмемдегі бос орынға 
сұңғақ бойлы, қараторы өңді, көзқа-
расынан жанарында ұшқын оты ой-
наған жігіт орналасты. Ол өзін Əб-
жан деп таныстырды. Əңгімесінен 
Қостанай облысы, Торғай өңірінің 
тумасы екенін, аудандық газетте жұмыс істегенін, 
əскери борышын өтеп қайтқаннан кейін оқуға түсуге 
талпынып көруге келгенін түсіндім. Менің де əскерден 
оралып, ауылға соқпай, Алматыға тартқан бетім. Бұл 
ұқсастыққа ішім жылып қалды. 

Əбжан ақын сол бір жастық шақ кезеңдерін мы-
надай өлең жолдарымен өрнектеген еді:

Əскерден елге оралып, аман-сау қап,
Көмейден ауыз ашсақ өлең саулап, 
Емтихан есіңде ме, Мекішевке, 
Сау етіп кіріп барған кілең солдат?
Аяқта етігіміз тағалаған,
Артыңда өңшең бұзық қамалаған,
Кездерің есіңде ме, пəтер іздеп,
Тастақтың көшелерін жағалаған?..
Он бес шумақтан тұратын ұзақ өлеңнен Əбжан-

ның өр рухты қайсар мінезі қылаң беретін тұстарын 
əдейі келтіріп отырмын. Ақынның «Əскерден елге 
оралып, аман-сау қап» деп тұспалдауының да мəні 
бар. Тумысынан намысқой жас жігіт əскери борышын 
өтеушілер арасында орын алатын келеңсіз көрініс – 
əлімжеттікке көнбей, қызылала төбелестің неше алуа-
нын бастан өткеріп, аман-есен елге оралғанын меңзеп 
отыр.

Əбжанның бойындағы осындай қайсарлыққа 
өзім де куə болдым. Сонда оның ақынға тəн албырт-
тығымен қоса, батырға тəн өжеттігі қатар өріліп, 
түр-тұлғасына ерекше бір айбат беретінін аңғардым. 
Ол оқиға былай болған еді. Бір емтиханды ойдағы-
дай тапсырып, екінші сабаққа дайындалу үстіндеміз. 
Арасында серуен құрып, бой сергітеміз, тамақ ішуге 
шығамыз, ара-тұра қала аралайтын кезіміз де болады. 

Алматының жанға жайлы ауасымен тыныстап, 
əсем көшелерін тамсана тамашалаумен жүрген күн-
дердің бірінде алдымыздан орыс тілінде сөйлеген үш-
төрт жігіт ойқастады. Əлгілердің «қырағы» көздері 
біздің ауылдан келгенімізді байқап, қорқытып-үр-
кітіп алмақ болды ма екен, əлде ұрынарға қара таппай 
жүрген біреулер ме, əйтеуір ойлары бұзық екендігі 
сөйлеген сөздерінен де, қимыл-қозғалыстарынан да 
көрініп тұрды. Кесе-көлденеңдеп, тоқтатып алды да, 
ақша сұрады. Жоқ дегенімізге құлақ асар емес. Ə де-
генше апыр-топыр төбелес басталып та кетті. Қандай 
əдіс қолданғанын қайдам, Əбжан əлігі «батырлардың» 
біреуін ұрып жықты. Қалғандары аужайды байқады 
ма, қаша ұрыс салуға кірісіп, жылыстай берді. 

Əбжанның тумысынан ақын екені жүріс-тұры-
сынан, шалт қимылынан, сезімталдығынан, жай 
адам байқай бермейтін нəрседен ой түйіп, арқала-
нып, шабыттанып кететін мінезінен аңғарылады. Ол 
өзінің болашақта ие болатын журналист мамандығын 
өлеңге қосып, тыңдашы деп, бөлме ішінде ерсілі-қар-
сылы жүріп, қолдарын сермелеп, ерекше шабытта-
нып, беріліп оқиды. Немесе «мен бүгін бір қызбен 
таныс тым. Керемет сұлу. Соған ғашық болып, мына-
дай өлең шығардым, тыңдашы» деп, махаббат жы-
рын бастап кетеді. Қысқасы, жиырмадан енді асқан, 
бойын дағы алапат шабыт пен жастық жігер ұштасып, 
өзін қоярға жер таппай жүретін ақын Əбжан екеуміз-
ге күндізгі оқу бұйырмай, сырттай оқуға түстік те, ол 
еліне аттанып, мен Алматыда қалып қойдым. Кейін 
оны Əбжан былай деп жырға қосты:

Мен сені жақсы көрдім, сен сыйладың,
Кеудемде болғанменен сонша иманым,
Қимады Алматыға Арқа мені,
Сен сиған Алматыға мен симадым...
Алматыға симаған ақын Əбжанмен арақатынасы-

мыз бəрібір үзілген жоқ. Сессияны сылтауратып аста-
наға соғатын ақын алдымен мені іздеп табады. Содан 

кейін қала көшелерін армансыз адақтайтын хикая 
басталады. Əбжанда ақша көп. Күнде мейрамхана. 
Торғай өңірінен түлеп ұшқан ақындарға жолығады. 
Оларды да қарық қылады. 

Осылай тойлап жүрген күндердің бірінде мен 
милицияның тұзағына түсіп қалдым. Бұл сырттай 
оқудан күндізгі оқуға енді ауысқан кезім еді. Бір топ 
болып дуылдап, мейрамханадан шыққанбыз. Сол 
топтан жырылып, милицияға қалай тап болғанымды 
өзім де білмеймін. Біткен жерім осы шығар, оқудан 
шығаратын болды-ау деп, уайымға беріліп отырған-
мын. Бір кезде Əбжан кіріп келді. Не деп сөйлескен-
дерін қайдам, əлгілердің қолына бес сом ұстатып, мені 
аман-есен алып шықты. 

Мұның бəрін мен Əбжанның ақындығын былай 
қойғанда, азаматтығын, достыққа, жолдастыққа 
адалдығын көрсету үшін айтып отырмын.  Сол адал-
дықтың белгісін арада ондаған жылдар өткеннен кейін 
ақын Əбжан тағы дəлелдеді.

Бұл кезде біздің есейіп, балалы-шағалы болып, 
балапан басымен, тұрымтай тұсымен жүрген кезіміз. 
Бір-біріміздің амандығымызды сырттай əлдекімдер-
ден естігеніміз болмаса, жер шалғайлығынан ара-
лас-құраластығымыз тыйылған. 

Сөйтіп жүргенде астана Арқаға қоныс аударып, 
біз де қызмет бабымен Ақмоладан бір-ақ шықтық. 
Күндердің күнінде шыр ете түскен жұмыс телефоны-
ма құлақ тосқан едім, ар жағынан қарлыға шыққан 
қоңыр дауыс естілді... Ақын Əбжанмен ондаған жыл-
дардан кейін осылай кездестік. 

Бүгінде ақын досымның келбетіне қарап, оның 
бəз-баяғы қайсар қалпын көргендей боламын. Тумы-
сында бар өжеттік өлеңдерінде атойлап тұрғанымен, 
ақын жүрегінің жастыққа тəн албырттықтан біртіндеп 
арылып, сабырлы ой мен салқын ақылға құрық тас-
тай бастағаны аңғарылады. Ақынның соңғы жылдары 
жазған «Жүрекжарды», «Бүгінгі өлең», «Ардағым», 
«Кісілік пен кішілік» жəне басқа өлеңдерінен осын-
дай пəлсапалық ой түюлер байқалады. Үзінді оқып 
көрелік:

Адамдар, не пайда бар тірлігіңнен,
Бір күнің айнымайды бір күніңнен,
Өліңе ертең барар бақилықпын,
Тіріңе түбі қимас құрбымын мен.
Қашаннан бұзу оңай, құру қиын,
Болмайды бастапқыдай бір бүлінген.
Сондықтан осы бастан ойлау керек,
Жалғауды ол ғұмырды бұл ғұмырмен.
Алдыңда мен көрмейтін күнің жарық,
Кемді күн жолдас болып ғұмыр дарып.
Біреуге тұз беріңдер, қыз беріңдер,
Біріңнен хал сұраңдар бірің барып.
Жүргенге не жетеді бұл жалғанда,
Кездесіп, қауқылдасып, күлім қағып?
Той өткіз тым құрығанда тай шаптырып,
Сол тойға бірің барып, бірің қалып...
Міне, бұл – кемеліне келген, өмірге ой көзімен қа-

раған нағыз ақынның сөз саптаулары.
Ə.Əбілтайды тумысынан ақын деп бағалайтыны-

мыздың жəне бір себебі – ол өмірдің небір өткелек-
терінен өтсе де, небір қиындықтарды бастан кешсе 
де, өлеңді үнемі жанына серік етумен келеді. Көр-
ген-білгенін, ойға түйгенін өлең жолдарына түсіріп, 
содан жаны рахатқа бөленетіндей. Оның өлеңдерінің 
тақырыптарына қарап отырып-ақ арқалы ақынның 
зор шабытынан нəр алғандай боласың. Ол нені жыр-
ласа да, Отанын өлеңге қосса да, досына жыр арнаса 
да, махаббат тақырыбын қозғаса да, табиғатқа таңыр-
қаса да, көңілдің кейбір сəттеріне назар аударса да 
шабыттанып, беріле жырлайды, ұйқас-ырғақтар 

үйлесім таба төгіліп, оқырманын 
бірден баурап əкетеді.   

Əбжан Əбілтай қазір толысқан 
шағында. Өлеңді өміріне серік ет-
кен, тіршілігінің мəн-мағынасы 
жырға мықтап матаулы ақынның 
əр жылдары «Жалын» баспасынан 
«Қарлығаш», «Көктем бояулары», 
«Жазушы» баспасынан «Жүрек-
жарды», «Фолиант» баспасынан 
«Дүниежалған», «Тіл мен жақ» 
атты жыр жинақтары, «Жер басып 
жүрген соң» атты мақалалар, сұх-
баттар, рецензиялар, репортаждар 
қамтылған кітабы жарық көрді. 

Ақын соңғы жылдары көркем 
аудармаға да атсалысып жүр. Ол 
«Мəдени мұра» бағдарламасының 

«Əлем əдебиеті» сериясы бойынша француздың дү-
ниежүзіне аты мəшһүр классик жазушысы Эмиль Зо-
ляның, орыстың ұлы жазушысы Н.В. Гогольдің бірқа-
тар роман, повестерін, əлемге əйгілі орыс ақындары, 
Нобель сыйлығының лауреаты, Иосиф Бродскийдің, 
Евгений Евтушенконың, Андрей Вознесенскийдің, 
авардың ұлы ақыны Расул Гамзатовтың, тəжіктің 
танымал ақыны Камол Насуроллоның өлеңдері мен 
поэмаларын қазақ тілінде сөйлетті.

Əбжан Əбілтайдың ақындығы туралы əңгімелей 
отырып, оның журналистік еңбегін елемей кетуге 
болмайды. Керісінше, ол бозбала шағында аудандық 
газетте бастаған журналистік қызметін күні бүгінге 
дейін жалғастырумен келеді. Атап айтқанда, облыс-
тық «Торғай таңы» газетінде тілші, бөлім меңгерушісі 
болып облыс тарағанша жұмыс істеді. Сонан кейін-
гі қызметі мемлекеттік тілді дамытуға үлес қосумен 
жалғасып келеді. Қазақ тілін дамытуға қосқан үлесі 
лайықты бағаланып, «Астананың 10 жылдығы» мере-
келік медалімен, Құрмет грамоталарымен, Мəдениет 
жəне ақпарат министрлігінің «Тіл жанашыры» құр-
мет белгісімен марапатталды.

Ə.Əбілтай соңғы жылдары шыққан бір кітабын 
жұбайы Бақыт Шəріпқызына арнапты. Бұл да жара-
сып тұр. Əбжан – ақын. Ақын адам сезімтал келеді, 
сері келеді. Болмашыға күйінеді, болмашыға сүйі-
неді. Ащы судан ұрттап алып, теңіздің суы тобығынан 
келмей, лепіріп, сайрандап жүретін кездері болады. 
Дүниені бір өзі тіреп тұрғандай болып-тола қалатын 
сондай бір сəттерде сабыр сақтап, отбасының шыр-
қын бұзбай, отағасын мəмілеге шақырып, шаңырақ 
түтінінің түзу шығуына септесіп келе жатқан жан 
жары ғой. 

Өткен өміріне қараса, бəрі де болған екен, бəрін 
де көрген екен. Басқа адамдардан айырмашылығы – 
өткен өмірі жыр жолдарында сайрап жатыр. Əбжан-
ның бүкіл болмысы, жан азабы да, қуанышы да, басқа 
барлық көңіл-күйлері де сонда қатталған. Ақын да 
бір, үйінде ұрлығы жатпайтын бала да бір дейтініміз 
осы шығар. Ал алдағы өмірін ойша шолса, шүкір 
дейтіндей. Қыздары Ақмарал мен Рауан, егіз ұлдары 
Ғани мен Ғали бүгінде бірі бойжетіп, бірі ержетіп, 
ата- аналарының қолғанаты болуға жарап қалды. Ақ-
марал өзінің жолын қуған журналист, коммерциялық 
теледидар басшыларының бірі, Рауан мəдениет са-
ласының белді қызметкері, Ғани мен Ғали да жоғары 
оқу орындарын бітіріп, өз салалары бойынша еңбек 
етіп жүр. 

Жұбайы Бақыттың, өзегін жарып шыққан балала-
рының арқасында өмір қырына шығып, айналаға қы-
рандай көз тастаған Əбжан бұған дəн риза. Көтеріңкі 
көңілі шабытқа бөленгенде ақын Əбжан өзінің осын-
дай абырой биігіне көтерілгеніне көп үлес қосқан жан 
жары Бақытқа өлеңдер тізбегін арнапты. Солардың 
кейбіреуінде ақын былай деп шабыттана жырлайды:

Махаббатты тəңір тұтам,
Пір көрем,
Айту оны мүмкін емес тілменен,
Сондықтан да сүйемін деп мен сені,
Айқайлаған жоқпын ешбір мінбеден...
Немесе:
Бақтайлағым, ақ тайлағым, Бағжаным,
Көңілің шат, жарық болсын жан-жағың.
Тағдыр жазып, тəңір қосқан жан жарым,
Мұны жазған – Бальзак емес, Əбжаның...
Əмəндə бағың басыңда, Бақытың мен балаларың 

қасыңда болсын, асыл дос!
Орынбек ЖОЛДЫБАЙ,

филология ғылымдарының кандидаты.

ƏДЕБИ  ƏҢГІМЕ

МІНЕЗДІ 
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 Ењбекке ерте ќайралѓан

Есет М±саѓ±л±лы 1936 жылы Мењдіќа-
ра ауданыныњ Т±рымбай ауылында туѓан.
Кємпескелеу жылдарында єкесі отбасын
алып, еріксіз кμршілес Ќорѓан облысына
кμшуге мєжб‰р болыпты. Біраќ 1934 жылы
μзініњ аѓайындарымен елге ќайта орал-
ѓан екен. Ол кезде Талапкер колхозыныњ
ќ±рылѓан уаќыты да, М±саѓ±л шаруашы-
лыќќа басшы болады. 1943 жылы Есет
бірінші сыныпќа барады. Сол жылы ќыста
м±ѓалімі ќайтыс болып, оќуы тоќтап ќала-
ды. Келесі оќу жылын Мењдіќарадаѓы
орыс мектебінде жалѓастыруѓа тура келеді.
Жеті сыныпты бітіріп, аудан орталыѓын-
даѓы Ы.Алтынсарин атындаѓы педагоги-
калыќ училищеге т‰скен екен.

Алѓашќы ењбек жолын Ќамыстыкμлдегі
жетіжылдыќ ќазаќ мектебінде орыс тілі мен
єдебиеті пєнініњ м±ѓалімі болудан бастап,
1957-1960 жылдар аралыѓында жањадан
ќ±рылѓан "Ќаратал" кењшарында хатшы,
бμлімше бастыѓы, директордыњ орынбаса-
ры ќызметтерін атќарды. 1958 жылы
Ќазаќстан комсомолы ІХ съезініњ делега-
ты. 1960 жылы Мењдіќара аудандыќ ком-
сомол комитетініњ бірінші хатшысы. 1963-
1967 жылдар аралыѓында аудандыќ
партия комитетініњ н±сќаушысы, "Ќаратал"
кењшарыныњ партком хатшысы.

Ол заманда аудандыќ атќару коми-
тетініњ басшылары арасында ќазаќ ±лты-
нан санаулы ѓана адам екен. Олардыњ
барлыѓы ешкімніњ демеуінсіз, Орталыќ
партия комитетіне μздерін жаќсы ќыры-
нан, ењбекќорлыѓымен мойындатќандар.
Сондай талапшыл, жањашыл, бастама-
шыл басшылардыњ ќатарында Есет М±са-
ѓ±лов та бар еді. ¤зініњ шыншылдыѓымен,
ќайтпас мінезімен аудан, облыс басшы-
ларын мойындата бастаѓан шаѓы, міне,
сол ќылшылдаѓан дєурені еді. Облыста
отырѓан басшылардыњ кμзіне т‰скен жас
талапќа ‰лкен дањѓыл жол ашылды. Ал-
ѓашќы ќадамдардыњ бірі 1971 жылы Ал-
матыдаѓы партия мектебіне жіберіледі:

– Партия мектебіне барамын деген ойым-
да болѓан жоќ. Ол кезде облысты А.Боро-
дин басќаратын. Бірде сол бірінші хатшы
шаќырып жатыр деген соњ, орталыќќа
келдім. Бородинге кірдім. Байќаймын, ал-
дында меніњ жеке ісім жатыр. Маѓан ќара-
ды да, "Есет, ауылда отыра бергеніњ жара-
мас, партияныњ жоѓарѓы мектебіне оќуѓа
барасыњ" деді. Ол кезде мен бμлімше бас-
ќарамын єрі ауыл шаруашылыќ институ-
тында сырттай оќып ж‰ргенмін. "Андрей
Михайлович, диплом алуыма бір жыл
ќалды. Оныњ ‰стіне партия ж±мысынан гμрі
шаруашылыќ ж±мыстарында істегім ке-
леді" дедім. "Б±л Орталыќ Комитеттіњ тап-
сырмасы, ќалай да барасыњ!" дегеннен
ќайтпады. Артынан естимін, Дінм±хамед
Ќонаев облыстарѓа "арнайы партия мек-
тебіне ќазаќ азаматтарынан алынсын" де-
ген тапсырма беріпті. "Жолдама алатын
тμрт адамныњ ‰шеуі ќазаќ болсын" деп

КЕЛБЕТ

Есет  М±саѓ±лов туралы  сμз Сєлім Мењдібай осы лауазымына дєл сол
т±ста таѓайындалды. Ќызметпен ќоса, ас-
тына "Волга" кμлігі бірге беріліпті. Енді сол
темір т±лпарын мінейін десе, доњѓалаѓы
болмай ќалѓан ѓой. Сол жолы облыста
мемлекеттік саќтандыру корпорациясын
басќарып отырѓан Есет аѓамыз Сєлім
інісіне тμрт жања доњѓалаќ тауып беріп
т±рып, "мынау бесінші доњѓалаќ, ќызме-
тіње кμрімдігім болсын" деп аѓынан жа-
рылѓан екен. Газетке, шыѓармашыл аза-
маттарѓа жан-тєнімен жанашыр болды
деген осы емес пе!

Айтпаќшы, Есет аѓамыздыњ туѓан к‰ні
мен газеттіњ шыќќан уаќыты да бір к‰нде –
25 маусым. Басылымныњ 94 жылдыѓымен
бірге аѓамыз мерейлі 80 жасќа толып отыр.

Кинодан шыќќан дау

Жетпісінші жылдары ќазаќ μнерінде
шоќтыѓы биік "Ќыз Жібек" фильмі жарыќќа
шыќќанмен, ол халыќќа, єсіресе, байырѓы
±лтыныњ ‰лесі аз Ќостанай μњірінде кењ
кμлемде кμрсетілген жоќ. Ал Орджоникид-
зе ауданына жылына ќазаќтілді бір-екі кино
ѓана келеді екен. "Ќыз Жібекті" кμргіміз ке-
леді деп ауданныњ аќсаќалдары екінші
хатшыѓа келеді ѓой. Е.М±саѓ±лов облыстыќ
кино саласына жауапты басќармаѓа шы-
ѓып, жања туындыны алдыртады:

– Бірінші хатшыѓа ескертіп ќойдым.
¦лты басќа болѓанмен, ол да кино кμруге
барамын дейді. Ендігі мєселе – ауылдар-
дан кμрермен жинау. Автобустарды кезек-
тен тыс ауылдарѓа ж±мсауѓа тура келді.
Оларѓа "кμрермен єкелесіњдер, кино
біткесін, ќайтадан апарып тастайсыњдар"
деп тапсырма бердім. "¦лтќа бμлмењдер,
біраќ кино ќазаќ тілінде болады деп ай-
тыњдар" дедім. Екі к‰н бойы фильмді тегін
айналдырдыќ. Бір ќызыѓы, т‰рлі-т‰сті ки-
ноны ќазаќтармен ќатар басќа ±лттыњ
μкілдері де ќызыќтап, тамашалады. Арты-
нан таѓы да "М±саѓ±лов ±лттыќ киноны
тегін ±йымдастырды" деп ‰стімнен арыз
т‰сті. Сонда істіњ мєн-жайын с±растырып
білген Бородин арызды алып, "Киноѓа тек
ќазаќтар ѓана барѓан жоќ, бауырлас
±лттар да болыпты ѓой" деп арызды жыр-
тып-жыртып лаќтырып жіберген дейді.

Сексенінде де
салауатты μмір жолында

Есет аѓамыз кењестік партияѓа табандай
30 жыл ќызметін арнаѓан жан. Ќазір де ат-
тан т‰скен жоќ, саќтандыру мекемесіне же-
текшілік етіп отыр. ¦заќ жылѓы атќарѓан
жемісті ењбегі ‰шін орден-медальдармен,
Ќазаќ КСР Жоѓарѓы Кењесініњ Ќ±рмет гра-
мотасымен екі мєрте марапатталды.
Ж±байы Зора Сексенбайќызы да кμп жыл-
дан бері саќтандыру саласында басшы
ќызметінде. Балалары ел ќатарлы ењбек
етіп ж‰рсе, немерелерініњ алды ќызметте,
кейінгілері республикамыздан асып, ше-
телдіњ озыќ оќу орындарында білім алуда.

Мерейтой иесі сексенге келсе де, сала-
уатты μмір салтынан ќол ‰зген жоќ. Фут-
бол, волейбол ойнаудан ќалыспайды.
М±саѓ±л єулетініњ жиені, отставкадаѓы пол-
ковник Амангелді Мењдібаев Есет наѓашы-
сыныњ бала к‰нінде шањѓы теуіп, елді ќай-
ран ќылѓанын ±мытќан емеспін дейді:

– Ол кезде Талапкер ауылына наѓашым-
ныњ ‰йіне демалуѓа барѓанда, ол кісілер-
діњ маѓан велосипед алып бергені – есім-
нен кетпеген бір ќуаныш. Сондай-аќ Есет
наѓашымда зат тапшы заманда доп бол-
ды, соны к‰ні бойы ќуалап ойнаѓаныма
мєз болатынмын. Ал ол кісі Мењдіќарада
оќып ж‰ргенде, ќыстыњ к‰ні елу шаќырым-
ѓа таяу Талапкерге шањѓы теуіп келетін.

СУРЕТТЕ: мемлекеттік ќызмет арда-
гері, газетіміздіњ шынайы жанашыры
Есет М±саѓ±лов.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

жєне шегелеп кμрсеткен екен хатта. Міне,
±лтжанды азамат! Ал ол кезде ондай оќуѓа
бару оњай емес, сеніњ б‰кіл μмірбаяныњды
аудан, облыста, республикада тексереді,
мінездемењді ќарайды. Сол жолы Диме-
кењніњ пєрменімен басталѓан жања μмір
жолым жаман болѓан жоќ.

Партия басшылыѓын
мойындату да – батылдыќ

Єрине, саяси оќуды бітіріп келген Есет
М±саѓ±лов облыстыќ партия комитетіне
н±сќаушы ќызметіне жіберілді. Ол кезде
±лттыќ кадр саясаты тікелей Орталыќ Ко-
митеттіњ назарында. Дегенмен Есет те ал-
дыњѓы буын аѓалары, ел азаматтары
Єубєкір Ќасымќанов, Оразалы Ќозыбаев,
Ќасымбек Б±хметов ќатарлы ±лтжанды
азаматтардан кμп жаќсылыќ кμргенін ай-
тады. Ол кісілер "Есет, сеніњ мінезіњ μткір,
тіліп айтатыныњ бар, ондайда саќ бол"
дейді екен. Бір жаѓы М±саѓ±лов μзініњ мыќ-
тылыѓын тік мінезімен дєлелдеген адам.
Оѓан кейін облысты басќарѓан В.Демиден-
ко "Есет Мусагулович, у вас резкое сужде-
ние. Это в нашей жизни не приветствует-
ся" деп ескерту жасаѓан екен.

1971-1978 жылдары Орджоникидзе
аудандыќ партия комитетініњ екінші хат-
шысы, 1978-1983 жылдары ¦зынкμл
аудандыќ атќару комитетініњ тμраѓасы
ќызметтерін атќарѓан жылдар Есет М±са-
ѓ±л±лы ‰шін наѓыз шарыќ болаттай ќай-
ралѓан кезењ. Бірде облыстыњ бірінші хат-
шысы А.Бородин шаќырып алады да, Ор-
джоникидзе (ќазіргі Денисов – Ќ.Ќ.) ауда-
нына  екінші хатшы болып баратынын
айтып, сол ауданныњ басшысына ќоњырау
соѓып, "М±саѓ±лов сендерге баруѓа келісіп
отыр" депті. Бір жаѓы облыс басшысыныњ
шешіміне ќарсы ештење айта алмайсыњ.
Бар деген жеріне ‰ндемей бару керек.
Єйтпесе, партбилетіњді тартып алады –
бітті, одан кейін саѓан ж±мыс бермейді.
Екіншіден, б±л жас маманныњ облыс бас-
шысыныњ сеніміне кіргендік.

Бородиннен кейін басшы болып келген
адуынды мінезді В.Демиденко кадрларды
карта сапырѓандай ауыстырып, екі-‰ш
айдан кейін аудандарды аралауѓа шыѓа-
ды. Ол кезде Есет М±саѓ±лов ¦зынкμл
ауданында атќару комитетініњ тμраѓасы
екен. Дєл Демиденконыњ т±сында ¦зын-
кμлге де бірінші хатшы т±раќтамапты:

– ¤њірге келген сапарында біздіњ аудан-
ныњ бірінші хатшысы ауырып ќалѓан еді,
Демиденконы мен ќарсы алдым. Ауыл-
дарды аралаттым. Ананы, мынаны кμп
с±рады. Бєріне жауап бердім. ¦зынкμлде
т‰неді де, келесі к‰ні кетті. Артынан аудан
басшыларын бір-бірден шаќыра бастады.

Мен де алдына бардым. Ол кісі маѓан ќыз-
мет ±сынѓысы келген екен. Мен керісінше,
сырќаттанып ж‰ргенімді айтып, ж±мыстан
босатып, ќаладан баспана беруін с±ра-
дым. Ол маѓан "бір ќыс шыда, ауданныњ
жања басшысына μњірді таныстыр, ќолѓа-
бысыњды тигіз, содан кейін ойланамыз"
деді. Артынан естідім, ол мені Сарыкμлге
басшы ќылып жібергісі келген екен. Біраќ
жаѓдайымды білген соњ ќалада жањадан
салынып жатќан ‰йден тμрт бμлмелі пєтер
берді.

"Газет Жангисин, М±саѓ±лов,
Молдахметовтіњ меншігі емес"

Есет М±саѓ±лов – "Ќостанай тањымен"
"Большевиктік жол" кезінен бірге жасасып
келе жатќан оќырманымыз ѓана емес, га-
зеттіњ шынайы жанашыры. Орджоникид-
зе ауданында екінші хатшы болып ж‰рген-
де "Коммунизм тањы" газетіне сол аудан-
ныњ тумасы Баќытжан Жангисин басшы-
лыќ еткен кез екен. Сол т±ста Орджони-
кидзе жєне Таран аудандарына меншікті
тілші болып соѓыс ардагері, журналист
Молдахмет Ѓалымжанов таѓайындалады.
Бірде сол аѓамыз газетке жаздыруды
с±рап Есет М±саѓ±ловтыњ алдына келеді.

– Совхоз, колхоздар газетке ќанша жаз-
дырады деп санатсам, аудан кμлемінде
ж‰зден аспады. Онда халыќтыњ 12 пайы-
зы ѓана ќазаќ болатын. ¤з елімізде ана тілді
басылымныњ осыншама аз таралѓанына
намыстанып кеттім. Н±сќаушыны шаќы-
рып, ауылдардыњ, бμлімшелердіњ басшы-
ларына тікелей ќоњырау шалып, барлыќ
мекемеге "Коммунизм тањына" жазылуды
міндеттеттім. Сμздіњ шыны керек, біраз бас-
шыларды сілкілеп алдым. Бір ќарасаќ,
ауданда таралым 1000 данаѓа дейін
кμтеріліпті, – дейді сол уаќытты есіне ал-
ѓан Есаѓамыз, – Артынша "Б±л халыќтыњ,
партияныњ басылымы емес, Жангисин,
М±саѓ±лов, Молдахметовтіњ жеке газеті бо-
лып кетті" деп ‰стімнен ±лтшылдыќ деген
арыз ќарша борады. Обкомнан ќоњырау
шалынып, "Неге ±лтшылдыќќа барасыњ?"
деп айыптаѓанда, "Газет ±лттыќ тілде шыќ-
са да, партияныњ идеологиясын ќолдай-
ды, ж±мысын жазады, кμрсетеді, ал неге
сол партияныњ газетіне жазылмасќа?" деп
жауап айтып барып ќ±тылдым.

Тєуелсіздік алѓан жылдардыњ басында
газет таралымы азайѓаны ж±рттыњ есінде.
Ал Есет М±саѓ±ловтыњ сол кезде μзініњ ту-
ѓан μњірі Мењдіќарадаѓы елді мекендердіњ
зейнеткерлерініњ тізімін алдыртып, 120 дана
газет жаздырып бергізгенін ел ±мытпайды.

Тоќсаныншы жылдар басы барлыќ зат-
тыњ тапшы болѓаны есімізде. Газетіміздіњ
бас редакторыныњ бірінші орынбасары

Ќыдырбек
     ЌИЫСХАН¦ЛЫ

Кењестік заманныњ халќы ±лтына емес,

партияѓа ќызмет етуге тиіс болды.

Єсіресе, басшылыќ лауазымдарда

отырѓандар тек социалистік идеологияны

ѓана дєріптеді. Біраќ соѓан ќарамастан,

μзініњ туѓан халќына деген

с‰йіспеншілігін, адалдыѓын іспен

кμрсеткен жандар баршылыќ. Осындай

азаматтыњ бірі деп табандылыѓымен

μзінен жоѓары басшыларды мойындатќан

жерлесіміз Есет М±саѓ±ловты атар едік.
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Көрнекті ақын, публицист Кеңшілік Мырзабеков тірі 
болғанда 70 жасқа толар еді. Ол Қостанай облысы Жанкелдин 
ауданы Жəнібек Тархан ауылында 1946 жылдың 6 маусымын-
да дүниеге келген. 1976 жылы С.М.Киров атындағы (қазіргі 
Əл-Фараби) ҚазМУ-дың журналистика факультетін бітірген. 

1966-89 жылдары Қостанай облыстық «Коммунизм таңы» 
(қазіргі «Қостанай таңы»), «Лениншіл Жас» (қазіргі «Жас 
Алаш»), Алматы облыстық «Жетісу», «Социалистік Қазақстан» 
(қазіргі «Егемен Қазақстан») газеттерінде, «Жазушы» баспа-
сында, «Мəдениет жəне тұрмыс» (қазіргі «Парасат») журна-
лында қызмет атқарды. Ақынның алғашқы жинағы «Іңкəр 
дүние» 1972 жылы баспадан шықты. Оның «Сəруар» (1980), 
«Революция перзенттері» (1980), «Қасиетті қас қағым» (1985), 
«Дəуір – дастан» (1988), «Ауыл мен астана» (1994) атты өлең-
дер жинағы жарық көрген. Ол Е.Евтушенконың «Менің шешем 
жəне нейтрон бомбасы», «Фуку» атты поэмаларын қазақ тілі-
не аударды (1989). Сондай-ақ ақынның «Іңкəр дүние» (1990), 
«Бір мысқал» (1996), «Жолға салдым көшімді» (2002), «Менің 
мұңым – махаббат» (2003) атты жыр жинақтары мен «Тың ту-
ралы толғау» (1987) секілді мақалалар, очерктер жинағы бар. 
Ақын, публицист Кеңшілік Мырзабеков 1989 жылы небəрі 42 
жастан асқан шағында дүниеден өтті. Ол жайында «Қайран 
Кеңшілік!» атты естелік кітап жарыққа шықты (1996).

y
«...Бұл Өлең емес, Өмір! Тауан емес, Тағдыр! Шер емес, 

Шешім! Көсем сөйлеу емес, Көрегендік! Ғұмырының соңы не-
мен тынарын күні бұрын біліп отырған Ақын жүрегінің аяулы 
да аянышты лүпілі...

Бұл – жантəсілім – шаршағандық емес, ширыққандық! Шо-
шығандық емес, ширыққандық! Шошынғандық емес, шегіне 
жеткендік, шайыр тартқандық! Ол шошынбайды. Шындықтың 
бетіне тура қарайды. Ажалдан шындық асқан ба?! Өліп тынды 
емес пе, ақыры...

Осы жырлардан соң – ақын байғұсқа өлмегенде не қалсын?! 
Қалай шыдасын жарылып кетпей ғазиз жүрегі?!

Осыдан кейін Ақынды қалайша жай пенденің біріне жатқы-
зарсыз көзіңіз қиып?..»

Иранбек ОРАЗБАЕВ,
ақын, ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері.

y
«Кеңшiлiк шығармашылығындағы ең алдымен көзге 

түсетiнi – тiлiнiң құнарлылығы. Құнарлы болғанда да, түгiн 
тартсаң май шығатындай құнарлылығы. Оның ана тiлiмiздiң 
ақ уызын əбден мелдектеп емiп өскенi əп дегеннен-ақ менмұн-
далап шыға келедi. Жосылып ағып, төгiлiп құйылып, көсiлiп 
жөңкiле жөнелетiн оның өлеңдерiн оқи бастағаннан-ақ бұған 

көзiң жете түседi. Тағы да ол тiл – таңдайды қажайтын тақыл-
даған тiл емес, аңқыған иiсi тұла бойыңа жайылып, серпiлiп, 
солқылдап тұратын, күпiлi қазақы болмыс пен үкiлi қазақы рух 
сiңген табиғи тiл. Оқыған сайын даланың алып кеңiстiгiнде 
аңқылдап соққан жел өтiнде тұрғандай кеудең керiлiп, көкiрегiң 
кеңейiп бара жатады...»

Темірхан МЕДЕТБЕК,
ақын, ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері.

y
«Кеңшілік поэзиясында сырмақтың оюы, текеметтің түрін-

дей соны өрнек, қанық бояу көп. Сонау 1972 жылы жарық көр-
ген «Іңкəр дүние» атты тұңғыш жыр жинағымен-ақ елін елең-
деткен ерен ақынның ізгілік, тазалық, адалдық атаулыға іңкəр 
жүрегінің лүпілін сезбеу мүмкін емес еді. Əсіресе «Анар» деп 
аталатын өлең алғаусыз айтар сырымен, табиғи тұтастығымен 
сезімнің сері пернелерін тап басып, жаныңды бірде күйдіріп, 
бірде ысыта алатын қазақы өлең, аймаңдай жыр».

Ғалым ЖАЙЛЫБАЙ,
ақын, Қазақстан Жазушылар одағы басқармасы

төрағасының бірінші орынбасары.

y
«К.Мырзабеков өлеңінің ерекшелігі – бояуы қанық су-

рет-сыршылдығында, ол өзінің нəзік сезім, ойлы оралым-
дылығын жоғалтпайды. Əсіресе, бұл «Бір шаңырақ туралы 
баллада», «Əубəкір туралы элегия», «Көшу» (баллада), «Жол-
да», «Ақ көйлек» секілді жырларындағы жан-жүйкеңді сілкер 
драматизм көркем тілмен екеулеп астасқанда, көз алдыңа тұтас 
бір сыршыл əлем келеді. Жəне ол – өлең болып өрілген уақыт 
тынысы, мұңды да болса, шындық шырайы.»

Аманхан ƏЛІМ,
ақын, М.Мақатаев атындағы сыйлықтың 

лауреаты.

y
«...Кеңшіліктің бояулары табиғи, таза, синтетикалық сіл-

тісі, химиялық қитұрқысы жоқ. Оның өлеңдерінен жаңбыр-
дың иісі, қырдың самалы, даланың жұпары, таудың сабатты 
демі, орманның шайыры есіп, жусан бүрлеп, тал көктеп, тоғай 
сөйлеп жатады. Тіпті, оның ақындық жүрісінің өзі ешкімге 

ұқсамайтын, өзгеше болатын. Данадай өлең жазса да, баладай 
еркелеп, ағасын құрдас, қатарын сырлас, кішіні мұңдас етіп 
жіберетін ерекше мінезі бар еді. Өзін кейде тəкаппарлау ұстап 
келе жатып, бір сəтте мамыражай күйге түсіп, арқа-жарқа бо-
лып, кешегі жазған жырының бірер шумағын лақтырып тастап, 
сосын тек қана өзіне тəн күлкісімен бір саңқ етіп күліп алып, 
басын қайтадан тəкаппар ұстап, ұзай беретін.»

Өтеген ОРАЛБАЙҰЛЫ,
ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері.

y
«Оның іңкəрі өлең болатын. Өмірінің жалғасындай өлеңі 

қалды соңында. 
Қолымда – Кеңшіліктің 1961 жылы қыркүйектің жиырма 

екісі күні бастап жазған кішкене блокноты. Одан он бес жа-
сар баланың жүрек лүпілі, аппақ арманы сезіледі. Алғашқы 
махаббаты да із тастап үлгеріпті. Көз алдыма: «Қадырдан (Қа-
дыр Мырзалиевтен) хат алдым» деп қуанып жүретін толқын-
ды сары шашты бала келе қалады, ақша құмды Ақшығанақ 
ауылы, Торғай, Тосын елестеді. Топырағың неткен құнарлы 

еді, Торғай! Кішкене дəптердің сарғыш беттеріне үңіле түстім. 
Кеңшілік күбірлеп өлең оқып тұрғандай. Аяғын жаңа басқан 
сəбидей жырлар еркелеп, сонау бір күндерге жетелейді.»

Серікбай ОСПАНҰЛЫ,
ақын, Халықаралық Жамбыл атындағы 

сыйлықтың лауреаты.

y

«Поэзия – имандылықтың нұрына шомылған Алланың 
мейірімі. Сондықтан поэзияның жұмбақ сырын сөзбен түсін-
діріп беру мүмкін емес. Монтеньнің сөзімен айтсақ: «Поэзия 
– адамның санасынан да биік құдірет». Ақынды да Алла өзінің 
бар екенін сездірту үшін жаратқан.

Осыдан жиырма бес жыл бұрын өмірден өткен қазақтың 
аса көрнекті ақыны, əкем Кеңшілік Мырзабековтың жауһар 
жырларын қайта бір оқып шыққанымда осындай бір ойдың 
мұнарына баттым».

Аманкелді КЕҢШІЛІКҰЛЫ,
сыншы, халықаралық «Алаш» əдеби 

сыйлығының лауреаты.

ТУҒАН ЖЕРДІҢ ТҰЛҒАЛАРЫ

Кестелі жыр, 
көркем ойдың ШЕБЕРІ

Ақын Кеңшілік Мырзабековтің 
туғанына 70 жыл

Кеңшілік Қойшығара Салғараұлы ағасымен 
«Қостанай таңы» газетінде қызметкер кезі

Кеңшілік Мырзабеков пен Серік Тұрғынбековтің 
балалық шағы

Кеңшілік пен Сейіт Кенжеахметов 
әдебиет жайында сырласуда

Кеңшілік және Оралхан Бөкей

Кеңшіліктің 60 жылдығына 
орай оның атына 

Алматыдан көше берілді. 
Ақынның бала күнгі досы 

Серікбай Оспанұлы Кеңшілік 
көшесінде.
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Премьера кμњілден
шыќты ма?

Премьера маусым аяќталар сєтте, екі
к‰н ќатарынан ќойылды. Кμрермен жаќ-
сы ќабылдады. Біраќ оныњ келешегі ќан-
дай? Алыстан келген ќонаќтар келді, кетті.
Не берді? Ќаншама шыѓын шыќќан ќойы-
лым μзін-μзі аќтай ма? Сан сауал. Театр
єртістері барын салды. Театрдыњ бас ре-
жиссері Ерсайын Тμлеубай айтќандай:
"Біздіњ театр музыкалыќ ќойылымдарѓа
арналмаѓан. Біріншіден, бізде арнайы
єртістер жоќ, екіншіден, сахна оркестрге
лайыќталмаѓан". Б±л дайындыќ барысын-
да шапќылап ж‰рген режиссер аѓамыздыњ
ќынжылысы еді.

Осы орайда облыстыќ мєдениет бас-
ќармасыныњ басшысы Л.Сероусќа бас-
аяѓы ‰ш сауал жолдадыќ. 1. Ресейден ар-
найы мамандар шаќыртып, спектакль
ќоюдыњ соншалыќты ќажеттілігі болды ма?
2. Аталмыш жобаѓа ќанша ќаражат ж±мсал-
ды? 3. Б±л ќаражат μзін-μзі аќтай ма?

Жауап та дер уаќытында келді. Біраќ
біз Л.Сероустыњ μзінен жауап алып ‰лге-
ре алмадыќ. Басшы б‰гінде демалысќа
кетіпті. Жауапты басшыныњ орынбасары
Ќ.Есімтаев берді.

Жобаѓа 6,3 млн. тењге бμлінген. "Ќойы-
лымды сахналау барысында єртістер
μздерініњ актерлік шеберліктерін шыњдап,
жања ќырынан танылды, вокалдыќ μнер-
ге ден ќойды. Ќостанай μлкесінде музы-
калыќ драма театры болмаѓандыќтан, ал-
ѓаш рет ќойылымныњ сахналануы
жергілікті кμрермен ‰шін де тыњ жањалыќ
болды. Єзірге тек премьерасы ѓана μткен-
діктен, спектакльдіњ μзін-μзі аќтау мєсе-
лесі туралы айтуѓа єлі ерте, оны болашаќ
кμрсетеді" депті.

Б±л ќостанайлыќ кμрермен ‰шін жања-
шылдыќ болѓаны рас. Біраќ, шын
мєнісінде актерлер жања ќырынан таныл-
ды ма? 6,3 миллион тењге дегеніміз аз аќша
емес. Осынша ќаражат μзін-μзі аќтайты-
нына μзге емес, басќарманыњ μзі к‰мєнді
болып отырѓанда басќа не демесін.

Дєл ќазіргі уаќытта ќазаќ театрыныњ
"атаѓы" жаќсы жаѓынан шыѓып жатќан жоќ.
"Театр да аќша жейді екен?" деген жаѓым-
сыз аќпарат елімізге тарап та кеткен. Осын-

МЄСЕЛЕ

дай ќаражат мєселесіне тіреліп отырѓан-
да ѓ±мыры ќысќа таѓы бір жоба. Ќонаќ-
тарѓа келсек, ќањќу сμз кμп. Сезгеніміз,
ешкім де риза емес-ау шамасы. "Ќонаќ бір
к‰н ќонса – ќ±т, екі к‰н ќонса – ж±т" дейтін
бе еді ќазаќ. Жо-жоќ, пейілі кењ ќазаќ
емеспіз бе. Алыстан келген сыйлы ќонаќќа
барынша шашылѓан ќазаќ театрыныњ ар-
маны жоќ шыѓар, сірє. Сонда ж‰ргендер
оларды "театрдыњ тμбесінде тайрањдаѓан"
деп баѓа беріп, айтар назы да бар екен.

Театр киелі орын
деуші еді...

¤кпесі ќара ќазандай болѓан кісініњ бірі
–  театрдыњ бас ±йымдастырушысыныњ
кμмекшісі  Бану Шєріпбаева.

– Ќазаќ театрына былтыр ѓана кірген
едім. Меніњ міндетім – билет тарату. Біраќ
театр билетін тарату оњай емес. Єр ±йым-
ныњ есігін ќаѓып, билет сатып ж‰ргенім.
‡немі залды толтыруѓа барымызды сала-
мыз. Б±л меніњ тікелей міндетім болѓан соњ
халыќты театрѓа тартып, шаќырѓаныма
ќуанбасам ренжіген емеспін. Ењбегім ба-
ѓалана бермейтіні болмаса. Біраќ соњѓы
ќойылым "Айман-Шолпан" меніњ шыда-
мымды тауысты. Бєрі демалысќа кеткен
уаќытта билет тарату ќиынныњ-ќиыны.
Біраќ, кμрермен кμп жиналып, зал толды.
Меніњ ќынжылатыным – ењбегім еш кет-
кендей. Режиссер Александровский ал-
ѓаш театрѓа келгенде к‰тіп алѓан едім, удай
мас болып келді. Т‰сінесіз бе, алѓаш кел-
геннен-аќ осындай болса, арты ќандай
болмаќ деген ойда ќалдым. Осындай
адамѓа біз кμрермен іздейміз. Ондай адам-
дар ќандай ќазаќы ќойылым ќоймаќ? Таѓы
бір келењсіз жаѓдай, ќойылым μткен соњ
ресейлік ќонаќтарымыз т‰нгі бірге дейін
отырыс жасап, ішіп, мас болып ‰йлеріне
кетті. Б±л масќара ѓой. Театр жын-ойнаќ-
тыњ орны емес, меніњ білуімше.

"Біз намысќа тырыстыќ"

Ќойылымда басты рμлдердіњ бірін сом-
даѓан театрдыњ белді єртісі Ќонысбек Бе-
гайдаров та жобаѓа ќатысты ќынжылы-
сын жасыра алмады.

– Жалпы, б±л бастама жаќсы. Біліктілікті
Ресей мектебімен ±штастыру керек. Театр
‰шін жањашылдыќ. Біраќ бєрі де алдын ала

ойластырылып, аќылмен шешілсе, актер
де, театр да μсер еді. ¤кініштісі, біз оны кμре
алмадыќ. Ресейдіњ режиссері єлемдік клас-
сиканы ќойып жатса, ќ±ба-ќ±п дерсіњ. Ал
енді басќа ±лттыњ режиссурасы дєл "Ай-
ман-Шолпанды" ќоюы ќисынсыз д‰ние.
Ќазаќтыњ ±лттыќ менталитеті, μзіне тєн
мінезі деген бар. Оны μзге ±лт т‰сіне ме,
т‰сінген кезде де алып шыѓа ала ма? Б±л
жобаны ќолѓа алмас б±рын ойланатын
мањызды с±раќ еді. Ресей мен Ќостанай
арасындаѓы біріккен жоба деді, не керек,
алдын ала келісім болѓан соњ ќолѓа алдыќ.

Спектакльге тікелей Ерсайынныњ (театр-
дыњ бас режиссері) μзі араласты. ¤зіміздіњ
актерлар бар, бєріміз жабылып жаќсы бір
н±сќасын келтірдік. Сол келген ресейлік-
тердіњ єкетіп бара жатќан ењбегі болды
деп айта алмаймын. Новосібірден ‰ш му-
зыкант келді. Сонда бізде дєл соларѓа сай
келетін музыкант жоќ па деп ойѓа кетесіњ.
Ал енді μміршењдігіне келер болсаќ, му-
зыка жазылып ќойылады деп жатыр, біраќ
оныњ єсері тым басќа болары т‰сінікті. Му-
зыкалыќ шыѓарма ќойып шыѓу оњай емес,
оркестрдіњ талаптары жоѓары. Оѓан ар-
найы орын керек, гастрольге шыѓарда
ќаншама адам, дыбыс жазатын студия...
толып жатыр. Б±л ќиын д‰ние. Єлі ойла-
сатын т±стары кμп.

Суретшіні де Астанадан шаќырттыќ.
Біраќ меніњ кμњілім толмады. Ешбір
єртістіњ костюмі толыќќанды емес. Бар
болѓаны Айман-Шолпанѓа, Кμтібарѓа,
Арыстанѓа – бас аяѓы 4-5 кейіпкерге киім
арнайы тігілді. Ќалѓаны б±рынѓы киімдер-
ден ќ±ралѓан бірдењелер. Б±л музыкалыќ
драма болѓандыќтан, ол жењіл, с±лу, нєзік
болуы тиісті еді. Айман мен Шолпанныњ
киімдерін ќарањызшы, ауыр, ењсені басып
т±рады. Кμрермен кμзіне жењіл емес.
Осынша ќаражат бμлінген соњ басынан
аяѓына дейін ойластырылып, мыќты
д‰ние шыѓаруѓа болатын еді. "Єттењ" де-
меске амал жоќ. Б±л мєселе басында-аќ
айтылды, мынау біздіњ "Аќ желењ" бар, На-
зымбек (Молдахметов, дирижер) ќатырып
т±рып театрмен бірлесіп, шынымен жаќ-
сы д‰ние шыѓарар еді. Кμњіл толмаѓан кез-
деріміз аз болмады. Ќарап отырсаќ ќан-
шама ќаражат кетті. Шындыѓын айтќанда,
осы ќаражаттыњ жарты ќ±нына тамаша
ќойылымды сахнаѓа шыѓара алар едік.

Не десек те, ќойылым шыќты. Кμрер-
менге барымызды сала отырып, жаќсы
спектакль ±сындыќ. Б±л біздіњ театрдыњ
ќыз-жігіттерініњ зор ењбегі екенін айта кету
керек. Айтпай кетпеске болмайтын, шым-
байѓа батќан таѓы бір т±сы, дайындыќ ба-
рысында орын алѓан осал т±стары да
жеткілікті. Єйел адам ер адамды теуіп ќала-
тын, ысќыратын ерсі, ќазаќќа тєн емес,
тіптен жат д‰ниелерге жол бермедік. Біз
±лттыќ болмысымызѓа тєн емес д‰ниелер-
ге ќарсылыќ таныттыќ. Намысымызды
ќолдан бермедік.

"Ию-ќию, сандалбайдыњ
єњгімесі болды"

Осы ќойылымныњ басы-ќасында ж‰р-
ген Ќазаќстанныњ халыќ єртісі, ќазаќ дра-
ма театрыныњ бас режиссері Ерсайын
Тμлеубай "Айман-Шолпанныњ" тарихын
ќозѓай келе, ќазіргі театр "тарихын" да жа-
сырмады.

– "Айман-Шолпан" оќиѓасы былтыр бас-
талды. Оны бастаѓан, облыстыќ мєдени-
ет басќармасыныњ басшысы Л.Сероус.
"Былтыр керемет опера ќойдыќ" деп маќ-
танды. Кμрмесем де, "ќайдаѓы бізге опе-
ра?" дедім де ќойдым. Ойда ештење жоќ.
Бас-ќарма театрѓа "музыкальный бірдење"
керек деп ќоймаѓан соњ ойласа келе "Ай-
ман-Шолпанды" ќойыњдар дедім. Басын-
да сырттан режиссер шаќырамыз деп
ж‰рді. Содан осы былыќ басталды. Музы-

калыќ шыѓарма ќою ‰шін ќаншама к‰ш
керек. Ќаншама ќаражат керек. Басшылыќ
"бєрін табамыз, сізге де тμлейміз, мыќты
дирижер де дайын" деген єњгіме айтты.
Шынын айтќанда, б±ныњ бєрі – сандал-
байдыњ єњгімесі. Шопырымызды єлгі мыќ-
ты дирижер Эхтибарды (Ахмедов, бас ди-
рижер) алѓызу ‰шін ит μлген жерге жіберіп,
алаќанѓа салып єкеліп ж‰рді. Ќаншама
ќаражат десей! Таныстыќ. ¤тірік айтуѓа
болмас, жаќсы дирижер екен. Біраќ ќан-
шама музыкант керек. Ол біздегі филар-
монияда да жоќ. М±ндай к‰мєнді іс ќол-
дан келмейтінін біліп, бас тарттым. Бас-
шылыќ "Ќостанайѓа келіп, жеті жыл ќањѓып
ж‰рген сізге баспана береміз" деп жалы-
нып, жалпайды. Сонымен не керек, ќ±дай
берген екен деп мен де келістім. Біраќ бєрі
бекер болды.

Наѓыз пєле наурызда басталды. Ию-
ќию, театр к‰ндіз сотта, т‰сте дайындыќ-
та. Театрда тергелмеген адам ќалмады.
Осылайша, ќабаттаса ж‰ріп, спектакльді
шыѓардыќ. Енді Эхтибардыњ ќасына Ре-
сейден режиссер Александровскийді
ќосты. Не бітірді? Дым да бітірместен, ќал-
таѓа аќшаны басты да кетті. Ќазаќтыњ тілін,
дєст‰рін білмейтін адам салт-дєст‰рге
ќ±рылѓан "Айман-Шолпанды" т‰сінуші ме
еді. Осыны неге μзіміздіњ дирижер Назым-
бек Молдахметовке бермеді? Ќандай
д‰ние шыѓарар еді.

М±ныњ бєрі де  ќып-ќызыл сандалѓан
жанныњ ісі. Ќазаќтыњ к‰йі осы ѓой. Мен
халыќ єртісімін. Осы біздерді Ресей неге
шаќыртып, аќша беріп, ќойылым ќойѓыз-
байды? Жо-жоќ, ондайѓа біздер ѓана ба-
рамыз. Театрдыњ талќаны шыќты. Бір
жаѓы т‰рме, бір жаѓы мынау былыѓып жат-
ќанымыз. Сонымен не керек, аќыр соњын-
да Ілекењніњ, М±хтар Єуезовтыњ аруаѓы
‰шін деп пьесаны ќолѓа алып, ќысќартып,
адам кμретіндей жаѓдайѓа келтіріп сахнаѓа
шыѓардыќ.

Келген ќонаќтарымыз т‰ске дейін
ж±мыс, т‰стен кейін сауыќ-сайран. Ењ
ќ±рымаѓанда кейіпкерлерге жμні т‰зу кос-
тюм де тігілмеді.  Ќазаќ "ит жоќта шошќа
‰реді" дейді. Енді бєрі кетті, келешегі ќан-
дай болатыны белгісіз. Театр, μнер, єде-
биеттіњ ќ±ны тμмендеп кетті. Ар-±яттан
безгендердіњ ќолына билік беру дегеніміз
б±л бір ѓана жанныњ емес, елдіњ таѓды-
рын тєлкек ету емес пе?!

Жергілікті басылымдардыњ біріне
берген с±хбатындаѓы ресейлік режис-
сердіњ сμзін сол к‰йінде оќып кμріњізші:

"Однако существуют определенные
трудности. Спектакль на казахском языке,
поэтому я не всегда понимаю, о чем гово-
рится на сцене. Не все, что можно легко
сыграть в русском театре, удается поста-
вить с казахскими артистами, потому что
здесь совершенно другие традиции, – се-
тует режиссер Александровский. – Напри-
мер, девушка по сценарию должна была
толкнуть ногой мужчину, но она категори-
чески отказалась это делать, ссылаясь на
то, что у казахов так не положено. Возник-
ли некоторые проблемы, пришлось не-
много переделывать этот момент. Я счи-
таю, что если человек выбрал такую про-
фессию, необходимо до конца вживаться
в роль, позабыв обо всех ограничениях,
ведь подобных сцен за всю творческую
жизнь будет много".

Расымен де болды, кетті.
Театрдыњ директоры орнынан
кетіп, облыстыќ мєдениет
басќармасыныњ басшысы
демалыста ж‰ргенде артынан
топыраќ шашќанымыз артыќ
болар, бєлкім. Біраќ ±лттыќ
ќ±ндылыѓымызды баѓалай
білмейтін жандардыњ тізгінді алып,
ењсені езетіні бір біздіњ жанымызѓа
ѓана батпайтыны аныќ.

Айтолќын
     АЙЌАДАМОВА

Театр маусымы аяќталып, шымылдыѓын да т‰сірді. Биылѓы жылдыњ

репертуарында небір ќойылымдар болды. Ал, соњѓы ќойылым ќатардан

емес. М±хтар Єуезовтіњ "Айман-Шолпаны".  Атаќты спектакль талай

сахнада дєуірлеген, тарихы мол шыѓарма. Би, музыка, оркестр,

дирижер... Осыныњ бєрі де болды. Біраќ ќазаќтыњ інжу-маржанына

айналѓан шыѓарманы ќоюѓа оркестр дирижері де, музыкалыќ ќоюшы

режиссер де Ресейден алынды. Арнайы. Б±л облыстыќ мєдениет

басќармасыныњ жањашылдыѓы болатын. Былайша айтќанда, біріккен

жоба. М±ндай бастама бірінші емес. Орыс тілді оперетта кμктем

айларында филармония залында да ќойылды. "Тойдыњ болѓанынан

боладысы ќызыќ" деген, алдын ала жарнаманы ќатырып т±рып

жасадыќ. Бєрі тамаша, тек... Одан кейін ол шыѓарманы ешкім ќайталап

кμрген емес. Жє, бастаѓан таќырыбымызѓа оралайыќ.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 М.х. 10.55
"Аяулы арман". 11.45 Айтуѓа оњай...
12.25 "Мен кμрген Елбасы: ќиядан
шалѓандар". 13.00 Бірге тањдаймыз.
14.10 "Келін". 15.00 Єйел баќыты.
16.40 "Ж‰регім сізге аманат". 17.30
Жањалыќтар. 17.50 Арылу. 18.20
Агробизнес. 18.40 "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 Жањалыќтар. 0.30
Франциядаѓы футбол тойы. 0.50 1/4
финалы. 1 матч.

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Осколки
2". 11.00 Новости. 11.10 Магия кух-
ни. 11.40 "Таѓдыр тартысы". 12.10
"Махаббатым ж‰регімде". 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.15 "Семейные мелод-
рамы". 14.10 "Катина любовь". 15.00
Новости. 15.15 ¤мір сабаќтары.
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7.00 Тањшолпан. 9.55 Апта kz.
11.00 Дара жол. 12.25 Дауа. 13.05
Бірге тањдаймыз. 14.15 Концерт.
15.00 Єйел баќыты. 16.35 "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 Концерт. 21.30
Франциядаѓы футбол тойы. 21.50
1/8 финалы. 7 матч. 0.15 Жеке бап-
кер. 0.50 1/8 финалы. 8 матч.

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 Т.х. "Махаббатым
ж‰регімде". 13.00 Жањалыќтар. 13.15
Т.с. "Семейные мелодрамы". 14.10
Т.с. "Катина любовь". 15.00 Ново-
сти. 15.15 ¤мір сабаќтары. 16.00
Жањалыќтар. 16.10 Т.х. "Пєленше-
евтер". 17.00 Жањалыќтар. 17.15 Т.с.
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7.00 Тањшолпан. 10.10 М.х.
11.05 "Аяулы арман". 12.00 Ай-
туѓа оњай. 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 студия-
да Н. Ќоянбаев. 23.30 Жањалыќ-
тар. 0.20 "Ќыздар".

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Осколки
2". 11.00 Новости. 11.10 Магия кух-
ни. 11.45 "Таѓдыр тартысы". 12.15
"Махаббатым ж‰регімде". 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.15 "Семейные мелод-
рамы". 14.10 "Катина любовь". 15.00
Новости. 15.15 ¤мір сабаќтары.
16.00 Жањалыќтар. 16.10 "Пєленше-
евтер". 17.00 Новости. 17.15 Т.с.

"След". 17.50 Т.с. "Ничего личного".
19.05 "Махаббатым ж‰регімде". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Арнайы хабар.
21.00 Итоги дня. 21.30 Т.с. "Осколки
2". 22.20 "След". 23.00 Бетпе-бет.
23.25 "Таѓдыр тартысы". 23.55 Жа-
њалыќтар.

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 Т.с.
"Кулинар". 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. "Мєлім де
беймєлім. Алматы". 15.25 М.с. 16.00
Т.х. "Болашаќ". 16.50 Керемет ондыќ.
17.10 Поэзия єлемі: Т.Ќабылшаева.
17.50 Жањалыќтар. 18.10 Даму
діњгектері. 18.30 Новости. 19.00 Д.ф.
"Алаш алыптары". 19.30 Бірінші сту-
дия. 20.00 Жылнамашылар. 20.30
Жањалыќтар. 21.10 Высота воли.
21.30 Новости. 22.15 "Кулинар".
23.10 "Болашаќ". 0.00 Жањалыќтар.

"Агенты справедливости". 17.50 "Ни-
чего личного". 18.15 Біздіњ ‰й. 19.05
"Махаббатым ж‰регімде". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 Бюро расследова-
ний. 21.00 Итоги дня. 21.30 Т.с. "Так
сложились звезды". 22.20 "Осколки
2". 23.10 Бетпе-бет. 23.40 "Таѓдыр
тартысы". 0.10 Арнайы Хабар. 0.35
Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Летописцы. 10.00 Новости.
10.40 "Кулинар". 11.30 Третий тайм.
12.00 "00:00". 13.00 Жањалыќтар.
13.30 Бірінші студия. 14.00 "Бірінші
ханым". 15.00 Летописцы. 15.30 М.с.
16.00 "Болашаќ". 16.50 Керемет
ондыќ. 17.10 "Шарайна: Абу-Даби".
17.50 Жањалыќтар. 18.10 Бірінші сту-
дия. 18.30 Новости. 19.00 Жылна-
машылар. 19.30 Первая студия.
20.00 Регион/10. 20.30 Жањалыќтар.
21.10 Летописцы. 21.30 Новости.
22.00 "Кμксандыќ к‰мбірі", "Тембр
TV". 23.10 "Кулинар". 0.00 Жањалыќ-
тар.

7.00 "Ѓашыќ жандар". 8.00 Жања-
лыќтар. 9.00 "Великая". 10.00 "Фери-
ха". 11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10 "Прак-
тика". 15.15 "Ќауіпті сезім". 16.40
М.ф. 17.30 "Стамбул кμшелері". 18.30
"Жетім ж‰рек". 20.00 Жањалыќтар.
20.30 "20:30". 21.00 "Жетім ж‰рек".
21.30 "Стамбул кμшелері". 22.30 "Ве-
ликая". 0.00 Новости. 0.30 "Ќауіпті
сезім".

7.00 Ѓасырлар пернесі. 7.30 Д.ф.
"Другими глазами". 8.10 Ќазаќстан би
єлемі. 8.55 ¤мір жолы. 10.00 Ќайыр-
лы к‰н. 11.05 "Єлемніњ сексен кере-
меті". 12.10 "Германия μнері". 13.00
Ќайырлы к‰н. 14.25 Золотая середи-
на. 15.00 "Єлемніњ сексен кереметі".
16.00 Секреты музеев. 17.00 "М±ра-
жай ќ±пиялары". 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 "Ќуыршаќ театрыныњ ќызыќты

да тањѓажайып єлемі" спектаклі. 0.25
"¤мір жолы".

7.00 М.х. 7.45 Wi-Fi 25. 8.00 No
comments. 9.00 Мистические исто-
рии. 10.00 "Универ". 10.30 "Интер-
ны". 11.00 Однажды в России. 12.00
"Остров". 12.40 "Дружба народов".
13.10 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.30
"Кішкентай келін". 17.30 "М±рагерлер".
19.00 "Зайцев + 1". 19.30 Остров.
19.55 "Дружба народов". 20.25 "Уни-
вер". 21.00 "Интерны". 21.30 Однаж-
ды в России. 22.10 Екі езу. 22.40
"Кішкентай келін". 23.40 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Обман".

6.40 "Нєпсі мен намыс". 7.40
"Ќараг‰л". 8.30 Саламатты Ќазаќстан.
9.00 Мой папа круче. 10.00 Смеять-
ся разрешается. 12.00 М.ф. 13.20
"1001 т‰н". 15.00 Мои прекрасные.
16.00 Клетка. 17.00 Смеяться разре-
шается. 19.00 "Ќараг‰л". 20.00 "1001
т‰н". 21.30 Человек-невидимка. 22.30
"Секретные материалы". 23.30 "От-
ветный удар". 0.20 "Темное дитя".

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНА
16.00 Жањалыќтар. 16.10 "Пєленше-
евтер". 17.00 Новости. 17.15 Т.с.
"Агенты справедливости". 17.50 Ду-
думан. 19.05 "Махаббатым ж‰регім-
де". 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Бет-
пе-бет. 21.00 Итоги дня. 21.30 "Так
сложились звезды". 22.20 "Осколки
2". 23.10 "Таѓдыр тартысы". 23.40
Жањалыќтар. 0.10 "Сотќа жеткізбей".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Регион/10. 10.00 Новости.
10.40 "Кулинар". 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 Полиглот. Тіл - т±ѓыр! 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 14.00
"Бірінші ханым". 15.00 "Мєлім де
беймєлім. Шымкент". 15.30 М.ф.
16.00 "Болашаќ". 17.00 Керемет
ондыќ. 17.20 "Шарайна: Вьетнам.
Хуалу". 17.50 Жањалыќтар. 18.10
Третий тайм. 18.30 Новости. 19.00
"Алаш алыптары". 19.30 Бірінші сту-
дия. 20.00 Параллели. 20.30 Жања-
лыќтар. 21.30 Новости. 22.20 "Кули-

нар". 23.05 "Болашаќ". 0.00 Жања-
лыќтар.

7.00 "Ѓашыќ жандар". 8.00 Жа-
њалыќтар. 9.00 "Великая". 10.00 "Фе-
риха". 11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10
"Практика". 15.15 "Ќауіпті сезім".
16.40 М.ф. 17.30 "Стамбул кμшелері".
18.30 "Жетім ж‰рек". 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 "20:30". 21.00 "Жетім
ж‰рек". 21.30 "Стамбул кμшелері".
22.30 "Великая". 0.00 Новости. 0.30
"Ќауіпті сезім".

7.00 Дала єуені. 7.30 Д.ф. "Дру-
гими глазами". 8.10 Байтерек. 9.25
¦лы дала батырлары. 10.00 Ќайыр-
лы к‰н. 11.05 "Єлемніњ сексен кере-
меті". 12.10 "Германия μнері". 13.00
Ќайырлы к‰н. 14.40 Секреты музе-
ев. 15.00 "Єлемніњ сексен кереметі".
16.00 Летопись степи. 17.00 "Конст-
рукторлар єлемі". 19.00 Егіз ж‰рек.
19.30 Біздіњ Ќазаќстан. 22.00 Культ-
поход. 22.10 Тайны и судьбы вели-

НТК

7.00 Т.х. "Ѓашыќ жандар". 7.50
Біздіњ уаќыт. 8.40 М.ф. 9.00 Т.с. "Ве-
ликая". 10.00 Т.с. "Фериха". 11.10
Т.х. "Жетім ж‰рек". 13.10 Т.с. "Прак-
тика". 15.00 Избранное за неделю.
15.40 Т.х. "Ќауіпті сезім". 17.00 М.ф.
17.30 Т.х. "Стамбул кμшелері". 18.30
"Жетім ж‰рек". 20.00 Жањалыќтар.
20.30 "20:30". 21.00 "Жетім ж‰рек".
21.30 "Стамбул кμшелері". 22.30 "Ве-
ликая". 23.30 Новости. 0.00 Жања-
лыќтар. 0.30 "Ќауіпті сезім".

7.00 Ѓасырлар пернесі. 7.30 Д.ф.
"Другими глазами". 8.10 Заповедни-
ки Казахстана. 9.30 Дала єуені. 10.00
Ќайырлы к‰н. 11.00 "Єлемді μзгерт-
кен Шерлок Холмс". 12.10 Д.ф. "Буд-
да єлемініњ жеті кереметі". 13.00
Ќайырлы к‰н. 14.25 Золотая сере-
дина. 15.00 "Єлемніњ сексен кере-
меті". 16.00 Наше кино. 17.00 "М±ра-
жай ќ±пиялары". 18.00 ¤мір. Театр.
Кино. 19.25 Ученый совет. 21.00 Наш
Казахстан. 22.00 Культпоход. 22.10

Музыкальный перформанс. 22.50
¤мір жолы. 0.00 Д.ф. "Рембрандт".

7.00 М.х. 7.45 Wi-Fi 25. 8.00 No
comments. 9.00 Мистические исто-
рии. 10.00 "Универ". 10.30 "Интер-
ны". 11.00 Однажды в России. 12.00
"Остров". 12.40 "Дружба народов".
13.10 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.30
"Кішкентай келін". 17.30 "М±рагер-
лер". 19.00 "Зайцев + 1". 19.30 "Ос-
тров". 19.55 "Дружба народов". 20.25
"Универ". 21.00 "Интерны". 21.30
Однажды в России. 22.10 Екі езу.
22.40 "Кішкентай келін". 23.40 Екі езу.
0.00 Х.ф. "Подстава".

6.40 Т.х. "Нєпсі мен намыс". 7.40
Тойlike. 8.30 Саламатты Ќазаќстан.
9.00 Х.ф. "Дудочка крысолова". 12.20
М.ф. 13.20 Т.х. "1001 т‰н". 15.45 Один
в один. 19.00 "Ќараг‰л". 20.00 "1001
т‰н". 21.30 Человек-невидимка.
22.30 Т.с. "Секретные материалы".
23.30 Т.с. "Ответный удар". 0.20 Т.с.
"Темное дитя".

КТК

ЕВРАЗИЯ29 маусым29 маусым29 маусым29 маусым29 маусым,,,,,
сєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 М.х. 10.55
"Аяулы арман". 11.45 Айтуѓа оњай.
12.30 "Мен кμрген Елбасы:±ядан
±шќандар". 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 Жарќын бейне.
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 Жањалыќтар. 0.20 "Ќыздар".

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Осколки
2". 11.00 Новости. 11.10 Магия кух-
ни. 11.45 "Таѓдыр тартысы". 12.10
"Махаббатым ж‰регімде". 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.15 "Семейные мелод-
рамы". 14.10 "Катина любовь". 15.00
Новости. 15.15 ¤мір сабаќтары.

16.00 Жањалыќтар. 16.10 "Пєленше-
евтер". 17.00 Новости. 17.15 "След".
17.50 "Ничего личного".18.20 Біздіњ
‰й. 19.05 "Махаббатым ж‰регімде".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Бетпе-бет.
21.00 Итоги дня. 21.30 "Так сложили
звезды". 22.20 "Осколки 2". 23.10
"Таѓдыр тартысы". 23.40 Жањалыќ-
тар. 0.10 Сотќа жеткізбей.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Даму діњгектері. 10.00 Но-
вости. 10.50 "Кулинар". 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 "Мєлім
де беймєлім. Ќостанай". 15.30 М.с.
16.00 "Болашаќ". 16.50 Керемет
ондыќ. 17.10 "Шарайна: Вьетнам.
Хошимин". 17.50 Жањалыќтар. 18.10
Арќа єуендері. 18.30 Новости. 19.00
"Алаш алыптары". 19.30 Первая сту-
дия. 20.00 Жарќын бейне. 20.30
Жањалыќтар. 21.30 Новости. 22.10
"Кулинар". 23.10 "Болашаќ". 0.00
Жањалыќтар.

7.00 "Ѓашыќ жандар". 8.00 Жа-
њалыќтар. 9.00 "Великая". 10.00 "Фе-
риха". 11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10
"Практика". 15.15 "Ќауіпті сезім".
16.40 М.ф. 17.30 "Стамбул кμшелері".
18.30 "Жетім ж‰рек". 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 "20:30". 21.00 "Жетім
ж‰рек". 21.30 "Стамбул кμшелері".
22.30 "Великая". 23.30 Новости. 0.30
"Ќауіпті сезім".

7.00 Дала єуені. 7.30 Д.ф. "Дру-
гими глазами". 8.35 ¤мір жолы. 9.20
Егіз ж‰рек. 10.00 Ќайырлы к‰н. 11.05
"Єлемніњ сексен кереметі". 12.10
"Германия μнері". 13.00 Ќайырлы
к‰н. 14.30 Летопись степи. 15.00
"Єлемніњ сексен кереметі". 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 Концерт. 0.35 "Литосфе-
ра".

7.00 М.х. 7.45 Wi-Fi 25. 8.00 No
comments. 9.00 Мистические исто-
рии. 10.00 "Универ". 10.30 "Интер-
ны". 11.00 Однажды в России. 12.00
"Остров". 12.40 "Дружба народов".
13.10 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.30
"Кішкентай келін". 17.30 "М±рагер-
лер". 19.00 "Зайцев + 1". 19.30 Ост-
ров. 19.55 "Дружба народов". 20.25
"Универ". 21.00 "Интерны". 21.30
Однажды в России. 22.10 Екі езу.
22.40 "Кішкентай келін". 23.40 Екі езу.
0.00 Х.ф. "Незнакомцы".

6.40 "Нєпсі мен намыс". 7.40
"Ќараг‰л". 8.30 Саламатты Ќазаќ-
стан. 9.00 Мой папа круче. 10.00
Смеяться разрешается. 12.00 М.ф.
12.50 Тосын сиќыр. 13.20 "1001 т‰н".
15.00 Мои прекрасные. 16.00 Клет-
ка. 17.00 Смеяться разрешается.
19.00 "Ќараг‰л". 20.00 "1001 т‰н".
21.30 Человек-невидимка. 22.30 "Сек-
ретные материалы". 23.30 "Ответный
удар". 0.20 "Темное дитя".

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА
6.00 Муз. час. 7.00 Информбю-

ро. 8.00 "Киелi неке". 9.00 "Айна".
10.00 Єзіл студио. 11.00 М.с. 13.00
"Ералаш". 14.00 "Родители". 15.00
"Айна". 16.00 "Сырѓалым". 17.00 "Ма-
хаббат пен жаза". 19.00 "Киелi неке".
20.00 Информбюро. 21.00 "Любовь
и наказание". 23.00 "Ертугрул". 23.55
Х.ф. "Выбор судьбы". 2.10 "Риццоли
и Айлс".

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
Советские мафии. 14.00 Винтаж.
14.30 Baby Гид. 15.00 "М. Денржа-
вин. Мне все еще смешно". 16.00
Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір
аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Ќылмыстыќ іс №. 20.00 РТН. 20.30
"7 передача". 21.00 Советские ма-
фии. 22.00 РТН. 22.30 В ладу с при-
родой. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Па-
норама дня.

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

ких казахов. 23.05 Тарих тылсымы.

7.00 М.х. 7.45 Wi-Fi 25. 8.00 No
comments. 9.00 Мистические исто-
рии. 10.00 "Универ". 10.30 "Интер-
ны". 11.00 Однажды в России. 12.00
"Остров". 12.40 "Дружба наро-
дов".13.10 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ.
16.30 "Кішкентай келін". 17.30 "М±ра-
герлер". 19.00 "Зайцев + 1". 19.30
Остров. 19.55 "Дружба народов".
20.25 "Универ". 21.00 "Интерны".
21.30 Однажды в России. 22.10 Екі
езу. 22.40 "Кішкентай келін". 23.40
Екі езу. 0.00 Х.ф. "Невидимый".

6.40 "Нєпсі мен намыс". 7.40
"Ќараг‰л". 8.30 Саламатты Ќазаќстан.
9.00 Мой папа круче. 10.00 Смеять-
ся разрешается. 12.00 М.ф. 12.50
Тосын сиќыр. 13.20 "1001 т‰н". 15.00
Мои прекрасные. 16.00 Клетка. 17.00
Смеяться разрешается. 19.00
"Ќараг‰л". 20.00 "1001 т‰н". 21.30
Человек-невидимка. 22.30 "Секретные
материалы". 23.30 "Ответный удар".
0.20 "Темное дитя".

6.00 Муз. час. 7.00 Информбюро.
8.00 "Киелi неке". 9.00 "Айна". 10.00
Єзіл студио. 11.00 М.с. 13.00 "Ера-
лаш". 14.00 "Родители". 15.00 "Айна".
16.00 "Сырѓалым". 17.00 "Махаббат
пен жаза". 19.00 "Киелi неке". 20.00
Информбюро. 21.00 "Любовь и нака-
зание". 23.00 "Ертугрул". 23.55 Х.ф.
"Вне закона". 2.10 "Риццоли и Айлс".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Правила моей кухни. 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00
¤мір аѓымы. 13.00 Хроники московс-
кого быта. 14.00 Baby Гид. 14.20 Ќыл-
мыстыќ іс №. 14.30 В ладу с приро-
дой. 15.00 "Военная тайна Михаила
Шуйдина". 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 Территория кино. 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 "Киелi неке". 9.00 "Айна".
10.00 Єзіл студио. 11.00 М.с. 13.00
"Ералаш". 14.00 "Родители". 15.00
"Айна". 16.00 Т.х. "Сырѓалым". 17.00
"Махаббат пен жаза". 19.00 "Киелi
неке". 20.00 Информбюро. 21.00 "Лю-
бовь и наказание". 23.00 "Ертугрул".
23.55 Х.ф. "Выкупить Кинга". 2.15
"Риццоли и Айлс".

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 Правила моей кухни.
14.30 Маленькие путешествия по
большому краю. 15.00 "Без обма-
на". 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 Герои рядом. 20.00 РТН.
20.30 Винтаж. 21.10 Удар властью.
22.00 РТН. 22.30 "Емшан" - шопинг с
комфортом. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00
Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 10.00 "Скли-
фосовский 4". 11.00 Басты патруль.
11.10 П@утina. 11.35 "Все мы люди".
12.30 "Єйел сыры..." 13.30 "Джодха
жєне Акбар". 14.20 "Таблетка". 14.50
"Охотники за головами". 16.40 Давай
поженимся. 17.50 Ток-шоу "Родина".
19.00 "Весной расцветает любовь".
20.00 Новости. 20.50 "Красивая
жизнь". 22.00 Жањалыќтар. 22.45
"Ѓажайып жан". 23.50 "Эти глаза на-
против". 2.00 П@утina.

6.40 "Ќарадайы". 7.40 "Алањ бол-
ма, жаным". 8.40 Жањалыќтар. 9.10
"Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?". 10.05 "Па-
сечник". 12.00 Новости. 12.40 Чер-
ный квадрат. 13.10 "Ангел в сердце".
15.00 "Семейные драмы". 16.00 "Таѓ-
дырмен тартыс". 17.00 "Махаббат
м±њы". 18.15 "Махаббатта шек бар
ма?". 19.35 "Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?".
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Наша правда. 22.45 "Анжели-
ка". 0.30 "Пасечник".

8.00 Доброе утро. 10.00 Т.с.
"Склифосовский 3". 11.00 Басты пат-
руль. 11.10 П@утina. 11.35 Ток-шоу
"Все мы люди". 12.30 "Єйел сыры..."
13.30 "Джодха жєне Акбар". 14.20
"Таблетка". 14.50 "Клад могилы Чин-
гисхана". 16.40 Давай поженимся.
17.50 Пусть говорят. 19.00 "Весной
расцветает любовь". 20.00 Новости.
20.50 "Красивая жизнь". 22.00 Жања-
лыќтар. 22.45 "Ѓажайып жан". 23.50
"Эти глаза напротив". 2.00 П@утina.

6.40 "Ќарадайы". 7.40 "Алањ бол-
ма, жаным". 8.30 Жањалыќтар. 9.10
"Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?". 10.05 "Па-
сечник". 12.00 Новости. 12.40 Глав-
ная редакция. 13.20 Т.с. "Провинци-
алка". 15.15 "Семейные драмы". 16.10
"Таѓдырмен тартыс". 17.00 "Махаббат
м±њы". 18.15 "Махаббатта шек бар
ма?". 19.35 "Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?".
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Диагноз. 22.10 "Пороги". 23.50
"Пасечник".

8.00 Доброе утро. 10.00 "Скли-
фосовский 3". 11.00 Басты патруль.
11.10 П@утina. 11.35 "Все мы люди".
12.30 "Єйел сыры..." 13.30 "Джодха
жєне Акбар". 14.20 "Таблетка". 14.50
Т.с. "Охотники за головами". 16.40
Давай поженимся. 17.50 Пусть го-
ворят. 19.00 "Весной расцветает лю-
бовь". 20.00 Новости. 20.50 "Краси-
вая жизнь". 22.00 Жањалыќтар. 22.45
"Ѓажайып жан". 23.50 "Эти глаза на-
против". 2.00 П@утina.

6.40 "Ќарадайы". 7.40 "Алањ бол-
ма, жаным". 8.40 Жањалыќтар. 9.10
"Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?". 10.05 "Па-
сечник". 12.00 Новости. 12.40 Диаг-
ноз. 13.10 Т.с. "Ангел в сердце". 15.10
"Семейные драмы". 16.10 "Таѓдыр-
мен тартыс". 17.00 "Махаббат м±њы".
18.15 "Махаббатта шек бар ма?".
19.35 "Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?".
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Черный квадрат. 22.10 Т.с.
"Анжелика". 23.50 "Пасечник".

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.с. 13.00 "Ералаш". 14.00 Т.с.
"Родители". 15.00 "Айна". 16.00 Айта
берсін. 17.00 Т.х. "Махаббат пен
жаза". 19.00 "Киелi неке". 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 Т.с. "Любовь и
наказание". 23.00 Т.с. "Ертугрул".
23.55 Х.ф. "Аферисты". 2.20 Т.с.
"Риццоли и Айлс".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН Под-
робности. 9.40 Маленькие путеше-
ствия по большому краю. 10.00 Жа-
њалыќтар. 10.30 Кμкейтесті с±хбат.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Кукла". 13.30
Территория происшествий. 14.00 Па-
норама недели. 15.00 ПроАгро. 15.30
"7 передача". 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 Тіл жєне ќоѓам. 20.00
РТН. 20.30 Дело №. 21.10 В ладу с
природой. 21.30 Герои рядом. 22.00
РТН. 22.30 Baby Гид. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.00 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 10.00 Жди
меня. 11.00 Басты патруль. 11.10
П@утina. 11.35 "Єн дария".12.30
"Єйел сыры..." 13.30 Т.х. "Джодха
жєне Акбар". 14.20 "Таблетка". 14.50
Т.с. "Клад могилы Чингисхана". 16.40
Давай поженимся. 17.50 Пусть гово-
рят. 19.00 Т.с. "Весной расцветает
любовь". 20.00 Новости. 20.50 Т.с.
"Красивая жизнь". 22.00 Жањалыќтар.
22.45 Т.х. "Ѓажайып жан". 23.50 Т.с.
"Эти глаза напротив". 2.00 П@утina.

6.30 К.ф. "Алќызыл желкендер".
8.00 Ќыз ќылыѓы. 8.40 Т.х. "Алањ
болма, жаным". 9.40 Смотреть всем!
11.00 Портрет недели. 12.10 Х.ф.
"Полное дыхание". 14.10 Другая прав-
да. 15.10 "Семейные драмы". 16.10
Т.х. "Таѓдырмен тартыс". 17.00 Т.х.
"Махаббат м±њы". 18.15 Т.х. "Фат-
маг‰лдіњ жазыѓы не?". 19.15 Т.х. "Ма-
хаббатта шек бар ма?". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Глав-
ная редакция. 22.20 Т.с. "Пороги".
0.10 Т.с. "Пасечник".
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7.00 Тањшолпан. 10.10 М.х.
10.55 "Аяулы арман". 11.45 Айтуѓа
оњай. 12.25 "Мен кμрген Елбасы:
ќиырдан ќайтќандар". 13.00 Бірге
тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.30 Жањалыќтар. 17.55
Иман айнасы. 18.35 Ж‰регім сізге
аманат. 19.30 Жањалыќтар. 20.05
Парламент. 20.20 Айтуѓа оњай...
21.05 "Сєлем, Ќазаќстан!" 22.35
"Келін". 23.30 "Сіз не дейсіз?". 0.00
"Мен кμрген Елбасы: ќиырдан ќайт-
ќандар". 0.30 Франциядаѓы футбол
тойы. 0.50 1/4 финалы. 2 матч.

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Осколки
2". 11.00 Новости. 11.10 Магия кух-
ни. 11.50 "Таѓдыр тартысы". 12.15
"Махаббатым ж‰регімде". 13.00
Жањалыќтар. 13.15 "Семейные ме-
лодрамы". 14.10 "Катина любовь".
15.00 Новости. 15.15 ¤мір сабаќ-

14
тары. 15.45 Орталыќ Хабар. 16.00
Жањалыќтар. 17.00 Новости. 17.15
"Агенты справедливости". 18.00 Ду-
думан. 19.10 "Махаббатым ж‰регі-
мде". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Бетпе-бет. 21.00 Итоги дня. 21.30
"Так сложились звезды". 22.20 Х.ф.
"Остров сокровищ". 23.55 "Таѓдыр
тартысы". 0.25 Жањалыќтар.

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 "Кулинар". 11.30
Бірінші студия. 12.00 М.с. 13.00
Жањалыќтар. 14.00 "Бірінші ханым".
15.00 "Мєлім де беймєлім. Шыѓыс
Ќазаќстан облысы". 15.30 М.ф.
16.00 "Болашаќ". 17.00 Керемет
ондыќ. 17.20 "Шарайна: Вьетнам.
Ханой". 17.50 Жањалыќтар. 18.10
Летописцы. 18.30 Новости. 19.00
"Алаш алыптары". 19.30 Первая
студия. 20.00 Индекс. 20.30 Жања-
лыќтар. 21.30 Новости. 22.10 "Ку-
линар". 23.00 "00.00". 0.00 Жања-

лыќтар.

7.00 "Ѓашыќ жандар". 8.00 Жа-
њалыќтар. 9.00 "Великая". 10.00
"Фериха". 11.10 "Жетім ж‰рек".
13.10 "Практика". 15.15 "Ќауіпті
сезім". 16.40 М.ф. 17.30 "Стамбул
кμшелері". 18.30 "Жетім ж‰рек".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
21.00 "Жетім ж‰рек". 21.30 "Стам-
бул кμшелері". 22.30 Т.с. "Дело га-
стронома №1". 23.30 Новости. 0.30
"Ќауіпті сезім".

7.00 Дала єуені. 7.30 Д.ф. "Дру-
гими глазами". 8.10 Байтерек. 9.10
Наш Казахстан. 10.00 Ќайырлы
к‰н. 11.05 "Єлемніњ сексен кере-
меті". 12.10 "Біз неге сμйлейміз?".
13.00 Ќайырлы к‰н. 14.20 Тайны
великой степи. 15.00 "Єлемніњ сек-
сен кереметі". 16.20 Перформанс.
17.00 "Конструкторлар єлемі".
18.25 Егіз ж‰рек. 19.30 Сахна сыр-
лары. 22.00 Х.ф. "К-19". 0.20 ¤мір.

Театр. Кино.

7.00 М.х. 7.45 Wi-Fi 25. 8.00 No
comments. 9.00 Мистические исто-
рии. 10.00 "Универ". 10.30 "Интер-
ны". 11.00 Однажды в России. 12.00
"Остров". 12.40 "Дружба народов".
13.10 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.30
"Кішкентай келін". 17.30 "М±рагер-
лер". 19.00 "Зайцев + 1". 19.30
Остров. 19.55 "Дружба народов".
20.25 "Универ". 21.00 "Интерны".
21.30 Однажды в России. 22.10 Екі
езу. 22.40 "Кішкентай келін". 23.40
Екі езу. 0.00 Х.ф. "Кровь".

6.40 "Нєпсі мен намыс". 7.40
"Ќараг‰л". 8.30 Саламатты Ќазаќ-
стан. 9.00 Мой папа круче. 10.00
Смеяться разрешается. 12.00 М.ф.
12.40 Жан сырым. 13.20 "1001 т‰н".
15.00 Мои прекрасные. 16.00 Клет-
ка. 17.00 Измайловский парк. 19.00
Келесі кім? 20.25 "1001 т‰н". 22.00
Вечерний Киев. 23.00 Х.ф. "Август.
Восьмого". 1.20 Stand Up.

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

6.00 Муз. час. 7.00 Информбю-
ро. 8.00 "Киелi неке". 9.00 "Айна".
10.00 Єзіл студио. 11.00 М.с. 13.15
М.ф. "Почтальон Пэт". 15.00 "Айна".
16.00 "Сырѓалым". 17.00 Фильм-
концерт "ТТТ". 20.00 Информбюро.
21.00 "Любовь и наказание". 23.00
"Ертугрул". 23.55 Х.ф. "Вам пись-
мо". 2.45 "Риццоли и Айлс".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 ПроАгро. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 Хроники московского
быта. 14.00 В ладу с природой. 14.20
Торговый дом. 14.30 Маленькие пу-
тешествия по большому краю.
15.00 Советские мафии. 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
Неизведанный Казахстан. 20.00
РТН. 20.30 "7 передача". 21.00 Хро-
ники московского быта. 22.00 РТН.
22.30 Обложка. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.00 Панорама дня.

24 маусым 2016 жыл

2 шілде2 шілде2 шілде2 шілде2 шілде,,,,,
сенбісенбісенбісенбісенбі

7.00 Концерт. 8.40 М.ф. 9.00
Сенбілік тањ. 10.15 Єзіл єлемі. 12.00
Ас болсын! 13.00 Концерт. 15.40
Айтыс. 18.40 "¤мірдіњ μзі новелла".
19.30 Новости. 20.05 ‡здік єндер.
21.00 Дара жол. 22.45 Жайдарман.
0.30 Франциядаѓы футбол тойы. 0.50
1/4 финалы. 3 матч.

7.00 Тамаша. 8.20 Ќызыќ times.
9.25 Продвопрос. 9.55 М.ф. 11.15
Х.ф. "Звездная болезнь". 12.35 Ор-
талыќ Хабар. 13.50 Ж±лдыздар ай-
тысады. 15.15 Т.х. "Болашаѓым μз
ќолымда". 17.00 Концерт. 19.45 Бе-
нефис-шоу. 21.00 Жеті к‰н. 22.00
Х.ф. "Тристан и Изольда". 0.10 Т.с.
"Дерево жизни". 1.00 "Ќ±рбылар".

8.00 Жањалыќтар. 8.40 М.с. 9.00
Новости. 9.40 Концерт. 12.00 "00.00".
13.00 Айгμлек. 14.05 Д.ф. "С±лтан
Бейбарыс". 16.30 АВС. 17.00 "Таѓ-
дыр". 18.00 Талбесік. 18.30 Т.с. "Я
тебя никому не отдам". 19.30 "Ама-
нат. А. Иманов". 20.00 Бойт±мар.
20.20, 23.05 Телемаркет. 20.30 Ажар.
21.00 Арќа-аќпарат. 21.35 Д.ф. "Бас
аспаз". 23.45 "Таѓдыр".

8.00 Жањалыќтар. 9.00 Суперпа-
па. 9.40 М.ф. 10.00 "Фериха". 11.10
"Жетім ж‰рек". 13.10 Х.ф. "Служеб-
ный роман". 14.45 Є. Кєрімовтіњ єн
кеші. 17.30 "Стамбул кμшелері".
18.30 "Жетім ж‰рек". 20.00 Біздіњ
уаќыт. 21.00 Ел аузында. 21.30 "Стам-
бул кμшелері". 23.00 Х.ф. "Астерикс
и Обеликс: Миссия "Клеопатра". 1.10

Концерт.

7.00 "Тарих тылсымы". 8.50 Х.ф.
"В одном районе". 10.50 Золотая се-
редина. 11.30 Дала єуені. 12.15 Об-
разование в Казахстане. 13.15 ¤мір
жолы. 13.50 Этномюзикл "Аќс±њќар".
15.00 Концерт. 16.05 ¦лы дала елі.
18.00 Байтерек. 19.00 Т.х. "Аќылдыњ
кілті. ¤мірдастан". 20.40 "Отырар
сазы" шыѓармашылыќ кеші. 22.10
Х.ф. "Эрин Брокович". 0.30 "Кемел
кењістік".

7.05 М.ф. 8.00 Wi-Fi 25. 8.40 Екі
езу. 9.00 М.с. 9.20 Х.ф. "Няня". 11.20
М.ф. 12.10 К‰лкі ойнаќ. 12.40 Ќазаќ-
пыз ѓой. 13.20 Ењ к‰лкілі єртістер.
14.20 Екі езу. 15.00 М.ф. 16.10 Х.ф.
"Все псы попадают в рай 2". 18.00
"Кішкентай келін". 19.40 Екі езу. 20.00

Однажды в России. 21.00 Х.ф. "Не-
управляемый". 22.50 Х.ф. "Супер-
макгрубер". 0.30 Х.ф. "Решала 2".

7.00 Єп, бєрекелде! 8.30 Шебер-
бек аѓай. 9.00 Икона стиля. 10.00
Смеяться разрешается. 11.40 Т.х.
"‡зілген жапыраќтар". 15.00 Т.ф.
"Неодинокие". 18.50 Жанкештілер
жарысы. 19.40 Ќорќыныш факторы.
21.30 Х.ф. "Васаби". 23.15 Х.ф.
"Близнецы". 1.00 "Игра престолов".

6.00 Муз. час. 7.00 "Ризамын".
8.00 Информбюро. 9.00 Єзіл студио.
10.00 Готовим с Адель. 10.30 "Ера-
лаш". 12.00 М.ф. "Почтальон Пэт".
13.40 Х.ф. "Волки". 15.30 Фартовые
деньги. 16.00 М.ф. "Кунг-фу панда
2". 17.40 Х.ф. "Путешествие 2: Та-
инственный остров". 19.30 Алдарас-
пањ, Шаншар, Нысана к‰нделігі. 21.00

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

3 шілде3 шілде3 шілде3 шілде3 шілде,,,,,
жексенбіжексенбіжексенбіжексенбіжексенбі

7.00 Концерт. 8.40 М.ф. 9.00
Б‰гінгі жексенбі. 11.20 Келбет. 11.50
"Ќазаќстан барысы-2016". 19.00 Єзіл
єлемі. 20.00 Апта. 21.05 А. Жеме-
нейдіњ концерті. 22.35 К.ф. "Бала-
лыќ шаѓымныњ аспаны". 0.30 Фран-
циядаѓы футбол тойы. 0.50 1/4 фи-
налы. 4 матч.

7.00 Тамаша. 8.00 Жеті к‰н. 9.00
ТВ Бинго. 10.25 Ас арќау. 10.50 М.ф.
12.05 Сказка "Стоптанные туфель-
ки". 13.10 Бенефис-шоу. 14.30 "Бо-
лашаѓым μз ќолымда". 15.20 Концерт
памяти Б. Шукенова. 18.30 Ќызыќ
times. 19.35 Ж±лдыздар айтысады.
21.00 Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. "Война
богов: бессмертные". 23.45 "Дерево

жизни". 0.35 "Ќ±рбылар".

8.00 Єуендер єлемі. 8.30 М.с.
9.20 Концерт. 11.20, 12.20, 13.55,
15.10, 16.55, 17.30, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 11.30 "Т‰бі бір
т‰ркілер". 12.30 Летописцы. 13.00
Айгμлек. 14.00 Д.ф. "Солт‰стік шым-
шыќтары". 16.10 М.ф. 16.30 АВС.
17.00 "Таѓдыр". 18.00 Высота воли.
18.30 "Я тебя никому не отдам".
19.30 Волшебный фонарь. 20.00
Арќа єуендері. 20.30 Вызов. 21.00
Арќа-аќпарат. 21.40 К.ф. "Бас аспаз
2". 23.40 "Таѓдыр".

8.00 Суперпапа. 8.40 М.ф. 10.00
"Фериха". 11.10 "Жетім ж‰рек". 12.40
Х.ф. "Нежданная невестка 2". 14.55
М.ф. 16.15 Ел аузында. 17.05 "Ана-

лар". 17.30 "Стамбул кμшелері".
18.30 "Жетім ж‰рек". 20.00 Избран-
ное за неделю. 21.00 Отбасы. 21.30
"Стамбул кμшелері". 22.30 А. Тμлеп-
бергенніњ єн кеші. 23.50 Сырласу.
0.40 Єн мен єзіл.

7.00 "Тарих тылсымы". 9.20 Мю-
зикл "Джентльмены женятся на брю-
нетках". 11.20 Ученый совет. 12.00
Д.ф. "Мудрец из рода саков". 13.00
"Аќылдыњ кілті. ¤мірдастан". 14.40
Концерт. 17.05 Тайны и судьбы ве-
ликих казахов. 18.00 Байтерек. 18.40
К.ф. "Елбасы жолы. От - μзен". 20.10
Концерт. 22.20 Х.ф. "Пегги Сью выш-
ла замуж". 0.30 "Кемел кењістік".

7.05 М.ф. 8.40 Екі езу. 9.00 М.ф.
"Все псы попадают в рай 2". 10.40
М.ф. 11.00 М.ф. "Похождения импе-

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК
31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

Айта берсін. 22.00 "Киелi неке". 23.50
Х.ф. "Миссия невыполнима: Прото-
кол "Фантом". 2.00 Х.ф. "Подержан-
ные львы".

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 Пра-
вила моей кухни. 11.30 Неизведан-
ный Казахстан. 12.00 "Фальшак".
14.00 Т.х. "Ќ±рдастар". 15.30 Герои
рядом. 16.00 ПроАгро. 17.00 "7 пе-
редача". 17.30 Пай-пай шоу. 18.30
Неизведанный Казахстан. 19.30
Baby Гид. 20.00 РТН Подробности.
20.50 Винтаж. 21.30 "Емшан" - шо-
пинг с комфортом. 22.00 Герои ря-
дом. 22.30 "Ќ±рдастар". 0.00 Терри-
тория происшествий.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 Модный

приговор. 7.00 Идеальный ремонт.
8.00 Тањѓы пошта. 8.35 П@утina. 9.00
Смак. 9.40 Х.ф. "Это моя собака".
11.35 Фабрика грез. 12.00 "112. Не-
деля". 12.25 "Джодха жєне Акбар".
13.25 П@утina+. 14.25 Открытие Ки-
тая. 15.00 "Три аккорда" 17.00 Т.с.
"Папа для Софии". 20.00 Первая
программа. 21.00 "Папа для Софии".
21.55 Кешкі кездесу. 23.10 Жањалыќ-
тар. 23.50 Х.ф. "Новый Человек-
Паук".

7.05 К.ф. "Аумалы-тμкпелі". 8.10
Ќыз ќылыѓы. 8.50 КТК ќоржынынан.
9.40 Смотреть всем! 10.40 Верните
мне красоту. 12.00 Новости. 12.40
Наша правда. 13.50 Звездная жизнь.
14.50 Х.ф. "Сказка о царе Салтане".
16.30 "Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?".
18.30 Шаншар. 19.00 Єйел ќырыќ шы-
раќты. 21.00 Очная ставка. 22.00 Се-
мья. 23.00 Хроники измены. 00.45 Я
стесняюсь своего тела.

8.00 Доброе утро. 10.00 "Скли-
фосовский 4". 11.00 Басты пат-
руль. 11.10 П@утina. 11.35 "Все
мы люди". 12.30 "Єйел сыры..."
13.30 "Джодха жєне Акбар". 14.45
"Таблетка". 15.20 Х.ф. "Джентль-
мены удачи". 17.30 Жди меня. 18.40
"Евразия Лото". 18.50 Поле чудес.
20.00 Новости. 20.50 "Красивая
жизнь". 22.00 Жањалыќтар. 22.45
"Ѓажайып жан". 23.50 "Три аккор-
да" 2.00 П@утina.

6.20 "Ќарадайы". 7.25 "Алањ
болма, жаным". 8.40 Жањалыќтар.
9.10 "Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?".
10.05 "Пасечник". 12.00 Новости.
12.40 Наша правда. 13.40 Т.с. "Ти-
хий омут". 15.40 "Семейные дра-
мы". 16.40 "Таѓдырмен тартыс".
17.30 "Махаббат м±њы". 18.30 "Ма-
хаббатта шек бар ма?". 19.35 "Фат-
маг‰лдіњ жазыѓы не?". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Наша
правда. 22.45 Х.ф. "Выйти замуж
за генерала".

7 АРНА

ратора 2: Приключения Кронка".
12.30 Х.ф. "Доктор Дулиттл 2". 14.20
Х.ф. "Неуправляемый". 16.30 Екі езу.
18.00 "Кішкентай келін". 20.00 Экст-
расенсы ведут расследование.
21.00 Х.ф. "Вышибалы". 22.40 Кμњілді
таспа. 0.00 Х.ф. "Клуб CBGB".

7.00 Єп, бєрекелде! 8.00 Тосын
сиќыр. 9.00 Икона стиля. 10.00 Из-
майловский парк. 11.40 "‡зілген жа-
пыраќтар". 15.00 Х.ф. "Случайные
знакомые". 16.45 Х.ф. "Любовь-мор-
ковь". 18.50 Жанкештілер жарысы.
19.40 Ќорќыныш факторы. 20.30
Кєсіби бокс. 21.30 Юбилейный ве-
чер И. Матвиенко. 23.30 Х.ф. "Ав-
густ. Восьмого". 1.35 Х.ф. "Близне-
цы".

6.00 Єзіл студио. 7.00 "Ризамын".
8.25 "Киелi неке". 10.10 Х.ф. "Вол-

ки". 12.00 Проект "Налегке". 12.30
"Ералаш". 13.45 М.ф. "Кунг-фу пан-
да 2". 15.30 Х.ф. "Путешествие 2:
Таинственный остров" 17.15 Х.ф.
"Миссия невыполнима: Протокол
"Фантом". 19.45 Алдараспањ, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 22.00 "Киелi
неке". 23.50 Х.ф. "Двенадцать дру-
зей Оушена". 1.50 К.ф. "Нелегаль-
ная студия".

7.00 М.ф. 8.00 Пай-пай шоу. 9.00
Панорама недели. 10.20 Baby Гид.
10.50 В ладу с природой. 11.10 Ге-
рои рядом. 11.30 Тайны нашего
кино. 12.00 ПроАгро. 12.30 РТН Под-
робности. 13.20 Винтаж. 14.00
"Ќ±рдастар". 16.00 Неизведанный
Казахстан. 17.00 Территория проис-
шествий. 17.30 Киноклуб. 18.00 "Кук-
ла". 19.00 "Задорнов больше, чем
Задорнов". 20.00 Правила моей кух-
ни. 20.30 "7 передача". 21.00 Пай-
пай шоу. 22.00 "Ќ±рдастар". 0.00

Советские мафии.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 Модный
приговор. 7.00 Идеальный ремонт.
7.50 Жањалыќтар. 8.25 П@утina. 8.45
Воскресные беседы. 9.00 Здоровье.
10.10 Казлото. 11.15 Угадай мело-
дию. 12.00 Большой патруль. 12.25
"Джодха жєне Акбар". 13.25 Єн да-
рия. 14.20 "Что? Где? Когда?" Лет-
няя серия игр. 15.50 Добрый вечер,
Казахстан! 17.00 Х.ф. "Сила люб-
ви". 21.00 Аналитика. 22.00
П@утina+. 23.00 Єн дария. 23.50
КВН. Летний Кубок в Сочи.

7.05 Д.х. "Сиќыр єлемі". 7.45
Ќызыќ радиосы. 8.20 Біздіњ концерт.
9.30 Х.ф. "Служанка трех господ".
11.30 Х.ф. "Один единственный и
навсегда". 15.15 "Фатмаг‰лдіњ жа-
зыѓы не?". 18.00 Шаншар. 18.30
Кμріпкел. 21.00 Мир для двоих. 0.30
Дорогая, мы убиваем детей.

Балалар ќауіпсіздігі – басты назарда

 Облыста 13 балалар
сауыќтыру лагері ж±мы-
сын бастады, онда 8 мыњ-
нан астам оќушы жазѓы
демалысын μткізеді. Жаз-
ѓы демалыс ќарсањында
Ќостанай облысыныњ ТЖ
Департаменті ќызметкер-
лері ќала сыртындаѓы ба-
лалар лагерьлерініњ μрт
ќауіпсіздігі жаѓдайына
тексеру ж‰ргізді. Тексеру
ж‰ргізудіњ басты маќсаты
– демалыс орындарын-
даѓы балалар мен ќызмет-
керлердіњ ќауіпсіздігін
ќамтамасыз ету.

¤рт сμндірушілер ѓима-
раттар мен бμлмелердіњ
ќ±рылымына, эвакуация
баѓыттарына, электр желілерініњ, μртке ќарсы су
ќ±бырларыныњ, телефон байланысыныњ, алѓашќы
μрт сμндіру ќ±ралдарыныњ жаѓдайына  аса назар
бμлді. Автоматты μрт сμндіру дабылыныњ ж±мысын
да тексерді. 13 лагерьдіњ біреуінен ѓана μрт
ќауіпсіздігі нормалары мен ережелерін б±зудыњ
4 фактісі  аныќталды.

Тμтенше жаѓдайларды жєне μрт кезінде адам
μлімін болдырмау ‰шін жазѓы демалыс орындарын-

даѓы су айдындарын-
да департамент ќыз-
меткерлері мен білім
беру басќармасы жаз
бойы "Ќауіпсіз дема-
лыс" ±ранымен бала-
лармен алдын алу
ж±мыстарын ж‰ргізетін
болады. Балалар ‰шін
орманда бейімделу
жєне ќауіпсіздік шара-
лары, алѓашќы меди-
циналыќ кμмек кμрсе-
ту бойынша тєжіри-
белік сабаќтар, соны-
мен бірге байќаулар
мен жарыстар ±йым-
дастырылды.

Балалардыњ су ай-
дындары мањында

ќауіпсіз демалуын ќамтамасыз ету ‰шін Солт‰стік
μњірлік аэро±тќыр жедел ќ±тќару жасаѓы ќ±тќарушы-
лары "Сосновый бор", "Светофор", "Мерей", "Алтын
г‰л" балалар сауыќтыру лагерлеріне, генерал Са-
мат Бакиров атындаѓы облыстыќ балалар ‰йініњ де-
малыс базасында болып, "Су айдындарындаѓы
ќауіпсіздік ережелері" таќырыбында балалармен
ойын т‰рінде єњгіме ж‰ргізіп, ‰гіт параќшаларын та-
ратты.

 ¤рт ќауіпсіздігін
тексерді

Ќостанай облысыныњ ТЖД мемлекеттік μрт баќылау ќыз-
меткерлері наурыз-мамыр айлары аралыѓында Ќазаќстан
Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігіне ведомстволыќ
баѓынысты 779 нысанныњ μртке ќауіпсіздігі жаѓдайына тексе-
ру ж‰ргізді. Тексеру барысында 546 нысанныњ талапќа сай
пайдаланылып, 233 нысанда μрт ќауіпсіздігі саласындаѓы зањ-
наманыњ б±зылѓандыѓы аныќталды. Жіберілген олќылыќтар
‰шін 227 лауазымды жєне 5 зањды т±лѓа айыпп±л т‰ріндегі
єкімшілік жауапкершілікке (6 893 250 тењге сомасында)  тар-
тылды.

Ќостанай облысыныњ білім беру нысандары басшылары-
на тексеру нєтижелері туралы актілер мен аныќталѓан б±зу-
шылыќтарды жою бойынша  ±йѓарымдар берілді. Оќу жылы-
ныњ басталуына білім беру нысандарыныњ дайындыѓын ќам-
тамасыз ету маќсатында, зањ б±зушылыќтарды жою бойын-
ша іс-шараларды орындау мерзімі аѓымдаѓы жылдыњ тамы-
зына дейін белгіленді.

Облыстыњ білім беру мекемелерінде  12 мыњнан астам
оќушы мен ќызметкерлерді ќамти отырып, μртке ќарсы таќы-
рыпта 680 н±сќаулыќ ж‰ргізілді. Оќу мекемелерініњ эвакуа-
ция баѓыттары мен ќосымша есіктерін тєжірибелік μњдеу ‰шін
142 жаттыѓу, сонымен ќатар тєжірибелік сабаќтар μткізілді.

Жыл басынан бері білім беру нысандарында μрт тіркелген
жоќ. Жалпы алѓанда облыстыњ білім беру мекемелеріндегі
μрт ќауіпсіздігі былтырѓы жылмен салыстырѓанда  жаќсара
т‰скен.

 Ќостанай облысыныњ ТЖД ¤ЌСПЌжББ.



1524 маусым 2016 жыл

¦лы педагог жєне аѓартушы Ы.Алтынсаринніњ туѓанына 175 жыл толуына арналѓан
2016 жылѓы 27 маусым – 3 шілде аралыѓына іс-шаралар тізбесі

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

¤ткізу орны
Ќостанай облыстыќ
тарихи-μлкетану м±ражайы Ќостанай ќ.

Іс-шараныњ атауы
"Ќостанай жерініњ абыройы" экспозициялыќ залында
Ы.Алтынсаринніњ мемориалдыќ кешені бойынша саяхат

№
1.

¤ткізу к‰ні мен уаќыты
бір апта бойы
саѓат 10.00-17.00
1-3 шілде
саѓат 10.00-17.00
28 маусым
саѓат 15.00
28 маусым
саѓат 11.00

¤ткізу орны
Ќостанай облыстыќ тарихи-μлкетану м±ражайы
Ќостанай ќ.
Ќостанай облыстыќ тарихи-μлкетану м±ражайы
Ќостанай ќ.
Рудный ќалалыќ  мемлекеттік м±раѓаты
Рудный ќ.
Ќамысты аудандыќ  мемлекеттік м±раѓаты
Ќамысты а.

Іс-шараныњ атауы
"¦лы Отан соѓысы жылдардаѓы Ќостанай облысы" м±ражай
экспозициясы бойынша виртуалдыќ саяхат
"Ќостанай облысы: тарих жєне ќазіргі заман" кμрме

Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓына жєне
Ќостанай облысыныњ   80 жылдыѓына арналѓан ашыќ есік к‰ні
"Еске т‰сіру к‰ні"  атты ќоѓаммен кездесу

№
1.

2.

3.

4.

Ќостанай облысыныњ 80 жылдыѓына арналѓан
2016 жылѓы 27 маусым – 3 шілде аралыѓына іс-шаралар тізбесі

 ЕСКЕ АЛУ

Еске алу
Асќар таудай тірегіміз, аяулы да с‰йікті єкеміз

Саќтаѓан Єбдібек±лыныњ д‰ниеден μткеніне
20 жыл μтіп кетіпті. Егер тірі ж‰ргенде 20 мамырда
86 жасќа келер еді. Жатќан жеріњ жайлы, жаныњ
жаннатта болсын. Жарќын бейнењді єрќашан ж‰ре-
гімізде саќтаймыз.

Есейді ±л-ќыздарыњ ш‰кір Алла,
Тастап кете бердіњ озып алѓа.
Бір μзіњді естуге зарыѓамыз,
Естесіњ, єке, сені саѓынамыз.

Еске алушылар: ж±байы, балалары,
немерелері, жиендері, келіндері,

к‰йеу балалары.
 Темірќазыќ ауылы, Алтынсарин ауданы.

Еске алу
Жаќсы кμрер аѓамыз Бек Талѓат Бек±лы егер тірі

болѓанда 29 жасќа толѓан туѓан к‰нін тойлап жатар
едік. Єттењ, с±м ажал тірегімізді ортамыздан тым ерте
алып кетті. Марќ±мныњ баќилыќ болѓанына да алты
айдыњ ж‰зі толыпты. Артында ањырап єжесі, ботадай
боздап ‰ш ќарындасы ќалдыќ. Аѓамыз μнер жолында
ж‰рген ж‰регі жайсањ азамат еді. ¤кініштісі, соњында
±рпаќ ќалмады. Алланыњ ісіне кμнбеске амал бар ма,
ќайѓырып еске алып, сабыр ќыламыз.

Бір єулеттіњ ізін жалѓар ±лы едіњ,
¤зіњ едіњ сенім артар тірегім.
Жоќсыњ б‰гін орныњ т±р ойсырап,
Рухына д±ѓа ќылып ж‰ремін.
Кμнеміз ѓой Алла салѓан сынаќќа,
Ж±бану да ќиын екен біраќ та.
Ата-анањмен єзиз рухыњ ќауышып,
Мєњгі орныњ болсын дейміз ж±маќта.

Ќайѓырып еске алушылар: єжесі, бауырлары.

Балаклеец Александр Леонидовичтіњ Балаклеец Леонид
Александрович сенiмдi т±лѓасы кепiлдiк м‰лiктi соттан тыс μткізу
тєртібімен Ќостанай облысы, Ќарабалыќ ауданы, Ќостанай се-
лолыќ округiнiњ  аумаѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын
ж‰ргiзуге арналѓан кадастрлік нμмiрi 12-182-022-012, алањы 80,6
га, 12-182-022-140, алањы 16,9 га, жер учаскелерісіне жер пай-
далану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізеді. Сатып алу баѓасы
ќолма-ќол аќшамен сауда μткiзілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік
к‰н ішінде енгiзiледi. Сауда 2016 жылѓы 8 шілде 10.00 саѓатта
мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Ќарабыќ к., Садо-
вая кμшесі, 7 ‰й, 2 пєт. ¤тінімдер 2016 жылѓы 7 шілде 18-00
саѓатќа дейiнгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде
ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќарабалыќ к., Космонавтов
кμшесі, 28 ‰й, 2 пєт., телефон - 8-775-296-37-79.

 Доверенное лицо Балаклеец Александра Леонидовича Ба-
лаклеец Леонид Александрович в порядке внесудебной реали-
зации залогового имущества, объявляет о проведении торгов
по продаже права временного возмездного землепользования
на земельные участки, расположенные на территории Куста-
найского сельского округа Карабалыкского района Костанайс-
кой области, предназначенные для ведения крестьянского хо-
зяйства, кадастровый номер 12-182-022-012, площадью 80,6 га,
12-182-022-140, площадью 16,9 га, покупная цена вносится на-
личными деньгами в течение 5-ти календарных дней с момента
проведения торгов. Торги состоятся  8 июля 2016 года в 10.00
часов по адресу: п. Карабалык, улица Садовая, дом 7, кв.2. Заяв-
ки принимаются в срок до 18-00 часов 7 июля 2016 года по месту
нахождения доверенного лица: Костанайская область, п. Кара-
балык, ул. Космонавтов, д.28 кв.2, телефон для справок - 8-775-
296-37-79.

Ќостанай облысы МАЭ сотыныњ  15.06. 2016  жылѓы  ±йѓаруымен "ЭКСПО-ТРАНС "
ЖШС ќатысты оњалту рєсімін ќолдану туралы азаматтыќ іс ќозѓалды. Мына мекенжайѓа
хабарласуѓа болады: Ќостанай ќ., Байт±рсынов кμш., 70.

Определением СМЭ суда Костанайской области от 15.06. 2016 года  возбуждено
гражданское дело о применении процедуры реабилитации в отношении  ТОО "ЭКСПО-
ТРАНС". Обращаться по адресу: г.Костанай, ул. Байтурсынова, 70.

Медициналыќ тілде т‰сін-
діретін болсаќ,  ќан ол аѓзадаѓы
с±йыќ ортаныњ бірі саналады.
Ќан тамырлардыњ т±йыќ ж‰йесін
бойлай аѓып, тасымалдау ќыз-
метін атќарып, барлыќ м‰ше-
лердіњ жасушаларына ќоректік
заттар мен оттегін жеткізеді. Со-
нымен ќатар, тіршілік єрекетініњ
μнімдерін зєр шыѓару м‰шелері-
не тасымалдайды. Организмдегі
биологиялыќ єрекетшіл заттар-
дыњ гуморальдыќ реттелу ќыз-
меті ќанныњ ќатысуымен іске аса-
ды. Ќан аѓзаныњ инфекциядан
ќорѓаныш реакциясын ќамтама-
сыз етеді. Ересек адам аѓзасын-
да шамамен бес литр ќан бола-
ды. Оныњ негізгі бμлігі жасуша
аралыќ с±йыќ зат – плазмадан
ќ±ралады. Тромбоциттер с‰йек-
тіњ кемік майындаѓы жасушалар-
дан т‰зіледі. Олардыњ жетілуі,
ќорѓа жиналып, б±зылуы басќа
м‰шелерде μтеді. Плазма не-
гізінде еріген органикалыќ жєне
бейорганикалыќ заттары бар су-
дан т±рады. Оныњ ќ±рамыныњ
μзгеруі аѓза ‰шін μте ќауіпті. Ќанѓа
‰здіксіз кμптеген заттардыњ ќосы-
луына ќарамастан, плазманыњ
ќ±рамы μзгермейді. Плазмадаѓа
артыќ заттар зєр шыѓару м‰ше-
лері арќылы шыѓарылады: ќан
μкпеде кμмірќышќыл газынан, ал
б‰йректе – судыњ артыќ мμлшері
мен онда еріген минералды
т±здардан арылады. Ќанды зерт-
тейін ѓылымды серология деп
атайды, ол иммунологияныњ бір
саласы саналады.

Шынын айту керек, біздіњ ќазаќ
ќоѓамында б±л баѓытта ќандай
зерттеу ж‰ргізіп жатќанынан біз
бейхабармыз. Бєлкім, б±л сала
бізде кенжелеп ќалѓан да болуы
єбден м‰мкін. Десе де, єлемніњ
кейбір елдерінде оѓан ерекше
мєн беріп ќарап келеді. Єсіресе,
μркениетті мемлекеттерде оѓан
айрыќша назар аударады.
Єрине, біз б±л т±рѓыда ешќандай
шаруа атќарып ж‰рген жоќпыз
деуіміз бекершілік болар. Ќазаќ-
тыњ антропология саласына

ТАНЫМ

μлшеусіз ењбек сіњірген Оразаќ
Смаѓ±лов аѓамыздыњ мерзімдік
басылым беттерінде жариялан-
ѓан маќалаларынан халќымыз
туралы бірлі-жарым деректерді
оќып ќаламыз. Одан μзге шыѓып
жатќан д‰ниелер жоќтыњ ќасы.

Б±рынѓы жылдарда μзгеніњ
тасасында ќалып келдік. Алайда,
соњѓы жиырма жылда біздіњ мањ-
дайымызѓа Тєуелсіз ел атану
баѓы б±йырып, б‰гінгі тањда жер-
єлемдегі ж±ртќа бодандыќ б±-
ѓауынан босаѓан азат мемлекет
ретінде танылып отырмыз. Б±л –
біз ‰шін μте ќуантарлыќ жаѓдай.
Єрине, єрбір μзініњ μткеніне
‰њіледі, біз б±рынѓы жылдарда
ќандай болдыќ дегенге кμз
жіберіп ќарайды. Біздіњ де
μзгеніњ алдында кеуде керіп
кμрсететін маќтанышымыз кμп-
аќ. Дегенмен, біз сондай асыл
д‰ниелердіњ баѓасына жете ал-
май келе жатырмыз. ¦лтымыз
‰шін ±пай т‰гелдейтін ќаншама
жаќсы жаѓдайлар бар. Соныњ бірі
– ќан тазалыѓы. Осыѓан ќарама-
стан біздіњ ќанымыз ќандай? Біз
ќандай ±лттарѓа туысќанбыз, ќан
жаѓынан кімдер бізге жаќын де-
ген сауалдар бізді ‰немі мазалай-
ды. Осыѓан келгенде еріксізден
к‰мілжіп ќалатын єдетіміз таѓы
бар. ¤йткені, ќолымызда ешќан-
дай дерек жоќ. Єњгіме айтатын
болса да, ќ±р сμзбен ќуырдаќ
ќуырмай, дерекке с‰йене оты-
рып, "Біздер осындай болѓанбыз"
деп ел-ж±рттыњ алдында мєлім
етіп жатсаќ, ќандай ѓанибет бо-
лар еді.

Антропология ѓылымыныњ
ауќымы ‰лкен сала. Ол ана
ќ±рсаѓына пайда болѓан бала-
дан адам ќањќасына дейін зерт-
тей береді. Б‰гінгі заманныњ тех-
никасы дегеніњіз, кез-келген
т‰йінді таќырыпты тарќатуѓа
м‰мкіндік туѓызып отыр. Соныњ
нєтижесінде пєни жалѓаннан
μтіп, мєњгілік мекенінде жатќан
ќањќаныњ ол жерде ќанша жат-
ќанын тап басып айтуѓа єбден
болады. Осындай негіздерге

с‰йенген О.Смаѓ±лов аѓамыз
кейбір азаматтардыњ ќазаќ деген
биологиялыќ т±рѓыда жоќ ±лт деп
ауыздыѓа сμз бермей ж‰рген
кейбір тоѓышар пікір айтушылар-
дыњ пікірін жоќќа шыѓарады.
Тіпті, ондай азаматтардыњ ара-
сында біздіњ ±лтты моњѓолдар
немесе ќалмаќтардыњ ±рпаѓы
деп айтатындар да кездеседі.
Оныњ барлыѓы бекершілік екен.
Ол кісі еліміздіњ барлыќ μњіріндегі
ќазаќтардыњ бейнелерін, ќан
ж‰йелерін, тіс ќ±рылыстары, тері
бедерлері, дєм сезімдеріне дейін
зерттеген екен. Соныњ нєтиже-
сінде бір ѓылыми ењбек дайын-
даѓан.

Оразаќ аѓамыз ±заќ жылдар
бойѓы ењбегінде еліміздіњ барлыќ
μњірін аралап, онда т±ратын
адамдарды жан-жаќты зерттеп
ќайтќан. Нєтижесінде базбіреу-
лер айтып ж‰ргендей, ќазаќтыњ
ќаны бір-біріне сєйкес келмейді
емес, керісінше, олардыњ бір-
бірінен ешќандай айырмашы-
лыѓы жоќ екеніне кμз жеткізген.
Ќазаќ деген антропологиялыќ
т±рѓыдан осыдан 4 мыњ жылдан
бері μмір с‰ріп келе жатќаны
дєлелденген.

Жалпы алѓанда, ќазіргі ќазаќ-
тардыњ бейнесінде кμне евро-
пойдтыќ жєне кірмелік жасаѓан
моњѓолойдтыќ элементтер ќатар
келеді. Адамзат негізінде ‰ш рас-
саѓа (нєсілге) бμлінеді. Аѓамыз-
дыњ айтуынша, біздіњ ата-баба-
ларымыз осыдан 4 мыњдай жыл
б±рын таза европойд болѓан
кμрінеді. Ол кісі ќањќа мен дене
ќ±рылысына келгенде бізге ќыр-
ѓыз бен ноѓайдыњ жаќындыѓын
айтады. Ќан жаѓынан бізге жаќы-
ны башќ±рттар мен ќалмаќтар
екен.

Б±л таќырыпты біз ж‰йелі
т‰рде жалѓастыра бергеніміз
артыќ емес. ¤йткені, сол арќылы
ежелгі кезењнен бергі бет-бей-
немізді танып, ±лттыќ ерек-
шелігімізді сараптай аламыз
емес пе?!

Єділжан ‡МБЕТ.

Ќостанай облысы єкімдігі "Єкімдіктіњ
2015 жылѓы 23 ќарашадаѓы № 504
"Су объектілерін оќшауланѓан немесе
бірлесіп пайдалануѓа конкурстыќ не-
гізде беру" мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
мет регламентін бекіту туралы" ќаулы-
сына μзгерістер енгізу туралы" жєне
"Єкімдіктіњ 2015 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№ 503 "Жер‰сті су объектілері жоќ, біраќ
ауызсу сапасындаѓы жерасты сулары-
ныњ жеткілікті ќоры бар аумаќтарда
ауызсумен жєне шаруашылыќ-т±рмыс-
тыќ сумен жабдыќтауѓа байланысты
емес маќсаттар ‰шін ауызсу сапасын-
даѓы жерасты суларын пайдалануѓа
р±ќсат беру" мемлекеттік кμрсетілетін
ќызмет регламентін бекіту туралы"
ќаулысына μзгерістер енгізу туралы"
ќаулыларыныњ жобалары Ќостанай
облысы єкімдігініњ сайтында
www.kostanay.gov.kz орналастырылѓан.

Шєкірттері мєњгі есте саќтай-
тын ±стаздардыњ бірі –  Насыр
Ємірхамзин  болатын. Аѓай
жайында б‰гінгі к‰ні жиі еске
алып, соњѓы ќоњырау жаќын ќал-
ѓанда сол кездіњ ±стаздары есіме
оралады. Ол кісініњ білімі мен μне-
гесі келер ±рпаќќа ‰лгі боларлыќ
таѓылымы бар деп айтуѓа т±рар-
лыќ.

Насыр Ємірхамзин соѓыс  оты-
нан  жігер  алып, елін  саѓынып
оралѓан  аѓай  ењбекке  ќ±лшына
кіріседі. Сол  кезде Аманкелді ауда-
нына ќарасты Ќайѓы ауылыныњ
Мереке орта мектебінде директор-
лыќ  ќызметін атќара ж‰ріп, мек-
тепті  аудандаѓы  алдыњѓы  ќатар-
лы  білім  ошаѓы  дєрежесіне  жет-
кізу  ‰шін  кμп  ењбектенген. Осы
тынымсыз ењбекќорлыѓы арќылы
кμзге т‰сіп, Науырзым аудандыќ
оќу бμлімініњ  мењгерушілік  ќыз-
метіне  таѓайындалып  жемісті
ењбек  етеді.

Дємді орта мектебіне директор
болып ењбек ете ж‰ріп, ел балала-
рыныњ білім алып отырѓан  оша-
ѓыныњ жаѓдайы кμп ойландырып,
ќажырлы ењбегініњ арќасында,
ауыл ардагерлерініњ, ата-аналар-
дыњ  ќолдауымен екі ќабатты 480
орындыќ, сєулетті жања мектеп
‰йі ќ±рылысын бастап, талапќа
сай аяќтап шыќты. Осы мектепте
ењбек еткен 1971-1983 жылдары
аѓайдыњ алдынан ќаншама
шєкірттер білім нєрімен  сусында-
ды, болашаќќа  ќанат  ќаќты,
ќызметтес болып тєжірибе алмас-
ты.

Насыр аѓайдыњ алдынан дєріс
алѓан оќушыларынан ол кісініњ
жолын жалѓастырушы шєкірт-
тері:  Сыздыќова  Алмаг‰л – орыс
тілі  мен єдебиеті  пєні  м±ѓалімі

болып, оќушыларѓа бірнеше  жыл
μз білімін берген   ±стаз, Ещанов
Сайлаубек  м±ѓалімдік білім алып,
бірнеше  жылдар  μзі  оќыѓан  мек-
тебінде  ќызмет  атќара ж‰ріп,
μзініњ ж±мысќа ќабілеттілігін
кμрсету арќылы аудандыќ оќу
бμлімінде, одан єрі жоѓарылап
ќазіргі уаќытта облыстыќ мєсли-
хатта ќызмет атќаруда, Боран-
баева Ажар μмір жолын μзі оќыѓан
мектепте ±стаздыќпен бастаѓан.
Айта  берсе,  аѓайдыњ  алдынан
μткен  белгілі  азаматтар  кμптеп
саналады.

Аѓайдыњ  ењбегі сол уаќыттыњ
μзінде еленіп, 1978  жылы   Ќазаќ-
стан  м±ѓалімдерініњ  5 съезіне  де-
легат  болып  сайланса,  ал  1980
жылы  оќу  аѓарту  саласындаѓы
кμп жылѓы  ењбектері  ‰шін "Ќазаќ
ССР-ныњ  ‰здік  оќытушысы,   1985
жылы "Кењес Одаѓыныњ  халыќ
аѓарту  ісініњ   ‰здік  оќытушысы"
атаѓын  алѓан.  Б±дан  басќа   ¦лы
Отан  соѓысыныњ  ардагерін   елеп-
ескерген еліміз  ¦лы Отан соѓысы-
ныњ  екінші  дєрежелі орденімен
жєне єрт‰рлі дєрежелі 13 медаль,
бірнеше маќтау  ќаѓаздарымен
марапатталѓан.

М±ѓалім  –  мамандыќ, ±стаз-
дыќ  –  ќасиет. Аѓайдыњ  жолын
ќуѓан баласы Ѓабит  Єулиекμл
ауданына  ќарасты Тимофеев
ауылыныњ Тимофеев орта мекте-
бінде мектеп директоры ќызме-
тінде ж‰ргенін сырттай   естіп,
ќуанып ќалдым.   Жаќсы ±стаз-
дыњ жарќын бейнесі мыњдаѓан
шєкірттерініњ мєњгілік ж‰регінде
саќталмаќ.

Бахытжан РАХМЕТАЛИНА,
Дємді орта мектебініњ

зейнеткер ±стазы.
Науырзым ауданы.
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Облыста бірінші орынды 
иеленді

Хамитбек 
 МҰСАБАЕВ 

Биылғы Ұлттық бірыңғай тестілеу 
Аманкелді ауданында жоғары деңгейде 
өтті. Оған мектеп бітірген 147 оқушы-
ның 89-ы, яғни, 60 пайызы қатынасты. 

ҰБТ қорытындысы бойынша 
оқушылардың орташа баллы – 93,6, 
білім сапасы – 71,3 пайыз болды. Был-
тырғы жылмен салыстырғанда биылғы 
көрсеткіш ауданның өзінде ғана емес, 
облыстағы барша аудандар арасында 
жоғары болып отыр. 

Аудан бойынша 3 оқушы 121 балл 
жинаса, 27 оқушы 100-ден жоғары 
 баллды алды. 

«Алтын белгіге» ұсынылған 9 үміт-
кердің 7-уі өз білімдерін қорғай білді. 
Атап айтқанда, олар: Б.Қолдасбаев 
атындағы орта мектептің түлектері 
– Таңшолпан Қоңыртаева, Гүлжихан 
Рафкатова, Жаңа ауыл жəне Жалдама 
орта мектептерінің түлектері – Дана 
Сəлімова мен Алдияр Исабаев, Аман-
келді орта мектебінің түлектері – Ақба-
ла Бекболатова мен Аида Мінайдаро-
ва, Нұртөре Ақжановтар. 

Аудан бойынша ең жоғары балл 
жинаған оқушылар – Жалдама орта 
мектебінің түлегі Шерхан Рахымбек, 
Нұртөре Ақжанов, Ақбала Бекбола-
това. Олар əрқайсысы 121 баллды 
еншіледі. 

Отандық «KAZSAT-3» спутнигіне 
ауыстыру басталды

Қазақстан Республикасы телера-
дио хабарларын таратудың ұлттық 
операторы «Каз телерадио» акцио-
нерлік қоғамы Аманкелді ауданы 
бойын ша өзінің  сандық каналдары-
ның «Intelsat-904» спутнигінен отандық 
«KazSat-3» спутнигіне ауыстыруды 
бастады. Соған байланысты ұлттық 
сандық телевидение қызметтерін пай-
даланатын тұрғындар 2016 жылдың 1 
қыркүйегіне дейін өз жабдықтарына 
«KazSat-3» спутнигінің техникалық 
талаптарына сəйкес қажетті ауысты-
руларды жүргізуі қажет екені белгілі. 
Жаңа геостационарлық позициясы 

58,3 градусқа тіркеледі.
Аманкелді ауданы бойынша бел-

гілі маман Рахметолла Нарбаев ау-
дандағы телеканалдарды шетелдік 
спутниктен отандық  «KazSat-3»  жер 
серігіне ауыстырып жатыр.

Ауыстырылған теледидарлардың 
хабарларды көрсету сапасы өте жоға-
ры деңгейде. Сондықтан аудан тұрғын-
дары Р.Ə.Нарбаевқа тапсырысты көп-
теп беруде.

Рахметолла Əмірұлы – ұзақ жылдар-
дан бері осы салада жемісті қызмет етіп 
келе жатқан білікті маман, іскер азамат. 
Оның қызметіне тұрғындар дəн риза.

Екінші орынды еншіледі
Облыстық Марал ишан мешітінде 

өткен құран оқу жарысына Аманкелді 
ауданындағы Сатыбалды ишан атын-
дағы «Тəубə» мешітінің шəкірті Əбдіға-
мит Əли де қатысқан еді. Ол Б.Қол-
дасбаев атындағы орта мектептің 9 
сыныбын тəмəмдап, 10 сыныпқа көшіп 
отыр. 

Жарысқа 30 жасқа дейінгі азамат-
тар қатысқан болатын. Сол жарыста 
Əли өзінің құранды көркем оқу ше-
берлігін көрсетіп, екінші орынды жеңіп 
алды. 

Қасиетті Құран Кəрімді бала жа-
сынан жанына серік етіп келе жатқан 

білімқұмар Əбдіғамит  Əли болашақта 
қари болуды армандап жүр. Оның əже-
сі көпбалалы зейнеткер ұстаз Гүлназия 
қажы имандылық жолын ұстанған. Ал 
марқұм атасы Мұхтар Əбдіғамитов 
болса, дін жолындағы азамат бола-
тын.  Əлидің бабасы Нұрқан пірадар-
ды Торғай-Қостанай елі жақсы біледі. 
Кезінде коммунистік-кеңестік билік 
уақытында да бұл кісі асыл дінімізді 
насихаттап, бес уақыт намазын оқып, 
аудан халқына үлгі көрсеткен болатын. 
Енді, міне, сол кісінің бір ұрпағы Əли 
аталарының діндарлығын болашақта 
жалғастыруға ниет етіп отыр.

Əткеншек тепкен əжелер
Фотоэтюдті  түсірген  М.ЖҮНІС.

Жедел-алдын алу 
шарасы өтті

Облыс полицейлері  «Подучетник» 
жедел-алдын алу шарасын өткізді. Үш 
күнде тəртіп сақшылары есепте тұрған 
4286 адамды тексерді. ОІІД жергілікті 
полиция қызметінің бастығы, полиция 
полковнигі Н.Исмағұловтың айтуын-
ша, операцияның мақсаты – оперативті 
жағдайды тұрақтандыру жəне бұрын жа-
засын өтеген адамдардың қайталап қыл-

мыс жасауына жол бермеу,  жасөспірім-
дер қылмыстылығының алдын алу. 

Жергілікті полицейлер жеке алдын 
алу жұмысымен айналысып, 4 мыңнан 
астам адамды тексерді. Учаскелік инспек-
торлар есепте тұрғандарды тұрғылықты 
жері бойынша тексерді. Жедел-алдын алу 
шарасы кезінде теріс қылығымен көзге 
түскен 453 адам есепке алынды. 4 адам  
нашақорлықтан жəне маскүнемдіктен ем-
деуге жіберілді, есептегі бір адам коло-
нияға қайтарылды. Тағы 4 адам полиция 
қадағалауына алынды.

«ҚОСТАНАЙ ТАҢЫ» 
газетіне жарнама бергіңіз келсе, мына 

телефондарға хабарласыңыз:

54-33-22, 54-99-69 (факс), 54-73-36
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