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Айбек 
       КӘДІРҰЛЫ

Облыс әкімі Архимед Мұхамбетов 
халық алдында есеп берді. Оның 
айтуынша, өңірде атқарылған ілкімді 
істер көп. Әлемді шарпыған қаржы 
дағдарысы Қазақ елін айналып 
өтпеді. Бірақ, мемлекет бұған төтеп 
бере алды. Мәселен, дағдарысқа 
қарсы бағдарламалардың арқасында 
елдің әлеуметтік-экономикалық 
жағдайында елеулі өзгерістер болған 

жоқ. Рас, тау-кен өндірісі азайды, 
өнеркәсіп өнімдерін өндіру деңгейі 
төмендеді. Мұның бәрі экономикаға 
елеулі әсер етері даусыз. Дегенмен, 
ахуал соншалықты ауыр емес.  

Мемлекет басшысының бес институцио-
налдық реформаны іске асыруға арналған Ұлт 
жоспарын  орындау  кең көлемде жүргізіле 
бастады. Бұл ретте дағдарысқа қарсы шара-
лардың  бес бағыты көрсетілген  Президенттің 
«Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: 
өсу, реформалар, даму» Жолдауы нақты  бас-
шылыққа алынғанын жақсы білеміз.

Есепті кезеңде  өңір экономикасы едәуір 
әлсіреді. Мәселен, тау-кен өндірісінің көлемі 
30%-ке  қысқарды. Бұл шикізатқа сұраныстың 
кемуінен туындап отырған жағдай.

Алайда, бұл қол қусырып отыратын уақыт 
емес. «Варваринское»  АҚ-да өндіріс көлемін 
тұрақтандыру үшін алдымен  теміржол 
желісін іске қосу болды, соның арқасында 
кәсіпорында біршама алыс қашықтықтардан 
жеткізілетін басқа компаниялардың шикізат-
тарын қайта өңдеу мүмкіндігі туды.

СУРЕТТЕРДЕ: облыс әкімінің есеп беру  
жиналысынан көріністер.
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Қайта өңдеу секторында өнім 
көлемі 9,9%-ға төмендеді, яғни, бұр-
нағы жылдармен салыстырғанда 227,6 

млрд. теңгенің өнімі шығарылды.
Бұған көлік құрастыру және азық-түлік са-

ласы өнімдерін өткізудегі ауыр жағдай әсер 
еткенін айту ләзім. Отандық көлік құрастыру 
жағдайын тұрақтандыру үшін 2015 жылы Ұлт-
тық қор қаражатынан 15 млрд. теңге бөлінді. 
Соған қарамастан жеңіл көліктер  33,3%-ке, 
шағын автобустар шығару – 66,7%-ке кеміген.

Азық-түлік өндірісінде де құлдырау байқа-
лады. Бірақ, бұл да уақытша құбылыс. Құдайға 
шүкір, облыста азық-түліктің неше атасы өн-
діріледі. Гәп басқада. Шығарған өнім қойма-
дан аспаса, оның қажеті шамалы. Яғни, бұдан 
өндіруші кәсіпорын ғана зардап шегеді. Об-
лыс әкімінің айтып отырғаны осы. Неғұрлым 
шағын және орта бизнес кеңістігін кеңейтсе, 
соғұрлым өндіріс өркендейді. Кәсіпкерлік 
аясы кеңейеді. Жұртқа жұмыс табылады. Са-
лық молаяды. Өкінішке қарай, әзірге  бұл іс 
шатқаяқтап тұр.

Сүт пен кілегей (32,4%), кондитерлік (29%) 
және шұжық (14,2%) өнімдері, сары май 
(14,8%) өндірісі кеміді.  Тек, ұн (4,5%), нан 
(2,4%), ет және ет өнімдері (1,7%) өндірісі 
ғана ұлғайтылды. Металлургия өнеркәсібінде 
10%-ға өсім тіркелді, яки, 41,1 млрд. теңгенің 
өнімдері шығарылды.

Индустрияландыру картасы аясында об-
лыста бірқатар жобалар сәтті жүзеге асты. Со-
лардың бірі –  «ЕвразКаспианСталь» ЖШС ме-
талл илемдеу зауыты өткен жылы 276,3 мың 
тонна арматура шығарды. Бұл 2014 жылғымен 
салыстырғанда 3 есеге артық.   

Алғашқы бесжылдықта облыста инвести-
цияның жалпы көлемі 116 млрд. теңгеге жетіп,  
жаңадан 77 нысан  пайдалануға беріліпті. Осы 
кезге дейін  4,7 мыңнан астам жаңа жұмыс 
орны ашылған. Қарап отырсаңыз, атқарылған 
шаруа аз емес.  Өңір экономикасын дамыту 
үшін қазіргі бар байланыстарды кеңейту және 
жаңа сыртқы экономикалық байланыс  орнату 
аса қажет іс.

Жалпы алғанда, облыс әлемнің 70 елімен 
сыртқы экономикалық байланысты жүзеге 
асырады. Бұл өте қомақты көрсеткіш.

– Өткен жылдың он бір  айында өңірдің 
сыртқы саудадағы тауар айналымы 1718 млн. 
АҚШ долларына жетті.  Соның ішінде экспорт 
841,3 млн. АҚШ доллары,  импорт – 876,6. млн.
теңге.

Соңғы кездері Еуразиялық экономикалық 
одақ (52,6%) және Азия елдерімен (21,3%) 
неғұрлым тығыз, өзара іс-қимыл дамып ке-
леді.  Яғни, 2010 жылдан бастап шетелдермен  
арадағы  айналым екі еседен асты. Қостанай-
дағы екі өндіріс ошағын жалғайтын теміржол 
тұйығын салуға, Рудныйдағы цемент зауы-
тының инфрақұрылымын жаңғыртуға және 
Арқалықтағы құс фабрикасы үшін қосымша 
екі млрд. теңгедей қажет, – деді облыс әкімі.

Ауылшаруашылық саласында да оң 
өзгеріс тер жоқ емес. Мәселен, өткен жылы 
агроөнеркәсіпті қолдауға барлығы 18,4 млрд.
теңге бөлініпті. Бұл 2014 жылғы төлемдерден 
17,2%-ке  артық.  Оның үстіне науқандық жұ-
мыстар кезінде  "Тобыл" ӘКК-нің  кепілдігі 
бойынша «Азық-түлік корпорациясы» ҰК» АҚ 
арқылы 6,5 млрд. теңге жеңілдетілген  несие  
бөлініп, шаруаларға арзандатылған  148 мың 
тонна  дизель отыны жеткізілді.  

Жалпы, барлық  шаралар тиісті агротехни-
калық іс-шараларды уақытылы және сапалы 
жүргізуге, бітік егін өсіріп оны ысырапсыз 
жинап алуға жағдай жасады.   

Облыстың өткен жылғы әлеуметтік-эконо-
микалық дамуы туралы  жан-жақты баяндама 
жасаған өңір басшысы жұртшылықтың көкей-
ін тескен бірқатар сұрақтарға жауап берді. 

Халық көкейіндегісін ашық айтты. Әкім де 
ел алдында еш қысылған жоқ. Барынша әділ 
әрі нақты жауап қатты. Мәселен, бос жатқан 

жер телімдерін басқа бір заңды тұлғаларға 
жалға беру, елді мекендерді газдандыру, 
тұрғын үй құрылысы, жол сапасына қатысты 
өткір сұрақтарға тиісінше жауап берді. – Әри-
не, бүгінгідей қысылтаяң кезде бәріне бірдей 
қаржы жете бермейді. Мәселе шаш-етектен, 
оны бір күнде шешу әсте мүмкін емес. Бірақ, 
қол қусырып отыруға тағы болмайды. Әр іс 
кезең-кезеңімен жүзеге асады,  – деді Архи-
мед Мұхамбетов.  

Ол екі жылдың бедерінде облыста сегіз 
елді мекен көгілдір отынмен қамтамасыз 
етілетіндігін мәлімдеді. Оған шамамен 11 
млрд.теңге жұмсалмақ. Оның тоғыз миллиар-
дын «ҚазТрансАймақ» бөледі, қалғаны облыс-
тық бюджеттен қарастырылады. Газ құбыры 
алғашқы кезекте Федоров, Әулиекөл, Аманқа-
рағай, Қашар елді мекендеріне тартылады.

Облыста тұрғын үй мәселесі де толыққан-
ды шешілген жоқ. Бүгінде облыс бойынша пә-
тер кезегінде 23 мың адам тұрса, соның тек 11 
мыңы облыс орталығынан үй алғысы келеді. 

Сондықтан, бұл мәселенің тиімді жолда-
рын қарастырған жөн. Архимед Мұхамбетов 

«Бәйтерек» ҰХБ»-мен арнайы Меморан-
думға қол қойды. Сол арқылы Әуежай ауданы 
маңайында жалпы аумағы  82,5 мың шаршы 
метр болатын  тұрғын үйлер кешені салынбақ. 
ERG компаниясы да Лисаков, Рудный, Қашар 
поселкесіне бірнеше үй салып бермек. Алдағы 
уақытта мұндағы 300-ден астам отбасы қоныс 
тойын тойлауы әбден мүмкін. 

Ал, Жітіқара жылу компаниясы өз шығын-
дарын жабу мақсатында облыс бюджетінен 
субсидияландырылатын болды. А.Мұхамбе-
товтың сөзінше, жітіқаралықтардың комму-
налдық тарифі облыс бойынша ең жоғары, 
сондықтан кәсіпорын тығырыққа тірелген.

– Жітіқара бойынша  проблема аз емес. 
Кәсіпорын жыл сайын үлкен шығынға батады. 
Сондықтан биыл бір айдан кейін жергілікті 
қазынадан 50 млн.теңге дотация береміз, – 
деді Архимед Мұхамбетов.

Әулиекөл ауданына қарасты Диев ауылы-
ның тұрғыны орталықпен екі арадағы тас жол-
дың қашан жөнделетіндігін сұрады. Өйткені, 
көп жылдардан бері Диев ауылына апаратын 
тас жолдың жиырма бес шақырымы шұрық-
тесік. Әбден мүжілген. Облыс басшысы бұған 
қатысты әуелі жобалық-сметалық құжаттар 
әзірлеу үшін ақша қажеттігін алға тартты.

Жалпы, облыс басшысы алда тұрған мін-
деттерді де саралап көрсетті. Сөзінен түсін-
геніміз, бір орында тұруға болмайды. Оған 
өңірдің әлеуеті толық жетеді. Иә, қордаланған 
мәселелер көп. Ол да бір күні шешімін табары 
сөзсіз. Ал, бүгін халыққа ең қажетті, маңызды 
шаруаны атқарған ләзім.  

Облыс әкімінің кездесуінде жұртшылықтан 
жиырмадан астам сұрақ түсті. Көбісі келелі 
мәселелерді қаузады және соның бәріне то-
лық жауап берілді. Екі сағатқа созылған есеп 
беру кездесуінде жауап беріп үлгермеген сау-
алдарға әкім жазбаша түрде үн қататындығын 
ескертті. 

Облыс әкімінің есебіне ҚР Мәдениет және 
спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы 
және Қазақстан Президенті әкімшілігің бас 
инспекторы Талғат Әдуов қатысты.

Айтпақшы, есеп беру кездесуінің үстінде 
облыс әкімі жаңа халықтық акцияның тұсау-
ын кесті. Естеріңізде болса, А.Мұхамбетов об-
лысқа әкім болып тағайындалғаннан кейін, 
туған жерді көркейту, гүлдендіру мақсатын-
да жақсы бір бастама көтерген болатын. Со-
ның сәті енді келгендей. Әкім «Көркейе бер, 
Қостанай» атты жалпыхалықтық акцияның 
басталғанын жариялады. Яғни, Тобыл-Торғай 
төсінде туып-өскен әр азамат өз елін, жерін 
түлетуге барынша атсалысуы тиіс. 

СУРЕТТЕРДЕ: облыс әкімінің есеп беру  
жиналысынан көріністер.
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Бензин баѓасы кμтерілмейді
Кμктем мезгілінде бензин баѓасы кμтерілмейді. Оѓан єсер ететін

себеп те жоќ. Б±л туралы  Орталыќ коммуникациялар ќызметінде
ЌР Энергетика вице-министрі Єсет Маѓауов мєлімдеді. "Ќазаќ-
стан нарыѓына бензинніњ 30-35% Ресейден жеткізіледі. Сондыќ-
тан еліміздегі жанар-жаѓармай баѓасыныњ дењгейі солт‰стік
кμршіміздегі кμтерме баѓаѓа тєуелді. Ресейде жаз айларында мау-
сымдыќ баѓа кμтерілулері болып т±рады. Алайда, айтарлыќтай
μзгеріс болады деп ойлаймын", – дейді Є. Маѓауов.

49 елді мекенді су басу ќаупі бар
Ќостанай ќ. Облыста екі мыњдай адам т±ратын 49 елді мекенді

су басу ќаупі бар. Осыѓан орай ЌР ІІМ Тμтенше жаѓдайлар коми-
тетініњ тμраѓасы В.Беккер аймаќќа арнайы келіп, μњірді тік±шаќ-
пен аралап шыќты. Биыл облыста ќар ќалыњ т‰сті. Облыс
єкімдігінде ш±ѓыл жиын μткізген басшылар ќауіп тμніп т±рѓан
елді мекендердіњ басшыларына наќты тапсырмалар берді. Ќазір
арнайы штабтар ќ±рылып, алдын алу шаралары ќолѓа алынды.

Б‰лдіршіндердіњ 90,9%
балабаќшаѓа барады
Облыста. Бір жастан алты жасќа дейін мектепке дейінгі білім

беру ±йымдарымен ќамтылѓан балалар саны 90,9% ќ±райды (рес-
публикалыќ кμрсеткіш – 53,8%). Б‰гінгі тањда облыста 71 мек-
тептен тыс білім беру ±йымы ж±мыс атќарады, ќосымша
білімммен ќамтылѓан балалар саны -– 55,7%. Облыста барлыѓы
31% балалар жєне жасμспірімдер ќызыѓушылыќтары бойынша
балалар бірлестіктерінде Оќушылар ‰йлері мен Сарайларында,
клубтарда, балалар спорт мектептерінде, μнер мектептерінде ай-
налысады.

Жекеменшік балабаќша ашпаќ
Арќалыќ. Ќалада 200 орынѓа лайыќталѓан бір балабаќша бой

кμтеруі тиіс. Білім ошаѓы кєсіпкерлердіњ жеке инвестициялары-
на салынбаќ. Жергілікті билік аталмыш кєсіпкерлерге ќолдау
кμрсетіп, зањ ж‰зінде барынша жєрдем кμрсетуді жоспарлап
отыр. Кєсіпкерлердіњ жоспары бойынша, жања балабаќшалар жыл
соњына дейін ќолданысќа берілмек.

Алиментшілердіњ ќарызы
30 млн. тењге
Рудный. Ќалалыќ прокуратура ІІБ ќызметкерлері жєне мемле-

кеттік сот орындаушылардыњ басын ведомствоаралыќ жедел
жиында  ќосты.  Отырыста  алименттерді  μндіріп алу маќсатын-
да  ќабылданып  жатќан шаралар, борышкерлерді ќылмыстыќ
жауапкершілікке тарту мєселелері ќаралды. Ќазіргі тањда руд-
ныйлыќ алиментшілердіњ ќарызы 30 млн. тењгеден асќан. Осы-
лайша, 260 бала ќамќорлыќтан ќаѓылып отыр. Оныњ 125-і бала-
лар ‰йінде т±рады. Зањды міндетін μтеуден ќасаќана жалтарып
ж‰рген азаматтар ішінде ењ ірі кμлемде ќарызы бар 92-сі тізімге
алынып отыр.

Бос ќ±ты кєдеге асады
Ќостанай ќ. Облыс орталыѓында босаѓан пластикалыќ ќ±ты-

ларды жинауѓа арналѓан контейнерлер орнатылды. Жиналѓан
ќ±тылар кμршілес Ресейде ќайта μњдеуден μтеді. М±ндай ерекше
контейнерді Ќостанай ќаласы єкімшілігініњ ќолдауымен аќтμ-
белік "Азия утиль" ЖШС орнатты. Ќазіргі к‰ні ќалада тек ќана
пластик ќ±ты жинауѓа арналѓан 80 контейнер бар.

Сапары сєтсіз аяќталды
¦зынкμл.  Ќазаќстан-Ресей шекарасындаѓы "Обаѓан-авто"

н‰ктесінде 53 жастаѓы ќазаќстандыќ есірткілік затпен ±сталды.
1 келі 120 грамм марихуана жєне 150 грамм гашиш тіміскі ќыз-
мет иттерініњ кμмегімен табылѓан. Т±тылѓан азамат нашаќорлыќ
заттарды Лисаковтан Т‰менге баѓыт тартќан автобус арќылы
алып μтпек болыпты. Есірткілер жекелей тексеру кезінде оныњ
к‰пєйкісініњ ќалтасынан шыќты.

Ќостанай облысында м‰лікті жария
ету нєтижелері бойынша жария етуге
2324 μтініш келіп т‰сті:

– жалпы сомасы 2 420 млн. тењгеге 1
212 т±рѓын объектісі;

– жалпы сомасы 5 825 млн. тењгеге 4
171 т±рѓылыќты емес объектісі,

оныњ ішінде жалпы сомасы 2 225 млн.
тењгеге 470 коммерциялыќ объектісі;

– 415,5 мыњ тењге сомасына зањды
т±лѓаларѓа 7 ќатысу  ‰лесі.

Барлыѓы 3591 объект жария етілді,
соныњ ішінде:

– жалпы сомасы 1 751 млн. тењгеге 675
т±рѓын объектісі;

– жалпы сомасы 4 010 млн. тењгеге
2916 т±рѓылыќты емес объектісі,

оныњ ішінде жалпы сомасы 1 716 млн.
тењгеге 262 коммерциялыќ объектісі.

М‰лікті зањдастыру

М‰лікті зањдастыру бойынша ќалалыќ
комиссияныњ кезекті отырысы μтті.
Отырыста азаматтардан т‰скен 13 шаѓым
ќаралды. Барлыќ шаѓымѓа сай шешім де
шыѓарылды. Отырыс єр аптаныњ ж±мыс
к‰ндері μтеді.

Елімізде ќаржы мен жылжымайтын м‰лікті зањ-
дастыру акциясы басталѓанымен ±зартыла келе
биылѓы жылдыњ 30 ќарашасында аяќталатын
болды. Жалпы, б±л акцияны ±йымдастырудаѓы
басты маќсат – шетелде жасырын саќталып кел-
ген ќазаќстандыќтардыњ ќаражатын елге ќайтару
жєне жылжымайтын м‰лікті зањдастыру екендігі
аян.

Зањѓа сєйкес зањдастыру ‰шін ќ±жаттар биыл-
ѓы жылдыњ ќарашасына дейін ќабылданады.
Б‰гінде єлі де ‰здіксіз μтініштер т‰суде. Ќалалыќ
єкімдіктегі комиссия м‰шелері тек еліміздіњ аума-

ѓындаѓы жылжымайтын м‰лікті ѓана тіркеуге алмаќ.
Осы уаќытќа дейін комиссия м‰шелері Ќоста-

най ќаласы μњіріндегі жылжымайтын м‰лікті зањ-
дастыру ‰шін азаматтардан т‰скен 1500 μтінішті
ќараѓан. 2382 нысан зањдастырылѓан.

Келушілер ‰шін ќалалыќ єкімдікте ќандай ќ±жат
ќажет екені жμнінде барлыќ аќпарат ілінген.

М‰лікті жария етуге асыѓыњыз

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

Аумаќ

Алтынсарин ауданы
Аманкелді ауданы
Єулиекμл ауданы
Жанкелдин ауданы
Денисов ауданы
Жітіќара ауданы
Ќамысты ауданы
Ќарабалыќ ауданы
Ќарасу ауданы
Ќостанай ауданы
Мењдіќара ауданы
Науырзым ауданы
Сарыкμл ауданы
Таран ауданы
¦зынкμл ауданы
Федоров  ауданы
Ќостанай ќ.
Арќалыќ ќ.
Лисаков ќ.
Рудный ќ.

Жарияланѓан объектілердіњ
саны
16
7
1
6
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3
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2
0
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117
4
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0
45

Прокуратура  органдарыныњ  2015  жылы
єлеуметтік-экономикалыќ  салада  ж‰ргізген
1 059 тексерістіњ нєтижесінде 8 831 зањ б±зу-
шылыќ  аныќталып,  46  сот  алды  тергеу ж±-
мыстары басталды, єрт‰рлі жауапкершілікке
3 000 т±лѓа тартылып, 15 243 азаматтыњ кон-
ституциялыќ ќ±ќыќтары ќорѓалды. Прокурор-
лыќ ыќпал ету актілері нєтижесінде мемлекет
кірісіне 1 млрд. 204 млн. тењге μндіріліп, 964
млн. тењге кμлемінде м‰лік ќайтарылды.

Сыбайлас жемќорлыќпен к‰рес саласында
прокурорлыќ ыќпал ету актілері негізінде 6
т±лѓа ќылмыстыќ, 31 тєртіптік жауапкершілік-
ке тартылды.

Мемлекеттіњ экономикалыќ м‰дделерін ќор-
ѓауда  салыќты тμлеуден бас тарту жєне жал-
ѓан кєсіпкерлік фактілеріне жол бермеуде
ж±мыстар атќарылды. "Ќолма-ќол аќшаны ай-
налдыру" фирмалары мен жалѓан кєсіпорын-
дардыњ ќызметіне ќарсы к‰рес саласында об-
лыс прокуратурасымен 1,3 млрд. тењге кμле-
мінде мемлекетке келтірілген зияны аныќтал-
ѓан 2 ќылмыстыќ іс ќозѓалды (1 іс бойынша
айыптау ‰кімі, 1 іс бойынша тергеу ж‰ргізілу-
де).

Мемлекеттік сатылымдардыњ зањдылыѓын
тексеруде 2 мыњ зањ б±зушылыќ аныќталып,
мемлекетке 14,9 млн. тењге μндірілді, 135 т±лѓа
тєртіптік жауапкершілікке, 3 т±лѓа єкімшілік, 2
т±лѓа ќылмыстыќ жауапкершілікке тартылды.

Мысалы, Ќостанай ќаласы прокурорыныњ та-
лап арызы негізінде сотпен балабаќша ќ±ры-
лысына бμлінген 526 млн.тењге кμлемінде мем-
лекеттік сатылымдар туралы келісім-шарт зањ-
сыз деп танылып, жойылды.

Прокуратура органдарыныњ басты баѓыттар-
дыњ бірі азаматтардыњ ењбек ќ±ќыќтарын ќорѓау
мєселесі болып табылады. Наќтыраќ айтќан-
да, μткен жылы 400 млн. тењге кμлемінде жа-
лаќы бойынша ќарыз μндіріліп, 8 387 ж±мыс-
кердіњ конституциялыќ ќ±ќыќтары ќорѓалды.

Мемлекет меншігіне жалпы аумаѓы 273 мыњ.
га 64 жер учаскесі ќайтарылды.

Прокурорлыќ ќабылданѓан шаралар нєтиже-
сінде 6 961 кємелет жасќа толмаѓандардыњ
ќ±ќыќтары ќорѓалып, 759 лауазымды т±лѓа жа-
уапкершілікке тартылып, мемлекет кірісіне 47,8
млн.тењге μндірілді.  Сонымен ќатар, 2015
жылы прокурорлыќ ыќпал ету актілерін ќарас-
тыру нєтижесінде 421 кєсіпкердіњ ќ±ќыќтары
ќорѓалды. Мысалы, облыс прокуратурасыныњ
±сынысы бойынша монополия субъектілерімен
бизнестіњ дамуына кедергі келтіретін єкімшілік
барьер жойылып, бизнес субъектілерінен
негізсіз ќаражат жинаѓаны ‰шін кінєлі лауазым-
ды т±лѓа тєртіптік жауапкершілікке тартылды.

М.Т¤ЛЕУБАЕВ,
Ќостанай облысы прокурорыныњ

орынбасары.

ПРОКУРОРЛЫЌ ЌАДАЃАЛАУ

ЗАЊСЫЗДЫЌЌА
жол жоќ
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МЄСЕЛЕ

БЖЗЌ-дан зейнетаќы тμлемде-
ріне кімніњ ќ±ќыѓы бар?

Белгіленген кесте бойынша зей-
нетаќы тμлемдері т‰ріндегі зейнет
жасына толѓан соњ міндетті зейнет-
аќы жарналары (МЗЖ) жєне міндетті
кєсіптік зейнетаќы жарналары
(МКЗЖ) есебінен зейнетаќы тμлем-
дерін алу ќ±ќыѓы БЖЗЌ-да зейнетаќы
жинаќтары бар т±лѓаларѓа тиесілі,
атап айтќанда:

63 жасќа толѓан ерлер;
58 жасќа толѓан єйелдер (2018

жылѓы 1 ќањтардан бастап – 58,5 жас,
2019 жылѓы 1 ќањтардан бастап – 59
жас, 2020 жылѓы 1 ќањтардан бастап
– 59,5 жас, 2021 жылѓы 1 ќањтардан
бастап – 60 жас, 2022 жылѓы 1
ќањтардан бастап – 60,5 жас, 2023
жылѓы 1 ќањтардан бастап – 61 жас,
2024 жылѓы 1 ќањтардан бастап –
61,5 жас, 2025 жылѓы 1 ќањтардан
бастап – 62 жас, 2026 жылѓы 1
ќањтардан бастап – 62,5 жас, 2027
жылѓы 1 ќањтардан бастап –  63 жас).

Зейнет жасына толѓан соњ БЖЗЌ-
дан зейнетаќы тμлемдерін алу ‰шін
ќандай ќ±жаттар керек?

Жалпы белгіленген зейнет жасы-
на толѓан кезде зейнетаќы тμлем-
дерін алушы МЗЖ жєне МКЗЖ есебі-
нен кесте бойынша зейнетаќы тμлем-
дерін таѓайындау туралы μтініш ре-
сімдеу ‰шін ењ жаќын БЖЗЌ кењсесіне
бару керек. Жеке басын куєландыра-
тын ќ±жат т‰пн±сќасы мен зейнетаќы
тμлемдерін аудару ‰шін алушыныњ
банк шоты туралы мєліметтерді
μзімен бірге алып келеді. Сонымен
ќатар зейнетаќы тμлемдерін ресім-
деу ‰шін ќ±жаттарды алушы сенім
білдірілген т±лѓа арќылы немесе пош-
та байланысы арќылы μткізе алады,
толыќ аќпаратты сайттан алуѓа бола-
ды (http://www.enpf.kz/11462).

БЖЗЌ-дан зейнетаќы тμлем-
дерін таѓайындау туралы μтініш
берген соњ ќанша уаќыт ішінде зей-
нетаќы тμлемдері жасалады?

Ќ±жаттар Ќазаќстан Республикасы
зањнамасыныњ талаптарына сєйкес
болѓан жаѓдайда, олар μткізілген соњ
он ж±мыс к‰ні ішінде БЖЗЌ зей-
нетаќы тμлемдерін жасайды.

БЖЗЌ-дан зейнетаќы тμлем-
дерін алу кезењділігі ќандай?

Тμлемдер кезењділігін алушыныњ
μзі белгілейді – жылына бір рет, тоќ-
санына не айына бір рет.

БЖЗЌ-дан зейнетаќы тμлем-
дерініњ жылдыќ сомасы ќалай
есептеледі?

МЗЖ жєне МКЗЖ есебінен кесте
бойынша зейнетаќы тμлемдерініњ
жылдыќ сомасы Ќазаќстан Респуб-
ликасы ‡кіметініњ 02.10.2013 ж.
№1042 хаттамасымен бекітілген
(10.12.2015 жылѓы редакцияда) Бірыњ-
ѓай жинаќтаушы зейнетаќы ќорынан
міндетті зейнетаќы жарналары,

міндетті кєсіптік зейнетаќы жарнала-
ры есебінен ќ±ралѓан зейнетаќы жи-
наќтарынан зейнетаќы тμлемдерін
жасау ќаѓидасына сєйкес есептеледі
жєне тμмендегі шамалардыњ не-
ѓ±рлым жоѓарысынан аспайды:

1) республикалыќ бюджет туралы
зањмен тиісті ќаржы жылына белгі-
ленген ењ тμменгі зейнетаќыныњ отыз
еселенген мμлшері (2016 жылы
Ќазаќстан Республикасыныњ "2016-
2018 жылдарѓа арналѓан республи-
калыќ бюджет туралы" зањымен ењ
тμменгі зейнетаќы мμлшері 25 824
тењгеге дейін кμбейтілді) жєне 774
720,00 тењгені ќ±райды (30*25 824);

2) Ќазаќстан Республикасы
‡кіметініњ 02.10.2013 ж. №1042
ќаулысымен бекітілген Зейнетаќы
тμлемдерініњ мμлшерін есептеу
єдістемесіне (10.12.2015 жылѓы ре-
дакцияда) сай зейнетаќы жинаќтары
сомасыныњ алушыныњ тиісті жасын-
даѓы зейнетаќы жинаќтарыныњ аѓым-
даѓы ќ±ныныњ коэффициентіне
кμбейтіндісі ретінде есептелген
шама. Алушыныњ зейнетаќы жинаќ-
тарыныњ сомасы єйелдерде 8,224
млн. жєне одан кμп тењге, ерлерде
7,402 млн. жєне одан кμп тењге бол-
са, осы есеп ќолданылады.

Республикалыќ бюджет туралы
зањмен тиісті ќаржы жылына бел-
гіленген ењ тμменгі зейнетаќыныњ
отыз еселенген мμлшерінен кем
болса, алушы зейнетаќы жинаќта-
рыныњ б‰кіл сомасын ала алады.

Тμлем жасалѓан соњ жеке зей-
нетаќы шотындаѓы зейнетаќы жи-
наќтарыныњ ќалдыѓы ењ тμменгі
зейнетаќы мμлшерінен аз соманы
ќ±раса, б±л ќалдыќ тμлем сомасы-
мен бірге тμленеді.

БЖЗЌ белгіленген кесте бойынша
зейнетаќы тμлемдерініњ мμлшерін
жыл сайын μз бетінше Ќаѓида ере-
желерін ескере отырып ќайта есеп-
тейді.

Банк комиссияларыныњ мμлшері
ќандай?

Зейнетаќы жинаќтарын аудару,
есептеу жєне тμлеуге байланысты
банк ќызметтерініњ аќысы БЖЗЌ ќара-
жатыныњ есебінен тμленеді, б±ѓан
оларды айырбастау жєне шетелдік
банктерде ашылѓан алушылардыњ
банк шоттарына есептеу ќызметтері
ќосылмайды.

Зейнетаќы тμлемдері ќандай ва-
лютада жасалады?

Зейнетаќы тμлемдерін БЖЗЌ
μтініште кμрсетілген алушыныњ банк
шотына:

1) Ќазаќстан Республикасыныњ
аумаѓындаѓы екінші дењгейдегі банк-
терде/банктік операциялардыњ жеке-
леген т‰рлерін ж‰зеге асыратын
±йымда ашылѓан банк шоттарына
аудару кезінде тек ±лттыќ валютамен;

2) Ќазаќстан Республикасыныњ
аумаѓынан тысќары шетелдік банк-
терде ашылѓан банк шоттарына ауда-

ру кезінде АЌШ долларымен, еуро-
мен, фунт стерлингімен немесе ре-
сей рублімен аударады.

Зейнетаќы тμлемдеріне жеке та-
быс салыѓы (ЖТС) салына ма?

Зейнетаќы тμлемдері – тμлем
кμзіне салыќ салынатын табыс
(Ќазаќстан Республикасы Салыќ ко-
дексініњ 160-бабыныњ 3) тармаќша-
сы). Зейнетаќы тμлемдерін алушы-
дан 10% мμлшерінде ЖТС міндетті
т‰рде ±сталады. Мысал ‰шін тμленуі
тиіс жєне ењ тμменгі зейнетаќыныњ
отыз еселенген мμлшеріне тењ (30*25
824 = 774 720) зейнетаќы жинаѓыныњ
сомасын ќарастырайыќ.

Зейнет жасына толуына байланыс-
ты кесте бойынша зейнетаќы тμлем-
дерін алушылар – БЖЗЌ-дан зейнет-
аќы тμлемдері т‰ріндегі табыстан са-
лыќтыќ шегерімдерге ќ±ќыѓы бар
т±лѓалар (Ќазаќстан Республикасы
Салыќ кодексініњ 170-бабы). Демек,
ЖТС зейнетаќы жинаќтарыныњ сома-
сынан шегеру ескеріле отырып ±ста-
лады. ЖТС салынбайтын жинаќ со-
масы аѓымдаѓы ќаржы жылына бел-
гіленген ењ тμменгі ењбекаќыныњ 12
еселенген мμлшеріне тењ. 2016
жылы б±л кμрсеткіш – 22 859 тењге,
демек ЖТС салынбайтын сома – 274
308 тењге (12*22 859). 500 412 тењге
(774 720 – 274 308) сомасындаѓы зей-
нетаќы тμлемдеріне ЖТС салынады.
ЖТС мμлшері – 50 041,20 тењге (774
720 – 274 308) * 10%). Алушыныњ
банк шотына 724 678,80 тењге (774
720 – 50 041,20) мμлшеріндегі сома
аударылады.

Сонымен ќатар салыќтыќ жењіл-
діктер ќолданылатын азаматтар са-
наты бар. Олар ‰шін ЖТС салынбай-
тын зейнетаќы тμлемдерініњ сомасы
(Ќазаќстан Республикасы Салыќ ко-
дексініњ 156-бабыныњ 13) жєне 13-2)
тармаќшасы) республикалыќ бюджет
туралы зањмен белгіленген жєне
тиісті ќаржы жылыныњ басында ќол-
даныста болатын ењ тμменгі ењбек-
аќыныњ 55 еселенген мμлшерініњ
шегінде белгіленген (55*22 859 =
1 257 245 тењге).

Б±л т±лѓалар:
• ¦лы Отан соѓысына ќатысушы-

лар жєне оларѓа тењестiрiлген т±лѓа-
лар;
• ¦лы Отан соѓысы жылдарында

тылдаѓы ерен ењбегi мен мiнсiз єске-
ри ќызметi ‰шiн б±рынѓы КСР Одаѓы-
ныњ ордендерiмен жєне медальда-
рымен марапатталѓан адамдар;
• 1941 жылѓы 22 маусым – 1945

жылѓы 9 мамыр аралыѓында кемiнде
6 ай ж±мыс iстеген (ќызмет μткерген)
жєне ¦лы Отан соѓысы жылдарында
тылдаѓы ерен ењбегi мен мiнсiз єске-
ри ќызметi ‰шiн б±рынѓы КСР Одаѓы-
ныњ ордендерiмен жєне медальда-
рымен марапатталмаѓан адамдар;
• I, II, III топтардаѓы м‰гедектер;
• м‰гедек бала;
• "м‰гедек бала" деген санаттаѓы

адамныњ ата-анасыныњ бірі, ќорѓан-
шысы, ќамќоршысы – м±ндай адам
он сегіз жасќа толѓанѓа дейін;
• "бала кезінен м‰гедек" деген се-

беппен м‰гедек деп танылѓан адам-
ныњ ата-анасыныњ бірі, ќорѓаншысы,
ќамќоршысы – м±ндай адамныњ μмір
бойына;
• асырап алѓан бала он сегіз жасќа

толѓанѓа дейін бала асырап алушы-
ныњ біреуі.

    Зейнетаќы  Зейнетаќы  Зейнетаќы  Зейнетаќы  Зейнетаќы
   тμлемдері   тμлемдері   тμлемдері   тμлемдері   тμлемдері

ќалай тμленеді?ќалай тμленеді?ќалай тμленеді?ќалай тμленеді?ќалай тμленеді?
Биыл Сіз ењбегіњіз сіњген демалысќа шыѓасыз ба?

Ќ±ттыќтаймыз! Енді Сіз кезінде уаќыт пен к‰ш жеткізе
алмаѓан нєрселермен айналыса аласыз. Ал бірыњѓай
жинаќтаушы зейнетаќы ќорынан зейнетаќы тμлемдерін
ресімдеу машаќатын азайту ‰шін Сіздіњ назарыњызѓа БЖЗЌ-
дан зейнетаќы тμлемдерін ресімдеу тєртібіне ќатысты ењ
μзекті деген с±раќтардыњ жауабын ±сынамыз.

Клуб ќ±рылмаќ
¤ткен жылы  еліміздіњ бірнеше облыстарында Ќазаќ-

стан Республикасыныњ хатшысы, Президент жанын-
даѓы єйелдер ісі жєне отбасылыќ-демографиялыќ сая-
сат жμніндегі ±лттыќ комиссия тμрайымы Г.Єбдіќалы-
ќованыњ ќолдауымен саясаткер-єйелдер клубы ќ±рыл-
ѓан-ды. Б±л клуб ењ алдымен іскер єйелдер ќауымдас-
тыѓыныњ жобасы болып табылады. Клуб ќ±рылуыныњ
себебініњ бірі сол, б‰гінде іскер єйелдер ќауымдасты-
ѓыныњ міндеті μзгеріп отыр.  Алдаѓы уаќыттарда ќауым-
дастыќ  атап айтќанда, ќыз-келіншектерге бизнес ж±мы-
сында ќолдау кμрсету, отбасылыќ бизнесті ќ±руѓа кμмек-
тесу, єйелдер ж±мыссыздыѓын болдырмау секілді  ба-
сымды ж±мыстарѓа мєн беретін болады. Ал, клубтыњ
басты маќсаты – єйелдіњ саяси мєртебесін жоѓарла-
тып,  кμшбасшылыќќа даярлау, уаќыт талабына сай
бєсекеге лайыќты, мемлекеттік жєне  ќоѓамдыќ-мемле-
кеттік басќаруѓа   ±сыну ‰шін  резерв кадр даярлау.  Сон-
дыќтан да облысымыздаѓы  "Іскер єйелдердіњ ќауым-
дастыѓында"  μткен саясаткер-єйелдер клубыныњ са-
раптау тобыныњ мєжілісінде ЌР Парламент Мєжілісі 5-
шаќырылымыныњ депутаты И.Аронова ќатысып, клуб
туралы μзініњ ой-пікірін айтты. Б‰гінгі тањда ќыз келін-
шектер барлыќ салада  ж±мыс істейді. Соныњ ішінде
шаѓын жєне орта бизнес, ќаржы саласында  ќыз-келін-
шектеріміз кμптеп саналады, дегенмен ќоѓамдыќ-мем-
лекеттік басќаруда басшы, жетекші єйелдеріміз  бар,
біраќ аз екен.

Мєжіліс барысында облысымыздыњ іскер єйелдері,
облыстыќ, ќалалыќ мєслихаттыњ депутаттары, мысалы,
Л.Мацупа, Р.Бект±рѓанова, М.Бут, Р.Ѓайсенова,К.Єбді-
рахманова сμз сμйлеп,  клуб ќ±рылѓанда, оныњ  атќара-
тын міндеті, маќсаты ќандай болмаќ, клуб дербес єлде
іскер єйелдер ќ±рамында, болады ма? Ќаржылыќ жаѓы
ше?  Клуб ќ±рылатын болса,  неге жастарды тартпай-
мыз, олар ќашанда креативті, шыѓармашыл деген ±сы-
ныстары мен ойларын жеткізді.

Г‰лназым
      САЃИТОВА

Кездесу
аясында...

Ќазаќстан Республикасы ќызмет істері жμніндегі ми-
нистрлігініњ Ќостанай облысы бойынша департамент
жетекшісі,  єдеп жμніндегі тμраѓасы Б.Беспалинов, же-
текшініњ орынбасары А.Досекенов  Алтынсарин ауда-
нында болып, мемлекеттік ќызметшілермен,  бюджет
саласы мен аудан ж±ртшылыѓымен кездесіп,  жања "ЌР-
ныњ мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы іс-ќимыл туралы" зањдары жєне мемле-
кеттік ќызметшілердіњ Єдеп кодексі, сол секілді  мемле-
кеттік ќызметке тестілеу арќылы орналасу, конкурс ере-
желері мен  тестілеу баѓдарламасындаѓы μзгерістер
жайлы єњгіме ќозѓап, т‰сінік берді. Б.Беспалиновтыњ ай-
туынша, елімізде  жањадан ќабылданѓан осы зањдар-
мен, ондаѓы μзгертулер, толыќтырулар  мемлекеттік ќыз-
метті єрі ќарай жетілдіруге,  автономды кєсіби мемле-
кеттік аппарат ќ±руѓа баѓытталѓан, сыбайлас жемќор-
лыќтыњ алдын алу мен  оныњ белгілеріне ескерту  ша-
раларын ќолдану болып табылады. Сонымен бірге
департамент басшылары мен ќызметкерлері  Обаѓан
селолыќ округінде болып, аппарат ±жымыныњ ќызметі-
мен танысты. Ал, аудандыќ "Н±р Отан" партиясы фили-
алында   т±рѓындардыњ жеке с±раќтары мен μтініштері
бойынша ќабылдау μткізді.

Бел-белестер
Тєуелсіздігіміздіњ 25 жылдыѓы

ќазаќстандыќтар ‰шін айрыќша оќиѓа. Осыѓан
орай аудандыќ Ќ.Жармаѓамбетов атындаѓы
кітапханада Ќазаќстан Тєуелсіздігініњ 25
жылдыѓына арналѓан "Тєуелсіздік – елімніњ
ерлік жолы" атты басќосу μтті.

Б±л жолы жас ±стаздар тєуелсіз еліміздіњ, туѓан то-
пыраѓымыздыњ тамыры терењ бай тарихымен терењі-
рек танысты. Сонымен ќатар   "Тєуелсіздік – тањ н±ры"
атты кітап кμрмесі ќойылды. Кμрмеге Елбасыныњ "Тєу-
елсіздік белестері", "Тєуелсіздік шежіресі", Ш.Елеукенов-
тыњ "Тєуелсіздік биігінен", М.Ќозыбаевтыњ "Киелі Тєу-
елсіздік", М. Жолдасбековтыњ "Тєуелсіздік таѓылымы",
Є.Нысанбаевтыњ "Тєуелсіздік. Демократия. Гуманизм"
кітаптары ќойылды. Тєуелсіз Ќазаќстанныњ бел-белес-
тері, б‰гінгі жетістіктері жєне жарќын болашаѓы туралы
деректер мен ќ±нды кітаптар да кμрмеден орын алды.
Біз кітапхананыњ иелігіндегі ќордан таќырыпќа байла-
нысты кітаптарды, материалдарды келушілердіњ наза-
рына ±сынуѓа тырыстыќ. Олар – еліміздіњ мемлекет бо-
лып ныѓаюы кезењімен, еліміздіњ тарихымен, Ќазаќстан
халыќтарыныњ мєдениетімен тыѓыз байланысты кітап-
тар. Кμрменіњ негізгі идеясы – ќазаќ мемлекетініњ сан
ѓасыр бойы ќалыптасу тарихындаѓы уаќыт пен ±рпаќ-
тар сабаќтастыѓын кμрсету.

В.БАТЫРОВА,  кітапханашы.
Жанкелдин ауданы.
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айтќандардыњ ішінде Ќазаќстан
Журналистер одаѓы облыстыќ фи-
лиалыныњ  тμраѓасы, "Костанайс-
кие новости" газетініњ редакторы
Сергей Харченко да болды. Ол
Сєлім Мењдібаевтыњ журналистік,
жазушылыќ ќабілетін ѓана емес,
адамгершілігіне, кісілігіне тоќтал-
ды. Ал, Мењдіќара ауданыныњ ќ±р-
метті азаматы Оралхан Тањжары-
ќов автордыњ ќандай да бір таќы-
рыпты жазса да, т‰біне терењ бой-
лап зерттейтіндігін, μз ісіне адал ќа-
райтын жан екендігін сμз етіп, кезін-
де Елбасы Н±рс±лтан Назарбаевќа
бата берген аќсаќал, соѓыс арда-
гері Исахмет Бекбосынов туралы
єњгімелеп, сол кісініњ μмір жолы
мен ењбегі кітапта жазылѓандыѓы-
на тоќталды.

Кітаптыњ демеушісі, Науырзым
ауданыныњ ќ±рметті азаматы
¤мірзаќ Ихтиляпов та μз пікірін
жеткізіп, "мєселе кітапќа кеткен
ќаржы шыѓынында емес, ол кітап-
тыњ ќ±ндылыѓына, келер ±рпаќты
тєрбиелейтін ќасиетіне байланыс-
ты. Кітапты оќып отырѓанда, єр жаз-
басынан Сєкењніњ адамгершілігі,
кісілік келбеті кμрінеді. ¤з кейіпкер-
лерін сμйлеткенде де алдымен
адамгершілік баѓыт менм±ндалай-

ды", – деп автордыњ шыѓармасын жазарда ќандай
нысананы кμздегендігін айтты.

Ал, ќарт ќаламгер, абыз аќсаќал, ¦лы Отан со-
ѓысыныњ ардагері Ќасымхан Алдабергенов:

– Маѓан салсањыз, Сєлім Мењдібаевтыњ "¤шпес
дањќ" атты кітабын кешегі Кењес одаѓы халыќта-

рыныњ ¦лы Отан соѓысында бастан кешкен, жењіс-
ке жеткен ќаћарлы жолыныњ, тыныс-тіршілігініњ,
±лттыќ болмысыныњ ЭПОПЕЯСЫ дер едім, – деп
μз ойын жеткізді.

Т±саукесерде Аманкелді Н±рѓалиев, Сєлім Ќай-
ыров, Тμлеген Шоланов, Сапабек Хамитов, Бау-
ыржан Тебеев, Н±рлыбек Халыќов жєне басќа да
азаматтар аѓынан жарыла пікір-±сыныстарын айт-
ты.

Расында да, "¤шпес дањќ" кітабы т±тас бір ѓа-
сырдыњ жылнамасы іспетті. Б±л туралы автор кеш
соњында єњгімелеп берді. Саналы ѓ±мырында
т±њѓыш рет кітабыныњ т±сауы кесіліп жатќандыѓын,
б±ѓан  дейінгі жылдарда жарыќ кμрген он шаќты
туындысыныњ  м±ндай салтанатпен μтпегендігін
айтты.

– Б±л ѓ±мырымда алѓаш рет μтіп отырѓан шара
ѓой. Ќалалыќ ардагерлер кењесініњ тμраѓасы Юрий
Харьяков хабарласып, "кітаптыњ т±саукесерін
μткізсек ќайтеді" деп ±сыныс жасады. Сол кісіге
алѓыс айтамын. Єйтпесе, табиѓатымнан м±ндай
д‰ниеге жоќ адаммын ѓой – деп Сєлім Мењдібаев
аѓынан аќтарылып, кітаптыњ д‰ниеге келуіне т‰рткі
болѓан жайттарды айтып берді.

Т±саукесер кешінде журналист, єнші, жыршы
Ќыдырбек Ќиысхан±лы μнер кμрсетіп, Сєлім Мењ-
дібаевтан тєлім алып ж‰рген жас ќаламгерлердіњ
де тілегін жеткізді.

Суреттерді т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Б±л мєдени шараны кітап авто-
рымен ±заќ жылдар бойы бірге ќыз-
мет істеп, єріптесі болѓан сатирик
жазушы Ѓ±мар Ахметчин ж‰ргізді.
Ол жиналѓан ќауым алдында об-
лыстыќ ардагерлер кењесініњ тμра-
ѓасы Кенжебек Укинді, кітаптыњ
шыѓуына демеушілік кμрсеткен
¤мірзаќ Ихтиляповты жєне кітап
авторын ортаѓа шаќырып, салтанат-
ты т‰рде кітап бумасыныњ лента-
сын ќидырды.

Содан соњ "¤шпес дањќ" туралы
алѓашќы ой-пікірін білдіруге "Ќос-
танай тањы" газетініњ Бас редакто-
ры Жан±заќ Аязбеков шыѓып сμз
сμйледі. Ол сондай-аќ, аты атал-
ѓан кітаптыњ редакторы да еді.

– Б±л кітап автордыњ ±заќ уаќыт
бойы жиѓан-терген ењбегініњ жемісі.
Былтыр Жењістіњ 70 жылдыѓына
орай газет редакциясы μњірдіњ бар-
лыќ ќала, аудандарын аралап,
оќырман ќауыммен ж‰здесті. Сон-
да кездесуге келген ардагерлер
газет бетінде ¦лы Отан соѓысы
жайында, оѓан ќатысќан жауынгер-
лердіњ μмірі туралы маќалалар топ-
тастырылса деген μз ойларын жет-
кізген еді. Міне, осы пікірді ескере
отырып, жыл аяѓына дейін басылым бетінде єр
т‰рлі маќалалар мен майданнан жазылѓан хаттар-
ды ‰збей жариялап келдік. Б±л материалдарды
топтастыруѓа Сєкењніњ – Сєлім Мењдібаевтыњ ерен
ењбегі бар. Ол алдымен "Ќостанай тањы" газетін-
де ќызмет істеген соѓыс ардагерлері туралы жаз-
ды, – деп Сєлім Мењдібаевтыњ шыѓармашылыќ
ќарым-ќабілетіне, игі істі бастап, одан єрі оныњ
ќалай жалѓасќандыѓына, кітап шыѓару идеясыныњ
тууына не т‰рткі болѓандыѓына кењінен тоќталды.

– Сєлім інімніњ б±л жинаѓыныњ ќалалыќ арда-
герлер кењесі ‰йінде т±сауы кесіліп жатќандыѓы
бекерден-бекер емес, – деп сμз бастады облыс-
тыќ ардагерлер кењесініњ тμраѓасы Кенжебек Укин.
– Біз б±ѓан дейін ардагерлерге ќатысты бірнеше
том-том ењбектерді шыѓардыќ. Міне, Сєлімніњ б‰-
гінгі ењбегі де сол игі іске ќосќан μзініњ кμз майын
тауысќан ‰лесі. Б±л тек біздерден кейінгі толќын-
ныњ ѓана емес, болашаќ жас ±рпаќтыњ санасында
ќалатын туынды. Кітапта есімдері ±мытыла бас-
таѓан боздаќтарымыз ќайта жањѓырып, олардыњ
Отан ‰шін жанын ќиѓан ерліктері жања бір ќырынан
баяндалады. Тіпті, олардыњ немере, шμбере,
шμпшектерініњ бабасы туралы тебірене жазѓан
маќалаларын т‰зеп, топтастырып жарыќќа шыѓа-
руыныњ μзі автордыњ ќаншалыќты ењбек еткендігін
бірден байќатады. Б±л μзі т±тастай бір ѓасырдыњ
ж‰гін арќалап т±р десе де болады.

Кітап туралы таѓы бір т±шымды єњгіме айтќан
облыстыќ ішкі саясат басќармасыныњ басшысы
Жанділдє Маќанов та автордыњ ењбегін жоѓары ба-
ѓалады.

– Облыстыќ ардагерлер ±йымы мен архив жєне
ішкі саясат басќармалары былтырдан бері осы та-
ќырыпќа байланысты бірнеше игі д‰ниелер атќар-
ды. Ал, б‰гінгі Сєлім Мењдібаевтыњ "¤шпес дањќ"
туындысы соныњ бір жалѓасы іспетті. М±нда ав-
тор тек μзі ѓана баяндап бермейді, редакцияѓа жол-
данѓан єрбір хат иесін де сμйлетіп, олардыњ ой-
пікірін берген. Сол бір з±лмат жылдардыњ кμрінісін,
Кењес єскерініњ ерен ерлігін, ірі-ірі тарихи жењіс-
терін єњгімелейді. Б±л болашаќ ±рпаќќа керек
ќ±нды кітап. Т±тас бір дєуірдіњ шежіресі, – деп
Жанділдє Ќожахмет±лы авторѓа алѓыс айтып, шы-
ѓармашылыќ табыс тіледі.

Б±дан кейін автор туралы, кітап жайында пікір

РЕДАКЦИЯДА НЕ ЖАЊАЛЫЌ?

Ќостанай ќалалыќ ардагерлер кењесі "Шыѓармашылыќ отау" клубыныњ алѓашќы

мєжілісінде белгілі журналист-жазушы, "Ќостанай тањы" газеті Бас редакторыныњ

бірінші орынбасары Сєлім Мењдібаевтыњ "¤шпес дањќ" кітабыныњ т±сауы кесілді

"¤шпес дањќ" кітабыныњ т±саукесері (солдан оњѓа ќарай): облыстыќ ардагерлер ке-
њесініњ тμраѓасы Кенжебек ‡кі±лы, кітаптыњ автор-ќ±растырушысы Сєлім Мењдібай, кітап-
тыњ демеушісі ¤мірзаќ Ихтиляпов жєне Ќазаќстан Жазушылар одаѓы облыстыќ филиа-
лыныњ тμраѓасы Ѓ±мар Ахметчин.

 Кітап  редакторы  Жан±заќ  Аязбеков "Ќостанай
тањыныњ" кітапханасы" сериясымен шыќќан осы
кітап туралы сыр сабаќтады

 Кітаптыњ т±саукесері μткен залдан кμрініс

Оймаќтай ой

...Кітап б‰кіл бір дєуірдіњ ж‰гін кμтеріп т±р! Бір
автор емес, б‰кіл Дала сμйлеп т±р! Аталардыњ
рухы к‰њіреніп т±р!

Ќасымхан АЛДАБЕРГЕНОВ.
Ќарт ќаламгер, соѓыс ардагері.

...¤з басым аталмыш кітапты тарихты ќас-
терлеудіњ, ерлікке таѓзым етудіњ, жењімпаз
±рпаќты ±лыќтаудыњ ‰лгісі деп ќабылдадым,
μзгелердіњ де осылайша баѓаларына сенімім
кєміл.

Пиалаш С‡ЙІНКИНА,
ЌР білім беру ісініњ ќ±рметті ќызметкері.

Оймаќтай ой

Н±рболат
      МЕШІТБАЕВ



лыќќа ќой! – деді ж‰регі б±лќынып, тымы-
райѓан к‰йі. – Єрине, мені мыќты дер!..

– Жоќ! Жо-оќ! – деп орнынан шоќ бас-
ќандай  ыршып т±рды Серік. – Мен мыќ-
тымын! Балалар, єсіресе, ќыздар мені мой-
ындайды!

– Кеттік онда! – деді Кењшілік  есікті
ж±лќып ашып. – Н±рхан аќыннан с±рай

мыз! Сол кісі ѓана біледі... кімніњ мыќты екенін.
Кеттік, нашар аќын!

Екеуі салып ±рып Торѓай ќаласыныњ ќырат-
тау т±сындаѓы жатаѓан ‰йге  жетіп келді. Б±лар-
дыњ алќам-салќам к‰йлеріне ќызыѓа ќараѓан
Н±рхан (Ахметбеков) ќария:

–  Пєлі, мыќты аќындар келіп ќалды ѓой! –
деп тμрге шыѓарып, жазу ‰стеліндегі ќоќыра-
ѓан ќаѓаздарына бірауыќ с‰зіліњкіреді  де езуіне
к‰лкі ‰йіре отырып, екеуін єњгімеге тартты.
Д±рысында μзі ±зын-сонар сμз бастап кетті. Тор-
ѓайдыњ аќындыќ мектебініњ бастауында т±рѓан
Ж±мабай Шалабай±лынан бастап Есенжол
Жан±заќ±лы, Сейдахмет Бейсен±лы, Ќ±баш
Шалбай±лы, Єбіќай Н±ртаза±лы, К‰дері Жол-
дыбай±лы, Ќашќынбай Ќаз±лы, Єбдірахман
Иманќ±л±лы  секілді айтулы т±лѓалардыњ
μмірінен ‰зік-‰зік сыр тарќатып, олардыњ мар-
жан шумаќтарын єрегідік жатќа соѓып жібереді.
Мына сарыуыз балапандар ертегі тыњдаѓандай
елітіп, кейде есењгіреп кететіндей...  Н±рхан ата-
лары жай емес, ќ±йыннан жаратылѓан, ішіне
ќ±йма жыр толтырылѓан бір алып адамдай боп,
кμз алдарында зорая т‰седі. Аузынан тμгілген
лаѓыл μлењдерініњ кейбір т±сы миларына кірмей,
бармаќ тістеп ќалатындай. Сμзін ойлап айтпай-
тындай, сμзбен ойнап отырѓандай бір д‰лей рух
иесі екен. "Шайтанмен шатылѓан шайыр дерсіњ!"
– деп Серік  сыбыр етіп, ауыз єдебиетінен оќыѓан
осы сμзін Кењшілікке айтпаќ болып еді. Мєсса-
ѓан, анау кμзін ж±мып, тењселе ырѓалып, ішкі
кμрігімен єлдебір дыбыс к‰йлегендей боп,
єбден мауыѓып алѓан. Тізесін тізесімен т‰ртіп
кμріп еді, сезетін емес. Ернін ш‰ршитіп, басын
изелеп, ќос иыѓын селкілдетіп ќояды. "Мынау
б‰гін осы ‰йден мыќты аќын атанып шыѓатын
болды-ау!" – деген ‰рей билеп алды Серіктіњ
бойын...  ¤зі де манадан бері таѓатсызданып,
біраќ Н±рхан атасыныњ мысынан именіп, єрењ
тєртіптеніп отыр еді, енді аттыњ басын жіберіп,
Кењшіліктен бетер єуеде ќалыќтаѓандай боп тым
єсершіл сезімге бμленіп кетті...

Н±рхан аќын сμзін сμйлей отырып,  жас пері-
лерініњ  ањысын  білдіртпей ањдап, б±рыннан
балањ жырларымен етене таныстыѓына сайып,
келешек жыр-ѓ±мырдыњ  ќиын таѓдырынан
μміршењ тамаша сєттерін жаќ±ттай с‰зіп алып,
"дариѓа-дєурен-ай! Сендердіњ пешенелеріње
неткен с±лу поэзия  баќыты б±йырѓалы т±р!" –
деп іштей тєнтіленіп, асќаќ арман демеуімен ор-
нынан  ±шып т±рды. Б±л бозμкпелердіњ балау-
са  μлењдерін талай рет жатќа оќытып, тамса-
нып тыњдаѓан. Осы ќазір  ќос пыраќќа ќамшы
салып жіберсе, жосыла кμсілтетінін  жєне се-
зеді... Жєй келмегендерін де ањѓарады. Ќит етсе
μлењмен таласып ќалса, μзіне кеп ж‰гінеді.
Бєтуа, байлам с±райды. Б±л ±лы мємілегердей
екеуін єманда татуластырып жібереді.  Осы

жолѓы дауы нешік екен?..  Дμп баса алмай отыр.
– Ал, Торѓай аќындыѓыныњ жас перілері!

Шаруаларыњды  айтыњдар? – деді Н±рекењ кμз
ќиыѓымен сыр ањѓармаќ боп. –   Мен  μлењімді
он жасымда жетім к‰йімде бастаѓам. Сендер
сондаѓы менен едєуір ересексіњдер ѓой! Єжеп-
тєуір танылып та ќалдыњдар!

Екеуі ќып-ќызыл боп кетіп, бір-біріне ќысы-
ла  ќарады... Кењшілікке  б±зыќтау бір ой келе
ќалѓаны: "Н±рхан мен Серік Тосын ќ±мында
туѓан. Ќазір оны мыќты аќын ќылады!" Серік
те тымырайып, ‰нсіз б±ќќан. Досыныњ єлгіндегі

ќ±йын т±рѓандай ќып μлењ оќыѓаны ж‰регін
шаншытып жіберген-тін. "Осы мыќты атанып
кетер-ау!" – деп ќыпылыќтайды.

– Осы сендер Торѓайда Ахмет пен Міржа-
ќып сынды алып аќын аталарыњ болѓанын
білмейсіњдер ѓой.  Б±ѓа-б±ѓа б±ќпантай μмір
кешіппін... Жасым ењкейгенде, μз аузымнан ењ
ќ±рыѓанда, есімдерін аманаттап кетейінші! Ќ±с
екеш ќ±с та балапаныныњ аузына нєр салмай
ма? Мен де сендердіњ... Т‰бі, оларды оќымай,
μрістенбейсіњдер!..

"Не деп кетті? – деп к‰йінді Кењшілік. – Ылѓи
ыѓай мен сыѓай аќындар! Біз ше?.." Серікке
±рланып ќарап еді, ол "мыќты аќынмын" де-
гендей, мањѓаз отыр. Секем алѓан Кењшілік:
"Т±ра т±р, менен асып кетпессіњ!.." – деп  одан
бетер тєкєппарлана  ќалды.

Мыналардыњ бірдењені б‰лдіргелі келгені
айќындала бастаѓандай. Соны сезген Н±рхан
єњгімесін єдейі єріге салды. Ќайнекей, Сырбай,
Ѓафу секілді есімі елге мєшћ‰р аќындардыњ
жырларын тємсілдеп, арасына μзініњ моншаќ
т‰зілімдерін ќоспалап, арќалынып тыйылмады.
Осындай-осындай мыќтылар  к‰ллі ќазаќ
поэзиясыныњ туын желбіретеді деп те жалын
к‰дірейтті.

– Біраќ бір ѓажабы, сол дарагμйлердіњ "мен
айтулы аќынмын!" – деген астамшыл сμзін ес-
тімеппін! – деп Н±рекењ б±ларѓа жымия ќара-
ѓанда, бозμкпелер жерге кіріп кете жаздады.

– Аѓа, біздіњ мектепке баратын уаќытымыз
таќап ќалып еді, – деді Серік ќымсынып.

Кењшілік те басын изеп жинала бастады.
– Шаруаларыњ  болса, келіп т±рыњдар! –  деді

Н±рекењ терењ ойѓа батќан кейіппен.– Аќын ата-
бабаларыњныњ жолын берсін! Жас талант, тас
т±яќсыњдар ѓой, жарќындарым! Соларѓа ±ќсап
баѓыњдар! Сендердіњ мыќтылыќтарыња мєз
бола берейінші! Анау Серікбай деген ќ±рдаста-
рыњ да μздеріњ сияќты тєуір аќын боп ќалыпта-
сып келеді. Єсіресе, жаќсы адам бола біліњдер!..

¤зініњ мыќты аќын екендігі туралы
"лєммим" демеді. Онсыз да Н±рхан Ахметбе-
ковтіњ 1943 жылы Алматыда μткен т±њѓыш рес-
публикалыќ халыќ аќындарыныњ айтысын
суырып салып ашќандаѓы тапќырлыѓы мен ше-
шендігін ел іші айырыќша баѓалайтын. Ел аузын-
даѓы "Есім сері", "Жасауыл ќырѓыны", т.б.
дастандары – ±лттыќ μлмес м±ралар ќатарында
дараланатын.

... Жылдар μткен жылыстап.  Ќарт Торѓайда
сал ауруынан азаптанып, тілсіз, ќимылсыз жат-

ќан к‰йінде Н±рхан аќын да μткен μмірден.
Оныњ  ќабірініњ басында єлгі ‰ш балауса аќын-
дар да кμз жастарын б±лап т±рѓан...Араѓа он
‰ш жыл салып дєл осындай дімкєстіктен жаны
к‰йзеліп, торыќќан ќазаќтыњ таѓы бір аќтангер
аќыны Ќайнекей Жармаѓамбетов Алматыдан
еліне шипа іздеп ќоныс аударып келіп, туѓан
жерініњ саф ауасын соњѓы рет ќарпып ж±тып,
мєњгілікке жμнеле бергеніне де єлгі  танымал
аќын боп ќалыптасып ќалѓан ‰шеуі де кує бол-

ѓан еді... Сол жолы ол астаналыќ т±раѓынан бай
кітапханасын да кμшіріп єкелген-тін. Шіркін-
ай, сол кітапхананыњ ќызыѓын б±лар кμрудей-
аќ, кμрген! Ќайнекей аѓалары μз ќолымен Ах-
меттіњ, Міржаќыптыњ, Маѓжанныњ μлењ кітап-
тарын ‰йінен ќамап шыѓармай, б±ќпантайлатып
ќойып оќытќанын сірє, ±мытар ма, б±лар?!

Аманаттар орындалады екен, ±стаздарыныњ
ісін шєкірттері іњкєрлікпен жалѓастырады екен!..

*   *   *
Телефонныњ арѓы жаѓынан К‰ланда Бμкіше-

ва апасыныњ зіркіл аралас єміршіл дауысы ес-
тіле бастады. Серік м±ндайда єзілін шапаќтап,
жењіл ќ±тылатын. Апасыныњ мына жолѓысы
басќаша арындап бара жатќандай. К‰ллі ќазаќ
м±њын ж‰регіне ж‰к ќып с‰йрелейтін наѓыз та-
рихшыл, мєдениетшіл, рухшыл осы апасыныњ
кμкейкесті ±сыныс-пікірлері жасы ±лѓайѓан сай-
ын тіпті ‰деп, ‰стемеленіп барады.  Халыќ ќамы-
на ќамыќќаннан айтатынын да жалѓыз Серік
емес, былайѓы зиялы ќауым μкілдері,  жалпы
ел-ж±рты парасатпен пайымдай біледі. Б‰гінгі
ќазаќтыњ маќтант±тарлары Мырзатай Жолдас-
беков, Ќойшыѓара Салѓара±лы, Тμлен Єб-
дік±лы, т.б. К‰ланда апаныњ кесімді кењестері-
не ыќыластана ќ±лаќ т‰ретін. Єсіресе соњѓы
екеуіне μзімсініп жекіп-жекіп алатын. Єбіш,
Фариза, Аќселеулер де ол кісіні сμзге тартып,
μмір дєні, уаќыт мєні т±рѓысында ойларымен
бμлісуге ќ±штар-тын.

– Єй, Серік! Сен не бітіріп ж‰рсіњ осы! –
К‰лєнда апасы телефонда болмай, ќасында
т±рса шапалаќпен жаѓынан тартып жіберетін-
дей боп, ќаћарына міне бастады. – Не бітіріп
ж‰рсіњ деймін! Ахахау, екекеу!..

– Апа-ау! Не б‰лдіріп ќойдым?
– Осы сен, μмір бойы м‰йізі ќараѓайдай саз-

герлермен мидай араласып ж‰рсіњ ѓой!
Шємшіден бастап, Ќабылахат, Єсет, ылѓи ыѓай-
сыѓайлар сеніњ аќындыѓыња бас игенін білем!
Сырбай мен Ѓафуды былай ќойып, саѓан єн
мєтінін жазѓызып алатын еді. Білем, Кењшілік
μзініњ кесірлік ±станымымен єн сμзін єдейі
жазбай кетті... Сеніњ сазгерлермен шыѓармашы-
лыќ  ѓажап, сєтті одаќтастыѓыња маќтанамын.
Ол жаѓын μзіњ т‰сінесіњ. Ал енді...

– Ал енді... Не істеуіміз керек, апа?
– Тыњда сен! Кμшедегі ќыз-ќырќынныњ  со-

њынан телміріп ќараѓыштай бергенше, сол
μзіњдікі болмаса да, μзгеніњ єн сμздерін неге
д±рыстап с‰згіден μткізіп, жμн ќалыбына сал-
майсыњдар, осы!

– Наќты ќандай єн жμнінде, апа!
– Халыќ єні "Бір бала" туралы. Оныњ атауы

"Бір ѓана" болуы керек! Ал ќайырмасындаѓы
"Бір бала-ай" тиісінше "Бір ѓана-ай" боп т‰зетіліп
айтылѓаны  жμн! Єбіќайдыњ Ахметханынан
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КЕЛБЕТ

Ќазаќтыњ кμрнекті аќыны
Серік Т±рѓынбек±лы – 70 жаста

ССССС     
АРЫ  Серік  ањќаулау. Сенгіш. Сезім-

 тал. Кμп баламен сираѓын жалтылдатып
ж‰гіріп келе жатып, кенет кілт тоќтап,

аузын  ашып, басын єнтек ќисайта  ќоятыны
бар. Аяѓына жем т‰скен тарпањдай тежеліп ќала-
ды. Т‰йемойнаќ ауылыныњ сыртќы ќапталын
б±йралаѓан шаѓыл ќ±мнан єредіктегі кμкмай-
салы жазыќты ќызѓалдаќтар μрттей ќып бояп
тастаѓан екен... Соѓан ентігін баса алмай, μкпесін
ќаѓып ±заќ-±заќ телміреді. Кμз ±шында ќызыл
тењіз жайќалып жатќандай. Тењіз б±ѓан тањсыќ.
Єйткенмен, ќызыл ќ±мныњ т‰йелі μркештері
кітаптан оќып білген тењіз толќындарындай са-
ѓыммен тулап-аќ жатќаны... Сол с±лулыќ μзін
ынтыќтыра елітіп, дегбірін алѓан екен, ќуѓын-
шыдан ќашќандай  ж‰гіре жμнелді. ‡йірінен же-
рінген саяќтай д‰бірлетіп  салып барады. Ќыз-
ѓалдаќ ќыраттыњ етегіне іліккенде, кμздері ер-
кінен тыс шыланып кетті... Артына жалт б±ры-
лып еді, манаѓы т±рѓыластары жым-жылас. "Е-
е-ей! Меніњ ќарасираќтарым! Ќайдасыњдар?
Жетсењдерші мында! Ќ±мнан басќаны кμрме-
гендерім-ай! Келіњдерші, ќызѓалдаќ тењізіне
бірге шомылайыќшы!" –  деп ќос ќолымен аузын
созбалап, дауысын кернейлетіп т±рып алды...

Кешкісін μрістен ќайтќан малды жайѓаѓан
соњ,   т±тас ауыл ал кеп д‰рліксін. Серік жоѓа-
лыпты... Ќ±рбылары зар ењіреп ж‰р. Т‰н ќойы-
ны тінтілді. Т‰к белгі жоќ. Тањ елењ-алањда
с‰згіншілер ќызѓалдаќ ќыраттыњ ортасында
тыриып ±йыќтап жатќан Серікті тауып алды-
ау, єйтеуір...

– Алланыњ ісі б±л, тегін емес! –  деп туысќан
аѓасы кμњілі б±зылып, ењкілдей т‰сіп, сабасына
єрењ т‰сті. –  Тегін емес!.. Табиѓатќа тартќан
бала б±л! Ќызѓалдаќ ѓ±мыры басталды дей бе-
ріњдер! Енді оныњ елге тарап ‰лгерген екі-‰ш
ауыз μлењі одан бетер  тасќындап, тулай т‰рленіп,
тынысы кењіген тењіздей сапырылады єлі,
ж‰ректерді жібітеді, кμњілдері елітіп, егілтеді...
Бір Аллам жар болсын! Ќане, шошымасыншы,
еппен кμтеріп, ±йќысын аштырайыќ! Ќызѓал-
даќќа малынѓан Секентайым-ай! Аќындыќ
μрісіњ μркенді болар ма екен? Кμз тимесінші!..

Бала у-шудан кμзін ашып алып, орнынан
атып т±рды. Тењселіњкіреп, к‰н н±рына малын-
ѓан  ќып-ќызыл ќызѓалдаќты аймаќќа ќомаѓай-
лана, ќ±марта с‰зілді.

– Ќызѓалдаќтарым! Мені  неге ќол б±лѓап
шаќырып алдыњдар?! Сендер кімсіњдер? Є-є,
μлењ екенсіњдер ѓой! ¤мірлік μлењімсіњдер!.. –
Серік бала зењгір аспанды ќ±шаќтаѓысы кел-
гендей, ќос ќолын кμкке сауа кμтеріп,  к‰бірлеп
ќоя берді. Сєлден соњ кμзі жайнап, ќуана сμйледі.
– Аќын болѓым келеді! Ќалай болам, є? Аќын
деген кім μзі?.. Аќындар ќызѓалдаќты жырлай-
ды ѓой... Ќыздарды да жырлаймын мен!..

Ќаумалап т±рѓандар єрт‰рлі ойѓа батып,
кейбірі: "б±л баланы шалыќ шалѓан шыѓар",
деп, естірте сыбырлап, к‰мілжи ќиналып,
μлењшіл μскінді ќаќпаќылдап μзініњ ала тайына
ќонжитып, тезірек ауыл жаќќа бет ќойды.

*   *   *
– Кењшілік, сенен бірдење с±райын

ба?
– Єрине, білімдіден ѓана с±райды

ѓой!..
– Екеуміздіњ ќайсымыз мыќты

аќынбыз, є? – деді Серік кμзін жыпы-
лыќтатып, назарын тμмен сала.

 Кењшілік ернін жымќырып, б±ѓан
одырая ќарады. Пањданѓанда танауы
ќусырылып, кμзі жіпсиіп, кμкбеттеніп
кетеді екен. Дауысын кенеп:

– М±ндай с±раќты маѓан ќойма, ха-

Э с с е

Ќайсар ЄЛІМ,
Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген ќайраткері
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Ѓалия" поэмалары арќылы ќазаќ поэ-
зиясыныњ алтын т±ѓырынан тиесілі ор-
нын алды. Жырлары ж‰ректерге ќонаќ-
тады. Халќы Серік аќынын одан єрі
єспеттеп, маќтан т±татын болды.
¤йткені ол текті  сμз ќаруымен б‰гінгі
Тєуелсіздіктіњ ќалай келгенін, ќайтіп саќ-
талып ќалатынын, ќадір-ќасиетін ±ѓын-
дыра білген кμкірегі шежірешіл апайтμс
аќындыѓымен ќатар кμсемсμздіњ де май-
талман жорѓасы, драмалыќ жанрдыњ да-
раланѓан дарабозы. Осындай бесаспап-
тыќпен суарылѓан аќын ѓана  Тєуелсіздік,
Мєњгілік ел, Махаббат, Туѓан жер, ±лы Отан,
адамдыќ ар-ождан, имандылыќ бойт±мары,
±лтжандылыќ ±лаѓат т±рѓысындаѓы таќырып-
тарын талантыныњ талбесігінде тебірене
тербете алары хаќ. Соныњ куєсі болудыњ μзі,
оќырмандар ‰шін де зор мєртебе.

Серік аќын ќазаќ єдебиетініњ ќалтарыста ќал-
ѓан інжу-маржандарын жинап  бастыруда да
ќаѓілездік пен жанашырлыќ таныта білетін
ізденгіш т±лѓа. Соныњ бір мысалын т±здыќ-
тайыќ. Зар-нала заман т±сында  торѓайлыќ аќын
Єбіќай Н±ртаза±лыныњ "Тас мешін" ќасірет-
нама  дастанын Ќайнекей Жармаѓамбетов сол
μњір жыршысы Назарбек Бектеміс±лына ама-
наттап кетеді. Біраќ оны жарыќќа шыѓарудыњ
себепті-себепсіз кілтипандары кμп болады да
шањѓа кμміліп ќала береді. Міне, осы т±ста
Серіктіњ ±лттыќ ќазынаѓа деген жанкештілігініњ
арќасында алапат ж±ттыњ кμрінісін сипаттайтын
"Тас мешін" дастаны "Ќазаќ єдебиеті" газеті
арќылы  оќырмандарына жол тартќан екен. Сон-
дай-аќ оныњ Міржаќып м‰рдесініњ туѓан жері-
не ќайта жерленуіне де ќосќан ‰лесі мен кμмегі,
рухани ќолдауы айтарлыќтай еді. Міржаќып-
тыњ ќызы Г‰лнєр апамызды ќолтыќтап т±рып,
Карелиядан табытпен оралѓан кμлік ішінен алыс
жолдыњ азабын тартќан біздер т‰се бергеніміз-
де: "С‰йретіп єзер с‰йегін, Келдіњ бе ќайтып,
киелім. Ањырап т±рмын алдыњда, Аѓытып
шердіњ тиегін", – деп Серік аќын к‰њіреніп ќоя
бергенде, ќ±йќамыз шымырлаѓандай болѓан-
быз.

"Серік сері ќайда істейді, осы?" деп жоќ жер-
ден дауласып, керілдесе кететін жанк‰йер-тілек-
тестері де жетіп артылады. Бірі зейнетте екенін
айтса, екіншісі телерадио журналисі деп дес
бермейді. Жєне де ол б±л дєйектемесін Серіктіњ
‰немі телехабарлардаѓы μзекті ой-пікір талќы-
сына ќатысќанда  пікір-байламыныњ  оќшаулы-
ѓымен дараланып, радиодан да сарабдал
єњгімелерініњ тиегін аѓытып жататынымен
дєлелдеп баѓады. Келесісі: "Серік сері аќын боп
ж±мыс істейді ѓой!"– деп оныњ  жаућар жырла-
рын жатќа соѓа жμнеледі. "Аќын боп кењседе
тапжылмай ж±мыс жасамаса, осындай μлењдер
жазылушы ма еді?!" – деп  шын пейілімен аќта-
рылады. К‰лкілі ме? Жоќ! Аќынды мойындау-
дыњ таза иланысы! Аќынды μзіндік іш тартып,
жаќын ќабылдаудыњ мμлдір кμрінісі! Аќынѓа
аќыннан бетер жаны ашудыњ жарќын мысалы.
Аќыны жырымен єлдилесе, оќырманы ќарыз-
дар боп ќалмай, ќанаѓат, тєубесін ыстыќ сезі-
мімен аялап жатќаны ѓой.

Оныњ шыѓармашылыќ ењбегі лайыќты баѓа-
ланѓан: Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген ќайраткері,
Халыќаралыќ "Алаш" єдеби сыйлыѓыныњ жєне
Республикалыќ Махамбет сыйлыѓыныњ жєне
Халыќаралыќ т‰рік поэзиясы сыйлыѓыныњ
иегері.

...Біртуар батыр Тоќтар Єубєкіровтіњ тањѓа-
жайып ерлікке толы μмір жолы тамаша жыр-
ланѓан "Ѓарыш-ќазаќ" поэмасы Серік Т±рѓын-
бек±лына, тіпті ќазаќ поэзиясына зор абырой-
бедел сыйлады. Кітаптыњ т±саукесерінде Тоќ-
тар толќып т±рып:

– Серіктей аќындарды ѓарышќа алып ±шса,
ж±мыр жер ‰сті б‰гінгі алауыздыќ зар-
дабынан ќ±тылып, оны мекендеген к‰ллі
адамзат махаббатпен мейірлене т‰сер
еді-ау! – депті єзіл араластырып.

...Тоќтар, Серік жєне "Ѓарыш-ќазаќ"
ќалампыр г‰лдерге оранды.

...Баяѓы Т‰йемойнаќ жазыѓындаѓы
жайќалѓан ќызѓалдаќтар Серіктіњ  кμзіне
оттай басылып, елестеді. Оѓан с‰йсіне,
мейірлене, μзімсіне ќараѓан Батыр
ішінен: "Аќынныњ ќызѓалдаќ ѓ±мыры"
деп, тамсанып т±рды!

АСТАНА.

артыќ ешкім сμз ќадірін т‰сіне ќоймас, асылыќ
болмасын, сол шешен аѓамыздыњ аузынан осы
тμњірегінде талай  естігем. Естігендерімді сен-
дерге аманаттап кетпей, кμрге ќалай м±њсыз
т‰сем, шіркіндер-ай!

Серік  жауабын жедел сайлап алу ‰шін, сєл
тосылып, ‰нсіз ќалды. К‰ланда апасы осы тек-
тес ескертпелерін Алматыѓа беделді телеарна-
ныњ арнайы шаќыртуымен ж‰ргізілген хабарда
да тігісін жатќызып, орынды сыналап айтќан-
ды. ¦сыныстары музыка зерттеушілері тарапы-
нан да ќ±ба-ќ±п  алынѓан. Ол кезде Серік Ќазаќ
телевидениесініњ єдеби-драмалыќ хабарлар бас
редакциясыныњ редакторы еді. Б±л мєселе бір
жаѓы μзіне де тікелей ќатысты болѓан соњ, біраз
сараптамалыќ дау-дамайѓа ќатысып, жμндем-
дегендей болып еді. Біраќ єуелгі єн сμзіндегі
ќателік сол екпінімен кейінгі басылымдарда да
жалѓаса т‰сіпті.

К‰ланда апасыныњ таѓы бір шаршамай
ќаузап ж‰ргені – "Айналайын Торѓайым!" єніне
ќатысты боп келеді. Ќазір соны да ќайта ќаула-
та ма деген к‰дікпен ол жаѓын да електен μткізіп,
жауабын єзірлеп алса, артыќ емес. Осы ойын
телефонныњ арѓы жаѓындаѓы апасы сезіп ќой-
ѓандай боп, дауысын кμтеріп, т±тќа т‰бін де
тыќылдатып, белгі беріп жатыр:

– Айта-айта шаршадым ѓой. Анау Алтынбай
Сейітќасымов сμзі мен єнін жазѓан "Айналай-
ын Торѓайым!" таѓдыры сонымен  тємамдалды
ма?

– Автордыњ келісімімен бір топтыњ орында-
уында "Айналайын туѓан жер!" боп шырќалып
келеді, апа. Талай айтылды, біраќ ќайран жоќ...

Апасыныњ тулаѓалы т±рѓанын оныњ ‰нсіз
ќалѓанынан сезіп, Серік ќыпылыќ атты. Басу
айтќызуѓа жеткізбеді, арѓы жаќтан ќайраќќа
жанылѓандай ащы дауыс ж‰йкесін ќарып
жіберді.

– Пєтшаѓарлар! Сонда немене, "Жарќын
болсын келешегіњ, Айналайын Торѓайым!" –
деген сμз кімніњ кμњіліне жаќпай ќалѓан екен,
є?! Соњѓы буынын "Айналайын туѓан жер!" –
деп сып еткізіп μзгертіп ала ќойѓаннан кімдер
±шпаќќа шыѓыпты, є?! Саѓан айтам, Серікжан!
С±рауы кімнен? Халыќтыњ мыќты аќыны ре-
тінде сен осындай басб±зарлыќќа тосќауыл бола
білуіњ де керек! Сеніњ єнге жазылѓан μз сμздеріњ
де жетіп артылады! Мінсіз, талантпен ќыр-
налѓан! Оны білем ѓой! Біраќ б±л жерде
жершілдіктіњ еш нышаны жоќ! Туѓан жерді ас-
ќаќтатып єн-жырѓа ќосќан  ќаншама туынды-
лар еліміздіњ рухани байлыѓына айналѓан де-
сейші. Мысалы, μзіњ білесіњ, Мойынќ±м, Ал-
тай, Алматы, Жетісу, Жайыќ бойы, оњт‰стік
μњірлер, Ќостанай, Аякμз, т.б. аймаќтар, атта-
ры аталѓанда жан-ж‰ректі шымырлатпай ма?
"Айналайын Торѓайым!" десе, аспан айналып
жерге т‰сіп кете ме, т‰гі!?

– Апа-ау, енді...
– Ќой, апалай берме! Осы айтќандарымнан

єлі де бірдење шыѓар! Сен жай аќын емессіњ
ѓой, халќыњ с‰йіп, аса ќадірлейтін мыќты аќын-
сыњ! Тіл таѓдыры – халыќ таѓдыры екенін ме-
нен артыќ т‰сінесіњ! Менікі, єйтеуір, дем беру
ѓой! Єлі ќаншама, ќазаќ єдебиеті  мен мєдени-
етініњ, μнерініњ кμп болып жанашырлыќ т±рѓы-
сынан ойланарлыќ т±стары жетіп артылады.
Жењіл мєтінді єндер кейде ж‰ректі шайлыќты-
рып, мезі етеді. Саф алтындай халыќ єндерініњ
інжу-маржандары неге сирек естіледі? Сіз, біз
боп шешпесек, Міржаќыпша айтќанда, сырттан
біреу келіп шешіп бермейді, шыраѓым!

Серік телефон т±тќасын орнына ќойып,
ќатты ойланып ќалды. Ж‰регі шанышып кетті...
Ќан ќысымы басына  тепкендей ме? Єлде μлењ
сиќыры  тербей бастады ма?.. ‡стеліне ќалай
келіп, ќолына ќалам алѓанын да сезбейтіндей...
"Ќажет емес лауазым, мансабыњ, Ауды μлењге

– ауды єуенге ањсарым. Кейде шаршап, ќалжы-
раѓан кезімде, Бір тыњдасам тыњаямын Шємші
єнін!"...

*    *   *
Серік Т±рѓынбек±лы! Б‰гінде б±л есімді

ќазаќ маѓынасынан айырып айту єсте ќиын!
Т±тасып кеткен таст±ѓыр іспетті. Егіз ±ѓым,
ажыраѓысыз мєнді мазм±н. Алќаулы айдында
с±лу ж‰зген, кейде жанарынан м±њ ‰зілген ќос
аќќу таѓдырындай  ж±мбаќ та к‰рделі, жайдар-
ман да шадыманды μмір ќ±былысы дерлік!
Серік жанын  жыѓа тану ‰шін оныњ музасымен
ауыру керек! Поэзиясымен ќоса шаттану ке-
рек! Аќынды с‰ю керек! Ал дара дарынныњ  ар-
ман-ањсарын, μлењ боп жаратылѓанын, тілімен
бал татырѓанын, халќыныњ ќамы ‰шін тањ
атырѓанын, бір ауыз болашаќ сμзін айтуѓа бас
ќатыр-ѓанын білмек болсањыз – оќыњыз
Серікті! Ойланып-толѓанып, с‰йіп-к‰йіп
оќыњыз! Аќындыќ, ѓ±мырлыќ кредосы ма?
Міне: "Басылмасын туѓан Елдіњ думаны, Ар-
маным сол – Ањсарым сол туѓалы. Желбіресін
Желтоќсанныњ  желімен, Ќолдан т‰спей Тєу-
елсіздік тулары".

Тєуелсіздік Серік аќынды т‰летті, т‰рлентті.
Тыњнан т‰рен салѓан  таќырыптарын талѓам-
мен толѓануѓа кењ м‰мкіндік туды. Терењнен
кμзін ашќан т±ма б±лаќтай сылдырлай, сыњ-
ѓырлай аќты. Еркіндікті ањсаѓан кμњілді байы-
тып, шμл ќысќан ањќаны ќандырды. Ќазаќ ке-

лешегініњ керемет сипаттарын саралап, елдік
мінезге еселеп ынтыќтыра т‰сті. "Таластым та-
лай – таќастым, Адастым талай – шатастым.
Жап-жарыќ к‰нніњ μзінде, Ішінде жаттым ќа-
пастыњ", – деп  ±лт болашаѓыныњ к‰њгірттенген
т±сында ж‰регін ќаќ айыра "аћ" ±рѓан аќын,
Тєуелсіздіктіњ алтын тањы атарына шєк келтір-
мей ішкі єулиелік болжамын к‰йттеп, к‰йлеп
ж‰р екен-ау! Тєуелсіздік есік ќаѓа салысымен
Серіктіњ  жыр-сезімі жанартаудай атќылап, сел-
дей жосып, жолындаѓы ескі сенім-сμлекетті,
рухты аздырѓан пєлекетті, т‰зуліктен тайдыр-
ѓан имансыздыќты, тінінен сμгілген тілді, нілдей
б±зылѓан дінді, ќ±нарынан айырылѓан жерді
м‰лде жањаша леппен, астарламай, ап-аныќ,
ащылыѓын т±шытпай, кμкейкестілігін кμркем-
дікпен кестелеп наѓыз талантќа тєн тегеуріні-
мен тањќалдыра жμнелсін! "Тєуелсіздік... Бол-
мас ‰шін сμз ѓана. ¦йќыњды ќи – к‰лкіњді тый
бозбала. Бара жатыр кμкірегі ќарайып, Атањ
шапќан жасыл жайлау, боз дала", – деп с±њќар-
дай сањќылдап саќтандырды ќазаќ біткенді.
Тєуелсіздік – к‰лкі-той, жаѓаны жайлауѓа
жіберіп алањсыз жантайып жату еместігін ес-
кертті. Тєуелсіздіктіњ єр сєтін баѓалап, оны
т±раќтандыра т‰судіњ амалдарына былайша
‰ндеді: "Ару – Баќыт араласа, єр ‰йді, Дархан
Елге баќ-несібе дариды. Тєй-тєй басќан ќолты-
ѓынан демейік, Тєуелсіздік дейтін – Титтей
сєбиді!..".

Оќырмандарыныњ шынайы с‰йіспеншілігі-
не бμленген жыр жампозыныњ аудиториясы
тіптен μріс жая т‰сті. Сєбит М±ќанов "ењ ха-
лыќшыл" жазушы атанып мерейленсе, клас-
сиктіњ батасын алѓан Серікті де б‰гін ќалыњ елі
сондай дархандыќпен, ыстыќ ыќыласпен алаќа-
нына салып мєпелейді, маќтан т±тады, ќолпаш-
тайды. Б±дан  менменсіп, желігіп кеткен ол жоќ.
Сыртќы сыпайлыѓын саќтап, ішкі тєрбиелігін
шамшыраќ етеді. Ж±рты єрт‰рлі кездесулерге
жаппай шаќырады. Тіпті к‰н ќ±рѓатпай десе де
болады. Т±тастай елі, облысы, ауданы, алаќан-
дай ауылы, еленбей ќалѓан елді мекені – аќынын
тμріне шыѓаруѓа асыѓады. Мєпелегенін мєрте-
бе кμреді. "Серік сері келіп кетіпті, жырдан са-
рай соѓып беріпті"  десе, кμршілерініњ  кμздері
ќызѓаныштан  ќанталайды. Астанаѓа μкілдерін
жіберіп, ‰йініњ мањын ањдытып ќояды, сыйлы
ќонаќ етпекке. Бір жолы сондай аќж‰ректілер

"Сері аќынныњ т±раѓын айтыњдаршы" деп біраз
д‰рліктірсе керек. "Сізге μзі кім керек, есімі
кім?" – дейді кμшеде тоќтатылѓан бейтаныс.
"Маѓан Сері Т±рѓынбек±лы керек!" –  дейді  жоќ
іздеуші. Б±л Серіні емес, Серікті білетінін айта-
ды. Сонда єлгі бейбаќ   "Жетпей т±рѓаны –
жалѓыз "к" єріпі ме?" –  деп біраз мμњкіп алып,
μз μњірінде б±л аќынды Сері дейтінін айтып
аќталады.

Пай-пай, заман-ай! Ќазаќ єдебиеті μз ѓ±мы-
рында  серілерін маќтан т±тќан екен. Басында
Аќан сері т±р! Бірі – Сєкен-сері (Сейфуллин),
екіншісі де – Сєкен-сері (Ж‰нісов). Аќындар
мен жазушы. Енді келіп оларѓа  аќын Серік сері
ќосылѓандай екен... Ел баѓасына ешкім т‰зету
енгізе алмайды ѓой... С‰йікті еліне берген  Серік
серініњ серті де берік: "Мен аќынмын! Сен сірє,
сенесіњ бе? Капитанмын μлењніњ кемесінде. ¤тіп
келген μлењ-жыр майданынан, Жауынгермін! –
Сау жері жоќ денесінде!"

*   *   *
– Сіздіњ дарынды драматург екендігіњізге

кμзіміз енді  жетті! – Сахна шымылдыѓы жабыл-
ѓалы т±рѓанда айтылѓан білікті режиссердіњ
лебізі б±л. Осы аќжарма тілекті ќ±птаѓандай
кμрермендер дуылдата шапалаќ ±рды. "М±ќа-
ѓали" спектаклініњ м±њы мен зары, μксігі мен
μршіл ‰ні єр ж‰ректі ебіл-себіл етіп, елжірет-

кен. Жанарларында – жас, кμњілдерінде – ‰міт
пен сенім! Єркімді махаббаттыњ ќ±дірет-к‰ші
билеген! Кμптіњ с±рауымен залдан сахнаѓа кμте-
рілген Серік-драматург "М±ќаѓалиѓа сєлем!" –
деп, кμрермендерге  басын иіп, таѓзым етті де
μз драмасыныњ кейіпкері  Маќатаевтыњ жалын-
ды жырыныњ тиегін аѓытты... "Туады, туады єлі
наѓыз аќын, Наѓыз аќын бал мен у тамызатын.
Жесірдіњ айырылмас сырласы боп, Жендеттіњ
кμзінен жас аѓызатын. Туады, туады єлі наѓыз
аќын!.." Зал іші толќынданып кетті...

 Аќын-драматург С.Т±рѓынбек±лыныњ б±л
"М±ќаѓали" драмасы Астанадаѓы Ќ.Ќуанышба-
ев атындаѓы  Мемлекеттік академиялыќ ќазаќ
музыкалыќ драма  театрында, міне, он жылдай
аншлагпен ќойылып келеді. Оќырмандарымен
ќоса кμрермендерініњ ыстыќ ыќыласына бμлен-
ген Секењ неткен баќытты еді.

Оныњ драматургия саласындаѓы соны ізде-
ністері єсіресе, Тєуелсіздік жылдарында алмас
ќырындай сєулелі шашырап, театртанудыњ ќор-
жынына мол олжа салѓаны мамандар тарапы-
нан жоѓары баѓаланып ж‰р. Б±л ретте Серіктіњ
±лт-азаттыќ кμтерілісініњ ерж‰рек к‰рескері
Кейкі Кμкембаевтыњ  таѓдыры тарихи кμркем
тањбаланѓан "Кейкі батыр", Халыќ аќыны
Н±рхан Ахметбековтыњ аќындыќ мектебініњ
ќалыптасу, даму т±рѓысын, жалпы Торѓай
μњірініњ кењес кезењіндегі єлеуметтік-мєдени
μмірініњ ќалтарысты-ќаѓытпалы т±старын ше-
берлікпен μрген "Н±рхан" драмалыќ ќойылым-
дары еліміз театр μнерініњ айтулы да шоќтыќты
белестерініњ бірінен саналатыны мойындалып
‰лгерген.

Он жылдан астам Астанадаѓы С.Сейфуллин
м±ражайын басќарѓан Серіктіњ елімізден тыс-
ќары жерлердегі μз єріптестерімен тыѓыз бай-
ланыс орнатуыныњ нєтижесінде б±л саланы тыњ
деректермен толыќтырып, т‰бірімен жањѓырт-
ты. Сєкен серіге ќатысты мол м±ралар табыл-
ды. ¤зі де тап осы жылдары Ахмет, Сєкен, Маѓ-
жан,  Міржаќып, М±хтар, Ілияс туралы соны
кμзќараспен туындылар топтамасын жарияла-
ды. Абылай ханныњ хас батырларыныњ бірі бол-
ѓан Шаќшаќ Жєнібектіњ образын ерлік пен
елдік м±рат  егіздігімен сомдай білді. Жиыр-
маѓа жуыќ жыр жинаќтарыныњ  авторы  соњѓы
жылдары  оќырмандарынан жоѓары баѓа алѓан
"Кейкі батыр", "Махамбет жєне Жєњгір хан",
"Аќан сері – Балќадиша", "Балуан Шолаќ –
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 – Жалѓасбек Ємірхан±лы, Сіздіњ ±лы
Ахмет Ж±банов негізін ќалаѓан ќазаќ-
тыњ кєсіби дирижерлік мектебініњ
т‰легі,  єйгілі  Шамѓон Ќажыѓалиев,
Н±рѓиса Тілендиев сияќты дара т±лѓа-
лардыњ тμл шєкірті, ісін жалѓастыру-
шы ізбасары, танымал дирижер
екеніњізді жаќсы білеміз.  Дегенмен, ел
ішіне атбасын сирек б±расыз. Б±л
келісіњізді неге жорысаќ екен?

– Б±л  μзі ‰ш-тμрт жылдан бері жоспар-
да т±рѓан шаруа  еді. Соныњ орайы енді
т‰сіп отыр.  Е.¤мірзаќов атындаѓы Ќоста-
най облыстыќ филармониясыныњ жаны-
нан ќ±рылѓан ќазаќ ±лт-аспаптар ор-
кестрініњ жетекшісі Назымбек Молдахме-
тов меніњ  шєкіртім. Ќ±рманѓазы атындаѓы
¦лттыќ консерваторияда оќыѓан, тєжіри-
бемнен μткен азамат. Сол інім маѓан: "Аѓа,
бірлесіп концерт ќойсаќ ќайтеді?" деген
±сыныс айтты. Жаќсы ±сыныстан бас тар-
та алмадым. Бір жаѓынан μнер адамы  шы-
ѓармашылыќ байланысты ‰збеуі тиіс. Сон-
дыќтан, орталыќта ж‰рген аѓа буын дири-
жер болѓан соњ жергілікті мамандарѓа
бірдење ‰йретейін деп келген келіс б±л.
¤здеріњіз кμрдіњіздер, концерттіњ басы-
нан-аяќ μзім дирижерлік жасадым. Ара-
арасында Назымбек інім  ќолѓабыс етті.
Солистердіњ бєрі де жергілікті μнер ше-
берлері. Ел Тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓына
арналѓан μнер кеші жаман μтпеген сияќ-
ты. Оны енді халыќ баѓалай жатар...

– Біздіњ μњірге эстрада ж±лдыздары,
жалпы ќазаќ μнерініњ кμгінде ж‰зген
ж±лдыздары жиі келеді. Алайда, μздері
де ‰лкен μнер ±жымдарын басќарып
отырѓан танымал т±лѓалардыњ
ж±мысын тастай салып, μзгелердіњ
шыѓармашылыќ ж±мысына ќолѓабыс
етуі  сирек ќ±былыс. Жањылыспасам,
Сізден б±рын Айтќали Жайымов, Ер-
м±рат ‡сенов тєрізді ќазаќ музыкасы-
ныњ майталмандары  келіп, шеберлік
сабаќтарын μткізгендері есте. Енді
міне, Сізбен ќауышып отырмыз...

– Ќояйын деп отырѓан с±раѓыњызды
т‰сіндім. М±нда бірінші рет келдіњіз бе деп
с±рамаќшысыз ѓой (к‰ліп). ¤њірлерге бар-

ѓан сапарларымда дєл осындай сауалдар
‰немі алдымнан шыѓады. Айтайын. Мен
Ќ±рманѓазы атындаѓы оркестрде кμп жыл-
дар бойы бас дирижер болдым. ¦жыммен
бірге талай гастрольдік сапарѓа шыќтыќ.
¦мытпасам, осыдан ‰ш-тμрт жыл б±рын-
ау деймін, Ќостанайѓа да келіп, кеткенбіз.
Одан ертеректе де болѓанмын. Сондыќ-
тан, ќала маѓан б±рыннан таныс.

Єлгінде айтып μттім, б±л жолы  оркестр-
ге жетекшілік жасањыз деген жігіттердіњ
±сынысын жерде тастау м‰мкін емес еді.
¤йткені, ±заќ жылдардан бері  консерва-
торияныњ опералыќ-симфониялыќ  ди-
рижерлер кафедрасында сабаќ берген-
діктен облыстардаѓы оркестрлермен шы-
ѓармашылыќ байланысты ‰зген емеспін.
Оларѓа жиі барып, шеберлік сабаќтарын
μткіземін. Осы уаќытќа дейін он-он бес
оркестрмен ж±мыс істеп, халыќтыњ бата-
сын алдыќ. Ќостанайѓа келгендегі мисси-
ям да осы. М±ндаѓы ±лт-аспаптар ор-
кестрініњ ќ±рылѓанына μте кμп бола ќой-
ѓан жоќ. Шамамен жеті жылдай уаќыт
μтті-ау деймін, єлі буыны ќатпаѓан жас
±жым. Сол себепті, жас мамандарѓа кμмек
болсын деген ниетпен келдім.  Рас, ор-
кестр μз шама-шарыќтарынша біраз
ењбектенгені, тер тμккені кμрініп т±р. Бір
сμзбен айтќанда, бір ќалыпќа, ж‰йеге
т‰скен. Єрине, кадрлыќ жаѓынан бірќа-
тар проблемалар бар, онсыз болмайды.
Тек Ќостанай ѓана емес, б±л μзге облыс-
тарѓа да тєн жаѓдай.

Дей т±рсада оркестр жаќсы єзірленіпті.
Музыканттар дайындыќ кезінде к‰ніне екі
рет жиналып, бєрі де ынталы т‰рде кірісті.
¤зіммен бірге бірнеше к‰йлер, жања єндер
жєне халыќ композиторларыныњ шыѓар-
маларын єкеп бердім. Оныњ ішінде
Тєттімбеттіњ "Бестμре" к‰йі, ќазаќтыњ
белгілі композиторы Мыњжасар Мањѓы-
таевтыњ "Жайлау" деген к‰й-поэмасы, та-
лантты сазгер  Єділ Бестібаевтыњ "Толѓау-
ын", сосын бірќатар партитуралар ±сын-
дым.  Єділ μз шыѓармаларын кμбіне  ‰рмелі
аспаптар оркестріне арнап жазатын ком-
позитор. Біраќ, "Толѓауды"   "Отырар сазы"
оркестрі орындап ж‰р. ¤те єсерлі, адам

ж‰регін толќытатын д‰ние. Оны енді ал-
даѓы уаќытта  оркестр μз репертуарына
ќоса жатар. Жалпы, Ќостанайдаѓы кон-
цертке зал лыќ толы болмаѓанмен, біраз
μнер с‰йер адам жиналѓан сияќты.

– Жалѓасбек Ємірхан±лы, ±жымдаѓы
дирижердіњ ењбегі μте жауапты.
¤йткені оркестрдіњ орындау шеберлігі
дирижерге байланысты. Єлгінде μзіњіз
де орындау шеберліктерінде сєл де бол-
са ала-ќ±лалыќтар бар деп айтып
кеттіњіз. Жалпы, Ќ±рманѓазы оркестрі
мен аймаќтардаѓы ќазаќ ±лт-аспап-
тар оркестрлерініњ арасындаѓы ќан-
дайда бір айырмашылыќты байќады-
њыз ба?

– Ол енді былай ѓой. Біздіњ бас ор-
кестріміз,  ол – Ќ±рманѓазы оркестрі. Оныњ
да ќ±рылѓанына сексен жылдан асып кетті.
Ќалѓан мына оркестрлердіњ бєрі соныњ
‰лгісінде ќ±рылѓан μнер ±жымдары. Ќазір
єр облыста бар.

Ќ±дайѓа ш‰кір, мемлекет μнерден еш-
тење аяп жатќан жоќ. Тіпті, Атырау сияќты
μњірлерде  екі оркестрден бар. Санап
отырсам,бізде бас-аяѓы  жиырма шаќты
осындай μнер ±жымы ж±мыс істейді. Не-
гізінде кμп айырмашылыќ жоќ. Ќ±рамы
жаѓынан сєл-пєл μзгешеліктер болѓанмен,
ал кєсібилігі жμнінен єр облыстыњ єлеу-
еті єрќилы. Олар кез-келген шыѓарманы
μз дењгейлерінде орындайды. ¤йткені,
μњірлерде консерватория бітірген музы-
канттар шамалы. Кμбісі жергілікті оќу орын-
дарыныњ музыка факультеттерін, колледж
бітірген мамандар. Яѓни, барымен ж±мыс
істеп жатыр. Соныњ μзінде маман тапшы-
лыѓы сезіліп ќалады. М‰мкін, б±л мєселе
алдаѓы уаќытта шешіліп ќалар.

Ќазір мен ж±мыс істеп жатќан "Отырар
сазы" оркестрі фольклорлыќ-этнография-
лыќ баѓыт ±станады. 1979 жылдары ќазаќ-
тыњ музыка саласыныњ аса кμрнекті ќай-
раткері,  ѓалым,  б‰кіл т‰ркі єлеміне есімі
єйгілі Болат Сарыбаевтыњ жинаќтаѓан
кμне аспаптардан ќ±рылѓан, Ќазаќстан
бойынша жалѓыз оркестр. Оѓан Н±рѓиса
Тілендиевтіњ μзі м±рындыќ болѓанын айта
кеткен лєзім.  Ќалѓандары Ќ±рманѓазы

оркестрініњ ‰лгісінде ж±мыс істейді. Біраќ,
бєрініњ атќаратын ќызметі біреу, ол ќазаќ-
тыњ єн-к‰йін дєріптеу, кењінен насихаттау..

– Дирижерлік – сирек мамандыќ. Оѓан
±шќыр талант керек. Кμп ізденуді
ќажет етеді. Классикалыќ музыка жа-
ѓынан да сауатты болуы шарт. Негізі,
дирижер біткенді дењгейі μте жоѓары,
рухы биік, білікті маман деп есептеймін.
Осы ретте  Сіздіњ тєжірибењізге с‰йе-
нетін кейінгі буын бар ма ќазір?

– Єлбетте. Мєселен, Назымбек інім
осында істеп ж‰ргенде бірнеше рет маѓан
келген болатын. Талантты домбырашы,
мыќты дирижер деп білемін оны. Осы та-
ќылеттес жігіттер бар арамызда.

Мен  консерваторияда ќырыќ жылдан
астам уаќыт бойы сабаќ беріп келе жа-
тырмын. М±нда  дирижерлерді де дайын-
даймыз. Жылына бізде кμп болса бірлі-
екілі ѓана жас маман бітіреді. Осы уаќытќа
дейін кμптеген шєкірттерім шыќты. Єсіре-
се, соњѓы жылдары жас буынныњ арасы-
нан мынау деген мамандарды тєрбиелеп
шыѓардыќ. Жиырма  бес пен отыздыњ ор-
тасындаѓы кμптеген талантты дирижерлер
μсіп-μнді. Кейінгі кезде дирижерлік сала-
да байќаулар μткізіліп т±рады. Сонда
лауреат болѓан жігіттер  б‰гінде ‰лкен μнер
±жымдарын басќарып отыр.

Жалпы, дирижер деген "пачкалап" шыќ-
пайды. Олар  єр он-он бес жыл сайын топ-
топ болып бμлінеді. Мєселен, КСРО
халыќ єртістері Н±рѓиса Тілендиев, Шам-
ѓон Ќажыѓалиев тєрізді ±лы т±лѓалар
μмірден μтіп кетті. Одан кейінгі шыќќан ЌР
халыќ єртісі, профессор Алдаберген
Мырзабеков аѓамыздыњ μзі ќазір сексен
алтыѓа аяќ басты. Кейінгі жиырма жылда
шыќќан Айтќали Жайымов, Марат Темір-
ѓалиев, таѓы да басќа дирижерлер бар,
ќ±дайѓа ш‰кір. Ќазір енді  Назымбек Мол-
дахметов тєрізді мыќты мамандар
μкшемізді басып келеді.

Негізі, біздіњ факультет опералыќ-сим-
фониялыќ деп аталѓанмен жан-жаќты
етіп, классификациясы жоѓары мамандар-
ды дайындап шыѓарамыз. Олар опера-
лыќ, симфониялыќ, камералыќ, ‰рлемелі
аспаптар сияќты жеті-сегіз оркестрдіњ ба-
сын бір-аќ ќосып басќаруѓа ќабілетті.

– Демек, дирижерлікке ќызыѓушы-
лардыњ ќатары азаймаќ емес...

– Єлбетте, азаймайды. Керісінше, оѓан
деген ќызыѓушылыќ басым.

– Осы жерде таѓы бір с±раќ туын-
дайды, аѓа.  Єњгімењіздіњ єлќиссасында
елімізде жиырма шаќты оркестр бар
деп айттыњыз. Т‰бі сол оркестрлер-
ден дирижерлер кμп боп кетіп,  с±раныс
болмай ќалмай ма?

– Жоќ,  еш уаќытта олай болмайды.
Себебі, консерваторияны бір бітіргенде
он бес домбырашы, он пианист бітіреді.
Бєленбай ‰рлемелі аспаптардыњ маман-
дары оќып, тауысады. Ал бізде жылына
бір-аќ дирижер шыѓарамыз. Оќуѓа ќабыл-
данѓанда да біреуі ќабылданады. Сол оќу
бітіреді. Одан кейін ол аяѓынан т±рып кете
ала ма, жоќ па?!  Мєселе осында. Жањаѓы
жиырма оркестрге  ќырыќ дирижер керек.
Ќазір дирижерлер тапшы. Б±лай деп ба-
тыл айта аламын.

– Бір шыбыќпен алпыс-жетпіс адам-
ды басќарасыздар.  Арнайы музыка
маманы болмаѓан соњ дирижерлердіњ
ќолына ±стайтын сол таяќшаныњ
сыры кμпке бєймєлімдеу. Айтыњызшы,
осы "Сиќырлы таяќшаныњ" сыры
неде? Оны ±стап шыѓу сахнаѓа
міндетті ме?

– Ол енді дирижердіњ ќ±ралы. Біраќ,
оны ±стамай-аќ та шыѓуѓа болар еді. Де-
генмен таяќша ±стап шыѓу д±рыс деп ой-
лаймын. ¤йткені, сахнада ‰лкен ±жым
отырѓаннан кейін ќол сілтесіњ аныќ болу
‰шін , єр нотаны шегелеп кμрсету ‰шін "си-
ќырлы таяќша" ±стаймыз. Кєсіби дењгей-
де ±стаѓан д±рыс. Ол ќасиетті таяќша ѓой.
Бєрі соѓан ќарап отырады. Жалпы, дири-
жер – терењ ойды, сезімталдыќты, ќабі-
летті талап ететін мамандыќ. ¤з шыњына
жету жолында кез-келген  дирижер ж±мыс
істеуге ешќашан ерінбейді, ‰немі ізденіс
‰стінде ж‰реді. Б±л кейінгі буынѓа ‰лгі бо-
ларлыќ ќасиет.

– Єњгімењізге рахмет!
С±хбаттасќан Айбек КЄДІР¦ЛЫ

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Аќпан айында Е.¤мірзаќов атындаѓы
облыстыќ филармонияныњ концерт залында
ќазаќ ±лт-аспаптары оркестрініњ  концерті μтті.
Оны еліміздіњ ењбек сіњірген єртісі, Ш.Ќажыѓалиев
атындаѓы  бірінші республикалыќ дирижерлер
байќауыныњ лауреаты, профессор, белгілі
дирижер Жалѓасбек Бегендіков бастап шыќты.
Ќостанайѓа келген ќ±рметті мейманмен біз де
аз-кем єњгімелескен едік.

Белгілі дирижер, профессор
Жалѓасбек Бегендіковпен єњгіме
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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 "Асыл ана".
18.15 Жан жылуы. 18.35 "Ж‰регім
сізге аманат". 19.30 Жањалыќтар.
20.20 Айтуѓа оњай... 21.05 "Алтын
±я". 22.00 "Келін". 23.00 Т‰нгі сту-
дияда Н.Ќоянбаев. 23.35 "‡й болу
ќиын..." 0.05 Жањалыќтар. 0.55
"Єпке".

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Осколки".
11.00 Новости. 11.10 Магия кухни.
11.55 "Сотќа жеткізбей". 12.25
"С‰рбойдаќ". 13.00 Жањалыќтар.
13.15 "Семейные мелодрамы". 14.10
"Гречанка". 15.00 Новости. 15.10
"С‰йген жарым". 16.00 Жањалыќтар.

926 аќпан 2016 жыл

  аќпанныњ  29-нан
наурыздыњ 6-на дейінАпталыќ телебаѓдарлама

29 аќпан,29 аќпан,29 аќпан,29 аќпан,29 аќпан,
д‰йсенбід‰йсенбід‰йсенбід‰йсенбід‰йсенбі

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. 16.05 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.00 Меніњ Ќазаќстаным.
17.30 Жањалыќтар. 18.05 Сурет
сыры. 18.15 М.ф. 18.35 "Ж‰регім
сізге аманат". 19.30 Жањалыќтар.
20.20 Серпіліс. 21.05 Т.х. "Алтын ±я".
22.00 "Келін". 23.00 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 23.35 "‡й болу ќиын..."
0.05 Жањалыќтар. 0.50 Спорт.

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жеті к‰н. 11.10 Магия кух-
ни. 11.40 М.ф. 12.25 "Сотќа жеткіз-
бей". 13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Се-
мейные мелодрамы". 14.05 "Гречан-
ка". 15.00 Новости. 15.15 Бармысыњ,
бауырым? 16.00 Жањалыќтар. 16.15
"¤мір сабаќтары". 17.00 Жањалыќ-
тар. 17.15 Т.с. "След". 17.55 Орта-
лыќ Хабар. 19.00 ТВ Бинго. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Арнайы Хабар.
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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. 16.25 "Ж‰регім сізге аманат".
17.15 М.ф. 17.30 Жањалыќтар. 18.15
Ќылмыс пен жаза. 18.35 "Ж‰регім
сізге аманат". 19.30 Жањалыќтар.
20.20 Айтуѓа оњай... 21.05 "Алтын
±я". 22.00 "Келін". 23.00 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 "Сотќа жет-
кізбей". 12.25 Т.х. "С‰рбойдаќ". 13.00
Жањалыќтар. 13.15 "Семейные ме-
лодрамы". 14.05 "Гречанка". 15.00
Новости. 15.10 "С‰йген жарым".
16.00 Жањалыќтар. 16.15 Біздіњ ‰й.

21.00 Итоги дня. 21.30 Т.с. "Оскол-
ки". 22.30 Бетпе-бет. 23.00 Церемо-
ния награждения кинопремией "Ос-
кар". 0.35 Жањалыќтар. 1.10 Итоги
дня.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа-
аќпарат. 9.30 Келбет. 10.00 Арќа-
аќпарат. 10.35 Т.с. "Галина". 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 Ин-
декс. 13.00 Жањалыќтар. 13.50 М.ф.
14.00 Т.х. "Сырѓалым". 15.00 Жар-
ќын бейне. 15.25 М.с. 16.00 Т.х. "Таѓ-
дыр". 16.50 АВС+. 17.10 Д.ф. "В по-
исках последнего хана". 17.50 Жа-
њалыќтар. 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 "Галина". 23.05 "Таѓдыр". 0.00
Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 Бауыржан шоу.

17.00 Новости. 17.10 Церемония
награждения кинопремией "Оскар".
18.35 Т.х. "Алдар Кμсе". 19.00 Т.х.
"Пєленшеевтер". 19.25 "С‰рбойдаќ".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Бюро рас-
следований. 21.00 Итоги дня. 21.30
"Осколки". 22.30 "След". 23.15 Бет-
пе-бет. 23.45 Арнайы Хабар. 0.20
Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Алдаспан. 10.00 Новости.
10.40 "Галина". 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 Жањалыќ-
тар. 13.50 М.ф. 14.00 "Сырѓалым".
15.00 Жарќын бейне. 15.30 М.с.
16.00 "Таѓдыр". 16.50 АВС+. 17.10
"В поисках последнего хана". 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
"Галина". 23.10 "Таѓдыр" 0.00 Жања-
лыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 Бауыржан шоу.
8.00 Жањалыќтар. 9.00 "Хорошие руки".
10.00 "Украденная жизнь". 11.10 "Жетім
ж‰рек". 13.10 "Єлия". 14.10 Такси. 15.10
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
"Хорошие руки". 23.50 "20:30". 0.20 Жа-
њалыќтар.

7.00  Ѓасырлар пернесі. 7.30 Дру-
гими глазами. 8.55 Неизвестный Ка-
захстан. 9.30 ¤мір жолы. 10.00 Ќай-
ырлы к‰н. 11.05 "Жаратылыс ж±мбаќ-
тары". 12.10 ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ
идеялар. 13.00 Ќайырлы к‰н. 14.25
Золотая середина. 15.00 "Ѓылыми
ізденістер". 16.00 TED: Идеи, достой-
ные распространения. 17.00 "Жара-
тылыс ж±мбаќтары". 18.00 ¦лы дала
елі. 19.20 Ученый совет. 21.15 Боль-
ше, чем любовь. 22.00 Культпоход.
22.10 "Сахна сырлары". 22.35 "Ќ±лан-
саз". 0.00 "Ѓылыми ізденістер".

7.05 К.ф. "Ќыздарѓа ќауіп тμніп
т±р". 8.40 Екі езу. 9.00 Ревю. 9.25
"Зайцев + 1". 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.
16.20 Екі езу. 17.00 "Метод "Орыс-
тар". 17.40 "Жігіттіњ сабаздары". 19.00
"Сашатаня". 19.55 Comedy woman.
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. "Соседка по комнате".

7.30 К‰нбастар. 8.00 "Ќараг‰л".
9.00 С новым домом. 10.00 О самом
главном. 11.00 Смеяться разрешает-
ся. 12.00 Айна онлайн. 12.20 Ке-
лењсіз кездесу. 12.45 Ќыздар арасын-
да. 13.15 "‡зілген жапыраќтар". 15.00
История одного отката. 16.00 "Моя
большая семья". 17.00 Караоке - жи-
вой звук. 18.30 "Побег из аула". 19.15
"‡зілген жапыраќтар". 20.40 "Ќараг‰л".
22.00 Человек-невидимка. 23.00 "Сек-
ретные материалы". 0.00 Т.с. "Рас-
путин".
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31 АРНА16.15 Біздіњ ‰й. 17.00 Новости. 17.15
"След". 18.00 Таѓдыр жолы. 18.30
"Зєуре". 19.20 "С‰рбойдаќ". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Бетпе-бет. 21.00
Итоги дня. 21.30 "Осколки". 22.30
"След". 23.25 Жањалыќтар. 0.00 Итоги
дня.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Регион/10. 10.00 Новости.
10.40 "Галина". 11.30 Первая сту-
дия. 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 Д.ф. "Комендант Неве-
ля". 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Тре-
тий тайм. 18.30 Новости. 19.00
"Ќазаќстан-Ќостанай" арнасы алтын
ќорынан. 19.30 Бірінші студия. 20.00
Интонация. 20.30 Жањалыќтар. 21.30
Новости. 22.20 "Галина". 23.05 "Таѓ-
дыр". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 Бауыржан шоу.
8.00 Жањалыќтар. 9.00 "Хорошие
руки". 10.00 "Украденная жизнь".
11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10 "Єлия".
14.10 Такси. 15.10 Отбасы. 15.40
"Ханшайым". 17.00 "¦рланѓан таѓ-
дыр". 18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 "Єлия".
22.50 Т.с. "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 "Жаратылыс ж±мбаќ-
тары". 12.10 ТЕD: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 13.00 Ќайырлы к‰н.
14.40 Секреты музеев. 15.00 "¤нер
ырѓаѓы". 16.00 TED: Идеи, достой-
ные распространения. 17.00 "Жара-
тылыс ж±мбаќтары". 19.05 Егіз
ж‰рек. 22.00 Культпоход. 22.10 Тай-
ны и судьбы великих казахов. 0.00
"¤нер ырѓаѓы".

НТК

8.10 Біздіњ уаќыт. 9.00 Т.с. "Хоро-
шие руки". 10.00 Т.с. "Украденная
жизнь". 11.10 Т.х. "Жетім ж‰рек".
13.00 Т.х. "Єлия". 14.00 Избранное
за неделю. 14.40 Такси. 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 таѓдыр". 22.00 "Єлия".
22.50 "Хорошие руки". 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 "Жараты-
лыс ж±мбаќтары". 12.10 ТЕD: Тара-
туѓа т±рарлыќ идеялар. 13.00 Ќай-
ырлы к‰н. 14.25 Золотая середина.
15.00 "Ѓылыми ізденістер". 16.00
TED: Идеи, достойные распростра-
нения. 17.00 Д.с. "Жаратылыс
ж±мбаќтары". 18.00 ¤мір. Театр.
Кино. 19.25 Ученый совет. 21.00 Наш
Казахстан. 22.00 Культпоход. 22.10
¦лы дала елі. 22.50 "Портреты заго-
ворили". 0.00 "Тарих тылсымы".

7.30 Ќызыќты жануарлар. 8.40 Екі
езу. 9.00 Ревю. 9.25 "Зайцев + 1".
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. 16.40 "Айжан".
17.40 Т.х. "Жігіттіњ сабаздары". 19.00
"Зайцев + 1". 19.30 Однажды в Рос-
сии. 20.40 "Универ". 21.10 "Интер-
ны". 21.40 "Реальные пацаны". 22.30
Ревю. 22.50 "Метод "Орыстар". 23.30
Екі езу. 0.00 Х.ф. "Адский бункер:
Черное солнце".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Т.х.
"Ќараг‰л". 9.00 С новым домом. 10.00
О самом главном. 11.00 Смеяться
разрешается. 12.00 Айна онлайн.
12.20 Келењсіз кездесу. 12.45 Ќыз-
дар арасында. 13.15 "‡зілген жапы-
раќтар". 15.00 История одного отка-
та. 16.00 Т.с. "Моя большая семья".
16.50 Х.ф. "Васаби". 18.30 "Побег из
аула". 19.15 "‡зілген жапыраќтар".
20.40 "Ќараг‰л". 22.00 Человек-не-
видимка. 23.00 Т.с. "Секретные ма-
териалы". 0.00 Х.ф. "Бумер".

КТК
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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. 18.05 Келбет.
18.35 "Ж‰регім сізге аманат". 19.30
Жањалыќтар. 20.20 Айтуѓа оњай...
21.05 "Алтын ±я". 22.00 "Келін". 23.00
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 М.ф. 11.55 "Сотќа жет-
кізбей". 12.15 "С‰рбойдаќ". 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.15 "Семейные мело-
драмы". 14.05 "Гречанка". 15.00 Но-
вости. 15.10 "С‰йген жарым". 16.00
Жањалыќтар. 16.15 Біздіњ ‰й. 17.00
Новости. 17.15 "След". 18.00 Ќай-
сар жандар. 18.30 "Алдар Кμсе".
19.00 "Пєленшеевтер". 19.25

"С‰рбойдаќ". 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Бетпе-бет. 21.00 Итоги дня.
21.30 "Осколки". 22.30 "След". 23.35
Жањалыќтар. 0.10 Итоги дня.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Даму діњгектері. 10.00 Но-
вости. 10.40 "Галина". 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 бей-
не. 15.30 М.с. 16.00 "Таѓдыр". 16.50
АВС+. 17.10 "В поисках последнего
хана". 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Ин-
тонация. 18.30 Новости. 19.00
"Ќазаќстан-Ќостанай" арнасы алтын
ќорынан. 19.30 Первая студия. 20.00
Асар. 20.30 Жањалыќтар. 21.30 Но-
вости. 22.10 "Галина". 23.10 "Таѓ-
дыр". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 Терісќаќпай.
8.00 Жањалыќтар. 9.00 "Хорошие

руки". 10.00 "Украденная жизнь".
11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10 "Єлия".
14.10 Такси. 15.10 Ел аузында. 15.40
"Ханшайым". 17.00 "¦рланѓан таѓ-
дыр". 18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 "Єлия".
22.50 "Хорошие руки". 23.50 "20:30".
0.20 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 9.20 Т±њѓыштар. 10.00 Ќай-
ырлы к‰н. 11.05 "Жаратылыс ж±мбаќ-
тары". 12.10 ТЕD: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 13.00 Ќайырлы к‰н.
14.30 Летопись степи. 15.00 "¤нер
ырѓаѓы". 16.00 TED: Идеи, достой-
ные распространения. 17.00 "Жара-
тылыс ж±мбаќтары". 18.00 Больше,
чем любовь. 19.25 ¤мір. Театр.
Кино. 22.00 Культпоход. 22.10 "Пор-
треты заговорили". 22.35 Телеспек-
такль "Аккомпаниаторша". 0.30 "¦лы
дала батырлары".

7.05 К.ф. "Пыраќ пен Химераныњ

шайќасы". 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. 16.20 Екі езу. 17.00 "Ме-
тод "Орыстар". 17.40 "Жігіттіњ сабаз-
дары". 19.00 "Сашатаня". 19.55
Comedy woman. 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.
"12 раундов".

7.30 К‰нбастар. 8.00 "Ќараг‰л".
9.00 С новым домом. 10.00 О самом
главном. 11.00 Смеяться разреша-
ется. 12.00 Айна онлайн. 12.20 Ке-
лењсіз кездесу. 12.45 Ќыздар ара-
сында. 13.15 "‡зілген жапыраќтар".
15.00 История одного отката. 16.00
"Моя большая семья". 17.00 Карао-
ке - живой звук. 18.30 "Побег из
аула". 19.15 "‡зілген жапыраќтар".
20.40 "Ќараг‰л". 22.00 Человек-не-
видимка. 23.00 "Секретные матери-
алы". 0.00 "Распутин".

6.00 "Ризамын". 7.00 "К‰йеу

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

бала". 9.00 "Айна". 10.00 "Базарба-
евтар". 11.00 М.с. 12.00 "Ералаш".
13.00 Информбюро. 14.00 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі. 15.00
"Айна". 16.00 "Папины дочки". 17.50
"Кухня 5". 19.00 Уральские пельме-
ни. 20.00 Информбюро. 21.00 "К‰йеу
бала". 23.00 "Киелi неке". 00.00 "Лон-
донград. Знай наших". 1.00 Х.ф. "Иде-
альное убийство". 3.00 Х.ф. "Контакт".

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 "Госпожа горнич-
ная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.
17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.ф.
18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 Ќылмыстыќ іс №. 20.00
РТН. 20.30 "7 передача". 21.00 "Блуд-
ные дети". 22.00 РТН. 22.30 В ладу
с природой. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00
Территория происшествий. 0.10 Па-
норама дня.

8.00 Жањалыќтар. 8.15 "Сапа ба-
ќылауда". 8.55 Жањалыќтар. 9.00
Доброе утро. 11.00 "Белые волки".
11.55 Басты патруль. 12.05 "Ѓажай-
ып жан". 13.00 Ашыѓын айтќанда.
13.55 П@утina. 14.20 "Любовь в боль-
шом городе 3". 15.15 Новости. 15.40
"Судебные истории". 16.40 Давай
поженимся. 17.50 Пусть говорят.
18.55 "Ключи от прошлого". 20.00
Новости. 21.00 "Ѓажайып жан". 22.00
Жањалыќтар. 22.45 "Джодха жєне
Акбар". 23.35 П@утina. 0.00 Время.
0.35 "Расплата".

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 "След на воде". 17.00 "Таѓдыр-
мен тартыс". 18.00 "Махаббат м±њы".
19.00 "Махаббатта шек бар ма?"
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Черный квадрат. 22.10 "Уйти,
чтобы вернуться". 0.00 "Груз".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

7.05 К.ф. "Баки Ларсон: ж±лдыз
болуѓа лайыќ". 8.40 Екі езу. 9.00
Ревю. 9.25 "Сашатаня". 10.00 "Уни-
вер". 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. 16.20 Екі езу. 17.00 "Ме-
тод "Орыстар". 17.40 "Жігіттіњ сабаз-
дары". 19.00 "Сашатаня". 19.55
Comedy woman. 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. "12 раундов:
перезагрузка".

7.30 К‰нбастар. 8.00 "Ќараг‰л".
9.00 С новым домом. 10.00 О самом
главном. 11.00 Смеяться разрешает-
ся. 12.00 Айна онлайн. 12.20 Келењсіз
кездесу. 12.45 Ќыздар арасында.
13.15 "‡зілген жапыраќтар". 15.00 "Мои
прекрасные". 17.00 Караоке - живой
звук. 18.30 "Побег из аула". 19.15
"‡зілген жапыраќтар". 20.40 "Ќараг‰л".
22.00 Человек-невидимка. 23.00 "Сек-
ретные материалы". 0.00 "Распутин".

6.00 "Ризамын". 7.00 "К‰йеу бала".
9.00 "Айна". 10.00 "Базарбаевтар".
11.00 М.с. 12.00 "Ералаш". 13.00
Информбюро. 14.00 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 15.00
"Айна". 16.00 "Папины дочки". 17.50
"Кухня 5". 19.00 Уральские пельме-
ни. 20.00 Информбюро. 21.00 "К‰йеу
бала". 23.00 "Киелi неке". 00.00 "Лон-
донград. Знай наших". 1.00 Х.ф. "Пе-
релом". 3.00 Х.ф. "Пристрели их".

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 Baby Гид.
14.20 Ќылмыстыќ іс №. 14.30 Леген-
ды эфира. 15.00 "Госпожа горничная".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00
¤мір аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Маленькие путешествия по большо-
му краю. 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-
ствий. 0.10 Панорама дня.

8.00 Жањалыќтар. 8.15 "Сапа ба-
ќылауда". 8.55 Жањалыќтар. 9.00
Доброе утро. 11.00 "Белые волки".
11.55 Басты патруль. 12.05 "Ѓажай-
ып жан". 13.00 Ашыѓын айтќанда.
13.55 П@утina. 14.20 "Любовь в боль-
шом городе 3". 15.15 Новости. 15.40
"Судебные истории". 16.40 Давай по-
женимся. 17.50 Пусть говорят. 18.55
"Ключи от прошлого". 20.00  Ново-
сти. 21.00 "Ѓажайып жан". 22.00
Жањалыќтар. 22.45 "Джодха жєне
Акбар". 23.35 П@утina. 0.00 Время.
0.35 "Расплата".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Уйти, чтобы вернуться". 12.00
Новости. 12.40 Черный квадрат.
13.10 "Практика". 15.10 "Барышня-
крестьянка". 16.10 "След на воде".
17.00 "Таѓдырмен тартыс". 18.00 "Ма-
хаббат м±њы". 18.30 "Єйел ќырыќ
шыраќты". 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Наша правда. 23.00
"Уйти, чтобы вернуться". 1.00 "Груз".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

КТК

ЕВРАЗИЯ
31 АРНА

АЛАУ

6.00 "Ризамын". 7.00 "К‰йеу бала".
9.00 "Айна". 10.00 "Базарбаевтар".
11.00 М.с. 12.00 "Ералаш". 13.00
Информбюро. 14.00 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 15.00
"Айна". 16.00 "Папины дочки". 17.50
"Кухня 5". 19.00 Уральские пельме-
ни. 20.00 Информбюро. 21.00 "К‰йеу
бала". 23.00 "Киелi неке". 00.00 "Лон-
донград. Знай наших". 1.00 Х.ф. "Из-
гой". 3.00 Х.ф. "Как громом поражен-
ный".

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 кухня. 14.30 По
следам музейных невидимок. 15.00
"Госпожа горничная". 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 Маленькие
путешествия по большому краю.
20.00 РТН. 20.30 Винтаж. 21.10 "Блуд-
ные дети". 22.00 РТН. 22.30 "Емшан"
- шопинг с комфортом. 23.00 ¤мір

7 АРНА

аѓымы. 0.10 Панорама дня.

8.00 Жањалыќтар. 8.15 "Сапа ба-
ќылауда". 8.55 Жањалыќтар. 9.00
Доброе утро. 11.00 Т.с. "Белые вол-
ки". 11.55 Басты патруль. 12.05
"Ѓажайып жан". 13.00 Ашыѓын айт-
ќанда. 13.55 П@утina. 14.20 Т.с. "Лю-
бовь в большом городе 3". 15.15 Но-
вости. 15.40 "Судебные истории".
16.40 Давай поженимся. 17.50 Пусть
говорят. 18.55 "Ключи от прошлого".
20.00  Новости. 21.00 "Ѓажайып жан".
22.00 Жањалыќтар. 22.45 "Джодха
жєне Акбар". 23.35 П@утina. 0.00
Время. 0.35 "Расплата".

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 "След на воде".
17.00 "Таѓдырмен тартыс". 18.00 "Ма-
хаббат м±њы". 19.00 "Махаббатта шек
бар ма?" 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Диагноз. 22.10 "Уйти,
чтобы вернуться". 0.00 "Груз".

6.00 "Ризамын". 7.00 Т.с. "К‰йеу
бала". 9.00 Т.с. "Бєйбіше-тоќал".
10.00 Готовим с Адель. 10.30 Т.с.
"Базарбаевтар". 11.00 М.с. 12.00
"Ералаш". 14.00 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 15.00 Т.с.
"Айна". 16.00 Т.с. "Папины дочки".
17.50 Т.с. "Кухня 5". 19.00 Уральс-
кие пельмени. 20.00 Информбюро.
21.00 "К‰йеу бала". 23.00 Т.с. "Киелi
неке". 00.00 Т.с. "Лондонград. Знай
наших". 1.00 Х.ф. "Бэтмен возвра-
щается". 3.00 Х.ф. "Взрослые дети
развода".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН
Подробности. 9.40 По следам музей-
ных невидимок. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 SoloWay. 15.00 ПроАг-
ро. 15.30 "7 передача". 16.00 Жања-
лыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы.
19.00 Жањалыќтар. 19.30 Маленькие
путешествия по большому краю.
20.00 РТН. 20.30 Дело №. 21.10 В
ладу с природой. 21.30 Легенды эфи-
ра. 22.00 РТН. 22.30 Baby Гид. 23.00

¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

8.00 Жањалыќтар. 8.15 "Сапа ба-
ќылауда". 8.55 Жањалыќтар. 9.00
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. "Станица". 15.15
Новости. 15.40 "Судебные истории".
16.40 Давай поженимся. 17.50 Пусть
говорят. 18.55 Т.с. "Ключи от про-
шлого". 20.00  Новости. 21.00 "Ѓажай-
ып жан". 22.00 Жањалыќтар. 22.45 Т.с.
"Джодха жєне Акбар". 23.35 П@утina.
0.00 Время. 0.35 "Расплата".

7.50 Мєссаѓан kz. 9.00 "Махаб-
бат пен μшпенділік". 10.00 Сверхъес-
тественные. 11.00 Портрет недели.
12.10 Х.ф. "Спешите любить". 14.10
Другая правда. 15.10 Т.с. "След на
воде". 16.10 "Таѓдырмен тартыс".
18.00 "Махаббат м±њы". 19.00 "Ма-
хаббатта шек бар ма?" 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Глав-
ная редакция. 22.25 Т.с. "Уйти, что-
бы вернуться". 0.10 Т.с. "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 ай-
насы. 18.15 Баламен бетпе-бет.
18.35 "Ж‰регім сізге аманат". 19.30
Жањалыќтар. 20.15 Айтуѓа оњай...
21.00 ¦лттыќ шоу: Роза шаќырады.
22.10 "Келін". 23.10 "Асыл ана". 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.
11.55 "Сотќа жеткізбей". 12.25
"С‰рбойдаќ". 13.00 Жањалыќтар.
13.15 "Семейные мелодрамы". 14.05
"Гречанка". 15.00 Новости. 15.10
"С‰йген жарым". 16.00 Жањалыќтар.
16.15 "¤мір сабаќтары". 17.00 Ново-
сти. 17.15 "След". 18.05 Арман ќана-
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тында. 18.35 "Зєуре". 19.25 "С‰рбой-
даќ". 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Бет-
пе-бет. 21.00 Итоги дня. 21.30 "Кμктем
шуаѓы". 22.30 М. Беспаевтыњ кон-
церті. 0.30 Бокс. "Баку Файерс" -
"Астана Арланс".

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 "Галина". 11.30 Бірінші студия.
12.00 М.с. 12.30 Ж±лдыз-Ай. 13.00
Жањалыќтар. 14.00 "Сырѓалым".
15.00 Жарќын бейне. 15.30 М.ф.
16.00 "Таѓдыр". 17.00 АВС+. 17.20
Д.ф. "Комендант Невеля". 17.50
Жањалыќтар. 18.10 Аманат. 18.30
Новости. 19.00 "Ќазаќстан-Ќоста-
най" арнасы алтын ќорынан. 19.30
Первая студия. 20.00 Индекс. 20.30
Жањалыќтар. 21.30 Новости. 22.10
"Галина". 23.00 Телетриптих "00.00".
0.00 Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 Тамаша. 8.00

Жањалыќтар. 9.00 "Долгий путь до-
мой". 10.00 "Украденная жизнь".
11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10 "Єлия".
14.10 Такси. 15.10 Арнайы жоба.
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. 11.05
"Жаратылыс ж±мбаќтары". 12.10
ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ идеялар.
13.00 Ќайырлы к‰н. 14.20 Музей ќ±-
пиялары. 15.00 "¤нер ырѓаѓы". 16.00
TED: Идеи, достойные распростра-
нения. 17.00 "Жаратылыс ж±мбаќ-
тары". 18.00 Егіз ж‰рек. 19.30 Сахна
сырлары. 22.00 Балет "Чаплин".
23.30 "Тарих тылсымы".

7.05 К.ф. "Крест". 8.40 Екі езу.

9.00 Ревю. 9.25 "Сашатаня". 10.00
"Универ". 10.30 "Интерны". 11.00
"Физрук 2". 11.35 "Реальные паца-
ны". 12.00 Однажды в России. 13.10
М.ф. 15.10 К‰лкі ойнаќ. 16.20 Екі езу.
17.00 "Метод "Орыстар". 17.40
"Жігіттіњ сабаздары". 19.00 "Сашата-
ня". 19.55 Comedy woman. 20.25 "Уни-
вер". 21.00 "Интерны". 21.30 "Реаль-
ные пацаны". 22.10 Ревю. 22.35 "Ме-
тод "Орыстар". 23.15 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Прогулка среди могил".

7.30 К‰нбастар. 8.00 "Ќараг‰л".
9.00 С новым домом. 10.00 О самом
главном. 11.00 Смеяться разреша-
ется. 12.00 Айна онлайн. 12.30 Ке-
лењсіз кездесу. 13.30 "‡зілген жапы-
раќтар". 15.00 Х.ф. "Миллионер".
17.00 Измайловский парк. 19.15
"‡зілген жапыраќтар". 20.45
"Ќараг‰л". 22.00 Вечерний Киев.
23.00 Stand Up. 23.50 Х.ф. "Бандит-
ки".

6.00 "Ризамын". 7.00 "К‰йеу
бала". 9.00 "Айна". 10.00 "Базарба-

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

евтар". 11.00 М.с. 12.00 "Ералаш".
13.00 Информбюро. 14.00 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
15.00 "Айна". 16.00 "Папины доч-
ки". 17.50 "Кухня 5". 19.00 Уральс-
кие пельмени. 20.00 Информбюро.
21.00 "К‰йеу бала". 23.00 "Киелi
неке". 00.00 "Лондонград. Знай на-
ших". 1.00 Х.ф. "Как трусливый Ро-
берт Форд убил Джесси Джеймса".
3.00 Х.ф. "Части тела".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 ПроАгро. 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 "Госпожа горнич-
ная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жа-
њалыќтар. 19.30 Маленькие путе-
шествия по большому краю. 20.00
РТН. 20.30 "7 передача". 21.00
"Блудные дети". 22.00 РТН. 22.30
Солнечная кухня. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.00 Территория происше-
ствий. 0.10 Панорама дня.

26 аќпан 2016 жыл
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7.00 Концерт. 8.00 Айналайын.
8.35 Агробизнес. 9.00 Сенбілік тањ.
10.05 Дауа. 10.35 Єзіл єлемі. 12.30
Ас болсын! 13.15 Табыс сыры. 13.45
Т.х. "Єке". 18.00 Т.х. "¤мірдіњ μзі
новелла". 19.30 Жањалыќтар. 20.05
‡здік єндер. 21.00 Дара жол. 22.40
Жайдарман. 0.10 Жањалыќтар. 0.45
К.ф. "Ќызметшілер".

7.00 Тамаша. 8.25 Бармысыњ,
бауырым? 9.10 Продвопрос. 9.30
Магия кухни. 10.00 М.ф. 12.40 Сказ-
ка "Новое платье короля". 13.45
Орталыќ Хабар. 15.00 Жеті єн. 16.30
К.ф. "Алдар Кμсе". 17.00 "Зєуре".
17.45 Концерт. 19.45 Бенефис-шоу.
21.00 Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. "Дом грез".
23.45 "Перекресток в Астане". 0.45

"Ќызыл Жизель" балеті.

8.00 Жањалыќтар. 8.40 М.с. 9.00
Новости. 9.40 К.ф. "Боярышник".
11.00 Біздіњ айтыс. 12.00 Телетрип-
тих "00.00". 13.05 Єдемі-Ай. 14.05
"Танцор диско". 16.30 М.ф. 17.00
"Парыз". 18.00 "530:630". 18.30 Т.с.
"Убить Сталина". 19.30 Асар. 20.00
Бойт±мар. 20.20, 23.05 Телемаркет.
20.30 Дамафон. 21.00 Арќа-аќпарат.
21.35 Т.с. "Двойная рокировка". 23.35
"Парыз".

8.00 Жањалыќтар. 9.00 Суперпа-
па. 9.40 М.ф. 10.00 "Украденная
жизнь". 11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10
Т.х. "Єулет". 17.00 "¦рланѓан таѓ-
дыр". 18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00
Біздіњ уаќыт. 21.00 "¦рланѓан таѓ-
дыр". 22.00 Ел аузында. 23.00 Кеш

емес. 23.40 Х.ф. "Везет как утоп-
леннику". 1.45 Єн шашу.

7.00 "Тарих тылсымы". 8.45 Ба-
лет "Чаплин". 10.55 Золотая сере-
дина. 11.30 Дала єуені. 12.15 ¤мір
жолы. 13.15 Х.ф. "Женитьба Баль-
заминова". 14.45 Концерт. 16.30
¤мір. Театр. Кино. 18.00 Байтерек.
18.45 "Аќылдыњ кілті. ¤мірдастан".
20.10 Сахна сырлары. 20.40 Х.ф.
"Крамер против Крамера". 22.35 Кон-
церт. 0.30 ¤нер ырѓаѓы.

7.05 К.ф. "Аладдин жєне сиќыр-
лы шам". 8.20 Ж±лдыздар шеруі. 8.40
Екі езу. 9.00 Как это сделано. 10.00
М.ф. "Муравей Антц". 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. "Приключения Флика".

18.00 К‰лкі ойнаќ. 18.30 Т.х. "Зау-
ал". 20.30 Екі езу. 21.00 Х.ф. "Фан-
тастическая четверка: Вторжение
серебряного серфера". 22.50 Х.ф.
"Мальчики-налетчики". 1.00 ХБ шоу.

7.30 Айна онлайн. 8.00 "Ќараг‰л".
9.00 М.ф. 10.30 Смеяться разреша-
ется. 12.00 Айна онлайн. 12.30 Ке-
лењсіз кездесу. 13.15 Ќараќшы ќыз-
дар. 15.00 Вечерний Киев. 16.15 Х.ф.
"Такси 2". 18.00 Т.х. "¤мір сынаѓы".
20.00 ТОЙLIКЕ. 21.00 Х.ф. "Вокруг
света за 80 дней". 23.10 Х.ф. "Яма-
каси". 1.00 Stand Up.

6.00 Єзіл студио. 7.00 Информ-
бюро. 8.00 "К‰йеу бала". 10.00 Го-
товим с Адель. 10.30 М.ф. 12.00
"Ералаш". 13.15 Х.ф. "Спор на мил-
лион". 15.30 "Фартовые деньги".
16.00 М.ф. "Кунг-фу панда". 18.00
Х.ф. "Теминатор: Генезис". 21.00

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

6 наурыз6 наурыз6 наурыз6 наурыз6 наурыз,,,,,
жексенбіжексенбіжексенбіжексенбіжексенбі

7.00 Концерт. 8.30 Айналайын.
9.00 Аќсауыт. 9.30 Б‰гінгі жексенбі.
11.05 М.х. 12.20 "¤мірдіњ μзі новел-
ла". 13.10 Жарќын бейне. 13.45 "Єке".
17.55 Футзал. Еременко кубогы.
20.00 Апта kz. 21.00 Концерт. 23.05
"¤мірдіњ μзі новелла". 23.55 К.ф. "Та-
ќиялы періште". 1.30 Апта kz.

7.00 Концерт. 8.30 Жеті к‰н. 9.30
Айбын. 10.00 Ас арќау. 10.25 М.ф.
11.40 Сказка "Принцесса для гусей".
12.45 Бенефис-шоу. 14.00 Р. Рым-
баеваныњ концерті.  16.30 "Алдар
Кμсе". 17.00 "Зєуре". 18.30 Ќызыќ
times. 19.45 Ду-думан. 21.00 Жеті
к‰н. 22.00 Х.ф. "Закон доблести".

23.55 "Азия" тобыныњ концерті. 1.25
"Перекресток в Астане".

8.00 Єуендер єлемі. 8.30 М.с.
9.20 К.ф. "Меніњ атым Ќожа". 10.50,
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 Х.ф. "Танцуй, танцуй".
16.30 М.ф. 17.00 "Парыз". 18.00 Вы-
сота воли. 18.30 "Убить Сталина".
19.30 Волшебный фонарь. 20.00
Ќазына. 20.30 Вызов. 21.00 Арќа-
аќпарат. 21.40 "Двойная рокировка".
23.50 "Парыз".

8.00 Суперпапа. 8.40 М.ф. 10.00
"Украденная жизнь". 11.10 "Жетім
ж‰рек". 13.10 "Єулет". 17.00 "¦рлан-

ѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім ж‰рек".
20.00 Избранное за неделю. 20.40
Репортер представляет. 21.00 "¦р-
ланѓан таѓдыр". 22.00 Той жыры. 22.20
Отбасы. 22.40 "Аналар". 23.00 Сыр-
ласу. 23.40 Х.ф. "Итальянец".

7.00 Концерт. 9.35 "Алонзо Кинг -
поэт танца". 11.20 Ученый совет.
12.00 ¤мір жылы. 13.00 "Аќылдыњ
кілті. ¤мірдастан". 14.25 Концерт.
16.10 ¦лы даланыњ ќ±пиялары. 16.35
"Кемел кењістік". 18.00 Бєйтерек.
18.40 "Сазген сазы". 20.10 "Аќсарай".
21.10 Сол бір кеш... 22.20 Концерт.
0.25 "¤нер ырѓаѓы".

7.05 К.ф. "Ќызыл белбеу". 8.40
Ќазаќпыз ѓой. 9.00 Х.ф. "Шестой эле-
мент". 10.50 М.с. 13.10 Х.ф. "Фантас-

тическая четверка: Вторжение сереб-
ряного серфера". 15.00 Х.ф. "Притво-
рись моей женой". 17.20 К‰лкі ойнаќ.
18.00 "Зауал". 20.00 Сomedy women.
20.50 Х.ф. "Дьявол носит "Прада".
23.00 Кμњілді таспа. 23.40 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Поцелуй дракона".

7.00 Епті саусаќтар. 7.40 Айна
онлайн. 8.00 Шыдамныњ шегі. 8.30
Келењсіз кездесу. 9.00 Икона стиля.
10.00 Измайловский парк. 12.00 Q-
елі. 12.30 Концерт К. Нуртаса. 14.30
Жан сырым. 15.00 Смеяться разре-
шается. 16.15 Х.ф. "Такси 3". 18.00
"¤мір сынаѓы". 20.00 Жан сырым.
20.30 Один в один. 23.30 Q-елі. 0.00
Х.ф. "Ямакаси".

6.00 Єзіл студио. 6.30 М.ф. 8.00
"К‰йеу бала". 10.00 Х.ф. "Спор на
миллион". 12.00 М.ф. "Кунг-фу пан-

да". 14.00 Х.ф. "Теминатор: Генезис".
17.00 Х.ф. "Звездная пыль". 20.00
"К‰йеу бала". 22.00 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 23.00 Х.ф.
"Лара Крофт: Расхитительница гроб-
ниц". 2.00 Х.ф. "С широко закрытыми
глазами".

7.00 М.ф. 9.00 РТН. 9.30 В ладу с
природой. 10.00 По следам музей-
ных невидимок. 10.20 Неизведанный
Казахстан. 10.50 Группа здоровья.
11.10 М@триЦа. 12.00 SoloWay.
14.00 "Кебэк". 16.00 ПроАгро. 17.00
"7 передача". 17.30 Пай-пай шоу.
18.00 Ж±лдыз-топ. 19.00 Ќылмыстыќ
іс №. 19.30 Baby Гид. 20.00 РТН Под-
робности. 20.50 Винтаж. 21.30 "Ем-
шан" - шопинг с комфортом. 22.00
Легенды эфира. 22.30 "Кебэк". 0.00
Концерт.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 "Беркли-
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Ж±лдызды шањыраќ. 22.00 "К‰йеу
бала". 00.00 Х.ф. "Звездная пыль".
2.00 Х.ф. "Хороший немец".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 По следам музейных невиди-
мок. 10.00 Жањалыќтар. 10.30 Кμкей-
тесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00
Образцовый вокально-хореографи-
ческий ансамбль "Вдохновение".
15.00 ПроАгро. 15.30 "7 передача".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00
¤мір аѓымы. 19.00 Жањалыќтар.
19.30 По следам музейных невиди-
мок. 20.00 РТН 20.30 Дело №. 20.50
Торговый дом. 21.10 В ладу с при-
родой. 21.30 Легенды эфира. 22.00
РТН. 22.30 Baby Гид. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.00 Территория происше-
ствий. 0.30 Панорама дня.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 Т.х. "Бер-

кли-сквер". 8.00 Жањалыќтар. 8.15
"Сапа баќылауда". 8.55 Жањалыќтар.
9.00 Поле чудес. 10.00 Доброе утро,
Казахстан! 11.00 "Белые волки".
11.55 Басты патруль. 12.05 "Ѓажай-
ып жан". 13.00 Ашыѓын айтќанда.
14.00 П@утina. 14.25 Угадай мело-
дию. 15.15 Новости. 15.30 Х.ф. "Мама
будет против!". 20.00 Новости. 21.00
"Ѓажайып жан". 22.00 Жањалыќтар.
22.45 "Джодха жєне Акбар". 23.35
Шоу "Подмосковные вечера". 0.25
Х.ф. "Звездный десант: Вторжение".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 Кривое зеркало. 12.00 Ново-
сти. 12.40 Наша правда. 13.50 "Прак-
тика". 14.50 "Барышня-крестьянка".
15.50 "След на воде". 17.20 "Таѓдыр-
мен тартыс". 18.20 "Махаббат м±њы".
19.00 Кμріпкел. 20.00 "Єйел ќырыќ
шыраќты". 21.00 Сверхъестествен-
ные. 22.00 Другая правда. 23.00 "Я
стесняюсь своего тела". 0.30 Доро-
гая, мы убиваем детей.

сквер". 7.50 Жањалыќтар. 8.25
П@утina. 8.45 Воскресные беседы.
9.00 Здоровье. 10.10 Казлото. 10.55
Лотерея "Свой дом". 11.20 Ералаш.
12.00 "Єйел сыры...". 12.55 101 ке-
њес. 13.20 Кешкі кездесу. 14.35 Боль-
шой праздничный концерт в Кремле.
16.05 Добрый вечер, Казахстан! 17.10
Х.ф. "Снова один на всех". 21.00
Аналитика. 22.00 П@утina+. 23.00 Єн
дария. 23.50. Т.с. "Клим".

7.05 М.с. 7.40 Концерт. 9.30 Х.ф.
"Сказка о царе Салтане". 11.20 Х.ф.
"Служебный роман". 14.30 Звездная
жизнь. 15.20 КТК-да Ќабатов. 16.40
Біздіњ концерт. 18.00 Шаншардан ењ
кереметтері. 18.30 Кμріпкел. 19.30
"Єйел ќырыќ шыраќты". 20.30 Экспе-
римент. 21.00 Портрет недели. 22.10
Х.ф. "Страшная красавица". 0.00 "Я
стесняюсь своего тела".

8.00 Жањалыќтар. 8.15 "Сапа
баќылауда". 8.55 Жањалыќтар. 9.00
Доброе утро. 11.00 "Белые волки".
11.55 Басты патруль. 12.05 "Ѓажай-
ып жан". 13.00 Ашыѓын айтќанда.
13.55 Ж±ма уаѓызы. 14.10 П@утina.
14.35 "Первая помощь". 15.15 Ново-
сти. 15.40 Х.ф. "Белое солнце пус-
тыни". 17.35 Жди меня. 18.40 Лоте-
рея "Автокуш". 18.50 Поле чудес.
20.00 Новости. 21.00 "Ѓажайып жан".
22.00 Жањалыќтар. 22.45 "Джодха
жєне Акбар". 23.35 КВН-2016. Пер-
вая игра сезона.

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Уйти, чтобы вернуться". 12.00
Новости. 12.40 Наша правда. 14.00
"Практика". 15.10 "Барышня-кресть-
янка". 16.10 "След на воде". 17.00
"Таѓдырмен тартыс". 18.00 "Махаб-
бат м±њы". 18.30 "Єйел ќырыќ шы-
раќты". 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Наша правда. 22.50
Х.ф. "Стрелок 2".

Кенже
       ЌОНЫСБАЙ

Іздестіру
ж±мыстары
жалѓасуда

Ќостанай ќаласыныњ т±рѓыны
35 жастаѓы Данияр К‰зембаевтыњ
хабар-ошарсыз жоѓалып кетуіне
байланысты Ќостанай облыстыќ
ІІБ-ныњ баспасμз ќызметінде тєртіп
саќшылары мєлімдеме жасады.
(Сурет єлеуметтік желіден алын-
ды) ІІД басшысыныњ орынбасары,
полиция майоры Ерлан Рахимов-
тыњ айтуынша, 15 аќпан к‰ні полиция ќызметкерлеріне
Даниярдыњ жоѓалып кеткені туралы єйелі Эрика Кри-
гер хабар берген. Тез арада ќылмыстыќ іс ќозѓалып,
полицейлер соњѓы мєліметтер бойынша іздестіру ж±-
мыстарына кіріскен. Б‰гіндері мєселеніњ басын аша-
тын бірнеше к‰дікті жайттар назарда ±сталып отырѓан
кμрінеді. Ќостанай ќаласыныњ ІІБ ќылмыстыќ істіњ тер-
геу ж±мыстарын μздері ќадаѓалап отыр, деп хабарлай-
ды баспасμз ќызметі.  Ескерте кетейік, ќостанайлыќ
Данияр К‰зембаев аќпан айыныњ 11-нен 12-не ќара-
ѓан т‰ні із-т‰ссіз жоѓалып кеткен болатын.

Жауапќа тартылатын болды

Жолаушы есірткімен ±сталды

 Алимент тμлеуден жалтарып,
шетел асып ж‰рген азаматтар б±дан
былай жауапќа тартылады. Осы
мєселе кењінен талќыланып жатыр.
Алдаѓы уаќытта Ќазаќстан 32 мем-
лекет пен Еуропа одаѓына м‰ше ел-
дер арасында балалар алиментін
μтеу бойынша арнайы келісімге ќол
ќоймаќ. Сол кезде 18 жасќа толма-
ѓан єрбір бала єкесі жыраќта ж‰рсе
де, материалдыќ ќолдаудан ќаѓыл-
майды. Б‰гінгі тањда м±ндай азамат-
тардыњ ќатары 200-ге жуыќ. Ал ел
ішінде ж‰ріп, алимент тμлемейтін-

дердіњ саны 1500-ден асады дейді
сот орындаушылары. Енді осы зањ
жобасы Сенаттыњ пленарлыќ оты-
рысында ќаралмаќ.

Жасы кємелетке толмаѓан бала
ол мейлі Ќазаќстанда болсын,
мейлі басќа шет мемлекетте бол-
сын, ол ата-анасыныњ материал-
дыќ кμмегін де кμруі ќажет. Басќа
шет мемлекетке кетіп ќалу деген
сμз ол – μз баласыныњ алдында
барлыќ материалдыќ жауапкерші-
ліктен ќ±тылып кетеді деген сμз
емес. Сондыќтан мына конвенция

осы мєселемен айналысатын мем-
лекеттік органдар арасында ыќпал-
дастыќты біріктіруге к‰ш салатын
μте ќажет зањ, дейді сенат депутат-
тары.

Б±дан бμлек, жергілікті сот ќыз-
метініњ μкілеттігін кењейту мєселесі
де назарѓа алынды. Алдаѓы уаќыт-
та шет мемлекеттерден азаматтыќ
немесе сауда істеріне ќатысты
мєліметтерді алу тμњірегінде ар-
найы конвенцияѓа ќол ќою жайы
ќаралып жатыр.

Ш.АЊСАЃАНЌЫЗЫ.

Ќостанайлыќ полицейлер таксидегі бір
жолаушыдан 3 килограмм гашишті тєркіледі.

Жедел-іздестіру шарасыныњ барысында Ќостанай
ќаласы ІІБ ќызметкерлері теміржол вокзалы жанында
"ВАЗ 2112" машинасын тоќтатты. Таксидегі бір жолау-
шыныњ аяќ астындаѓы пакеттен 7 ќалташаѓа салынѓан
есірткі заты табылды. Сарапшылардыњ ќорытындысы-
на ќараѓанда б±л гашиш екен.

К‰дікті – ж±мыс істемейтін 36 жастаѓы ер адам кμп
мμлшердегі есірткі затын Аќмола облысыныњ Есіл ќала-
сынан єкелген. Тергеу іс-шаралары ж‰ргізілуде.

Жыл басынан бері Ќостанай ќаласы ІІБ есірткі биз-
несіне ќарсы к‰рес бμлімініњ ќызметкерлері есірткі зат-
тарыныњ зањсыз айналымымен байланысты 67 ќылмыс
пен ќ±ќыќ б±зушылыќты аныќтады.

  ОІІД баспасμз ќызметі.



«Қостанай таңының» танымдық-тағылымдық, көңілашар қосымшасы

Бүгінгі санда:
Жамбас айғыр

13-бет

Ене  
әзірейіл емес

14-бет
Егемен  

елдің қорғаны

16-бет
Әзіліңіз  

жараса ма?

18-бет

Жұма
№31
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2016 ж.

ШАҢЫРАҚ

Қасқырбай 
 ҚОЙШЫМАНОВ

Т о й - т о м а л а қ с ы з 
түтін түтетпейтін 

қазақ жұрты соңғы жылдары «халал 
тойға» бет бұрып келеді. Ал «халал 
той» десе, кей түсінікте «сақалды» 
ағайындардың жиыны секілді қабыл-
данады. Әсте олай емес. Тек ішімдіксіз 
өтеді, қалғаны кәдімгі дәстүрлі той-
ға жақын. Мұнан соң «сақалдылар» 
арақ-шарап ішпейді, той қызықсыз 
өтеді» деген жаңсақ пікірлер қалып-
тасады. Ер кісілер мен әйелдер бірге 
отырғызылып, би мен әнге де тыйым 
салынбайды. 

Тамирлан мен Гүлден үстімізде-
гі жылы отау құрған. Той ащы сусыз 
өтті. «Халал тойға» бастама болған 
– жастардың өзі. Екеуі де намазға 
жығылған. Бірақ, негізгі себеп бұл емес 
дейді ұлдың әкесі Дархан. 

– Арақ атадан қалған ас секілді біз-
ге. Мен кеңестік кезеңнің адамымын. 
Бұрындары той ішімдіксіз өтпейтін. 
Артынша, ұрыс-керіс, жаға жыртыс... 
Мұны қанша жерден айтпағанмен, көз-
ге ұрып тұрған шындық екені тағы рас. 
Ащы суды қоймаса, той өтпей қала-
тын сияқты көріне ме, әйтеуір есік-
тен жәшіктеп кіреді, бос бөтелкелер 
сыртқа шығарылып жатады. Ұл отау 
құрып, қыз ұядан ұшқанда, мерейтой-
ларда тойдың сәні міндетті түрде 
арақ болуы керек емес қой. Мен бұған 
қарсымын. Мәселен Тамирланның 
тойы жоғары деңгейде өтеді. Ұлым – 
Түркияда исламтануды жалғас тырып 
жатыр. Келінім Гүлден де Қазақстан-
дағы Құранды жатқа білетін төрт 
әйел кісінің бірі. Қуанышқа келген 
халық разы болып, тарады. Негізін-
де ішімдіксіз той өткізу тек намаз 
оқып, дін жолын ұстанып жүргендер-
ге ғана емес, ол барша мұсылманның 

ортақ міндеті деп білген жөн. «Арақ 
қоймасам, тойыма адам келмей қа-
лады», «құдалар не ойлайды?» деген 
алыпқашпа сөздерден ада болу қажет. 
Қайта, құтты қонақтарды қымыз, 
шұбат құйып, шалқытып жіберсек те 
орынды. Қуанатыным – халал той өт-
кізуші халықтың да көбейгені, – дейді 
Дархан Ибраев.

СУРЕТТЕ: жас отбасы – 
Тамирлан мен Гүлден.
Суретті түсірген Бағдат  
АХМЕТБЕКОВ.

«Тойың тойға 

ұлассын...»
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«Өнер тұрған құпия»
   Қ.МЫРЗАӘЛІ

Әнін жазған  А.Чойбекова.
Сөзін жазған  С. Жұмалиев.

Раймалы: 
Ғайыптан  нұрың төгіліп,
Қатқақтап ойың бөлініп,
Қайғыға салдың қарындас-ай,
Мен қартайған кезде көрініп.

Бегімай: 
Бүлдіргендер мөлдіреп піскен кезде,
Тау бұлағын тамсана ішкен кезде.
Самал желмен тербелген тал қайыңдар,
Бақ ішінде мен сені күткен кезде.

Қайырмасы:
Махаббатым сізге арналады, 
Махаббатым сізге,
Тағдырым да сізге арналады.

Раймалы:
Ұртыңнан күлкің төгіліп,
Үгіліп,  санам сөгіліп.
Уайымға салдың ағаңды да,
 Мен ұлғайған кезде көрініп.

Бегімай:
Бал аралар гүлдерге қонған кезде,
Алатаудың бал шөбін сорған кезде.
Құсалықтан қуарып ақ жүзіміз,
Арамыздан көп күндер өткен кезде.

Раймалы:
Тұлғаң толған айменен,
Бар жақсы  күтші жайменен.
Бойтұмар сынды періштем-ай,
Мен боз болған кезде қайтер едің.

Бегімай:
Көңіліңе гүл сыйлар көктем, күзде,
Көздеріңді кірпігің өпкен кезде.
Ең алғашқы жолыққан кештегідей,
Аспандағы алтын ай туған кезде.

***       АСЫЛ  ҚАЗЫНА       ***

Халық  
әндерінен

Сөйле, қалқам-ай
Қасың сұлу қағаздың қаламындай,
Туылғансың, жаным-ау, қалай мұндай, қалқам-ай.
Әкең сұңқар болғанда, шешең – пері,
Бір кісіден тумайды бала мұндай, сөйле, қалқам-ай.
 
Тауға шықсам сайрайды тау кекілік,
Қар жауғанда қалады жол бекіліп, сөйле, қалқам-ай.
Тісің науат болғанда, тілің – шекер,
Қабағыңнан тұрады нұр төгіліп, сөйле, қалқам-ай.
 
Жирен тай ма, ақ тай ма, қызыл тай ма,
Айдап салсам жатады терең сайда, сөйле, қалқам-ай.
Айтар болсаң сөзіңді бүгін айтшы,
Бүгіннен соң бір ауыз сөзің қайда, сөйле, қалқам-ай.

*

Жан қалқатай
Дәйім менің мінгенім көгілдірік, көгілдірік,
Көк дөненге жарасар өмілдірік-ай.
Жерің шалғай кеткенде құрбыластар, құрбыластар,
Осы әніме сала жүр төгілдіріп-ай.
 
Қайырмасы:
Аққұйрық шай, бозжорға тай,
Есен-аман жүрмісің, жан қалқатай-ай.

Дәйім менің мінгенім құла қасқа, құла қасқа,
Таудан соқпақ салдырдым құламасқа-ай.
Ауылың алыс кеткенде құрбыластар, құрбыластар,
Бет орамал беріп кет жыламасқа-ай.
 
Қайырмасы:
Ақау десек,
Мамық төсек,
Бара берсек ауылыңа
Болады өсек-ай.

*

 Қара жорға
Айдап салдым жылқымды теріскейге,
Бақпай қойса мал шіркін өрістей ме-ай.
Жылқы ішінен саңлақты ұстап мініп,
Осылайша ән салсам-ай келіспей ме-ай.
 
Қайырмасы:
Қара жорға,
Жорғалатып салайын-ей,
Жолдан жолға-ай.
 
Жүйрік те бар, жылқымда жорға да бар,
Бір атымнан тер шықса-ай пиғылым тар-ай.
Ортақ малын елімнің өсірем-деп,
Отаныма көтерген-ай сенімім бар-ай.

Оқырман  сауалы
Жұрт қырғыз әні  «Бегімай мен Раймалының  жырын» Саят Медеуов пен 
Ақбота Керімбекованың орындауында біледі. Сол Ақбота енді Қайрат 
Нұртаспен бірге «Кешігіп неге жолықтың» әнін айтып жүр. Осы екі әннің сөздері 
мен шығуы хақында дерек-ақпарат берсеңіздер, алдын ала рахмет айтамыз.

А.НҰРЖАУОВА,
Ә.СЕРІКОВА.

Арқалық қаласы.

Қырғыздың «Раймалы мен Бегімайдың махаббаты» деген фильмінде қазақ қызы 
мен қырғыздың суырыпсалма ақыны айтысып, айтыс барысында  екі ақын арасында 
жас айырмашылығына қарамастан ғашықтық сезімі оянып, екеуі де оны өлең-жыр-
мен ашық білдіреді. Бірақ айтыстан мұндайды күтпеген жұрт,  екі елдің бай-ма-
наптары қыз бен егде кісінің махаббатын масқара, сүйекке таңба деп айыптайды. 
Осындай  ғашықтық хикая негізінде ән туады.

Ақбота КЕРІМБЕКОВА:
Өнердегі бауырым Қайрат Нұртас-

пен екеуміз қосылып ән айтсақ, қалай 

болар екен, дуэттер өте көп, сәтті шыға 

ма  деп ойладым. Терең тақырыпты 

қамтыған ерекше туынды жасағым 

келді. Екеуміз ақылдасып, өнердегі құр-

бым, дарынды сазгер Индира Елубаева

ға айтып, ән жазып беруін өтіндік. Жас 

жігіт пен үлкен жастағы әйелдің ара-

сындағы махаббатты жыр лайтын ән 

болуын өтіндік. Кезінде шал мен қыз

дың арасындағы маздаған махаббатты 

Саят Медеуовпен шырқағанда, халық жақсы 

қабылдады. Қазіргі жігіттердің арасындағы өзінен 

үлкен әйелге сөз салып, сезімін айтып жүргендері 

жиірек. Бар ойымыз қоғамда болып жатқан дү-

ниені ән арқылы жеткізу болатын.

Бұл ән Бегімай мен Раймалы-

ның екінші нұсқасы. Арамызда ешқандай ма-

хаббат жоқ. 
Сөзін Қытайдан келген ақын ағамыз Бауыр-

жан Қарағызұлы жазды.  

Сөзі  Б.Қарағызұлынікі
Әні   И.Елубаеванікі

Күз жауып тұрған аулада,
Естідім әсем әніңді.
Асқарлы мұңға жаураған,
Жылыттың менің жанымды.
Жалғыздық еді жүдеткен,
Жанымды сенсің түсінген.
Ынтыққан ыстық жүрекпен,
Сүйемін дедім, 
 сүйемін дедім ішімнен.

Қайырмасы:
Жаратқан хаққа жалынған,
Жел сірә, мендей жылаған.
Кетпеші, кетпе жанымнан,
Сұранам сенен сұранам.
Айта алмай жүрмін, 
  айта алмай,
Ғашықпын саған, ғашықпын.
Жаныңа барсам қайта алмай,
Көргенше сені асықпын.

Тағдыры бөлек қыз едім,
Үздігіп неге қарадың.
Көктемім өткен күз едім,
Қиналып тұрмын қарағым.

Түсіме кірдің қаншама,
Жылайды сен деп жүрегім.
Жасымыз алшақ болса да,
Өзіңді күтіп, 
 өзіңді күтіп жүремін.

Тілім тұр байланып,
Жүрегім кетті жаным мұң.
Сезімім өртеп, ой қарып
Көрмесем сені сағындым.
Махаббатымды жаңа ұқтым,
Бұл сезім менде болмаған.
Кешігіп неге жолықтың?
Кешірші мені жан дауам.

Бегімай мен 

Раймалының  жыры

Кешігіп неге жолықтың?
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Шығысқазақстандық  «Жамбас» 
атты  айғырға   қатысты әңгіме-

лерді  ат иесі Әлібек Оспанбаевтан естіген 
едім. 

– «Жамбас» биыл 16-ға  толды. Тұқы-
мы – кәдімгі  қазақтың  қазанаты. Азынаған 
айғыр, нағыз  жауынгер  жылқысы. Оның 
тұрпаты: құлан бас, жұмыр  мойын, қалың 
жал, аршын төс, кең омырау, жарау қа-
рын, дөңгелек сауыр,  жазық жауырынды, 
шоқпар сан,  тік бақайлы,   болат  тұяқты.  
Көзі қыран-бүркіттің көзіндей  әрқашан  
оттай жанып тұрады.  Қорқу, үрку дегенді  
білмейді. Алтайдың   қалың жауған  қарын  
торы айғыр мұзжарғыштай  жарып шаба-
ды. Өрге қарай өрлегенде, оған ешкім жете 
алмайды. Шаршау дегенді  білмейді. Бір 
түн,  бір күн онымен   табынды айдаған-
да  қыңқ деген сыр  білдірмейді.  Торыны 
дөнен кезінде өзім  үйретіп алдым. Содан 

бері менің өмірімді  де және  жылқышылық  
абыройым ды да  қорғап келе  жатқан  осы  
жануар болады.

Оның «Жамбас» деп аталуына  мына  
оқиға   себеп болды. Осыдан  он екі жыл 
бұрын ақпан айының ортасында отыз шақты  
жылқы бар үйіріне бір топ аш  қасқырлар 
шабады. «Мықты айғыр үйірін сақтай ала-
ды, ит-құстан  қорғайды» деген  қазағым-
ның   сөзі  рас. Сонда,  ал пауыт   айғырым ең 

алдымен тай, құлын, жабағыларды қорғап, 
дала бөрілеріне алдырмады.Үйірді бір тө-
бенің басына иіріп, жырт қыштардан   қорғап  
қалды. Бірақ,  өзі  ашуланған  қасқырларға  
қатты таланды. Қаскөйлер ұстараның  
жүзіндей азу тістерін оң жамбасқа  аямай 
салып, сан еттерінің паршасын шығарған. 
Бізді  ет қызуымен ештеңе  білмеген жа-
нуарым, жалы  күдірейіп, арқырап кісінеп  
қарсы  алды. Бұлшық атқан санынан қан 
тоқтамай ағуда. Айдалада  аянбай  жара-
ланған жануарға не істей аласың?  Ем-дом-
ды қайдан   жасай аласың?  Сосын   үйірге 
тағы да  қасқырлар қайтадан шабуы мүмкін 
деп,  жылқыларды  қыстаққа қарай  айдадық. 
Жаңағы айтқанымдай ет қызуымен ештеңені 
елемегем  тұлпарым ат қораға кірген  бойда  
сұлап түсті.

– Әлібек, мына  айғырың мал болмайды.  
Жанын  қинамай басын кесу  керек,  – деді 
бригадиріміз  Жақып аға. Мен оның  үкіміне   
үзілді-кесілді қарсы  шықтым. 

– Жәке, торыдан  айырылсам, менің  
өмірімнің  сәні мен мәні кетеді. Одан да,   
қолдан не келеді соны айтыңыз, – дедім.

Мені  жақсы білетін  Жақып  аға: «Айт-
қаныңнан  қайтпайтын мінезің бар бауырым. 
Дауласуға   уақыт аз. Атқа мін де, орталыққа 
бар. Онда  аудандық ветеринарлық станция-
да  Қасымқан деген ветеринар  ағаң  жұмыс 
істейді. Аудандағы жылқының білгір емшісі 
сол ғана». Жамбыл ағаның  ауызымен  құс ті-
стейтін, желмен жарыса алатын   жүйрігімен   
жүйткіп келемін. Ойым біреу, қайтсем де 
айғырымды ажалдан  құтқару, қатарға  қосу.  
Сол  үшін  жан пида.  Маған сол сәтте   торы 
айғырымнан  жақын  жан жоқ еді. Жиырма 

шақырымды артқа тастап, әп-сәтте  межелі  
жерге  келіп  жеттім. Жолым болғанда Қа-
сымқан аға орнында екен. 

Айтып-айтпай не керек, білікті маман 
Қасымқан аға  атты  ұйықтатып,  кәдімгі-
дей операция  жасады. Іріңдерді  тазалады, 
қасқыр тілген жамбастың еттерін жібек  жіп-
пен теп-тегіс етіп  тігіп шықты. Бір сөзбен 
айтқанда, қазанатымды ажалдан арашалап 
алып  қалды.  Содан бері торы айғыр «Жам-
бас» деген атқа ие болды.

– Жамбастың екінші ерлігі туралы айтып 
өтейін, – деп, Әлібек  әңгімесін  одан әрі  
жалғастырды. – Ол былай  болған еді. 2006 
жылдың  қысы  ұзақ болып,  көктемі  кеш 
келді. Біздің жақтың өзендерінде  су тасып 
өткел бермейтін сәттері болады. Ең таязы-
ның өзі аттың омырауынан келеді. Биыл да 
жылдағыдай жылқыларды  айдап  өткізіп  
жатырмыз. Көштің  басында Жамбас айғыр. 

Ол бастады.Үйір соның соңынан ілесті.  Се-
белеп  жаңбыр  жауып тұр. Бұл кезде  табын-
ның  80 пайызы келесі  бетке   өтіп қойған  
болатын. Кенеттен «Қанай» өзенінің суы  
көтеріліп,  қатты ағынға ұлас ты. Ағынға  қа-
рамай,  ішінде  құлын-тайлары  бар бір  топ 
тырмысып,  қарсы беттегі  жағалауға қарай 
жүзіп келеді. Өзен ернеуінен  асып-тасыды. 
Сол сәтте қатты ағын  қойсын ба, бір жас  
құлынды жағаға  жеткізбей алып кетті. Бәрі 

көз алдымызда  өтуде.  Не істеу  
керек?  Суға  ағып  бара жатқан 
құлынына  жаны  қиналған   бай-
тал  биенің  шұрқыраған  дауысы   
жер  жарады. Бәрі  астаң-кестең 
болып кетті. Ойланып тұруға  
мұрша  жоқ. Құлынды  құтқару  
керек. Тек,  Сіздің   «Құлыным» 
журналынан оқыған  Михаил  
Шолоховтың  «Жеребенок» де-
ген   әңгімесі есіме сап  ете  түсті. 
Онда  азаматтық  соғыс кезінде  
«Дон» өзенінде суға  кетіп  бара  
жатқан  құлынды  Федор  атты   
жауынгер-азамат  құтқарып  қа-
лады ғой.  Мен одан кеммін бе?  

Жақып ағаның  ұрысқанына  қарамай, аттан 
түсіп,  үстімдегі  киімдерімді шеше  бастаған 
болатынмын. 

Азынаған  Жамбастың дауысы қатты  
шықты.  Жалт  қарасам,  о тоба,  менің 
Жамбасым,  қазақтың  өзіне  тартқан  
жүрекжұтқан ер  қазанаты  құлынға  
қарай  жүзіп  барады. Жәй  жүзіп  бара  
жатқан  жоқ, суға  тұншығып,  өмір 
мен  өлімнің арасындағы  сәбиді,  бала 
құлынды  құтқаруға  бара жатыр. Оқы-
ранған  дауысы  қандай керемет! Бұл  
әлемде қандай  қиын-қыс тау  жағдай 
болса да жақсылық  жасауға  орын  
бар,  әділеттікке орын   бар,  жігіттік  
мәрттікке орын  бар,  жанкештілікке 
орын  бар, қиналған  жандарға көмек  
көрсетуге  орын бар деп  үлгі  көрсетіп 
барады менің  Жамбасым! Жүзуі қан-
дай, шіркіннің! Ондай  жүзу әлемде  жоқ! 
Құлынға  жеткен  бойда,  құлынына  қалқан  
болған  Жамбас айғыр қалқалап аман-е-
сен алып  шықты  ағын  судан  құлынын.  
Қашан да баласына  деген ананың жүрегі 
ерекше  болады. Баласының тірі  қалғанына 
жүрегі жарылардай  қуанып, төбесі  көкке 
жеткендей  болып тұрған байтал биенің бота  
көздерінен жас парлап тұрғанды  көру адам 
баласына  бір  ғанибет. Ал, құлынды  құтқа-
рып  қалған ержүректі  азынаған Жамбас 
айғыр мен баласының аман-есен тірі  қалға-
нына   шексіз қуанып  тұрған  байталдың бас 
түйістіріп, бірінің-біріне ризашылдықтарын  
білдірулерін  тілмен   айтып  жеткізіп беру 
мүмкін емес. Оны  көру керек,  оны түсіну 
керек!  Елу сегіз  жасқа келген  Жақып  ағам 
егіліп  жылады.

– Біреуден естісем, сенбес едім. Өзім 
көріп, таң-тамаша  болып  тұрмын.     

Жамбас айғыр нағыз қазанат  екен. Оған 
бүгін көзім анық жетті. Заманында  қазанат-
тар мына Алтайдан – Атырауға, Ұлытаудан 
– Алатауға  дейін  созылып жатқан   Ұлы  Да-
ланы ерлікпен қорғаған батырларымыздың 
сенімді серіктері,  қолқанаттары  болған. 
Осындай  қазыналары  болғанда  халқымыз 
қор  болмаған. Сол жерде ағынан  жарылған 
айтулы атбегі Жақып аға: «Өзің де және  
өзің жаныңдай жақсы көретін  қазанатың 
«Жамбасың да» аман-сау жүріңдер» деп   ақ 
батасын берді.

Кешкі ет желініп, соңынан шай ішіліп  
болған  соң, Әлібек  бауыр   әңгімесін  одан  
әрі  жалғастырды. Жамбасымның елден ерен 
осы ерлігі туралы сыр шертуді  жөн көріп 
тұрмын. Бұл  оқиға 2008 жылдың  қоңыр 
күзінде, қараша айының ортасында  Қалба  
тауларының  бойын да,  Сібе  көлдерінің жа-
нында болды. Ол кезде қожайынымыз  осы  
өлкенің байы Ерік  Шерубаевтың үйірінде  
мыңға  жуық  жылқылар, нақтырақ  айтсам,  
33 үйірге  бөлінген 950 бас құйма тұяқты-
лар бар еді. Таңертеңгі тоғыздар шамасында  
«Қарақос та» шай ішіп отырғанбыз. Алыстан 
келе  жатқан   қалың жылқының  дүбірі  анық  
естілді.  Не болып  қалды – деп далаға   атып 

шықтық. Қарасақ, Көктаудан асып,  бүкіл 
табын біз отырған ойпатқа қарай дүркіреп 
келеді. Арттарынан арнайы біреулер  қуып, 
айдап келе  жатқандай. Ерттеулі тұрған 
аттарымызға  міне салып, табынға  қарай  
шаптық. Бірден көзіме шалынғаны,  менің 
қазанат тұқымды   қазанатым Жамбасым  бір 
өзі  мың бас  жылқыны тай-тұяғына  дей-
ін  қалдырмай қайырып, шашау шығармай  
айдап келеді. Екі  көзі  қанталап,  жалы  
күдірейіп кеткен. Азынаған айғыр  дауысы  
жер   жарады. Оған әбден  бағынған  табын 
айдаған  жағына  қарай ағылуда.

–  Жігіттер, түсініп тұрған  боларсыздар, 
Жамбас жайдан-жай бүкіл  табынды осында  
айдап келмейді.  Мұнда  бір  құпия  жатыр.
Үлкен  қауіп  болған. Төрт аяқты не болмаса  
екі аяқты жыртқыштардан шабуыл  болған 

сияқты. Сендер  табынды   қайырып,   осын-
да  қарай тұрыңдар. Ал,  біз  Қанат  екеуіміз 
басына  барып, не болғанын   көріп  қай-
тайық? – дедім.

Тың аттарға жол алыс емес. Жарты  сағат 
болар-болмаста біздің табын жайылатын  
жайылым алаңы алақандай көрінетін жотаға 
желіп жеттік. 

Алыстан бірін-бірі сүйемелдеп келе  
жатқан   екі  адам көрінді. Оқиға  былай  өр-
біген.  Жартас ауылының Расул  және  Төкен 
атты екі ұрысы   жылқы  ұрлау үшін арнайы  
жоспар  құрады. Әр  табында  оқшауланып,  
шеткерірек  жүретін  бір  үйір  болады. Біз-
дегі  сондай топ Марқакөлден келген қаба  
тұқымынан тараған биелер мен байталдар 
бәрі де Жамбастың қарауында болатын.

Межеленген күні таң  атар-атпастан екі  
ұры осы үйірді «Көктаудың» етегімен, «Бай-
шы» шатқалының  бойымен  қуып  отырып,  
ит мұрыны  көрінбейтін ну орман тоғайлы 
«Заемка» аталатын терең сайға  тығып  тас-
тамақ. Сосын  сол жерден  мал  алумен 
шұғылданатындарға  сатып  отыру. 

Мүгедек  болып қалған Расул ұрының  
айтқаны: «Бәрі  аяқ астынан  болды. Өзім не 
болып қалғанын түсінбей қалдым. Бір  қап-
талынан жылқыларды айдауға  кіріскенім  
сол еді,  құлан мойнын  кере  созған,  жалы  
күдірейген, алып  торы айғыр бірден  менің 
астымдағы  аттың  мойнын   қыршып түсті, 
сосын екі  аяғын  тік  көтеріп  аттың  үстінде-
гі маған шабуылдады. Сол  көтерілген бой-
да сол аяғымен оң  жақ қабырғамнан ұрды. 
Содан арғысын  білмеймін. Есімнен  танып  
қалыппын. Тек  есімде  қалғаны, екі аяғын 
тік көтеріп  шабуылдағандағы көзқарасы 
әлі  көз алдымда. Сен не істеп жүрсің  де-

ген адамның  көзі. Оттай жанып тұрды».
Екінші ұры Төкеннің айтқаны:  

«Расулдың дауысы өте қатты  шықты. 
Аяқ астынан оған  не болып қалды 
екен, астымдағы  атымның жүрісін 
жылдамдатып, дауыс  шыққан  жерге  
жетіп  келдім. Бұрын-соңды мұндайды 
көргенім  жоқ. Дене бітімі  ірі, есік пен  
төрдей, таудай  десем де болады, жалы 
күдірейген алпауыт торы  айғыр   екі  ал-
дыңғы аяғын боксшыларша қайшылап, 
Расулды бір ұрып аттың үстінен ұшы-
рып  түсірді.  Сосын маған қарай тұра 
ұмтылды. Сол екпінімен, бойындағы 
бар  күшімен келіп бізді қағып, жайпап 
өтті. Атымыз екеуіміз омақаса  құладық. 
Жануар жаяу адамға тиіспейді екен, дір-

дір етіп тұрған маған жоламай, мен мінген 
атты қуа жөнелді. Ол бейшарада жан жоқ, 
сайға қашып  тығылды.  Содан бері  ұрлық  
жасасам  желкемнің  шұңқырын  көрейін 
деп, Жартас пен  Өскемен қаласының ара-
сына таксист  болып   жүрмін».

 Жамбастың болат  тұяғы ұры  Расул-
дың  төрт қабырғасын сындырып, ішкі 
құрылысына зақым келтіреді. Ол Өскемен  
қаласындағы  облыстық ауруханада алты ай 
емделіп,    үш операция жасатады. Екінші 
топтағы мүгедек  болып  қалады. «Ұрлық  
түбі  – қорлық» деген  осы емес пе?

Осы оқиғадан кейін жылқышы жігіттер 
Жамбас айғырымды «Мыңбасы» деп атап 
кетті. 

Сәдібек  ТҮГЕЛ.

Жамбас айғыр
(Болған  оқиғаның  ізімен)
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«Нәзіктік атаулының жиынтығы – ананың алақаны»
   В.ГЮГО.

Тұрмысқа шығарда алдымызда өзге отбасы, басқа өмір 
күтіп тұрғанын кей кезде біз естен шығарып алатын сияқ
тымыз. Мен де үйімде бетімнен ешкім қақпай бойжеттім. 
Уақыты келгенде тұрмысқа шықтым. Келін болдым. Енем, 
атам бар. Атам өте жақсы кісі. Бірақ енеммен бірден тіл 
табыса алмадым. Қай ісіме де сынап қарайтын. Осыны өзім 
сезіп жүрсем де ештеңе демедім. Себебі, үйден кетерімде 
анам емес, әкем: «Қызым, басқа жерге кетіп барасың. Бұл 
өз таңдауың. Бізді ұялтушы болма. Бұл үй сен үшін енді 
тек төркін жұрт. Барған үйіңді өз үйім деп қабылда» деді. 
Осы сөздер жадымда. Енем қатты сөздер айтса, ешкімге 
білдірмей, бөлмеме кіріп жылап та алатынмын. 

 Осылай бір жыл да өте шықты. Басында қамықтым. 
Көп ұзамайтын шығармын десем де жолдасым қолдады. 
Қолдағанда анасына қарсы шығып, мені жақтау емес. 
«Шыда, мамам негізі мейірімді адам» деп айтатын. Бірақ 
ешқашан арамызға араласқан емес. Бірде жолдасым атам
мен алыс сапарға кетті. Үйде енеміз екеуміз қалдық. Осы 
бір айдың ішінде біз жақындасып кеттік. Бірге дүкен ара
лап, үй шаруасын да бірге атқарып тастадық.  

Енді ойлап қарасам, мен ол кісіні мүлде танымайды 
екенмін. Тек жолдасыма ғана сыр ашып, оқшаулана бе
ретінімді түсіндім. Егер ене мен келін арасы жақсарсын 
десеңіз, ақыл сұрап, сырласуға қадам бастау керек екен ғой. 
Осы кезден бастап арамыздағы бір белгісіз суық сезім еріп, 
жақын болып кеттік. Сөйтсем, осының бәрін сезіп, көріп 
жүрген атам әдейі баласын ертіп алыс жолға кеткенін 
кейін білдім. Атамның шешіміне мен риза болдым. 

Қазір аяғым ауыр. Енем бұрынғыдай емес. Екеуміз 
емінеркін сөйлесе береміз. Менің айтпағым, қыздар, 
құрбылар бар кінәні өзгеден іздегенше, отбасы құрған 
соң өзіміз де алғаш қадам бастап, кішірейіп, сәл де болса 
мейірім ді бола білгеніміз жөн сияқты. Қалай ойлайсыздар? 
Сыр бөлісейік. 

Сәлеммен, Назым. 

Көптен күткен көктем де жақындап қалды.  
Жаңа оянған табиғатпен қатар қыз-келіншек-
тердің де құлпыратын кезі. Өз басым әдемі көй-
лек пен жарқын бет күтімін көктемнің ажы-
рамас бір бөлігі деп санаймын. Алайда, қыстың 
қытымыр суығынан қасаң тартып, құрғап 
шыққан бет терісіне көктемде айрықша 
күтім қажет. Сол бет терісінің құрғап қала 
беруінен зардап шегушілердің бірі менмін. Сон-
дықтан, үнемі бет терісінің құрғап, қабыр-
шықтанып қала беретінінен әбден шаршадым. 
Сондайда не жағарыңды білмей, әр нәрсені бір 
алып, қажеттісін, нәтижелісін таппайтын кез-
дер болады. Косметологқа барайын десем, қалтам 
көтермейді. Мүмкін бұған сіздер көмектесерсіздер?

Маржан ТАЛҒАТОВА.
Қостанай қаласы.

– Жанар ханым, осы күнге жету үшін талай тер 
төктіңіз. Қазір сол күндерді жиі еске аласыз ба?

– Мен үйдегі 9 баланың бел ортасында туғанмын. 
Ел ішінде ақша жоқ, бірақ күн көру керек. Сол кез-
де қыз басыммен алыс жолға шығып, зат тасыдым. 
Апталдай ер азаматтардың өзі отбасын асырауға 

қауқары жетпей қол қусырып, үйде отыратын. Сол 
шақта шыны керек белді буып, қыз-келіншектер 
жолға шықты. Бала-шағасын асырады. Жас болған 
соң ба, қай істі де күліп жүріп істейтінбіз. Содан шығар 
қиналған сәттерім ақталып, еңбектің жанғанына қу-
анамын. Бауырларым қолқабыс етті. Әйтеуір осы істі 
тастамай алып шықтық. Әрине, ешкім маған дайын 
асты бермеді. Таза өз еңбегіміз. Сол үшін де мақтана 
аламын.

– Еңбегіңіздің жемісі – өз қолыңызбен тұрғы-
зып, тұсауын аймақ басшысы ауданға келген 
сәтінде кескен аудан орталығындағы сауда үйі 
осы өңірдің көркі деседі.

– Сәті солай болды. «АльфаНұр» деген екі қабат-
ты сауда орталығым бар. Аудан бойынша ірі сауда 
ошақтарының бірі деуге болады. Жалпы мен осы 
Аманкелді ауданында ең алғаш дүкен ашқан кәсіп-
кермін. Ол дүкеніміз де жұмыс істеу де. Халыққа бар 
жағынан қызмет көрсетеміз. 15 адамға жұмыс беріп 
отырмын. Бауырларымның барлығына көмек бердім. 
Оқыттым, жетеледім. Бәрі де еңбектің арқасы. 

– Десе де әйел бақыты – отбасы демекші... 
– Қанша жерден мықты болсақ та, ең алдымен, 

мен әйелмін. Сауда саласында жүріңкіреп қалдым ба, 
апаларың тұрмысқа кештеу шықты. Екі ұлым, жолда-
сым бар. Әйелге тән бақыт бір басымда бар деп ай-
тып, шүкіршілік етемін. Қазір енді жасым елуге келді 
(күліп). Тың ойларым көп болғанымен осы кәсібімді 
тап-тұйнақтай етіп, атқарсам деймін. 

– Кезіндегі сіз сияқты кәсібін бастап жүрген 
жастар көп бүгінде. Жетістікке жету үшін не қа-
жет?

– Еңбек, еңбек, еңбек. Тек ерінбегенде ғана мақ-
сатқа қол жеткізуге болады. Кейбіреулер төтеннен 
келген пайдаға кенеле қалатын шығар. Ал кәсіпкер 
ретінде айтарым, әр адам, ең алдымен, өзіне сенуі 
қажет. 

СУРЕТТЕ: кәсіпкер Жанар Шөптібайқызы.

Лариса, «Максимум» сұлулық салонының косметологы:– Беттің жиі қабыршықтануы іштегі ағза-
дағы өзгерістерге де байланысты болуы мүмкін. Ол 

үшін бауыр, асқазанға көп мән беру керек. Сондықтан, 

дәрігерге қаралып, ішкі ағзаны бір тексертіп алған да жөн. 

Ал, бәрі ойдағыдай болса, кез келген жақпа майларды жаға 

бермей, ең алдымен, жылына бір рет болса да косметолог 

маманның көмегіне жүгінген абзал. Жалпы, бет терісі қатты 

құрғап кетпес үшін күніне таза суды көбірек ішкен дұрыс. 

Қыздар косметологтарға бармайды. Негізі маманға жүгіну-

ді әдетке айналдырған жөн. Біз бетті тазартамыз, мұрын 

үстіндегі қара нүктелерді де аламыз. Бетіңіздің терісі 

тазарып, бір қабығы (өлі қабық) алынады. Мүмкіндік 

болса, косметологқа барған жөн. Бұл кезде теріге 
ультрадыбысты тазалау мен пилинг артық 
етпейді. Көктемде мезотерапия мен мас-

саждың да пайдасы зор.

Бет терісі құрғаса 

Ене әзірейіл
 

емес

Нарық жылдарында ел іші 

қатты қиналды. Сол шақта қолдарына 

ала дорба арқалап, 
алыстан зат әкеліп, сатып, 

тиыннан тиын құрап, кәсіп қылғандар аз болмады. 

Соның дені нәзік жандар еді. Жанардың сол кезде жиыр-

мадан асқан кезі. Үлкен-үлкен сөмкелерді талай тасыды. 

Ауылдан ауылға. Астында көлік жоқ. Талай жолда 

да қалды.  Қазір Аманкелді ауданындағы ірі сауда 

ошағының иесі. Саудада жүріп, көп қиындық 

көрсе де, өмірде де ештеңеден кеш 

қалмады.

БИЗНЕС ЛЕДИ

    Амакелдіде  алғаш  дүкен 
       ашқан  кәсіпкер



15
26 аќпан 2016 жыл

Елдіњ туы жыѓылмас, тілдіњ туы жыѓылмай.
                                                                       Ќадыр МЫРЗАЛИЕВ.

 Бетті єзірлеген  Мнауара ЌАБДРАХМЕТОВА

"Сμз єлемінде" жарияланѓан материалдарѓа ќатысты пікірлерін айтып
хабарласќан белсенді оќырмандарымызѓа алѓысымызды айтамыз.

Тіл мєселелері туралы ойларыњыз болса, жазыњыздар, хабарласыњыздар.

Елді ала тайдай б‰лдірген
Ж±ртты д‰рліктіріп, абыр-

сабырѓа душар еткендерге осы
сμз ќолданылады. Б±л сμздіњ
ќалай шыќќаны туралы ќазаќ-
тыњ атаќты ѓалымы Шоќан
Уєлиханов жазѓан. Ќашќария
сапарында ж‰рген Шоќан
Ќ±лжа ќаласындаѓы бір ойрат
ќартынан  ќалмаќтар мен ноѓай-

лы ќазаќтары арасындаѓы соѓыс
туралы осы єњгімені естіген.

Ќалмаќтар т±тќиылдан
шабуыл жасап ноѓайлы ќазаќ-
тарын абыржытып, б‰лін-
шілікке ±шырата берген. Бір
к‰ні кешке байлаудан босанып
кеткен ала тай ауылды айнала
шауып, малды ‰ркітеді.

С у  м иС у  м иС у  м иС у  м иС у  м и
Су  ми – аќылы жоќ, ми-

сыз деген маѓынада айты-
лады. Кейде ±рысќандар
сμз арасында "су ми" деп
ќалады. Ал іс ж‰зінде
мидыњ 80 пайызы судан
т±рады.

Асќаќтай

бер,

ана

тілім!
Туѓан тілім ќандай єсем –
Тас б±лаќтай тазалыѓыњ.
Естіледі ќ±лаѓыма,
Сыњѓырлаѓан ѓажап ‰ніњ.
Сені с‰йіп, саѓынатын
Мен даланыњ ќазаѓымын.
Сенсіз μмір с‰ре

алмаймын,
Мен осыны аныќ білдім.
Сен ќиянат кμрмесін деп,
Жігерімді жанып ж‰рмін.
Асќаќтай бер, Ана тілім,
¦йтќысы боп барлыќ

тілдіњ.
Г.БАЙМ¦ХАНОВА,

Мичурин орта
мектебініњ

ќазаќ тілі мен єдебиеті
пєні м±ѓалімі.

Мемлекеттік тілдіњ
мєртебесі ‰лкен

Б‰гінгі тањда ќазаќ тілініњ ќолданылу аясы кењейді. Іс ќаѓаздар ќазаќ
тілінде ж‰ргізіліп, барлыѓы болмаса да μзге ±лттыњ кейбір балалары ќазаќ
мектептерінде білім алып ж‰р. Б±ѓан Елбасымыздыњ ж‰ргізіп отырѓан
саясаты себеп болуда. Соѓан орай мемлекеттік тілдіњ мєртебесі биіктеп
келеді.

Ќазаќ тілі – бай тіл. Сμздік ќоры да, терминологиялыќ т‰сінігі де кμп.
Сондыќтан жаратылыстан берілген ана тіліміздіњ одан єрі мєртебесініњ
μсуіне, ќоѓамдыќ ортада кењінен ќолданылуына барлыќ ќазаќстандыќ-
тар атсалысуы ќажет деген ойдамын.

Єрине, ќазір бєрі бірдей ќазаќ тілінде сайрап ж‰р деп жалѓан айтуѓа
таѓы болмайды. Біраќ та б±рынѓыдай емес, б‰гіндері ќазаќ тілі жања
дєрежеге ие болды деп маќтанышпен айтуѓа болады. Мемлекеттік тілде
т±рѓындарѓа ќызмет кμрсетіліп, ќ±жаттар ќазаќ тілінде толтырылуда.
Елбасыныњ жарќын саяси баѓыты ќазаќ тілініњ биікке самѓауына серпін
беріп отырѓаны бірден бір себеп деуге болады.

Болашаќта ќаладаѓы сауда орындарыныњ атаулары, жарнама бил-
бордтары таза ќазаќ тілінде жазылса ќ±ба-ќ±п болар еді. Б±йыртса, б±л
к‰нге де жетерміз. Жалпы мањдайшаларда жазылатын атаулар мен
ілінетін жарнамалардыњ мемлекеттік тілдіњ дєрежесін кμтеруге ыќпалы
бар екенін айта кеткен жμн. Сондыќтан сауда орындары ќожайындары
мен жарнама ілуші компаниялардыњ "μзім білемге" салып, єркім μз де-
генін жасамай, керісінше, ќазаќ тілініњ мєртебесін кμтеруге бір кісідей
атсалысса н±р ‰стіне н±р. Мемлекеттік тіл к‰н тєртібінен т‰сетін мєселе
емес. Біраќ айта-айта жауыр ќылмай, єр адам μз дењгейінде ќазаќ тілініњ
дами беруіне себепші болѓаны жμн.

Г‰лшат НИЯЗБЕКОВА,
Алтынсарин негізгі мектебініњ   ќазаќ тілі мен єдебиеті пєні

м±ѓалімі.
Ќостанай ауданы.

ТАНЫС С¤ЗДЕР Т¤РКІНІ

ЌАНАТТЫ С¤З

БІЛГЕНГЕ – МАРЖАН

Ќорыќќан ќазаќтар ќонысын та-
стай ќашады. Кейін байќаса,
шапќан жау жоќ, елді б‰лдіріп,
малды ‰ркітіп ж‰рген ала тай
екен.  Содан былай халыќ: "елді
ала тайдай б‰лдірген" деп
мєтелдеп кетіпті.  (Н.Тμреќ±-
ловтыњ "Ќанатты сμздер" кіта-
бынан).

ЌАЙТАЛАП
К¤РІЊІЗ

Жањылтпаштар
Ќосал атам ет асатады,
Ет асатса неше асатады?
Ќосал атам ет асатады,
Ет асатса бес асатады.

* * *
Шілікті шаптым,
Жілікті астым.
Шілікті жаќтым,
Жілікті шаќтым.

ЌЫСЌАША

 Халќымызда "соѓым" (кей жерлерде "соѓым басы") атала-
тын малды сою рєсімі бар. Біз оныњ т±рмыстыќ-шаруашы-
лыќ мєніне ѓана ‰њіліп ж‰рміз. Шын мєнінде ол  – ежелгі
замандардаѓы он екі жілікке бμлшектеу арќылы "жіліктеме"
‰лестіру жоралѓысы. М±сылманша айтќанда – ќ±рбандыќ.
Бертін келе ол таза т±рмыстыќ мазм±нѓа ие болып, ќысќа ет
єзірлеу ‰рдісі болып кетті. Басќа жаѓынан алѓанда, соѓым
наурызда туѓан Жыл кейпініњ ѓ±мыр кешіп бітуі ѓ±рпын паш
еткен болуы керек. Жылдыњ соњѓы ‰ш айында осындай
‰дерісті бастан кешкен ескі жыл ќарѓа айналып, еріп, кел-
меске кетеді де, оныњ суынан Наурызда жасыл шμп немесе
жас тμл болып табылатын жања жыл туылады. Жылдыњ б±л
жазѓыт±рѓы маусымы ќазаќтарда Жылтоќсан деп аталѓан.
Б±л жылдыќ айналым межесін айќындайтын т‰ркілік тер-
мин. Ал жылдыњ μзге маусымдары ретімен – Жазтоќсан,
К‰зтоќсан жєне Желтоќсан деп аталѓан. (С.Ерѓали. Т‰ркілік
жыл маусымдары).

"Ару" сμзін єйелдер ќауымына арнап кμп
айтамыз. Десек те, осы сμздіњ т‰п

маѓынасын, шыѓу тегін кμпшілігіміз біле
бермейміз. "Ару" сμзін ертедегі ќазаќ

єдебиетінен жиі кездестіреміз. Б±л сμздіњ екі
±ѓымда ж±мсалатынын білдік. Ол туралы

Р.Сыздыќова μз ењбегінде былай дейді.
"...бірі – єйел, ќыз деген сμздерден б±рын
т±рып, "с±лу, с‰йкімді", "абзал, ардаќты"
дегенді білдіреді немесе жеке т±рып "с±лу

ќыз, с‰йікті єйел" деген мєнде ж±мсалады".
Алѓаным Єли аѓаныњ ќызы еді,

Ќас арудыњ μзі еді.
Мањдайы к‰нге тимеген,

Желге шашы ‰рмеген,
Серпіліп адам бетін кμрмеген, – дейді Доспамбет

жырау. Оѓан ќоса, XV-XVII ѓасыр єдебиетінде ару
ат, ару ±л, ару батыр деген тіркестерді

кездестіреміз.
"Аќтабан ару торы ат жайлаѓан" деп Шобан

жырласа, Шалкиіз:
Айс±лудыњ ару Єметі т±рѓанда,

Айсаныњ ару ±лы Ќолай бар, – дейді. Б±л
‰зінділерде ќандай мєн бар? "Ару торы ат", "ару

Ємет" деген б±л тіркестерде ат пен адамныњ сынын
білдіріп т±р. ¤з дєуірінде тіркескен сμздіњ

семантикасына байланысты "ару" сμзініњ де
маѓынасы сєйкесінше μњ алып отырѓан. Ару жігіт

дегеніміз с±лулыѓына емес, батырлыѓына
байланыстырып айтќан. Ару ат деп ж‰йріктігін

баѓалап ќойѓан сыны. Б‰гінгі тањда ару ат, ару жігіт
деген тіркестер біз ‰шін жаттау болуы м‰мкін.

Ару сμзі єйелдерге ќатысты сμз болѓанымен,
ертеректе "пєк, таза, кіршіксіз" деген жєне діни

±ѓымдаѓы "єулие, ие", осылардан барып, "игі,
мінсіз, игілікті, асыл" деген ауыспалы маѓыналары

пайда болѓан. Сондыќтан кμне т‰ркі
ескерткіштерінде арыѓ тон (таза киім), аруѓ азуќ

(адал тамаќ), ќылќы аруѓ (мінез-ќ±лќы игі), ару
к‰м‰ш (таза, ќоспасыз к‰міс) деген тіркестерді

кμруге болады. Б±л сμз тегі тек т‰ркі емес, т‰ркі-
монѓол тілдеріне ортаќ ежелгі сμз болуы керек.

¤йткені, монѓол тілінде де ариг сμзі "таза" мєнін
береді. Монѓолша ариг ус – ауыз су (таза, ішуге

келетін су), ариун 1) киелі, єулие, таза, адал;
2) ‰сті-басы таза ж‰ретін деген маѓыналарды

білдіреді екен.
Ару (ары) сμзініњ "таза" маѓынасы ќазаќ тіліндегі

арылу етістігінде де саќталѓан. Арылмаќ  сμзі
ќазіргі т‰ркі тілінде екі т‰рлі ±ќсас мєнде

ж±мсалады екен: бірі "тазару, таза болу" деген жєне
"аурудан сауыѓу, жазылу" деген маѓыналарда.

Татар тілінде де ару – "таза", арулыќ – "тазалыќ",
аруламаќ – "тазарту" деген маѓына берген.

Демек, т‰бі бір т‰ркі тілдеріне ортаќ осы бір "ару"
сμзініњ маѓыналары бір-біріне аса жаќын екен.
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Жігітті кμркінен таныма, сертінен таны.
Бауыржан Момыш±лы

АлАлАлАлАл,,,,, сіз сіз сіз сіз сіз
не сыйлар едіњіз?не сыйлар едіњіз?не сыйлар едіњіз?не сыйлар едіњіз?не сыйлар едіњіз?

8-наурыз  мерекесініњ ќарсањында барлыќ нєзік жандылардыњ  жаќындарынан сыйлыќ к‰тетіні
белгілі.  Бірі баѓалы гаућартас пен алтын алќаларды ќаласа, екіншісі, киім-кешек, ‰шіншісі г‰л
шоќтарын сыйлаѓанды ±натады. Ќандай сыйлыќ болмасын, аќ ж‰рекпен, ізгі ниетпен тарту етілсе
болѓаны. Адамдардыњ бір-біріне деген кμњіл-ілтипатыныњ μзі жетіп жатыр.

"Kompetenz" СК аќпараттыќ-талдау орталыѓы μткізген сауалнамаѓа сєйкес, ќазаќстандыќтар
8-наурызда ж‰регіне жаќын нєзік жандарѓа сыйлыќ алуѓа орта есеппен алѓанда 9360 тењге
ж±мсайтын кμрінеді... Сондай-аќ, сауалнама ќорытындысына сєйкес, ерлердіњ кμбісі (34%)
єйелдерге г‰л, 19% – иіссу мен опа-далап т‰рлерін, 12% – т±рмыстыќ техника мен заманауи
гаджеттер, 11% – сыйлыќ сертификаттар, 4% – єшекейлер мен баѓалы б±йымдар, 2% – туристік
жолдама, 0,5% -– кμлік, 4% – басќа нєрселер сыйлайды екен.

Мен, Олжас Сєлімжан±лы Ѓалымжа-
нов Ќараѓанды облысыныњ Майќ±дыќ
ауданында 1997 жылы д‰ниеге келдім.
Ќараѓанды ќаласындаѓы кμп салалы гу-
манитарлыќ-техникалыќ колледжінде
баѓдарламашы мамандыѓын игердім.
Ќазір єскери билетсіз жігіттерге ж±мысќа
т±ру ќиындап кетті ѓой. Сμйтіп, Отан ал-
дындаѓы борышымды μтеуге Ќостанай
облысына келдім.

Сіздердіњ газеттеріњіз арќылы жыраќ-
та меніњ єр к‰німді к‰тіп ж‰рген анам Са-
ѓатова Ѓалияѓа жєне Ќараѓанды облы-
сында т±ратын аѓайын-туыстарыма
сєлем жолдаймын. Ата-анањнан алыста
ж‰ріп, ќадірін біліп, саѓынады екенсіњ.
Жаќында 30-ќањтарда  ЌР ¦лттыќ ±ланы
№6697 єскери бμлімінде салтанатты

Егемен
елдіњ ќорѓаны

ЖАС САРБАЗ

Сіздердіњ газеттеріњізден "Жас
сарбаз" айдарыныњ ашылѓанын
кμріп, ќуанып ќалдым. Мен де
алыстаѓы туѓан-туыстарыма сєлем
жолдауѓа ќолыма ќалам алдым.
Осыдан екі ай б±рын Ќараѓанды
облысынан Ќостанай ќаласындаѓы
ЌР ¦лттыќ ±ланы №6697 єскери
бμліміне єскери міндетімді μтеуге
келген едім. Енді аз-кем μзім туралы
айтып μтейін.

Дарханныњ б±л
сауалына орай,
ќаламыздаѓы
"Уромед"
медициналыќ
орталыѓыныњ
тєжірибелі уролог-
андролог дєрігері
Смадияр Игимбаев
жауап береді:

– Б±л ауру туа бітті
жєне ж‰ре пайда бола-
тын сырќат. Варикоце-
ле – ер азаматтардыњ
жыныс м‰шесінде, єсі-
ресе ±мадаѓы ќан та-
мырларыныњ кењеюі. Б±л ауру кейде ер
адамдарда жасμспірім жастан  бастала-
ды. Ол кезде ±ма тамыры кењіп, ісіп ке-
теді. Ж‰ре пайда болѓаны кμбіне ауыр
кμтергенніњ салдарынан туындайды. Ва-
рикоцеленіњ асќынуы кезінде ±рыќтыњ

да белсенділігі тμмен-
дейді. Егер б±л ауруды
дер кезінде емдемесе,
бедеулікке єкеліп соќ-
тырады. ¤йткені ата-
лыќ безге ќан барма-
ѓандыќтан, ќан айна-
лымы μзгеріп, жыныс
м‰шесіне  де єсерін ти-
гізеді. Ауруды емдеу-
діњ бірден-бір жолы –
ота жасату. Жалпы, ер
азаматтардыњ дєрігер-
ге ќаралуда немќ±рай-
лылыќ танытатыны
жасырын емес. "Ау-
руын жасырѓан μледі"

демекші, ќандай сырќат болмасын дер
кезінде дєрігерге ќаралѓан абзал. Сон-
дыќтан, жас жігітке де айтарым, опера-
циядан ќорќып, бас тартудыњ ќажеті жоќ.
Ал, ота жасатпаса, онда болашаќта
±рпаќсыз ќалуы єбден м‰мкін.

БІЛГІМ КЕЛГЕН БІР С¦РАЌ

Ќ±рметті редакция! Меніњ жасым 18-де. Былтыр єскерге шаќырылу кезінде
арнайы медициналыќ тексерістен μткенде маѓан варикоцеле деген диагноз
ќойды. Соныњ салдарынан єрі басќа да сырќаттарымныњ бар болуынан єскерге
алмай ќойды. Маѓан еркектерді ќарайтын маманѓа кμрінуге кењес берді. Біраќ,
єлі дєрігерге аяќ басќан жоќпын. Кењес, баѓыт-баѓдар беретін єкем де жоќ. Ал,
біреулерден естуімше, б±л ауруды емдеу ‰шін тек ќана операция жасату керек
дейді. Сол ќаншалыќты рас, олай болѓан к‰нде де ота жасатпауыма бола ма?
Осыны арнайы маманнан біліп берсењіздер екен.

Дархан ЕСМ¦РАТ.

Маман кењесіне зєрумін

 Есенѓали ЌОЙБАЃАРОВ,
36 жаста:

Єбдумєлік ОРЫНТАЕВ,
 21 жаста:

– Єзірге с‰йіктім жоќ.
Сондыќтан анама, єпке-

ќарындастарыма сыйлыќ жасаймын.
Аѓаларыммен бірге ќ±ттыќтаймыз. 7-8-
сыныпта ж‰рген кезде ќаѓаздан кμп г‰л
жасап, сыйлайтыным есімде. Студент
кезімде шєкіртаќымды жинап, алтын
ж‰зік алып барѓанымда анамныњ ќуанѓанын айтсањызшы! "Ба-
лам-ау, μзіњ студентсіњ, м±ныњ не?" деді. Десе де, есейген кен-
же ±лыныњ ‰лкен сыйлыѓын ќуана ќабылдаѓаны кμз алдымда.
Ал осы жылы не сыйлайтынымды єлі ойластыру ‰стіндемін.

– Мереке
к‰ні ќолдан
к е л г е н ш е
жаќсы сый-
лыќ сый-
лауѓа тыры-
самын. Ќыз-
дарым мен
жарым ќан-
дай сый жасасам да ќуанады. Бас-
тысы, шын ниетпен болса болѓаны.
Кμбіне с±лулыќ салондарына сер-
тификаттарды тарту етемін. Одан
ќалды бєріміз бірге ќыдырамыз.
Осылай бір к‰нді μткіземіз. Барлыќ
єйел затын келе жатќан кμктем ме-
рекесімен ќ±ттыќтаймын!

Димаш К¤ШЕКОВ,

13 жаста
– Жыл сайын єкем екеуміз

мейрам к‰ні анамды ќ±ттыќтап,
ас‰йге кіргізбей, ыдыс-аяќты
μзіміз жуып, ас мєзірін де
μзіміз дайындаймыз. Ал, мек-
тепте жеребе тастау арќылы
ќыздарѓа сыйлыќ жасаймыз.
Кμбіне μз ќолымыздан жасал-
ѓан г‰лдерді сыйлаймыз.

Саятай ЖОЛЫМБЕТ,

19 жаста:

– Єрбір азамат анасы алдындаѓы
ќарызын ешќашан да μтей алмайтыны
белгілі. "Анањды Меккеге он рет арќа-
лап барсањ да, парызыњды μтей алмай-
сыњ" деп, бекер айтылмаѓан ѓой. Ќазір
анамнан жыраќта ж‰ргендіктен тек те-
лефон арќылы ќ±ттыќтай аламын. Со-
нымен ќатар, ќ±ттыќтау видеоролигін
жасап, интернет арќылы жіберу ойымда бар.

Елдос ТАЙЖАНОВ,

 27 жаста:

– Ананыњ ќуанышы ‰йдіњ бе-
рекесі ѓой. Олар ‰шін балала-
ры  ќ±шаќтап, мерекемен
ќ±ттыќтап жатса, онымен ешбір
сыйлыќ тењесе алмайды деп
ойлаймын.¤з басым аќ т‰сті
±натамын. Г‰л сатып алар кез-
де ж‰регім ќай г‰лге б±рылып
т±рса соны аламын. Біраќ
кμбіне аќќа ќ±мармын. Сондыќтан жарыма, анама б±л
к‰ні бір шоќ аќ раушан г‰лін сыйлаймын.

Сауалнаманы ж‰ргізген
Маржан БЕЙСЕНБАЙЌЫЗЫ, студент.

т‰рде ант ќабылдау рєсімі μтті. Енді, міне
єскери тєртіпке шыњдалып жатќан жайы-
мыз бар.

Біздіњ єскери міндетіміз ќоѓамдыќ ты-
ныштыќты саќтау, ќала кμшелерінде
ќоѓамдыќ тєртіпсіздікті баќылау. Єскери
міндетімді атќарѓан соњ ењбек жолымды
осы саламен байланыстырѓым
келеді. Бос уаќытымызда
шашка ойнап, газет-журнал-
дар оќимыз. Єр облыстан кел-
ген μзім ќатарлы жігіттермен
тез тіл табысып кеттім.

8-наурыз  мерекесініњ ќарсањында барлыќ нєзік жандылардыњ  жаќындарынан сыйлыќ к‰тетіні
белгілі.  Бірі баѓалы гаућартас пен алтын алќаларды ќаласа, екіншісі, киім-кешек, ‰шіншісі г‰л
шоќтарын сыйлаѓанды ±натады. Ќандай сыйлыќ болмасын, аќ ж‰рекпен, ізгі ниетпен тарту етілсе
болѓаны. Адамдардыњ бір-біріне деген кμњіл-ілтипатыныњ μзі жетіп жатыр.

"Kompetenz" СК аќпараттыќ-талдау орталыѓы μткізген сауалнамаѓа сєйкес, ќазаќстандыќтар
8-наурызда ж‰регіне жаќын нєзік жандарѓа сыйлыќ алуѓа орта есеппен алѓанда 9360 тењге
ж±мсайтын кμрінеді... Сондай-аќ, сауалнама ќорытындысына сєйкес, ерлердіњ кμбісі (34%)
єйелдерге г‰л, 19% – иіссу мен опа-далап т‰рлерін, 12% – т±рмыстыќ техника мен заманауи
гаджеттер, 11% – сыйлыќ сертификаттар, 4% – єшекейлер мен баѓалы б±йымдар, 2% – туристік
жолдама, 0,5% -– кμлік, 4% – басќа нєрселер сыйлайды екен.
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"Бермесе де бай жаќсы..."

Кезінде Кењестіњ,
Тμрелермен тењестім.
Егескенмен егестім,
Мен тегін адам емеспін.
Институтта сырттай оќыдым,
Профессорлардыњ миын

шоќыдым.
Сессияларда басымды ќасыдым,
Сосын дμкейлерге ќой тасыдым,
Єрине, жасырын.
Зоотехник деген мамандыќ

алдым,
Мал соњында ж‰ріп ќайтем,
Милицияѓа бардым.
"ОУР"-дыњ уєкілі болып

ж±мысќа кірдім,
"Майшелпек" сонда екенін білдім.
Ќылмыспенен майданды

бастап кеттім,
Кейбіреуін шекеден соѓып,

жасќап кеттім.
Негізінен "ОУР" деген

орыс  сμзі мыќты,
Т‰бірі "Ал ±р" деген

ќазаќ сμзінен шыќты.
¦рмасањ адам μлтірген

Сейіттіњ  араќ  туралы
"маќалдары"

Сейіт Кенжеахмет±лы араќќа єуестігі болмаѓан жєне араќ атау-
лыѓа ќарсы жандардыњ бірі болѓаны мєлім. Сол араќ туралы Сейіттіњ
кμп маќалдары бар. Торѓайѓа келген жазушылармен бір отырыста
Сыраѓањ Сейітке "Араќ туралы маќалдарыњ бар еді ѓой, соларды
таѓы айтып жіберші" деген екен. М±ны естіп ќалѓан Ѓафу:

– Сейіт шыраѓым, айтпай т±ра т±ршы, біз алдымен мынау стаќан-
даѓыларымызды алып жіберейік, сосын барып айтарсыњ, – дейді.
Сонда Сейіттіњ айтќан маќалдар мыналар екен:

* Нар жолында ж‰к ќалмас, ќазаќ жолында араќ ќалмас.
* Аѓайындыны араќ ќосады, абысынды шарап ќосады.
* Аќыл араќтан шыѓады, шырай шараптан шыѓады.
* Жарымаѓан жігіт бір жартысыз ж‰реді.
* Аѓайын тату болса, араќ кμп, абысын тату болса, шарап кμп.
* Алты аѓањ болѓанша, алты шыны араѓыњ болсын.
* Сыраныњ соњынан ішкіш ереді, ішкіштіњ соњынан пыш-пыш ереді.
* Араќ кμрсењ, аттан т‰с.
* Жігітке жетіж‰з грамм да аз.
* Ќызу еркек ќырыќ ќатынѓа ѓашыќ болады.
* Алќаш ќатын алты байды азсынады.
* Ж‰рген аяќќа ж‰з грамм ілінеді.
* Ауру ќалса да, араќ ќалмайды.
* Арыњ тμгілгеннен араѓыњ тμгілген жаман.
*Араќ ішкен арыстаннан да ќорыќпайды.
* Алтын басты шараптан, баќыр басты араќ артыќ.
* Араќ аќылѓа жол бермейді.
* Араќтан арым садаѓа, шараптан жарым садаѓа.
* Араќ ішкен аш болмайды.
* Ж‰з грамм ж±тпаѓан ж±маќќа бармайды.
* Жаман ќазаќтан жарты стаќан араќ ќалады.
* Араѓы бар ‰йдіњ арыѓы да тєтті.
* ¤летін бала молаѓа ќарай ж‰гіреді, μлетін адам араќќа ќарай

ж‰гіреді.
* Дос жылатып айтады, коньяк ќ±латып айтады, сыра с±латып ай-

тады.
 Жас±лан  СЕЙІТ¦ЛЫ.

Ќырыќтан асса да Кμбіктіњ б±л
μмірде т‰сінбейтіндері кμп-аќ.
Аќылыныњ аздыѓынан ба, кім
білсін, "ананыњ" да, "мынаныњ" да
мєнісін с±раумен ќ±рдасы Ќисыќ-
ты єбден ќажытты. Міне, б‰гін
екеуі таѓы да сμзге келіп ќалды.
Єњгімені Кμбік бастады.

– Осы меніњ ќазаќтыњ кμптеген
маќалдарына аќылым жетпей-аќ
ќойды, –  деді ол. – Не болса соны
маќалѓа айналдыра салады.
Мєселен, "Бермесе де бай жаќ-
сы, жемесењ де май жаќсы" –
дейді. Ал енді осы маќалды ќалай
т‰сінуге болады?  Подхалим бір
ќазаќтыњ байларѓа жаѓымпазда-
нып, сандалып айта салѓан сμзі
ѓой. Оны басќа жаѓымпаздар ќос-
тап ала кеткен. Сμйтіп, маќалѓа
айналып кеткен. Єйтпесе, осы ма-
ќалѓа айналатын сμз бе? Бер-
мейтін сарањ байдыњ несі жаќсы?

– ¤те керемет сμз, – деді Ќисыќ,
– маќал болуѓа μте лайыќты сμз.
Б±ѓан сеніњ тауыќтыњ миындай
аќылыњ жете ќоймайды. Б±л
сμздіњ астарында ‰лкен маѓына
жатыр. Мєселе – беруде емес,
мєселе – бай болуда деп т±рѓан
жоќ па? Ќарашы, ќазір елімізде
байлар ќалай ќμбейіп келе жа-
тыр. Яѓни, б±л ќоѓамымыздыњ
"бет-аузыныњ" т‰зеліп келе жат-
ќаны емес пе? "Бермесењ де бай
бол, бай бол, бай бол" – деп сен
сияќты жалањб±ттардыњ миын
ш±ќып т±рѓан жоќ па б±л маќал.
Неге бай болмайсыњ?

– Жарайды, – деді Кμбік, – бер-
месе де, бай жаќсы-аќ  болсын,
ал "жемесењ де, май жаќсы" де-
ген сμзді ќалай т‰сінуге болады?

– Б±л сμзді енді ќалай т‰сінсењ,
олай т‰сін. Тіпті т‰сінбесењ де
оќасы жоќ. Ќазекењ м±ны ±йќас
‰шін айта салѓан ѓой. Жемесењ де
май жаќсы, мінбесењ де тай жаќ-
сы, ішпесењ де шай жаќсы деп
ш±бырта беруге болады. Таѓы
ќандай маќалѓа аќылыњ жетпей
ж‰р?

– Б±л енді тура намысыња тие-
тін хулиган маќал. "Аузы ќисыќ
болса да, байдыњ ±лы сμйлесін"
– дейді. Кμрдіњіз бе, ±ялмай-
ќызармай адам правосын аяќќа
таптап т±р. Мен жалањб±т  болсам
да, аузым т‰зу ѓой. Мен неге
сμйлемеуім керек? "Ананыњ" аузы
ќисыќ, сонда да ол сμйлеуі керек.

Мен тегін адам
емеспін

Б±л да бір "подхалим" ќазаќтыњ
байларѓа жаѓымпазданып айта
салѓан сандалбай сμзі ѓой.

– Єй, Кμбік, – деді Ќисыќ аузын
ќисайтып, –   сенде бір т‰йір сана
жоќ, сенде дым жоќ.

– Не болып ќалды сонша?
– Єй, єумесер, сен осы маќал-

дыњ астарында не жатќанын
т‰сінесіњ бе? Т‰сінбейсіњ ѓой,
т‰сінбейсіњ. "Байдыњ ±лы
сμйлесін" дегенде екеуміз сияќты
сμйлескенді айтып т±рѓан жоќ ќой.
Байдыњ ±лы ќайда сμйлейді?
‡лкен мањызды мєселелер ќара-
латын жиналыстарда, ќасќалар
мен жайсањдар бас  ќосќан ‰лкен
тойларда, таѓы басќа сондай
‰лкен мєжілістерде сμйлейді.
Сμйлегенде б‰й дейді: "Ал енді
мырзалар мен ханымдар, мен єлгі
ќала басшысыныњ баяндамасын-
да єњгіме болѓан жетім балалар
‰йіне бес миллион тењге аудара-
мын". "Мен б‰гін 70  жасќа толып
отырѓан аѓамызѓа т±лпар
мінгіземін". Міне, "Аузы ќисыќ бол-
са да, байдыњ ±лы сμйлесін" де-
ген маќалдыњ астарында не жа-
тыр. Ал сеніњ т‰зу аузыњнан осын-
дай сμз шыѓа ма? Шыќпайды ѓой,
шыќпайды, сондыќтан да сеніњ
ќияли да ќ±рѓаќ сμзіњді ешкім
±ќпайды, ал байдыњ аузы ќисыќ
±лыныњ сμзін бєрі ќ±птайды. Вот,
мєселе ќайда! Таѓы ќандай ма-
ќалѓа миыњ жетпей ж‰р?

– Ми жетпейтін маќалдар кμп
ќой, – деді Кμбік. Мєселен, "Ал-
тын кμрсе, періште жолдан тая-
ды" деген не сμз? Періштеніњ ал-
тын алѓанын, жолдан тайѓанын
біреу кμріп т±рѓан ба? Осындай
негізсіз, аќылѓа ешќандай ќон-
байтын маќалдарды кімдер ойлап
табады?

"Мына аќымаќќа дауа жоќ
екен" деп ойлады Ќисыќ. ¤зін ке-
ремет бір єулиеге тењеп, ќатыр-
сам ќайтеді".

– О, ќасиетті Кμбік єулие, –  деді
Ќисыќ жын ±рѓандай айќайлап, –
о, данышпаным, "Періштеніњ ал-
тын алѓанын, жолдан тайѓанын
біреу кμріп т±рѓан ба" деп ќалай
тамаша айттыњ. Осы уаќытќа
дейін осындай с±раќ ќоюѓа бірде-
бір  пенденіњ аќылы жетпепті ѓой.
Єрине, кμріп т±рѓан ѓой. Кμрмесе,
айта ма?

Періште дегеніміздіњ μзі біздіњ

ќылмыскер т‰гіл,
Ќатыныњ да шынын айтпайды,
Ќасарысып ќайтпайды.
Сосын ±рдым, шыњѓыртып

т±рып бастым,
Аќыры ќылмысты аштым.
Прокурор ш‰йліккен соњ,
Алды-артыма ќарамай ќаштым.
Сосын "МАИ"-ѓа бардым,
Алатаяќ ±стап, алшањ бастым,
Шопырлармен майдан аштым.
Жолдыњ ќожасы мен дедім,
Штраф тμлейтін сен дедім.
Біразын аќша беруге ‰йретіп

 алдым,
Бермегендерге "трубка" ‰рлетіп,
"Массыњ" деп с‰йретіп алдым.
Осылай талай ќ±тырдым,
Аќыры т‰рмеге т‰сіп,

т±тылдым.
Кезінде Кењестіњ,
Тμрелермен тењестім.
Егескенмен егестім,
Мен тегін адам емеспін.

Абай ЌАЖИ.
Єулиекμл ауданы.

Еден жуушыныњ
монологы

¤згеріп ауыл єкімі,
Мектепке келді директір.
Шемішке сатќан ќатыны,
Кітапхананы билеп т±р.

Жан екен шыќќан ќатты есі –
Жања "команда" жасады:
Хатшысы –  туѓан єпкесі,
Інісі – орынбасары.

Ќарсылыќ оѓан болды айќын –
Найсапќа ќалай ж±ѓар кір.
А-ѓа Б ќоса алмайтын
¦лы мектепте "б±ѓалтыр".

Кенжесі – ќазір жас маман,
Басталѓан жања μтілі.
Бμлеге... штат ашпаѓан,
Сонда мекеме μкілі.

Мен ѓана ж‰рмін "албасты"...
Єулетке кμшті б‰кіл к‰ш.
Мектептіњ ішін шањ басты –
Сыпырѓыш керек,  сыпырѓыш...

Жан БОРАШ.

Бетті
дайындаѓан
Дамир ЄБІШ

ќылыќтарымызды, былыќ-шы-
лыќтарымызды жазып алып, "жо-
ѓарыѓа" жеткізіп отыратын ќ±дай-
дыњ кμмекшісі ѓой. Яѓни, к‰ні
ертењ "ана жаќќа" кеткенде
ж±маќќа не дозаќќа баруыњ осы
періштеніњ ќалай жазѓанына бай-
ланысты шешіледі.  Соны білетін
биліктегі бір параќор: "О, періш-
тем, б±л д‰ниеде жасаѓан к‰нє-
ларым кμп еді, билік ќолѓа тиісі-
мен астым, тастым, ќиянатќа бас-
тым. Жазыќсызды жазѓырдым,
т‰біне жетіп, аздырдым, мисыз-
дарды мадаќтап, мєз ќылдым.

О, періштем, толып жатќан
осындай к‰нєларымды ќ±декењ-
нен жасыра ќμр, маќтауымды
асыра кμр" деп, періштеге жалы-
нып-жалбарынып, "алтын" беріп
жатќанын осы маќалды шыѓар-
ѓан адам кμріп ќалыпты ѓой. Со-
дан ол жерден жеті ќоян тапќан-
дай кμрген "жањалыѓын" екі езуі екі
ќ±лаѓына жетіп, ел-ж±ртќа жайып
салмай ма. Єнеки, б±л маќал
ќалай туындаѓан.

– Апыр-ай, є, – деп мєњгірді
Кμбік,– єлгінде сен мені єулие
дедіњ бе?

– Єулиесіњ ѓой, єулиесіњ. Єулие
болмасањ ќазаќтыњ "жμн-жосыќ-
сыз" маќалдарын тас-талќан етіп
сынайсыњ ба?

– Сонымен періштеніњ алтын
алѓаны, жолдан тайѓаны рас бол-
ды ѓой.

– Рас ќой енді, рас. Рас болма-
са єлгі маќал тектен-текке тумай-
ды ѓой. Ж±маќќа бару ‰шін пара
бермек болып, сол "параќор" пе-
ріштені іздеп ж‰рген биліктегілер
кμп кμрінеді. Ќайтсін енді, к‰нєла-
ры кμбейіп кеткен шыѓар.

Ќане, таѓы ќандай маќалѓа
миыњ жетпей ж‰р?

– Ми жетпей ж‰рген "быды-
быды" маќалдар кμп ќой, кμп.
Біраќ оларды кейін айтам, ќазір
"‰йге ќайтам".

ФОТООБЪЕКТИВ АЙЫПТАЙДЫФОТООБЪЕКТИВ АЙЫПТАЙДЫФОТООБЪЕКТИВ АЙЫПТАЙДЫФОТООБЪЕКТИВ АЙЫПТАЙДЫФОТООБЪЕКТИВ АЙЫПТАЙДЫ

Ќостанай кμшелеріндегі
ќазаќша жарнама

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.
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Сатира сањлаѓы
Оспанхан Єубєкіров
"К‰лмейтін адам болса
болар, к‰лмейтін халыќ
бола ма?" деген екен.
¤мірде бір рет те
к‰лмеген немесе
жыламаѓан адам жоќ
дегенге сену ќиын. К‰лу
мен жылаудыњ адам
денсаулыѓына пайдасы
барын оќымысты
ѓалымдар ертеде
дєлелдеп ќойѓан. Ењ
алдымен стресстіњ

алдын алып, ќан ќысымын
т‰сіреді жєне ќан
айналымын жаќсартады.
Сондай-аќ ќорќыныш, ашу,
реніш сияќты жаѓымсыз
эмоциялардан арылуѓа
кμмектеседі.

Адамдар неге к‰леді,
неге жылайды? Оныњ
себебі єрт‰рлі болуы
м‰мкін. Оќымыстылардыњ
зерттеуі бойынша, к‰лкіні
шаќыратын – юмор, ал
жылаудыњ себебі – ќайѓы.
Кμрерменге кμтеріњкі
кμњіл-к‰й сыйлап,
жарасымды єзіл-ќалжыњ
айтып ж‰рген жастар кμп.
Б±л сμзімізге "Жайдарман"
ойындары дєлел. Соњѓы
жылдары ќыздар да єзіл
айтып, сахнаѓа шыѓып
ж‰р. Жайдарманшы
ќыздардыњ єзілі жарасып
ж‰р ме? Б±л сауалымызѓа
Арќалыќ ќаласындаѓы
"Ару.кz"  командасыныњ
м‰шесі Айдана Т‰гел жауап
берді.

– "Жайдарман"  ойнау ќыз-
дарѓа жараса ма? Ел алдына
шыѓып, єзіл айтќан ќалай екен?

– Талѓамѓа талас жоќ. Єркімніњ
пікірі єрт‰рлі. "Жайдарманды"
ќыздар немесе ±лдар ойнау ке-
рек деп жынысќа бμлу ережеде
жоќ. Біз сахнаѓа шыѓып алып
дμрекі, бейєдеп ќылыќ жасап
жатќанымыз жоќ. Ќыздарѓа тєн
биязылыќпен, сыпайылыќпен
єзілімізді айтамыз. Республика
бойынша тек ќана ќыздардан
ќ±ралѓан топтар аз. Єзіліміз
кμрерменге ±намай ќалса сцена-
рий бойынша ойынды жалѓасты-
ра береміз. Кμрерменді к‰лдіру
оњай емес. Жењіл-желпі ќаѓыт-
паѓа к‰летіндер санаулы. Б±л да
болса ќазаќ тілді аудиторияныњ
талѓамы жоѓары екенін білдіреді.
Сондыќтан терењ маѓыналы, ас-
тарлы, ойлы, салмаќты єзіл ай-
туѓа тырысамыз.

– "Ару.кz" командасы ќашан,
ќалай ќ±рылды?

– Арќалыќ ќаласында 2012
жылы 5 сєуірде ќ±рылды. Алѓаш-

"Ќаталдыќ ќартайтады, к‰лкі кμркейтеді"

"ЖАЙДАРМАН" ЖАСТАРЫ

ќы ќ±рам м‰лде басќа болды.
Уаќыт μте команданыњ м‰шелері
μзгерді.  Мектепте  ±лдардан
ќ±ралѓан КВН командасы жаќсы
μнер кμрсетіп ж‰рді. Біз ќыздар-
дыњ атынан шыѓайыќ деген ой-
мен "Ару.кz" тобын жасаќтадыќ.
Команданыњ капитаны – Айгерім
Ќозбаќова. Ойыншылар – Назг‰л
Єбділдина, Жібек Наган, Тањ-
шолпан  Темірлан,  Ж±лдыз
Жауынбаева жєне мен.

"Жайдарман"  ойындары   Ар-
ќалыќ ќаласындаѓы филиалы-
ныњ  сол  кездегі  директоры  Ар-
ѓын Ж‰кебаев біздіњ топтыњ атын
"Ару.кz" деп ќоюды ±сынды. Ко-
мандамызда ќазір алты адам бар.
‡ш ќыз АрПИ-да оќиды. Ќалѓа-
ны Ќостанайда. Мен ЌМПИ-дыњ
ќазаќ тілі мен єдебиеті маманды-
ѓыныњ 1-курс студентімін. Екі
ќалада ж‰ргендіктен дайындалу
ќиын. Ќалаѓан уаќытта басќосып,
бірге дайындала алмаймыз. Бір-
бірімізбен ±ялы телефон арќылы
хабарласамыз. Єзілді μзіміз жа-
замыз. Єрбір топтыњ єзілі ойын-
ныњ алдында редакторлыќ тек-
серуден μтеді. Біреуден кμшіріп
алѓан немесе ќайталанѓан
єзілдер сол жерде баѓдарлама-
дан т‰сіп ќалады.

– Єр команданыњ μзіне тєн
стилі, ерекшелігі болады.
Сіздердіњ артыќшылыќтары-
њыз ќандай?

– Кейбір топтыњ баѓдарлама-
сы ќысќа ќаѓытпаѓа ќ±рылады. Ал
біз айтар ойымызды мєтін арќы-
лы жеткіземіз. Ќыздар арасын-
даѓы єњгімеде т±рмыстыњ єтте-
ген-ай дейтін т±старын айтып
ќалуѓа тырысамыз. Негізгі таќы-
рып – ќаланыњ к‰йбењ тірлігі мен
жігіттердіњ тєрбиесі, ж‰ріс-т±ры-
сы.

– "Жайдарман" не ‰шін ке-

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Халыќ даналыѓы.

рек?
– Біздіњ с‰йікті ісімізге айнал-

ды. Жылына бір рет сахнаѓа шыќ-
пасаќ ќарайып ќалѓандай бола-
мыз. Кμрерменніњ алдына шыѓып
μнер кμрсетуден, олардыњ ќоше-
метін естуден артыќ ќуаныш жоќ.
Жайдарман – достыќтыњ мекені.

Єрт‰рлі дењгейдегі сайыстарѓа
ќатысу арќылы Ќазаќстанныњ
т‰кпір-т‰кпірін аралайсыз. "Бір
кμрген – біліс, екі кμрген – таныс"
демей ме. Бірге μнер кμрсеткен
жастар кейін жаќын досыњызѓа
айналуы м‰мкін.

"Жайдарман" жастардыњ
сμйлеу мєдениетін ќалыптасты-
рып, аудиторияда еркін сμйлеу-
ге баулиды. Кμњілді ортаныњ бас-
ты артыќшылыѓы осы. ¤з басым
КВН ойнау арќылы Аќтμбе, Орал
ќалаларынан кμптеген достар
таптым.

– Республикалыќ "Маусым-
ашар-2016" фестиваліне жол-
дама алдыњыздар. Ќ±ттыќтай-
мыз!

– Рахмет. Жоѓары лига ойын-
дарына екі ж‰зден астам коман-
да ќатысады. Гала концертке
іріктеу Астана ќаласында μтеді.
Біздіњ топ наурыз айында барып,
μнер кμрсетеді. Єзірге, Арќалыќ
ќаласы бойынша жоѓары лига
ойындарына жолдама алѓан жа-
лѓыз команда  "Ару.кz" болып
отыр. Кез келген команда Жоѓа-
ры лиганыњ чемпионы болуды
ќалайды. Біздегі маќсат та, ар-
ман да сол. Республикалыќ фес-
тивальдіњ жењімпазы атанѓымыз
келеді.

– Жењіске жетуге не кедергі?
– Республикалыќ Жоѓары ли-

гада ойнап ж‰рген командалар
μте мыќты. Алѓыр ќарсыластар-
мен иыќ тіресе ойнау ‰шін кμп
іздену жєне м±ќият дайындалу
керек. Демеушіліктіњ жоќтыѓынан,
ќаражаттыњ тапшылыѓынан
кейбір сайыстарѓа бара алмай
ќаламыз. Жењіске ‰здік команда
лайыќты. ‡здік болуѓа дайындыќ
керек. Біздегі кемшін т±стыњ бірі,
осы – дайындыќтыњ аздыѓы.

– Кітап оќисыз ба?
– Мектепте уаќытымныњ дені

¦БТ-ѓа дайындыќпен μтті. Тест
жаттадым. Кітап оќуды ќолѓа ала-
тын сєт жеткендей.

СУРЕТТЕ: "Ару.кz" команда-
сы.

РУХАНИЯТ: НЕ, ЌАЙДА, ЌАШАН?

"Египет ќ±дайлары"
"Боги Египта"

Т‰сірілген: АЌШ, 2016
Режиссері: Алекс Пройас
Актерлер: Джерард Батлер, Нико-

лай Костер-Вальдау, Эбби Ли, Корт-
ни Итон, Брентон Туэйтс, Джеффри
Раш, Руфус Сьюэлл, Чедвик Боузман

Жанры: шытырман, фэнтези
Бейбіт μмір с‰ріп келе жатќан еги-

пет патшалыѓыныњ басына ќара б±лт
‰йірілді. Ќарањѓылыќтыњ мейірімсіз ќ±дайы Сет аѓасы Оси-
ристі μлтіріп, таќќа ауыз салады.  Оѓан ќарсы ќарапайым
±рлыќшы, жас жігіт ќана шыѓады. С‰йіктісін μмірге ќай-
тару  ‰шін  ол билігі к‰шті, к‰ші бар Гор ќ±дайыныњ кμме-
гіне ж‰гінеді. Бар к‰штерін салып, біріге отырып, иыќ тірес-
кенде ѓана олар Сет ќ±дайын жење алады. Біраќ  б±л оњай-
лыќпен келмейді. Оныњ алдында талай оќиѓалар т±р.

Ќазаќстандыќ премьера: 25.02. 2016 ж. бастап.

"Дэдпул"

Т‰сірілген: АЌШ, 2016
Режиссері: Тим Миллер
Актерлері: Морена Баккарин, ТиД-

жей Миллер, Райан Рейнольдс, Джи-
на Карано, Эд Скрейн, Андре Трико-
те, Рэйчел Шин, Джед Риис, Бриан-
на Хилдебранд, Пол Лейзенби

¦заќтыѓы: 108 минут
Жанры: экшн, фэнтези, фантасти-

ка
Шектеу ќойылѓан: 18 жасќа дейін.
Ѓалымдардыњ ќолына т‰скен Дэд-

пул ерекше ќасиетке ие. Оныњ барлыќ аѓзасы μзгеріске ±шы-
раѓан. Оныњ бойы т±нып т±рѓан μзгешелік. Біраќ Дэдпул
μзге адамдар сияќты ќарапайым ѓана μмір с‰ргісі келеді. Б±л
оныњ ќолынан келер ме екен?

 Ќостанай облыстыќ орыс драма
театрыныњ репертуарлыќ жоспары

 Ќойылымныњ басталуы: сєрсенбі, бейсенбі – 18.00.
ж±ма – 18.30.

Сенбі, жексенбі - 17.00.  Балаларѓа – 12.00.
Касса 11.00 -ден 18.00 -ге  дейінгі аралыќта ж±мыс істейді.
 54-78-34 телефонына  хабарласуѓа болады.
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Кешкі ќойылымдар

"Женитьба Бальзаминова"
А.Островский
"Под небом Парижа"   Ж.М.Шерве
"Ходят слухи"  М.Зуев
"Женитьба Бальзаминова"
А.Островский
"Примадонны"  К.Людвиг

"И день …И ночь"  Т. Уайлдера
"Очень простая история"  М.Ладо
"Оскар и Розовая Дама"  Э.Шмитт
"Неугомонный дух"  Н.Кауард

"Женитьба Фигаро"  О.Бомарше

"Леди Макбет Мценского уезда"
Н. Лесков
"Осторожно - женщины!"
А.Курейчик
 "Не покидай меня" А.Дударев

"Женитьба Бальзаминова"
А.Островский
"Неугомонный дух"  Н.Кауард
"Баба Шанель"  Н.Коляда

"Инь и Ян" Б.Акунин

"Цена престижа" Э.Олби
"Женитьба Бальзаминова"
А.Островский

Балаларѓа арналѓан
спектакльдер

"Трям! Здравствуйте!"
С.Козлов
"Клочки по закоулочкам"
Г.Остер

"Как Кощей женился"
Ю.Баганов
"Не хочу быть собакой" по
мотивам рус. народ.
сказок

"Сашенька и медведь" по
мотивам рус. народ.
сказок
"Фенька" С.Астраханцев

"Трям! Здравствуйте!"
С.Козлов
"Клочки по закоулочкам"
Г.Остер

"Ќазаќстан"
кинотеатрынан кμре аласыздар
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Хамитбек
	 МҰСАБАЕВ

...Жақында ойда-жоқта аяқ 
астынан ұзын аққан Торғайдың 
арғы бетіндегі Үрпекке жол түсті. 
Ауылға кіреберісте әскери жап-
жаңа форма киген бозбаланы бір 
топ жас балалар қоршап алып, 
тұрғанын көрдік. Қасымдағы ауыл-
дық округ әкімі Ғалымжан Жақыбаевтан:

– Мыналар кімдер? – деп едім.
Ол жымиып:
– Анау бозбала – ауылымыздағы орта 

мектептің былтырғы жылғы түлегі. Есімі 
Айдар! Ақтөбе қаласындағы Әуе Қарулы 
Күштері институтының 1-курс студенті. 
Алғашқы семестрін үздік аяқтап келгені-
не 1-2 күн болды. Кеше ғана өздерімен 
бір мектепте оқыған Айдардың үстінде-
гі әскери формасын қызықтап жүрген 
мектептің төменгі сынып оқушылары 
болар. Айдар нағашы әжесі Гүлнәзия-
ның қолында өскен. Әкесі қайтыс болған. 
Анасы мұның сәби кезінде алыс жаққа 
тұрмысқа шыққан. Алайда әжесінің арқа-
сында Айдар еш жетімдік көрген жоқ. 
Жасынан еңбекқор болып өсті. Әжесі 
оны күнделікті шаруаға жұмсап, тәрбие-
леді. Айдар ақылды бала. Ауылымыздың 
қазіргі әңгімесі – осы Айдар болып тұр. 
Жұрттың бәрі «Айдар аз уақыттың ішін-
де өзгеріп кетіпті. Үстіндегі әскери киімі 
өзіне әдемі жарасады. Біз де балалары-
мызды Айдар сияқты әскери институтқа 
оқуға жіберсек қайтеді?!» деседі. 5-6 жыл 
бұрын алдымда оқыған шәкіртімнің 
әскери формамен монтиып тұрғанын 
көріп, өзім де бір жасап қалдым. Онан да 
осы баламен өзіңіз әңгімелесіп көрсеңіз 
қайтеді? – деді Ғалымжан маған.

Қастарына келіп, көліктен түскеніміз 
сол еді, әлгі әскери киім киген бозбала 
күлімсіреп келіп, бізге:

– Ассалаумағалейкүм, ағалар! – деп 
сәлем берді.

– Уәғалейкүмассалам! – дестік біз.
Кішкентай балалар мәз. Бір-бірімен 

таласа-тармаса Айдарға қарай ұмтыла-
ды.

–	Айдар	аға,	сіз	институтқа	қалай	
түстіңіз?	 Оқу	 қалай	 екен?	 Киіміңіз	
өзіңізге	 қандай	 әдемі	 жарасады!	 –	
дейді	танау	лары	делиіп.	

– Иә, Айдар, мынау балаларға инсти-
тутың туралы, оқуға қалай түскенің жай-
лы айтып бере ғой! – дестік біз екеуміз.

Айдар бөгелген жоқ. Жүзінде бала-
лықтың табы ойнап:

– Мен 2015 жылы Жаңа ауыл орта 
мектебін бітірдім. ҰБТ-дан 64 балл 
жинадым. Әуелден-ақ әскери ұшқыш 
боламын деп байлам жасадым. Мені 
ұшқыш болуға тәрбиелеген мектебіміз-
дегі алғашқы әскери дайындық пәнінің 
мұғалімі Қанат Жаңбырбайұлы Тәшкеев 
ағай. Неге екенін білмеймін, Қанат ағай 
мені керемет жақсы көрді. Көп баланың 
ішінен бөліп алып, дайындық жасатты. 
Түрлі қашықтықтарға жүгіртті. Гір тасын 
көтертті, күреске түсірді. Сабақтан соң 
тамағымды ішіп, аздап деп алып, күнде 
Қанат ағайға барып тұрдым. Ол кісі мені 
жаттықтырудан жалыққан жоқ. Үйге күн-
де сүмектей болып, терлеп келіп жүрдім. 
Әжем менің арқама су құйып, жуындыр-
ды. Кейде аяды. Бірақ мен ол кісіге «Әже, 
сіз мені аямай-ақ қойыңыз, бұл дайын-
дық қой» дейтінмін. Осы дайындықтың 

менің ұшқыштар ин-
ститутына түсуіме көп көмегі болды. 
Институтқа түсуің үшін ең әуелі сенің 
денсаулығың күшті болуы керек. Егер 
денсаулығыңда кінәрат болса, сынақты 
үздік тапсырсаң да оқуға түсе алмайсың. 
Бұл институтта балалардың денсаулығы 
бірінші кезекте бағаланады. Ұстазымның 
шынықтыруының арқасында менің ден-
саулығым болаттай берік болды. Оның 
үстіне ұстазым мені аудандық қорғаныс 
бөліміне алып барып, ондағы басшылар-
мен таныстырып, Ақтөбеге Әуе Қарулы 
Күштер институтына түскім келетінін ай-
тып, жолдама алып берді. Оларға да рах-
мет, барлық құжаттарымды сақадай-сай 
етіп дайындап берді. Мені оқуға Қанат 
ағайым шығарып салды. Сонда ол кісі 
маған:

– Айдар ештеңеден қысылма, жақ-
сылап дайындал! Уақытыңды босқа жі-
берме! Әр күніңді дайындықпен өткіз! 
Сонда сен міндетті түрде оқуға түсесің! 
– деді.

Ағайдың осы сөзіне қатты қуандым. 
Бойымда күш-жігер пайда болды.

Ақтөбеге келгесін бізді бір апта 
қайта жаттықтырды. Жүгіртті, турник-
ке тартылдырды. 100 және 3000 метр 
қашықтыққа жүгіртті. Психологиялық 
тест алды. Бір аптадан кейін мен осы 
сынақтардың бәрінен өттім. Сонан соң 
бізді үйімізге жіберді. Бір аптадан кейін 
келсем, мен оқуға қабылданыппын. Қат-
ты қуандым. Қуанғаным сондай көзімнен 
жас шығып кетті. Біз институтқа түсуге 
талапкер болған 700 бала едік. Осының 
122-сі оқуға қабылдандық. Институтқа 
оқуға түскенімізді ректордың өзі ха-
барлады. Сол күн есімде берік сақталып 
қалды. 2015 жылдың 19 қыркүйегі бола-
тын. 20 қыркүйекте оқуымыз басталды. 
Бір ай бойы жүгіртті. Жүгіру оңай емес, 
шаршаймыз, шөлдейміз. Бірақ бізге бір 
тамшы да су бермейді. Осы сынақтан 
сүрінбей өттім. Бұл нәтижеге жетуіме 
жоғарыда айтқан Қанат  ұстазыммен 
бірге мені кішкентайымнан тәрбиеле-
ген әжем Гүлназияның ықпалы болды 
ғой деп ойлаймын. Соның арқасында 
мен әбден қатып-пісіп, тасқайрақ болып 
өстім. Мектептегі бірге оқитын балалар 
қыста аязды күнде тоңып-жаурап жүр-
генде мен суықты сезбейтінмін. Қазіргі 
күні біздің ортамызда 12 шетелдік боз-
бала бар. Оның 4-еуі тәжік, 8-і қырғыз 
бауырларымыз. Сосын қазақ және орыс 
балалары. Мен курстастарымның бәрін 
танимын. Оқуға, курстастарыма әбден 
үйреніп алдым. Сабақ бірыңғай орыс 
тілінде жүреді. Тек Қазақстан тарихы 
ғана қазақ тілінде оқытылады. Орыс тілін 
жақсы меңгеріп кеттім. Бірінші семестрді 
үздік жақсы бағамен аяқтап келіп отыр-
мын. Талаптанған адам қай тілді де тез 
арада меңгеріп алатынына көзім жетті! 

–	Айдар	аға,	сіз	институтты	бітір-
генде	кім	боласыз?

– Әскери тікұшақ ұшқышы боламын. 
Қазір мен осы институтқа түскеніме 
шексіз қуаныштымын. Оқу тегін, жазғы-

қысқы киімдер тегін, 
тамақ та тегін. Тек қана жалықпай 
оқып, жаттығуымыз керек. Мұның 
сыртында айына 5 000 теңге шәкір-
тақы береді. Атымызға карточка 
ашылып қойылған. Шәкіртақы 
сол карточкамызға түсіп тұрады. 
Жол жүруіміз де тегін. Ұшаққа, 
автобусқа, поезға болсын бізден 
бір тиын ақша алмайды. Жол жүр-
генде тек ішер тамағымыз ғана 
мойнымызда. Мемлекетіміз бізге 
әкелік қамқорлық жасап отыр. Не 
 ішейін, не жейін демейміз. Сон-
дықтан да, мен Отаныма және Ел-
басыма шексіз ризамын! Солардың 
алдында адал қызмет еткім келеді! 
Мұндай жақсылықты маған туған 
әке-шешем де жасаған емес. Осы-
ны сезінгендіктен оқуды өте жақсы 
оқып, жаттығулардан жақсы өтуді 
өзіме басты парыз етіп қойдым. 

–	Айдар	аға,	әскери	оқуға	төсел-
діңіз	бе?

– Жаңа айттым ғой, әбден үйреніп 
кеттім. Бізді таңертең 6.00-де оятады. 
Кешкі сағат 9.30-да жатқызады. Тәртіп 
қатаң. Талап күшті. Өзімді сондай жақсы 
сезініп жүрмін. Бұрын осы уақытқа дейін 
көрмеген жақсылықтардың бәрін инсти-
тутта көрудемін. Бізде әскери адамдарға 
ерекше құрмет жасалады екен ғой. Ұстаз-
дарымыздың айтуынша енді біз – Отан-
ның адамымыз! Оқуды бітірген соң біз-
ге қызмет те, үй-жай да бірден беріледі 
екен. Қызмет іздеп қара тер болмаймыз. 
Осыны ойлағанда жауапкершілігім тіпті 
артуда. Әскерде қызмет ету – кез-келген 
адамның маңдайына бұйырмайды. Бұл –
ілеуде бір адамға бұйыратын бақ қой деп 
ойлаймын. Аллатағала сол бақты жетім 
өскен менің маңдайыма жазыпты. Бүгін 
таңертең өзім оқыған мектептің дирек-
торы Таңат Ереубаев ағайға жолығып, 
ертең мектептің 8-10 сынып оқушыла-
рымен кездесу өткізуге келістім. Оларға 
өзім оқитын Әуе Қарулы Күштері инсти-
туты туралы, ұстаздарым мен курстас-
тарым жайлы әңгімелеп бергім келеді. 
Тұрмыстық жағынан аз қамтылған отба-
сылардың ер балаларын осы институтқа 
оқуға шақырсам деймін. Ауылымызда 
денсаулығы өте мықты оқушылар бар. 
Олар да мен сияқты ауылдың баласы 
емес пе?! Солар да оқып, әскери білім 
алса, Отанына қызмет етсе, қандай ға-
нибет?!   

–	Айдар	аға,	сіз	аз	уақыттың	ішінде	
қалай	өзгеріп	кеткенсіз?	Мұның	се-
бебі	не?

– Себебі мені Отан – анам тәрбиелеп 
отыр. Соның қамқорлығы маған қанат 
бітірді. Жүрегіме Отанға деген ыстық 
махаббат сыйлады. Отан деген ұғым-
ның қаншалықты қымбат екенін осы 
институтта оқып жүргенде терең сезін-
дім. Осы үшін еліме және Елбасыма қа-
рыздармын! Сендер, балалар осы бастан 
өз жолдарыңды таңдаңдар! Мен сияқты 
әскери адам болсаңдар, тіпті тамаша! 
Мен кеше 11-сыныпта оқитын Данияр 

Білімұлы Ахметбеков және Нұрым Жұ-
матұлы Мусинмен сөйлестім. Олардың 
жасы менен бір-ақ жас кіші ғой. Реті кел-
се біз сен сияқты Ақтөбедегі Әуе Қорға-
ныс Күштері институтына түскіміз келеді 
деп отыр. Несі бар? Қанат Тәшкеев ағай 
дайындаса, олар да сол институтқа мін-
детті түседі деп ойлаймын! – деді Айдар.

Р.S. Оның жеткіншектермен сұхба-
ты аяқталды. Балалар да мәз, өзі де 
мәз. 17 жастан жаңа асқан жап-жас 
Айдардың туған Отан алдындағы пер-
зенттік сезімінің сондай кіршіксіз әрі 
мөлдір екенін көріп, біз де разы болдық. 
Ешкім бірден өз ісінің маманы бол-
майды. Жетістік атаулы – біліммен, 
тәжірибемен келеді. Айдардың бола-
шақта Қазақстан Қарулы Күштерінде 
жақсы қызмет ететін ұшқыш болары-
на сендік. Жүзінен әлі күнге балалықтың 
бал табы аңғарылып, иманы тамып 
тұрған оның алға қойған мақсатына 
жететіні анық! – деп сезіндік. 

– Менің бар мақсатым – институт-
ты жақсы аяқтап, тік ұшақ ұшқышы 
болу! Алла ғұмыр берсе, сөз жоқ жақсы 
ұшқыш болып шығамын! Одан арғысын 
өмір көрсетеді. Тоқтар Әубәкіров атам 
сияқты ғарышкер болу да ойымда жоқ 
емес! – дейді Айдар.

Айдар былтыр Қостанай облысы 
бойынша аталмыш институтқа түскен 
жалғыз бозбала екен. «Болар бала бө-
бегінен танылады» дегендей оның аяқ 
алысы көңіл тояттайды.Үстіне киген 
әскери киімі өзіне сондай жарасып тұр. 
Томпиған түрі әскери формасына өзге-
ше бір сән беруде. Іштей сүйсініп, оның 
болашағына ақ жол тіледік:

– Бағың ашылып, жолың болсын, 
армандаған мақсатыңа жет, Айдар! – 
дестік біз Ғалымжан екеуміз. 

Ал Айдар болса соңына ілескен бір 
топ баланы ертіп, ауыл орталығын-
дағы Сарбас қажы ата мешітіне қарай 
адымдап бара жатты...

Аманкелді ауданы. 
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Несібелді БЄЙТЕНОВА,

зейнеткер:
 Б±л ата-бабамыздан келе жатќан зањ

ѓой. Ерте кезде екі жас бір-бірінен руларын

с±рап, ата-анасыныњ игі баталарын алып

барып ќосылѓан. Ол кездегі зањ μте ќатањ.

Ќанша жерден ±натып т±рса да, ‰лкен-

дердіњ айтќанынан шыѓа алмайтын. Жеті

атаѓа жетпей ќосылѓан жастардыњ ±рпаќ-

тары болмайды деп есептеген. Болѓан

к‰нніњ μзінде кемтар болып туылады деп

болжаѓан. Сондыќтан да жастардан

жеті аталарын жатќа біліп, танысќанда

руларын с±рауды талап ету керек. ¤з ба-

сым жеті атаѓа жетпей ќыз алысуѓа ќар-

сымын.

ТАЛЃАТ:  Абзал Єуезхан-
ныњ пікірімен келісуге болады.
Таза ќазаќ халќыныњ санын
кμбейтер болсаќ, руластыќ
бізге шектеу болып, ‰лкен ке-
дергісін келтіреді. Екеуі екі
бμлек елді мекеннен, тек жєй
ѓана рулас болса шањыраќ
кμтере беруге болатын секілді.
Біраќ, "ѓашыќпын, ѓашыќпын"
деп сезімге аса беріліп, аѓат-
тыќ жасауѓа болмайды. Тым

жаќын туыс, аралас-ќ±ралас
болсањыздар аќылѓа салѓан да
жμн. ¤з басым б±ндай жаѓ-
дайѓа т‰скен ѓашыќтарды
кμрмедім.

Д‡ЙСЕН:  Айналайын
ќараќтар! Ќазіргі заман басќа.
Жеті атадан асып кеткен меніњ
келінім мен ±лым, мысалы.
Оныншы атадан асты ќателес-
песем. ‡йленуге єбден бола-

ды. Ал жеті атаѓа дейін болса,
онда ќыз алмау керек сол ру-
дан.

ЕРЛІК: Ата-бабамыз жеті
атаѓа жетпей ќыз алыспауды
зањ ретінде орнатып кетсе,
бір жμнін білгендері де! Мен
Несібелді апаныњ ойына
ќосыламын. Жастар, махаб-
бат  деп ата-баба зањын
б±збайыќ!

А й з а т
АСЫЛБЕКОВА,
21 жаста:

Б±л с±раќќа ќиянат
деп жауап бергенім д±рыс

болмас. Біраќ, екі ѓашыќ бір-
біріне ынтыќ бола т±ра ќосы-

ла алмаса, ќиянат емей неме-
не? Шыны керек, жеті атаѓа мєн

беріп жатќан жастар жоќ. Бєріне
топыраќ шашудан аулаќпын.
Біраќ, ќазіргі тањда тіпті жеті ата-
сын білмейтін жігіттеріміз де жетерлік. ¤з басым б±ѓан ќар-
сымын. Арѓы аталары бірдей ќыз бен жігіт ќосылмаула-
ры керек. Б‰гінде жаќын адамдардыњ отбасылы болу-
ынан сан алуан дерт етек алып жатыр. Осы туралы
дєрігерлер де дабыл ќаѓып ж‰ргелі ќашан. Ал, м±ны

ата-бабаларымыз медицинаѓа дейін єлдеќашан
дєлелдеп те, ескертіп те ќойѓан. Еліміздіњ
келешегі – жастардыњ ќолында. Сон-
дыќтан μзімніњ замандастарыма

ата-баба дєст‰рін саќтауды
кењес етер едім.

Ержан
ЗАМЗИН,

20 жаста:
Єрине, б±л б±-

рыннан келе жатќан
ќазаќ халќыныњ зањы

ѓой. Дегенменде, ќазіргі
жастар жеті атадан аспа-
са да ќосыла береді. Мен
де б±ѓан сенбеймін. Дос-
тарымныњ арасында
бірін-бірі  с‰йіп, ќосылып
жатќан жастар бар.  Бала-
лары бар, баќытты отба-
сы. Ењ бастысы, ата-ана-
ныњ, туѓан-туыстыњ келісімі. Р±ќсат етпеген
к‰нніњ μзінде, жасырын ‰йленіп, ата-ана-
ларымен ќарым-ќатынасты б±зып жат-

ќан жастар бар. Ол д±рыс емес. Жас-
тар баќыты ‰шін ата-ана ризашы-

лыѓын білдіру керек деп
есептеймін.

 Абзал ЄУЕЗХАН,
35 жаста:
Меніњше, жеті атадан аспай ќыз алыспау олќан тазалыѓы ‰шін ѓана. Медицина да б±ныдєлелдейді. Ал, жалпы, μте жаќын емес, деген-мен де ру жаѓынан туыстыѓы бар жастардыњќосылуына еш ќарсылыѓым жоќ. Ќазіргі тањдаќыздарымыз μзге ±лттыњ ер-азаматтарынат±рмысќа шыѓып, ±лдарымыз μзге ±лттыњ ќызда-рына ‰йленіп жатыр. Осыдан ќорќу керек. Ертењ±рпаќтарымыз єрт‰рлі ±лттан болып шыќса тањќалуѓа болмайды. Содан соњ ќайсымыз ќазаќ,ќайсымыз басќа ±лт екенімізді айыра алмай ќал-майыќ. Бастысы, ќазаќ ќызы тек ќазаќ жігітінеќосылса болды.

Аќбота САЌ¦ЛОВА.

Сайт сμйлесе

"Жеті атасын білмеген – же-
тесіз" деген кμнеден ќалѓан
сμздіњ астарында ‰лкен пєлсапа
жатыр.   Ќазаќ халќы ќашаннан
кісімен танысу барысында бір-
бірінен ру с±расуды жμн санаѓан.
Б±ны єдет емес, міндет деп
т‰сінген тіпті. Б±рындары ес біліп
келе жатќан ±л-ќыздарына жеті
аталарын жаттатып, оны білмеу
‰лкен ±яттыњ белгісі екенін ±ѓын-
дырѓан. Дана халќымыз м±ныњ
мєнісініњ терењде екенін білсе
керек. М±ны ењ єуелі тектіліктіњ,
тєрбиеліліктіњ белгісі санаѓан.
Екіншіден, ±рпаќтыњ саулыѓын,
ќанныњ тазалыѓын саќтауды
кμксегеннен туындайды. Меди-
цина м±ны єлдеќашан мойындап
та ќойды. Физиологиялыќ ќана
емес, психологиялыќ жаѓынан да
дені сау ±рпаќ д‰ниеге келуініњ
кепілі – осы ата ѓ±рпы.

Ал ќазір заман μзгерді ме, єлде
адам басќа ма, жоќ ±лттыќ тєрбие-
ніњ солќылдаќтыѓы ма – жаста-
рымыз жеті аталарын білмек
т‰гілі, бір-бірінен ру да с±распай-
ды. Соныњ салдарынан туысќан

ќыз-жігіт ќосылып, екі єулеттегі
жеті ата дауы μршіп кеткен
с±мдыќ жањалыќтарды естіп жа-
тамыз. Жеті атаны т‰гендей ал-
мау – тегіње ѓана емес, бола-
шаќќа да ќ±рметпен ќарамаумен
бірдей екенін т‰йсіну керек-аќ.
¤йткені, тектілік – сезімнен де биік

т±ратын ќ±ндылыќ. Асылында,
б±л баба μсиеті ќазаќ баласы-
ныњ санасына бесіктен белі шыќ-
пай т±рып сіњірілуі тиіс.
¤зектілігін жоѓалтпаѓан б±л
пікірімізді ќазіргі ќоѓам ќанша-
лыќты жаќтайды? Жастар не
дейді? ‡лкендер ше?

¤з тіліњді ќ±рметте...

Ќарабалыќ ауданында т‰рлі ±лт μкілдері шоѓырланѓан. Ќай-ќасы-
сы болмасын ќазаќ тілін жоѓары ќойѓанымен єр ±лтќа ана тілі ерек-
ше ыстыќ. Аќпанныњ 21-і – ана тілініњ халыќаралыќ к‰ні. Б±л атаулы
к‰н 1999 жылѓы ќарашада ЮНЕСКО Бас Конференциясыныњ 30-
шы сессиясыныњ шешімімен бекітілген жєне 2000 жылѓы аќпанныњ
21-інен бастап тілдік жєне мєдени єр алуандыќты ќорѓау маќсатын-
да атап μтіліп келеді.

Ана тілініњ Халыќаралыќ к‰нінде єр халыќ μз туѓан тілініњ мєрте-
бесін арттырып, оны одан єрі дамытып, тіл ќ±ндылыѓына айрыќша
мєн береді. Б±л мереке тілдік жєне мєдени алуандылыќќа,
кμптілділікке ќолдау білдіру ‰шін жыл сайын ескеріледі. Аталмыш іс-
шара Ќарабалыќ ауданы єкімдігініњ тілдерді оќыту орталыѓында да
атаусыз ќалмады.

Аудан т±рѓындары арасында  тіл саясатын насихаттау, єр ±лттыњ
μзініњ ата-дєст‰рі, салт-санасы сай. Ќарабалыќ ауданында т±ратын
т‰рлі ±лттардыњ ана тілдерін, мєдени м±раларын, дєст‰рлерін еркін
дамытуѓа, ана тілінде сμйлеуге  жаѓдай жасап, тіл мєдениетін кμтеру
маќсатында μткен б±л мереке жиналѓандарѓа ќуаныш сыйлады.

– М±ндай мерекелер μскелењ ±рпаќты ±лттыќ μнермен, мєдени-
етпен, дєст‰рмен сусындап μсуіне ‰лкен септігін тигізбек. Шараѓа
ќатысќан Бекс±лтановтар отбасыныњ м‰шелері – С±лтан мен наѓа-
шы єжесі Биѓанша апа μз отбасында ќалыптасып ќалѓан дєст‰рле-
рімен бμлісіп, кμпшілікке ‰лкен тєрбиелік мєні бар ой салды. Сол
сияќты іс-шараѓа белсене атсалысып, кμркін ќыздыра т‰скен отба-
сылар:  Городецких Марк пен анасы Наталья Владимировна, Гроз-
ных Алина мен єжесі Хария апа, Сандрасян Элен мен апасы Сима,
Зелениченко Матвей мен єжесі Татьяна Петровналар ана тілдерініњ
мєртебесін кμтеріп, ќазаќ тілін де ќ±рметтейтінін білдірді. Біз шара
барысында ќазаќ елініњ басты байлыѓы – ел бірлігі екендігіне таѓы
бір мєрте кμз жеткіздік, – дейді тілдерді оќыту орталыѓыныњ директо-
ры Алтын Ержанова.

Ќарабалыќ ауданы.

Айтолќын
     АЙЌАДАМОВА

Рудный ќаласында ќазаќтыњ ±лттыќ μнері мен салт-
дєст‰рлерін дєріптеп ж‰рген "Жадыра" ансамбліне
25 жыл толды. Осыѓан орай ќалалыќ кітапханада
мерекелік кеш ±йымдастырылды.

"Жадыраѓа" – 25 жыл!

Шара барысында ансамбль
±жымы "Аќтілек", "Меніњ ќаза-
ѓым", "‡кілім-ай", "Асыл ана", "Бар
ма, меніњ жазыѓым?", "Рудный",
"К‰міс ќ±мѓан-ай" сынды єндерді
наќышына келтіріп орындады.
¤нерпаздар тек єнмен ѓана шек-
телмей, атадан келе жатќан игі
дєст‰р "Бесікке салуды" кμрсетті.

"Жадыра" ансамблі ќазаќ елі
μз тєуелсіздігіне ќол жеткізген
т±ста ќ±рылды. Оныњ кμркемдік
жетекшісі Ая-София Бірм±ќано-
ва, ал хормейстор Владимир
Лущ. Ая-София Білєлќызыныњ
айтуынша, ансамбль жас шама-
сы 50-ден асќан 17 адамнан
ќ±ралѓан. Ќазіргі к‰нде реперту-
арында 60-тан аса халыќтыќ
жєне авторлыќ єндер бар. ¦жым
ќала мен облысымыздаѓы кμпте-
ген мєдени іс-шараларѓа белсе-

не араласып, т‰рлі єн фестиваль-
дері мен байќауларда талай
мєрте топ жарѓан. Облыстыњ
мєдени дамуына сіњірген ењбегі
‰шін "Жадыра" ансамбліне нау-
рыз айында "халыќтыќ" атаѓы бе-
рілмек.

– Б±л тек бастамасы ѓана. Алда
‰лкен жоспарлар к‰тіп т±р. Ќоста-
най облысыныњ 80-жылдыќ ме-
рейтойына арналѓан іс-шаралар-
ѓа μз ‰лесімізді ќосуѓа дайынбыз,
– дейді ансамбль жетекшісі.

Біз, μз кезегінде, халыќ єндерін
кењінен насихаттап, жастарѓа ‰лгі-
μнеге кμрсетіп ж‰рген ±жымныњ
алар асуы одан да биік болсын
деген тілектеміз.

Фариза Ќ¦ЛЫМБЕТОВА,
"Алые паруса" мєдениет

орталыѓыныњ ќызметкері.
Рудный ќаласы.
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Еңбек жолын енді ғана 
бастаған жастар алдыңғы 
толқын ағаларына қарап 
есейетіні анық. Соңынан ер-
ген шәкірттеріне бағыт-бағдар 
көрсетіп,  темірқазықтай 
жарқырай білген жандардың 
бірі философия кафедрасы-
ның доценті Өміртай Досаев 
болатын. Бірімізге әріптес, 
енді бірімізге ұстаз бола білген 
ардақты азамат туралы ақжар-
ма сыр айту артық болмайтын 
секілді. Себебі, ұлағатты ұс-
таздың өмірдегі және қызмет-
тегі адалдығы кейінгі буынға 
үлгі, өнеге. 

Өміртай Досаев – білікті ма-
ман, білімді ұстаз, сыйлы әріп-
тес, сенімді дос бола білді. Өз 
ортасында ойып тұрып орын 
алған азаматтың жоқтығы бү-
гінде ерекше сезіледі. Қайран, 
уақыт десеңізші.

Өміртай Сапарғалиұлы 
1957 жылы Қостанай педа-
гогикалық институтының та-
рих-филология факультетін 
бітірген. Кеңестік комсомол, 
партия ұйымдарында жұмыс 
істеді. 1960 жылдары Қоста-
най педагогикалық институ-
тында қызмет істеп, педагог, 
ұйымдастырушы ретінде мол 
табысқа жетті. Оқу орнында 
оқытушы, тарих кафедра-
сының доценті, декан лауа-
зымдарын жауапкершілікпен 
атқарды. Қазақ филологиясы 
кафедрасының доценті, жары 
Күлжамал Жақыпқызымен 
бірге тарих-филология фа-
культетінің және жоғары оқу 
орнының тарихында өшпес 
із қалдырды.  Сол уақытта-
ры Қостанай облысының ау-
мағында Ө.Досаевтың есімі 
кең таралып, тұрғындар 
арасында танымалдыққа ие 
болды. 1970 жылдары декан 
қызметін атқарған Ө.Досаев 
тарих факультетінің студент-
тері үшін үлгілі азамат еді. 
Кеңес үкіметі кезінде барлық 
жұмыс кафедра арқылы емес, 
факультеттің басшысы және 
деканның өзінің қатысуымен 
жүзеге асатын. 

Кез келген жоғары оқу ор-
нының оқыту, ғылыми және 
қоғамдық жұмыстары студент 
жастармен байланысты.  Пе-
дагог үшін студент жастарды 
тәрбиелеу, білім беру үлкен 
жауапкершілік. Сондықтан 
декан қызметіндегі азамат сту-
денттер мен педагогтарға үлгі 
бола білуі керек. Бұл тұрғыда 
Өміртай Сапарғалиұлы зор та-
бысқа жеткен болатын. Ө.До-
саев басқарған тарих факуль-
теті жоғары оқу орнында белді 

де белгілі факультеттердің бірі 
болып қалыптасты. Қазіргі 
заңгер немесе экономистке 
қарағанда тарих мамандығы-
ның мәртебесі жоғары, сұра-
нысқа ие еді. Сол кезде білім 
алған тарихшылардың ара-
сынан бүгінгі облысқа белгілі 
басшылар мен құқық қорғау 
органдарының қызметкерлері 
шықты.

Студенттердің әрқайсы-
сын назардан тыс қалдырмай, 
олардың қажеттіліктері мен 
мәселелерін білуі және оларға 
көмектесуге дайын тұруы сол 
кездегі декандардың басты 
ерекшелігі болатын. Декан 
әр студенттің отбасылық 
жағдайын, қызығушылығын, 
ұстанымын және әлсіз тұста-
рын да білетін. Осындай ар-
тықшылығының арқасында 
 Ө.Досаев студенттер арасын-
да сыйлы болды.

Зейнеткерлікке шыққаннан 
кейінгі он жылда Өміртай Са-
парғалиұлы философия ка-
федрасының доценті болып 
жұмыс істеді. Денсаулығы 
нашарлап,  жасы егде тартқа-
нына қарамастан  соңынан ер-
ген жас оқытушыларға бағыт-
бағдар берді. Оның жұмысқа 
кешігіп келген күні болған 
емес, үнемі уақытылы келетін. 
Өз ісіне деген адалдығы, қы-
зметіне деген жауаптылығы 
көптің есінде қалды. Осындай 
қасиеттері Ө.Досаевты өзге-
лерден ерекшелеп тұратын.  
Үзеңгілес достары мен әріпте-
стері арасында әзілге жақын 
азамат ретінде есте қалды. 
Ол өмірде болған қызықты 
оқиғаларды тыңдаушысына 
әдемі әзілмен жеткізетін. Жас 
мамандар айналасын қаума-
лап, көпті көрген оқытушыдан 
ақыл-кеңес алуға асық тұра-
тын.

Ө.Досаевтан білім алған 
шәкірттері Қазақстанның, 
Қостанай облысының әр ай-
мағында еңбек етуде.  Олар 
ұлағатты ұстаздарын әрқашан 
еске алып отырады. Артынан 
ерген ұрпақтың айтқан жылы 
лебіздері мен жан тебірентер 
естеліктері біздің ұстазымыз 
әрі әріптесіміз Ө.Досаевқа 
қойылған мәңгілік ескерткіш  
секілді. Міне, өмірдегі өшпес 
із дегеннің өзі осы емес пе!

Сапар ҚАЛДЫБАЕВ,
Ахмет Байтұрсынов 

атындағы Қостанай мемле-
кеттік университеті фи-

лософия кафедрасының 
меңгерушісі, философия 

ғылымдарының докторы, 
профессор.

ТАҒЗЫМ

Әріптестің 
биік 

болмысы
немесе ұстаз Өміртай Досаев 

туралы сағыныш сөз

«...Қостанай жеткізе алман мақтауыңды,
Даңқыңды дүйім қазақ жатқа білді,
Нұрқанның деңгейіне көтерілсем,
Төпеп-төпеп жіберіп ақпа жырды.
Ыбырай алғаш рет мектеп ашып,  
Ту алып, Амангелді  атқа мінді,
Торғайды кең арқаға қақпа қылды,
Ата-жерін қорғаған қара қазақ,
Амангелді құраған сапқа кірді» – деп То-

был-Торғай өңірін 
жырға  қосқан 
а қ и ы қ  а қ ы н 
Мұқағали Мақа-
таевтың 85 жыл-
дық мерейтойы 
Қостанай ауданы 
Глазунов ауылы-
ның Глазунов орта 
мектебінде де кең 
көлемде аталып 
өтті. Мектеп кітап-
ханасының ұйым-
д а с т ы р у ы м е н 
өткен «Мұқағали 
– мәңгілік ғұмыр» атты әдеби-сазды кеш ақынның 
алтын қордағы өз дауысымен оқылған өлеңдерімен 
басталып, аудандық Мақатаев оқуларының ән но-
минациясында жүлделі орынды иеленген 7-сы-
нып оқушысы Сапабек Ернардың орындауындағы 
«Саржайлау» әнімен жалғасты. Аталмыш кешке 
жиналғандарға ақынның өмірбаяны кеңінен таныс-
тырылып, өлеңдері оқылды, әндері шырқалды. 

Мектебіміздің ұстаздары Жұмагүл Көшек, Жады-
ра Боқаева, Зәмзәгүл Садықова, Дариға Берсүгіро-
ва, Нұрбану Байдрахманова ақынның жан-дүниені 
елжіретер лирикалық жырларын нақышына келтіріп 
оқыды. Ақынның махаббат тақырыбындағы «Бала 
ғашық» өлеңінен  мектебіміздің психологы  Ж.Боқа-

ева мен музыка пәнінің мұғалімі Н.Сейітқасымов 
сахналық қойылым жасап,  М.Мақатаев оқулары-
ның жүлдегері Гүлмира Төлемісова  «Аққулар ұйық-
тағанда» поэмасынан үзінді оқып берді. Мұқағали 
өлеңдерін жатқа оқыған М.Марқабаева, А.Ізтілеу-
ова, Д.Шағатаева, Г.Ғалымова, Ш.Құрманғазықызы, 
А.Жексенбаева сияқты мектебіміздің оқушыларына 
ақын шығармалары шабыт беріп, бойларындағы 
таланттарын шыңдауға арқау болса, жас мұғалім-

д е р  Н . С ә л і м -
жан,  А.Аяндина, 
Г.Қожахметова, 
Б . Е л е у  б а й л а р 
ақынның сөзіне 
жазылған әндерді 
әуелете орындап 
өздерін жаңа қы-
рынан көрсетті.

Тамаша жыр 
кешін оқушылар 
« К ө г е р ш і н д е р 
әнімен» аяқтап, 
мектеп басшысы 
Қабылан Рағат 

тағылымы мол іс-шараға өз ризашылығын білдіріп, 
қатысушыларға арнайы дайындалған мадақтама-
ларды табыс етті. 

Өмір жайлы, өзің жайлы, ел жайлы,
Әлі талай келер ұрпақ толғайды.
Туған күні тойланған шын ақынның,
Өлген күні болған емес, болмайды! – деп ақын-

ның сүйгенге сырлас, мұңайғанға мұңдас болған 
маржан жырлары мен оны насихаттайтын ұрпақ 
барда Мұқағали  мәңгі тірі екеніне тағы бір мәрте 
көз жеткіздік.

Мирамкүл  БАЗАРҚЫЗЫ,
Глазунов орта мектебінің кітапханашысы.            

Қостанай ауданы.

Мәңгілік ғұмыр

Әр мамандықтың  өз қиын-
дығы, қызығы бар. Тәрбиеші 
жұмысы күрделі де қызықты, 
жауапты.  «Ұстаздық еткен жа-
лықпас, үйретуден балаға» деп 
ұлы Абай атамыз айтқандай, 
менің де осынау қастерлі ма-
мандықтың иесі атанғаныма  
он үш  жыл болды. Бұл еңбек-
тен жалыққан емеспін. 

Балабақша өмірінде таңға-
жайып қызықтар бастан өтіп 
жатады. «Баланы ең әуелі 
мейір-шапағатқа, одан соң 
ақыл-парасатқа, ақырында 
нағыз пайдалы ғылымға, ең-
бекке баулы», дейді ғұлама 
А.Құнан баев. Мұндай қағи-
далардың барлығы  менің 
күнделікті жұмысымда бас-
шылыққа алынуға тиіс екенін 
ұмытпаймын. 

Жұмыста алдыма қой-
ған түйінді мәселем – бала-
лардың танымдық қабілетін 
жан-жақты дамыту, әр бала-
ның қабілетін, талантын ашу, 
өзіне-өзінің сенімін нығайту 
және де ана тіліне деген сүйіс-
пеншілікті  ояту.

Мемлекеттік стандарт 
талаптарын орындау бары-
сында ұйымдастырылған оқу 
іс-әрекеттерінде  саяхат, ойын, 
пысықтау, кіріктірілген  сабақ 
түрлерін жиі қолданамын.  
Жаңа тақырыпты түсіндіру 
барысында техникалық құрал-
дарды, пысықтау да дидакти-
калық ойындарды тиімді пай-

даланамын. 
Өз білімімді  жетілдіру 

мақсатында қалалық тәжіри-
белік конференцияларға, се-
минарларға қатысамын және 
балабақшада үнемі ұйым-
дастырылып отыратын әдісте-
мелік жұмыстарда белсенділік 
танытып, құзыреттілігімді  
дамытып келемін. Менің 
кәсібіме, еңбек іс-әрекетіме 
деген көзқарас тың қалыпта-
суына әріптес ұстаздарымның 
рөлі ерекше, сол ұстаздарым-
нан үлгі-өнеге алудамын.  Осы 
кісілерден алған ең басты са-
бағым – балаға деген мейірім-
ділік, қамқорлық және жа-
нашырлық, шыдамдылық, 
шынайы болу және әрдайым 
шығармашылық ізденісте болу.

Балалармен  жұмыс  істеу 
үлкен бақыт. Олар маған  шат-
тық сезім сыйлайды,  қанат-
тандырады, күш  жігер  береді. 
Кішкентай достарымды  қуа-
нышпен күтемін, өйткені олар-
дың жүрегі  жұмсақ,  көкірегі 
ашық. Бала мейірімділікке 
сенеді, кішкентай алақанын 
менің алақаныма қойып, өз 
құпия ларын айтып, маған 
сенім артады. Пәк көңіл бала-
ларыммен ара-қатынас маған 
қуаныш, шаттық сыйлайды, 
себебі мен оларға, олар маған 
керектігіне сенімдімін. Осы 
сенімнің болуы – әр педагог-
тың бақыты деп ойлаймын. 
Тәрбиеші балаға деген ыстық 

ықыласын бір сөзбен  айтып 
көрсетіп қана қоймай, бар 
жүрегімен және жан-тәнімен  
сезіне білуі қажет. 

Француз ағартушысы, 
жазушы Жан-Жак Руссо  «Бала 
туғанда ақ қағаздай болып таза 
туды, оның үстіне шыймайды 
қалай салсаң, қағаз бетіне со-
лай түседі, бала тәрбиесі сол 
сияқты, өзің қалай тәрбиеле-
сең ол солай тәрбиеленеді» де-
ген нақыл сөзі осы кішкентай 
бүлдіршіндерге арналғандай. 
Бала жүрегіне жылылық ұя-
латып, қабілеті мен дарынын 
ашу әр тәрбиешінің алдына 
қойылған ең басты міндеті деп 
түсіндім.

«Адамның адамшылығы, 
ең бастысы, жақсы ұстаздан» 
деп Абай атам айтқандай, мен 
қандай болсам, алдымдағы 
тәрбиеленушілерім де сондай 
болып шығарын түсінемін. 

Қазіргі заман талабына сай 
кәсіби құзырлы, сын ойлаумен 
және жоғары педагогикалық 
мәдениетпен, қоршаған шын-
дықты креа тивті түрлендіре 
алатын, кәсіби коммуникация-
ға дайын, үздіксіз өз білімімді 
жетілдіруге және тұлғалық 
өсуіме дайын жаңа формация-
дағы педагог-тәрбиеші  болу 
менің мақсат-міндетім.

Таңшолпан КЕМЕЛОВА, 
№6 бөбекжай-бақшасының 

тәрбиешісі.
Қостанай қаласы.

Тәрбиеші болғаныма 
мақтанамын

ТАҒЫЛЫМ
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ЕСКЕ АЛУ

Еске алу
Жанкелдин ауданы Ќызбел ауылыныњ тумасы,

кіндік ќаны тамѓан жерініњ ыстыѓы мен суыѓына тμзіп,
кμркеюіне ‰лес ќосќан ардаќты єкеміз Асќарбек
Бажикеновтіњ б±л д‰ниемен ќоштасып кете бергені-
не бір жыл болады. Таѓдырдыњ жазѓанына не шара?
Бала-шаѓаныњ ортасында, немерелерініњ ќызыѓын
кμріп, ж‰ре т±руы керек еді. Ардаќты єкемізді саѓы-
нышпен еске алып, жатќан жеріњ жарыќ, жаныњ жєннат-
та, иманыњ салауатта болсын, пейіште н±рыњ шалќы-
сын дейміз.

Балалары, Орынбаев, Єділов отбасылары
жєне жиендері.

Асќа шаќырамыз

Барлыќ аѓайын-туыстар мен сыйласќан жора-жолдастарына Ањсабаев
Шєкіржан Ќойшыѓ±л±лыныњ д‰ниеден μткеніне 40 к‰н толуына байла-
нысты асы мен д±ѓа оќытуы 5 наурыз к‰ні саѓат 12.00-де Боровской кен-
тінде "Думан" кафесінде μтетінін хабарлаймыз.

Ж±байы, балалары, немерелері.

Еске алу
Ардаќты єке, с‰йікті ата Сейткерей Саќи±лы

егер ортамызда ж‰ргенде 28 аќпанда 65 жасќа то-
лар еді. Кеудемізді ќайѓы-шер мен м±њѓа толтыр-
ѓан к‰йзеліс сезім де уаќыт ќ±діретіне баѓынып,
ж‰регімізді елжірететін мєњгі саѓынышќа айналды.

Єкешім топыраѓыњ торќа болсын,
Жатќан жеріњ жєннатта, ж±маќ болсын.
Алланыњ н±ры жауып, иманды бол,
Аруаѓыњ біздерді ќорѓап ж‰рсін.
‡йіміз ќањырап т±р орныњ толмай,
¤мірден ерте кеткен єкешім-ай.
¤зіњізді ойласаќ ж‰рек сыздап,
Кμзімізден жас аѓар бір тыйылмай.
Ортамызда ойнап-к‰ліп ж‰ретін ењ,
¦рпаѓыњныњ ќызыѓын кμретін ењ.
Аман ж‰рсењ єкешім ортамызда
Шалќып-тасып 65-ке келетін ењ.

Саѓынышпен еске алушылар: ж±байы, балалары, немерелері.

Еске алу
2015 жылдыњ 2 аќпаныњда 54 жасќа ќараѓан шаѓында

айыќпас ауыр науќастан бірімізге бауыр, бірімізге асыл ана
болѓан  Зина (Зияш) Байм±ратќызы μмірден озып, баќилыќ
болѓан еді. Ж‰регімізге жазылмас жара салып, μмірдіњ ќызы-
ѓынан ќиындыѓын кμп кμріп, жары Єділханнан жастай жесір
ќалып, екі ботасын ќанаттыѓа ќаќтырмай, т±мсыќтыѓа шоќыт-
пай μсіріп, жоѓары білімге оќытып, енді ќызыќтарын кμремін бе
дегенде, оны Алла пешенесіне жазбапты.

¤кініштісі де осы. Бєрі бір Алланыњ ќолында.
Ол жастайынан зерек, аќынжанды, ажарлы еді. Ќиындыѓы

мол ±стаз мамандыѓын игеріп, 30 жыл балаларды білім нєрімен
суарды. Ол єр балаѓа жан-тєнімен ±стаз бола білді.

Ж‰регіміз шерге толып, кμз жасымыз кμл болып, биыл тірі
болып, ортамызда ж‰рсе 26 аќпанда 55 жасќа толатын апа-
мыз, асыл анамызды саѓынышпен еске аламыз.

Ендігі Алладан тілеріміз жолдасы иман, жаны жаннатта, топыраѓы торќа болсын. Бала-
ларына ѓ±мыр беріп, жылатпаса екен.

Бауырлары Кєдіржан, Айжан, балалары Толѓанай, Н±рлыбек-Ажар.

Еске алу
2016 жылдыњ 28 аќпанында бауырымыз, абзал

єке Смаѓ±лов ¤мірхан Сєлімжан±лыныњ б±л
д‰ниеден μткеніне 10 жыл болады. Ол саналы ѓ±мы-
рында екі ат ±стар ±лаѓатты ±л тєрбиелеген єке,
жолдастары арасында жаны жомарт жайсањ жігіт
атанѓан дос, жанашыр бауыр еді. Оныњ мањѓаз
мінезі, пенде баласына кμњілі жібіп т±ратын мєрттігі,
астам сμзге жоќ мінезі, тектілігіне тєн астарлы сμз
маќамы єулеті мен ауылдастарыныњ есінде ќала-
ры хаќ. Б‰гінде біз оныњ т±лѓасын саѓына еске ала-
мыз. Аллаћ Таѓаладан оныњ жаны жєннатта бол-
сын деп тілеп, рухына ќ±ран баѓыштаймыз.

Еске алушылар: Астана-Ќостанай ќалаларында т±ратын апа-аѓала-
ры: Ажар, ¤мірбек, Зєріпк‰л, Сайлаук‰л, Баѓлан, Ќасымхан. Жиен-
дері: Руслан, ¤мірсєн, Сымбат.

ЌАЙРАН, Д‡НИЕ...

Сарыкμлден самѓаѓан
сањлаќ еді...

 Елініњ ќамын жеген, ќазаќтыњ
біртуар баласы Н±рѓожа Ораз
елге сыйлы, абыройлы азамат
болды. Адал ењбегініњ арќасын-
да ЌР ењбек сіњірген мєдениет
ќызметкері, Ќазаќстанныњ ењбек
сіњірген ќайраткері, ЌР Журна-
листер одаѓыныњ М.Сералин
атындаѓы сыйлыѓыныњ иегері
атанды. Сондай-аќ, мемлекеттіњ
бірнеше мєртебелі марапаттары-
мен мерейі асќаќтады.

Жыл сайын туѓан жеріне та-
бан тіреп, туѓан-туыстарымен та-
бысып, жерлестерімен ж‰здесіп
ќайтуды μзіне парыз деп білетін.

– Ќазаѓымныњ ќамымен жанын
жеп ж‰ретін жайсањ аѓамыздан
ќапыда айырылып ќалдыќ. Мєњгі
келместіњ кемесімен кетіп ќалса
да, атаќты жерлесіміз Н±рѓожа
Ораздыњ жарќын бейнесі біздіњ
ж‰регімізде єрдайым саќталады.

¤з басым ол кісімен етене ара-

ластым. Арнайы Астанаѓа іздеп
барѓан кездерім де болды. Ол
кісініњ жазушылыѓы мен аќынды-
ѓын айтпаѓанда, адамгершілігі
зор, жаны жайсањ еді,  сері
мінезді, терењ ойлы, парасатты-
лыѓы таѓы бар. Арќаныњ тμрінде
ж‰рсе де, туѓан жерін бір сєт те
есінен шыѓарѓан емес. Єсіресе,
елге келгенде алдымен біздіњ
‰йге соѓатын. Сосын μзініњ кіндік
ќаны тамѓан жерге барып, топы-
раѓына аунап-ќунап алатын еді
жарыќтыќ. Ауданныњ ќоѓамдыќ
μміріне де ‰немі атсалысатын.
Сарыкμлдіктермен саѓынысып
кμріскенде, оныњ толѓанысты
туындыларын тыњдаѓанда аса
бір ыстыќ сезімге бμленіп, ерек-
ше к‰й кешетін едік. Асыл аѓамыз-
дыњ ќазасы бізге де ауыр тиді.
¤лді деуге ќимаѓанмен, аќтыќ
сапарѓа шыѓарып салдыќ...

Енді артында ќалѓан ±рпаќта-

ры, мол м±расы бізге с‰йеніш
бола алады. Соѓан тєубе дейміз,
– дейді оныњ жерлесі Солдат
Д‰тпаев бізбен єњгімесінде.

Жалпы, Сарыкμл ж±ртшылыѓы
жерлестері Н±рѓожа Ораздыњ
ќайѓысына байланысты оныњ от-
басы мен жаќындарына ќайѓы-
сына ортаќтасып, кμњіл айтады.

Руслан ЄЛКЕЕВ.
Сарыкμл ауданы.

 Ќазаќ єдебиеті мен мєдениетініњ майталманы,
атаќты аќын-жазушы, баспасμз биігінен кμріне білген
журналист, жерлесіміз Н±рѓожа Ораздыњ ќазасы
ќазаќ ж±ртыныњ ќабырѓасын ќайыстырып кетті.
Амал нешік, таѓдырѓа не шара?

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Мерейтой-50!Мерейтой-50!Мерейтой-50!Мерейтой-50!Мерейтой-50!
Єулиекμл ауданыныњ т±рѓыны   ИСМАЙЛОВ

Ќабдыбек Тоќтар±лын  28-ші аќпанда болатын  ту-
ѓан к‰німен ќ±ттыќтаймыз!

Саѓан  зор денсаулыќ, мол баќыт, ±заќ ѓ±мыр,
отбасыња амандыќ пен баќыт,  шањыраѓыња шаттыќ

пен мереке, дастарханыња береке тілейміз!
Балаларыњ мен немерењніњ ќуанышы-

на кенеліп, ауырмай-сырќамай ортала-
рында ж‰ре бер.

Тілек білдірушілер:
сыныптастарыњ.

"Лисаковскрудстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БИН
050840002668,  оњалту рєсімі ќозѓалѓаны туралы хабарлайды. С±раќтар
болса мына мекенжайѓа хабарласуѓа болады: Ќостанай ќ., Байт±рсынов
кμш., 70, судья А.С. Н±рбаева.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лисаковскрудст-
рой", БИН 050840002668, сообщает о возбуждении процедуры реабили-
тации. По вопросам обращаться по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсыно-
ва, 70, судья Нурбаева А.С.

"ГАЛА-2008" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БИН 081240000063,
оњалту рєсімі ќозѓалѓаны туралы хабарлайды. С±раќтар болса мына ме-
кенжайѓа хабарласуѓа болады: Ќостанай ќ., Байт±рсынов кμш., 70, судья
Ж.Р.Жарасбаев.

 Товарищество с ограниченной ответственностью "ГАЛА-2008", БИН
081240000063, сообщает о возбуждении процедуры реабилитации. По
вопросам обращаться по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова, 70, су-
дья Жарасбаев Ж.Р.

 СОТ ІС ЌАРАДЫ

Зорлыќ т‰бі ќорлыќ

 Ќалта телефонына бірлік салып...

 Ќостанай облыстыќ соты ЌР ЌК-ніњ
120 бабы 3 бμлігі, 3 тармаѓы бойынша
(кємелетке толмаѓан адамѓа ќатысты
зорлыќ жасау) сотталѓан 23 жастаѓы
Юрий Никитинніњ апелляциялыќ
шаѓымы бойынша ќылмыстыќ істі
ќарады.

Ќылмыстыќ іс материалдары бойынша, кєме-
леттік жасќа толмаѓан жєбірленуші аѓымдаѓы
жылдыњ шілде айыныњ соњында Мењдіќара ауда-
нында т±ратын немере апасы Г.Никитинаѓа
ќонаќќа барып, онда 1 тамызѓа дейін болады.

Сол к‰ні саѓат т‰нгі он кездерінде жєбірле-
нушініњ апасы μзініњ ж±байы – Юрий Никитин-
мен ренжісіп ќалады. ¦рыстан кейін Никитин
Ќостанай ауданында т±ратын ата-анасыныњ
‰йіне кетпек болѓан. Ќонаќќа келген ќыз бала-
ныњ ‰йі сол ауылда болѓандыќтан Никитинмен
‰йіне жетіп ќалуды μтінеді. Жолѓа шыѓар алдын-

да олар таныстарымен стадион аумаѓында екі
шыны ішімдік ішіп, саѓат 01.30 шамасында ‰шеуі
мотоциклмен жолѓа шыѓады. Ортаќ таныстары
Зыряновты жолшыбай ауылда тастаѓан екеуі
Ќостанай ауданына бет алады. Алайда кμліктері
сынып олар жолда ќалѓан. Никитин мотоциклді
жμндей алмай олар μткінші кμлікті к‰туге келіседі.
Біраз уаќыт μткен соњ жєбірленуші ќыз бала
кμліктіњ ќасында ±йыќтап кетеді. М±ны байќаѓан
сотталушы оныњ ќорѓансыз жаѓдайын пайдала-
нып зорлыќ кμрсеткен.

Сот ‰кімімен Ю.Никитин айыпты деп танылып,
оѓан ќатањ тєртіптегі т‰зету колониясында 11 жыл
бас бостандыѓынан айыру жазасын таѓайын-
далѓан болатын.

Ќостанай облыстыќ сотыныњ сот алќасы
бірінші инстанциялы сот ‰кімін μзгеріссіз ќалды-
рып, сотталушыныњ апелляциялыќ шаѓымын
ќанаѓаттандырмады.

Сот ‰кімі зањды к‰шіне енді.

 Ќостанай ќаласыныњ мамандандырылѓан
єкімшілік сотында 1980 жылы туѓан Л-ѓа ќатысты
ЌР ЄЌБтК 676 бабы бойынша (жеке т±лѓалар-
дыњ зањсыз материалдыќ сыйаќы беруi)
єкімшілік іс ќаралды.

Бас бостандыѓы шектелген Л. уаќытылы тір-
кеуге келмегені ‰шін ескерту алудан ќ±тылмаќ
болып   Ќостанай ќаласыныњ пробациялыќ ќыз-

мет инспекторыныњ ќалта телефонына 1900 тењ-
ге бірлік салып жіберген.

Сот азамат Л-ды єкімшілк ќ±ќыќ б±зушылыќ-
та айыпты деп танып, одан мемлекет пайдасы-
на 200 АЕК, яѓни 424 000 тењге айыпп±л тμлеуге
міндеттеу  т‰ріндегі єкімшілік жаза таѓайында-
ды.

Ќаулы зањды к‰шіне енген жоќ.

 900 мыњ тењге айыпп±л салынды
 Ќостанай ќаласыныњ №2 соты ќалалыќ ішкі

істер басќармасыныњ криминалдыќ полициясы-
ныњ б±рынѓы ќызметкері 29 жастаѓы Баќытбек
Ташм±ќановќа ќатысты ќылмыстыќ іс бойынша
сот ‰кімін шыѓарды.

Аѓымдаѓы жылдыњ 20 ќањтарында саѓат 13.00
шамасында Ќостанай ќаласындаѓы темір жол
вокзалында Б.Ташм±ќанов азамат С-ны єкімшілік
жауапкершіліктен босату ‰шін одан  пара ретін-
де 15 000 тењге алѓан.

Сот отырысы барысында белгілі болѓаны, 19
ќањтарда Б.Ташм±ќанов орталыќ базарда тиісті
р±ќсат ќ±жаттарынсыз DVD-дисктер сатумен ай-
налысатын С-ны аныќтаѓан. Оны ќалалыќ ішкі
істер бμліміне алып келген экс-полицей 15 000

тењге тμлесе саудагерді єкімшілік жауапкершілік-
тен босататындыѓын айтады.

Келесі к‰ні олар темір жол вокзалында кездесіп,
Ташм±ќанов кμрсетілген соммадаѓы аќшаны алып,
вокзалдан шыќќанда сыбайлас жемќорлыќпен
к‰рес агенттігі ќызметкерлерімен ±сталѓан.

Сот ‰кімімен ЌР ЌК-ніњ 366 бабы 2 бμлігі
бойынша (пара алу) кінєлі деп танылѓан Б.Ташм-
±ќанов μмір бойына ќ±ыќ ќорѓау органдарында
ж±мыс істеу ќ±ќыѓынан жєне полиция капитаны
арнайы шенінен айрылып, алѓан параныњ 60 есе
мμлшерінде (900 000 тењге) айыпп±л тμлеу жаза-
сына кесілді.

Ќостанай облыстыќ сотыныњ
баспасμз ќызметі.
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1960 жыл. Алматы ќаласы. Классика-
лыќ к‰рестен Ќазаќ КСР-ініњ кезекті
біріншілігі μтіп жатќан. Бозкілемге келесі
ж±п шаќырылды. Б±л жолы 60,5 келі сал-
маќта белдесетін ‰ш палуанды айќын
басымдылыќпен жењіп, аќтыќ сынѓа шыќ-
ќалы т±рѓан Єлім μзіне бойы сырыќтай,

ќимылы єбжіл, орыстыњ кμгенкμз жігіті тап
келгенін байќады. Бойында аздаѓан
ќобалжу бар. Біраќ, онысын ешкімге
білдірмеуге тырысты. Тμреші ысќырыќ ша-
лып, ортаны н±сќаѓанда ќос палуан ±ста-
са кеткен. Ќарсыласы да олќы емес
кμрінді. Б±л белдесе ж‰ріп, ќос жанары-
мен бапкерін іздейді. Жаттыќтырушы міз
баѓар емес. М±ныњ єрбір ќимылын жіті
баќылап т±р. Єлімге бас бармаѓын кμрсе-
теді. "Саспа, жењіс сенікі!" дегендегісі. –
Тек, арандап ќалма..." Он сегіз жасар
палуан бапкердіњ нені мењзегенін тез
т‰сіне ќойды. Ќарсыласы ширек финал-
дыќ бєсекеде аяѓын ауыртып алѓан. Соны
ауырсынып ж‰рген сияќты. Сμйте т±ра
кілемге шыќќанын ќарашы! ¤лермен екен.
Ортадаѓы екеу бір-бірініњ ањдысын ањдып
ж‰р. Екеуі де оњайлыќпен берілгісі кел-
мейді. Єлім кμп ойласќан жоќ. Ќарсыла-
сын итере ж‰ріп, аяѓынан шалып ќалды.
Абайсызда етпеттей т‰скен орыс палуа-
ны оњ жаѓына ќарай ќисая кетті. Ќос
жауырын жер иіскеп жатыр. Жењді! Єлім
– ел чемпионы!

Шымыр бойлы ќазаќ жігіті бозкілем-
дегі алѓашќы ж‰лдеге осылай іліккен.
Осыдан кейін іле Ќараѓанды ќаласында
"Ењбек резервтері" командаларыныњ тур-
нирінде таѓы бір мєрте топ жарды. Кейін
Латвияда μткен КСРО біріншілігінде
Ќазаќстан ќ±рамасы сапында бозкілемде
белдесті.

Жас жігіт м±нымен тоќталѓан жоќ. ¤зге
спорт т‰рлерін ењсеру кμптен ойында
ж‰ретін. 1963 жылы шахматтан ¤скемен
ќаласында μткен республикалыќ жарыста Бетті єзірлеген Айбек КЄДІР¦ЛЫ

Облыстыќ балалар мен жасμс-
пірімдердіњ олимпиадалыќ резерві
мектебінде грек-рим к‰ресінен ішкі
біріншілік аяќталды. Оѓан Ќоста-
най, Лисаков ќалалары мен Та-
ран, Єулиекμл аудандарынан кел-
ген спортшылар ќатысты. Осы
бєсекеніњ бел ортасында ж‰ретін
Лисаков грек-римшілері б±л жол-
ѓы бєсекеге кілењ чемпиондарын
єкеліпті. Жарыста 100 палуан 10
салмаќ дєрежесі бойынша μнер
кμрсетті. Ж‰лде ќорын отыз алты
спортшы сарапќа салды. Турнир же-
њімпаздары болып ¤мірзаќ Ескендір
(42 кг), Жалѓас Жаќсыбеков (50 кг),
Шаймерден Єбеуов (58 кг), Темірхан

Байѓанин (63 кг) жєне Иван Костри-
кин (85 кг) танылды. Жарыстыњ ењ ‰здік
палуанына берілетін сыйлыќќа Ержан
Аманжолов ие болса, жењіске деген
жігері ‰шін лисаковтыќ Ќазбек Ескендір

Балѓын палуандар бєсекесі

2326 аќпан 2016 жыл

марапатталды.
Грек-рим к‰ресі облыста

жаќсы ќарќын алуда. Жаќын-
да Астанада ЌР спорт ше-
бері Аќылбек Мусинніњ
ќ±рметіне орай республика-
лыќ турнирде ќостанайлыќ-
тар жетістікпен оралѓан бо-
латын. Балалар мен жасμс-
пірімдердіњ олимпиадалыќ
резерві мектебініњ шєкірттері
Ќостанай облысыныњ намы-
сын байраќты додаларда да
жаќсы ќорѓап келеді.

Жењімпаздар Дєулет Т±рлыханов
атындаѓы республикалыќ турнирге
жолдама  алды. Ал сєуір айында  Азия
чемпионатына іріктеу басталады.

Жењіс пен жењіліс

Футбол

топ жарды. Шахматты ол
мектепте оќып ж‰рген-
де жанына серік еткен.
Бертін келе дендеп ай-
налыса бастады. Шым-
шытырыќ, математика-
лыќ ойлау ж‰йесіне

ќ±рылѓан ойынды терењ мењгеруге, ба-
рынша т‰сініп ойнауѓа тырысты. Респуб-
ликалыќ жарыста аты озѓан м±ныњ есімі
кμп кешікпей Шыѓыс Ќазаќстан облыс-
тыќ "Знамя труда" газетініњ бетінде жарќ
ете ќалды. Осы жылдары ‰ш мєрте облыс
чемпионы атанды. Шахматшы алпысыншы
жылдары республикалыќ турнирде жарты-
лай финалѓа дейін жетіп, республикалыќ
жарыстардыњ бірнеше д‰ркін чемпионы,
атаќты Анатолий Уфимцевтіњ μзін тізе
б‰ктіргенін кейінгі буын μкілдері біле бер-
меуі м‰мкін.

Бойына шахмат, тоѓызќ±малаќ, грек-рим
к‰ресі, ќазаќ к‰ресі сияќты толып жатќан
спорт т‰рлерін дарыта білген Єлім Ізтілеу-
±лы кейін спорт шеберлігіне ‰міткер нор-
мативін орындаѓан. Жоѓарѓы оќу орнын
бітіріп, елге оралѓан соњ, Батпаќќара бой-
ындаѓы спорт т‰рлерін дамытуѓа кірісті.
1969 жылы аудандыќ атќару комитетініњ
жанындаѓы дене тєрбиесі комитеті ќ±ры-
лып, б±л спорт комитетініњ тμраѓасы бо-
лып таѓайындалды. Осы комитетті Єлекењ
аттай он тμрт жыл басќарыпты. Осы ара-
лыќта аудан спорты айрыќша дамып, он-
даѓан жергілікті спортшы облыстыќ, рес-
публикалыќ біріншіліктердіњ алдын бер-
ген жоќ. Єлім аѓаныњ шєкірттері шеті-
нен мыќты. Мєселен, Шынтаќ М±стафин
ќазаќша к‰рестен республикалыќ жары-
ста жењімпаз атанды. Ал, Ерлан Байма-
ѓамбетов, Берік Сейдеѓалиев, Саѓит Жан-
ділдин, Ќабиболла Ќ±лтаев, М±рат Тоќ-
мурзин, Арзамас Ибраев, Шμптібай Ќаб-
жєлелов, Ќаныбек Єбдікєрімов есімді па-
луандар єр жылдары аудан ќоржынына

т‰рлі дењгейдегі ж‰лделер салѓаны есте.
Торѓай облысы ќ±рылѓан жылдары ѓой,

аудан спортшылары облыстыќ спартакиа-
даныњ екінші-‰шінші орындарынан тμмен-
деп кμрмепті. М±нда да Єлім аѓаныњ
ењбегі ±шан-тењіз.

1989 жылдан 2005 жылы зейнеткерлік-
ке шыќќанѓа дейін аудан орталыѓындаѓы
балалар мен жасμспірімдер спорт мекте-
бініњ директоры, одан соњ директордыњ
тєрбие ісі жμніндегі орынбасары ќызмет-
терін абыройлы атќарды. Осы жылдары
Аманкелді ауданында шахмат пен тоѓыз-
ќ±малаќ ойындары ерекше ќарќынмен да-
мыды. ¤зі жаттыќтырушы болѓандыќтан та-
лай шєкірттердіњ μсіп-жетілуіне ыќпал етті.

Єлім Ізтілеу±лы Аманкелдіге алѓаш рет
тоѓызќ±малаќ ойынын єкелген жан ретін-
де есте ќалды.Оныњ тєрбиелеген шєкірт-
тері б‰гінде еліміздіњ т‰кпір-т‰кпірінде ж‰р.
Намысты ту ѓып ±стаѓан бірнеше шєкірт-
тері белгілі бір дењгейде ж‰лдеге ілігіп
жатса, онда Єлекењніњ салѓан сара жолы
баѓытынан жањылмаѓандыѓын кμруге бо-
лады. Мєселен, Жазира Бейсенѓалиева
республикалыќ турнирде ж‰лделі екінші
орынды иеленсе, Батырхан  Єбілбеков
облыстыќ жарыстыњ кμшін бастады. Ба-
тырхан ќазір тоѓызќ±малаќтан облыс бой-
ынша бас жаттыќтырушы. Г‰лдана Аяпо-
ва, Аслан М±саѓалиев, Аќмаржан Пойы-
зѓалиева, Медет Бейсенѓали, шахматта
Г‰лн±р Уєлиева, Абзал Ѓаппасов, Айбар
М±хамбетжанов тєрізді шєкірттері облы-
стыќ біріншіліктерде ќатарынан бірнеше
д‰ркін жењімпаз ата-
нып ‰лгерді.

Ќасќырбай
              ЌОЙШЫМАНОВ

Осылайша, 14 жыл спорт комитетін,
16 жыл спорт мектебін басќарѓан уаќыт-
та Єлекењ кμптеген спортшылардыњ то-
маѓасын сыпырды.

Кейінгі жылдары Єлім Ізтілеу±лы Аман-
келді селосындаѓы ардагерлер кењесіне
жетекшілік еткенін білеміз.

2008 жылы Ќараѓанды ќаласында ар-
дагерлер арасында шахматтан μткен жа-
рыста ж‰лделі ‰шінші орын алѓан бола-
тын. Байырѓы спортшыныњ ѓибратќа толы
ѓ±мыры кейінгі μсіп келе жатќан буынѓа
μнеге.

"Жігітке жеті μнер де аз", – дейді хал-
ќымыз, рас сμз. Єлекењ шын мєнінде сан
ќырлы μнер иесі болатын. Єсіресе, спорт
пен μнерді тел емген арда азамат еді.
Оныњ облыстыќ дењгейде айтулы μнер-
паз болѓанын айта кеткен жμн. Жергілікті
халыќ театрыныњ м‰шесі ретінде Торѓай,
Ќостанай облыстарыныњ бірнеше μнер
сайыстарыныњ бас ж‰лдесін ќанжыѓасы-
на бμктерді. Оныњ театр сахнасында сом-
даѓан рμлдері єлі к‰нге дейін ж±рттыњ
есінде саќталѓан. Б±л енді μз алдына
бμлек єњгіме.

– Єлім аѓањ Кіші ж‰здіњ ішіндегі Те-
леу руыныњ тумасы. Осы Аманкелдіде
жалѓыз ‰й т±рамыз. 1937 жылдары ‰й-іші
Жітіќара жаќтан осында ќоныс аударып-
ты. Єкесі соѓысќа аттанѓанда  Єлім іште
ќалѓан екен. Атамыз сол кеткеннен май-
даннан оралѓан жоќ. Аѓањ марќ±м μле-
μлгенше єкесініњ ќабірін тауып алуды
армандап μтіп еді, шыраѓым. Оѓан жете
алѓан жоќ. Ќ±дайѓа ш‰кір, сол арманын
балалары орындады. Ќараѓандыда т±ра-
тын Асхат есімді ±лым интернетті ќопа-
рып ж‰ріп, атасыныњ жерленген жерін
тауып алыпты. Сμйтсе, жарыќтыќ, Ресейдіњ
Ржев ќаласыныњ мањындаѓы бауырластар
зиратына жерленген екен. Бізге белгілісі,
атамыз 101-ші атќыштар бригадасыныњ
ќ±рамында соѓысќаны. Жаздыњ к‰ні ба-
лалар барып, єкесініњ аманатын орын-
дап, басына туѓан жердіњ топыраѓын са-
лып ќайтты, – деді Єлекењніњ жары Маќ-
пуза  Ж±матайќызы.

Єлім Ізтілеу±лы 2010 жылы 68 жасын-
да д‰ниеден озды. Артында балалары мен
немерелері бар. "Орнында бар – оњалар"
деген сол, єнекей!

СУРЕТТЕ: сан ќырлы
спортшы атанѓан Єлім
Саѓитов.

(Сурет отбасы м±ра-
ѓатынан алынды.)

Грек-рим к‰ресіГрек-рим к‰ресіГрек-рим к‰ресіГрек-рим к‰ресіГрек-рим к‰ресі

¤мірі¤мірі¤мірі¤мірі¤мірі –  –  –  –  – μнегеμнегеμнегеμнегеμнеге

немесе  сан ќырлы спортшы Єлім Саѓитовтыњ
бейнесі ойѓа оралѓанда

Ќостанайдыњ "Тобылы"  Т‰ркиядаѓы ‰шінші оќу-жаттыѓу жиы-
нында молдовиялыќ "Заря" клубымен жолдастыќ кездесу μткізіп,
1:0 есебімен жењіске жетті. Ойындаѓы жалѓыз голдыњ авторы –
Алласане Н'диайе.

Маусымаралыќ ‰зілісте "Тобыл" сапына келіп ќосылѓан  Сергей
Хижниченко ±рымтал сєтте єріптесіне жаќсы пас шыѓара білді.
Оны єп-єдемі голѓа айналдыра білген Алласане командаласта-
рын алѓа шыѓарды.

"Тобыл" кешегі жолдастыќ кездесуін Харьков ќаласынан келген
"Металлист" командасына ќарсы μткізді. Ойын ќар-
сылас команданыњ пайдасына шешілді. Есеп – 1:2.
Ќостанайлыќ команда сапындаѓы гол Констан-
тин Дудченкоѓа тиесілі.

Кенже
     ЌОНЫСБАЙ
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Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен сєйкес
келе бермейдi. Редакция оќырман хаттарына жауап бермейдi, оны
ќайтармайды.  ‡ш компьютерлiк беттен асатын материалдар
ќабылданбайды.  “Ќостанай тањында” жарияланѓан материалдарды
сiлтемесiз кμшiрiп басуѓа болмайды. Жарнама мен хабарландырулар-
дыњ мазм±ны мен мєтiнiне жарнама берушi жауап бередi.

А  – аќылы жарияланым.

Редакцияныњ мекенжайы:
110000, Ќостанай ќаласы,
Єл-Фараби дањѓылы, 90

Меншiк иесi: Бухгалтерия:
54-99-88, 39-26-88

Компьютер орталыѓы:
54-54-45

Корректура: 54-34-49

Бμлiмдер:

Меншiктi тiлшiлер:

Таралымы 11701    Тапсырыс 422                   Нμмiрдiњ кезекшi редакторлары: Ќымбат ДОСЖАНОВА, Ќарлыѓаш ОСПАНОВА.

“Ќостанай тањы” газетi
редакциясы” ЖШС

Директор-Бас редактор
Жан±заќ

АЯЗБЕКОВ

Директор-бас редактордыњ ќабылдау

бμлмесi: 54-12-66, факс: 54-99-69

Директор-бас редактордыњ

орынбасарлары: 54-84-44, 54-67-65

Жауапты хатшы: 54-33-22

Бμлім редакторы: 54-79-68, 54-28-42

Ќоѓамдыќ-саяси, экономика: 54-79-68
Єлеумет, білім, мєдениет: 54-28-42
Социологиялыќ зерттеу орталыѓы:

54-53-21, 39-26-25
Жарнама бергіњіз келсе: 39-26-88

Арќалыќта: 7-55-91
Аманкелдіде: 2-17-40
Жанкелдинде: 2-10-75, 5-00-02
Рудныйда: 8-714-31-2-72-56
Сарыкμлде: 2-25-17

Газет аптасына  ‰ш рет шыѓады.
Газет Ќазаќстан Республикасыныњ Мєдениет жєне аќпарат
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куєлiгi
берiлген.
Газет “Ќостанай тањыныњ” компьютер орталыѓында терiлiп,
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Костанайполиграфия” ЖШС
баспаханасы.
Мекенжайы: С.Мєуленов кμшесi, 16.
Баѓасы келiсiм бойынша.

Бизнесті
бастауѓа

кμмек

25-ші аќпанда "Бизнес –
кењесші" курстары бастау
алады. Б±л шара
"Бизнестіњ жол картасы"
баѓдарламасы аясында
ж‰зеге асырылмаќ.
Кєсіпкерлік курстар
наурыз айыныњ соњына
дейін бекітілген кестеге
сєйкес, облысымыздыњ
8 ауданында
±йымдастырылады.

Жобаныњ маќсаты –
бизнес-жоспарды тиянаќты
єзірлеу, бухгалтерлік есеп,
ќаржылыќ жоспарлау,
бастапќы капитал ќорын
ќ±ру, мемлекеттік ќолдау
тетіктерін тиімді пайдалану.
Ќалай жєне ќандай
мекемелерге барып тіркелу
керек? Жоба аясында
тыњдаушыларды
кєсіпкерліктіњ ќыр-сырына
‰йрету ќарастырылѓан.  Єр
ќатысушыѓа сертификаттар
беріледі. Мемлекеттік
гранттыњ жењімпазы атануда
осындай сертификаттар
ескеріледі. "Бизнес кењесші"
курстарына ќатысу жаѓынан
ешќандай шектеу
ќойылмаѓан.

Айта кету керек, былтыр
аталмыш шара аясында
2 мыњдай азамат
кєсіпкерліктіњ негіздеріне
оќып шыќќан болатын.
Нєтижесі де жоќ емес.
Соныњ  82-сі жеке ісін бастап,
несібесін молайтуѓа
м‰мкіндік алды. Таѓы
55 адам ќаржыландыру
механизмдеріне ќол
жеткізді. Ал, алты адам
мемлекеттік грантќа ие
болды. Биыл бізде жања жоба
"Іскерлік байланыс" деп
аталады.

Оныњ ерекшелігі,  ол
шаѓын жєне орта
кєсіпкерлікті дамытуѓа
баѓытталѓан. Б±л жерде
шетелдік єріптестер мен
ынтымаќтастыќ ќарым-
ќатынас орнатуѓа басымдыќ
беріледі. Отандыќ іскер
кісілер ‰шін м±ндай ќызмет
тегін. ‡ш апталыќ
курстардан кейін
ќатысушылар іріктеледі.
Бизнес бастауѓа бел буѓан
азаматтар ќандай шетелдік
компанияныњ тєжірибесін
негізге алатынын μздері
шешеді.

Жања ќызметті іске ќосты
"Ќазпошта"АЌ зейнетаќы мен жєрдемаќы алушыларѓа

арналѓан жања ќызметтіњ іске ќосылуын хабарлайды.
"Сенім" ќызметініњ аясында, зейнетаќы мен жєрдемаќы алу ‰шін

карточкалыќ шот ашќан єрбір жања клиент жыл бойы коммуналдыќ
тμлемдерді комиссиясыз тμлей алады.

Ќызмет ќолданушысына шот тегін ашылып, карточка ‰йіне дейін
тегін жеткізіледі. Сонымен ќатар, шотты ашу ‰шін келісім шартты
www.kazpost.kz сайтынан ж‰ктеп, ќызмет шарттарымен танысып, ќол
ќойып, бμлімшеге дайын к‰йде алып келуге болады.

"Ќазпошта" АЌ баспасμз ќызметініњ мєлімдеуінше, клиенттіњ шо-
тына аќша т‰скен кезде, клиент SMS-хабарлама ќабылдап, μзініњ
ќаражатын баќылауѓа м‰мкіндік алады. Карточкадаѓы аќшаны "Ќаз-
почта" АЌ пен "Казкоммерцбанк" АЌ банкоматтарынан жєне POS-
терминалдардан алѓанда комиссия есептелмейді. Сондай-аќ, "Ќаз-
пошта" АЌ зейнетаќы мен жєрдемаќыны міндетті санаттаѓы азамат-
тарѓа (¦ОС ќатысушыларына жєне м‰гедектеріне, 1 жєне 2 топтаѓы
м‰гедектерге, 80 жастан асќан зейнеткерлерге жєне дєрігердіњ ќоры-
тындысы бойынша ауруѓа шалдыќќандарѓа) ‰йлеріне дейін тегін
жеткізеді, ал басќа азаматтар єрбір жеткізілім ‰шін 200 тењге тμлеп
б±л ќызметті ќолдана алады.

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ
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