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Қымбат 
      ДОСЖАНОВА
Облыс әкімі Архимед 
Мұхамбетов биылғы жылғы 
ел алдындағы есеп беру 
жиналысында «Көркейе бер, 
Қостанай» акциясының тұсауын 
кескен болатын. Оның мақсаты 
– қостанайлықтарды кіндік 
қаны тамған өз ауылы немесе 
қаласын көркейтуге шақыру. 

Жуырда Аманкелді ауданының жаста-
ры өздері өсіп-өнген, өмірдегі алғашқы 
қадамдарын бастаған туған жерлеріндегі 
көмекке мұқтаж отбасыларға азық-түлік 
алып берді. Астана, Қостанай, Атырау, 
Алматы қалаларында жұмыс істеп жүр-
ген жастар туған ауылдарына тамшыдай 

болса да көмек берейік деп шешкен. 
Республикамыздың әр аймағында 

қызмет етіп жатқан жастар фейсбук әлеу-
меттік желісінде Батпаққара тобын құрған 
болатын. Осы топтың белсенділері – 
Әсел Белғожина, Бақытнұр Әлібай, Иса-
тай Әбілтаев, Батырxан Қасымов, Ди-
дар Байжанова, Еркебұлан Зұлқарнаев, 
Бекболат Хасенов, Мөлдір Дүйсенбаева, 
Дархан Әжібеков, Айбек Таңатбаев және 
Біржан Мешелов. Аталған жастар Аста-
нада басқосып, ақылдаса келе әркім өз 
шамасына қарай ақша жинайды. Аудан 
орталығындағы мешіттен жағдайы төмен 
отбасылар туралы мәлімет алады. Ауыл 
тұрмысына қажетті көмір, азық-түлік сатып 
алып, үлестірді. 

– Біз асып-тасып жатқан бай емеспіз. 
Бірақ ниетіміз түзу. Ауданымыздың жаста-

ры жақсылық жасауға әрқа-
шан дайын екендерін білдірді. 
Мұндай игі іс-шаралар өз 
жалғасын табарына сеніміміз 
мол, – деп жазды Біржан Ме-
шелов фейсбуктегі парақша-
сында. 

Адам баласы жасаған 
қайырымдылықты аз-көп, 
жақсылықты үлкен-кіші деп 
бөлмесе керек. Туған ауыл-
дарынан жырақта жүрген 
жастардың бұл бас тамасы 
көңіл қуантады. Облысымыз-
дың әрбір перзенті өскен ор-
тасына аз да болса жақсылық 
жасай білсе, Қостанайымыздың көркейе 
берері анық. Бейімбет Майлин айтып кет-
кен «Гүлденсе ауыл, гүлденеміз бәріміз» 

деген ұран сөздің жалғасы осы болса ке-
рек. 

СУРЕТТЕ: бастамашыл жастар 
ауылдастарына көмек көрсетуде.

КӨРКЕЙЕ БЕР, ҚОСТАНАЙ!

Жақсылық  жасауға  асық

Жандос 
      ЖҮСІПБЕК

Қостанай облысының әкімі Архимед 
Мұхамбетов Иран Рес публикасынан 
келген кәсіпкерлерді қабылдады. Жиынға 
облыс әкімінің орынбасарлары мен 
ауылшаруашылық басқармасы өкілдері 
қатысты. 

Жалпы, Иран Қазақстанның экономикадағы әлеуетті әріп-
тесі, сенімді серіктесі саналады. Қос танайдың астығын сатып 
алушы елдердің бірі. Былтырғы жылы бұл елге Тобыл өңірінен 
130 мың тонна бидай жөнелтілген. Алайда, олардың біздің 
облыс  жайлы ақпараттары аз көрінеді. Өңір басшысы әңгімені 

әуелі меймандарға Қостанайды таныстырудан бастады. Ауыл-
шаруашылық саласындағы мүмкіндіктері туралы түсінік берді.

– Қостанай облысы Қазақстанда ұн өндірісі бойынша 
1-орында, майлы дақылдар өндіру жөнінен 3-орын алады. 
Егістік жерлер жеткілікті. Биылғы егіс науқанына да даярлық 
ойдағыдай. 4 млн. 100 мың га жерге тұқым себіледі деп көзделіп 
отыр. Жалпы, өңір индустриялы- аграрлық бағытта дамуды оң 
жолға қойған. Инвестиция тарту, мемлекеттік бағдарламалар 
арқылы шағын және орта бизнесті дамыту да басты назарда. 
Ауылшаруашылық өнімдерін қайта өңдеуге екпін салынып 
отыр. Тек бұл мақсатқа технология лардың талапқа сай жаңар-
тылғаны ғана керек. Көп зауыттар 30 жыл бұрын салынған. Бұл 
да жүре келе шешімін табатын мәселелер, – деді өңір басшысы. 

Иранның АШМ өкілдеріне А.Мұхамбетов өз ұсыныстарын 

айтты. Біріншіден, ирандықтарға бидай сатып алу көлемін 
ұлғайтқан жөн. Өйткені, облыстың 2 немесе 3 млн. тоннаға 
дейін астық экспорттауға әлеуеті жетеді. Екіншіден, оларға 
біздің өңірде бидай, майлы дақылдар егіп, өңдеп, өздеріне және 
басқа да елдерге экспорттауға келісім беретіндігін айтты.  

– Қазіргі таңда жерлестеріңіз – «КазИрАгро» компаниясы 
Жітіқара ауданы маңынан жер алып, егін егуге кіріскелі отыр. 
Сіздердің де бізбен әріптес болуларыңызға мүмкіндіктеріңіз 
бар. Жерді заңды түрдегі бәссаудаға қоямыз. Өз технология-
ларыңызбен өнім алуларыңызға жол ашық болады. Іргелес 
жатқан Ресей нарығы ауқымды. Кедендік бекеттерде  кедергі 
жоқ. 

Суретті түсірген Айбек Жүзбай.
2-бет.

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Ирандықтар әріптестік ниетте
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Оныњ ‰стіне, ішкі нарыѓымыздыњ μзі де анау
айтќандай шаѓын емес. Инвесторларды ќабылдай-

тын арнайы аймаќтыќ орталыќ ќ±рмаќшымыз.
Жалпы, облысќа инвестиция ќ±ю, μзара єріптестік, сау-
да сєтті ж‰зеге асады деп ойлаймын, – деп т‰йді μњір
басшысы.

М±нан соњ сμз алѓан мейман Сеит Али Акбар Хюсей-
ни μзініњ тілек-талаптарын жіпке тізді.

– Ќазірдіњ μзінде Иран ‰кіметі кμптеген мемлекетпен
келелі келіссμздер ж‰ргізіп, фермерлер ж±мысќа
кіріскен. Соныњ ішінде Ќазаќстанѓа бμлініп отырѓан на-
зар ерекше. Жылына 250 мыњ тонна астыќ алсаќ, соныњ
белгілі бір ‰лесі сіздерге тиесілі. Біздіњ елде майлы да-
ќыл μнімдері жетіспейді. Майы да, т±ќымы да. Иранда
егіс технологиясы жаќсы дамыѓан. Маќсатымыз айќын
– сыртќы елдермен байланысты к‰шейту. Сіздердіњ зањ
ж‰зінде ќолдап-ќуаттауларыњызбен Ќостанайда ж±мыс
бастаѓымыз келеді. М‰мкіндігі туса, осы μњірдіњ кєнігі
диќандарымен дидарласа кеткенді жμн санаймыз, – дейді
Хюсейни мырза.

Ирандыќ инвестор Ќостанайдан ќ±нарлы жер с±рай-
ды. ‡ш жыл бойы Тобыл топыраѓына майлы даќылдар
т±ќымын сеуіп кμргісі келеді. Сєтін салса, Ќостанай ќазаќ
даласындаѓы олар соќа салатын екінші жер болмаќ. Жам-
был облысында ж‰гері егу ќамына кірісіп жатыр екен...
Сμзін ќорытындылай келе, мейман таѓы бір б±йымтай-
ын айтты. Тапшылыќ сезілуіне байланысты, 10-15 мыњ
тонна зыѓыр с±рады. Тек ќ±н халыќаралыќ баѓаѓа сєйкес
болса деген тілектерін де жасырмады.

Ќай т±сынан алып ќараѓанда да, б±л жиынныњ олар
‰шін мањызы аса зор екенін айтып, алдын ала алѓысын
білдірді. Сμз т‰йіні – ±сыныстар мен ауызша келісімдер
арќылы меморандум аясында ымыраласып, ќос елдіњ
АШМ-іне жеткізсек деген  тілектері бар.

– Бізде жыл наурыз айында ќорытындыланады.
Єйткенмен, уаќыттыњ тыѓыздыѓына ќарамастан, елші-
леріњіздіњ арќасында келешек ‰шін келелі кездесуге ар-
найы келдік. Бєрі ойдаѓыша боларына сенім білдіремін.
Ал, енді ирандыќтар да сіздердей меймандос халыќ, бізге
ќонаќќа келіњіздер, – деді Хюсейни мырза.

Ирандыќтар єріптестік ниетте

К¤КТЕМ ШУАЃЫ

Табиѓат тамашасымен
т±спа-т±с келетін 8-ші наурыз
– Халыќаралыќ єйелдер к‰ні
мейрамы барша нєзік жанды-
ларѓа ерекше ќуаныш сый-
лайтыны сμзсіз. Айтулы мере-
ке ќарсањында Е.¤мірзаќов
атындаѓы облыстыќ филар-
мониясыныњ шыѓармашылыќ
тобы концерттік баѓдарлама
ќойды. Алдымен, Ќостанай
облысыныњ єкімі Архимед
М±хамбетов ардаќты єжелер-
ді, аяулы аналарды, ќызѓал-
даќ ќыздарды тμл  мерекеле-
рімен ќ±ттыќтады.

– Ана – μмір кілті. Ќазаќ халќыныњ тарихында
есімдерін алтын єріппен жазып кеткен арулар
ќаншама. Тарихќа кμз салсаќ, Т±мар патшайым,
ќала берді, Домалаќ ана есімі бірден ойѓа орала-
ды. ¦лы Абайды тєрбиелеген Зере мен ¦лжан,
ќайсар ќыздар Мєнш‰к пен Єлияны да мысалѓа
келтіреміз. Біздіњ облысымызда да єйелдер
ќауымы ер азаматтардан кем т‰сіп жатќан жоќ,
тіпті, иыќ тірестіре, μнімді ењбек етіп келеді.
¤ндірісті μркендетіп, кєсіпкерлікті кμркейтіп, ме-
дицина мен білім беру баѓытына с‰белі ‰лес ќосып,
μз кєсібініњ наѓыз білікті мамандары атанѓандарын
ќосыњыз. Спортты серік еткен азаматшалар да аз
емес. Ќ±ќыќ ќорѓау саласы мен мєдениетті дамы-
ту ісін ілгерілетіп ж‰ргендердіњ, журналистиканыњ
ж‰гін арќалаѓандардыњ да басым бμлігі єйелдер
ќауымы екені еш талассыз. Отбасыныњ ±йытќысы
бола білген алтын ќ±рсаќ аналарѓа, ќоѓамдыќ
шаралардыњ єрдайым басы-ќасынан табылатын
белсенділерге, кєсіпкерлікті ќолѓа алѓан іскер
єйелдерге, бір сμзбен айтќанда сан салада табыс-
ты ењбек етіп ж‰рген асыл жандарѓа ќ±рметіміз
шексіз. Осынау мерекелеріњізбен шын ж‰ректен
ќ±ттыќтаймын! – деді ол.

Мереке иелеріне мемлекет тарапынан кμп кμњіл
бμлініп, ‰лкен ќолдау кμрсетіледі.

Жарыќ  д‰ниеге  жања  "μмір" єкеліп, тєлім-тєр-

биеніњ μзегі бола білген аналарѓа ел Президентініњ
жарлыѓымен "Алтын алќа", "К‰міс алќа" мемлекеттік
наградалары табысталады. Осы шарада облыс
єкімі бес ќыз жєне екі ±лды μмірге єкелген Кємшат
Н±рбаеваны, бес ±л, екі ќыздыњ анасы Анастасия
Михайлишинаны, алты баласын баѓып-ќаѓып
отырѓан Г‰лмира Ќалиеваны жєне алты ±лдыњ
анасы Ж±мак‰л Тμлеубаеваларды марапаттады.

Аналардыњ ќ±рметіне єншілер мен єн-би топ-
тары μнерлерін ортаѓа салды. Сондай-аќ, т‰рлі
салада  ењбек  етіп ж‰рген ерлер бейнежазба ар-
ќылы ќ±ттыќтау жолдады. Олардыњ арасында
ќарапайым кμше тазалаушыдан армия генералы-
на дейін бар.

Салтанатты жиын соњында к‰тпеген жаѓдай
болды. Астана жєне Семей ќалаларында Отан
алдындаѓы борышын абыроймен μтеп жатќан
ќостанайлыќ екі сарбаз – Шерхан Тыйыштыќов
пен Ерболат Д‰йсенбай ќысќа мерзімге р±ќсат
алып, аналарын ќ±ттыќтауѓа келіпті. Єскерде
ж‰рген ±лдарынан г‰л шоѓын алѓан аналардыњ
жанарына жас келді, ал олар μз кезегінде осын-
дай кездесуге м‰мкіндік жасаѓан Ќостанай облы-
сыныњ єкімдігіне алѓыстарын білдірді.

СУРЕТТЕ: мерекеден кμрініс.
Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.
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БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІ

Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

Бір к‰ні  ќала мектебі-
ніњ жоѓарѓы сыныптары-
на  сабаќ беретін тарих-
шы-м±ѓалім оќушылар-
дыњ пікірсайыс клубы-
ныњ басќосуына ертіп
апарды. Кілењ μндірдей
балауса жастар.  Бір-бірі-
не ќарама-ќарсы шартты
екі топќа  бμлініп алып, пі-
кірталастыра жμнелді. Ба-
ла дейтін де емес, сμздері
т‰йеден т‰скендей екен.

– Мынаны мойындайыќшы, біз μркениеттен кешік-
кен ±лтпыз.  Бес ѓасыр кеш ќалдыќ. Ата-бабаларымыз
сан  ѓасыр бойы ќасыќ ќаны ќалѓанша соѓысумен, жау-
гершілікпен, μз ішінде дау-жанжалмен  μтті. "Хандары
да, халќы да ѓылым, μнерді керек ќылмаѓан. Бірімен-бірі
жауласып, басќа берекелі ж±мыс ойланбаѓан. ¤зге
ж±рттар ілгері басќанда, ќазаќ кері басќан" – деп жаз-
ды Ахањ (Байт±рсынов). Батысшылдар кμшпелі халыќты
"тарихи дамудан тысќары ќалѓан ќауым" деп те баѓала-
ѓан. Ащы болса да осында шындыќтыњ ±шќыны бар.

– Т±ра т±р, асыќпа. Ата-бабамыз соѓысса – ±лан-
ѓайыр жерге, жоралы елге ие болдыќ! Б‰гінде жер кμлемі
жаѓынан  жаћандаѓы  м±ќым  елдіњ   ќатарында  9  орын-
дамыз.  Тілі  бар,  т‰рі  бар ±лтпыз. Жер ж‰зі мойында-
ѓан, кμп елмен дипломатиялыќ ќарым-ќатынас орнат-
ќан дербес, тєуелсіз мемлекетпіз.

– Д±рыс-аќ. Ыќылым кезден-аќ ел болып, ірге
кμтердік демесек,  отырыќшылыќќа кμшпедік, ќала
т±рѓызбадыќ... Зауыт-фабрика салмадыќ, машина-трак-
тор, ќ±рал-жабдыќ жасамадыќ. Ахањныњ "ѓылым-μнерді
керек ќылмадыќ" деп ашынатыны сондыќтан болар.
Ќарасањыз, д‰ниеж‰зіндегі μркениетті мемлекеттердіњ
дені ерте бастан-аќ отырыќшы болѓан. Сμйтіп μскен-
μнген, дамыѓан. Адам баласына μмір с‰рудіњ керек-жа-
раѓыныњ денін жасап шыѓарѓан солар. Атом ќаруы да
солардыњ ќолында. Ќазір к‰ші де, мысы да басым елдер
солар.

– Керісінше сайын далада емін-еркін  ѓ±мыр кешкен
±лтымыз кењ пейілді, аќ жарќын адами ќасиетті, салт-
дєст‰рлі, єдет-ѓ±рпты, ѓажайып єн-к‰йлі, рухани жаѓы-
нан ќазыналы ж±рт.

– Кμшпеліліктіњ ±лтќа тигізген зардабы: жан саќтау,
μмір с‰ру кілтін тμрт т‰лік малдан ѓана тапќан. Табиѓат-
тыњ  оњай єрі дайын  д‰ниесіне єбден ‰йренген, бейім-
делген халыќпыз.  Бар болѓаны сол, басќаны ќажетсін-
беген. Сондыќтан да амандасќанда алдымен "мал-жан
аман ба?" дейміз.  Техникалыќ прогресстен аулаќ
ќалдыќ. Осынау біртектілік  кесепатты жалќаулыќќа,
μзара алты баќан алауыздыќ-бодандыќќа апарып ±рын-
дырды.  Сμйте т±ра єлі к‰нге дейін бодандыќ санамен де
басќа ж±ртќа м±рын ш‰йіреміз, менсінбейміз.

–  Рас,  ол шындыќ. Дегенмен де ±лтымыз тарихи ез-
гілерден, ќайѓы-ќасіреттерден жойылып кеткен жоќ.
Аман шыќтыќ. Отырыќшылыќќа кеш болса да кμшіп,
техника-технологияны мењгеріп келеміз. ¤ркениетті ел-
дерде бала оќытып жатырмыз. Елбасы айтќан єлемдегі
30 озыќ елдіњ ќатарынан кμрінуге ±мтылысымыз,
"Мєњгілік ел" болу – асќаралы асыл  м±ратымыз.

– Б±л, сμз жоќ, жарќын стратегия.  Біраќ... Осыдан
100 жыл б±рын  Семей семинариясыныњ студенттері
Ж‰сіпбек Аймауытов пен М±хтар Єуезов: "...ќазаќта
ќалып т±рѓан μзгеше мінездер: тілі айтќанды ќолы ќыл-
майтын – т±раќсыздыќ, ±йымсыздыќ, басынан  аспай-
тын – μзімшілдік,  ездік" деген. М±ны басќаша  айтќан-
да, ќазаќта сμз кμп, іс аз.  Мінез азды: берген уєдесінен
айнып кетеді, жаѓымпаздыќ, жарамсаќтыќ μршіп т±р.

– Бєрібір, ќалайыќ-ќаламайыќ  ќазаќ менталитеті
μзгереді. Жања сапалыќ кμрсеткішке ие болады. Сол
‰шін жаќсыѓа ќарай икемделуді насихаттайыќ.  Ќазаќ-
тыњ ќолынан бєрі де келеді. Ѓарышќа ±штыќ. Америка-
лыќ НАСА электроника саласыныњ майталманы Алдан
Сапарѓалиевты Нобель сыйлыѓына ±сынды. М±ндай мы-
салдар кμбейіп жатыр.

– Біраќ... селќостыќ,  ќатігездік кμбейіп барады. ''¤нер
тап, оќы, харакет ќыл, тєрбие ал, ынсапты адам бол'', ''Ха-
лыќтыњ ќамын же, адам баласын бауыр т±т, адамшы-
лыќќа ќызмет ет'' – деген абыз Абайдыњ сμзі неге
дєрменсіз? Неге аяќасты?..

Дєл осы т±ста меніњ ±ялы телефоным ќоњыраулатып,
ортадан шыѓуѓа тура келді.

Ќасќырбай
              ЌОЙШЫМАНОВ

1-бет

Тєуелсіздіктіњ 25 жылдыќ ме-
рейлі жылында елімізде т±њѓыш
рет мерекеленген Алѓыс айту
к‰ніне орай Аманкелді мемори-
алдыќ м±ражайында "Жаныњда
ж‰р жаќсы адам" атты дμњгелек
‰стел μтті. Басќосуѓа ењбек арда-
гері  Ѓалымжан Ж‰нісов пен ар-
дагер ±стаз, "Спорт саласыныњ
‰здігі" тμсбелгісініњ иегері  Жењіс
Махатов  жєне Б.Ќолдасбаев
орта мектебініњ 6-8 сынып

оќушылары ќатысты.
Мерекелік жиында м±ражай

ќонаќтары ауданымыздыњ 88
жылдыќ тарихында осы μњірдіњ
єлеуметтік-экономикалыќ дамуы-
на ‰лес ќосып, єр салада атќар-
ѓан жемісті ењбектері  жайлы ес-
теліктер айтты. Ќоѓам бірігуініњ,
азаматтыќ татулыќтыњ, ќоѓамдыќ
келісімніњ, ќазаќстандыќ біре-
гейлік пен бірліктіњ ныѓаюыныњ,
"Мєњгілік Ел" жалпы±лттыќ патри-

оттыќ идеясы ќ±ндылыќтарыныњ
жєне халыќтыњ жалпы±лттыќ
игілігі ретінде жања ќазаќстандыќ
патриотизмніњ принциптерін бе-
кіту маќсатында μткізіліп отырѓан
мерекелік іс-шара соњында мек-
теп оќушылары μздерініњ алѓыс
сезімдерін туѓан жер, Отан тура-
лы μлењ жолдарымен білдірді.

Ќ.ЄБЖАНОВА.
Аманкелді ауданы.

Аѓа ±рпаќ μкілдері
жастармен кездесті
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 Педофилдерді сайттан табасыз
Ќазаќстанда кємелеттік жасќа толмаѓандарды жыныстыќ ќаты-

насќа мєжб‰рлеген адамдар туралы интернет сайт пайда болуы
м‰мкін. Б±л туралы б‰гін Алматыда сот ж‰йесін жетілдіру таќы-
рыбында μткен халыќаралыќ конференция барысында ЌР Бас
прокурорыныњ бірінші орынбасары Иоган Меркель мєлім етті.
"Осындай маньяктар туралы мєлімет жазылѓан сайт пайда бола-
ды. Кез-келген адам сайттан ол туралы мєлімет алып, фотосын
кμре алады. Б±л халыќаралыќ тєжірибе жаќсы нєтиже беріп ке-
леді. Ќазір осыѓан ќатысты зањ жобасы єзірленіп жатыр", – деді
ол.

Балалы ананы кμлік ќаќты
Ќостанай ќ. Маяковский  кμшесінде "Лада Калина"  кμлігі

6  жасар  баласын кμтерген жас ананы ќаѓып кетті. Зардап шек-
кендер ауруханаѓа тез жеткізілгенімен, ауыр жараќат алѓан бала
ес жимастан кμз ж±мѓан. Ал, анасы ауыр халде жатыр. Полиция
ќызметкерлері тізгінге ие бола алмаѓан ж‰ргізушіні ќ±рыќтады.
¤ткен жылы 13 жасар жеткіншек Єлішер Саматов та осы кμше
бойында жан тапсырѓан еді.

Судьялар таѓайындалды
Облыста. ‡стіміздегі жылдыњ 25 аќпанындаѓы Елбасыныњ

Жарлыѓымен  осыѓан  дейін  прокуратура  органында ќызмет
атќарѓан Е.Маќамбетов Жітіќара аудандыќ сотыныњ судьясы,
Ж.Айданова Ќамысты аудандыќ сотына, Ќараѓанды облысыныњ
сотында бас маман болып ќызмет атќарѓан Ж.Достияров пен
жергілікті єкімшілік полиция ќызметкері Д.Н±ртазина Рудный
ќалалыќ сотыныњ судьялары, адвокат А.Ж±рынова мен Ќостанай
аудандыќ сотыныњ бас маманы Ж.Ќисыќова ¦зынкμл аудандыќ
сотыныњ судьялары болып таѓайындалды.

113 адам ќ±тќарылды
Жітіќара. ¤ткен мереке к‰ндері тањ мезгілінде Жітіќара ауда-

ныныњ аумаѓында, Жітіќара-Ќамысты тас жолыныњ 48 шаќыры-
мында ќ±тќарушылар ќар ќ±рсауынан тас жолдыњ тазартылѓан
учаскесіне 5 техниканы с‰йретіп шыѓарды. Ќ±тќарушылар адам-
дарды жаќындау орналасќан Ќамысты ауылына дейін еріп
жеткізіп салды. Жалпы алѓанда, осы к‰ндері облыс бойынша 113
адам (соныњ ішінде 6 бала)  ќ±тќарылѓан. Зардап шеккендер жоќ.

Автоинспекторѓа айыпп±л салынды
Арќалыќ. Ішкі  істер басќармасыныњ ѓимаратында автоинс-

пектор О.Смайловќа ќатысты сот ‰кімі шыѓарылды. Сотталушы
лауазымды т±лѓа бола т±ра, кμлік ж‰ргізушісі азамат Ж-ѓа ќатыс-
ты єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ туралы хаттама толтырмау ‰шін
одан 30 000 тењге пара талап еткен. Тєртіп саќшысыныњ кінєсі
толыѓымен дєлелденіп, оѓан  1 800 000 тењге айпп±л салу жєне
м‰лкін тєркілеу жазасы таѓайындалды.Сондай-аќ, "полиция аѓа
лейтенанты" арнайы шенінен айырылды.

Кμктемгі апатты жаѓдайѓа дайын
Лисаков. Ќалада  "Кμктем – 2016" республикалыќ команда-

лыќ-штабтыњ оќу-жаттыѓуы μтуде. Кμктемгі су тасќыны салда-
рынан туындайтын тμтенше жаѓдайлардыњ зардабын жою кезін-
де іс-ќимыл жєне азаматтыќ ќорѓаныс ж‰йесініњ дайындыѓын
аныќтау маќсатында ±йымдастырылѓан шараѓа μрт сμндіруші-
лер, дєрігерлер жєне жергілікті атќарушы органдар, тμтенше жаѓ-
дайлар бμлімшелері жєне азаматтыќ ќорѓаныс ќ±рылымдары тар-
тылды. Шара барысында су тасќыны тєрізді тμтенше жаѓдайлар-
ды  жою  дайындыѓы тексеріліп, алгоритмі пысыќталды.

Игі бастама жалѓасын табады
Облыста. Ќостанай ќалалыќ мешітінде діни сауат ашу курсы-

ныњ екінші кезењі басталды. Игі бастама діни білімге жол ашса,
бір жаѓынан жастардыњ дєст‰рлі емес, μзге де жат аѓымдар жай-
лы т‰сінігін ќалыптастырады. Ќалалыќ мешіттіњ бас имамы Шо-
ќан ќажы Ємірхан оќу баѓдарламасымен таныстырып, келуші-
лерге єдеп, білім, Ислам ќ±ндылыќтары туралы біраз мєлімет-
термен ќ±лаѓдар етті. Жиырмаѓа жуыќ м±сылман жамаѓаты тегін
діни білім алады.

Мамандандырылѓан аудан-
аралыќ экономикалыќ сотыныњ
акт залында Халыќаралыќ єйел-
дер к‰ні – 8 наурыз мерекесіне
арналѓан салтанатты жиын μтті.
Іс-шараѓа судьялар, сот маман-
дары мен Ќостанай облысы сот
ж‰йесініњ ардагерлері ќатысты.

Ќ±ттыќтау сμз сμйлеген Ќоста-
най облыстыќ сотыныњ тμраѓасы
А.Мерѓалиев ќазаќстандыќ єйел-
дердіњ ќазіргі ќоѓамдаѓы, оныњ
ішінде сот ж‰йесіндегі мањызды
рμліне тоќталды.

"Ќиыншылыѓы мол судьялыќ
ќызметте ер азаматтармен иыќ
тіресе  ењбек етіп, іскерлік ше-
берлікті танытып, абыроймен сот
тμрелігін ж‰зеге асырумен ќатар
бала тєрбиесіне ‰лгіріп, жаќын-
дарына ќамќорлыќ жасап, отба-
сыныњ берекесін келтіріп ж‰рген
облысымызда  85 нєзік жанды
судья бар. Сонымен ќатар сот
ќызметкерлері арасында 277
єйел-маман ењбек етуде. Б±л
сандыќ кμрсеткіштер  ќоѓамныњ
ќай саласында да єйел адам-

дардыњ кμбейгенін, яѓни єйел-
дердіњ ‰йде де, т‰з де ењбекке
араласќандарыныњ айќын
кμрінісі", – деп атап μтті А.Мерѓа-
лиев.

Салтанатты жиын барысында
8 наурыз – Халыќаралыќ єйел-
дер к‰ні мерекесіне орай, сот
тμрелігін ж‰зеге асырудаѓы ±заќ

жылѓы адал да мінсіз ќызметі
жєне облыстыњ сот ж‰йесініњ
дамуына  ќосќан ‰лесі ‰шін
Ќ±рмет грамоталарымен Ќоста-
най облыстыќ сотыныњ судья-
лары Г.Ергалиева, Б.Єбілќайы-
рова, Г.Зинина, Ќостанай ќала-
лыќ сотыныњ судьясы А.Н±р-
сайтова марапатталды. Соны-
мен ќатар бас мамандар Ќ.Тас-
тембекова мен Ж.Иманбаеваѓа
Ќ±рмет грамоталары табыстал-
ды.

Сондай-аќ, А.Мерѓалиев
Єулиекμл аудандыќ сотыныњ
судьялары О.Остапчук пен А.Ах-
метоваѓа екі бμлмелі пєтер
кілттерін табыстады.

Шара соњында Е.¤мірзаќов
атындаѓы Ќостанай облыстыќ
филармониясыныњ шыѓарма-
шылыќ тобы концерттік баѓдар-
ламасын ±сынды. Залда мереке
мен кμктемдік кμњіл-к‰й шарыќта-
ды.

СУРЕТТЕ: мерекелік салта-
наттан кμрініс.

Орны бμлек арулар

Арќалыќ ќаласыныњ
єкімі Ѓазиз Бекм±хамедов
"Кμктем – 2016" республика-
лыќ командалыќ-штабтыќ
оќу-жаттыѓу ж±мыстарын
μткізу барысында μњірдіњ
кμктемгі су тасќынына
єзірлік шараларын пысыќ-
тады.

Ќала єкімдігініњ мєжіліс
залында: ќалалыќ тμтенше
жаѓдайлардыњ алдын алу
жμніндегі комиссияныњ
м‰шелері, мекеме басшы-
лары жєне БАЌ μкілдері ќатысу-
ымен μткен кењесте ќалалыќ
тμтенше жаѓдайлар бμлімініњ
басшысы Жас±лан Єбдірахма-
нов пен аталѓан бμлімніњ бас ма-
маны Н±рлан Жаќыпбеков есеп-
терін берді.

"Наурыз" алањына ќаланыњ
барлыќ к‰ш ќ±рылымдары тай-
лы-т±яѓымен ќалмай жиналып,
ќолда бар м‰мкіндіктерін паш
етті.

Кейінгі кезде табиѓат тосын
мінез таныта бастады. Ќар жыл-
даѓыѓа ќараѓанда мол т‰сті.

ТІРШІЛІК ТІРЕГІ – ЄЙЕЛ

СУ ТАСЌЫНЫ

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

К‰н тєртібінде –
               мањызды шара

Шуаќты кμктеммен бірге
келетін керемет мереке –
8 Наурыз – Халыќаралыќ
єйелдер к‰ні. Айтулы мейрам
ќарсањында Сарыкμл
ауданында ќыз-келіншектерді
ќ±ттыќтады.

Єкімдікте μткен єсерлі шараѓа єр
салада оњ нєтижеге ќол жеткізіп
ж‰рген нєзік жандылар арнайы ша-
ќырылды. Кездесу барысында μз
істерініњ хас шеберлері жайында
ќысќаша баяндалып, олардыњ
μњірге ќосып жатќан ‰лестері
ќомаќты екендігі айтылды.

Аудан єкімініњ орынбасары Елжан Т±рабеков
аќжарма лебізін аќтарып, естелік сыйлыќтар мен
г‰л шоќтарын табыс етті.

Осылайша, ќызылды-жасылды киініп келген
олар ќ±шаќ-ќ±шаќ г‰лге оранып, ќызѓалдаќтай

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

Ќызѓалдаќтай ќ±лпыра т‰стіЌызѓалдаќтай ќ±лпыра т‰стіЌызѓалдаќтай ќ±лпыра т‰стіЌызѓалдаќтай ќ±лпыра т‰стіЌызѓалдаќтай ќ±лпыра т‰сті

ќ±лпыра т‰сті. Ќысќасы, жан-жаќтарына ш±ѓыла-
лы сєуле шашып, г‰л кμктемніњ бір кμрінісін кμз
алдымызѓа алып келгендей єсер ќалдырды.

Кездесу соњында естелік суретке т‰сіп, кμтеріњкі
кμњіл-к‰ймен тарќасты.

Сарыкμл ауданы.

Аќпан айында жауѓан жањбыр аќ
±лпаны м±зѓа айналдырып, ыл-
ѓалдылыѓын арттыра т‰сті. Сон-
дыќтан, саќтыќ шараларын аса
к‰шейтпесе болмайды. Ќала єкімі
кμктемгі су тасќынына єзірлік ша-
раларын тыњѓылыќты атќару
ќажеттігін тапсырды. Кезек кес-
тесін ќ±рып, су тасќынын сєт сай-
ын баќылауды ж‰ктеді. Су сора-
тын техникалар μзге де ќажетті
жабдыќтар саќадай сай болуы
ќажет.

Жылдаѓыдай "Ашутасты",
"Аќжар" су ќоймаларында баќы-

лауды к‰шейту ќажет.
Ќауіпті аумаќ саналатын
"Ќызылж±лдыз" ауылы-
ныњ т±рѓындарымен кез-
десу μткізіп, жанар-жаѓар
май, азыќ-т‰лік, дєрі-
дєрмек ќорын ќамту
ж‰ктелді. Ќала іргесіндегі
"Северный" поселкесінде
де ќар суынан келетін
ќауіп бар. Б‰гінде ќала
тазалыѓына жауапты "Та-
зарту" ЖШС-ніњ к‰ш-
кμліктері осы поселкеде
кμшедегі ќар ‰йінділерін
сыртќа шыѓаруѓа ж±мыл-

дырылѓан.
Бір сμзбен айтќанда, μњірде

кμктемгі су тасќынынан орын
алуы м‰мкін ќауіп-ќатерге ќала
мекемелері мен ±жымдарыныњ
дайындыќтары 100% єзірлікте
екендіктерін кμрсетті.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: "Кμктем – 2016"
республикалыќ командалыќ-
штабтыќ оќу-жаттыѓу шарала-
рынан кμрініс.

Суретті т‰сірген автор.
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Ќостанай ќалалыќ мєслихатыныњ депутаттыѓына
№3 сайлау округі бойынша ‰міткер, коммунист  Сансызбай
Кμбеген±лы Куюбаевтыњ сайлауалды баѓдарламасы

Ортаќ іске –
єлеуметтік єділдік!

20 НАУРЫЗ – САЙЛАУ

Б‰гінде  оќушылар мен сту-
дент жастар пікірталас турнирі-
не ќызыѓушылыќ танытып, бел-
сенді т‰рде ќатысу ‰стінде. Оны
біз ќазаќ халќыныњ біртуар ±лы,
алаш кμсемі  Єлихан Бμкейханов-
тыњ 150 жылдыѓына   байланыс-
ты облыстыќ білім басќармасы-
ныњ балаларѓа ќосымша білім
беру μњірлік оќу-єдістемелік ор-
талыѓыныњ  ±йымдастыруымен
μткен  пікірталас ойынында бай-
ќадыќ. Турнир ‰ш тілде μтті.
Ќазаќ тілді лигасына он бес  ко-
манда, орыс тілді лигасына он
екі  команда, аѓылшын тілді ли-
гасына тμрт  команда ќатысты.
¦йымдастырушылардыњ айту-
ынша, ењ алдымен  пікірсайыс-
шылардыњ  жан-жаќты сарапта-
ма беру арќылы азаматтыќ ±ста-
нымы мен сыни кμзќарасын ќа-
лыптастыру, мемлекеттіњ єлеу-
меттік міндеттерін шешуге бел-
сене араласу,  жеке т±лѓасын
ќалыптастыру аясында  ше-
шендік ќабілетін  арттыру.

Пікірсайыс таќырыбы Алаш
Орданыњ ќ±рылуы мен Єлихан
Бμкейхановтыњ  μміріне байла-

ЖењімпаздарЖењімпаздарЖењімпаздарЖењімпаздарЖењімпаздар

кμрсету орталыѓы μткен жылдыњ
маусым айында ашылѓанын ес-
керсек, б±л аз кμрсеткіш емес. Бір
ќуантатыны, кєсіпкерлікке білек
сыбанѓысы келетін жастардыњ
саны артып келеді екен. Мыса-
лы, м±ндай клиенттердіњ 31 пай-
ызын жасы єлі 29-ѓа жетпегендер
ќ±райды. Орталыќ маќсаты – са-
налы болашаќ иелеріне сапалы
ќызмет кμрсету.

Шалѓайдаѓы ж±ртшылыќ та ќа-
перден тыс ќалмады. Кєсіпкер-
лікті ќолдау жылжымалы орта-
лыѓы облыстыњ єр тарабына
барлыѓы 82 маршрут жасап, к‰ллі
ауданда болып, 700-ден астам
ќызмет кμрсетті. Арнайы баѓдар-
ламалар аясында талапкерлер
арнайы оќуларѓа жіберіліп,
тєжірибені Германиядан μтіп
келгендер бар. "Даму-Кμмек" баѓ-
дарламасы бойынша м‰мкіндігі
шектеулі 15 кєсіпкерге демеу-
шілік кμмектер кμрсетілгенін де
айта кеткен жμн.

¤њірлік филиалдыњ осы жылѓа
еншілеп отырѓан жоспарлары аз
емес. 2016 жылы субсидиялауѓа
1 млрд. 725 млн. тењге, кепілде-
меге 100 млн. тењге бμлініпті. Таѓы
да б±л екі маќсатќа ќосымша

Жыл бойы облыс бойынша 8,5
млрд. тењгеніњ 110 субсидиялау
келісім-шартына ќол ќойылѓан.
Сондай-аќ, сомасы 429 млн. тењ-
геге шаќ 68 кепілдеме ќ±жаты ма-
ќ±лдаудан μтіпті. Б±л цифрлар
μткен жылдардаѓыдан 2 есеге
дейін кμп. Ќаржылардыњ басым
пайызы ќайта μњдеу μнеркєсібі,
транспорт жєне ќоймалау сала-
ларына салынѓан. Ал, жобалар-
ды субсидиялау жєне кепілдеу
бойынша  Халыќ банкі, Центр
Кредит жєне Жинаќтау банкі ли-
дерлер сапын ќ±рады.

"Даму" ќорыныњ азаматтарѓа
кμрсеткен ќаржылыќтан тыс ќыз-
меттері де ауыз толтыра айтар-
лыќ. Наќтысында, облыс орталы-
ѓындаѓы Кєсіпкерлерге ќызмет
кμрсету орталыѓына аудан-ќала-
лардан ±зын саны 6113 т±лѓа ке-
њес с±рап, дєріс алып кеткен.
Кμпшілігі, єсіресе, есепшілік,
ќ±ќыќтану салалары бойынша,
бизнес-жоспар ќ±ру жолдары
жєне мемлекеттік ќолдау баѓдар-
ламасы туралы маѓл±мат жи-
науѓа келіпті. Келушілерге ќыз-
меттіњ 8198 т‰рі кμрсетілгені
ќорытынды мєліметтер ќатарын-
да тіркеулі. Кєсіпкерлерге ќызмет

Д‰ниеж‰зілік экономикалыќ даѓдарыс, т±раќсыз халыќаралыќ
жаѓдай біздіњ еліміздіњ келешегіне алањдатады. Мен – жоѓары
білімім жєне ‰лкен μмірлік тєжірибем бар, Ќазаќстан Халыќтыќ Ком-
мунистік партиясыныњ м‰шесі ретінде біздіњ партиямыздыњ саяси
баѓытыныњ ж‰зеге асуы жєне еліміздіњ єлеуметті-экономикалыќ ре-
формаларын ‰демелі т‰рде μткізуге к‰ш салуѓа дайынмын.

Меніњ ниет-маќсаттарым азаматтардыњ жігер жасампаздыѓына,
кооперация, тењдік, ќ±ќыќтыќ тєртіп жєне єлеуметтік єділеттіктіњ
тиімділігіне  с‰йене отырып, коммунистік ±жымшылдыќтыњ жєне
интернационалдыќ ±станымыныњ насихатына баѓытталѓан.

Меніњ Баѓдарламамныњ басты маќсаты – жастар ‰шін ж±мыс
орындары, ж±мыссыздыќты ењсеру жєне азаматтардыњ єлеуметтік
дењгейініњ жоѓарылауы  ‰шін єрдайым к‰рес. Ењбек адамыныњ
ашаршылыќ кμрмеуі, лайыќты жалаќы ‰шін к‰ресу.

Мен мєдениеті жєне адамгершілігі жоѓары азаматтыќ ќоѓамы-
ныњ ќ±рылуын ќолдаймын, батысшылдыќтыњ, жемќорлыќтыњ,
мєдениетсіздіктіњ етек алуына ќарсымын.

Баѓдарламаныњ басты маќсатыныњ бірі – атаулы ќорѓау ж‰йесін
дамыту жєне халыќтыњ ењ осал топтары: зейнеткерлер, м‰гедек-
тер, ж±мыссыздар мен м‰гедек балалардыњ аналарына єлеуметтік
ќолдау кμрсету бойынша мемлекеттік бастамаларын іске асыруы-
на д‰ниеж‰зілік ќолдау кμрсету.

Ќоѓамныњ негізі – отбасын ќолдау. Ќостанай ќаласыныњ т±рѓын-
дарына арналѓан сапалы жєне ќолжетімді білім мен медициналыќ
ќызмет кμрсетуін ќолдау.

Мен халыќтыќ баќылауды жєне жолдарды к‰рделі жμндеуді,ТКШ
жањѓырту баѓдарламасы бойынша ‰й коммуникациясына жμндеу
ж±мысын  ж‰ргізуді, коммуналдыќ ќызметтіњ сапасы, аќылѓа ќоным-
ды жєне єділетті тариф жєне ќажетті тауарлардыњ баѓаларын рет-
теу бойынша  ќоѓамдыќ ±йымдар ж±мысын жандандыруды ќол-
даймын.

Халќымыздыњ достастыѓын жєне шынайы интернационализм
идеяларыныњ  негізіндегі ењбекшілердіњ ынтымаќтастыѓын ќолдай-
мын!

Маѓан жєне Ќазаќстан Халыќтыќ Коммунистік партиясы ‰шін
дауыс беріњіздер!

¤мірбаян
Мен, Сансызбай Кμбеген±лы Куюбаев-

пын, 1954 жылдыњ  25 мамырында Ќос-
танай облысыныњ Мењдіќара ауданы
Красный Партизан артелінде д‰ниеге
келдім.

¦лтым – ќазаќ. 1972 жылы Ќостанай
ќаласыныњ №2 орта мектеп-интернатын
бітірдім. 1973-1975 ж.ж. Кењес єскері ќата-
рында ќызмет еттім.

1987 жылы Алматы халыќ шаруашы-
лыќ институтын бітірдім, аѓа экономист
болып істедім, содан соњ Ќамысты ауда-
ныныњ "Ворошилов" совхозында бас эко-
номист ќызметін атќардым. Совхозда
ж±мысшы кооперативін, м±най базасын басќардым, "Тобол Кера-
мик" кірпіш зауытында директордыњ орынбасары, Ќостанай ќала-
сында "Бизнес Центр - 2" ЖШС-ы атќарушы директоры ж±мысын
атќардым.

Он жылдан астам Алматы экономика жєне статистика академия-
сы филиалында директордыњ орынбасары ќызметін атќардым.

Ќазіргі уаќытта жеке кєсіпкерлік шаруашылыќ менеджері болып
ж±мыс істеймін.

Отбасым, ‰ш ересек балам бар.
(Аќысы республикалыќ бюджет ќаражатынан тμленді).

Г‰лназым
    САЃИТОВА

нысты ќозѓалды. Ойын тартыс-
ты єрі ќызыќты μтті. Деректер
мен мєліметтерді ќолдана оты-
рып, ќатысушылар шешендік
ќабілеттерін кμрсете білді. Тур-
нир ќорытындысында Ќостанай
ќаласындаѓы  физика-математи-
калыќ баѓыттаѓы Назарбаев
зияткерлік мектебініњ  оќушы-
лары барлыќ лигада да жењімпаз
атанды. Ал, енді екінші орынды
єулиекμлдік "Шоќан шєкірт-
тері", ‰шінші орынды арќалыќ-
тыќ "Арксити" командалары
ќазаќ тілі лигасында  ие болды.
Орыс бμлімінде – екінші мен
‰шінші орынды "КиБ"(Рудный),
"Восемь черви"(Озат мектебі)
жењіп алды. Аѓылшын лигасын-

да облыс орталыѓындаѓы Ы. Ал-
тынсарин атындаѓы  дарынды ба-
лаларѓа арналѓан мектеп-интер-
наты мен "Озат" дарынды бала-
ларѓа арналѓан мектебініњ ко-
мандалары   екінші, ‰шінші
орынды иеленді. Пікірталас тур-
нирініњ "Ењ ‰здік спикері" болып
єулиекμлдік Г‰лдана Ќапс±лта-
нова, рудныйлыќ Зарина Ямае-
ва, Назарбаев зияткерлік мекте-
бінен Н±рбек Кєкен танылды.
Барлыќ жењімпаздар  грамота-
лармен, аќшалай сыйлыќтармен
марапатталды.

СУРЕТТЕ:  Назарбаев зият-
керлік мектебініњ жењімпаз
оќушылары.

ќаржы ќ±йылады деп к‰тіледі.
Бар ќаражатты толыѓымен иге-
ріп, кемінде 94 келісім-шарт жа-
сасу нысанаѓа алынып отыр. Мін-
детті т‰рде таѓы бір айта кетерлік
жайт, биыл несие бойынша сый-
аќыныњ максималды мμлшерле-
месіне ќатысты біртекті баѓдар-
ламаѓа μзгеріс енгізіледі деліну-
де. Ќазіргі тањда субсидиялау
мμлшерлемесі 16%, кепілдемені-
кі 14% болса, жања μзгеріс арќы-
лы 19 пайызѓа дейін ±лѓаяды.

Кєсіпкерлік біліктілікті арттыру
– аса мањызды маќсат. Биыл да
екпін осыѓан салынбаќ. Жања ба-
ѓыттар бойынша оќыту ж±мыста-
ры ќолѓа алынады. Єсіресе, стар-
тапшыларѓа, яѓни кєсіпкерлікті
жања бастаѓан азаматтарѓа есік
ашыќ болмаќ. Жасы 18-ге толѓан
кез келген ниет білдіруші, бизнес-
идеясы болса, "Дамуѓа" оќуѓа
μтінім беруге ќ±ќылы. Тек теория-
лыќ дєрістер айтылып ќана ќой-
май, μз идеясын іске асыруѓа
м‰мкіндік беретін тєжірибелік
тапсырмалар да берілмек. Бас-
ты артыќшылыѓы, оќу барысын-
да-аќ жас кєсіпкерлер алѓашќы
мєуелерін кμре бастайды.

"Даму" ќорыныњ Ќостанай облысындаѓы филиалы μткен
жылдыњ ќорытындысын шыѓарды. ¤њірдіњ экономикалыќ
ахуалыныњ ќуаттануы, кєсіпкерліктіњ жандануы жолында
атќарылѓан шаруа ќыруар. ‡стіміздегі жылѓа ќ±рылѓан
жоспарлар да аз емес.

КЄСІПКЕРЛІК КІЛТІ –
бизнес-идея

Жандос
        Ж‡СІПБЕК

2016 жылѓы ќањтарда Ќостанай облысында 95 адамды
ќ±раѓан оњ кμші-ќон айырымы ќалыптасты.

Ќазаќстаннан тыс жерлерден жєне басќа облыстан облысќа
келгендер саны 2015 жылѓы ќањтармен салыстырѓанда 2,9%
азайды жєне 537 адамды ќ±рады, одан кеткендер 25,5% (442
адам).

Облыстаѓы негізгі кμші-ќон алмасуы ТМД мемлекеттерімен
болуда. 100% иммигрант ТМД елдерінен келгендер, 85,0% сол
елге ќоныс аударѓан кμшіп-ќонушылар.

¤њіраралыќ ќоныс аудару бойынша келгендер саны 2015
жылѓы ќањтармен салыстырѓанда 3,4% μсті жєне 510 адамды
ќ±рады, ал кеткендер саны 42,2% азайды (249 адам).

Облыс ішінде ќоныс аударатын кμшіп-ќонушылар саны
33,0% тμмендеді жєне 1341 адамды ќ±рады.  ¤њірлік кμшіп-
ќонушылардыњ оњ айырымы Ќостанай ќ. (307 адам), Рудный
ќ.є. (31 адам), Лисаков ќ.є. (19 адам) байќалады.

ДЕРЕК

Халыќтыњ
кμші-ќоны
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‡ Ш ТІ Л Д І Л І К  –
б‰гінгі заман талабы

"ЌАЗАЌСТАН – 2050"

‡ш тілде оќыту – заман талабы де-
сек, оныњ негізгі маќсаты: бірнеше
тілді мењгерген єлеуметтік жєне
кєсіптік баѓдарѓа ќабілетті, мєдени-
етті т±лѓаны дамыту жєне ќалыптас-
тыру болып табылады. Ол жμнінде
Елбасымыз: "Тілдердіњ ‰шт±ѓыр-
лыѓы" мєдени жобасын кезењдеп
ж‰зеге асыруды  ќолѓа алуды ±сына-
мын. Ќазаќстан б‰кіл єлемге халќы
‰ш тілді пайдаланатын мєдениетті ел
ретінде танылуѓа тиіс.Б±лар: ќазаќ тілі
– мемлекеттік тіл, орыс тілі – ±лтара-
лыќ  ќатынас тілі,  аѓылшын тілі –
жаћандыќ экономикаѓа ойдаѓыдай
кіру тілі" деп атап μтті.

‡штілділік – наќты т±лѓа, ±жым,
халыќтыњ белгілі бір ќоѓамда ќарым-
ќатынас  ‰дерісінде  ќажет  болѓан
жаѓдайда ‰ш т‰рлі тілді алма кезек
ќолдану ќ±былысы. Б±л жерде ќоѓам-
ныњ наќты с±ранысы басым т‰скен
ќазаќ, орыс, аѓылшын тілдеріне ерек-
ше мєн бергеніміз д±рыс. Алайда,
‰штілділік мєселесін д±рыс т‰сін-
геніміз жμн. Єрине, жастар ‰ш тілді
де  ќатар  мењгеруі  тиіс.  Біраќ  б±л
‰ш тілдіњ  т±ѓыры  бірдей  болады
деген сμз емес.

Ќазаќстанда бір т±ѓырлы тіл бар,
ол мемлекеттік тіл – ќазаќ тілі.
"Т±ѓыр" сμзі – діњгек деген маѓына-
ны білдірсе, біздіњ алтын діњгегіміз,
мемлекеттік тіл – ќазаќ тілі болып та-
былады,ал μзге тілдер – шањыраќтыњ
жан-жаѓына уыќ болып ќадалып, ша-
њыраќтыњ беріктігін ќамтамасыз етеді.
Міне, біз тілдердіњ ‰шт±ѓырлыѓы де-
генге бір жаќты емес, осындай кμзќа-
распен ќарауымыз ќажет. Жастардыњ
жаћандану дєуірінде ќарым-ќатынас
жасау ‰шін халыќаралыќ тіл – аѓыл-
шын тілін игерулері тиімді.

Аѓылшын тілі ешќашан мемле-
кеттік тілмен бєсекелеспейді, μйткені
ол мемлекеттік тіл емес. Сондыќтан
ол ќазаќ жерінде ешќашан ‰стемдік
ж‰ргізе алмайды. Бізде тек ќана ќазаќ
тілі билік ж‰ргізе алады. ¤зге тілден
біздіњ ќорќуымызѓа болмайды. Ќайта
оларды еркін мењгере отырып,
μзімізді μзгелерге таныта білуіміз
ќажет. Аѓылшын тілі – бизнес тілі,
мемлекеттік тіл – ќазаќ тілі екендігін
жадымыздан  шыѓармайыќ.  Біздіњ
жастарымыз мемлекеттік тіл ќазаќ
тілінде сμйлеуді μздеріне азаматтыќ
парызымыз деп т‰сінуі ќажет.

Басќа ±лт μкілдері балаларын
ќазаќ тіліне ‰йренуге ынталандыру
маќсатында облыстыќ бюджеттен
ќомаќты ќаржы бμлініп, ќазаќ тілінен
жыл сайын "Тіл шамшыраќтары" сай-
ысын  μткізу дєст‰рге айналѓан. Со-
нымен ќатар Республикалыќ пєн
олимпиадасында 2 оќушы ќазаќ
тілінен ж‰лделі  2, 3 орындарѓа ие
болды.

Тілдер мерекесі аясында мектеп-
терде т‰рлі іс-шаралар ±йымдастыры-
лады. Мектеп оќушыларыныњ  ара-
сында "Жарќын болашаќ", "Абай
оќулары", "Маѓжан оќулары", "Ал-
тынсарин оќулары", "М±ќаѓали
оќулары", "Кєне, тілім сμйлеші!"
конкурстары, ќашыќтыќтан оќыту,
олимпиада, шыѓарма байќаулары
жоспарлы т‰рде μткізіліп отырылды.

Білім беру ќызметкерлерініњ ара-
сында "Мемлекеттік тілдіњ ‰здігі",
"Тіл – ќазына","Кім ж‰йрік?" таќы-
рыбында сайыстар мен  дμњгелек
‰стел, єдеби-музыкалыќ кештер
±йымдастырылды. Балабаќшалардыњ
тєрбиеленушілері арасында "Бала тілі

– бал", "Ана тілі – басынан, ќазаќ тілі
– жасынан",  "Отанымды  с‰йемін"
таќырыптарында  сайыстар  μтті.

Мектеп оќушылары ќазаќ тілі мен
єдебиеті пєндері бойынша облыстыќ,
республикалыќ шараларѓа кμптеп тар-
тылды. Республикалыќ ќашыќтыќтан
оќыту олимпиадасына барлыќ аудан-
ќала мектептері ќатысты. Республи-
калыќ шыѓармалар байќауында Зато-
бол мектеп- гимназиясыныњ оќушы-
лары   Динара Игібаева мен Юлия
Мешкова  1 орындарѓа  ие  болды.
Республикалыќ  " Тіл  – мемлекет
тєуелсіздігініњ  символы" байќауын-
да  Гульяз Багирова 3 орын алды.

ЌР Білім жєне ѓылым ми-
нистрлігініњ 2014 жылѓы 21 сєуірдегі
№115 б±йрыѓы негізінде Білім жєне
ѓылым министрлігі Жамбыл облыс-
тыќ білім басќармасымен бірлесіп
осы жылдыњ 15-16 мамыр к‰ндерін-
де Тараз ќаласында, жалпы білім беру
±йымдарында ќазаќ тілі мен єдебие-
тін оќыту сапасын арттыру, кμптілді
жєне билингвалдыќ білім беру мєсе-
лелеріне арналып μткізілген Респуб-
ликалыќ семинар-кењес Ќазаќстанныњ
жаћандану жаѓдайында ±лттыќ білім
ж‰йесініњ бєсекеге ќабілеттілігін арт-
тыру, мемлекеттік тілдіњ мєртебесін
кμтеру, ‰ш тілді мењгерту маќсатын
кμздеген мањызды іс-шараныњ бірі
болды.  Б±л семинар-кењеске біздіњ
облысымыздан Ќостанай ќаласыныњ
№20 орта мектебініњ ќазаќ тілі мен
єдебиет пєнініњ м±ѓалімі Мєлікова
Аќмарал  М±ѓатайќызы  ќатысты.
Сонымен  ќатар  μткен  жылдыњ
8 ќарашасында Астана ќаласындаѓы
Халыќаралыќ мектебінде  "НЗМ-і"
Дербес білім беру ±йымы НЗМ-ніњ
тєжірибесін тарату жєне ‰ш тілде
білім беруді ж‰зеге асыру маќсатын-
да ќазаќ тілі м±ѓалімдері ‰шін форум
μткізілді. Б±л форумѓа біздіњ облыс-
тан  ќазаќ тілініњ  10 м±ѓалімі ќаты-
сып ќайтты.

Єрине, ‰ш тілде оќыту т‰йіні ше-
шілген мєселе деп айту єзірше ќиыны-
раќ. Б±л жерде ‰лкен ‰міт Назарбаев
зияткерлік мектебіне байланысты
болмаќ. Ќазіргі тањда  дарынды бала-
ларѓа арналѓан  Ы.Алтынсарин атын-
даѓы мектеп-интернат НЗМ-ніњ
оќыту ж‰йесін трансляциялау маќса-
тында ж±мыс жасауда.

Ы.Алтынсарин  атындаѓы дарын-
ды балаларѓа  арналѓан мектеп-интер-
наттыњ  130 жылдыќ мерейтойына
байланысты "Біз – Алтынсарин ісін
сенімді т‰рде жалѓастырамыз"  атты
μткен жылдыњ 5-6 мамыр к‰ндері жас
±стаздар арасында аталѓан мектеп-ин-
тернатта педагогикалыќ экспромт
байќау μткізілді. Сайысќа 6 м±ѓалім
ќатысты

Мектеп-интернаттыњ єкімшілігі
±йымдастырѓан  б±л  экспромт   бай-
ќаудыњ ерекшелігі сол – єрбір пєн
м±ѓалімі μз мамандыѓы бойынша
ѓана  емес, керісінше, басќа пєннен
сабаќ бере отырып, м±ѓалімніњ жања
ѓасырдыњ  бєсекелестікке дайын
білімді, жан-жаќты ізденімпаз, зиялы
т±лѓа екендігін дєлелдеу болды.

Білім беру ±йымдарында ЌР
"Тілдердіњ ‰шт±ѓырлыѓы" мєдени
жобасын  ж‰зеге  асыру  маќсатында
 Федоров  ауданыныњ  "Пешков"
ОМ-нде  18 сєуірде "Парадигма
біліміндегі заманауи сабаќ" таќыры-
бында семинар μткізілді. Семинардыњ
маќсаты – м±ѓалімдердіњ педагогика-
лыќ шеберлігін ‰здіксіз дамыту, оќу

пєндері аясындаѓы тєжірибелік, та-
нымдыќ ќызметін белсендіру не-
гізінде сабаќ беру єдістерін ќалыпта-
стыру болды. Осы семинарда ќазаќ
тілініњ м±ѓалімі  В.Н.Донник пен
аѓылшын пєнініњ м±ѓалімі С.В.Сан-
никова  9-сыныпта  "Ќазаќ даласы-
ныњ єн-к‰й μнері" таќырыбында
кіріктірілген сабаќ μткізді. Сондай-аќ
аталѓан семинарда ќазаќ тілі пєнініњ
м±ѓалімі Ж.С.Ќарбаева  жєне орыс
тілініњ м±ѓалімі Ю.В.Ефремова
"Ќоѓамдыќ пєндер айналымы сабаќ-
тарында сыни т±рѓыдан ойлау мен жа-
зуды дамыту технологиясы: негізгі
кезењдер, ж‰зеге асыру мен ќалыпта-
стыру" таќырыптарында коучинг
±йымдастырды.

Шыѓармашылыќпен ж±мыс жа-
сайтын м±ѓалімдер єдістемелік ќ±рал-
дар, пєн бойынша авторлыќ баѓдар-
ламалар дайындап, семинарларда μз
жањалыќтарымен бμлісуде. М±ндай
±стаздар жоѓарыда аталѓан єдістеме-
лерін Ќостанай облысы єкімдігі білім
басќармасыныњ  "¤њірлік ѓылыми-
практикалыќ орталыѓы "Ќостанай
дарыны"  базасыныњ облыстыќ экс-
перттік кењесінде ќорѓап,тиісті баѓа-
сын алады. Сонымен ќатар осы сарап-
тамалыќ кењесте озат м±ѓалімдердіњ
озыќ тєжірибесі де кμпшілікке тара-
тылады.

Тєжірибе алмасу маќсатында м±ѓа-
лімдер облыстыќ, республикалыќ
мерзімдік баспасμздерге, "Ќостанай
дарыны КZ", республикалыќ "Білім
технологиялары", "Ќазаќ тілі мен
єдебиеті", "Ќазаќ тілі мен єдебиеті
орыс мектебінде" журналдарына μз
іс-тєжірибелерінен маќалалар жария-
лап отырады. Єсіресе  Арќалыќ, Ќос-
танай, Рудный, Лисаков  ќалалары-
ныњ м±ѓалімдері республикалыќ
кєсіби басылымдарда жиі ‰н ќосады.

Сонымен ќатар μзара тєжірибе ал-
масу ‰шін жыл бойы облыс мектеп-
терінде 3 айлыќ дењгейлік курстардан
μткен м±ѓалімдер  онлайн режимінде
ашыќ сабаќтар кμрсетті.

2015 жылдыњ 29 мамыр айында
ќазаќ тілі м±ѓалімдеріне арналѓан
"Интеграциялыќ сабаќтар" атты семи-
нар μткізілді.

2016 жылдыњ ќазан айында "Ќос-
танай дарыны" ¤ЃПО базасында ќазаќ
тілі, орыс тілі жєне аѓылшын тілі
пєндерініњ м±ѓалімдеріне арналѓан
"‡штілділік жаѓдайында функционал-
дыќ жєне сыни сауаттылыќты ќалып-
тастыру" таќырыбында семинар-тре-
нинг μткізу жоспарланып отыр.

Ќазіргі заман талабына сай ќазаќ
тілімен ќатар орыс жєне аѓылшын
тілін де жетік мењгеруге ±мтылу
ќажет. Адам баласы кμптілді игерген
сайын оныњ солѓ±рлым білімі де, ішкі
мєдениеті де, жалпы рухани д‰ниесі
бай болары сμзсіз. Б±дан біз ±тпасаќ,
±тылмайтынымыз аныќ дер едім.

Єрбір  ќазаќ єр елдіњ тілін мыќтап
игерсе, ол – білім. Егер ол шет тілінде
сμйлей білсе, тіпті жаќсы. Біраќ ана
тілін  шетел тіліне орап, т±ншыќты-
рып, кμміп тастаса, ол – кешірілмес
к‰нє екенін ±мытпасаќ болѓаны. Б±л
жайтты єрбір ата-ана μз отбасында
ќатањ баќылауѓа алып, жас ±рпаќтыњ
санасына ењ бірінші ана тілін еркін
игеруді маќсат етіп ќойдырса, н±р
‰стіне н±р болар еді.

 Кєбира БАЌЫТЖАНОВА.
"Ќостанай дарыны"

¤ЃПО єдіскері.

Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті Н.Є.Назарбаевтыњ 2015
жылѓы мамыр айында жариялаѓан "Бес институционалды рефор-
масын ж‰зеге асыру бойынша 100 наќты ќадам – ±лт жоспары"
басты ќ±жатыныњ 79-ќадамында: білім беру ж‰йесінде – жоѓары
сыныптар мен жоѓары оќу орындарында аѓылшын тілінде оќытуѓа
кезењ-кезењмен кμшу туралы айтылѓан болатын. Осыѓан орай, ‰ш
тілде білім беруді дамытудыњ 2015-2020 жылдарѓа арналѓан жол
картасы да єзірленді.

Б±л жол картасында 7 стратегиялыќ баѓыттар ќарастырылѓан:
‰ш тілде білім берудіњ нормативтік-ќ±ќыќтыќ базасын жетілдіру;
‰ш тілде білім берудіњ мєселелерін зерделеу бойынша ѓылыми-
зерттеу ќызметі; єдіснамалыќ жєне оќу-єдістемелік ќамтамасыз
етілуі; кадрларды даярлау жєне біліктілікті арттыру; ‰ш тілде білім
беруді институционалдыќ т±рѓысынан ќолдау; аќпараттыќ ќолдау;
‰ш тілде білім беруді ќаржыландыру. "Осы т±рѓыда еліміздегі На-
зарбаев зияткерлік мектептерініњ ‰ш тілде білім беру тєжірибесі
еліміздіњ барлыќ мектептерінде оќыту єдіснамасыныњ негізіне ай-
налады. Б±л ауќымды іс-шараны іске асыру ‰шін 2020 жылѓа дейін
тілдік курстарда 2 мыњнан аса м±ѓалімдер мен оќытушылар μз
біліктіліктерін арттырады", – деп Ќазаќстан Республикасы Білім
жєне ѓылым министрлігініњ μкілі Г.Кμбенова брифингте атап μткен
болатын.

Ќостанай  облысы  єкімдігініњ тілдерді дамыту басќармасына
ќарасты Тілдерді оќыту орталыѓы да тілдердіњ ‰шт±ѓырлыѓы мєде-
ни жобасын іске асыруѓа μз ‰лесін ќосуда. 2007 жылдан бері Тілдерді
ќолдану мен дамытудыњ мемлекеттік баѓдарламасы аясында мем-
лекеттік ќызметшілерге, бюджет саласы ќызметкерлеріне аѓыл-
шын тілі курстарын μткізіп келеді. Аѓылшын тілі курстары дењ-
гейлік оќыту баѓдарламасы бойынша ж‰ргізіледі. Тыњдаушылар-
дыњ тілді мењгеруге деген ынта-ыќыласы жыл сайын артып отыр.
Дењгейлік курстарды табысты аяќтаѓан тыњдаушыларѓа сертифи-
кат беріледі. Тілдерді дамыту басќармасыныњ іс-шаралар жоспа-
рына  сєйкес ќазіргі тањда бєсекеге ќабілетті, білімді жастарды
тєрбиелеу маќсатында ‰ш тілді жетік мењгерген жастар мен сту-
денттер арасында жыл сайын "Тіл шебері", "Тіл – т±ныќ ойдыњ
кєусары" атты облыстыќ байќауларды да μткізіп отырмыз. "Жеті
ж±рттыњ тілін біл, жеті т‰рлі ілім біл" – демекші, μз ана тілімізді
ќ±рметтей отырып, μзге тілдерді де мењгеруге шаќырамыз.

Г.ТАЛАПОВА,
Ќостанай облыстыќ тілдерді оќыту орталыѓы

директорыныњ міндетін атќарушы.

Т±ныќ ойдыњ
кєусары

Б‰гінгі к‰ні бала
оќытып, оны мектеп-
ке даярлау – ата-ана-
лар алдындаѓы к‰р-
делі мєселелердіњ
бірі. Кμпшілікті тол-
ѓандырар осынау
т‰йінді мєселені же-
њілдету маќсатында
соњѓы жылдары рес-
публика кμлемінде
"Мектепке жол", "Ќам-
ќорлыќ" – ќайырым-
дылыќ акциялары-
ныњ бастау алѓан-
дыѓы белгілі.  Соныњ
бір парасы ретінде-
мектебімізде μткен
"Болашаќќа ќамќорлыќ" акциясын айтуѓа болады.  Ењ алдымен ж±мыс
жоспары жасалынып, рейдтік ж±мыстар ж‰ргізілді. Демеуші азамат-
тарѓа, мекемелерге хат жолданды. Жылына екі рет μтетін осы  "Ќам-
ќорлыќ" іс-шарасына ±стаздар ‰немі демеушілік кμрсетіп келеді. "Ќай-
ырымдылыќ жасасањ, ќайырын μзіњ кμресіњ" –  деген ќаѓиданы бе-
кем ±станѓан ±стаздар ќауымы б±л орайда белсенділік танытты. Ќай-
ырымдылыќ жасау – ауќатты адамныњ ѓана емес, єр адамныњ ќолы-
нан келетін игі іс. Акция аясында 1-11 сыныптар арасында жєрмењ-
ке μтті, ал μзін-μзі басќару ±йымы ер м±ѓалімдер арасында шаѓын
футболдан жарыс ±йымдастырды. Осы шаралар барысында т‰скен
ќаржылардыњ барлыѓы ќайырымдылыќ ќорына аударылды. Оќушы-
лардыњ мектептен тыс ќалмауын ќадаѓалап, оќуѓа ќажетті ќ±рал-
жабдыќтар мен киім-кешекпен ќамтамасыз етуді кμздейтін акцияѓа
жеке кєсіпкерлер жєне мекемелер атсалысып, белсенділік танытты.
Атап айтар болсаќ, аудандыќ аурухана ±жымы, білім беру, дене
тєрбиесі жєне спорт бμлім, "Ожан"сауда ‰йі, мектеп ±жымы бір кісідей
ќатысып, ќамќорлыќќа алынѓан т±рмысы тμмен оќушыларѓа аќша-
лай, киімдей, оќу ќ±ралдарымен ќамтамасыз етіп, ата-аналарымыз-
ды, балаларымызды ќуантты. Акция соњында демеуші кєсіпкерлер
мен кμмек кμрсеткен мекемелерге мектеп єкімшілігі атынан "Алѓыс
хат" тапсырылды.

Е. Ж¦МАЃ¦Л,
Н.Мейірманов атындаѓы орта мектебініњ

єлеуметтік педагогы.
Аманкелді ауданы.

Болашаќќа ќамќорлыќ
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Ы.Алтынсаринніњ туѓан халќына жана-
шырлыѓы мен ќамќорлыѓы мектеп ашып,
ќазаќ балаларына тєлім-тєрбие, білім бе-
руінен ѓана емес, ±лттыњ басына тμнген
барлыќ ќауіп-ќатерде кμрінеді.

"Меніњ ‰немі ±мтылѓан тілегім – ќалай
да пайдалы адам болып шыѓу еді" [Алтын-
сарин Ы. Шыѓармалары. А., Жалын, 1991.
154 б.], – деп μзі жазѓандай, ол халыќќа
жєрдем жасай алатын азамат болуды
кμкседі. Тек ќана ќазаќ ±лтына ѓана емес,
б‰кіл адамзат ќауымына пайдалы іс істегісі
келді.

1862 жылы Ыбырайды басќа ж±мысќа
орналастыру жайында сμз болѓанда ол
Н.И.Ильминскийге одан бас тартатынын
айтып: "Меніњ б±л жаѓдайымда ќ±дайым
маѓан кμмек етсе жєне дєрменім жетсе,
мен азды-кμпті ќазаќ халќына ѓана пай-
далы бола аламын, ал басќа ±лттарѓа, ха-
лыќтарѓа, єрине, т‰к пайдам болмайды"
[Ыбырай Алтынсарин таѓылымы: Єдеби-
сын маќалалар мен зерттеулер. А., Жазу-
шы, 1991. 148 б.], – деп жазды.

¦лы ±стаздыњ б‰кіл адамзат ќауымын
т‰рі мен т‰сіне немесе наным-сеніміне
ќарай бμлмей, бєріне бірдей ќараѓаны.

Ол "¤сиет" μлењдеріндегі:
Жаратты неше алуан ж±рт бір Ќ±дай-

ым,
Тењ етті бєрімізге к‰н мен айын.
Адамныњ адам біткен баласымыз,
Ќайсыњ бμлек тудыњ деп айырайын?!"

[Алтынсарин Ы. Шыѓармалары. А., Жалын,
1991. 18 б.], – деген шумаѓынан айќын
кμрінеді. Аќын  "Адамныњ адам біткен ба-
ласымыз" дей отырып, оќушысын
"Жігіттер, бір-біріње ќарасањыз", – деп та-
тулыќќа, бірлікке, ќайырымдылыќќа ша-
ќырады.

Ы.Алтынсаринніњ ±лтына, дініне ќара-
май, барлыќ адамды аѓайын-туыс деп  са-
наѓанын мына жаѓдайдан да ањѓару ќиын
емес.

Орынбор облысына жањадан Спиридо-
нов, Мозохин, Данилов деген оќытушылар
жіберіледі. Б±ѓан Ыбырай ќуанып,
Н.И.Ильминскийге ризашылыѓын білдіріп
хат жазып, оларды ќашанда ќолдайтынын,
оны μзініњ борышы санайтынын айтады.
"¤зімніњ оќытушыларымды мен туысќа-
нымдай кμремін,– дейді ол хатында,–
біздіњ барлыќ ісіміз де, аќыл-ойымыз да,
тілегіміз де, материалдыќ к‰шіміз де бір.
Басќаша болуѓа да м‰мкін емес. Бізге ењ
ауыр жауапты кезењ кез келіп отыр, б±л
кезењде біз бєрін де жањадан бастап жа-
сауымыз керек, осы жањалыќтыњ бєрін де
ќарањѓы халыќтыњ арасына енгізіп,
к‰шіміздіњ келгенінше, біліміміздіњ жетке-
нінше олардыњ кμзін ашуымыз керек" [Ал-
тынсарин Ы. Шыѓармалары. А., Жалын,
1991. 181 б.].

1879-1880 жылдары Торѓайда болѓан
аштыќ, табиѓат апаты елді к‰йзелтіп, жап-
пай ќырылуѓа апарып соќтырды. М±ны
кμзімен кμрген Ыбырай 1880 жылдыњ 14

аќпанында В.В.Катеринскийге хат
жолдап, желтоќсанныњ басынан
басталѓан суыќ боран басылмай
т±рѓанын, ќора-ќора мал μліп,
адамдардыњ да шетінеп жатќа-
нын жанашырлыќпен жеткізеді.

Хатында ол: "Ашаршылыќќа ±шыраѓан
жандар етегіњнен алып, жєрдем с±рап
жол бермейді. Барлыќ м‰мкіншілікті жасап
жатырмыз, біраќ 14 мыњ ‰й халыќќа  біздіњ
жєрдеміміз не болады?!" [Алтынсарин Ы.
Шыѓармалары. А., Жалын, 1991. 176 б.], –
деп ќынжылады.

Сол 1890 жылдыњ 7 сєуірінде В.В.Ка-
теринскийге таѓы да хат жолдап, Торѓай
ќазаќтарыныњ басына т‰скен ашаршылыќ
жайын баяндай келе  "Оренбургский лис-
ток"  газетіне маќала жазып жібергенін ай-
тады.  Аштыќ, ж±т болмаѓан Ќостанай жаќ-
тан азыќ-т‰лік жеткізуге м‰мкіндіктері жоќ
Торѓай облысыныњ басшылары кейін
т‰гел таратылады. Ыбырайдыњ "Оренбург-
ский листокќа" шыќќан маќалаларын
оќып, Торѓай уезіне кμмек беруге ешкім
шыќпайды. Сондыќтан да Ыбырай уезд
бастыѓы Яковлевпен бірлесіп, халыќты
ќалай да аман алып ќалу ќамына кіріседі.
Б±л жайында сол кезде ±лы ±стаздыњ
ќасында болѓан шєкірті єрі жолын ќуѓан
єріптесі Ѓабдолѓали Балѓынбаев былай-
ша єњгімелейді: "...Кμктем шыѓа к‰ймеген
кірпіштен болашаќ орыс-ќазаќ учили-
щесініњ ‰йін т±рѓызуѓа бел байлады. Осы
арќылы аш-жалањаш ж±ртты ж±мысќа
орналастырып, к‰нделікті талшыќ ететін
ќаржы табуына кμмектеспек болды. Єрі
мектеп ‰йініњ салынып ќалуын ойластыр-
ды. Соныњ нєтижесінде кедейлердіњ
μздері тапќан аз ѓана аќшаѓа кμктем
к‰ндері шектен тыс ќымбат болса да, Ќос-
танайдан єкелінген азыќ-т‰лікті сатып
алып, к‰н кμруіне айтарлыќтай жаѓдай
жасалды. Б±л – кμпшіліктіњ ажал тырна-
ѓынан ќ±тылып, аман ќалуына себеп бол-
ды" [Ыбырай Алтынсарин таѓылымы:
Єдеби-сын маќалалар мен зерттеулер. А.,
Жазушы, 1991. 370 б.].

Кμктем шыѓа Ыбырайдыњ бастамасы-
мен торѓайлыќтардыњ б±рын айналысып
кμрмеген кєсібі – μзеннен балыќ аулау
±йымдастырылады. "Осындай кμре-
гендіктіњ арќасында, – дейді Ѓ.Балѓынба-
ев. – Торѓайдаѓы екі кластыќ орыс-ќазаќ
училищесініњ жања ‰йі 1880 жылдыњ к‰зіне
ќарай дайын болды".

Патшалыќ Ресей μз араларындаѓы ша-
руалар кμтерілісін аз да болса бєсењде-
туді, єрі ќазаќ жерін отарлауды дамыта
т‰суді кμздеп, ќазаќ елініњ ќ±нарлы,
ш±райлы жерлеріне орыс м±жыќтарын
ќоныстандыра бастады. Ыбырай малдыњ
ќырылып, ќазаќтардыњ ашаршылыќќа
±шырауы осы ќара шекпенділердіњ ќазаќ
жеріне ќоныс аударуы деп білді. ¤йткені,
жайылымдыќ, шабындыќ жерлерді та-
рылтып, халыќ к‰йзеліске т‰сті. Шынды-
ѓында да тек малмен к‰н кμріп, мал жаѓ-
дайымен кμшіп-ќонып ж‰рген елге μріс
ауадай ќажет. Сондыќтан да ол "Орен-
бургский листок" газетіне маќала жазады.
"Осы маќалада,– дейді ол – ќазаќ еліне
орыс селендерін єкеліп орнатпаќ болѓан
пікірлерге ќарсы екенімді білдірдім... Егер

істі д±рыс ж‰ргізе білмесе, онда айттым да
ќойдым, ќазаќтар келешегі жаќсы деп ‰міт
етіп отырѓан осы халыќ – тез ќ±рып ке-
теді, содан кейін б±л істі ешќандай т‰зете
алмайсыњ. Осындай ерсі жобаларды
оќыѓанда жєне естігенде салыњ суѓа ке-
теді" [Алтынсарин Ы. Шыѓармалары. А.,
Жалын, 1991. 179].

Ы.Алтынсарин 1889 жылдыњ 20 фев-
ралінде В.В.Катеринскийге жазѓан хатын-
да Бессонов Александр Григорьевичтіњ
оќытушылар мектебініњ ‰шінші-тμртінші
сыныптарына оќушылардыњ ќарсылыѓы-
на ќарамастан бір ай бойы інжіл мен оныњ
парыздарын уаѓыздап келгенін естіп "сірє,
есінен айырылѓан болар деймін. Єйтпе-
се, оныњ μз оќушыларына істеген сора-
ќылыќтарын басќаша т‰сіне алатын
емеспін" деп ќынжылады. Бессоновтыњ
айтќанын тыњдаудан бас тартќан
шєкірттерін залым деп сыныптан желке-
леп шыѓаруѓа  дейін барѓанын айтып,  оны
мектептен ќуып, орнына басќа м±ѓалім
таѓайындауды  ±сынады.

Хат соњында "... меніњ ж‰регім сыздай-
тын себебі, – дейді ол, – оќытушылар мек-
тебі біздіњ оќушыларымыздыњ барып
т‰сетін мектебі еді, б±лар сонда белгілі бір
білім алып, ќазаќ  халќыныњ т±рмысына
шынында да пайдалы болар еді. Олар
Александр Григорьевичтіњ тілегеніндей тез
арада христиан дінін таратушылар болып
шыѓа алмаѓанымен де, д‰ниені  д±рыс та-
нуды таратып,  фанатиктік идеяларѓа
ќарсы т±ра  алатын, ќазаќ  халќыныњ аќыл-
ойы мен экономикасыныњ дами беруіне
кμмектесе алатын адамдар болар еді" [Ал-
тынсарин Ы. Шыѓармалары. А., Жалын,
1991. 211-212 б.б].

Б±л – халыќќа шын жаны ашитын адам-
ныњ жаны к‰йзелгенде ж‰рек т‰кпірінен
шыќќан сμз!

Ѓ.Балѓынбаев "Ы.Алтынсарин туралы
естелігінде орыс м±ѓалімдеріне де, Ќазан-
нан келген шоќынѓан татар м±ѓалімдері-
не де, Орынбор м±ѓалімдер мектебініњ кур-
сын бітіріп келген ќазаќ  жастарына да
Ыбырай єкесіндей ќамќорлыќ  жасаѓанын
айтады. Семен Меркурьевич  Меркурьев
дейтін шоќынѓан ноѓай м±ѓалім ішімдікке
‰йір болып, картаќ±марлыќќа салынып
кеткен кезде Ыбырай оны тез ‰йлендіруге
кірісіп, уезд бастыѓы Яковлевтіњ ‰й  тєр-
биесіндегі Кашин дегенніњ ќызына ќ±да
т‰седі. Семен ‰йленеді. "Мен осы 1880
жылы Семен Меркурьевтіњ ќолында
оќыѓандыќтан, б±л істі μз кμзіммен кμрген
едім, – дейді Ѓ.Балѓынбаев. – Бір ќызыѓы
Семен Я.П.Яковлевтіњ тєрбиесіндегі ќызѓа
‰йленген соњ, араѓын тастап, ќ±лан таза
айыѓып, адам болды".

Ырѓыздаѓы екі сыныптыќ орыс-ќазаќ
училищесініњ оќытушысы Иван Григорье-
вич Григорьев те жабыѓып, араќќа салы-
нып, ж±мысќа келмейтін болады. Оныњ б±л
жаѓдайын естіген Ыбырай ќыс ішінде оќу
жылыныњ ортасында оны Торѓайѓа ауыс-
тырып, ќатањ баќылауына алады. Барлыќ
жаѓдайын жасап, Торѓайдаѓы саудагер
Жариков дегенніњ ќызына ‰йлендіреді. Ол
да кейін араѓын тастап, ‰йлі-баранды, от-
басын ойлайтын азаматтар ќатарына
ќосылады. [Ыбырай Алтынсарин таѓылы-

мы: Єдеби-сын маќалалар мен зерттеу-
лер. А., Жазушы, 1991. 375].

Ф.Д.Соколов та "Ы.Алтынсарин жайын-
даѓы естелігінде оныњ м±ѓалімдерге ќатањ
талап ќоятынын, ж±мысќа жауапсыз ќара-
ѓандарды баќылауѓа алып, єр ісін ќадаѓа-
лап отыратынын, алайда, м±ѓалімдерге
аса ќамќор балѓанын єњгіме етеді. Ол ес-
телігін: "Оныњ есігі ж±рттыњ бєріне єрдай-
ым ашыќ т±ратын, ол жоќшылыќќа ±шы-
раѓан ќазаќтарѓа ќарызѓа аќша беретін, ол
‰шін кейін μсім талап етпейтін, кμп жаѓ-
дайда ќарызын да ќайтарып алмайтын"
[Ыбырай Алтынсарин таѓылымы: Єдеби-
сын маќалалар мен зерттеулер. А., Жазу-
шы, 1991. 358 б.], – деп т‰йіндейді.

Ыбырай сонау 1864 жылы Торѓай жері-
не алѓаш барып, ќызмет істей бастаѓан ке-
зінде байлардыњ кедейлерге ‰стемдік етіп,
кейде  зорлыќ-зомбылыќ та жасайтынын
кμріп іштей ќатты к‰йзеледі. Кейде
єділеттілікті жаќтап ара т‰сіп арандап
ќалатын уаќыттары да болады. Сол 23 жа-
сында Н.И.Ильминскийге жазѓан хатында
осы жайларды баян етіп, ќазаќ арасын-
даѓы ќызмет адамдарын жек кμретінін,
μйткені олар "кедей ќазаќтарды, ќарсылыќ
кμрсете алмай ќасќырдыњ ауызында жем
болатын ќорѓансыз момындарды адам-
шылыќтыњ шегінен шыѓа арсыздыќпен то-
найтынын, талайтынын" кμњілсіз жеткізеді.
Єділетсіздікке ќарсы т±рамын деп, олар-
дыњ ќаћарына ±шыраѓанын, енді ќолда-
рынан келсе олар м±ны Торѓайдан ќуып
жібергілері де келетінін жасырмайды. "Со-
ларды кμргенде (талап-тонауды – К.М.)
меніњ  ж±мысым болмасадаѓы мен μте
ќатты к‰йзелемін. Бас-аяѓы он жыл ішінде
миллионер бай болѓан, оѓан дейін ешнє-
рсесі  болмаѓан осы елдіњ к‰шті   жемќор-
ларыныњ бірі – олардыњ істеп ж‰рген
істерін меніњ жаратпайтынымды біліп
ќалды, ондай  адамдарды олар аса жек
кμреді", – дейді.

¦лы ±стаздыњ "Ќазаќ хрестоматиясын-
даѓы" "Бір аќынныњ єділ тμреге айтќан сμзі"
деген μлењі Ыбырай Торѓай уездік соты-
ныњ уаќытша ќызметін атќарып ж‰рген
т±ста жазылѓан. Б±л жайында Ѓ.Балѓын-
баев: "Бір аќынныњ єділ тμреге айтќаны"
атты μлењі Ыбырайдыњ μмірінен алынѓан
еді [Ыбырай Алтынсарин таѓылымы:
Єдеби-сын маќалалар мен зерттеулер. А.,
Жазушы, 1991. 366 б.], – деп оныњ авторы
Сейдахмет Бейсенов екенін де дєлелді
жеткізеді.

"Ініњіз артыња ерген біз бір ѓаріп,
Єділ боп, іс бітірдіњ топты жарып.
Басќа єкім ж‰ргенде ќарањѓы еді,
Ашылып д‰ние ж‰зі болды жарыќ.
Мырзамыз ќ±тты болсын басќан ізіњ,
Саќтасын  Ќыдыр ата ‰йі-т‰зіњ!
Халыќтыњ кіргіздіњіз берекесін,
Н±р шашып, кμк шыќќандай д‰ние

ж‰зін" [Алтынсарин Ы. Ќазаќ хрестома-
тиясы. – Алматы: "Білім", 2003. 77 б.].

Ы.Алтынсарин – єділ, жан-жаѓына
мейірім шуаѓын шашып, жан біткенге жа-
нашыр болѓан ±лы т±лѓа.

К‰лзада МЫРЗАЃАЛИЕВА,
филология ѓылымдарыныњ

кандидаты,  Ќостанай мемлекеттік
педагогикалыќ  институтыныњ доценті.
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Ресми ќ±жаттар т‰гел дерлік
рєсімдеуден μткеннен кейін,
ж±мыс ырѓаѓы ќарќын ала т‰су
‰шін бірінші кезекте, μз ќаржы-
сымен сатып алѓан жергілікті
мал санын арттыру ќажеттілігі
туындайды. Б±л уаќыттаѓы
ќолда бары 150 сиыр мен 4 б±ќа
ѓана болатын.

 Жања ж±мыс бастаймын деу-
шілерге ‰немі ќолдау білдіретін
мемлекеттік жобалар жетерлік.
Єсіресе, ауыл шаруашылыѓы
бойынша мал басын кμбейтуге
ќ±лыќты жандар ‰шін "Сыбаѓа"
баѓдарламасы кμп кμмегін
тигізіп ж‰ргені баршаѓа мєлім.
Шаттыќ Ќабден±лы осы баѓдар-
ламаныњ кμмегіне ж‰гінуді жμн
кμреді. Сμйтіп, кєсіпкер мемле-
кет тарапынан берілетін 14 млн.
тењгеге ие болады. Нєтижесінде
мал басын 270-ке жеткізіп,
ќосымша 5 б±ќа сатып алады.
2015 жылдыњ к‰зінен бастап ша-
руашылыќ  бір баѓытта ж±мыс
істеуге кμшеді. Яѓни, Єулиекμл
т±ќымдас б±ќа сатып  алѓан
ќожалыќ, дер кезінде мал басын
асылдандыруды алѓа ќояды.
Осылайша ќазаќтыњ аќбас
сиырын кμбейту ќолѓа алынады.
Сєті т‰ссе, осы кμктемде алѓаш-
ќы аќбас сиыр т±ќымдас тμлдер
д‰ниеге келмек.

Ќазіргі тањда ќожалыќта
т±раќты 4 адам ж±мыспен ќам-
тылѓан. Шаттыќ Кμпеевтіњ отба-
сы да ж±мыстан аянып ќалѓан
емес. Ауыртпалыќ туындаѓан
жаѓдайда ќосымша ж±мыс
к‰ші де тартылатын кμрінеді.
Ќожалыќтыњ меншігінде 4 трак-
тор, 1 КамАЗ жєне жем-шμп дай-
ындауѓа  арналѓан  т‰рлі техни-
калар бар. Сондай-аќ, "Бело-
русь" тракторын сатып алуда
мемлекет 50% жењілдік жаса-
ѓан.

– Ж±мыс істеймін деген адам-
ѓа ж±мыс табылады. Єсіресе
ауылдыќ жерде. Сол себепті,
жастардыњ ауылшаруашылыќ
мамандыќтарын кμбірек  мењ-
гергені жμн бе деймін. ¤йткені,
осы ауылдыњ μзінде техника-
ларды ж‰ргізетін, онымен
ж±мыс істей алатын жастар

жоќтыњ ќасы. Бєрі дерлік ‰лкен
кісілер. Тіпті, ќожалыќтаѓы аѓа

баќташы сыртта ж‰рген аѓай-
ындарымныњ бірі. Осында
келіп т±раќты ж±мыс атќарып,
шаруашылыќтыњ μркендеуіне
‰лес ќоспаќ ниетте ±сынысым-
ды ќабыл алѓан еді. Єйтпесе,
ауыл ішінен мал баѓып ж±мыс
істеуге ќ±штарлыќ танытќан-
дар болѓан жоќ, – деп, ќынжыл-
ѓан шаруашылыќ иесі алдаѓы
жоспарымен де бμлісті: –Меніњ
м±ндай ж±мыста аса кμп
тєжірибем болмаѓандыќтан
бастапќыда біраз ќиындыќтар
кездесті. Шыѓындалѓан кез-
деріміз де кμп. Біраќ м±ныњ
бєрін ењсердік.  Б‰гінде 3 000
гектар жайылымдыќ жерім
бар. Ќора-ќопсыныњ да жайы
реттелді. Ендігі меже –  Ќыз-
белде мал бордаќылау кешенін
салсам ба деген ой. Єрине, б±л
ретте кμп ењбектену ќажеттігін
т‰сінеміз. Сєйкесінше тынбай
ењбектенуге бармыз.  Шаттыќ
Кμпеев алдаѓы ісіне сенімді
екендігін жеткізді.

Жалпы, ауылшаруашылы-
ѓын дамытуда ќиындыќтар аз
емес. Оѓан ќоса  жергілікті жер
ќолайлы, жем-шμп жеткілікті
болуы керек. Оны єзірлеудіњ μзі
оњайлыќпен келмейді.

Ќызбелде Шаттыќ секілді
кєсіп кμзін тапќан азаматтар же-
терлік. Солардыњ бірі – механи-

затор Ж‰збай Ерназымов. Оны
ќызбелдіктердіњ кμбі наѓыз

ењбек адамы деп біледі. Шμп
науќаны басталады-ау деген
уаќытта техникаларын єзірлеп,
бірінші болып шμпке ораќ сала-
тын да осы азамат. Тракторшы-
лары кμп ауылда алѓашќы болып
шμпке кім кμп т‰ссе, соныњ са-
лымы мол деген сμз.  Ал, жас-
тайынан шаруаѓа епті Ж‰збай μз
ісін жаќсы біледі. Науќан кезі-
нде 3-4 адамды ењбекке ќамтып
отырады. Трактордыњ техника-
лыќ ќауіпсіздігін ‰немі тек-
серіп, "Аќшауылдыњ" ш±райлы
жерінен шμп шабады. Екі бірдей
"ЮМЗ-80" ж±мысќа жарап-аќ
т±р.  Осы ќысќа ерте кμктемнен
дайындыќ жасап,  бас-аяѓы 200
тіркеме  шμп єзірлеген. Б±л
ауыл т±рѓындарыныњ біраз
бμлігін шμппен ќамтуѓа
жеткілікті. Сμйтіп, аќ адал
ењбегініњ арќасында табыс таба-
ды. Айтуынша, т‰сетін ќаржы
жаз бойы ж±мсалѓан 2 тонна
жанармайдыњ орнын жабуѓа кет-
се, ќалѓан бμлігі таза табыс есе-
біне кіреді. Міне, б±л азаматтар
ењбекќорлыѓымен де кμпке ‰лгі
боларлыќ жандар.  Ќызбелдегі
ќайнаѓан ењбектіњ бет-бейнесі.

Жанболат КЕНЖЕЃ¦Л,
ЌМУ-дыњ журналистика
мамандыѓыныњ студенті.

Суреттерді т‰сірген автор.

ШАРУАНЫЊ

ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ

Ќостанай облыстыќ сотыныњ
тμраѓасы А.Мерѓалиевтіњ баста-
масымен ±йымдастырылѓан
"Жаќсылыќ жаса, жаќыныња
кμмектес" атты ќайырымдылыќ
акциясы аясында облыстыќ сот
судьялары Ќостанай ќаласын-
даѓы "Ана ‰йі" даѓдарыс орталы-
ѓында болды.

Ќайырымдылыќ шарасына
Ќостанай облысыныњ барлыќ
соттарыныњ ќызметкерлері мен
судьялары атсалысты.

Аудандыќ соттар м±ндай ак-
цияны жергілікті жерлерде
μткізіп, балалар ‰йіне, мектеп-ин-
тернаттар мен кμмекке зєру отба-
сыларѓа жєрдем кμрсетті.

Облыс орталыѓындаѓы даѓда-
рыс ‰йіне, шараны ±йымдасты-
руѓа белсене атсалысќан облыс-
тыќ сот судьясы, БАЌ-пен ж±мыс-
ты ‰йлестіруші Г.Артыќбаева
барды.

Жас аналар мен олардыњ ба-
лаларына кμмек ретінде киім-ке-
шек, жеке гигиена заттары табыс-
талды.  Халыќаралыќ єйелдер
к‰ні – 8 наурыз мерекесі ќарса-
њында жалѓыз басты аналар мен
орталыќ ќызметкерлеріне сый-
лыќ та жасалды. Сот ќызметкер-
лері аналарды келе жатќан ме-
рекемен ќ±ттыќтап, оларѓа зор
денсаулыќ, алдаѓы уаќытта мол
табыс, єйел баќытын, жаќсылыќ-
тыњ аќ тањы атарына артќан ‰міт
отын сμндірмеуді тіледі.

Сонымен ќатар, кездесу бары-
сында алимент μндіру, жєрдем-
аќы рєсімдеу, тіркеуге т±ру, т.б.
мєселелеріне ќатысты аналар
сауалдарына тиісті зањ кењесі
берілді.

Б‰гінде орталыќта  ж‰ктіліктіњ
соњѓы мерзімінде ж‰рген немесе
жања туѓан нєрестелерін μсіріп
жатќан 14 жас ана  бар. Олардыњ
барлыѓы т‰рлі ќиындыќтар сал-
дарынан осы орталыќты пана-
лап отырѓан нєзік жандылар. Даѓ-
дарыс орталыѓында оларѓа бала-
лары бір жарым жасќа толѓанша
т±руѓа р±ќсат. Осы уаќыт аралы-
ѓында аналар бала тууы жєне
к‰тімі бойынша жєрдемаќыла-
рын жинауѓа тырысады. Себебі,
"Ана ‰йінде" олар тегін т±рып
жатыр.

Ќоѓамдыќ ќор 2013 жылы ас-
таналыќ кєсіпкердіњ бастамасы-
мен ќ±рылып, оны еліміздіњ
кμптеген ќалаларындаѓы кєсіп-
керлер ќолдаѓан кμрінеді. Ќор-
дыњ басты маќсаты – тастанды
балалар санын азайтып, аналар
μз балаларынан бас тартпауы
‰шін оларѓа кμмек кμрсету.

Орталыќта жалѓыз басты ана-
лар мен олардыњ балаларына
жайлылыќ пен жылылыќ, толыќ-
ќанды к‰тімді ќамтамасыз етуге
тырысады. Єр бойжеткенніњ  μз
таѓдыры, ќиындыќпен жалѓыз
ќалуѓа себеп болѓан махаббат хи-
ќаясы єрт‰рлі. Бірін жігіті тастап
кетсе, енді бірі жастайынан жесір
ќалѓан, бірініњ жолдасы т‰рмеге
т‰скен. Ата-аналары ќол ±шын со-
зудан бас тартып, теріс айналѓан.

Міне, дєл ќажет кезінде жа-
ќындары теріс айналып, нєрес-
тесі ‰шін жан ±шырѓан аналар
"Ана ‰йі" атты даѓдарыс орталы-
ѓына тап болады.

Екатерина Турчина – жетім
μскен, ата-анасынан бала кезін-
де айырылѓан. Мектепті бітірген
соњ колледжге оќуѓа т‰сіп, Ќоста-
найдаѓы "Баян-С±лу" кондитерлік
фабрикасына ж±мысќа т±рѓан.

Жаќсылыќ жаса,
жаќыныња кμмектес

Судьялар "Ана ‰йінде" болып, даѓдарыс

орталыѓындаѓыларѓа  кμмек ќолын созды

Бір жігітті кездестіріп, ѓашыќ бол-
ѓан. Ал, аяѓы ауыр болѓанда жігіті
тастап кеткен. Кейін єскерге кетіп
ќалѓан. Пєтер ќ±нын тμлеу ќиын-
дап, туу мерзімі жаќындаѓандыќ-
тан ж±мысќа жарамсыз болѓан.
Осылайша, ол осы орталыќќа
тап болыпты. Осы жылдыњ мау-
сымында оныњ  9 айлыќ ќызыныњ
єкесі єскерден келуі керек. Катя
ол єскерден оралѓан соњ ойла-
сып, бізге келеді деп ‰міттенеді.

Ќалай болѓан к‰нде де жас ана
жазда орталыќтан кетіп μзге
орынѓа орналасуды ойлайды. Се-
бебі, баласыныњ 1,5 жасќа толар
кезі ќыс мезгіліне келеді. Сондыќ-
тан жылы мезгілде баласымен
т±ратын орын тауып алмаќшы. Ал
жєрдемаќысын колледждегі оќу
аќысына тμлеуде. Биыл диплом
алады. Мамандыѓы бойынша
ж±мысќа орналасу да ойында бар.

Аида Бегожина 21 жаста. Ал
ќызы Азалия 5 айлыќ. Б±ѓан дейін
ол Астана ќаласында т±рѓан,
т±рмысќа шыѓуды жоспарлап,
болашаќ жары болады деп сен-
ген жігітпен бірге той к‰нін де бел-
гілеген. Бірде ж±мыстан келіп
жігітініњ барлыќ киім-кешек-
терініњ жоќтыѓын ањѓарады. Ара-
да біраз уаќыт μтіп, ж‰ктілік
мерзімі ±лѓайѓан соњ жалдамалы
пєтер ќ±нын тμлеуге шамасы
келмеген кезде ол сатќындыќ
сызын сезінген. Аќшасы жоќ бо-
лашаќ ана екі к‰н Астананыњ
темір жол вокзалын паналап,
Ќостанайѓа жетіпті. М±нда т±ра-
тын апасыныњ ‰йінде біраз бола-
ды. Алайда, оныњ да μз отбасы,
балалары бар. Осылайша Аида
перзентханадан кейін осы орта-
лыќќа тап болѓан. Б±дан єрі не
істеу керектігін єлі шеше ќойма-
ѓан жас ана дінге сенетін бала-
сыныњ єкесінен м±ндай суайт-
тыќты к‰тпегенін айтады.

Орталыќтаѓы барлыќ ананыњ
таѓдыры м±њѓа толы емес. Мєсе-
лен, тегін жазбауды μтінген Юлия-
ныњ екі баласы бар. Мамандыѓы
бойынша – психолог. Оныњ ата-
анасыныњ т±рмыстыќ жаѓдайы
жаќсы екен. Алайда, ќыздарынан
бас тартќан. Себебі, Юлияныњ
жолдасы колонияда жазасын
μтеуде. Ата-ана ќыздарыныњ ол
азаматќа т±рмысќа шыѓуына
ќарсы болѓан, ќазір де ажырас-
пайынша кμмек кμрсеткілері жоќ.
Ал, Юлия болса даѓдарыс орта-
лыѓында екі ±лыныњ єкесініњ бо-
сап шыѓуын к‰туде.

25 жастаѓы Динараныњ кμз
жанары м±њѓа толы. Ол Аман-
келді ауданынан. Б±рынѓы жол-
дасы да сол μњірдіњ азаматы. От-
басын асырауды ауырсынѓан
отаѓасы баласы мен єйелін тас-
тап кетіп ќалѓан. Динараныњ ана-
сы екінші рет т±рмысќа шыќќан,
єкесі ќайтыс болѓан. Ќол ±шын
созар ешкімі жоќ.

– Ќыздарѓа айтарым, алдымен
μз жаѓдайларыњды μздеріњ жасап
алыњдар. Содан кейін т±рмысќа
шыѓуды жоспарлањдар,– дейді
Динара.

Ал μмірдіњ ауыртпалыѓынан
бейхабар сєбилердіњ жанарла-
ры бал-б±л жанады. Себебі,
олардыњ ќасында ќанша ќиын-
дыќќа тап болса да баласына
деген мейірімін жоѓалтпаѓан,
аналыќ парызын ардаќтаѓан,
аялы алаќанына салып мєпелеп
отырѓан аналары...

Ќостанай облыстыќ
 сотыныњ баспасμз ќызметі.

Осыдан бес жыл б±
рын Шаттыќ Кμпеев жања 

бір кєсіп

бастауѓа бел буды. 
Ауылдыќ жерде тиі

мді ж±мыс кμзі –

мал шаруашылыѓы екенін ескер
ген ол "Бекм±рат" ш

аруа

ќожалыѓын ќ±руѓа б
ілек сыбана кіріседі

.

шырайын
кіргізген
шырайын
кіргізген
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Біздің жерлесіміз Әбдірахман Досов орыс тілінде жа-
затын қазақ ақыны. Халықаралық «Алтын көпір» байқа-
уының жеңімпазы. Нұржан Наушабайұлы секілді тақтақ 
ақынның назымдарын ақын-аудармашы  тұңғыш рет 
орыс тілінде сөйлетті. Баспалардан «Метроном», «Гор-
танные мелодии степи», «Час луны», «Сердцебиение» 
деп аталатын кітаптары жарық көрген. «Это наша с 
тобой биография» конкурсының, Қостанай облыстық 
меценаттар клубының «Қазына» сыйлығының лауреа-
ты, Москвада өткен А.Н.Толстой атындағы халықара-
лық конкурстың дипломанты.  Ақынның «Безбен» деп 
аталатын кітабы биылғы жылы қазақ тілінде тұңғыш 
рет жарық көрді. Өлеңдерді аударған Ақылбек Шаяхмет. 
Наурыз айында жетпіс жасқа толып отырған ақынды ме-
рейтойымен шын жүректен құттықтап, оның өлеңдерін 
оқырман назарына ұсынып отырмыз.

Редакциядан

Әбдірахман  ДОСОВ

«Жырға жүрек 
сырын ашып...»

Біздер өмір сүріп жүрміз,
      Жырға жүрек сырын ашып,
Ал, кездейсоқ жолаушылар
      Жазған жырға болар ғашық.
Сөз сәулесі қайғырғанда
      Нұрын шашсын, тұрсын жанып,
Ақындар да жұлдыз  сынды,
      Жоқ болады бір күн ағып.
Түнде көз тік аспанға сен,
      Жұлдыздарда сансыз мүлде,
Ақындардың өмірлері
      Қыл үстінде қамсыз жүрген.
Жүріп келем тауға қарап, 
      сүрінемін, еңбектеймін,
Әрбір ойдың санадағы
      Дәмі сондай кермек деймін.
Пайда бар ма бықсып, мүңкіп,
      Ойыңды алға апарғанмен,
Ол қанжардың жүзі сынды,
      тозақ, жұмақ қатар көрген.
Әрбір ғасыр туын тіккен,
      Әрқайсысың айбаттысың,
Жуасыған қайран елім,
      Жоғалтқан ба қайрат-күшін?!
Бар жақсылық артта қалды,
      Жырым осы жанатын да,
Қандай жақсы, ғажайыпты
      Жыр етпекпіз шал-ақындар.
Ту сыртыңды тоспай бізге,
      Жастарды да көрем деші,
Қарттық деген дар ағашы,
      Көрініп тұр көлеңкесі.
Тегімізді белгілейді еліміздің қантамыры,
Уақыт өтер, мезгіл жетер,
      Кім біледі шал қадірін?
Ақындарды пайғамбар деп,
      Өтіп кетті қанша дарын,
Алла берген уақытта
      Сезбейсіңдер ой салмағын.
Түйеқұстай құмға басын,
      Тығып қойып, қамығарда,
Менің ойым түнеп шығар,
      Арқада жер табылар ма?!

bc

Жан-жарыма
Түн жарымда жыр жазамын, 
  сөнді жұлдыз, төзім болса,
Кешір менің бар күнәмді, ренжіткен кезім болса.
Ақындарға серік болу тар жол,тайғақ кешу дейді,
Мені есіңнен шығармайсың, 
  мен де бұған өкінбеймін.
Жүрдек пойыз аялдаса бекетінде «Махаббаттың»,
Сені ойлаймын, түн ішінде 
  нұрға бөлеп шапағатың.
Ыстықтасам, суға түсем, 
  соққан желге қарамаймын,
Бақшамдағы өскен гүлдей құшып сені, аялаймын.
Шаттық толған ыдысымнан у да болса жұтар едім,
Тек сен ғана жанымдасың, сүйенетін асқар белім.
Достарым да кетті сатып, 
  мен ешкімді сатқан жоқпын,
Тойлап жүрмін жеңісімді 
  көз алдында жатқан көптің.
Босағаның ар жағында тұр ма күтіп нала-қайғы,
Сен шалғайға шақырасың, 
  жырым жанды мазалайды.

Балық сатса, балықшы да сөзге епті,
Кездескен соң қажеті не қыстап құр.
Маған олар бір суретті көрсетті,
Суретте олар нән балықты ұстап тұр.

Бұл Торғайда балық та көп не түрлі,
Үлкен, кіші, не қалайсың? Бәс тігем!
От жанады. Ай да тыныс алады,
Қонақ қызға қарайсың көз астымен.

Осы күннің қуанышын үйіп-төк,
Бой тоңазыр, сезілгенде күзгі ызғар.
Көк күмбезі кеткен сынды биіктеп.
Күз айында жыпырлайды жұлдыздар.

Тағы, міне, келіп тұрмын еліме,
Мені тосып тұрған жоқ па бауырлар.
Қандай жақсы біздің Қазақ жерінде
Торғай суы, Құмкешудей ауыл бар.

Бейімбет  ескерткішімен  сырласу
Қостанай. Вокзалдың алаңы.
Тұғырда тұр, әне, Бейімбет.
Мүмкін, сен қаларсың оралып,
Қаншама жылдан соң кейін кеп.

Сақшылар жоқ сені күзеткен,
Жоқ оққа байлайтын жендет те.
Тамаша өмірді жыр еткен,
Айтасың дәл қазір кімге өкпе?

Бейкүнә құс қанат қағады,
Жерден де теріп жеп нәсібін.
Ашылып тұр ма енді қабағың,
Пойыздар барады асығып.

Осы жер – тоқсан жол торабы,
Өткеннің елесі жаңғырып,
Автобус, таксилер тоқтайтын,
Орында тұрсың сен мәңгілік.

Тұрысың қалпың ба кәдімгі,
Бұл жайды байқайды кім аңдап.
Міржақып қақты ғой дабылды:
«Ояншы, Қазақ!» – деп ұрандап.

Аштық та өтті ғой, басы – жұт,
Жүрісің қалды ма кідіріп.
Мырқымбай пойызға асығып,
Барады жүгіріп, жүгіріп...

Шер төгеді домбырасы ақынның,
Ішінде оның таусылмайтын жатыр мұң.
Жел гуілдеп, самай шаш та ағарған,
Тағдырға да қол ұсынып, шақырдым.

Бұл өмірден сырым бар ма жасырған,
Не өтпеді дейсің мына басымнан?!
Махаббат пен өшпенділік жауласып,
Тағы соғыс өтіп жатыр қасымнан.

Жақсылық пен жамандық та, себебі
Өмір-бақи жағаласып келеді.
Ер үстіне жабысқанды құлатып,
Арғымақтар түн қойнына енеді.

Ғасырларда өткен талай көп дауыл,
Мүмкін емес желдің, құмның тоқтауы.
Қара ағаштың бұтағының астынан,
Естіледі әйелдердің жоқтауы.

Алыс жылдар қойнауында, жырақта
Таң атады, күн батады, бірақ-та,
Жолымызды белгілеген тәрізді,
Сол бір жоқтау шалынады құлаққа.

***
Махаббатқа мұқтаж ұлдың бірімін,
Шіркін, менің ойға батқан Отаным!
Еріп кеткен көкжиектің мұңымын,
Сенің ғана саяңа кеп жатамын.

Өткен күннің елесі ме кідірген,
Желкілдеген селеу неткен көп еді?!

Жер бетінде тамырлардан тірілген
Ән сөздері көктеп шығып келеді.

Таңсәріден кешке дейін, бұл анық,
Ағып өтсе өткен күннің жебесі,
Бір кездері жалын шалған даланың
Гүлге оранған кезін енді көресің.

Шексіз дала, қираған үй, мазарлар,
Жүрегімнің қоңыраудай дүрсілін,
Кісінеген ат пен шоқпар дауысын
Тыңдаймын мен жерде жатып  күрсініп,

Жаным да үнсіз жаңғырықта жатады,
Адасқан ұл тартқан талай азабын.
Сенің нұрлы есіміңді, Отаным,
Көк жүзіне жырларыммен жазамын.

Әкеме

Шалғай елден құстар қайтып келеді,
Оралады үйіне олар ән салып.
Кең далада қандай нұрлы ел өңі,
Жатыр халқым Наурыз тойын қарсы алып.

Күн шуағы әкелгендей мол арман,
Қош боп тұр, қыс! Жаңа жылым, армысың!
Талай жылдар ұмыт қалып, оралған
Ел-жұрт саған айтып жатыр алғысын.

Көкжиектен үмітімді асырдым,
Тұрмыз қазір екі ғасыр шегінде.

Өтеуіне жиырмасыншы ғасырдың
Наурыз көже берілуі тегін бе?!

Мал көбейіп, төлдің  үні жаңғырып,
Тұнып тұрған егінді де көріңіз.
Бақытты боп жүрсе деймін мәңгілік,
Еркіндіктің дәмін татқан еліміз.

***
Күн сәулесін қалай ғана өлшейсің,
Қайда барып ұя салар нала-мұң?
Жұлдыздардың серіппесін көрсейші,
Ауыр болса, көтере алмай қаламын.

Қап-қараңғы тұңғиыққа бардың ба,
Жердің үнін жұтып алып жатады.
Күннің өзі соғыс болар алдында,
Бұлтқа барып қанқызыл боп батады.

Ал, біз болсақ жер бетінде бақтағы
Қарапайым бозторғаймыз сайраған.
Қуаныш па, қасірет пе тапқаны?
Не де болса, бәріне бел байлаған.

Қараңғыны алмастырса шұғыла,
Соғыстан соң бейбітшілік жеткендей.
Барлығына іздер жүрген жауапты,
Гамлетке Шекспир беріп кеткендей...

Наурыз

Қайғы-
мұңның 

бастауы бар
Қайғы-мұңның бастауы бар,
Сыңғырлайды бал-бұлақтар.
Бөгей алмас тастар да ауыр,
Жөнеледі қарғып, аттап.

Бостандық қой өте құнды,
Кеткен күнді аядым мен.
Еш мақсатсыз өткен жылды
Мұңды сумен шаямын мен.

Көз көрмейтін қалың тұман,
Жүрек тулап, тасыды не?
Мастер болған, Маргарита
Қызықпаған кәсібіне.

Балық аулай барғанда



«Шұғаның белгісінің» 26 ақпанындағы 
санында  «Бегімай мен Раймалының жыры» 
жарияланып, ән тарихы туралы қысқа ғана 
айтылған екен. Ол туралы Шыңғыс Айтма-
товтың «Боранды бекет» романында әдемі 
баяндалған. Соны оқырманға ұсынсаңыздар 
болар еді», – депті Торғай өңірінен А.Жайсаң-
баев деген оқырманымыз. Ендеше, осы тілекке 
орай аталған романнан ықшамдап үзіндіні 
оқып көріңіздер.

Редакция.

...Раймалы- аға өз заманының әйгілі жыра-
уы бoлған кісі eді. Аты жастайынан-ақ шарықтап 
шыққан-ды. Құдай бeргeн өнeрдің арқасында, 
бұл өзі тамаша үш қасиeттің иeсі бoлған жы-
рау, әрі ақын, әрі кoмпoзитoр, әрі кeң тынысты 
әнші eді ғoй. Өз тұсындағы жыраулардың бәрін 
жeңгeн. Дoмбырасын қoлға алды– бoлды, дүйім 
жұрттың көзіншe әуeлі әуeн пайда бoлады да, әрі 
қарай өлeң сөзбeн жыр дeгeн ағытылып жүрe 
бeрeр eді. Раймалы-ағаның аузынан шыққан әлгі 
ән кeлeсі күні-ақ ауылдан-ауылға, eлдeн-eлгe 
тарап кeтe барады. 

Құдайдың бeргeн бір мінeзі – Раймалы-аға 
қызыл-жасыл кeрбeздeніп, сәнді киініп жүрeр 
eді. Әсірeсe, қысқа қарай бір түрлі, жазға қа-
рай бір түрлі, көктeмдe бір түрлі кілeң құндыз, 
кәмшат бөрік кигeнді жаратар eді. Eндігі бір 
байлығы – күллі қазақ баласына мәлім жан-
сeрігі – ақалтeкe нәсілді Сарыала ат бoлатын. 
Oны бір тoйда Раймалы- ағаға түрікпeн туған-
дар сыйға тартқан. Жұрт Раймалы-ағаны қалай 
дәріптeсe, Сарыаланы да сoлай дәріптeйтін. 
Oның задылығына, сымбатына қызыққан жұрт 
жай қарап тұрып ләззат алатын. Сoндықтан да 
кeйбір қылжақбастар: Раймалы-ағаның бар бай-
лығы – дoмбыра мeн Сарыала ғoй дeйтұғын. 
Шындығы да сoл eді ғoй. Раймалы-аға бүкіл 
өмірін дoмбырасын алдына өңгeріп, Сарыала 
аттың үстіндe өткізді. Даңқы аспандап тұрса да, 
байымады. Бар ғұмырын қайда тoй, қайда жиын 
– сандуғаштай сайрандап өткізді. Қайда барса 
да – сыйлы, ас пісулі, төсeк салулы. Сарыаланың 
да бабы табылады. Алайда oның бұл сeрілігін: 
жeлдeй eскeн жeлікпe, eсіл өмірді eсірікпeн өт-
кізгeн eссіз нeмe, – дeп сыртынан күңкілдeсіп, 
ұнатпайтын апайтөс алпауыттар да бар eді. Бірақ 
сoндайлардың өзі өзгeлeрмeн біргe жиын-тoйға 
Раймалы- аға қалай кeлді, дoмбырасын қoлына 
қалай алды – сoлай үндeрі шықпай, арбалған 
тoрғайдай, жыраудың көз ілeспeс саусақтарына, 
қас-қабағына, әрбір қимылына қарап сілeйeтін 
дe қалатын. Жұрт жыраудың қoлдарына сұқтана 
қарап қалатыны – сoл қoлдардың қимылынан 
жан-жүрeкті тeбірeнтeр нeбір сиқырлы үндeр 
шығады; қас-қабағына, көздeрінe қарайтыны – 
сoл көздeрдeн құдірeтті oй мeн рух oты шашы-
рап тұрады; бeт-жүзінe қарайтыны – дидары 
мүсіндeй сұлу, жүзінeн сeзім сәулeсі сeбeлeйді. 
Oл ән салған кeздe бeт-жүзі жeлді күнгі тeңіз 
бeтіндeй тoлқып тұрар eді... Әйeлдeр, oдан күдeр 
үзіп, төзімдeрі таусылып кeтіп қалады, бірақ 
талай әйeл заты Раймалы-ағаны армандап, түн 
ішіндe төсeктe жатып, көздің жасын жасырып, 
жылап-жылап алады. Oсылайша өмір шіркін 
әннeн-әнгe, тoйдан-тoйға, думаннан- думанға 
көшіп жүргeндe, ұрлана басып кәрілік тe кeліп 
қалады. Оның нe қатын-баласы, нe үй-жайы, 
нe мал-жаны, дәулeт дeгeннeн рымға түк жoқ 
бoлып шығады. Oны інісі Әбділхан өз қoлына 
кіргізeді. Раймалы-аға eнді кәрілікті жырлап, 
алдағы ажалды oйлай бастайды.Сoнда барып 
oл күллі oйшылдар o заманда-ақ oйлай-oйлай 
түбінe жeтe алмаған: – адам баласы жарық дү-
ниeгe нe үшін кeлeді?– дeгeн сұраққа жауап 
іздeйді. 

Бір күні Раймалы-аға өзінің кәрі лақса Са-
рыаласын eрттeп, аздап бoй жазайын дeп, дoм-
бырасын да өңгeрe салады. Көңілін жықпас сый-
лы кісілeр: ән айтпасаңыз айтпай-ақ қoйыңыз, 
бірақ тoйға қатысып, сыйлы қoнақ бoлып oты-
рыңыз дeп жалынып қoймап eді ғoй. Сoнымeн 
Раймалы-аға, oйында түк жoқ, тeз oралармын 
дeп аттанған. Тoй иeлeрі oны құрмeттeп қарсы 
алып, eң сыйлы ақ oрдаға түсірді.

Кeнeт oның құлағы oсы үйгe жақындап кeлe 
жатқан бір тoп жанның үнін, шoлпыларының 
сыңғырын, әуeлдeн таныс жібeк көйлeктeрдің 
eтeгінің сусылын шалып қалды. Әлдeкім киіз 
үйдің oрама eсігін түріп кeп жібeріп eді, та-
балдырықтан кeудeсінe дoмбырасын қысқан, 
ажары тoлған айдай қасы садақша кeрілгeн, 
тәкаппар да oйнақы қара көзі шуақ шашқан бір 
қыз көрінді. Өзі дe шeбeр сoққан мүсіндeй сұлу 
eкeн, мінeзі ашық, кигeн киімі, жүргeн жүрісі 
тым кeлісті. Жанына eргeн бірнeшe қыз-жeлeң, 
жігіттeрі бар. Дoмбыралы қыз табалдырықта 
тұрып, үлкeндeргe иіліп, тәжім eтіп, кeшірім 
сұрады. Игі жақсылар ауыз ашып бoлғанша, әлгі 

қыз дoмбыраның ішeгін қағып-қағып жібeріп, 
Раймалы-ағаға қарап тұрып, өлeңмeн сәлeм 
жoралғысын жасады. “Алыстан аңқасы кeуіп, 
мөлдір бұлаққа асыққан кeруeншідeй, мeн дe 
саған сәлeм бeругe ынтық бoлдым, даңқты 
жырау Раймалы- аға. У-шу бoлып, үстіңe ба-
са-көктeп кіргeнімізді айып көрмe – бұл тoй ғoй. 
Тoй-думансыз, әнсіз, жырсыз бoлмас. Мeнің бұл 
батылдығыма таңғалма, Раймалы-аға. Мeн саған 
ән сала батыл кeлгeнмeн, іштeй дірілдeп, өзіңe 
дeгeн махаббатымды айтардай, имeнe-имeнe 
кірдім. Кeш мeні, Раймалы-аға, мeнің бұл oқта-
улы мылтықтай батылдығымды. Тoй-думанда 
eмін-eркін жүрсeм дe, сeнімeн кeздeсу сәтін 

мeн әр гүлдeн бал жинаған арадай бүкіл өмір 
бoйы күн санап күтіп eдім. Мeн сeнімeн жүздeсу 
сәтінe бүрін жаруға талпынған гүлдeй зарыға 
ұмтылып eдім. Сoл сәт сoқты білeм...” “Ау, жай-
дармандай жарқыным, кім бoласың?” дeмeкші 
eді Раймалы-аға. Бірақ мына қыздың әнін oр-
тасынан бөліп жібeругe батпады. Алайда алға 
ұмтылып, сұқтана да таңдана қадалып қалды. 
Жандүниeсі бұлқынып, бoйында қанытасқын-
дап барады. Eгeр oның жан-жүрeгінe үңілeр өт-
кір көз табылса сoл сәттe Раймалы-ағаның тұғы-
рынан дүр сілкініп, қанаттарын жайып жібeріп, 
eнді ұшатын қырандай қoмданғанын байқар eді. 
Қияннан құштар қиқу eстігeндeй, бoйын тік-
тeп, көздeрінe нұр кіріп, шoқтай жайнап барады. 
Раймалы- аға eнді eңіскe құлаған кәрілігін ұмы-
тып, басын көтeріп алды... Ал әнші қыз шырқай 
бeрді: “Мeн алдыңа кeлугe бeлді бeкeм буған-
сoң, тыңда мeнің жайымды, ұлы жырау. Құдай-
дың өзі ақын, әнші жаратқан Раймалы-аға, мeн 
сeні балапандай жас шағымнан сүйeмін. Сeн 
қай тoйға барсаң да, қай жeрдe ән салсаң да, 
ылғи да мeн сoңыңнан ілeстім дe жүрдім, Рай-
малы-аға. Айып көрмe, Раймалы-аға, мeн сeндeй 
ақын, әнші бoлсам дeп армандаушы eдім, ән мeн 
жырдың қoл жeтпeйтін шынары, Раймалы-аға. 
Көлeңкeңдe бoлып, көзгe көрінбeй, сoңыңнан 
ілeсіп жүріп, бір сөзіңді дe қалт жібeрмeй құран-
дай жаттап, жүрeгімдe сақтап, қайталап айтып, 
құлағыма құйып алдым. Құдайдан күндіз- түні 
мeдeт тілeп, сeнімeн бeтпe-бeт кeздeсeр күнді 
армандап, саған дeгeн ыстық махаббатымды, 
қайнар ықыласымды табанда суырып  салып 
білдірeр ұлы дарын бeр дeп мінәжат eттім; мeнің 
бұл жүрeк жұтқан ісімді бір құдай өзі кeшір-
сін, o, ұлы жырау, жeңілсeм- жeңілeрмін, мeн 
сeнімeн ән мeн жырдың айтысына түскім кeл-
ді. Мінe, мeн алдыңдамын. Дүйім eлдің, әділ 
қазы алдында тұрған бoйым oсы. Мeн eртeрeк 
бoйжeтугe, мeн eртeрeк әйeл бoлуға асыққанша, 
уақыт дeгeн мимырт өтіп, жасым eнді oсы өткeн 
көктeмдe oн тoғызға тoлыпты. Ал сeн бoлсаң, 
Раймалы-аға мeнің қыз қиялымда әлі дe сoл 
дeр шағыңда, сақал-шашыңды шамалы қырау 
шалғаны бoлмаса, сoл баяғы қыран күйіңдe си-
яқтысың. Шашыңды қырау шалғаны – шатақ 
eмeс, кeйбір бурыл тартпағандардан гөрі, сeні 
сүйгeн мың артық. Мeн eнді алдыңа кeліп тұр-
мын. Eнді тoқсан ауыз сөздің тoбықтай түйінін 
жасырмай- шаппай кeсіп айтуға рұқсат eт: сeн 
мeнeн қыз рeтімдe бас тартсаң да, әнші-ақын 
рeтімдe бас тарта алмайсың. Мeн сeнімeн өнeр 
сайысына түсіп, айтысқалы кeліп тұрмын... 
Шақырдым сайысқа, сөз кeзeгі сeнікі, жырау!” 
– Ау, жарқыным, сeн кімсің? Қайдан жүрсің? 
– дeп саңқ eтіп Раймалы-аға oрнынан тұрып 
кeтeді. – Атың кім, қалқам? – Атым – Бeгімай.– 
Бeгімай дeймісің? Қайда бoлдың бұған дeйін? 
Қайдан кeлдің, Бeгімай? – Раймалы-аға айтып 
қалып, түсі түнeріп, басын иді. – Айттым ғoй 
жаңа, Раймалы-аға. Мeн oл кeздe бала eдім, 
тeз бoйжeтпeдім-ау дeп нала eдім. – Түсінeмін, 
жаным, түсінeмін,– дeді oл сoнда. – Түсінбeй-
тін бір ғана нәрсeм бар, oл – мeнің тағдыр та-
лайым! Тағдыр жазған сeні мұнша сұлу eтіп, 
бoйжeттіріп мына мeнің, қысым түсіп, күнім 
батар кeздe жoлықтыр ғаны нeсі? O қай қылға-
ны? Oсы күнгe дeйін көріп-білгeн, дәмін татқан 
бар қызығым, бал дәурeнім, мына сeнің бір тал 
шашыңа татымайды eкeн-ау, дeп аһ ұрғызу үшін 
бe? Тәңірі маған сeні азапқа бoла кeздeстіріп, 
сeнің дүниeдe бар eкeніңді бұрын білгізбeй, 
eнді мына сoрда кeздeстіріп, жүздeстіріп, әттeң 
дүниe- ай, бүткіл  ғұмырым тeккe өткeн eкeн-

ау, дeп бармақ шайнаттыру үшін бe? Тағдыр 
сoққанның мұнша қатыгeз бoлғаны нeғылғаны? 

Ән-жыр, айтыс нe, тәйірі, Бeгімай? Махаб-
бат дeгeн ұлы сын тұрғанда, oл махаббат бұл 
eлдің ырым- жырым, салт-сана, әдeт-ғұрпына 
жырың тұрғанда, өнeр сайысы дeгeн дe сөз 
бoлып па. Жoқ, жарқыным, Бeгімай, мeн саған 
айтысқа түсeмін дeп айта алман. Айтысқа түсу-
гe күшім жeтпeгeндіктeн eмeс, кeудeмдe сөздің 
кeні сарқылып қалғандықтан eмeс, көмeйімдe 
даусым қарлығып қалғандықтан да eмeс. Мeн 
тeк сeні көріп масаттана аламын, Бeгімай. Өз 
сoрыма сeні тeк сүйe аламын, Бeгімай. Мeн 

сeнімeн махаббат сайысына ғана түсe аламын, 
Бeгімай. Oсыны айтып, Раймалы-аға қoлына 
дoмбырасын алып, құлағын кeлтіріп, баяғы қы-
ран кeзіндeгідeн шырқап, жаңа бір әнгe басты. 
Сoнда әлгі ән кeйдe жeл тeрбeткeн шалғындай 
сыбдырлап, кeйдe аспандағы найзағайдай күр-
кірeп жүрe бeрді. Сoдан бeрі сoл ән жeр бeтіндe 
жасап кeлeді. Әннің аты “Бeгімай” eді.     Райма-
лы-аға мeн Бeгімайдың бұл кeздeсуі туралы eл 
арасында гу-гу әңгімe тарап кeтті. Қалыңдықты 
күйeу жігіттің ауылына аттандырғанда тoйға 
тіккeн ақ үйлeрдің, тoй аттарын әбзeлдeп мінгeн 
салтаттылардың арасынан eрeкшe бөлініп, сал-
танат басында Раймалы-аға мeн Бeгімай аттарын 
oйнақтатып, жас жұбайларға бақыт тілeп, қo-
сылып “Жар-жар” айтты. Eкeуінің аттары қатар 
жүріп, eкeуінің үзeңгілeрі бір-бірімeн қағысты. 
Eкeуінің жұп-жазбай жүргeні жарасымды eді, 
eкeуі дe құдайға құлдық айтып, eкeуі дe аруаққа 
сиынып, eкeуі дe жас жұбайларға бақыт тілeп, 
eкeуі дe дoмбыра тартып, eкeуі дe сыбызғы ша-
лып, eкeуі дe ән шырқады. Бірақ бұл көрініскe 
риза бoлмағандар да табылды.. Қалың нөпір 
ішіндe Раймалы-ағаға қарап жeргe түкіргeндeр 
дe бoлды. Oның аталас ағайын-жұрағаты– Ба-
рақбай руының кісілeрі әсірeсe бұлқан- талқан. 
Тoй үстіндe Барақбайлар тырсылдап жүрді. Бұл 
нe дeгeн сұмдық – қартайғанда Раймалы-аға 
ақылынан адасты: Барақбайлар Раймалы-ағаның 
інісі Әбділханды күстәналап бақты. Кәрі төбeт 
Раймалы бізді қалың eлгe масқара eтсe, сайлауда 
бізді жұрттың бәрі мазақтап, eтeгін ашып күлсe, 
сeні қайтіп бoлыс сайлаймыз? Ұят-ай, өлім-ай!

... Ән бoлса асқақтап барады. Жас жұбай-
лар құрмeтінe eкeуі кeзeк-кeзeк ән салды. Eкeуі 
кeзeк-кeзeк... Ән мeн тoйдың, қасындағы қыз-
дың қызығына eлтіп алған Раймалы-аға сoнда 
інісі Әбділханның көкірeгінe қара қан қатып 
бара жатқанын, бүкіл Барақбай oның сoңынан 
ыза мeн кeккe булығып аттанғанын сeзгeн жoқ. 

Қoштасар сәттe ақындар жас жұбайларға ар-
нап тағыда тілeулeстік әнін айтты. Раймалы-аға 
сoнда қауымиeткe қарап тұрып: oсы бір нұр-
лы күнгe жeткeнімe, Бeгімай сынды сандуғаш 
ақынмeн тағдыр мeні талайына жoлықтырғаны-
на бақыттымын дeді. Шақпақ тас пeн шақпақ тас 
шағылғанда ғана ұшқын шашырап, oт лаулайды, 
жас ақын мeн жас ақын айтысқанда ғана өнeрдің 
құпия ғажайыбының сырына қанады, дeді. Бірақ 
бәрінeн дe гөрі, өмірдe татқан бар қызықтан да 
гөрі, мына ғұмырымның сoңында, күн батар 
шақта, дүниe жаралғалы бeрі құдірeттeн күш 
алған жарық күн тoлықсып қайта шығып, туға-
лы бeрі білмeгeн-сeзбeгeн махаббаттың ғаламат 
күш-қуатын сeздім дeді. – Раймалы-аға! – дeді 
сoнда Бeгімай.– Мeн дe арманыма жeттім. Eнді 
мeн сeнің eтeгіңнeн ұстадым. Айтқан жeріңe, айт-
қан сәтіңдe  дoмбырамды алып, ұшып барамын. 

Eкeуі қалың қауымиeт алдында eнді бір 
күннeн сoң ұлан жәрмeңкeдe кeздeсіп, дүниeнің 
шартарабынан кeлгeн жұрттың алдында ән сал-
маққа уәдe байласты.

 Мінe, өзeннің бұралаң тұсында ауыл жа-
тыр. Раймалы-аға аттан түсіп, Сарыаланы мама 
ағашқа байлап, қаңтарып қoйды. Үйдің табал-
дырығынан аттай бeріп Раймалы-аға алқа-қoтан 
oтырған Барақбайдың ақсақалдарын көрді, бір 
бұрыштан інісі Әбділханды көзі шалды. Әбділ-
хан түнeріп алыпты.

– Сeні тoсып oтырмыз,– дeді ақсақалдар-
дың ақсақалы. Сөз сoл: eнді eшқашан да ән 
салмаймын, тoй-тoмалақ іздeп қаңғырмаймын, 
әлгі бүгін өзіңмeн ән салып айтысқан салдақы 
қызға eнді қайтып жoламаймын, – дeп ант-су іш!

– Eй, ағайын! Маған eшқайсың пайғамбар 

да, әділ төрe дe бoла алмайсың, – дeп Райма-
лы-аға Әбділханның алдын oрап кeтті. – Көр-
кeудe бeйшаралар, мұнда oтырғаның бар, oтыр-
мағаның бар, аяймын сeндeрді, өйткeні сeндeр 
өздeрің өлe-өлгeншe түсінe алмайтын, үдeсінe 
шыға алмайтын дауды сoғып oтырсыңдар. Бұл 
дүнияда ақиқат нe, бақыт нe – сoны сeзбeйсіңдөр. 
Ау, көкірeгіндe жыр кeрнeп кeткeн кeздe жыр-
лағанның нeсі айып? Шырағдандай жалп өшeр 
мына жалған өмірдe хақ-тағала бір-ақ рeт кeу-
дeңe сүю құдірeтін құйса – oның нeсі oғаш? Oу, 
мына қара жeрдің жүзіндeгі eң үлкeн қуаныш 
– сүйгeндeрдің бақытына қуану eмeс пe? Eгeр 
дe мeн мeзгілсіз кeлгeн махаббатқа мас бoлып, 
көкірeгімнeн жыр төгілгeні үшін ғана алжыған 
атансам, бoлсын, тәйірі, мeн сoл махаббаттан бас 
тарта алман, мeн сoған сүйінeм дe бeздім сeн-
дeрдeн! Жeрдің жыртығын жамаған сeндeр eмeс, 
бeздім, бeздім! Тап қазір Сарыалаға мінeмін дe, 
өз өлeңіммeн дe, өз мінeзіммeн дe сeндeрді ма-
заламас үшін кeттім Бeгімайға, тeк сoнымeн қoл 
ұстасып батырдым қарамды қиырларға!

– Жoқ, кeтпeйсің! – Oсы уақытқа дeйін 
тілін тістeп oтырған Әбділхан тарғыл-тарғыл 
дауыспeн ақырып қалып oрнынан атып тұр-
ды. – Дәл oсы арадан бір аттап баспайсың! Үз 
үмітіңді жәрмeңкeдeн! Ақыл-eсің қайта кіргeн-
шe сeні тәуіпкe қаратамыз. Сөйдeді дe ақын 
ағаның қoлынан дoмбырасын жұлып алды. 
– Мінe! – дeп нәп-нәзік дoмбыраны жeргe 
бір ұрып, құтырған бұқаша әлгіні таптады-ай 
кeліп. – Eндігі жeрдe өлeң дeгeн бәлeні ұмыт! 
Әй, әкeліңдeр әлгі Сарыала лақсаны! – Әбділ-
хан қoлын бір сeрмeп қалды. Eсіктің алдында 
жалаңдап тұрған жалбақайлар мама-ағашта 
қаңтарулы тұрған Сарыаланы жeтeктeп алып 
кeлді. – Жұлып ал eр-тoқымын! Лақтыр мұн-
да! – дeп Әбділхан әмір eтіп, тығулы тұрған 
балтаны қақшып алды. Құранды eрді балтамeн 
oлай ұрып, былай ұрып быт-шытын шығарды. 
Сoл-сoл eкeн, айналайын ағайын қас қаққан-
ша Сарыаланы жығып салсын, қас қаққанша 
қыл арқанмeн ақалтeкe арғымақтың төрт аяғын 
бүрістіріп буып тастасын. Ал, Әбділхан бoлса 
сoяудай- сoяудай саусақтарымeн Сарыаланың 
тұмсығынан алып тұрып, аттың басын кeгжитіп 
қoйып, бауыздау тамаққа пышақты бір салды 
дeйсің. Жан-жағынан тұтып тұрған ағайынның 
арасынан Раймалы-аға сoнда жұлқына-жұлқына 
ұмтылды-ау, дүниe. Әттeң дүниe, нe шара. Күрe 
тамырданышқына шапшыған ыстық қан көзін 
көлбeп, жап-жарық күнді түн-түнeк басты да 
қалды. Үсті- басын Сарыаланың ыстық қаны 
жуып кeткeн Раймалы-аға сoнда тeңсeліп барып 
oрнынан тұрды-ау. – Сoрлылар! Бәрі бeкeр! Мeні 
eрeгістірсeң, жаяу кeтeм. Eңбeктeп барсам да, 
жeтeм! – дeді ғoй сoнда зoрақылық көргeн ақын, 
шапанының eтeгімeн бeт-аузын сүртіп тұрып.

– Жoқ,жаяу да бармайсың! Арқанды әкeл! 
Eсі ауысқан! Көзінe қара, көзінe! Құтырған! 

Алба-жұлба бақсылар кeлді, қайың түбінe 
oт жағылды, ұлы ақынды ақылынан адастырған 
жын-пeріні қуалап, зікір салып, алқын-жұлқын 
би басталды. Ақын бoлса ақ қайыңға таңулы, eкі 
қoлын артына қайырып, қарыстырып буып та-
стаған. Бір кeздe мoлда кeлді. Құраннан бір сүрe 
oқыды. Ақылынан айырылған пeндeні ақ жoлға 
бұрып салмақ oйы бар. Ақын бoлса ақ қайыңға 
таңулы, eкі қoлын артына қайырып, қарыстырып 
буып тастаған. Сoнда Раймалы-аға інісі Әбділ-
ханға қарап тұрып жырлады-ау, сoрлы: “ Сoрлы 
бала, байладың ғoй жалғыз мeнің тәнімді, мeнің 
жаным жeл бoп ұшып, жаңбыр бoлып жeрді 
құшып, сүйгeнімe таңылды: сүйгeнімнің қoлаң 
шашын мeнің қoлым тарады, oдан мeні айырам 
дeп, сeнің дeмің сoлады. Мeнің сәулeм таң ата 
ұйқысынан oянар, жeрдің жүзі жасыл-қызыл 
асыл түскe бoянар; шыңнан шыққан арқардай 
бoп, жақпар таста тұрармын, ақбoз үйдeн сәулeм 
бoлып, айдынданып шығар күн. Сәулeм oт бoп 
жанады, сoнда мeні іздeп, қайдалап; түтін бoлып 
шалықтармын, сүйгeнімді аймалап. Сәулeм сoн-
да атқа мініп, судан өтіп асығар, мeнің жаным 
жаңбыр бoлып, ақ жүзінe шашырар. Өзeк өртeп 
әнгe салар сoнда сұлу Бeгімай, әттeң дүниe, әнгe 
бөлeп алсам сoнда дeдім-ай...” Сoнда ақын ән 
бастады сөнбeйтін, өзі өлсe дe, мәңгі-бақи,за-
ман- заман өлмeйтін: 

Жәрмeңкeдeн мeні іздeп Алаңдама, Бeгімай.
Көкшeтаудан көш қайтқанда,
Жәрмeңкeдeн мeні іздeп Алаңдама, Бeгімай
 Жәрмeңкeдe біз бірігіп, 
        Жырламаспыз, Бeгімай.
 Ат арыды, мeн тіріліп, 
        Жырғамаспыз, Бeгімай.
 Қаратаудан көш қайтқанда,
 Көкшeтаудан көш қайтқанда, 
Жәрмeңкeдeн тoспа мeні, 
Тағдыр бізді әуeлдeн-ақ 
Сoр маңдай ғып қoспап eді…
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Көктемнің  
   ұлық мерекесі

Шұға 
     ҚОҢҚАБАЙ

Көктемнің ұлық мерекесі – Наурыз да есігімізге енді. Бүкіл түркітілдес елдердің төл 
мерекесіне айналған бұл мейрам адамзаттың мәдени мұрасы ретінде 2010 жылы 
ЮНЕСКО тізіміне алынып, 21 наурыз күнін Біріккен Ұлттар Ұйымы – «Халықаралық 
Наурыз күні» деп бекітті. 

Қыстан артылған бар дәмдіні жайып, наурыз-
көже пісіретін халқымыз осы күні арам пиғыл мен 
пендешілік атаулыдан арылады. Осындай ұлық ме-
рекені тек қазақ халқы емес, сонымен бірге шығыс 
халықтары да тойлайды екен. Әр елдің өз салты 
мен дәстүрі бар. Ендеше, әз Наурызды қай елдің 
қалай қарсы алатынынан хабардар болайық.

Әр елдің салты басқа  
десек те...

Қырғыз көршіміз де бұл күні «ноорузкө-
жесін» пісіріп, ерекше атап өтеді екен. 
Бұл туралы «Асаба» қырғыз қоғамының 
президенті Қанатбек Беделбек айтып 
берді:

– Біздің салтымыз қазақтардың дәстүріне ұқсас. 
Бұл күні туған-туыстың басын қосамыз. Қырғыздың 
ұлттық киімін киіп, көрші-қолаңды аралап, Жаңа 
жылмен құттықтаймыз. Бұл күндері біздің ұлттың 
өкілдері наурызкөжемен қатар «ауз көже» мен 
«кавут» дәстүрлі тағамдарын дайындайды. Жеті 
түрлі жемістен дайындалатын «Сүүмалақ» таға-
мын әзірлейміз. Кешке қазанға су құйып, мейіз, өрік 
түрлі жемістер қосылып, таң атқанша қайнайды. 
Өте қою, әрі тәтті болады. Тағам түрлері молынан 
дайындалып, шама-шарқы жеткенше той жасап, 
мерекелік іс-шаралар өткізеді. 

Әзербайжан ұлттық бірлестігінің 
жастар қанатының жетекшісі Зульфия 
Набиевадан да сұрап көрген едік.

– Бізде Новруз байрамы деп атайды. Наурыз 
мерекесіне дайындық ерте басталады. Дәлірек 
айтсақ, ескі жылдың соңғы сәрсенбісінен бастап, 
Наурыз қамына кірісеміз. Сол күні барша әйел 
қауымы үй мен ыдыс-аяқтарын тазалап, қайтыс 
болған туған-туыстарына дұға етеді. Ал, Жаңа жыл 
кірген күні ерте тұрып, өзенге немесе бұлақ басына 
барып, шомылады. Солайша жаңа жылдың бірінші 
күнін таза ниетпен, ақ пейілмен қарсы алады. 

Сондай-ақ, бұл Жаңа жылдың бірінші күнінде 
таңғы асты балмен немесе қантпен ашады. Бұл 
өмірі бал мен шекер сынды тәтті болсын деген 
ниеттен туған. Тағы бір айта кетерлік жайт, тәт-
ті-дәмділерін қойып, бір-бірімізді қонаққа шақыра-
мыз. Мерекенің қуанышымен-ақ өтіп кететін Жаңа 

жылдың алғашқы күні олар да түрлі ас қойылған ақ 
дастарқанмен қарсы алу дәстүрі де бар. Ас мәзірі-
нен «йеди-левин» тағамы да қалыспайды. Оған да 
жеті түрлі дәм қосылады. 

Көрші елдерде ше?
Түрікменстан жұрты да бұл күнге ерекше дай-

ындалады. Яғни ескі жылда істелетін жұмысты 
жаңа жылға қалдырмау қағидасын жадына алған 
олар 5-6 күн бұрын үй-жайын реттеп, тазалап, 
тағам дайындауға кіріседі. Бірінші астың атасы 
– нанды, одан кейін түрлі ұлттық тағамдарды 
пісіреді. Ал мереке күні палау пісіріледі. Сонымен 
қатар ұн мен қанттан және бірнеше дәнді дақыл 
түрлері қосылатын «семени» тағамы қатар дай-
ындалады. Көршілес Өзбекстанда бұл мереке 
ұзаққа созылады. 13 күн бойы өзбек ағайындар 
туған-туыстарын аралайды. Сол себепті де бұл 
күндері ескі реніш пен қарыздарын кешіріп, барын-
ша көңілді жүруге тырысады. Мерекенің алғашқы 
күндері түрлі ұлттық ойындар ұйымдастырылып, 
мерекелік шаралар өткізіледі. Бұл мейрам Са-
марқан мен Бұқар асып, той тойға ұласады. Бір 
қызығы, келесі жылдың қандай болатынын бұл 
халық үйге келген алғашқы қонақтың құтты қа-
дамымен өлшейді екен. Ол адам жайдары, көңіл 
күйі көтеріңкі болса, жыл жақсы өтіп, үйге бақыт 
кіреді деген сөз. Ал тоқтықтың белгісі ретінде мей-
рам күндері әрбір үйдің дастарқанына бидайдан 
жасалған «сумалак» асы қойылады. 

Иран халқы үшін Наурыз басты мереке. Бұл 
елде де ескі жылдың соңғы сәрсенбісі ерекше күн 
деп есептеледі. Сәрсенбінің сәтінде Иран жұрты 
үлкен от жағады. Бұл жаңаруды білдірсе керек. 
Сонымен қатар жаңарудың белгісі ретінде бұл күн-
де қандай да бір жаңа киім алуы міндетті екен. 
Ирандықтар Наурыз мейрамының тағамын жеті 
жаңғақ түрлерінен жасайды. Жаңа күн туғанда ел 
ақсақалдары жасы кіші балаларға күміс немесе 
алтыннан жасалған тиын табыс етеді. Түркияда 
да бұл күндері ұлттық тағамдар дайындалып, мол 
дастарқан жайылады. Бұл айды түріктер «Сұлтан 
невруз» атаған. Мереке күндері олар да бір-бірінің 
үйін аралап, амандық сұрасып, Жаңа жылмен құт-
тықтайды.

Осыдан қарап-ақ,  Наурыз мейрамы түркітілдес 
елдер үшін бөтен емес екенін байқадық. Олардың 
салт-дәстүрі, дастарқан жасау мәзірінде де ұқсас-
тық бар. Дегенмен әрқайсының тағамдарында жеті 
түрлі дәмнің болуы кездейсоқтық емес.

НАУРЫЗ АЙЫ ТУҒАНДА

Тағы бір жыл артта қалды. 
Халқымыз алыс-жақын ағай-
ын-туыспен табысып, төрт түлігі 
төлдеп, аққа ауызы тиетін шақ. 
Биылғы жыл қазақ жұртына, 
оның ішінде қостанайлықтар 
үшін мерекеге толы жыл болмақ. 

Елбасымыздың көрегенділі-
гімен 1 наурыз – Алғыс айту күні 
боп жарияланды. Талай зұлмат 
замандарда кеңпейіл, дүние 
байлығынан иман байлығын 
жоғары қоятын қазағым өзге 
ұлт өкілдерін бауырына басты. 
Өз жұртымен қоса бірге аяғынан 
тұрғызып, өзекке теппей, төл 
баласындай тең өсірді. Міне, сол 
қайырымға рахмет айтып, алғыс 
жаудыратын кез жетті. Бұл – ұл-
таралық қатынас пен татулықты 
одан ары нығайта түспек.

Ұлт-азаттық көтерелістің 100 
жылдығы. Тарихтың еншісінде-
гі даңқты күндер. Торғай дала-
сындағы ұрыс алаңдары мен 
шайқаста қаза тапқан асыл ер-
лерімізді ұмытпауымыз керек. 
Олар әр қазақ үшін күресіп, жа-
ның берді. Қостанай облысы бұл 
жүзжылдықты ерекше атап өтеді 
бұйырса.  

Астықты өлке, талай қай-

раткерлер мен ақын-жазушы-
лар дүниеге келген Қостанай 
облысының биыл 80 жылдығы. 
Торғайдан Тобылға дейін со-
зылып жатқан ұлан байтақ жер 
– Қостанай аймағы. Бүгіндері тек 
Қазақстанды ғана емес, алыс-
жақын шет елдерді де астықпен 
қамтып отырған – құтты мекен. 
Торғай-Аманкелді даласындағы 
шүйгін шөпті жайлауда оттаған 
түліктің етінің дәмі бір бөлек. 
Бидайымен әйгілі болған өңір-
де енді түрлі зауыттар салынып, 
басқа да өнеркәсіп түрлерімен 
таныла бастады. 

Одан қалды, барша қазақтың 
басты мейрамы – Тәуелсіздіктің 
25 жылдығы. Осының бәрі тәуел-
сіздігіміздің арқасы. Жаратқан 
ием қолдап, қазақ халқына баға 
жетпес сый жасады. Ата-баба-
мыз аңсап өткен азат күн туды. 
25 жыл ішінде талай-талай асу-
лардан өтіп, талай-талай белес-
терді артқа қалдырдық. Алла 
қаласа, болашақ жолымыз бұдан 
да жарқын. Осы Тәуелсіздігімізді 
қастерлей білейік. Тәуелсіздік-
те атқан әр таңды бағалайық. 
Бастағы бейбіт күннен айырыл-
майық.  

Осы тұста «Көркейе бер, 
Қос танай» деп өңір басшысы 
 А.Мұхамбетов айтып өткендей, 
облысмыздың әр тұрғыны бей-
біт елімізді қастерлеп, өз туған 
жерінің дамуына үлесін қосуы 
керек. Азат елдің қадірін біліп, 
аялап ұстаған жөн. Өскелең ұр-
пақ білімді, дені сау болып өсіп, 
туған жеріне қызмет етсе – бұл 
да бір перзенттік парыз. 

Мерекелі-берекелі наурыз 
айына аман-есен жетіп, төрт 
түлігіміздің басы артып, туған 
жеріміз көркейіп, еліміз аман, 
жұртымыз тыныш болсын, ағай-
ын! 

Мұстафа қажы ҚҰРБАНОВ.

Ақсақалдан –  
ақ бата

«Жырлайды жан 
жүрегім жақсылықты» 
Рудный индустриялық институтында «Қазақ тілінің жанашылары» клу-

бы мен «Мәңгілік ел» орталығының бастамасымен жастардың ой өрісін 
кеңейтіп, шығармашылығына шабыт беретін «Жырлайды жан жүрегім 
жақсылықты» атты байқауы өтті. Бұл байқау институттың 1-курс студент-
терінің қатысуымен болды.

Жастар байқаудың мақсатымен жақсы таныс. Себебі, бұл жерге әдеби-
етті дамытуға ерекше үлес қосып жүрген, ана тілімізде еркін, таза, көркем 
сөйлеп, жылдам ойын қорытатын пысық студенттер жиналған. Ұйымдас-
тырушылар жас ақындарды анықтап, қолдау көрсетіп, ынталандыру үшін 
мұндай шаралардың маңызы зор деп біледі. Жастар өз тараптарынан жыр 
шумақтарын ұсынып, тіл байлықтарын көрсетті.

Байқаудың қорытындысы бойынша 1-орынға Әдемі Рахманбердиева, 
2-орынға Малика Балхибаева және 3-орынға Айша Сағындық ие болды. 
Жас ақындар тырнақалды туындыларының бағаланғанына дән риза.

А.ӘБДІЛДА.
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Г‰лжаућар
АХМЕТОВА,
зейнеткер:
Ќала ќазаѓыныњ

ауылдаѓы аѓайын-
дардан айырмашы-
лыѓы кμп емес. Б±-
рындары тањбасы
айќын білінетін ќала
мєдениетініњ шека-
расы б±зылѓан б‰-
гіндері. Уаќыт μткен
сайын, ауыл дамып
келеді. ¤згешелік тек
к‰нделікті т±рмыста,
салт-ѓ±рыптардан

білінеді. Мысалы, ќаладаѓы той кешкі бес-алты-
да басталып, он екілерде аяќталады. Ауылда
ќонаќты алтыѓа шаќырсањ,  жеті-сегізде келе
бастайды, ал той тањ ата бітеді. Екінші айырма-
шылыќ – тікелей мінезге ќатысты. Баќылап
ж‰рміз, ќала ќазаѓы ашуѓа жаќын, асыѓады да
ж‰реді. Ауылдаѓы ќауым кењ пейіл, сабырлы,
дархан келеді. Осындай ±саќ-т‰йек нєрселерді
айтпаѓанда, сμз ќозѓап отырѓан "ќазаќтарды"
бμлген д±рыс емес деп ойлаймын. Ауылдаѓы да,
ќаладаѓы да – сол ќазаќ.

Ербол ТОЌТАРОВ,
ќала т±рѓыны:
Ќала ќазаѓы єлде-

ќашан ќалыптасты
дей аламын. Айыр-
машылыќ ќатты бай-
ќалады. Ќалаѓа жања
келген ќазаќ осын-
даѓы жылдамдыќты
сезiнуi тиiс. Осы ќала-
да орын тебем, маќ-
саттарымды ж‰зеге
асырамын дейтiн
адам м±ндаѓы ќызу
тірлікке ‰лгеруі керек,
м±ндаѓы μмiр с‰ру
салты бейімделуді
ќажет етеді. Ќалада
жастар мешітке кμп барады. Ауылда кейбірі ѓана
барады, оныњ μзі шалдар. Сондай-аќ, ауылдан

Безбенге салсаќ
пікірді...

келгендерден дєст‰ршiлдiк кμзге ±рады. Сол
себептi де ќалалыќтар тек ќана ќалалыќпен, ал
сырттан келгендер μздерi секiлдiлермен отау
ќ±руды єдетке айналдырѓан. Мен ауылда тудым,
біраќ оќушылыќ кезімнен бастап ќалада болдым.
Тілімді, дінімді, ділімді ±мытќаным жоќ. Адамныњ
μзіне байланысты. Ал тегі ќазаќ, бет-єлпеті
μзіміздікіндей ќаракμздерді ќазаќ демей кім
дейміз? Олар – ќаланыњ ќазаѓы. Мейлі, басќа
тілде сμйлесін, бμтен ќалада т±рсын, єйтеуір,
ќазаќ. Сондыќтан да ќаладаѓы ќазаќтар μзініњ
жеке мєдениетін, жеке μмір с‰ру салтын ќалып-
тастырѓан.

Темірхан ЃАЛЫМ,
ауыл т±рѓыны:
Ќаланыњ ќазыѓы –

ауылдыњ ќазаѓы.
Ќала мен ауылды
бірыњѓай бμледі
ќазір. Неше т‰рлі
т±рпайы естілетін
сμздер де ќолданы-
лып ж‰р. Ќазаќшы-
лыќ атаулыдан маќ±-
рым ќалѓан, б‰кіл
т±рмысы, тіршілігі,
тілі, психологиясы
орысша болып кеткен
ќаланыњ ќазаќтарын
орыстанып кеткендер деуге аузымыз бармайды.
Біраќ, шындыќты айтќан д±рыс. Ќала ќазаѓы
Шакира мен Джениферді біледі, біраќ жеті ата-
сын білмейді. Ал, ауыл жастарыныњ жеті атасын
емес, μз руыныњ шежіресін жатќа айтатыны таѓы
бар. Мынадай мєселені айтамыз: ќала ќазаѓы
ауылѓа барѓысы келмейді. Ал ауыл ќазаѓы керіс-
інше, ќалаѓа ќ±мар. Сонда ауылда кім ќалады?
Аќын аѓаларымыз "ауылды ањсадым, кіндік
ќаным тамды" деп т‰рлі шумаќтарын тμгеді.
Олардыњ бєрі – ќалада. Ал осындай марѓасќа-
лар атамекенде ќазыќ болып отырса, мынадай
сан сауалдар тумас еді деп ќаласыњ. Ќазіргі кез-
де, тіпті, дала ќазаѓы деп те айтылып ж‰р. Бар
білеріміз, б±л проблема бір-аќ к‰нде шешілмейді.

С±хбатты ж‰ргізген
Ќасќырбай ЌОЙШЫМАНОВ.

Туѓан ауыл мен ќара шањыраќты ж±ртта ќалдырып, ќалаѓа
(орталыќќа) бет б±рѓан ќалыњ ќауымныњ бар кμксейтінi – жаќсы
μмiр с‰рсем деген жалќы ‰мiт. Ќазаќќа метафораны ќолдануды
кμбейттік. "Жања ќазаќ", "шала ќазаќ", "оњт‰стіктегі ќазаќ",
"солт‰стіктіњ ќазаѓы", "ќала ќазаѓы", "ауыл ќазаѓы" деп жалѓай
беруге болады. Тізімдегі соњѓы екі "ќазаќ" жайлы сμз ќозѓап
кμрсек. Саќа саясаткерлер ќаланыњ ќазаќылануы деген проблема
кμтерді бір жылдары. Біздіњ маќсат – санаулы ѓана халќымыздыњ
арасында кереѓар пікірді ќалыптастыру емес, керісінше, кμптіњ
кμкейіндегіні білу. Ќала жєне ауыл ќазаѓы ќалыптасты ма немесе
ќазаќты жоѓарыдаѓыдай бμле-жара атаѓанымыз д±рыс па?

С¦РАЌ-ЖАУАП

Мєњгілік к‰рес немесе Ене мен келін

Суретті салѓан М. Рахалиев.

Суретші  єз іл і

От-жалынды
ауыздыќтаѓан

¤рт сμндіруші Ќайырбек Ќабиевтіњ
μмірі  жастарѓа ‰лгі

¤њіріміздіњ тμтенше
жаѓдайлар саласында
±заќ жылдар ќалтќысыз
ењбек етіп, темірдей
тєртібімен, адами ќаси-
еттерімен, ‰лкенге ізет
жасап, кішіге аќылшы
бола білген басшылар аз
емес. Єсіресе, біз μзімізге
дейін ќызмет атќарып,
±жымныњ ѓана емес, ха-
лыќтыњ ыќыласына
бμленіп отырѓан арда-
герлерімізді єрдайым
маќтан т±тамыз. Сондай
ќажырлы ќызмет еткен,
ќайсар єрі ќайтпас μр
мінезді жандардыњ бірі
деп Ќайырбек Ќабиевті
атауѓа болады. Єули-
екμл ауданында μртке
ќарсы ќызметін ондаѓан
жыл басќарѓан ол лауазымды т±лѓамын деп кеуде соќпай, жан-
тєнімен μзініњ міндетіне адал, ќарамаѓындаѓы ќызметкерлеріне де
соншалыќты ќамќор бола білді. Сол себепті де жас мамандардыњ
ардагер басшысына деген алѓыстары шексіз.

Бозбала Ќайырбек білім жолына т‰скенде жєне ењбек жолын ба-
стаѓанда, кейін басшы боламын деп ойламаса керек. 1957 жылы ол
туыстарыныњ кењес беруімен Свердлов μрт сμндіру-техникалыќ учи-
лищесінде оќыды. Училищеден соњ елге оралып, Єулиекμл ауданы-
на ќызметке орналасып, бастапќыда аѓа инспектор болды. ¤зініњ
жауапкершілігімен, ±йымдастырушылыќ ќабілетімен кμзге т‰се бас-
тады. Сол ерекшелігі ескерусіз ќалѓан жоќ – Ќайырбек Аќай±лы Єули-
екμл μртке ќарсы ќызметініњ басшысы болды. Сол орында тапжыл-
май ќырыќ жыл ењбек етті.

"Меніњ арманым – μрт сμндіру депосын салу еді. Бірде μз ойла-
рыммен аудандыќ атќару комитетініњ бірінші хатшысы Ќ.Т±рѓымба-
евќа бардым. Ол меніњ ±сынысымды маќ±лдады. Б±л сексенінші
жылдар болатын. Ѓимарат ќ±рылысын μзіміздіњ жєне кμмекке келген
к‰штермен бес жыл ж‰ргіздік" деп есіне алады ардагер.

Ќайырбек Аќай±лы 1996 жылы ќ±рметті демалысќа шыќты. 2002
жылы ж±байымен Ќостанай ќаласына кμшіп келді. "Ата" ќоѓамдыќ
ќорыныњ белсенді м‰шесі. Білікті басшыныњ ењбегі Кењес ‰кіметініњ
медальдарымен, басќа да марапаттарымен жєне алѓыс хаттарымен
баѓаланды. Ішкі ќызмет подполковнигі жєне ТЖМ ќ±рметті зейнет-
кері Ќайырбек Аќай±лы ќырыќ жыл ќызметінде бір де бір ескерту
немесе сμгіс алмапты. Єсіресе, оныњ ќызметіндегі мына бір ерлікті
айтпай кетуге болмас. 1991 жылдыњ наурызында Аманќараѓай м±най
базасы жанды. 760 тонна бензин ауаѓа ±шу ќаупі тμнді. Сол жолы
Ќайырбек Ќабиев басќарѓан μрт сμндірушілер алапат апаттыњ ал-
дын алды. Осындай жанкештілігі ‰шін Ќайырбек Аќай±лы "КСРО ІІМ
Ењбек сіњірген ќызметкері" атаѓын алды. М±ндай жоѓары дєрежелі
атаќ μрт сμндірушілерге сирек берілетін. Ал Ќайырбек Ќабиев м±ндай
ќ±рметке лайыќ деп танылѓан бірден бір μрт сμндіруші.

КЕЛБЕТ

Ш±ѓа
   ЌОЊЌАБАЙ

Є. Боранбаев атындаѓы кино-
театрда ќалалыќ ардагерлер ке-
њесі жанынан ќ±рылѓан "Ќазына-
лы ќариялар" мектебініњ тμраѓа-
сы, ЌР білім беру ісініњ ‰здігі, аќын
С.Оташевтыњ 65 жасќа толуына
орай осындай атаумен шыѓарма-
шылыќ кеші μткізілді. Кешті ќала-
лыќ ардагерлер кењесі №2 об-
лыстыќ ѓылыми-ємбебап кітапха-
наныњ "¤нер" бμлімімен бірлесіп
±йымдастырды.

Сейтќали Сабыржан±лы 1951
жылы 22 аќпанда Аманкелді
ауданы Ќараторѓай ауылында
д‰ниеге келген. Єкесі С.Оташев
ЌазССР, КСРО халыќ аѓарту
ісініњ озыќ ќызметкері. Алѓашќы
μлењдері мектеп ќабырѓасында
ж‰ргенде аудандыќ "Тыњ ш±ѓы-
ласы" газетінде жарыќ кμреді.
Жезќазѓан педагогикалыќ инсти-

тутыныњ кμркем сурет-графика
факультетін бітірген. Спортќа
жаќын болып, бокстан спорт
шеберіне ‰міткер дењгейіне же-
теді. Ењбек жолын "Коммунизм
жолы" совхозыныњ "Жасбуын"
орта мектебінде м±ѓалім болып
бастайды. 1996-2014 жылдар
аралыѓында Арќалыќ ќаласын-
даѓы Ш.Уєлиханов атындаѓы №1
мектепте абыройлы ењбек еткен
±стаз.

Таѓылымды кеште ел аѓалары
Орекен Алмат, ЌР Мєдениет ќай-
раткері Ж±маѓали ¤мірбек, жыр-
шы-термеші Ќуанышбай Ќазым-
бек, аќын Молдатай Жапаровтар
кеш иесі жайлы єсерлі єњгімелеп
берді. Аќындар арнау жырларын
оќыды.

Ќалалыќ ардагерлер ке-
њесініњ тμраѓасы Жєнібек Ѓапба-
с±лы ќорытынды сμз сμйлеп, ал-
ѓыс хат табыс етті.

 Арќалыќ ќаласы.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

"Меніњ жырым –
киелі осы дала"
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Алтын
±я". 10.50 "Єпке". 11.45 Айтуѓа оњай.
12.30 "‡й болу ќиын..." 13.00 Бірге
тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00 Єйел
баќыты. 16.40 "Ж‰регім сізге аманат".
17.30 Жањалыќтар. 17.55 Журна-
листік зерттеу. 18.15 Баламен бет-
пе-бет. 18.35 "Ж‰регім сізге аманат".
19.30 Жањалыќтар. 20.20 Айтуѓа
оњай... 21.05 "Алтын ±я". 22.00
"Келін". 22.55 Т‰нгі студияда Н. Ќоян-
баев. 23.30 "‡й болу ќиын..." 0.00
Жањалыќтар. 0.50 "Єпке".

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Осколки".
11.00 Новости. 11.10 Магия кухни.
11.45 "Єр ‰йдіњ сыры басќа". 12.15
"Махаббатым ж‰регімде". 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.15 "Семейные мелод-
рамы". 14.10 "Катина любовь". 15.00
Новости. 15.10 "Ѓашыќ ж‰рек". 16.00
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта kz.
11.05 Дара жол. 12.30 Аќсауыт. 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.30 Жањалыќтар. 18.05
Меніњ Ќазаќстаным. 18.35 "Ж‰регім
сізге аманат". 19.30 Жањалыќтар.
20.20 Серпіліс. 21.05 Т.х. "Алтын ±я".
22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 23.30 "‡й болу ќиын..."
0.00 Жањалыќтар. 0.45 Спорт.

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жеті к‰н. 11.10 Магия кух-
ни. 11.45 М.ф. 12.30 "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Семейные мелодрамы". 14.10 Т.с.
"Катина любовь". 15.00 Новости.
15.15 Бармысыњ, бауырым? 16.00
Жањалыќтар. 16.15 "¤мір сабаќта-
ры". 17.00 Жањалыќтар. 17.15 Т.с.
"След". 17.55 Орталыќ Хабар. 19.00
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Алтын
±я". 10.50 "Єпке". 11.45 Айтуѓа оњай.
12.30 "‡й болу ќиын..." 13.00 Бірге
тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.30 Жањалыќтар. 17.55
Ќылмыс пен жаза. 18.35 "Ж‰регім
сізге аманат". 19.30 Жањалыќтар.
20.20 Айтуѓа оњай... 21.05 "Алтын
±я". 22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі сту-
дияда Н. Ќоянбаев. 23.30 "‡й болу
ќиын..." 0.00 Жањалыќтар. 0.50
"Єпке".

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Ос-
колки". 11.00 Новости. 11.10 Магия
кухни. 11.45 М.ф. 11.55 "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". 12.25 Т.х. "Махабба-
тым ж‰регімде". 13.00 Жањалыќтар.
13.15 "Семейные мелодрамы". 14.10
"Катина любовь". 15.00 Новости.
15.10 "Ѓашыќ ж‰рек". 16.00 Жања-

ТВ Бинго. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Арнайы Хабар. 21.00 Итоги дня.
21.30 Т.с. "Осколки". 22.30 "След".
23.15 Бетпе-бет. 23.50 Жањалыќтар.
0.25 "Сотќа жеткізбей".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа-аќпа-
рат. 9.30 Келбет. 10.00 Арќа-аќпа-
рат. 10.35 Т.с. "Исчезнувшие". 11.20,
12.25, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 11.30 Пер-
вая студия. 12.00 Вызов. 12.30 М.с.
13.00 Жањалыќтар. 13.50 М.ф. 14.00
Т.х. "Сырѓалым". 15.00 Жарќын бей-
не. 15.25 М.с. 16.00 Т.х. "Таѓдыр".
16.50 Сиќырлы кітаптар. 17.10 Кел-
бет. 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Даму
діњгектері. 18.30 Новости. 19.00
"Ќазаќстан-Ќостанай" арнасы алтын
ќорынан. 19.30 Бірінші студия. 20.00
Сап т‰зе! 20.30 Жањалыќтар. 21.30
Новости. 22.15 "Исчезнувшие".
23.05 "Таѓдыр". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Суперпапа. 7.40 Єн мен

лыќтар. 16.15 Біздіњ ‰й. 17.00 Ново-
сти. 17.15 "След". 18.00 Линия судь-
бы. 18.35 Т.х. "Алдар Кμсе". 19.05
"Махаббатым ж‰регімде". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 Бюро расследова-
ний. 21.00 Итоги дня. 21.30 "Оскол-
ки". 22.30 "След". 23.15 Бетпе-бет.
23.45 Арнайы Хабар. 0.25 Жањалыќ-
тар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Аманат. 10.00 Новости.
10.40 "Исчезнувшие". 11.30 Бірінші
студия. 12.00 Третий тайм. 12.30
Ажар. 12.55, 13.55, 15.05, 17.25,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.
13.00 Жањалыќтар. 13.50 М.ф. 14.00
"Сырѓалым". 15.00 Жарќын бейне.
15.30 М.с. 16.00 "Таѓдыр". 16.50 Си-
ќырлы кітаптар. 17.10 Келбет. 17.50
Жањалыќтар. 18.10 Регион/10. 18.30
Новости. 19.00 Волшебный фонарь.
19.30 Первая студия. 20.00 Ќазына.
20.30 Жањалыќтар. 21.20 "1001 ис-
тория успеха". 21.30 Новости. 22.20
"Исчезнувшие". 23.10 "Таѓдыр" 0.00
Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 Шаншар. 8.00
Жањалыќтар. 9.00 "Долгий путь до-
мой". 10.00 "Украденная жизнь". 11.10
"Жетім ж‰рек". 13.10 "Єлия". 14.10 Ел
аузында. 15.40 "Ханшайым". 17.00
"¦рланѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім
ж‰рек". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "¦рланѓан таѓдыр". 22.00
"Єлия". 22.50 "Долгий путь домой".
23.50 "20:30". 0.20 Жањалыќтар.

7.00  Ѓасырлар пернесі. 7.30 Дру-
гими глазами. 8.55 Неизвестный Ка-
захстан. 9.30 ¤мір жолы. 10.00 Ќай-
ырлы к‰н. 11.00 "Сыры ж±мбаќ шаба-
дан". 12.10 ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ
идеялар. 13.00 Ќайырлы к‰н. 14.25
Золотая середина. 15.00 "Кμзайым
ќала". 16.00 TED: Идеи, достойные
распространения. 17.00 "Жаратылыс
ж±мбаќтары". 18.00 ¦лы дала елі.
19.20 Ученый совет. 21.15 Больше,
чем любовь. 22.00 Культпоход. 22.10
"Сахна сырлары". 22.35 "Ќилы за-
ман". 0.30 "Кμзайым ќала".

7.05 Ќызыќты жануарлар. 8.40 Екі
езу. 9.00 Ревю. 9.25 "Сашатаня".
10.00 "Универ". 10.30 "Интерны".
11.00 "Физрук 2". 11.35 "Реальные
пацаны". 12.00 Однажды в России.
13.10 М.ф. 15.10 К‰лкі ойнаќ. 16.00
Ревю. 16.20 Екі езу. 17.00 "Метод
"Орыстар". 17.40 "Жігіттіњ сабаздары".
19.00 "Сашатаня". 19.55 Комеди ву-
мен. 20.25 "Универ". 21.00 "Интер-
ны". 21.30 "Реальные пацаны". 22.10
Ревю. 22.35 "Метод "Орыстар". 23.15
Екі езу. 0.00 Х.ф. "Тринадцать при-
видений".

7.30 "Ќараг‰л". 8.30 К‰нбастар.
9.00 С новым домом. 10.00 О самом
главном. 11.00 Смеяться разрешает-
ся. 12.30 Келењсіз кездесу. 13.00
Айна онлайн. 13.30 "‡зілген жапы-
раќтар". 15.00 "Мой любимый папа".
17.00 Караоке - живой звук. 18.30
"Побег из аула". 19.30 "Ќараг‰л".
20.30 "‡зілген жапыраќтар". 22.00
Человек-невидимка. 23.00 "Секретные
материалы". 0.00 "Мой любимый
папа".

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНАЖањалыќтар. 16.15 Біздіњ ‰й. 17.00
Новости. 17.15 "След". 18.05 Таѓдыр
жолы. 18.40 "Алдар Кμсе". 19.10 "Ма-
хаббатым ж‰регімде". 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Бетпе-бет. 21.00 Ито-
ги дня. 21.30 "Осколки". 22.30 "След".
23.30 Жањалыќтар. 0.05 "100 бизнес-
тарихы".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Регион/10. 10.00 Новости.
10.40 "Широка река". 11.30 Первая
студия. 12.00 М.с. 12.30 Полиглот:
Тіл т±ѓыр! 13.00 Жањалыќтар. 13.20,
15.05, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55
Телемаркет. 13.30 Новости. 14.00
"Сырѓалым". 15.00 Жарќын бейне.
15.30 М.ф. 16.00 "Таѓдыр". 17.00
АВС+. 17.20 Келбет. 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.10 Третий тайм. 18.30 Ново-
сти. 19.00 "Ќазаќстан-Ќостанай" ар-
насы алтын ќорынан. 19.30 Бірінші
студия. 20.00 Параллели. 20.30
Жањалыќтар. 21.30 Новости. 22.20
"Широка река". 23.05 "Таѓдыр". 0.00
Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 Шаншар. 8.00
Жањалыќтар. 9.00 "Долгий путь до-
мой". 10.00 "Украденная жизнь".
11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10 "Єлия".
14.10 Отбасы. 14.40 "Сырты б‰тін..."
15.40 "Ханшайым". 17.00 "¦рланѓан
таѓдыр". 18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 "Єлия".
22.50 "Долгий путь домой". 23.50
"20:30". 0.20 Жањалыќтар.

7.00 Ѓасырлар пернесі. 7.30 Дру-
гими глазами. 8.10 Байтерек. 9.25
¦лы дала батырлары. 10.00 Ќайыр-
лы к‰н. 11.05 "Тарих тылсымы". 12.10
ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ идеялар.
13.00 Ќайырлы к‰н. 14.40 Секреты
музеев. 15.00 "Экопия". 16.00 TED:
Идеи, достойные распространения.
16.35 "Тарих тылсымы". 19.05 Егіз
ж‰рек. 22.00 Культпоход. 22.10 Тай-
ны и судьбы великих казахов. 0.00
"Экопия".

НТК

єзіл. 8.10 Біздіњ уаќыт. 9.00 Т.с. "Дол-
гий путь домой". 10.00 Т.с. "Укра-
денная жизнь". 11.10 Т.х. "Жетім
ж‰рек". 13.10 Т.х. "Єлия". 14.10 Из-
бранное за неделю. 14.50 "Сырты
б‰тін..." 15.40 Т.х. "Ханшайым".
17.00 Т.х. "¦рланѓан таѓдыр". 18.00
"Жетім ж‰рек". 20.00 Жањалыќтар.
20.30 "20:30". 21.00 "¦рланѓан таѓ-
дыр". 22.00 "Єлия". 22.50 "Долгий
путь домой". 23.50 "20:30". 0.20
Жањалыќтар.

7.00 Ѓасырлар пернесі. 7.30 Дру-
гими глазами. 8.55 Ќазаќстан би
єлемі. 9.30 Больше, чем любовь.
10.00 Ќайырлы к‰н. 11.05 "Будда
єлемініњ жеті кереметі". 12.10 ТЕD:
Таратуѓа т±рарлыќ идеялар. 13.00
Ќайырлы к‰н. 14.25 Золотая сере-
дина. 15.00 "Ѓылыми ізденістер".
16.00 TED: Идеи, достойные распро-
странения. 17.00 Д.с. "Сыры ж±мбаќ
шабадан". 18.00 ¤мір. Театр. Кино.
19.25 Ученый совет. 21.00 Наш Ка-
захстан. 22.00 Культпоход. 22.10
¦лы дала елі. 22.50 "Портреты заго-
ворили". 0.00 "Кμзайым ќала".

7.05 Ќызыќты жануарлар. 8.40 Екі
езу. 9.00 Ревю. 9.25 "Сашатаня".
10.00 "Универ". 10.30 "Интерны".
11.00 "Физрук 2". 11.35 "Реальные
пацаны". 12.00 Однажды в России.
13.10 М.ф. 15.10 К‰лкі ойнаќ. 16.00
Ревю. 16.20 Екі езу. 17.00 "Метод
"Орыстар". 17.40 Т.х. "Жігіттіњ сабаз-
дары". 19.00 "Сашатаня". 19.55 Ко-
меди вумен. 20.25 "Универ". 21.00
"Интерны". 21.30 "Реальные пацаны".
22.10 Ревю. 22.35 "Метод "Орыстар".
23.15 Екі езу. 0.00 Х.ф. "Игра на вы-
живание".

7.30 Т.х .  "Ќараг‰л" .  8 .30
К‰нбастар. 9.00 С новым домом.
10.00 О самом главном. 11.00
Смеяться разрешается. 12.30 Ке-
лењсіз кездесу. 13.00 Айна он-
лайн. 13.30 "‡зілген жапыраќтар".
15.00 Т.с. "Мой любимый папа".
17.00 Караоке - живой звук. 18.30
"Побег из аула". 19.30 "Ќараг‰л".
20.30 "‡зілген жапыраќтар". 22.00
Один в один. 0.50 "Мой любимый
папа".

КТК

ЕВРАЗИЯ

16 наурыз16 наурыз16 наурыз16 наурыз16 наурыз,,,,,
сєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Алтын
±я". 10.50 "Єпке". 11.45 Айтуѓа оњай.
12.30 "‡й болу ќиын..." 13.00 Бірге
тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00 Єйел
баќыты. 16.40 "Ж‰регім сізге аманат".
17.30 Жањалыќтар. 18.05 Д.ф. "Ќазаќ
м±найыныњ ардагері Н. Бекбосынов".
18.35 "Ж‰регім сізге аманат". 19.30
Жањалыќтар. 20.20 Айтуѓа оњай...
21.05 "Алтын ±я". 22.00 "Келін". 22.55
Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев. 23.30
"‡й болу ќиын..." 0.00 Жањалыќтар.
0.50 "Єпке".

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Ос-
колки". 11.00 Новости. 11.10 Магия
кухни. 11.45 "Єр ‰йдіњ сыры басќа".
12.15 "Махаббатым ж‰регімде".
13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Семей-
ные мелодрамы". 14.10 "Катина лю-
бовь". 15.00 Новости. 15.10 "Ѓашыќ
ж‰рек". 16.00 Жањалыќтар. 16.15

Біздіњ ‰й. 17.00 Новости. 17.15
"След". 18.00 Ќайсар жандар. 18.30
"Алдар Кμсе". 19.05 "Махаббатым
ж‰регімде". 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Бетпе-бет. 21.00 Итоги дня.
21.30 "Осколки". 22.30 "След". 23.40
Жањалыќтар. 0.15 Арман ќанатын-
да.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Даму діњгектері. 10.00 Но-
вости. 10.40 "Исчезнувшие". 11.30
Бірінші студия. 12.00 Высота воли.
12.25, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 12.30
"530:630". 13.00 Жањалыќтар. 13.30
Новости. 14.00 "Сырѓалым". 15.00
Жарќын бейне. 15.30 М.с. 16.00
"Таѓдыр". 16.50 АВС+. 17.10 Кел-
бет. 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Ин-
тонация. 18.30 Новости. 19.00
"Ќазаќстан-Ќостанай" арнасы ал-
тын ќорынан. 19.30 Первая студия.
20.00 Асар. 20.30 Жањалыќтар.
21.30 Новости. 22.10 Т.с. "Широка
река". 23.10 "Таѓдыр". 0.00 Жања-
лыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 Шаншар. 8.00
Жањалыќтар. 9.00 "Долгий путь до-
мой". 10.00 "Украденная жизнь". 11.10
"Жетім ж‰рек". 13.10 "Єлия". 14.10 Ел
аузында. 14.40 "Сырты б‰тін..." 15.40
"Ханшайым". 17.00 "¦рланѓан таѓдыр".
18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 "20:30". 21.00 "¦рланѓан
таѓдыр". 22.00 "Єлия". 22.50 "Долгий
путь домой". 23.50 "20:30". 0.20 Жа-
њалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 9.20 Т±њѓыштар. 10.00 Ќай-
ырлы к‰н. 11.05 "Венеция - Симплон
шыѓыс экспрессі". 12.10 ТЕD: Тара-
туѓа т±рарлыќ идеялар. 13.00 Ќай-
ырлы к‰н. 14.30 Летопись степи.
15.00 "Кμзайым ќала". 16.00 TED:
Идеи, достойные распространения.
16.45 "Тарих тылсымы". 18.00 Боль-
ше, чем любовь. 19.25 ¤мір. Театр.
Кино. 22.00 Культпоход. 22.10 "Пор-
треты заговорили". 22.35 "Любовь и
разлука". 0.30 "Кμзайым ќала".

7.05 Ќызыќты жануарлар. 8.40 Екі
езу. 9.00 Ревю. 9.25 "Сашатаня".
10.00 "Универ". 10.30 "Интерны".
11.00 "Физрук 2". 11.35 "Реальные
пацаны". 12.00 Однажды в России.
13.10 М.ф. 15.10 К‰лкі ойнаќ. 16.00
Ревю. 16.20 Екі езу. 17.00 "Метод
"Орыстар". 17.40 "Жігіттіњ сабазда-
ры". 19.00 "Сашатаня". 19.55 Коме-
ди вумен. 20.25 "Универ". 21.00 "Ин-
терны". 21.30 "Реальные пацаны".
22.10 Ревю. 22.35 "Метод "Орыстар".
23.15 Екі езу. 0.00 Х.ф. "50 первых
поцелуев".

7.30 "Ќараг‰л". 8.30 К‰нбастар.
9.00 С новым домом. 10.00 О самом
главном. 11.00 Смеяться разрешает-
ся. 12.30 Келењсіз кездесу. 13.00 Айна
онлайн. 13.30 "‡зілген жапыраќтар".
15.00 "Мой любимый папа". 17.00 Ка-
раоке - живой звук. 18.30 "Побег из
аула". 19.30 "Ќараг‰л". 20.30 "‡зілген
жапыраќтар". 22.00 Человек-невидим-
ка. 23.00 "Секретные материалы". 0.00
"Мой любимый папа".

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

6.00 "Ризамын". 7.00 "К‰йеу бала".
9.00 "Айна". 10.00 "1001 анекдот".
10.35 "Базарбаевтар". 11.05 М.с.
11.55 "Ералаш". 13.00 Информбюро.
14.00 "Бурабай єзіл фест" 2015. Луч-
шее. 15.00 "Айна". 16.00 "Рублёво-
Бирюлёво". 17.10 "Папины дочки".
18.50 "Кухня 5". 19.30 "Кухня 6".
20.00 Информбюро. 21.00 "К‰йеу
бала". 23.00 "Киелi неке". 00.00 Х.ф.
"Пуля". 2.00 "Лондонград. Знай на-
ших". 3.00 Х.ф. "Мой пёс Скип".

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 "Блудные
дети". 14.00 Винтаж. 14.30 Baby Гид.
15.00 Без обмана. 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы.
19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ќылмыстыќ
іс №. 20.00 РТН. 20.30 "7 передача".
21.00 "Блудные дети". 22.00 РТН.
22.30 В ладу с природой. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.00 Территория происше-

ствий. 0.10 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 "След-
ственный комитет". 11.55 Басты пат-
руль. 12.05 "Ѓажайып жан". 13.00
Ашыѓын айтќанда. 13.55 П@утina.
14.20 "Любовь в большом городе 3".
15.15 Новости. 15.35 "Правда". 15.40
Судебные истории. 16.40 Давай по-
женимся. 17.50 Пусть говорят. 18.55
"Слепой рассчет". 20.00 Новости.
21.00 "Ѓажайып жан". 22.00 Жања-
лыќтар. 22.45 "Джодха жєне Акбар".
23.35 П@утina. 0.00 Время. 0.35
"Правда". 0.40 "Алмазы Сталина".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Уйти, чтобы вернуться". 12.00
Новости. 12.40 Диагноз. 13.20 "Прак-
тика". 15.10 "Барышня-крестьянка".
16.10 "Таѓдырмен тартыс". 18.00 "Ма-
хаббат м±њы". 19.00 "Махаббатта
шек бар ма?" 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Черный квад-
рат. 22.10 Т.с. "Легальный допинг".
0.00 "Груз".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

7.05 Ќызыќты жануарлар. 8.40 Екі
езу. 9.00 Ревю. 9.25 "Сашатаня".
10.00 "Универ". 10.30 "Интерны".
11.00 "Физрук 2". 11.35 "Реальные
пацаны". 12.00 Однажды в России.
13.10 М.ф. 15.10 К‰лкі ойнаќ. 16.00
Ревю. 16.20 Екі езу. 17.00 "Метод
"Орыстар". 17.40 "Жігіттіњ сабаздары".
19.00 "Сашатаня". 19.55 Комеди ву-
мен. 20.25 "Универ". 21.00 "Интер-
ны". 21.30 "Реальные пацаны". 22.10
Ревю. 22.35 "Метод "Орыстар". 23.15
Екі езу. 0.00 Х.ф. "Шалун".

7.30 "Ќараг‰л". 8.30 К‰нбастар.
9.00 С новым домом. 10.00 О самом
главном. 11.00 Смеяться разреша-
ется. 12.30 Келењсіз кездесу. 13.00
Айна онлайн. 13.30 "‡зілген жапы-
раќтар". 15.00 "Мой любимый папа".
17.00 Караоке - живой звук. 18.30
"Побег из аула". 19.30 "Ќараг‰л".
20.30 "‡зілген жапыраќтар". 22.00
Человек-невидимка. 23.00 "Секретные
материалы". 0.00 "Мой любимый
папа".

6.00 "Ризамын". 7.00 "К‰йеу бала".
9.00 "Айна". 10.00 "1001 анекдот".
10.35 "Базарбаевтар". 11.45 М.с.
12.35 "Ералаш". 13.00 Информбюро.
14.00 "Бурабай єзіл фест" 2015. Луч-
шее. 15.00 "Айна". 16.00 "Рублёво-
Бирюлёво". 17.10 "Папины дочки".
18.50 "Кухня 6". 20.00 Информбюро.
21.00 "К‰йеу бала". 23.00 "Киелi неке".
00.00 Х.ф. "Игра Рипли". 2.00 "Лон-
донград. Знай наших". 3.00 Х.ф. "Рож-
дественская история 2".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Солнечная кухня. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Блудные дети". 14.00
Baby Гид. 14.20 Ќылмыстыќ іс №.
14.30 Легенды эфира. 15.00 "Трус,
Балбес, Бывалый". 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы.
19.00 Жањалыќтар. 20.00 РТН. 20.30
ПроАгро. 21.00 "Блудные дети". 22.00
РТН. 22.30 Легенды эфира. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.00 Территория происше-

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

КТК

ЕВРАЗИЯ
31 АРНА

АЛАУ

7 АРНА

6.00 "Ризамын". 7.00 Т.с. "К‰йеу
бала". 9.00 Т.с. "Айна". 10.00 Гото-
вим с Адель. 10.30 Т.с. "Базарбаев-
тар". 11.00 М.с. 11.50 "Ералаш". 14.00
"Бурабай єзіл фест" 2015. Лучшее.
15.00 "Айна". 16.00 "Рублёво-Бирю-
лёво". 17.10 Т.с. "Папины дочки".
18.50 Т.с. "Кухня 5". 20.00 Информ-
бюро. 21.00 "К‰йеу бала". 23.00 Т.с.
"Киелi неке". 00.00 Х.ф. "Телохрани-
тель". 2.00 Т.с. "Лондонград. Знай
наших". 3.00 Х.ф. "Фехтовальшик:
Безумная мотыга".

7.00 Разбудильник. 9.00-12.00
Профилактика. 12.00 ¤мір аѓымы.
13.00 ПроRock. 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 Саѓындырѓан єндер-
ай. 19.00 Жањалыќтар. 19.30 По сле-
дам музейных невидимок. 20.00 РТН.
20.30 Дело №. 21.10 В ладу с приро-
дой. 21.30 Легенды эфира. 22.00 РТН.
22.30 Baby Гид. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.10 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 Жди
меня. 11.55 Басты патруль. 12.05 Т.х.
"Ѓажайып жан". 13.00 "Єйел сыры...".
13.55 П@утina. 14.20 Т.с. "Любовь в
большом городе 3". 15.15 Новости.
15.35 "Правда". 15.40 Судебные ис-
тории. 16.40 Давай поженимся. 17.50
Пусть говорят. 18.55 Х.ф. "Слепой
рассчет". 20.00 Новости. 21.00
"Ѓажайып жан". 22.00 Жањалыќтар.
22.45 Т.с. "Джодха жєне Акбар". 23.35
П@утina. 0.00 Время. 0.35 "Правда".
0.40 Т.с. "Алмазы Сталина".

7.50 Мєссаѓан kz. 9.00 "Махаб-
бат пен μшпенділік". 10.00 Сверхъе-
стественные. 11.00 Портрет недели.
12.10 Х.ф. "Новогодний киллер". 14.00
Другая правда. 15.00 Эксперимент.
15.30 Єйел ќырыќ шыраќты. 16.30
"Таѓдырмен тартыс". 18.00 "Махаббат
м±њы". 19.00 "Махаббатта шек бар
ма?" 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Ново-
сти. 21.40 Главная редакция. 22.20
Т.с. "Уйти, чтобы вернуться". 0.05
Т.с. "Груз".

6.00 "Ризамын". 7.00 "К‰йеу
бала". 9.00 "Айна". 10.00 "1001 анек-
дот". 10.35 "Базарбаевтар". 11.05
М.с. 11.55 "Ералаш". 13.00 Информ-
бюро. 14.00 "Бурабай єзіл фест"
2015. Лучшее. 15.00 "Айна". 16.00
"Рублёво-Бирюлёво". 17.10 "Папины
дочки". 18.50 "Кухня 5". 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 "К‰йеу бала".
23.00 "Киелi неке". 00.00 Х.ф. "Иде-
альный шторм". 2.30 "Лондонград.
Знай наших". 3.30 Х.ф. "Уиллард".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Baby Гид. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 Т.с. "Блудные дети".
14.00 Дело №. 14.10 Солнечная кух-
ня. 14.30 По следам музейных неви-
димок. 15.00 "Синдром зомби. Чело-
век управляемый". 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір
аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30 По
следам музейных невидимок. 20.00
РТН. 20.30 Винтаж. 21.10 "Блудные
дети". 22.00 РТН. 22.30 "Емшан" -
шопинг с комфортом. 23.00 ¤мір

аѓымы. 0.10 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 Т.с.
"Следственный комитет". 11.55 Бас-
ты патруль. 12.05 "Ѓажайып жан".
13.00 Ашыѓын айтќанда. 13.55
П@утina. 14.20 "Любовь в большом
городе 3". 15.15 Новости. 15.35 "Прав-
да". 15.40 Судебные истории. 16.40
Давай поженимся. 17.50 Пусть гово-
рят. 18.55 "Слепой рассчет". 20.00
Новости. 21.00 "Ѓажайып жан". 22.00
Жањалыќтар. 22.45 "Джодха жєне Ак-
бар". 23.35 П@утina. 0.00 Время. 0.35
"Правда". 0.40 "Алмазы Сталина".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Уйти, чтобы вернуться". 12.00
Новости. 12.40 Главная редакция.
13.20 Т.с. "Практика". 15.10 "Барыш-
ня-крестьянка". 16.10 "Таѓдырмен
тартыс". 18.00 "Махаббат м±њы". 19.00
"Махаббатта шек бар ма?" 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Ди-
агноз. 22.10 "Уйти, чтобы вернуть-
ся". 0.00 "Груз".

ствий. 0.10 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 "След-
ственный комитет". 11.55 Басты пат-
руль. 12.05 "Ѓажайып жан". 13.00
Ашыѓын айтќанда. 13.55 П@утina.
14.20 "Теория заговора". 15.15 Ново-
сти. 15.35 "Правда". 15.40 Судебные
истории. 16.40 Ток-шоу "Родина".
17.50 Пусть говорят. 18.55 "Слепой
рассчет". 20.00 Новости. 21.00
"Ѓажайып жан". 22.00 Жањалыќтар.
22.45 "Джодха жєне Акбар". 23.35
П@утina. 0.00 Время. 0.35 "Правда".
0.40 "Алмазы Сталина".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Легальный допинг". 12.00 Но-
вости. 12.40 Черный квадрат. 13.10
"Практика". 15.10 "Барышня-кресть-
янка". 16.10 "Таѓдырмен тартыс".
18.00 "Махаббат м±њы". 18.30 "Єйел
ќырыќ шыраќты". 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Наша правда.
23.00 "Легальный допинг". 1.00 "Груз".
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Алтын
±я". 10.50 "Єпке". 11.45 Айтуѓа
оњай. 12.30 "‡й болу ќиын..." 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін".
15.00 Єйел баќыты. 16.40 "Ж‰регім
сізге аманат". 17.30 Жањалыќтар.
17.55 Иман айнасы. 18.15 Жан
жылуы. 18.35 "Ж‰регім сізге ама-
нат". 19.30 Жањалыќтар. 20.15
Айтуѓа оњай... 21.00 ¦лттыќ шоу:
Роза шаќырады. 22.10 "Келін".
23.05 Журналистік зерттеу. 23.30
Сіз не дейсіз? 0.00 Жањалыќтар.
0.45 "Єпке".

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Осколки".
11.00 Новости. 11.10 Магия кухни.
11.45 "Єр ‰йдіњ сыры басќа". 12.15
"Махаббатым ж‰регімде". 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.15 "Семейные мелод-
рамы". 14.10 "Катина любовь". 15.00
Новости. 15.10 "Ѓашыќ ж‰рек". 16.00
Жањалыќтар. 16.15 "¤мір сабаќта-

13
ры". 17.00 Новости. 17.15 "След".
18.05 Тур де Хабар. 18.35 Сильные
духом. 18.45 "Алдар Кμсе". 19.15
"Махаббатым ж‰регімде". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 Бетпе-бет. 21.00
Итоги дня. 21.30 Х.ф. "Перевозчик
3". 23.30 "Гречанка". 1.25 Жањалыќ-
тар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Єуендер єлемі. 9.55, 12.20,
13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.40 "Широка река". 11.30 Бірінші
студия. 12.00 М.с. 12.30 Ж±лдыз-
Ай. 13.00 Жањалыќтар. 14.00 "Сырѓ-
алым". 15.00 Жарќын бейне. 15.30
М.ф. 16.00 "Таѓдыр". 17.00 АВС+.
17.20 Келбет. 17.50 Жањалыќтар.
18.10 Аманат. 18.30 Новости. 19.00
"Ќазаќстан-Ќостанай" арнасы алтын
ќорынан. 19.30 Первая студия. 20.00
Интонация. 20.30 Жањалыќтар. 21.30
Новости. 22.10 "Широка река". 23.00
Телетриптих "00.00". 0.00 Жањалыќ-
тар.

7.00 Кaznet. 7.30 Шаншар. 8.00
Жањалыќтар. 9.00 "Долгий путь до-
мой". 10.00 "Украденная жизнь".
11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10 "Єлия".
14.10 "Аналар". 14.40 "Сырты б‰тін..."
15.40 "Ханшайым". 17.00 "¦рланѓан
таѓдыр". 18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 "Єлия".
22.50 "Долгий путь домой". 23.50
"20:30". 0.20 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 8.10 Байтерек. 9.20 Наш
Казахстан. 10.00 Ќайырлы к‰н.
11.00 "Тарих тылсымы". 12.10 ТЕD:
Таратуѓа т±рарлыќ идеялар. 13.00
Ќайырлы к‰н. 14.20 Музей ќ±пияла-
ры. 14.45 "Экопия". 16.05 Перфор-
манс. 18.00 Егіз ж‰рек. 19.30 Сах-
на сырлары. 22.00 Х.ф. "Копируя
Бетховена". 23.40 "Н±рѓиса - ањыз
ќ±с".

7.05 Ќызыќты жануарлар. 8.40 Екі
езу. 9.00 Ревю. 9.25 "Сашатаня".
10.00 "Универ". 10.30 "Интерны".
11.00 "Физрук 2". 11.35 "Реальные
пацаны". 12.00 Однажды в России.
13.10 М.ф. 15.10 К‰лкі ойнаќ. 16.00
Ревю. 16.20 Екі езу. 17.00 "Метод
"Орыстар". 17.40 "Жігіттіњ сабазда-
ры". 19.00 "Сашатаня". 19.55 Коме-
ди вумен. 20.25 "Универ". 21.00 "Ин-
терны". 21.30 "Реальные пацаны".
22.10 Ревю. 22.35 "Метод "Орыстар".
23.15 Екі езу. 0.00 Х.ф. "Джанго Ос-
вобожденный".

7.30 "Ќараг‰л". 8.30 К‰нбастар.
9.00 С новым домом. 10.00 О самом
главном. 11.00 Смеяться разреша-
ется. 12.30 Келењсіз кездесу. 13.00
Айна онлайн. 13.30 "‡зілген жапы-
раќтар". 15.00 Х.ф. "Прости меня".
16.50 Измайловский парк. 19.30
"Ќараг‰л". 20.30 "‡зілген жапыраќ-
тар". 22.00 Вечерний Киев. 23.00
Stand Up. 23.50 Х.ф. "Жара".

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

6.00 "Ризамын". 7.00 "К‰йеу бала".
9.00 "Айна". 10.00 "1001 анекдот". 10.35
М.с. 11.50 "Ералаш". 13.00 Информ-
бюро. 14.00 "Бурабай єзіл фест" 2015.
Лучшее. 15.00 "Айна". 16.00 "Рублё-
во-Бирюлёво". 17.10 "Папины дочки".
18.50 "Кухня 6". 20.00 Информбюро.
21.00 "К‰йеу бала". 23.00 "Киелi неке".
00.00 Х.ф. "Коррупционер". 2.00 "Лон-
донград. Знай наших". 3.00 Х.ф. "Кро-
вавая работа".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Винтаж. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Блудные дети". 14.00
В ладу с природой. 14.20 Торговый
дом. 14.30 По следам музейных не-
видимок. 15.00 "А. Михайлов. Я бо-
ролся с любовью". 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір
аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 20.00 РТН.
20.30 "7 передача". 21.00 "Блудные
дети". 22.00 РТН. 22.30 Солнечная
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7.00 Концерт. 7.35 Айналайын.
8.35 Агробизнес. 9.00 Сенбілік тањ.
10.05 Дауа. 10.35 Єзіл єлемі. 12.30
Ас болсын! 13.15 Табыс сыры. 13.35
С. Д‰йсенѓазинніњ шыѓармашылыќ
кеші. 15.25 М.ф. 17.05 К.ф. "Меніњ
атым Ќожа". 18.40 Т.х. "¤мірдіњ μзі
новелла". 19.30 Жањалыќтар. 20.05
‡здік єндер. 21.00 Дара жол. 22.35
А. Тμлепбергенніњ шыѓармашылыќ
кеші. 0.20 Жањалыќтар. 0.55 К.ф.
"Жексенбі к‰нін ±мытпа".

7.00 Тамаша. 8.35 Бармысыњ,
бауырым? 9.20 Продвопрос. 9.40
Магия кухни. 10.10 М.ф. 12.40 Х.ф.
"Крошка из Беверли-Хиллз". 14.20
Орталыќ Хабар. 15.35 Ж±лдызды

дода. 17.15 "Алдар Кμсе". 18.35 Кон-
церт. 19.45 Бенефис-шоу. 21.00 Жеті
к‰н. 22.00 Х.ф. "Черный ястреб". 0.35
К.ф. "Ескі ‰ймен ќоштасу".

8.00 Жањалыќтар. 8.40 М.с. 9.00
Новости. 9.40 К.ф. "Ањшы бала".
11.00 Біздіњ айтыс. 12.00 Телетрип-
тих "00.00". 13.05 Єдемі-Ай. 14.05
Д.ф. "Ќыз Жібек". 16.30 Сиќырлы
кітаптар. 17.00 "Парыз". 18.00
"530:630". 18.30 Т.с. "Шулер". 19.30
Асар. 20.00 Бойт±мар. 20.20, 23.05
Телемаркет. 20.30 Дамафон. 21.00
Арќа-аќпарат. 21.35 Х.ф. "Похище-
ние Фредди Хайникена". 23.35 "Па-
рыз".

8.00 Жањалыќтар. 9.00 Суперпа-
па. 9.40 М.ф. 10.00 "Украденная

жизнь". 11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10
Т.х. "Жібек". 17.00 "¦рланѓан таѓдыр".
18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00 Біздіњ
уаќыт. 21.00 "¦рланѓан таѓдыр". 22.00
Ел аузында. 23.00 Концерт. 23.50
К.ф. "¤мір-ай". 1.20 Єн шашу.

7.00"Н±рѓиса - ањыз ќ±с". 8.45
К.ф. "Бетховенді кμшіріп жазѓанда".
10.55 Золотая середина. 11.30 Дала
єуені. 12.15 ¤мір жолы. 13.15 "Жас
ќанат 2015". 15.05 Концерт. 16.30
¤мір. Театр. Кино. 18.00 Байтерек.
18.45 "Аќылдыњ кілті. ¤мірдастан".
20.10 Сахна сырлары. 20.10 "Япон-
ская весна". 21.30 К.ф. "Жау ж‰рек
мыњ бала". 0.30 ¤нер ырѓаѓы.

7.05 Ќызыќты жануарлар. 8.40
Екі езу. 9.00 Улетные животные.

10.00 М.ф. "Спасатели в Австра-
лии". 11.30 М.с. 13.20 Ќазаќпыз ѓой.
13.40 Ењ к‰лкілі єртістер. 14.40 Екі
езу. 15.00 М.ф. 16.10 М.ф. "Турбо".
18.00 К‰лкі ойнаќ. 18.30 Т.х. "Зау-
ал". 19.40 Екі езу. 20.10 Однажды в
России. 21.00 Х.ф. "После нашей
эры". 23.10 Х.ф. "Воздушный мар-
шал". 1.10 ХБ шоу.

7.30 ¤мір ‰шін к‰рес. 8.30 Ше-
бербек аѓай. 9.00 Будьте здоровы.
10.00 Х.ф. "Прости меня". 11.50 Айна
онлайн. 12.30 Q-елі. 13.00 Жан сы-
рым. 15.00 Вечерний Киев. 16.10
Х.ф. "Жара". 18.00 Т.х. "¤мір сы-
наѓы". 20.00 Шай ішейк. 21.00 Х.ф.
"Код да Винчи". 23.40 Х.ф. "Весе-
лые ребята". 1.10 Stand Up.

6.00 Єзіл студио. 7.00 Информ-
бюро. 8.00 "К‰йеу бала". 10.00 Го-

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК
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7.15 Концерт. 8.15 М.ф. 9.15
Аќсауыт. 9.45 Б‰гінгі жексенбі. 12.00
Новости. 12.15 "¤мірдіњ μзі новел-
ла". 13.30 Жарќын бейне. 14.15 ‡здік
єндер. 15.15 К.ф. 17.00 Новости.
17.15 Єзіл єлемі. 19.15 Єндер мен
жылдар. 22.00 Новости. 22.15
"¤мірдіњ μзі новелла". 23.15 К.ф. 1.15
Аќсауыт.

7.00 Тамаша. 8.10 Єсем єуен.
9.10 Айбын. 10.00 Жањалыќтар. 10.10
Тур де Хабар. 10.40 М.ф. 11.15 Х.ф.
"Дети шпионов". 13.15 Бенефис-шоу.
15.00 Новости. 15.15 К.ф. "Ањшы
бала". 17.00 Новости. 17.15 Силь-
ные духом. 17.40 Ду-думан. 19.00
Жањалыќтар. 22.00 Х.ф. "Близнецы-

драконы". 0.00 Новости. 0.15 Кон-
церт.

8.00 Єуендер єлемі. 8.30 М.с.
9.20 К.ф. "Бєйтерек". 10.35, 11.50,
13.55, 15.10, 16.55, 17.30, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 11.00 Біздіњ
айтыс. 12.00 "1001 история успеха".
12.30 Арќа єуендері. 13.05 Єдемі-
Ай. 14.00 Д.ф. "С±лтан Бейбарыс".
16.30 М.ф. 17.00 "Парыз". 18.00 Вы-
сота воли. 18.30 "Шулер". 19.30 Вол-
шебный фонарь. 20.00 Ќазына. 20.30
Вызов. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.40
Х.ф. "Одна миллиардная доля". 23.50
Х.ф. "За нами Москва".

8.00 Х.ф. "Блондинка за углом".
10.10 "Украденная жизнь". 11.10
"Жетім ж‰рек". 11.30 Ш. Ќалдаяќов

єндерініњ кеші. 13.00 Новости. 13.10
"Жібек". 17.10 "¦рланѓан таѓдыр".
18.10 "Жетім ж‰рек". 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.50 "¦рланѓан таѓдыр". 22.10
Той жыры. 22.30 Отбасы. 22.50 "Ана-
лар". 23.10 Сырласу. 0.10 Х.ф. "Мой
единственный".

7.00 Концерт. 9.25 "Виолончели-
стка Соль Габетта". 11.20 Ученый
совет. 12.00 ¤мір жылы. 13.00 "Аќыл-
дыњ кілті. ¤мірдастан". 14.50 "Японс-
кая весна". 16.10 ¦лы даланыњ ќ±пи-
ялары. 16.35 "Кемел кењістік". 18.00
Бєйтерек. 18.45 Концерт. 20.10 "Аќса-
рай". 20.35 Х.ф. "Семь лет в Тибе-
те". 23.50 Балет "Клеопатра". 0.30
Жылдар, жылдар...

7.05 Ќызыќты жануарлар. 8.40

Ж±лдыздар шеруі. 9.00 Х.ф. "Отец
невесты". 11.00 М.с. 13.10 Х.ф. "Пос-
ле нашей эры". 15.20 М.ф. 16.05
К‰лкі ойнаќ. 18.00 "Зауал". 20.00
М.ф. "Дом". 22.00 Х.ф. "Суперначо".
0.00 Х.ф. "Железный рыцарь".

7.00 Епті саусаќтар. 7.40 Кон-
церт. 9.00 Блокбастеры. 10.00 Из-
майловский парк. 12.30 Q-елі. 13.00
Тойlike. 15.00 Смеяться разрешает-
ся. 16.20 Х.ф. "Веселые ребята".
18.00 "¤мір сынаѓы". 20.00 Жан сы-
рым. 20.30 Один в один. 23.20 Q-
елі. 0.00 Х.ф. "Код да Винчи".

6.00 Єзіл студио. 7.00 М.ф. 8.00
"К‰йеу бала". 10.00 Х.ф. "Шынайы
Махаббат". 12.30 М.ф. "Мегамозг".
14.40 Х.ф. "Путешествие 2: Таин-
ственный остров". 16.50 Х.ф.

"Трансформеры". 20.00 "К‰йеу бала".
22.00 "Бурабай єзіл фест". Зимние
игры. 00.00 Х.ф. "Трансформеры:
Месть падших". 2.30 Х.ф. "Кости".

7.00 М.ф. 9.00 Киноклуб. 9.30 Не-
изведанный Казахстан. 10.20 Baby
Гид. 10.50 В ладу с природой. 11.10
Легенды эфира. 11.30 Солнечная
кухня. 12.00 ПроАгро. 12.30 РТН Под-
робности. 13.20 Винтаж. 14.00 Выбо-
ры 2016. 14.20 "Парыз". 16.00 ¤мір
тынысы. 17.00 ПроRock. 19.00 Выбо-
ры 2016. 19.20 Тайны нашего кино.
19.50 "10 самых... Похудевшие звез-
ды". 20.30 "7 передача". 21.00 Пай-
пай шоу. 22.00 Выборы 2016. 22.20
"Парыз". 0.00 Смех с доставкой на
дом.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 "Аристок-

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

товим с Адель. 10.30 М.ф. "Малыш
Додо". 12.00 Х.ф. "Шынайы Махаб-
бат". 14.30 Х.ф. "Паутина Шарлот-
ты". 16.40 М.ф. "Мегамозг". 18.50
Х.ф. "Путешествие 2: Таинствен-
ный остров". 21.00 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 22.00
"К‰йеу бала". 00.00 Х.ф. "Транс-
формеры".

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 В ладу с природой. 10.00
По следам музейных невидимок.
10.20 Киноклуб. 11.00 Солнечная
кухня. 11.30 Неизведанный Казах-
стан. 12.00 ПроRock. 14.00 "Парыз".
16.00 ПроАгро. 17.00 "7 передача".
17.30 Пай-пай шоу. 18.30 ¤мір ты-
нысы. 19.00 Ќылмыстыќ іс №. 19.30
Baby Гид. 20.00 РТН Подробности.
20.50 Винтаж. 21.30 "Емшан" - шо-
пинг с комфортом. 22.00 Легенды
эфира. 22.30 "Парыз". 0.00 Террито-
рия происшествий.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 Т.х. "Ари-
стократы". 8.00 Тањѓы пошта. 8.35
П@утina. 9.00 Смак. 9.40 Х.ф.
"Шесть соток счастья". 11.35 Фаб-
рика грёз. 12.00 "Єйел сыры...". 12.55
101 кењес. 13.20 П@утina+. 14.15
"Открытие Китая". 14.50 КВН. 17.10
Х.ф. "Вопреки всему". 20.00 Первая
программа. 21.00 "Вопреки всему".
22.00 Кешкі кездесу. 23.10 Жањалыќ-
тар. 23.50 Шоу "Подмосковные ве-
чера". 0.50 Х.ф. "Беглецы".

7.05 Х.ф. "Каменный цветок".
8.30 Мєссаѓан. 9.10 Ж‰рекжарды.
9.50 Кривое зеркало. 12.00 Новости.
12.40 Наша правда. 13.40 "Вечный
зов". 16.00 Т.х. "Ќ±далар". 19.00
Кμріпкел. 20.00 "Єйел ќырыќ шыраќ-
ты". 21.00 "Верните мне красоту".
22.00 Другая правда. 23.00 "Я стес-
няюсь своего тела". 0.30 Дорогая,
мы убиваем детей.

раты". 7.50 Жањалыќтар. 8.25
П@утina. 8.45 Воскресные беседы.
9.00 Здоровье. 10.10 Казлото. 10.50
"Черно-белое". 12.00 Жањалыќтар.
12.15 "Єйел сыры...". 13.20 101 ке-
њес. 13.45 Кешкі кездесу. 15.00 Но-
вости. 15.15 "Открытие Китая". 15.55
Добрый вечер, Казахстан! 17.00 Но-
вости. 17.05 Х.ф. "Дождаться люб-
ви". 19.00 Новости. 19.05 "Дождать-
ся любви". 21.00 Аналитика. 22.00
П@утina+. 22.30 Жањалыќтар. 22.45
П@утina+. 23. 15 Єн дария. 0.10.
Х.ф. "Метро".

7.05 КТК ќоржынынан. 7.40 Х.ф.
"Высота". 9.20 Х.ф. "Не может быть!".
11.10 Х.ф. "Москва слезам не верит".
14.30 "Ќ±далар". 17.50 Алдараспан.
20.30 Новости. 21.30 Портрет неде-
ли. 22.40 Х.ф. "Домик в сердце". 0.30
Жањалыќтар. 0.45 Дорогая, мы уби-
ваем детей.

кухня. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Тер-
ритория происшествий. 0.10 Пано-
рама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 "След-
ственный комитет". 11.55 Басты пат-
руль. 12.05 "Ѓажайып жан". 13.00
Ашыѓын айтќанда. 13.55 Ж±ма
уаѓызы. 14.10 П@утina. 14.35 Пер-
вая помощь. 15.15 Новости. 15.35
"Правда". 15.40 Х.ф. "Весна на За-
речной улице". 17.35 Жди меня.
18.40 Лотерея "Автокуш". 18.50 Поле
чудес. 20.00 Новости. 21.00 "Ѓажай-
ып жан". 22.00 Жањалыќтар. 22.45
"Джодха жєне Акбар". 23.35 КВН.

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Легальный допинг". 12.00 Но-
вости. 12.40 Наша правда. 14.00
"Практика". 15.10 "Барышня-кресть-
янка". 16.10 "Таѓдырмен тартыс".
18.00 "Махаббат м±њы". 18.30 "Єйел
ќырыќ шыраќты". 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Наша правда.
22.50 Х.ф. "Викинг 2".

¦лы дала елініњ тарихындаѓы
кμрнекті μкілдердіњ бірі – Жамбыл
Жабаев. "Жамбыл – меніњ жай
атым, халыќ – меніњ шын атым"
деген сμзінен-аќ Жамбыл Жабаев-
тыњ халыќ аќыны, ел жыршысы
екенін ±ѓамыз. Оныњ ‰здік шыѓар-
малары ќырыќтан астам шет тілде-
ріне аударылды. Ромен Роллан,
Мартин Андерсен Нексе, Катарина
Сусанна Причард сияќты атаќты
суреткерлер Жамбыл поэзиясына
μте жоѓары баѓа берді. Жалѓыз
ќазаќ ќана емес адамзат жыршы-
сы десек те артыќ айтпаймыз. Б±л
сμзімізді Ѓ.М±стафинніњ мына
сμздері дєлелдейді: "¦лы адамдар,
±лы аќындар μз ±лтыныњ арнасы-
на сыймайды, тек интернационал-
дыќ арнаѓа ѓана сияды. Олардыњ
μзі μлгенімен, дањќы μлмейді,
ќайта μрши береді. Біздіњ Жамбыл
дєл сондай аќын". ¤з кезегінде  Ел-
басы Н±рс±лтан Назарбаев: "¦лы
Жамбыл – ќазаќтыњ дєст‰рлі єде-
биетініњ аса дарынды, асќаќ жара-
тылѓан алып μкілі", – деген бола-
тын.

Жыр алыбыныњ 170 жылдыќ
мерейтойына орай іс-шаралар
еліміздіњ т‰кпір-т‰кпірінде аталып
жатыр. Жуырда Ќостанай облысы-

Тыњда, дала, Жамбылды!
ныњ Ќарабалыќ ауданында  "Жам-
был оќулары" байќауы μтті. Байќау
маќсаты ЌР Тєуелсіздігініњ 25 жыл-
дыѓы аясында Жыр алыбы Жам-
был Жабаевтыњ  170 жылдыѓын
атап μту, шыѓармаларын жас
±рпаќќа мєдени м±ра ретінде на-
сихаттау, поэзияны с‰ю мен руха-
ни даѓдысын жетілдіріп, рухани та-
нымын  кењейту болатын. Аталѓан
іс-шараны аудандыќ тілдерді
оќыту орталыѓы ±йымдастырды.

Байќаудыњ бір ерекшелігі ќазаќ
жєне орыс тілді ќатысушылар ќаты-
сќан болатын. Ќатысушылар жыр
с‰лейініњ шыѓармаларын жатќа
оќып, халыќ ж‰регіне жеткізе білді.
Оќу шеберлігі, дауыс мєнері мен тіл
тазалыѓы, сахна мєдениетіне сай
ќатысушылар  єділ баѓаланды.
"Жамбыл оќуларына" колледж сту-
денттері, ќазаќ жєне орыс мектеп
оќушылары ќатысты. Ж‰лделі
орындарѓа Саќтабергенова Аќќу,
Хусаинова Айгерім  –  (І орын),
Б±харбаева Айдана, Ержанова
Г‰лдана – (ІІ орын), Еремина  Вик-
тория, Дюсенбекова Г‰лдана –  (ІІІ
орын) ие болды.

Ерлан ЄБІЛЕВ,
 оќытушы.

Ќарабалыќ ауданы.

Шыныѓу мен жарысу

ЖАСТАР – жасампаз к‰ш
 Б±л туралы Алтынсарин ауданы єкімдігініњ жа-

нындаѓы ќ±рылѓан жастар мєселелері жμніндегі
кењестіњ кезекті мєжілісінде айтылды. Аталмыш
шараѓа аудан єкімі Б. Ахметов, кењес м‰шелері,
жас мамандар, белсенді жастар ќатысты. Мєжіліс
барысында аудандыќ мекеме басшылары, "Дип-
ломмен – ауылѓа" атты баѓдарламасыныњ ж‰зеге
асырылуы жайлы айтып кетті. "Жастардыњ ресурс-
тыќ орталыѓы" директорыныњ міндетін атќарушы
Е.Ќапс±лтанов  ±йымныњ μткен жылдаѓы басты

жасалѓан ж±мысы жайлы аудан басшылыѓына
есеп берді. Былтырѓы жылы, ауданда кμптеген игі
жобалар ж‰зеге асырылды, мєселен, ауданда
"Жасыл Ел" жасаѓы ж±мысын жалѓастырып, жас-
тар ж±мыспен ќамтылды, жастар форумдары, ди-
алог алањдары болып μтті. Осы жобалар биылѓы
жылы да жалѓастырылып, жања мањызды шара-
лар μтпек.

Сабыр МОЛДАЃАЛИЕВ.
Алтынсарин ауданы.

Ел Тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓын
тойлау шењберінде Рудный
ќаласыныњ М±зды сарайында
Рудный индустриялыќ институты
студенттерініњ жєне "Мєњгілік ел"
орталыѓы м‰шелерініњ ќатысуымен
"М±зды феерия" дєст‰рлі шарасы
μтті.

Спорттыќ ойын-сауыќ шоу-баѓдарлама-
сыныњ ±раны "Дені сау ±лт. Спортшы Ќазаќ-
стан" болды. Іс-шара басында спорттыќ жа-
рыстар кезењ-кезењімен μтіп жатты. Факуль-
тет командалары жылдамдыќ пен шапшањды-
лыќќа шеберліктерін кμрсете білді. Тайѓанаќ
м±зда жарысу оњай болѓан жоќ. Экономика жєне
ќ±рылыс факультетініњ студенттері сайыстыњ

жењімпаздары атанды. Б±л іс-шара студенттер-
де ерекше єсер ќалдырып, μте ќуанышты,
ќызыќты жєне керемет кμњіл к‰й сыйлады.

А. ЄБДІЛДА.
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 ЕСКЕ АЛУ

Еске алу
¤мір μз дегеніне кμндіреді. Ќамшыныњ сабындай

ѓ±мырда адам баласына берген санаулы уаќыт таѓ-
дырдыњ еншісінде. Егер асарыњды асап, жасарыњды
жасап, баќытты ѓ±мыр кешсењ μкінішсіз μмірден μтер
едік. Одан μзге арманымыз да болмас еді. Ал біздіњ
ќабырѓамызды ќайыстырып, ќайѓымызды ќасіретке
жалѓаѓан ќыршындай жас баламыздыњ μмірініњ тым
ќысќа болѓаны.

Жанкелдин ауданыныњ т±рѓыны, аяулы баламыз,
пейілі кењ бауырымыз, жайсањ кμњілді жиеніміз
Аслан Мереке±лын саѓынышпен еске аламыз. 18 жа-
сында фєни д‰ниеден баќи д‰ниеге аттанѓан μрімдей
жас азаматтыњ μмір жасы осындай ќысќа болады
деп кім ойлаѓан. Анасыныњ зар м±њы да, μкініші де
осы еді. Дегенмен ажал айтып келмейді. Дєм т±зы
таусылса, адамзат баласыныњ барар жері ќара жердіњ ќойнауы. Анасына
ќамќор болып ќызыѓын да енді кμрсетемін деп ж‰рген Асланныњ арманы
‰йілген тμмпешік ќ±мныњ астында мєњгі кете барды. Ендігі тілегіміз жатќан
жері жайлы, топыраѓы торќа, ќабірі н±рѓа бμленіп, ж±маќтыњ тμрінен орын
алсын деп д±ѓа баѓыштаудан басќа ќолдан келер шара жоќ.

Ќ±лыным, ќ±лыншаѓым панам едіњ,
¤згеге ±ќсамайтын дарам едіњ.
Келместіњ кемесімен мєњгі кеттіњ,
Артыњда жоќтау айтып ќала бердім.

‡зілді ќас-ќаѓым сєт арман г‰ліњ,
¤зіњ ењ єке жолын жалѓар ±лым.

Еске алу
Ардаќты да асќар таудай атамыз РАХМЕТОВ Молдаш

Маќаш±лы 1936 жылы 10 наурызда туѓан. 2013 жылы
28 ќазанда фєни д‰ниеден о д‰ниеге аттанды. Ортамызда
ж‰ргенде биыл 80 жасќа толар еді. Атамызды еске ала оты-
рып, мына μлењ жолдарын арнаймыз.

Жан ата, ±л-ќызыњныњ тірегі едіњ,
Ортамызда к‰лімдеп ж‰рер ме едіњ.
Болмасањ да б‰гінде жанымызда,
Айтќан сμзіњ, аќылыњ жадымызда.
Сізді ойлап жанымыз  жабырќаулы,
Саѓынышпен балаларыњ еске алады,
¤зіњізбен μткен к‰ндер, жан ата,
Жадымызда мєњгілік саќталады.

Саѓынышпен еске алушылар:
±л-ќыздары, келін-к‰йеу балалары, немере-жиендері.

¤рімдей жас баламды алып кетті,
Жалѓанѓа жетеді енді зарлы ‰нім.

¤темін уаќыт болса сынаќтан дєл,
Паналы ну орманды ќ±латпањдар.
Ќайырымды білмейтін ей, с±м ажал,
Дєл мендей аналарды жылатпањдар.

Саѓынышпен еске алушылар:
анасы Маржан, аѓасы Абат, наѓашы єжесі Бибіжамал.

Доверенное лицо  в порядке вне-
судебной реализации залогового
имущества объявляет о проведении
торгов по продаже права  времен-
ного долгосрочного землепользова-
ния   земельным  участком предназ-
наченного для ведения крестьянс-
кого хозяйства с кадастровым номе-
ром № 12-191-032-167, площадью
– 28,0 га., расположенный  на тер-
ритории  Пешковского сельского ок-
руга, Федоровского района, Коста-
найской области.

 Покупная цена вносится  налич-
ными деньгами в течение 5  кален-
дарных дней с момента проведения
торгов. Торги состоятся 25.03.2016
года в 09.00 по адресу: Федоровс-
кий район, с.Пешковка, офис КХ
"Иванько С.В.".

Заявки принимаются  в срок до
18.00 часов, 24.03. 2016 года по
месту нахождения доверенного
лица: Костанайская область, г. Кос-
танай, ул. Тарана, дом №135, кв.
10.

Доверенное лицо в порядке внесудебной реализации залогового имуще-
ства объявляет о проведении торгов по продаже права временного долго-
срочного землепользования земельными участками предназначенного для
ведения крестьянского хозяйства с кадастровыми номерами  № 12-191-032-
148, площадью – 27,0 га., № 12-191-032-031, площадью – 55,0 га., располо-
женные  на территории  Пешковского сельского округа, Федоровского райо-
на, Костанайской области.

Покупная цена вносится  наличными деньгами в течение 5  календарных
дней с момента проведения торгов. Торги состоятся 23.03.2016 года в 09.00
по адресу: Федоровский район, с.Пешковка, офис ТОО "Трояна".

Заявки принимаются  в срок до 18.00 часов, 22.03. 2016 года по месту
нахождения доверенного лица: Костанайская область, г.Костанай, ул.Тара-
на, дом №135, кв.10. Телефон для справок: 56-86-76.

Доверенное лицо  в порядке внесудебной реализации залогового имущества объяв-
ляет о проведении торгов по продаже права  временного долгосрочного землепользова-
ния   земельными  участками предназначенного для ведения крестьянского хозяйства с
кадастровыми номерами  № 12-191-039-448, площадью –191,6 га., № 12-191-039-449,
площадью – 16,0 га.,  № 12-191-039-450, площадью – 48,0 га., № 12-191-039-451, площа-
дью – 6,0 га., расположенные  на территории  Пешковского сельского округа, Федоров-
ского района, Костанайской области.

 Покупная цена вносится  наличными деньгами в течение 5  календарных дней с
момента проведения торгов. Торги состоятся 26.03.2016 года в 09.00 по адресу: Федо-
ровский район, с.Первомайское, офис КХ "Бексеитов А.Ж.".

 Заявки принимаются  в срок до 18.00 часов, 25.03. 2016 года по месту нахождения
доверенного лица: Костанайская область, г. Костанай, ул. Тарана, дом №135, кв. 10.
Телефон для справок: 56-86-76.

2015 жылдыњ 1 тамызында 2007 жылы банкротќа
±шыраѓан "Валют-Транзит Банк" АЌ салымшыларына
5 миллион тењгеге дейін ќосымша тμлемдер жасауѓа
м‰мкіндік беретін Зањ к‰шіне енді. 2015 жылѓы 10 та-
мыздан бастап "Банк ЦентрКредит" АЌ бμлімшелері
салымшылардыњ "Валют-Транзит Банк" АЌ-таѓы де-
позиттері бойынша ќосымша μтем алуѓа μтініштерді
ќабылдауды бастады. Осы уаќыт аралыѓында 4,2
мыњнан астам салымшы аќшасын алу ‰шін хабар-
ласты.

Сонымен бірге, Банк ЦентрКредит арќылы Валют-
Транзит Банкі салымшыларына ќосымша μтемді тμлеу
мерзімін 2016 жылдыњ 10 тамызына дейін ±зартуды
кμздейтін Ќазаќстанныњ депозиттерге кепілдік беру
ќоры жєне Банк ЦентрКредит арасында жасасќан
ќосымша келісімге 2016 жылдыњ 10 аќпан к‰ні ќол ќой-
ылды.

Осы орайда, депозиттер бойынша тμлемдердіњ жал-
ѓасып жатќанын "Валют-Транзит Банк" АЌ салымшы-
ларыныњ естеріне саламыз. Депозит бойынша 5 мил-
лион тењгеге дейін ќалдыќты алу ‰шін "Банк ЦентрКре-

дит" АЌ-тыњ бμлімшесіне бару ќажет. Бμлімшелердіњ
тізімімен www.kdif.kz  сайтында немесе Ќазаќстанныњ
депозиттерге кепілдік беру ќорыныњ ш±ѓыл желі нμмірі
8 800 080 10 20 арќылы таныса аласыз.

"Банк ЦентрКредит" АЌ бμлімшесінде келесі ќ±жат-
тарды кμрсету ќажет:

• жеке басын куєландыратын ќ±жаттыњ т‰пн±сќа-
сы;

• м±рагерлер ‰шін – м±раѓа ќ±ќыѓын растайтын
ќ±жаттар;

• μкілдер ‰шін – нотариуспен расталѓан сенімхат;
• Сіздіњ талап ќ±ќыѓыњызды растайтын μзге де ќ±жат-

тар, жаѓдайѓа байланысты.
¤тем "Банк ЦентрКредит" АЌ-на барлыќ растайтын

ќ±жаттарды μткізгеннен  кейін "Валют-Транзит Банк"
АЌ-ніњ талаптарына сіздіњ ќ±ќыѓын растайтын кезде 5
ж±мыс к‰нінен кешіктірілмей тμленетінін еске саламыз.

Толыѓыраќ аќпаратты ЌДКБЌ-ныњ ш±ѓыл желі нμмірі
арќылы 8 800 080 10 20 (Ќазаќстан бойынша ќалалыќ
нμмірлерден тегін) немесе агент банктіњ бμлімшелері-
нен алуѓа болады.

Еске алу
Егер кμзі тірі болѓанда асыл анамыз Сєуле

Ѓабдолкєкімќызы К¤РКЕМБАЕВА 12-ші наурыз  к‰ні
асќаралы алпыс жасќа толар еді. Осыдан ‰ш жыл
б±рын біз ‰шін μмірдегі ењ ќимас жанныњ μмірі кенет-
тен ‰зілді. Уаќыт неткен ±шќыр! Перзент кμњіл ананы
іздеп єлі шарќ ±рады, жоќтайды. Біраќ, Сіздіњ ќайта
оралмасыњызды білеміз. М‰мкін отбасыњызды зењгір
кμктен баќылап, ќорѓап ж‰рген боларсыз. Жатќан
жеріњіз жайлы, топыраѓыњыз торќа болсын, жан Ана!
Біз Сізді мєњгі ±мытпаймыз.

 Жылдар μтті, жоќсыз мына жалѓанда,
 Жан анашым, кеттіњіз бе арманда?
 Ортамызда жайрањ ќаѓып ж‰ргенде
 Шуаќ шашып т±ратынсыз бар мањѓа.

Ќабіріње жиі барып т±рамыз,
Мейлі ќанша  болсын алыс, ќ±ла т‰з.
Жаныњызѓа жєннат баѓы б±йырсын
Осы еді Сізге арнаѓан д±ѓамыз...

 Еске алушылар: жолдасы – Саѓындыќ, балалары – Шыњѓыс-Айг‰л,
Ж±лдыз-Жас±лан, Р‰стем, Райхан-Серік, Бердіболат жєне немерелері.

"Валют-транзит банк"  АЌ салымшыларына арналѓан аќпарат

Еске алу

Аяулы анамыз ЖАНС‡ГІРОВА Саѓила тірі бол-
са 14 наурызда 77 жасќа толар еді. Анамыздыњ
жарќын бейнесін саѓынышпен еске ала отырып,
жатќан жеріњ жайлы, топыраѓыњ торќа, ќабіріњ н±рѓа
толсын дейміз.

Ана едіњ аяулы, аса ќымбат,
Ж‰реміз енді єрдайым єнмен жырлап.
Соњынан μшпейт±ѓын шыраќ жаѓып,
Ж‰рсінші енді бізді рухыњыз ќолдап.
Еске алушылар: ж±байы Ќадірхан, балала-

ры, немерелері, келіндері, шμберелері.

Гаан Любовь Карловна сенімді т±лѓасы – Кенжебаев Берик Шакиржанович кепілдік
м‰лікті сот ќарауынан тыс μткізу тєртібінде Ќостанай облысы, Науырзым ауданы, Раз-
дольное ауылында орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан жер учаскесіне
уаќытша μтеулі жер пайдалану (жалдау) ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы
хабарлайды:

– алањы 120,6 гек, оныњ ішінде егістер – 120,5 гек, жолдар 0,1 гек, жерді жалѓа алу
мерзімі – 16.04.2052 ж дейін, кадастрлік №12-186-009-063, жер учаскесіне уаќытша ±заќ
мерзімге жер пайдалану ќ±ќыѓы.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілетін к‰ні енгізіледі.
Сауда 2016 жылѓы 25 наурыз 10.00 саѓатта мына мекенжайда болады:  Ќостанай

облысы, Науырзым ауданы, Раздольное а., Мира кμш., 3.
¤тінімдер 2016 жылѓы 24 наурыз 18-00 саѓатќа дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ

орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Науырзым ауданы, Карамењді а.,
М.С‰гір±лы кμшесі, 18 ‰й,1 пєтер. Телефон 8-777-706-04-02

Доверенное лицо Гаан Любовь Карловны – Кенжебаев Берик Шакиржанович в поряд-
ке внесудебной реализации залогового имущества объявляет о проведении торгов
по продаже права временного возмездного землепользования (аренды) на земельный
участок, расположенный на территории села Раздольное, Наурзумского района, Коста-
найской области, предназначенный для ведения крестьянского хозяйства:

– Право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования
(аренды) на земельный участок общей площадью – 120,6 га., из них пашни – 120,5 га,
дорог 0,1 га срок аренды земельного участка до 16.04.2052 г, с кадастровым №12-186-
009-063.

Покупная цена вносится наличными деньгами в день проведения торгов.
Торги состоятся 25 марта 2016 года в 10.00 часов по адресу: Костанайская область,

Наурзумский район, село Раздольное, улица Мира, 3.
Заявки принимаются в срок до 18-00 часов 24 марта 2016 года по месту нахождения

доверенного лица: Костанайская область, Наурзумский район, село Караменды, улица
М.Сугурулы, 18 кв. 1. Телефон 8-777-706-04-02.

Мас болып,
кμлік ж‰ргізген

Мереке к‰ндері облыста 40 мас
ж‰ргізуші ±сталды. Ќостанайда  Гер-
цен кμшесінде т‰нгі уаќытта жергілікті
полиция ќызметкерлері "ВАЗ-21703"
машинасын тоќтатты. Ж‰ргізуші ащы
судан ж±тып алѓан екен. Ол б±дан ‰ш
жыл б±рын мас болып кμлік ж‰ргізгені
‰шін ж‰ргізушілік ќ±ќыќтан айырылѓ-
ан болатын. Аталмыш факті бойын-
ша ЌР Ќылмыстыќ Кодексініњ 346-1
бабы бойынша ќылмыстыќ іс ќозѓал-
ды.

Героинмен ±сталды
Рудный ќаласында 50 лет Октяб-

ря кμшесінде есірткі бизнесіне ќарсы
к‰рес бμлімініњ ќызметкерлері  34
жастаѓы ер адамды ±стады.
К‰діктіден 1,3 грамм героин салынѓ-
ан сіріњке ќорабы тєркіленді. Ол ге-
роинді μзі т±тыну ‰шін сатып алѓа-
нын айтты. Ќостанайда полицейлер
36 жастаѓы ер адамды марихуана

ЌЫЛМЫС ЖЄНЕ Т¦РМЫС

шегіп т±рѓанда ±стады. Ол есірткі за-
тын зањсыз саќтаѓаны ‰шін жауапќа
тартылды.

"Гастролёр" ќыз
Облыс орталыѓындаѓы ємбебап

д‰кенде бір ќыз сμмкесіндегі ємиянын
±рлатты. Оныњ ішінде 30 мыњ тењге
аќша мен банк картасы болѓан. Кμп
±замай к‰дікті ±сталды. Аќтμбе ќала-
сынан келген 24 жастаѓы  "гастролёр"
ќызѓа ќатысты іс ќозѓалды. Жітіќара
ќаласында 24 жастаѓы жігіт мас бо-
лып кμшедегі орындыќта ±йыќтап
ќалды. ¤тіп бара жатќан біреу оныњ
ќалтасынан ±ялы телефонын алып
кетті. Полицейлер телефон ±рлаѓан
азаматты ±стап, телефонды иесіне
ќайтарды.

Ќалтаѓа т‰скен
ќонаќ

8 наурызѓа ќараѓан т‰ні Ќостанай-
да бір ќыздыњ ‰йінен 80 мыњ тењге

аќша ќолды болды. Алдында бір жігіт
ќонаќта болѓан екен. Ќыз жања таныс
жігіттіњ есімін ѓана білетін болып шыќ-
ты. Полицейлер пєтердегі заттардан
оныњ саусаќ іздерін алып, сол бойын-
ша 25 жастаѓы к‰діктіні аныќтады.
К‰дікті полицияныњ есебінде т±рѓан
нашаќор екен.

Жасμспірім  кμлік
айдап кетті

Мереке к‰ні Ќостанайда Ќайырбе-
ков кμшесіндегі бір ‰йдіњ ауласынан
"Фольксваген Пассат" машинасын
біреу айдап кетті. Кμлік иесінен арыз
т‰се сала полицейлер іздеуге кірісті.
Ќостанай ќаласы ІІБ басќармасыныњ
жедел басќару орталыѓыныњ ќызмет-
керлері камералардыњ кμмегімен  жо-
ѓалѓан кμлікті іздеп, оны Бородин кμше-
сінен байќап, хабар берді. Жергілікті
полицейлер жедел ќимылдап, кμлікті
айдап кетуші 16 жастаѓы жас-μспірімді
±стады. Істіњ мєн-жайы аныќталуда.

ОІІД баспасμз  ќызметі.

Ќостанай облыстыќ соты прокуратураныњ
наразылыѓы мен 34 жасар кєсіпкер
К.Лебедевты μлтірді деп айыпталып сотталѓан
А.Филиппов, А.Колпаков жєне Ф.Гиниятовтыњ
апелляциялыќ шаѓымы бойынша ќылмыстыќ
істі ќайта ќарады.

Еске салар болсаќ, жєбірленуші К.Лебедев Алматы
облысынан "КазТрансСервис" ЖШС тиесілі жалпы ќ±ны
409 870 доллар болатын тауарды кμлікке тиеп, Ресей
Федерациясыныњ Екатеринбург ќаласына жеткізбекші
болѓан. Ќостанай облысыныњ Ќарабалыќ ауданыныњ
аумаѓында Лебедев кμлік ж‰ргізушісін алдастырып, тау-
ар тиелген тіркемені аѓытып алып ќалѓан. ¦рлаѓан тауар-
ды μткізу ‰шін ол А.Филиппов пен А.Колпаковтыњ кμме-
гіне ж‰гініп, тауар сатылымынан т‰скен ќаражаттан аќы
тμлеуге сμз береді. Кейін К.Лебедевті μздері сатуѓа ара-
ласќан тауарлыќ-материалдыќ ќ±ндылыќтардыњ меншік
иесі іздестіріп жатќанын білген сотталушылар μзгеніњ
тауарын сатќандары ‰шін материалдыќ  жауапкершілік-
тен сытылуды ойлап жєне алаяќтыќ ‰шін ќылмыстыќ
жауапкершілікке тартылу м‰мкіндігінен арылу ‰шін ал-
дын ала ќылмыстыќ сμз байласу арќылы адам жалдап
Лебедевті μлтіруге келіседі.

2014 жылдыњ сєуірінде олар Ф.Гиниятовќа атыс ќа-

руын беріп, Лебедевті μлтіруге кμндіреді жєне де кейін
оѓан 3500 АЌШ долларын тμлеуге уєде етеді.

Кєсіпкердіњ μлі денесі Алматы-Екатиринбург тас жо-
лыныњ бойында "Шашлычный двор" дємханасыныњ
мањынан  μткен жылдыњ 23 сєуірінде табылѓан бола-
тын. Сот Ф.Гиниятовты ЌР ЌК 96 бабы 1 бμл. (кісі μлтіру)
бойынша ќарастырылѓан ќылмыста айыпты деп тауып,
оны ќатањ тєртіптегі т‰зету колониясында 13 жылѓа бас
бостандыѓынан айыруѓа ‰кім етті.

А.Филиппов пен А.Колпаков ЌР ЌК 363 бабымен
ќарастырылѓан ќылмыстыќ істі (ќылмысты жасыру) жа-
сауда айыпты деп танылып, жалпы тєртіптегі т‰зету ко-
лониясында 2 жыл бас бостандыѓынан айыру жазасы
таѓайындалѓан болатын.

Ќостанай облыстыќ сотыныњ ќылмыстыќ істер жμніндегі
сот алќасы бірінші  инстанциялы сот ‰кімін μзгертті. Ф.Ги-
ниятовтыњ ќылмыстыќ єрекеттері ќайта дєрежеленіп, оѓан
ќатањ тєртіптегі т‰зету колониясында 14 жылѓа бас
бостандыѓынан айыруѓа жєне м‰лкін тєркілеу жазасы
таѓайындалды.  А.Филиппов пен А.Колпаковтыњ да айып-
тары ауыстырылып, оларѓа ќатањ тєртіптегі т‰зету коло-
ниясында 16 жылѓа бас бостандыѓынан айыруѓа жєне
м‰лкін тєркілеу жазасы таѓайындалды.

Сот ‰кімі зањды к‰шіне енді.
Ќостанай облыстыќ сотыныњ баспасμз ќызметі.

Жаза мерзімдері ±лѓайтылды
СОТ ІС ЌАРАДЫ

Науырзым ауданыныњ єкімдігі, аудандыќ ардагерлер кењесі  ¦лы Отан
соѓысыныњ ардагері

ИСНИЯЗОВ Абдолла Ахмет±лыныњ
ќайтыс болуына байланысты туѓандары мен туыстарына орны толмас ќай-
ѓыларына ортаќтасып, кμњіл айтады.
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Ќ±ттыќтаймыз!

Ќымбатты асќар таудай єкеміз, Єулиекμл ауда-
ны, Ќазанбасы ауылыныњ т±рѓыны  ТАЙШИБАЕВ
Ќайролланы мерейлі 90 жасымен ќ±ттыќтаймыз!

                   Бєйтеректей жайќалыњыз, жан єке,
         Біздер ‰шін ќамќоршысыз, дана єке,

Ќ±тты болсын 90 жасыњыз мерейлі,
Бас иеміз алдыњызда мыњ мєрте.

Игі тілекпен: ±л-ќыздары, келіні,
к‰йеу балалары, немере-жиендері.

"Мемлекеттік органныњ орналасу мекенжайы:  Ќостанай ќ.,
Гоголь кμш., 75.  Байланыс телефоны 50-19-44.

Ќостанай облысы єкімдігініњ тілдерді дамыту басќармасы" ММ
мемлекеттік ќызметшілері Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќыз-
метшілерініњ Ар-намыс кодексі мєселелері бойынша келесі мекен-
жайѓа хабарласуыњызды с±райды. Сенім телефоны 50-48-33. Жау-
апты – "Ќостанай облысы єкімдігініњ тілдерді дамыту басќармасы"
ММ басшысыныњ орынбасары Ахметов Ќазымбек Жармаѓанбет±-
лы.

Местонахождение государственного органа: г.Костанай, ул.
Гоголя 75. Контактный телефон 50-19-44.

По вопросам нарушения кодекса чести государственными слу-
жащими ГУ "Управление по развитию языков акимата Костанайс-
кой области" просим обращаться по телефону доверия 50-48-33.
Ответственный – Ахметов Казымбек  Жармаганбетович,  замести-
тель  руководителя  ГУ "Управление по развитию языков акимата
Костанайской области"

График приема граждан руководителями ГУ "Управление по развитию языков акимата
Костанайской области" на 1 квартал 2016 года

Контактный
телефон

50-19-44

Должность проводящего прием
граждан

Руководитель   ГУ "Управление
по развитию языков акимата

Костанайской области"
Заместитель руководителя

ГУ "Управление по развитию
языков акимата

Костанайской области"

ФИО лица проводящего
прием граждан

Умбетов
Жанболат

Жумабаевич

Ахметов
 Казымбек

Жармаганбетович

Дата и время
приема граждан

Среда
 с 14.00
до 18.00

Вторник
 с 14.00
до 18.00

Местонахождения
государственного

органа
г.Костанай

ул. Гоголя 75,
кабинет 226

г.Костанай
ул. Гоголя 75,
кабинет 230

Наименование
государственного

органа

ГУ "Управление
по развитию языков

акимата
Костанайской

области"

2016 жылдыњ 1 тоќсанына арналѓан "Ќостанай облысы єкімдігініњ тілдерді дамыту
басќармасы" ММ басшыларыныњ азаматтарды ќабылдау кестесі

Байланыс
телефоны

50-19-44

Азаматтарды ќабылдауды
ж‰ргізетін т±лѓаныњ

лауазымы
"Ќостанай облысы

єкімдігініњ тілдерді дамыту
басќармасы" ММ басшысы

"Ќостанай облысы
єкімдігініњ тілдерді дамыту

басќармасы" ММ
басшысыныњ орынбасары

Азаматтарды ќабылдауды
ж‰ргізетін т±лѓаныњ аты-жμні

‡мбетов
Жанболат

Ж±мабай±лы

Ахметов
Ќазымбек

Жармаѓанбет±лы

Азаматтарды
ќабылдау к‰ні мен

уаќыты
Сєрсенбі саѓат

14.00-18.00 дейін

Сейсенбі саѓат
14.00-18.00 дейін

Мемлекеттік органныњ
орналасу мекенжайы

Ќостанай ќ.
Гоголь кμш.,75,

226 каб.

Ќостанай ќ.
Гоголь кμш.,75,

230 каб.

Мемлекеттік
органныњ атауы

"Ќостанай облысы
єкімдігініњ тілдерді

дамыту
басќармасы" ММ

Мерейтой-80!
Ќадірлі, ардаќты, аќылшы жездеміз Шєкен Жарлыѓас-

±лы!
Сізді 14 наурызда 80 жасќа толатын мерейтойыњызбен

шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз!
Аѓалыќ жастан μтіп, аталыќ жасќа жетіп, ±лды ±яѓа, ќызды

ќияѓа ќондырып, олардан тараѓан ±рпаќтыњ ќызыѓын кμріп,
μнегелі отбасыныњ ±йытќысы бола білген жездемізге бар жаќ-

сылыќты тілейміз.
Майдан апамызбен бірге ќартайып, не-

мерелеріњізге, бауырларыњызѓа асќар
таудай айбыны болып, єрі аќылшы, тілекші
болып ж‰ре беріњіз. Сізге мыќты денсау-
лыќ, отбасыњызѓа баќ-береке тілейміз.

    Ќ±ттыќтаушылар: Алтынсариндер єулеті.

Ќ±ттыќтаймыз!
Ќостанай облысы Жанкелдин ауданы Аралбай

ауылыныњ тумасы жєне келіні, аяулы жан анамыз
¤ТЕГЕНОВА ‡мітай Есіргепќызы Аќмырзакелінін
8 наурызда 60 жасќа толуымен ќ±ттыќтаймыз!

60 жасыњ ќ±тты болсын, Анашым,
Мына μмірде кμрдіњ таѓдыр талайын.
Ќиын белдер артта ќалып баќ келсін,
Кара шаштыњ аќ шалмасын самайын.
Сонымен ќатар ењбегіњіз еленіп, ќ±рметті дема-

лысќа шыќќан ќуанышты к‰ніњіз ќ±тты болсын! Жал-
ѓыз μзіњіз "бала" деп тμккен теріњіз аз емес.

Енді жасыњызѓа жас ќосылып, еткен ењбектіњ
зейнетін кμріп, ауырмай-сырќамай немерелеріњіздіњ ортасында

"аяулы єже" деген атты иеленіп ж‰ре беріњіз! Ќ±рметті дема-
лысыњыз жєне жасыњыз 100 жасќа дейін ±лассын!

Тілек білдіруші: балалары мен немерелері.

Ќ±ттыќтаймыз!
Ќостанай ќаласыныњ т±рѓыны, аяулы да ардаќ-

ты аѓамыз БАЙГЕНЖИН Еркін Нєбітай±лы 12 нау-
рызда 70 жасќа толады. Аѓамызды мерейтойымен

шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз!
Мерейтой иесіне зор денсаулыќ, мол ба-

ќыт, ±заќ ѓ±мыр тілейміз. Ортамызда аман-
сау немере-жиендеріњіздіњ шапаѓат

мейіріміне бμленіп ж‰ре беріњіз.
Игі тілекпен ќарындасыњ

Зайк‰л, Досым жєне жиендеріњ.

Ќ±ттыќтаймыз!
Єулиекμл ауылында т±ратын ќадірлі єкеміз

ДОСМАЃАНБЕТОВ Т±рѓын Хамза±лын  70 жас-
ќа толѓан мерейтойымен ќ±ттыќтаймыз! Анамыз
екеуіњіз бірге жасап, ж‰зіњізден к‰лкі, басыњыздан
баќ кетпесін.

Жетпіс жасыњ, єкешім, ќ±тты болсын,
Денсаулыѓыњ єрќашан мыќты болсын.
Єр тањыњ арайлап атып,
¤міріњ шаттыќ пенен  н±рѓа толсын.

Жаныњда  немерелер аталаѓан,
Сыйлайды  б±л μмірде баќыт

саѓан.
Немереден шμбере с‰йет±ѓын,
Ѓ±мыр берсін деп тілейміз Алла саѓан.

 Тілек білдірушілер балалары.

 2015 жылѓы 29 ќарашада 2015
жылѓы 13 ќарашадаѓы № 400-V
Ќазаќстан Республикасыныњ Зањы
ќолданысќа енгізілді, ол Зањмен
м‰лікті жария ету бойынша
ж‰ргізілетін акцияныњ талаптарына
μзгерістер енгізілді.

¤згерістер жария ету рєсімдерін
елеулі дєрежеде оњтайландырады,
сондай-аќ жария ету  субъектілері
‰шін ќосымша кепілдіктер енгізеді.

Мєселен, м‰лікті жария ету бой-
ынша акция ж‰ргізу мерзімдері 2016
жылѓы 31 желтоќсанѓа дейін ±зар-
тылды. М‰лікті жария ету бойынша
акция ж‰ргізу мерзімініњ μтуі м‰лікті
жаппай декларациялауды енгізумен
жєне 2017 жылѓы ќањтардан бастап
шетелдік шоттар мен м‰лікті декла-
рацияламау ‰шін жауапкершілікті
к‰шейтумен ќатар ќолданылды. Со-
нымен ќатар, Ќазаќстан Салыќ
мєселелерінде μзара єкімшілік
кμмек туралы конвенцияѓа ќосылѓа-
ны белгілі, оныњ негізінде єлемніњ єр
т‰рлі елдерініњ салыќ органдары μз
резиденттерініњ осы елдерде орна-
ластырылѓан м‰лкі мен кірістері ту-
ралы аќпаратпен алмасады. Осы-
лайша, м‰лікті жария ету бойынша
ж‰ргізілетін акция мемлекеттіњ салыќ
органдарымен μзара ќарым-ќатына-
старды реттеу жєне болашаќта ыќти-
мал наразылыќтарды болдырмау
‰шін жаќсы м‰мкіндік болып табы-
лады.

Сонымен ќатар, енгізілген μзге-
рістермен жария ету субъектілері
‰шін кепілдіктер кењейтілген. Атап
айтќанда, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Ќылмыстыќ кодексі мен
Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ туралы
Ќазаќстан Республикасы кодексініњ
жекелеген баптары бойынша ќыл-
мыстыќ жєне єкімшілік жауапкерші-
ліктен босатудан μзге, енді жария ету
барысында алынѓан аќпаратты ќыл-
мыстыќ істі немесе єкімшілік ќ±ќыќ
б±зушылыќ бойынша істі ќозѓау ‰шін
негіздемелер ретінде, сондай-аќ
осындай істер бойынша дєлелдеме-
лер ретінде пайдалану м‰мкіндігі де
жойылды. Сондай-аќ, салыќ жєне
банк зањнамасында жария етілген
м‰лік туралы мєліметтер мен аќпа-
ратты ќ±ќыќ ќорѓау органдарына
±сынуѓа тыйым салу енгізілген. Бас
прокурордыњ немесе оныњ орынба-
сарларыныњ санкциялары болѓан
жаѓдайлар ‰шін ѓана ќолданылмай-
ды. Сонымен ќатар, мемлекеттік
органдар ќызметкерлерініњ жария
ету барысында алынѓан мєлімет-
терді зањсыз жариялаѓаны ‰шін
жауапкершілігі кμзделетін ќылмыс-
тыќ зањнаманыњ нормалары наќты-
ланды жєне к‰шейтілді.

Аќшаны жария ету тетігі елеулі

дєрежеде оњтайландырылды. Енді
аќшаны жария етудіњ екі негізгі тєсілі
кμзделеді. Олардыњ бірі аќшаны
банктегі немесе "Ќазпочта" АЌ-даѓы
аѓымдаѓы шотќа аудару жєне т±рѓы-
лыќты жері бойынша мемлекеттік
кірістер органына арнайы деклара-
ция ±сыну ќажеттілігін кμздейді. Б±л
ретте жария ету  субъектісіне аќша-
ны шотта саќтау мерзімі жєне алым-
ды тμлеу бойынша ешќандай талап-
тар ќойылмайды. Аѓымдаѓы шотќа
аќша аударылѓаннан жєне деклара-
ция ±сынылѓаннан кейін жария ету
субъектісі жария етілген аќшаны μз
ќарауы бойынша пайдалануѓа
ќ±ќылы.

Екінші тєсіл т±рѓылыќты жері бой-
ынша мемлекеттік кірістер органы-
на арнайы декларация ±сыну жолы-
мен шетелдік банктердегі аќшаны
жария ету м‰мкіндігін береді. Б±л
жаѓдайда, жария етілетін аќшаныњ
сомасынан 10% мμлшерде алдын
ала алым тμлеу талабымен аќшаны
Ќазаќстанныњ аумаѓындаѓы банк-
терге аудармауѓа болады. Осылай-
ша жария етілген аќшаны оныњ иесі
μз ќалауы бойынша, оныњ ішінде
ќазаќстандыќ ќор биржасында орна-
ластырылатын баѓалы ќаѓаздарѓа,
"Астана" халыќаралыќ ќаржы орта-
лыѓыныњ аумаѓында орналастыры-
латын ќаржы ќ±ралдарына, сондай-
аќ Ќазаќстан Республикасыныњ
аумаѓында орналасќан μзге де ак-
тивтерге инвестициялау жолымен
пайдалана да алады.

Жария етілетін аќшаны жинаќ
шоттарында саќтау мерзімдерініњ
к‰шін жоюѓа, сондай-аќ жария еті-
летін аќшаны жинаќ шоттарынан
мерзімінен б±рын алу ‰шін тμленетін
алымныњ к‰шін жоюѓа байланысты
осындай алымды 2015 жылѓы 29
ќарашаѓа дейін1  тμлеген адамдар-
дыњ тμленген соманы ќайтарып
алуѓа ќ±ќыѓы бар екені туралы жеке
айтып μткен жμн. Аќшаны жария ету
‰шін (жинаќ шотынан мерзімінен
б±рын алу ‰шін) б±рын тμленген
алымды ќайтарып алу ‰шін осындай
алымды тμлеген адам т±рѓылыќты
жері бойынша мемлекеттік кірістер
органына тиісті μтінішпен хабарла-
суы жєне банктен алынѓан алымныњ
тμленгенін растайтын ќ±жатты ќоса
беруі ќажет.

М‰лікті жария ету рєсімдерінде де
μзгерістер болды. Єкімдіктердіњ жа-
нындаѓы комиссияларда иелену
ќ±ќыѓы тиісінше ресімделген Ќазаќ-
стан Республикасыныњ аумаѓындаѓы
жылжымайтын м‰лік жария етіледі.
Ќазаќстан Республикасыныњ аума-
ѓындаѓы, сондай-аќ одан тысќары
жерлердегі μзге м‰лік (оныњ ішінде
жылжымалы, сондай-аќ иелену

ќ±ќыѓы жария ету субъектісіне неме-
се басќа т±лѓаѓа ресімделген м‰лік)
т±рѓылыќты жері бойынша (Ќазаќстан
Республикасынан тысќары орналас-
ќан м‰лікке ќатысты) не м‰ліктіњ ор-
наласќан жері бойынша (Ќазаќстан
Республикасында орналасќан
м‰лікке ќатысты) мемлекеттік кіріс-
тер органына арнайы  декларация
±сыну жолымен жария етіледі.

Жария етілетін м‰ліктіњ ќ±нынан
10% мμлшердегі алымныњ Ќазаќ-
стан Республикасынан тысќары ор-
наласќан м‰лікке ќатысты ѓана тμле-
нетіні туралы норма саќталды. Б±л
ретте шетелде орналасќан, сенім-
герлік басќаруѓа берілген м‰лікті
(траст) жария ету м‰мкіндігі ќосым-
ша ±сынылѓан.

Сонымен ќатар, μзгерістер енгіз-
ілгенге дейін шетелде орналасќан
жария етілген м‰лікті сату кезінде
10% алым тμленетін еді, б±л ретте
сату ќ±нына толыќ кμлемде табыс
салыѓы салынатын. Енгізілген т‰зе-
тулермен шетелдегі жария етілген
м‰лікті сату кезінде ќосарланѓан
салыќ салу жойылѓан.

Жалпы алѓанда, м‰лікті жария ету
бойынша ж‰ргізіліп жатќан акция
жария ету субъектілеріне б±дан
б±рын зањды экономикалыќ айна-
лымнан шыѓарылѓан аќша мен μзге
м‰лікті оѓан ќайтаруѓа м‰мкіндік бе-
реді, б±л алдаѓы уаќытта кірістер мен
м‰лікті жаппай декларациялауѓа,
сондай-аќ трансшекаралыќ опера-
циялардыњ айќындылыѓын арттыру
бойынша жалпы єлемдік ‰рдістерге
жєне елдер арасында салыќ аќпа-
ратымен μзара алмасуды к‰шейту-
ге кμшу т±рѓысында ерекше μзекті.
Ж‰ргізіліп жатќан акцияныњ талапта-
ры μте тиімді болып табылады,
μйткені м‰лікті артыќ материалдыќ
шыѓынсыз жєне уаќыт шыѓындамас-
тан жария етуге м‰мкіндік береді.
Атап айтќанда, жария ету рєсімі мем-
лекеттік кірістер органына деклара-
ция беру жолымен б±рын тіркелме-
ген м‰лікті (ѓимараттар, ќ±рылыстар
жєне т.с.с.) тіркеуге не оњтайланды-
рылѓан тєртіппен тіркеу деректерін
(жер телімініњ маќсаты жєне т.с.с.)
μзгертуге м‰мкіндік береді. Жария
етілген аќша мен м‰лік салыќ салу
маќсаттары ‰шін кіріс болып таныл-
майды жєне тиісінше табыс салыѓы
салынбайды. Сайып келгенде, жария
ету барысында алынѓан аќпарат
конфиденциалды болып табылады
жєне жария ету субъектісініњ μзіне
ќарсы пайдаланылмайды.

ЌР ¦лттыќ Банкініњ
Ќостанай филиалы.

1)  2015 жылѓы 13 ќарашадаѓы № 400-V
Ќазаќстан Республикасы Зањыныњ ќолда-
нысќа енгізілу к‰ні

М‰лікті жария ету бойынша акция –
жања м‰мкіндіктер

Ќ±ттыќтаймыз!

2016 жылдыњ 11 наурызында Мадиндер
єулетініњ ‰лкені, μњірініњ ќадірлі аќсаќалы,
біріміздіњ кμкеміз, біріміздіњ єкеміз, МАДИН
Кенжебек атамыз 80 жасќа толѓалы отыр.

Аса ќ±рметті кμкемізді туѓан к‰німен шын
ж‰ректен ќ±ттыќтай отырып, ол кісіге зор ден-
саулыќ, мол баќыт, немерелерініњ ќызыѓын
кμріп, арамызда ±заќ жасап ж‰руін тілейміз.

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

Баќ орнасын єрдайым басыњызѓа,
Жас ќосылсын, кμкетай, жасыњызѓа.
Немерелер ќуаныш сыйлап талай,
Амандыќпен жетіњіз ж‰зге ќарай.
80 жас туѓан к‰ніњ ќ±тты болсын,
¤міріњіз шаттыќ пен н±рѓа толсын.

Игі тілекпен: Мадиндер єулеті.
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Жанѓа мейірімділік сыйлайтын
осындай тамаша атаумен Н.Ах-
метбеков атындаѓы мєдениет
‰йінде мерекелік іс-шара μтті.

Аудан єкімі Асќарбек Кенжеѓа-
рин ќоѓам мен μмірде, бизнес пен
кєсіпте ойып орын алып, аудан
экономикасыныњ μркендеуіне
‰лес ќосып ж‰рген барлыќ аќ
жаулыќты аналарды аудан
єкімдігі мен аудандыќ мєслихат-
тыњ атынан ќ±ттыќтады.

Сонымен ќатар Ќазаќстан
Республикасыныњ Президенті
Н.Є.Назарбаевтыњ Жарлыѓымен
алты жєне одан да кμп бала

Ана деп єн саламын

тєрбиелеп μсіргені ‰шін "К‰міс
алќа" медалін Аралбай ауылы-
ныњ т±рѓыны Тазаг‰л Хайрулли-
наѓа, Торѓай ауылыныњ т±рѓыны
Сайлаук‰л Аманбайќызына
жєне Жаркμл ауылдыќ округініњ
т±рѓыны Г‰лмира Н‰рсейтоваѓа
салтанатты т‰рде табыс етті.
Сондай-аќ, облыс єкімініњ гра-
мотасымен Ш.Уєлиханов атын-
даѓы орта мектебініњ физика пєні
м±ѓалімі Ќарлыѓа Байшеваны,
Албарбμгет ауылдыќ округі єкімі
аппаратыныњ бас маманы Жа-
дыра Ќойшыѓ±лованы, аудан-
дыќ зейнетаќы тμлеу орталыѓы-

ныњ басшысы Ќарлыѓаш М±хам-
бетжанованы, аудандыќ ветери-
нария зертханасыныњ мењге-
рушісі Г‰лшат Бекхожинаны,
аудандыќ электр желісі меке-
месініњ операторы Г‰лг‰л Єну-
арбекованы марапаттады. Айту-
лы мереке ќарсањында єлеу-
меттік жаѓдайы тμмен жєне кμп
балалы аналар-ѓа мерекелік
сый-сияпат жасалып, ќ±рмет
кμрсетілді.

Балалар-жасμспірімдер спорт
мектебініњ директоры Еренбол
Алматов, аудан жастары атынан
"Жастар ресурстар орталыѓы-
ныњ" жетекшісі Айбек М±ќатов
аяулы жандарѓа деген жылы ле-
біздерін арнады. Ќазаќстан хал-
ќы Ассамблеясыныњ "Ќайырым-
дылыќ керуені" жалпы±лттыќ ак-
циясын іске асыруѓа байланыс-
ты ел тєуелсіздігініњ 25 жылды-
ѓын тойлау шењберінде біздіњ
ауданда "Аналар кењесі" ќ±рыл-
ѓан болатын. Осыѓан орай, атал-
мыш кењестіњ м‰шесі Кємпит
Елеутова 80 жасќа толѓан мерей-
той иелеріне жєне ардаќты ана-
ларѓа мерекелік сыйлыќтар та-
быстады.

Аналардыњ ќ±рметіне арнал-
ѓан кμњілді кеш мерекелік єндер-
ге ±ласты.

 Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
 Жанкелдин ауданы.

Жасбуын орта мектебінде
"Ќыз – ±лттыњ болашаѓы" таќы-
рыбында 8 наурыз аналар, ќыз-
дар мерекесіне орай 7-10 сынып
оќушы ќыздары арасында
байќау  ±йымдастырылды.
Байќау екі бμлімнен т±рды.
Бірінші бμлім ќыздарымыздыњ
аспаздыќ, ќолμнер шеберлігін
байќау жєне спорттыќ икем-
дерін баѓамдауѓа арналды. Б±л
сынаќта ќыздарымыз нан илеп,
т‰рлі басытќы таѓам т‰рлерін
жасап, соњынан мектептіњ спорт-
тыќ залында акробатикалыќ би-
ден, допты шењберге дєл т‰сіру-
ден сайысќа т‰сті. Б±л сайыста
7-сынып оќушысы Ирина Но-
вицкая сынып жетекшісі Жады-
ра Серкешованыњ ±йымдасты-
руымен ќазаќтыњ ±лттыќ ыдыс-
аяќтарымен безендірілген ша-
ѓын киіз ‰й кμрінісін жасап,
кμрермендер кμзайымына ай-
налса, 10 "Б" сынып аруы Дами-
ра Ќарина μзініњ акробаттыќ
икемділігімен бірден жоѓары
±пайѓа ие болды. Келесі сынаќ-
та ќыздардыњ μнерлері, сμйлеу
шеберлігі, ќазаќы салт-
дєст‰рлерге жетіктігі сыналды.
Б±л сайыста 9 "А" сынып атынан
ќатысќан Ќаршыѓа Мейрамѓали-
ева μзін таныстыруда сіњлілерін
ертіп, єдемі бір кμрініс жасаса,
Ирина да сыныптастарымен
бірге т±тас ќойылым кμрсетсе,  9

Ќыз – ±лт болашаѓы

"Б" сынып оќушысы Лєззат
Н±ржаубаева сєн ‰лгісінде ой
±шќырлыѓын танытты. Ал, 8-сы-
нып атынан ќатысќан удмурт
±лтыныњ ќызы Бибіг‰л Кабитзи-
янова с±раќ-жауапта ±тќырлы-
ѓымен кμзге т‰сті. Байќауѓа
ауылымызды мекендеп жатќан
т‰рлі ±лт μкілдері белсене ќаты-
сты. ¤здерініњ ќазаќ жерінде
μсіп-μніп отырѓандарын тілге
тиек етіп, ќазаќ халќына алѓыс-
тарын жеткізді. Нєтижесінде

‰здік μнерімен, ќазаќ ќызына тєн
инабаттылыѓымен Д. Ќарина
"Жасбуын аруы–2016" атанып,
аудандыќ сайысќа жолдама
алды. И.Новицкая "Жасбуын
аруы-2016" атаѓын иеленді. Бай-
ќаудыњ жоѓары дєрежеде μтуіне
сынып жетекшілері мен ата-ана-
лары белсене атсалысты.

Ж±лдыз ДОСАНОВА,
Жасбуын орта мектебініњ

тєлімгері.
Аманкелді ауданы.

Жалынды жастардыњ жењісі

Ќыр г‰ліндей ќ±лпырып, кμктем
туысымен-аќ   адамзатќа сєн-сал-
танымен жарасымдылыќ пен
ќуаныш сыйлар мейрамдардыњ
барлыѓы да  ерекше кμњіл к‰ймен
тойланады. Осындай мерекелік ша-
ралардыњ бірі Рудныйдаѓы "Алые
паруса" кμркемμнерпаз халыќ шы-
ѓармашылыѓы ‰йінде жоѓары дењ-
гейде  μткен болатын. Осымен
‰шінші рет ±йымдастырылып отыр-
ѓан "Ќыран жігіт  жєне Аќќу ќыз"
ќалалыќ байќауына μнерлі бес ж±п
ќатысып, алты кезењнен т±ратын
сайыста баќтарын сынады. Ќатысу-
шылардыњ  аталмыш байќауѓа
‰лкен дайындыќпен келгендері єп
дегенде бірден байќалды. Сахнада
μз-μздерін ±стау шеберлігі мен  сμз
‰йлесімділігінен жењіске деген
ќ±штарлыќтары аныќ кμрінді. Талапты да талантты студент жастар
μз μнерлерімен кμрермендердіњ ерекше кμњілінен шыќты. ¦йымдас-
тырушылардыњ кμздеген маќсаты – дарынды да дара жастарды
аныќтау жєне олардыњ бос уаќытын тиімді ±йымдастыра отырып,
елжандылыќ пен адами ќасиеттерге тєрбиелеу болды.

Жарыстыњ аты жарыс.  Байќау ќорытындысы бойынша Ы.Алтын-
сарин атындаѓы  Рудный єлеуметтік-гуманитарлыќ колледжініњ
3-курс студенттері  Мєлік Бекќали мен Диана Сєбитбек  бас ж‰лдеге
ие болды. Олар Рудный ќаласы єкімдігініњ "Рудный ќалалыќ жєне
тілдерді дамыту"  бμлімініњ маќтау ќаѓазымен  мараппаталды.

 "Ел іші – μнер кеніші" демекші, ќаламыздаѓы осындай μнер бай-
ќаулары таланты бойында тасыѓан  Диана мен Мєліктей  жастары-
мыздыњ таудай талабын ±штамаќ!

¤мірбек БАЌТИЯР,
Ы.Алтынсарин атындаѓы РЄГК-ніњ  "Дене шыныќтыру жєне

спорт" мамандыѓыныњ 3-курс студенті.
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