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Айбек КӘДІРҰЛЫ
Қыдырбек ҚИЫСҚАН

Облыс әкімі Архимед Мұхамбетов  БАҚ өкілдерімен 
брифинг өткізді. Онда аймақ басшысы  Елбасы белгілеп 
берген бес институционалды реформаны іске асыру 
бойынша «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының астықты 
өңірде қалай жүзеге асып жатқандығын егжей-тегжейлі 
баяндап берді. 

– Мемлекет басшысының бастамасымен қолға 

алынған реформалар Қазақстанның саяси, экономика-
лық және әлеуметтік өмірінің барлық салаларын қамтиды. 
Мәселен, еліміздің индустрияландыру бағдарламаларын 
іске асыруды жалғастыратын «Индустрияландыру және  
экономикалық өсім» атты үшінші бағыт бойынша ауылша-
руашылығы мен өңдеуші салаларға стратегиялық инвес-
торларды тарту жоспарланып отыр. Бұдан басқа, кеден 
және салық жүйелері бірімен бірі ықпалдастырылатын 
болады. Осындай қойылған міндеттерді іске асыру эко-
номиканы тұрақтандыруға мүмкіндік береді, – деп атап 

көрсетті өңір басшысы.   
Архимед Бегежанұлы облыстың әлеуметтік-экономи-

калық даму көрсеткіштерін жеке-жеке жіліктеп, жан-жақты 
талдау жасады. Әуелі ауылшаруашылығы туралы.

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді тиімді пай-
далану және нарықтық айналымға енгізу осы 
бағыттағы негізгі бөлімдердің бірі. Өйткені, 
біздің өңір әлмисақтан аграрлық аймақ. 

Суреттерді түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

ЖОЛДАУ: ӨСІМ, РЕФОРМА, ДАМУ

Болашақтың даңғыл жолы
– «100 НАҚТЫ ҚАДАМ»

Облыс әкімі  
Архимед Мұхамбетовтың  
БАҚ өкілдеріне берген сұхбаты

СҰРАҒЫМ БАР
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Жалпы, облыстаѓы ауыл шаруашылыѓы маќса-
тына жатќызылѓан жер кμлемі 10,5 млн. гектарѓа

(соныњ ішінде егістігі 6 млн. гектар шамасында) тењ.
Б‰гінде соныњ  45 мыњ гектарын (соныњ ішінде егістігі –
19 мыњ гектар) ауылшаруашылыѓы тауар μндірушілері
сатып алѓан.

Бірінші жарты жылдыќта жалпы кμлемі 316,8 мыњ гек-
тар ќосымша 257 жер телімін уаќытша пайдалану
ќ±ќыѓымен беру жμнінде 5 конкурс μткізу жоспарланып-
ты. Ал 1 шілдеден бастап мемлекет меншігіндегі ауыл
шаруашылыѓы маќсатындаѓы жерлері аукцион арќылы
сатыла бастайды.

Облыс єкімініњ сμзінше, μњірде м‰лікті зањдастыру
ж±мыстары да ќарќын ала т‰скен. Жалпы сомасы 11
млрд. тењге болатын 5,7 мыњ нысанѓа 2 мыњнан астам
μтініш ќабылданыпты.

Осы кезге дейін жалпы сомасы 8,6 млрд. тењге бола-
тын 66% нысан (немесе 3825 нысан) зањдастырылѓан.

Рас, атќарылѓан істен алда атќарар ж±мыс ауќымды-
раќ. Оны т‰бегейлі шешу жєне бір к‰нніњ шаруасы емес.
Сондыќтан, облыс басшылыѓы μњірдіњ экономикалыќ
ахуалын оњалту маќсатын бірінші кезекке ќоюы тегін емес.
Тарќатып айтсаќ, экономиканыњ мањызды бір тетігі  –
стратегиялыќ инвесторлар тарту екендігі белгілі.

¤ткен жылѓа ќараѓанда облыс экономикасына 16%
инвестиция кем салынѓанына ќарамастан, 2016 жылы
μсім ќарќынын ±лѓайтуѓа м‰мкіндік тумаќ. Биылѓы жыл-
дыњ екі айыныњ μзінде орташа республикалыќ кμрсеткіш
4,1% болѓанда, біздегі μсім 10,6%-ке жетті.

– Алдаѓы уаќытта  инвестиция тарту жμніндегі іс-ша-
ралар жоспары бекітілетін болады. Онда инвесторлар-
мен жєне транс±лттыќ компаниялармен  бірлесіп  инве-
стициялыќ климат пен μзара ќарым-ќатынастыќты  жаќ-
сарту жμніндегі іс-шаралар кешені ќарастырылмаќ. То-
был μњірінде м±ндай келелі ќадам б±ѓан дейін де μз
жемісін берген-т±ѓын. Мєселен, "СарыаркаАвтоПром"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  CMC, IVECO,
PeugeotCitroen бірлесіп, автомобиль μнеркєсібін дамы-
ту жμнінен 8 мањызды ќ±жатќа ќол ќойды. Соѓан сєйкес,
Ќостанайда индустриялдыќ аймаќ ашу жоспарланып
отыр.  Ол ‰шін аѓымдаѓы жылдары  республикалыќ бюд-
жеттен екі млрд. тењгеден астам ќаражат бμлінетін бола-
ды, ол шыѓарылатын автомобильдердіњ кμлемін артты-
рып, оны 38%-дан 50%-ѓа дейін жеткізуге, 500-ден астам
жања ж±мыс орнын ашуѓа м‰мкіндік береді, – деді Архи-
мед М±хамбетов журналистер алдында.

Индустрияландырудыњ екінші кезењінде жењіл, тоќы-
ма жєне тамаќ, пластик μндірісі сияќты салалар ‰шін
индустриялдыќ аймаќты к‰шейту есебінен μндірістік ќуат-
тылыќты ±лѓайту кμзделген.

Б±рын тек шикізат ќана μндіріп келген Тобыл тμсіне
сырттан инвесторлар тарту арќылы ірі μндіріс ошаќтары
ел игілігіне айналмаќ. Б±ѓан сыртќы елдермен арадаѓы
барыс-келіс едєуір ыќпал етіп отырѓан тєрізді. Мєселен,
Ќазаќстан-Ќытай арасындаѓы екі жаќты кездесу шењбе-
рінде біздіњ облыста  ыстыќ брикеттелген темір μндірісі
зауытын, табиѓи газды с±йылту кешенін салу жμніндегі
жобаларды іске асыру туралы алдын ала уаѓдаластыќќа
ќол жеткізілді.

М±ныњ сыртында зыѓыр майын жєне басќа да ауыл-
шаруашылыѓы даќылдарын μсіру, терењ μњдеу жєне сату
жобасы єзірленіп жатыр. Науырзым ауданында зыѓыр
майын μсіру ‰шін 203 мыњ гектар жер телімі  бμлініп, об-
лыс орталыѓында зауыт ќ±рылысына арналѓан жер бμлу
мєселесі к‰н тєртібінде т±р.

 Осы айдыњ аяѓына таман  облыс єкімі бастаѓан бір
топ делегация Ќытай Халыќ Республикасына барып, екі
жаќты іскерлік мєселелерді бірігіп талќыламаќ. Ресейлік
кєсіпкерлермен бірлесіп керамикалыќ плитка, жылыжай
кешені μндірісі бойынша зауыт салу мен полиграфия-
лыќ μндіріс ашу жμніндегі жобалар да єзірленіп жатыр.
Ресейдіњ μнеркєсібі дамыѓан μњірлерімен μзара іс-єре-
кетті одан єрі ныѓайту маќсатында біздіњ облыс делега-
циясыныњ Татарстан Республикасына жєне Калуга об-
лысына сапары жоспарланып отыр. Татарлар елінде
автомобиль жєне ауылшаруашылыѓы кμлігін жасауда, ет
пен с‰тті μњдеудегі заманауи технологияларда, сонымен
ќатар ќ±с фабрикаларыныњ ж±мысын зерделеуде бєсе-
кеге ќабілетті μнімді шыѓару саласындаѓы екі жаќты ын-
тымаќтастыќ жєне тєжірибе алмасу мєселелері  талќы-
ланатын болады.

Ал Калугада автомобиль жасау саласындаѓы, бидай-
ды, етті терењ μњдеу, ауылшаруашылыѓы μнімдері мен
жергілікті μндіріс азыќ-т‰лігін сату, тауар брендтерін ілге-
рілету, μнім μндірудегі заманауи технология мен орау-
дыњ жања т‰рлері бойынша тєжірибе алмасу жμнінде екі
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жаќты єріптестік мєселелері ќаралады.
Соњѓы жылдары μњірде ет μндірісі мен ќайта μњдеу

мєселелеріне кμп кμњіл бμлінеді.
Шикізат базасын ныѓайту жєне  ќайта μњделген μнімді

экспортќа шыѓару маќсатында Аќтμбе, Ќостанай, Батыс-
Ќазаќстан облыстары мен Ауыл шаруашылыѓы ми-
нистрлігі арасында етті баѓыттаѓы мал шаруашылыѓын
дамытудыњ μњіраралыќ кооперациясын ќ±ру туралы
бірлескен іс-ќимыл жоспарына ќол ќойылды.

¤ткен жылы Ќарабалыќ ауданыныњ "Терра" жауап-
кершілігі шектеулі серіктестігінде 3400 ірі ќара малѓа ар-
налѓан бірінші класты ірі бордаќылау алањы пайдала-
нуѓа берілді. Меморандум шењберінде Ќарасу ауданы-
ныњ "Ќараман-К" ЖШС мен Ќамысты ауданыныњ "Алтын-
сарин" ЖШС-ныњ бордаќылау алањдарыныњ μндірістік
ќуаттылыѓын 1-дењгейге дейін кμтеру белгіленді.  ¤њірде
ет  кластерін ќ±ру саланыњ инновациялыќ даму бойын-
ша ќойылѓан міндеттерге ќол жеткізуге, ќолда бар жем-
деу алањдарын барынша ж‰ктеуге ( олардыњ облыстаѓы
саны – 40), ет μндірісініњ жоспарланѓан кμлемін жєне
ІЌМ еттіњ экспортты єлеуетін жылына 3000 тоннаѓа дейін,
алдаѓы уаќытта  5600 тоннаѓа жеткізуге наќты м‰мкіндік
береді.

Кластерді мемлекеттік ќолдау маќсатында аѓымдаѓы
жылѓы "Тобыл" ЄКК" АЌ арќылы 400 млн. тењге бμлу жос-
парлануда. Оѓан  ќатысушыларды ќаржылыќ ынталан-
дыру маќсатында субсидияныњ 2,1 млрд. тењге сомасын
μсімдік шаруашылыѓынан мал шаруашылыѓына  бері-
леді.

Ішкі нарыќты ќ±с етімен ќамтамасыз ету жєне жалпы
т±тыну кμлеміндегі импорт ‰лесін тμмендету ‰шін аѓым-
даѓы жылдыњ екінші жарты жылдыѓында Ќарабалыќ ауда-
ныныњ  "Комсомол  ќ±с фабрикасы" АЌ-ды ќалпына кел-
тіру жоспарланѓан (2015 жылдыњ ќорытындысы бойын-
ша ќ±с етініњ импорты 12,2 мыњ тонна, 2016 жылдыњ ба-
сынан 3,0 мыњ  тонна).  Сондай-аќ, с‰т μндіру жєне ќайта
μњдеу саласындаѓы  технологиялыќ желісініњ жањѓырты-
луы да уаќыт талабынан туындап отыр.

¤ткен жылы Ќостанай ауданыныњ "Садчиковское"
ЖШС-нде ќуаттылыѓы тєулігіне  5 тонна μнім μндіруге
ќауќарлы цех пайдалануѓа берілді. Онда ќаймаќ, айран,
иогурт шыѓарылады. Жобаныњ ќ±ны  210 млн. тењгеге
баѓаланды.   Ал Рудный ќаласындаѓы "Лидер-2010" ЖШС
ќуаттылыѓы жылына  6,8 мыњ тонна с‰т жєне ќышќыл с‰т
μнімін μндіру жμніндегі желісін іске ќосты. Оѓан 1 млрд.
250 млн. тењге ж±мсалѓан.

Ќостанай, Лисаков, Жітіќара ќалаларыныњ жєне За-
тобол кентініњ жылу жєне сумен жабдыќтау ж‰йелерін
несиелеуге арналѓан даѓдарысќа ќарсы ќосымша ша-
ралар шењберінде ќосымша  3,7 млрд. тењге бμлінді.

Сонымен ќатар,  бюджеттен тыс ќаржыландыру
кμздері есебінен инженерлік ж‰йелерді жањѓыртуды ќам-
тамасыз ету міндеті т±р. Осыѓан байланысты Еуропалыќ
Ќайта ќ±ру жєне Даму Банкімен ынтымаќтасу шењберін-
де жалпы сомасы 9,3 млрд. тењгеге жуыќ жобаларды іске

асыру жоспарланып отыр.  Оныњ ішінде "Ќостанай
жылу-энергетикалыќ компаниясы" МКК-ніњ жылумен
жабдыќтау ж‰йелерін жањѓыртуѓа – 6,1 млрд. тењге
жєне "Ќостанай-Су" МКК-ніњ сумен жабдыќтау жєне
су б±ру ж‰йелерін жањѓыртуѓа – 3,2 млрд. тењге
бμлінетін болады.

 Облыс халќын т±рѓын ‰ймен ќамтамасыз ету мєсе-
лені тиімді шешу ‰шін "¦БХ "Бєйтерек" АЌ-мен т±рѓын
‰йлерді салѓан кезде ынтымаќтасу туралы  меморан-
думѓа ќол ќойылды. "Єуежай" шаѓын ауданында жал-
пы кμлемі 82,5 мыњ шаршы метр ‰й салу ‰шін жер
телімдерін бμлу мєселесі пысыќталды.  Яѓни, б±л
1800-ге жуыќ отбасы кμп ±замай жања баспанаѓа ќол
жеткізеді деген сμз.

Мемлекеттік-жеке меншік єріптестік принциптерініњ
негізінде облыстаѓы т±рѓын ‰й ќ±рылысына 2,2 млрд.
тењге инвестиция салуды кμздеген "Еуразиялыќ топ"
ЖШС-мен Меморандумѓа ќол ќойылды. Аталѓан ќара-
жаттыњ есебінен 2 т±рѓын ‰й мен жалпы кμлемі 14 мыњ
шаршы метр 2 жатаќхананы пайдалануѓа беріледі.
Соныњ арќасында "ССК¤Б" жєне "Алюминий Казах-
стана" кєсіпорындары орналасќан Рудный, Лисаков
ќалаларыныњ жєне Ќашар кентіндегі 250-ден аса от-
басы тиімді шарттыњ негізінде т±рѓын ‰йге ие болу
м‰мкіндігі туып т±р.  Даѓдарысќа ќарсы ќосымша  ша-
ралар шењберінде ‡кімет т±рѓын ‰йлерге инженерлік
инфраќ±рылымды салуѓа ¦лттыќ ќордан "Сам±рыќ-
Ќазына" АЌ арќылы  2 млрд. тењге шамасында  ќара-
жат бμлді.

 "Ќазаќстандыќ ипотекалыќ компания"  АЌ-ныњ баѓ-
дарламасы бойынша 2016 жылы 1,5 млрд. тењгеге  об-
лыс орталыѓындаѓы "Єуежай" шаѓын ауданында жєне
Герцен кμшесінде 198 пєтерлік 2 т±рѓын ‰йдіњ ќ±ры-
лысы бой кμтеретін болады. М±ныњ сыртында мемле-
кеттік-жеке меншік єріптестік принциптерініњ негізінде

"Байтерек девелопмент" АЌ жалпы ќ±ны 6,6 млрд. тењге-
ге жалпы кμлемі 43,8 мыњ шаршы метр т±рѓын ‰йді са-
лып бермекші.

Облыста  "¦БХ "Бєйтерек" АЌ-ныњ облигацияларын
шыѓару арќылы "ЌТЌЖБ" АЌ салымшылары ‰шін кре-
диттік т±рѓын ‰йдіњ ќ±рылысы ж‰зеге асырылатын бола-
ды. Аталѓан баѓыт бойынша 3 млрд. тењге сомада ќара-
жат бμлінеді, б±л  37 мыњ шаршы метрді пайдалануѓа
енгізуге м‰мкіндік береді.

Жалпы, аталѓан шаѓын аудандарда 470 мыњ шаршы
метр пайдалануѓа енгізіледі. Б±л – 7,5 мыњнан астам
пєтер. Сондай-аќ, тек т±рѓын ‰йлер ѓана емес, сонымен
ќатар мектепке дейінгі мекемелер, жалпы білім беру мек-
тептер, паркингтер, саябаќтар салынатын болады.

Жалпы, Ќостанай облысы бойынша 2016 жылы "Ќол-
жетімді баспана" баѓдарламасы жєне "Байтерекдевелоп-
мент" АЌ желісі бойынша жалпы кμлемі  117 мыњ шаршы
метр 1978 пєтері бар 28 ‰й салу жоспарланѓан.

Ќазіргі заманѓы экономикаѓа кμліктік инфраќ±рылым
бірталай єсер етеді. Осыѓан байланысты оныњ дамуына
ќомаќты ќаржы ж±мсалады.

Мєселен, 2016 жылы 18,9 млрд. тењгеніњ ж±мыстарын
атќару кμзделсе, оныњ 7 млрд. тењгесі Ќостанай ќаласы-
на беріледі. Б±л ќаржыѓа облыс орталыѓындаѓы 7 кμшеніњ
жолы жμнделетін болады. Оныњ жалпы ±зындыѓы 14
шаќырымнан асады.

Б±рын асфальт тμселмеген 16 кμшені ресайклирлеу
єдісін ќолдана отырып жєне топыраќты бекіте отырып,
орта жμндеуді ж‰ргізу жоспарланѓан.

Жалпы, аталѓан саладаѓы проблемаларды шешу ‰шін
"ЌазАвтоЖол" ¦лттыќ компаниясы" АЌ-мен келіссμздер
ж‰ргізілді жєне облыс єкімдігі мен  "ЌазАвтоЖол" ¦лттыќ
компаниясы" АЌ-ныњ арасында 2016 жылѓа арналѓан
Ќостанай облысыныњ республикалыќ мањызы бар авто-
жолдарды жμндеу, ќалпына келтіру бойынша μзара ын-
тымаќтастыќ туралы  меморандум жасалынды.

Сметалыќ ќ±ны 3 млрд. тењгеге баѓаланѓан Таран
кμшесініњ бойындаѓы  Тобыл μзені арќылы μтетін кμпірді
ќайта ќалпына келтіру аяќталатын болады.

Ќамысты  ауданынан Рудный ќаласына дейін "Ќара-
б±таќ-Денисов-Рудный-Ќостанай" автожолыныњ ±зын-
дыѓы 154 км бμлігін  ќалпына келтіру ‰шін техникалыќ-
экономикалыќ негіздеме єзірленіп жатыр.

Облыс басшысы μз сμзінде ж±мыссыздыќќа ќарсы
к‰рес, шаѓын жєне орта кєсіпкерлікті дамыту мєселелері
туралы да жан-жаќты айтып берді.

Ж±мыссыздыќ дегеннен шыѓады, "Ж±мыспен ќамту-
дыњ жол картасы"  баѓдарламасы бойынша  єлеуметтік
т±раќтылыќты ќамтамасыз ету ‰шін 2016 жылы 4,8 млрд.
тењге, оныњ ішінде  єлеуметтік инфраќ±рылым объекті-
лерін жμндеу арќылы ж±мыспен ќамтуды ќамтамасыз ету
бойынша 1 баѓытќа – 2,7 млрд.тењге, шаѓын кредиттеуге
– 1,4 млрд.тењге, ж±мысќа орналасуда ќамтамасыз ету
жєне ыќпал етуге – 413 млн. тењге бμлініпті.

Ауылдыќ жерлерде μз кєсібін ашќысы келетін т±рѓын-
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дарѓа шаѓын несиелер  беру   мєселесі де жыл озѓан
сайын орныѓа т‰скен. Б±л ќаражат бірінші кезекте  етті
баѓыттаѓы мал μсіру, сондай-аќ ет пен с‰тті ќайта μњдеу-
ге арналѓан шаѓын фермаларды ќ±руѓа берілетін бола-
ды. Ќосымша шаѓын кєсіпкерлікті  ќолдау ‰шін   моноќа-
лаларда, ауылдыќ жерлерде шаѓын несиелеуге "Атаме-
кен" ¦КП, "Даму" кєсіпкерлік ќоры ќаржылыќ ресурстары
жєне облыс єкімдігі  1,6 млрд. тењге. кμлемінде тартыл-
маќ.  "Бизнестіњ жол картасы"  арќылы  б±л маќсатќа 169
млн. тењге ќарастырылѓан.

Жалпы, ‰стіміздегі  жылы шаруаларѓа кμмек ретінде
±сынылѓан шаѓын несиеніњ  жалпы сомасы биылѓы жылы
3,2 млрд.тењгеге жетті, – деді μз сμзінде облыс єкімі.

Астыќты μњірге єкім боп таѓайындалѓалы бері алты ай
μткен Архимед М±хамбетов одан єрі журналистердіњ ќой-
ѓан с±раќтарына жауап берді. Біз тμменде солардыњ ењ
мањызды делінген т±старын оќырмандар назарына ±сы-
нуды жμн кμрдік.

*   *   *

– Ресейлік "Полиметалл" тау-кен μндірісі
μњіріміздегі ќуаттылыѓын арттыруда. Осыныњ аймаќ
єлеуетіне тиімділігі жμнінде білгіміз келеді.

– "Полиметалл" – танымал компания. Басшыларымен
бірнеше рет кездесу μткізгенмін. Ќазір Ќазан ќаласына
ж±мыс сапарымен бара жатырмын. Осы жолда "Поли-
металл" кєсіпорныныњ басшылыѓымен таѓы бір мєрте
кездесіп, екі жаќты єріптестік пен ж±мыс жоспары жμнінде
талќыламаќпыз. Ќазір біздіњ ±сынысымызбен олардыњ
ќызмет т‰рлері ауќым алып барады. Атап айтсаќ, Жітіќа-
ра ауданында орналасќан "Комаров" алтын кен орнын
игеру жμнінде "Полиметалл" мен "ЌазЦинк" компанияла-
ры арасындаѓы келісім-шарт аяќталуѓа жаќын. Ресейлік
кєсіпорын аймаѓымыздаѓы алтынныњ шыѓымы мол жерін
ќазуѓа м‰мкіндік алмаќ. М±ныњ сыртында, кμрші елдіњ
кєсіпорныныњ біздегі "Варварин" кен орнында ќазба бай-
лыќты μњдеу μндірісі бар. Ол жаќтан Ресейге жол жаќын
єрі логистикалыќ ќ±рылымы оњтайлы. Сол себепті, б±л
компанияныњ облысымызбен жасап жатќан єріптестігін
жоѓары баѓалаймыз.

– Ираннан  біздіњ μњірімізге, ал біздіњ μњірімізден
Парсы еліне делегация барыс-келісі болып, бірќатар
келісімдерге келдік. Жалпы, иран кєсіпкерлері біздіњ
μњірдіњ ќай саласына кμбірек ќызыѓушылыќ танытып
отыр?

– Иран елінен μњірімізге келген алѓашќы делегация-
сыныњ ќ±рамы аз адам болды. Алдаѓы уаќытта олар ‰лкен
топпен келмекші.  Ол жаќтан єзірге екі компания бізбен
єріптестік орнатуѓа ниетті. Компаниялардыњ біреуі би-
дай μсіруді ќолѓа алмаќшы. Біз зањ т±рѓысынан олар иге-
ретін егістік аумаѓын ќарастыруымыз керек. Ќажет бол-
са, мемлекеттік байќау негізінде шешімін табады. Кєсіпо-
рын бидаймен ќоса, майлы даќыл μсіруге де ќ±лыќ та-
нытып отыр. Ал ирандыќ екінші компаниямен Жітіќара
ќаласында соя майын шыѓаратын зауыт салу туралы
келісімге ќол ќойдыќ. Жобалыќ-сметалыќ ќ±жат дайын
болѓанда, біздіњ тарап 80-100 млн. тењге кμлемінде ќар-
жыландырамыз. Ал зауыттыњ негізгі ќ±рылысын Парсы
елініњ компаниясы 5 млн. АЌШ доллары немесе ќазіргі
баѓаммен 1,5 млрд. астам тењгеге салуды жоспарлап
отыр. Ќазір ирандыќтар Ќамысты, Жітіќара аудандары-
нан жер телімдерін алып, оны μњдеумен айналысуда.

– Мекемелерді, кєсіпорындарды жекешелендіру
жμнінде айтып берсењіз. Облысымызда мемлекеттік
мањызы бар мекемелер бірнеше рет саудаѓа ќойыл-
ды. Оларды сатып алатындар аз. Осы мєселе ќалай
шешімін таппаќ?

– Б±ѓан дейін облысымызда 25 нысан саудаѓа ќойыл-
ѓан болса, олардыњ 17-сі жекешеленді. Ќалѓан нысан-
дардыњ зањѓа сєйкес ќайтадан баѓасын ќоямыз. Єрине,
бірнеше рет саудаѓа ќойылып, сатып алушылар болма-
ѓан соњ, оларѓа с±раныс аз деген сμз. Сол себепті, меке-
ме-кєсіпорындардыњ баѓасын арзандатуымызѓа тура ке-
леді.

– ¤њіріміздіњ Ќостанай жєне Жітіќара ќалаларында
индустриялдыќ аймаќтар ќ±ру жобаларыныњ ќолѓа
алынѓанына бірнеше жыл болса да, б±л іс ілгері бас-
пай т±р. Єсіресе, инвесторлардыњ Жітіќарадаѓы ке-
шенге ќызыѓушылыѓы жоќ деуге болады. Алдаѓы
уаќытта осы мєселеніњ т‰йіні ќалай шешілмек? Жєне
облыс орталыѓындаѓы индустриалдыќ аймаќтыњ ке-
лешегі жайында айтып берсењіз.

– Жітіќара ќаласына ж±мыс сапарымен барѓан кезім-
де, индустриялдыќ аймаќпен танысќан болатынмын.
¤здеріњіз білесіздер, б±ѓан дейін де айтылѓандай, б±л
нысан ќ±рылысына 400 млн. тењге бμлінген болса, оныњ
игерілмеген 100 млн. тењгесі ќалды. Жалпы ол жерге
баратын жол мен аумаѓын абаттандыру ж±мыстарына
80 млн. тењге ќаражат жетпей т±р. Сол жаѓынан ж±мыс-

тар жасалуда. Таѓы бір мєселе – индустриялдыќ аймаќ
темір жолдан алыс орналасќан. Осы жаѓдай кєсіпкерлер
мен инвесторлар тартуѓа ќиындыќ тудырып жатќаны рас.
Ал к‰ре жолѓа дейін шойын жол тартуѓа миллиардтаѓан
ќыруар ќаражат ќажет. Дегенмен ќазір аудан єкімдігі осы
т‰йткілді оњтайлы шешу маќсатында бірнеше жоба
єзірлеп отыр. Оныњ тиімділігін алда кμретін боламыз.
Ќостанай ќаласындаѓы индустриялдыќ аймаќќа келетін
болсаќ, оныњ орналасатын аумаѓы белгілі. Алдаѓы 1,5
жылда аталѓан алып ќ±рылысты аяќтаймыз деп отыр-
мыз. Єкімшілік ѓимараттар, ќонаќ ‰й болады. Ењ басты-
сы, автокμлік кластерін дамыту маќсатында ењ кемі 5-6
кєсіпорын топтастырылатын болады. Б±л ќ±рылыстыњ
бірінші кезењіне кіреді. Екінші кезењінде ќ±рылыс затта-
рын шыѓаратын, μндірістіњ басќа да салалары жаѓынан
жања кєсіпорындар ашу жоспарланѓан.

– Биыл ќар тазалау ж±мыстары сын кμтермеді.
Жєне  кμктемгі  ќар суыныњ еруінен μњіріміздіњ Мењді-
ќара, Ќостанай аудандарыныњ бірнеше к‰ре жолда-
рын судыњ екпіні шайып, жырып кетті. Енді осы
б‰лінген жолдар ќашан жμнделеді? Оѓан ќаражат ќай-
дан алынады?

– ‡стіміздегі жылы ќар б±рынѓы жылдардан єлдене-
ше есе кμп жауды. Ќыстыњ к‰ні техниканыњ аздыѓынан,
кейбірініњ ескіруінен ќарды дер кезінде тазалай алмаѓа-
нымызды мойындаймыз. Біраќ б±л бізге сабаќ болды
жєне алдаѓы ќыста осындай кемшілікке жол бермеуді
ќарастырамыз. Ол ‰шін жањадан техника сатып алуѓа 100
млн. тењге ќаржы ќарастырылмаќ. Ал кμктемдегі ќарѓын
судыњ жолдарды жырып кеткені, ауылды жерлердегі,
ќала мањындаѓы ‰йлерге жеткені жайында ‰немі хабар-
дар болып отырмын. Барлыѓы жеке баќылауымда. Жол-
дарды ќалпына келтіруге келсек, кейбір аумаќтарда
ќауіптіњ алдын алу ‰шін жолдарды μзіміз жырып, суды
екінші жаѓына μткізіп отырдыќ. Алдаѓы бір-екі аптаныњ
ішінде аталѓан аумаќтардаѓы жолдардыњ барлыѓы ќай-
тадан уаќытша ќалпына келтіріледі. Ал к‰н жылынѓасын,
мемлекеттік байќау μткізіп, жолдардыњ астынан су μтетін
ќ±бырлар тμселеді, кейбір аумаќтарѓа шаѓын кμпірлер
салынады.

– Биыл μњіріміздіњ ауылдарына кμгілдір отын тар-
ту, ауыз сумен ќамту ж±мыстары ќалай жалѓаспаќ?

– Ќазір "ЌазТрансГаз" жєне "ЌазТрансАймаќ" компа-
нияларымен меморандумѓа ќол ќойып отырмыз. Келісім
бойынша алдаѓы екі-‰ш жылда облысымызѓа шамамен
10 млрд. тењге ќаражат бμлінеді. Ќазір жобалыќ-смета-
лыќ ќ±жат єзірену ‰стінде. Б±ѓан дейін де айтќанымыз-
дай, Федоров ауданыныњ орталыѓы, Аманќараѓай,
Ќашар, Рудный ќаласыныњ бірнеше кварталы жєне таѓы
бірќатар елдімекендер кμгілдір отынмен ќамтылады. Сол
кезде аймаќ т±рѓындарыныњ 65% газ т±тынатын болады.
Ал ауыз су мєселесі ќиындыќ тудырып отыр. Себебі,
биыл "Аќб±лаќ" мемлекеттік баѓдарламасы бойынша
мемлекет тарапынан ќаражат бμлінген жоќ. Біраќ алдаѓы
уаќытта жаѓдай ќалыпќа келген соњ елдімекендерді ауыз

сумен ќамту ж±мыстары жалѓасын таппаќ деген сені-
мдемін.

– Облыс орталыѓындаѓы мешіт ќ±рылысы бірне-
ше жылдан бері тоќтап т±р. Осы нысанды аяќтауѓа
ќаржы ќарастырылып жатыр ма, ќ±рылыс ќашан
бітеді?

– Соњѓы тμрт-бес жылдыњ алдында ѓибадат ‰йініњ
ќ±рылысы тоќтап ќалѓан. Сол уаќытќа дейін ќ±лшы-
лыќ ошаѓыныњ 30% ж±мысы ѓана жасалѓан екен. Яѓни,
сырты ѓана ќаланѓан. Ал наѓыз аќтау-сырлау, сєндеу,
жабдыќтау ж±мыстары єлі алда. Ќазір осы істі ќолѓа
алдыќ. Мєселе мешіт санын кμбейту емес. Шындыѓы-
на келсек, облыстыќ Марал Ишан жєне ќалалыќ ме-
шітке айт жєне ж±ма намаздары кезінде халыќ сый-
май кетеді екен. Сол себепті, биылѓы жыл соњына
дейін жања мешіттіњ ќ±рылысы 90% аяќталуы керек.

– "Біздіњ ќала" ќорыныњ б±дан кейінгі таѓдыры
ќалай болады? Ќор саќталып ќала ма? Єлде б±дан
кейін де μткізілетін тендерлерден 10% "сыйаќы" же-
кеніњ ќалтасына кетіп отыра ма?

– Б±л сауалѓа ќазір жауап беру ќиын. "Біздіњ ќала"
ќоры 10  жылдан астам ќызмет етіп келеді екен. Бас-
тапќыда 12  ќ±рылтайшы болыпты, кейін алтауы ќал-
ѓан. Ќордыњ м‰шелігіндегі кєсіпкерлер єкімдікпен
єріптестікте болѓан. Б±л ќордаѓы аќша – бюджеттікі
емес, жеке адамдар салѓан ќаражат. Егер ол бюджет
ќаржысы болѓанда, біз оны зањ ж‰зінде ќайтарып алар
едік. Жєне бір естуімше, аталѓан ќор м‰шелері ондаѓы
аќшаныњ ±рлануына ќатысты ќ±ќыќ ќорѓау органда-
рына арыз жазудан бас тартќан. Ал "сыйаќы" мєселе-
сіне келсек, онымен ќ±ќыќ ќорѓау органдары айналы-
суы керек. Ќазір тергеу аяќталуѓа жаќын деп естідік.
Сондыќтан алда б±л жайында айтылатын болады.

Ал 2016 жылы жањадан келісім-шарт арќылы "Еура-
зиялыќ топ" ЖШС-мен жасаќан меморандум бойын-

ша аударылѓан 1,3 млрд. тењге ешкімге ќ±пия емес. Ќара-
жат бюджетке келіп т‰седі. Айталыќ, орталыќ стадион
2002 жылдан бері жμндеу кμрмеген. Осыны ќалпына кел-
тіру ‰шін бюджетке ќаражат келіп т‰седі. Зањ шењберін-
де тендер μткізіледі. Байќау жењімпазы аныќталады. Ал
біз ќаржыныњ ќалай ж±мсалѓанын ќадаѓалап отырамыз.
Сол себепті, ешќандай ќор арќылы емес, зањ ж‰зінде
бюджет арќылы ж±мсалатын болады.

– Торѓай μњірініњ єлеуеті жайында айтып берсењіз.
– Ќазір Арќалыќ аймаѓы, Жанкелдин жєне Аманкелді

аудандарында 60-70 мыњ адам бар. Ол жаќта ауыл ша-
руашылыѓына басым баѓыт беріліп отыр. Кєсіпкерлерге
шаѓын несиелер беру жоспарымызда бар. Т‰сіндіру
ж±мыстарын орынбасарым С.Карплюкке тапсырдым.
"Атамекен" ±лттыќ палатасы да б±л науќанѓа ж±мылады.
Ал Арќалыќ ќаласындаѓы боксит кені, ќ±с фабрикасы
ќатарлы ірі кєсіпорындарды, шаѓын бизнесті б±дан єрі
ќолдауѓа єзірміз.

– ¤њірімізде Ќостанай ќаласыныњ єкімі мен орын-
басарлары, кєсіпкерлер бар атышулы ќылмыстыќ іс
аяќталды. Б±л жайында БАЌ беттерінде ашыќ айтыл-
ды. Сіз облыс басшысы ретінде ќарамаѓыњызда ќыз-
мет ететіндердіњ жоѓарыдаѓыдай ќылмысќа баруы-
ныњ алдын алу ‰шін не істеу керек деп ойлайсыз?

– Ќазір μњірімізде жемќорлыќќа ќарсы к‰рес жμніндегі
ведомствоаралыќ комиссия, елге белгілі азаматтардан
ќ±ралѓан ќоѓамдыќ кењес ж±мыс істеп т±р. "Н±р Отан"
партиясы, басќа да ±йымдар ж±мылдырылѓан. Мен бар-
лыќ аудан-ќала єкімдеріне параќорлыќты болдырмау
туралы тапсырма бердім. Ол ќатањ баќылауда. Сондай-
аќ, мемлекеттік байќаудыњ ашыќ т‰рде μтуі назарымыз-
да. Облысымыздаѓы мемлекеттік ќызметшілердіњ барлы-
ѓын танымайтынымды мойындаймын. Біраќ жемќор-
лыќќа ќатысты кез келген іске іліккендер аныќталса, олар-
ды бірден ж±мыстан босатамыз. Меніњ мынадай тєжіри-
бем бар – егер мемлекеттік ќызметкер бір орында 5 жыл-
дан артыќ отырып ќалса, оны басќа ќызметке ауысты-
рып отырамын.

– Сіздіњ хоббиіњіз бар ма? Ќандай да бір спорттыќ
федерацияны басќарасыз ба? Естуімізше, сіз БАЌ
μкілдерінсіз футболѓа жалѓыз баратын єкім екенсіз.

– Уаќытымныњ кμбі ж±мысќа кетеді. Ал негізінен шах-
мат ойнаймын. 1986 жылы, ол кезде баламын, Ќоста-
найда шахматтан республикалыќ турнир μтіп, сонда
ќатысќаным бар. Байќауѓа ќатысуѓа келгендер интернат-
та жаттыќ. Ќазір сол кезде ойнаѓан балалардыњ кейбірі
Ресейге, кейбірі Германияѓа кетіп ќалды. Осында шах-
мат федерациясына "Ќ±рметті президент" болуыма ±сы-
ныс жасалѓанда, келісуіме тура келді. Футбол да ойна-
дым. ¤з басым спорттыњ бар т‰рін ќолдаймын.

СУРЕТТЕРДЕ: залдан кμріністер.
Суреттерді т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Болашаќтыњ дањѓыл жолы –
"100 НАЌТЫ ЌАДАМ"
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 ¤ндіріс ошаѓы іске ќосылды
Рудный. "ССК¤Б" АЌ металл μњдеу зауыты алѓашќы μнімін

шыѓарды. ¤ндіріс  ошаѓыныњ  ќ±ймасы  алюминий   жасауда  ќол-
данылады.  Тобыл  μњірінде  ќ±йылѓан ќалыптарды  Павлодар
зауыты  кєдесіне жаратпаќ ниетте. Отандыќ μнім Ќытайдан єке-
лінетін ќалыптан екі есеге арзанѓа шыѓады.  Б±ѓан дейін 24 тон-
наѓа тапсырыс берген μњдеу зауыты "ССК¤Б" АЌ байланысын
одан єрі жандандырмаќшы.

Ќостанайлыќтар кμлік алмайды
Облыста. Ќазаќстан автобизнес Ассоциациясы таратќан аќпа-

ратќа ж‰гінер болсаќ, кμлік ќоймаларында 4,5 мыњнан астам су
жања темір т±лпар иелерін таппай ќањтарылып т±р. Отандаста-
рымыздыњ кμліктерін жањартуына жылдыњ басында ќолданысќа
енгізілген жања салыќ зањы кесірін тигізуде. Зањѓа сай, 2016 жыл-
дыњ 1 ќањтарына дейін ќ±растырылѓан кμліктердіњ барлыѓына да
алѓашќы тіркеу салыѓы салынады. Ќомаќты салыќ ќостанайлыќ-
тардыњ да кμлік алу ќ±штарлыѓын су сепкендай басќан.

Коммуналдыќ ќызмет біріктірілді
Ќостанай ќ. Кμгілдір отын, ќоќыс шыѓару жєне телеоператор

ќызметтерініњ т‰біртектері біріктірілді. Облыс орталыѓыныњ
коммуналдыќ ќызметтері бірегей ж‰йе бойынша бір есеп-шот
арќылы μтем ќабылдайды. Айтулы жоба былтырѓы жылдыњ ќара-
шасында ќолѓа алынѓан болатын. Т±тынушыѓа ќолайлы жобаны
ж‰зеге асырушылар μзге де коммуналдыќ ќызметтерді ж±мыл-
дыруды жоспарлап отыр.

¤лімніњ μтеуі – 4,5 жыл
Жітіќара. Жања жыл кешінен кейін, ішімдікке сылќия тойып,

кμлік басќарѓан 34 жастаѓы Виктор Четырбок кємелет жасына
толмаѓан екі ќызды ќаѓып кеткен еді. Жеткіншектердіњ бірі сол
арада мерт болды. Енді бірі ауыр жараќат алѓан болатын. Айтулы
істі ќараѓан аудандыќ сот  Виктор Четырбокты 4,5 жылѓа бас
бостандыѓынан айырды. Сондай-аќ, жапа шеккен тарапќа 900 мыњ
тењге материалдыќ, 1,5 млн. тењге моральдыќ аќы тμлеуді міндет-
теді.

К‰н ысиды
Облыста. Осы к‰ндері елімізде к‰н к‰рт ысиды. Ќазгидромет

таратќан аќпаратќа ж‰гінер болсаќ, ауа температурасы орташа
алѓанда 20-25 градусќа дейін кμтеріледі. Оњт‰стік μњірлерде 31
градусќа дейін барады деген болжам бар. Ал, Ќостанай облысын-
да +18 градусќа дейін жылынбаќ. Облыс орталыѓында ауа темпе-
ратурасы +20 градуста т±раќтайды. Жауын-шашын болмайды.

Самбодан сан ќырынан танылды
Арќалыќ. Жастар арасында самбо к‰ресінен Ќостанай облы-

сыныњ чемпионаты болып μтті. Облыс орталыѓында μткен спорт-
тыќ додаѓа Арќалыќтан 11 бала ќатысып, басым кμпшілігі ж‰лде-
мен   оралды. Самбо  к‰ресініњ  бапкері  М.Абдуаитовтыњ  мєлім-
деуінше, облыстыќ чемпионатта ‰здік деп танылѓандар Орал ќала-
сында μтетін Ќазаќстан Республикасыныњ чемпионатына жолда-
ма алды.

Спартакиада аяќталды
Ќарабалыќ. Наурыз айында басталѓан мекемелер мен ±йым-

дар арасындаѓы дєст‰рлі спартакиада аяќталды. Спорттыњ бірне-
ше т‰рінен тоѓыз команда баќ пен бап сынасты. Айтулы бєсекеде
кєсіпкерлер командасы 1-орын иеленді. 2-ж‰лдеге №1 орта мек-
теп ±жымы лайыќ деп танылса, шекара ќызметкерлері ‰шінші
т±ѓырдан кμрінді.

 Т±раќтылыќ
           тењгеге тєуелді

Б‡ГІНГІ К‡ННІЊ Б‡ЛКІЛІ

Ќазаќстандыќтардыњ валютаѓа деген кμзќара-
сы μзгеруде. Жаѓымды жањалыќты еліміздіњ
¦лттыќ банкі таратуда. Ќаржы орталыѓы келтірген
аќпаратќа ќараѓанда, соњѓы он жылдыњ ішінде
алѓаш рет, отандастарымыз АЌШ долларынан
барынша арылуѓа тырысыпты. Сєйкесінше, тењ-
гені саудалаѓандардыњ ќатары ќалыњдай т‰скен.
Ќаржы нарыѓындаѓы кμњілге ќонымды μзгерістіњ
орын алуына жыл басында к‰шіне енгізілген зањ-
ныњ себепкер болѓанын айта кеткен абзал. Тењ-
гелік депозиттердіњ ‰стемаќысын кμбейтіп, дол-
ларлыќ салымды барынша ыќшамдау, еліміздегі
сауда-саттыќтыњ  барлыѓын  да ±лттыќ аќшаѓа
бейімдеу – айтулы зањ аясында ќолѓа алынѓан
μзгерістердіњ басы ѓана.

М±най баѓасыныњ т±раќтануы да, тμл тењгеніњ
беделін арттырды. Жылдыњ басында ѓана 350
тењгеге дейін кμтерілген АЌШ долларын дєл ќазір
334 тењгеге сатып алуѓа болады. "Investing.com"
аќпарат порталыныњ хабарлауынша, тењгеніњ
т±раќтануына себепкер болѓан м±найдыњ бренд
маркасы дєл ќазір 42,7 АЌШ долларынан саудаѓа
салынуда. С±раныстыњ ±лѓаюына байланысты,
м±най экспорттаушы мемлекеттер ±йымы наурыз
айында м±най μндірісін тєулігіне 32,38 млн. бар-
рельге дейін кμбейтті. Б±л аќпан айымен салыс-
тырѓанда 40 мыњ баррельге артыќ.

Халыќаралыќ сарапшылардыњ хабарлауын-
ша, оѓан себеп болѓан Иранныњ μндірісті артты-
руы. Иранныњ наурызда μндірген м±най кμлемі –
тєулігіне 3,23 млн. баррель. Б±л аќпан айымен
салыстырѓанда 110 мыњ баррельге артыќ. ¤з ке-
зегінде ‡нді жєне Оњт‰стік Кореялыќ м±най μњдеу
зауыттары Иран м±найына тапсырысты арттыру-
да. Сонымен ќатар, Ресейдіњ "Лукойлы", Франция-
ныњ Total SA жєне испандыќ Cepsa компанияла-
ры да тапсырысты ±лѓайтќан. Ирак пен Ангола-
даѓы м±най μндірісі де тєулігіне 30 мыњ баррельге
кμбейді. Ал Ливия, БАЄ, Нигерия мен Венесуэла
керісінше, μндірісті азайтќан. Еліміздегі шикізат
μндірісі єзір сол ќалпында саќталѓан.

Ќазаќстанда кμптеп μндірілетін ќара алтын
ќ±ны μскен сайын, тењгеніњ де т±ѓырланатыны

аныќ. Дей т±рѓанмен, єлемдік сарапшылар м±най
баѓасыныњ б±дан єріге кμтерілмейтінін алѓа тар-
туда. Осыѓан сай сараптама ж‰ргізген Д‰ниеж‰зілік
банк еліміздіњ  2016 жылѓы экономикалыќ μсімі
0,1% дењгейінде болады деген болжам жасауда.

"Ќазаќстан жалпы ішкі μсім дењгейі  2015 жыл-
ѓы 1,2 пайыздан 2016 жылы 0,1 пайызѓа дейін
тμмендейді. Оѓан себеп шикізат ќ±ныныњ тμмен-
деуі мен оѓан ішкі жєне сыртќы с±раныстыњ азаюы.
Ал 2017-2018 жылдары м±най ќымбаттайтын бол-
са, жалпы ішкі μнім кμлемі де μсе т‰спек", – делін-
ген айтулы ±йым баяндамасында.

Банктіњ болжамынша, биыл елімізде инфляция
кμлемі тым жоѓары. "2016 жылы тењгеніњ инфля-
циясы μзініњ рекордтыќ кμрсеткішіне жетіп, жыл
соњына дейін т±тыну тауарлары 13,7% ќымбат-
тайды", – делінген. "Аталѓан жорамал биыл м±най
баѓасы барреліне  37 доллар болады деген бол-
жамѓа с‰йеніп жасалѓан. Жыл соњына дейін ішкі
нарыќтаѓы жаѓдай ќалыпќа келуі екіталай", – деп
ќорытындылайды Д‰ниеж‰зілік банк баяндама-
сын.

Ќос б‰йірден ќысќан ќаржы даѓдарысында
м±ндай болжамды жоќќа шыѓара алмайсыз. Ел-
басымыздыњ бастамасымен ќолѓа алынѓан "Ж‰з
наќты ќадамныњ" к‰шімен, б±л ќиындыќты да ењсе-
реріміз аныќ. Ењ бастысы, тμл тењгемізге деген
сенімді ныѓайтып, μзге валюталарѓа деген баѓы-
ныштылыќты барынша сейілту ќажет. Ќарапай-
ым ѓана мысал, рубльдері 5 тењгеден 2,3 тењгеге
дейін арзандаѓанда да, кμршілеріміз μзге валю-
таѓа бет б±рѓан жоќ. Халыќтыњ тμл ќаржысына
деген сенімі – ішкі т±раќтылыќты саќтап ќалды.
Ендеше, бізге де тењгеніњ т±раќтанѓаны ќажет.

Ж±матай
         КЄКІМЖАНОВ

Ќар ери бастасымен-аќ Ќоста-
най ќаласыныњ кμшелерін таза-
лау ќолѓа алынды. Мєселен, 9
сєуірде к‰нніњ ашыќтыѓы пайда-
ланылды. Ќала єкімі Базыл Жа-
ќыпов т±рѓын ‰й-коммуналдыќ
шаруашылыќ бμлімініњ жєне
мердігерлік ±йымдар басшыла-
ры алдына ќатањ т‰рде тапсыр-
ма берді.

Сенбі, жексенбі к‰ндері сегіз
бригада ш±ѓыл т‰рдегі шаруа-
ларды атќарды. "АБЗ плюс ", "Вес-
кор ", "ВАІI ", "Арвис ", " Таза жол "
жєне басќа да серіктестіктер Абай
дањѓылында, Баймаѓамбетов,
Алтынсарин кμшелерінде жєне
ќаланыњ орталыќ аумаќтарында
ж±мыс істеді. Олар кμше жолда-
рыныњ ойылып ќалѓан т±старын
тегістеді.

Айта кетейік, ќар суы толыќтай
аѓып кете ќоймаѓандыќтан, ас-
фальт ќоспасын ш±њќырланѓан
жерлерге тμсеу тиімсіз. Сол се-
бептен мамандар асфальттыњ
орнына тμсемтастарды пайда-
ланды. М±ныњ μзі автокμліктердіњ
ж‰руіне ыњѓайлы болды.

Б‰гінгі к‰ндері де белгіленген
шаралар жалѓасын табуда. Боро-
дин, Красносельская, Лермонтов,
Маяковский кμшелерінде ж±мыс
ќызуда.

Б±ѓан ќосымша жол ќозѓалы-
сы белгілері, жолдыњ шетіндегі
темір ќоршаулар тазаланды. Ќыс

айларында кμктайѓаќ жиілеген-
діктен тротуарлардыњ ‰стіне, ав-
тобус аялдамаларына ќ±м ша-
шылѓаны есімізде. Соныњ салда-
рынан тротуарлар, аялдамалар
ластанды. Б±ларды ж±мысшы-
лар к‰рекпен ќырып алды. Ќол
ж±мысы ‰лгірмеген жерлерді ме-
ханикалыќ  сыпыру  ж±мысы  ат-
ќарды.

Ауа райыныњ ќ±былуына бай-
ланысты μткен аптаныњ бей-
сенбісі мен ж±ма к‰ні дєст‰рлі
сенбілік ±йымдастырылмады.
Сол себептен сєуірдіњ 14 жєне 15
к‰ндері санитарлыќ тазалыќ к‰ні
деп хабарланды.

Мердігерлік ±йымдар ќыста
к‰н сайын кμшелерді ќардан
арылтќан болатын. Олар кμктем
туа сала кідіріс жасамады. Квар-
таларалыќ т±стар тазалануда.
Б±лардан " ПКСК " , "КСК"-лардыњ
да ‰лгі алѓаны д±рыс. Т±рѓын

‰йлердіњ аулаларыныњ ќоќысын
тасымалдауды ±йымдастыруы
керек.

16 сєуір к‰ні " Б‰кілќазаќстан-
дыќ аѓаш отырѓызу к‰ні " акция-
сына сай облыс орталыѓында
б±ќаралыќ кμгалдандыру шара-
сы μткізілетіні белгілі. Облыс
єкімдігі аппаратыныњ ќызметкер-
лері орталыќ саябаќта кμшет-
терді отырѓызады.

Сонымен ќатар, Байт±рсынов,
Пушкин кμшелерінде Ќостанай
ќаласы єкімдігініњ ±жымы жасыл-
дандырумен айналыспаќ. Жењіс
паркінде білім беру саласыныњ
адамдары ж±мыс істемек.

Жоѓары оќу орындары жєне
басќа да ±йымдар мен кєсіпо-
рындар μздеріне бекітілген ай-
маќта аѓаштар егеді.

СУРЕТТЕ: кμшені тазарту
сєті.

К‰н тєртібінде – ТАЗАЛЫЌ
ЌАЛА ТЫНЫСЫ

Ермекбай
     ХАСЕНОВ
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 "В" категориялы кμлікті басќаруѓа арналѓан ж‰ргізуші
куєлігі 18 жасќа толѓан Ќазаќстан Республикасыныњ кез
келген азаматына беріледі.  Ал "А" категориялы кμліктіњ
руліне 16 жастан бастап отыра береді. М±ндаѓы "А" ка-
тегориясына мотоцикл, мотороллер жєне басќадай
мотокμлiк ќ±ралдары, "В" категориясына толыќ салмаѓы

3500 кг аспайтын жєне ж‰ргiзушiніњ орнынан басќа оты-
ратын орындар саны сегiзден аспайтын автомобильдер
жатады.

Ж‰ргізуші куєлігін алу ‰шін 2-3 айлыќ автомектепке
барасыз. Онда арнайы білім алѓаныњызды растайтын
сертификат беріледі. Автомектепте жол ќозѓалысыныњ
ережесі мен кμлік ќ±ралын ж‰ргізуді ‰йретеді. Осы уаќыт
ішінде кμлік ж‰ргізуге ќабілеттілігіњізді аныќтау ‰шін ме-
дициналыќ тексеруден μту керек. Сондай-аќ 3/4 форма-
сындаѓы жеке суретіњізді де ±мытпањыз. Осындай бірне-
ше ќ±жаттарды жинап, тест тапсырасыз. Теориялыќ жєне
практикалыќ емтихандар бір к‰нде μтеді. Теориялыќ ем-
тихан тапсырѓанда жол ќозѓалысы ережелерi мен жол
ќозѓалысы ќауiпсiздiгiне ќатысты бiлiмiњіз тексерiледi. Ком-
пьютер арќылы берілген 40 с±раќтыњ 32-сіне жауап бер-
сењіз, келесі кезењге μтесіз. Практикалыќ емтиханда кμлікті
ж‰ргізу дењгейі аныќталады. Егер, тестілеуден μтпей ќал-
сањыз араѓа жеті к‰н салып, ќайтадан  емтиханѓа ќаты-
суѓа ќ±ќыѓыњыз бар. М±ндай м‰мкіндік ‰ш рет беріледі.
‡шіншісінде с‰рінсењіз авомектепте ќайтадан оќуѓа тура
келеді. Жолыњыз болып, емтихандардан μтіп кетсењіз, он
жыл мерзімге жарамды куєлікті ќолыњызѓа аласыз.

Уаќыт μткен сайын ж‰ргізуші куєлігін алу тєртібіне
μзгерістер енгізілуде. Жарамдылыќ мерзімі аяќталуѓа
жаќын ќалѓан жаѓдайда куєлікті  www.egov.kz порталы
арќылы алуѓа болады. Б±л жањалыќ 2013 жылы енгізілді.
Яѓни, еліміздегі кμлік ж‰ргізушілер жол полициясыныњ
тіркеу-емтихан бμлімдеріне бармай-аќ электронды
‰кімет арќылы μтініш береді. Жуырда отандыќ БАЌ
ќ±ралдары куєлікке ќатысты таѓы бір жањалыќ таратты.
29 наурыз к‰ні ЌР Ішкі істер министрініњ орынбасары
Ерлан Т±рѓымбаев ќазаќстандыќ ж‰ргізушілер куєлікті
автомектепте оќымай-аќ алатын болады деді. Азамат-
тар емтиханѓа μз бетімен дайындалып, тестті мамандан-
дырылѓан ХЌКО-да тапсырады.

– "Б±л нені білдіреді? Бізде ќазір білімді жекеменшік
автомектептерде алады. Дегенмен бізде кітаптар бар,
интернетте аќпараттар да жетерлік. Жолда ж‰ру ереже-
леріне кез келген азамат ќол жеткізе алады. ¤здігінен
сынаќ с±раќтарына дайындалады. Практикалыќ сабаќ-
тар ‰шін жеке компания кμліктерін жалдай алады. Ондай
азаматтар арнайы ХЌКО-ѓа μтініш тастап, μздігінен емти-
хан тапсыра алуына м‰мкіндік беріледі. Демек, автомек-
тепке уаќыт сарп етпей-аќ, куєлік алса да болады", – деді
ЌР ІІМ министрініњ орынбасары Ерлан Т±рѓымбаев.

Иє, ќазір интернетті пайдаланбайтын адам аз. Ѓалам-
тордыњ ѓаламаты сол, тетікшені басып ќалсањыз, ізде-

геніњізді табасыз. Ендеше ‰йде отырып-аќ жолда ж‰ру
ережелерін оќып, ‰йренуге болады. Автомектепке  ба-
рып уаќыт μткізіп, артыќ аќша ж±мсамайсыз. ЌР ІІМ  ми-
нистрініњ орынбасары жариялаѓан б±л ереже наќты бе-
кітілген жоќ. Тиісті органдарда  ќаралып жатыр.

Жања ереже туралы ќостанайлыќтардыњ пікірі єр
алуан. Мєселен, ќала т±рѓыны Ѓылымхан Сєрсенбаев –
тєжірибелі ж‰ргізуші. Оныњ кμлік ж‰ргізгеніне биыл 33
жыл. 18 жасќа толѓанда ж‰ргізуші куєлігін алѓан бола-

тын. Ќазіргі уаќытта "Toyota Corolla" маркілі жењіл
кμлікті мініп ж‰р.

– Автомектепте оќымай емтихан тапсырудыњ
екі жаѓы бар. Жолда ж‰ру ережесін білетін адам-
дарѓа ыњѓайлы. Біраќ, єйелдерге ќиын болады
деп ойлаймын. Себебі, єйел адамдар кμлік
ж‰ргізуді д±рыс білмейді, ережені жиі б±зады. Тіпті
кμлікті автот±раќќа д±рыс ќоймайды. М±ндай
оќиѓаларды к‰н сайын кμреміз. Сондыќтан єйел-
дердіњ кμлік ж‰ргізгеніне ќарсымын. Ќазір зањ
ќатайды. Жол бойында бейнебаќылаулар бар.
Тєртіп б±зсањыз, т‰сіріп алады. Нєтижесінде айып-
п±л тμлейсіз. Мемлекет зањды к‰шейтіп, ж‰ргізу-
шілерді тєрбиелеп жатыр. Ол да д±рыс, – дейді
ќала т±рѓыны Ѓылымхан Сєрсенбаев.

Кμлік ж‰ргізуге ќыз-келіншектер де ќ±мар. Б±ѓан
дейін Алматы, ¤скемен, Аќтμбе ќалаларында кμлік
ж‰ргізетін ќыздар арасында байќау μтті. Б±л тура-

лы еліміздегі телеарналарда кμрсетіліп, сайттарда жа-
зылды. Кμлік ж‰ргізуге Ќостанайлыќ ќыздар да кет єрі емес.

Алмаг‰л БАТЫРБЕКОВА,
ЌМУ-дыњ 2-курс студенті:
– Кμлік ж‰ргізуді енді ‰йреніп

ж‰рмін. Єзірге, ж‰ргізуші куєлігін
алѓаным жоќ. Оќуымды бітіріп,
кμлік сатып алуѓа жаѓдайым кел-
генде ѓана куєлік алатын шыѓар-
мын. ¤з басым кμлік ж‰ргізуге
ќатты ќ±мармын. Toyota RAV4,
Lada Priora сияќты кμліктер
±найды. Ќыз баланыњ кμлік ай-
дауына ќарсы емеспін, ќолдай-
мын. Біраќ жолда ж‰ру ере-
жесін білу керек. Тєртіп б±зѓан-
ша жаяу ж‰рген артыќ. Сондыќ-

тан автомектепте оќымай куєлік алуѓа болады деген
ойѓа ќарсымын. Оныњ кесірінен жол апаты болуы м‰мкін.

Динара К‡НІКЕЕВА,
ЌМПИ-дыњ 3-курс студенті:
– Єкем кμлік сатып алып бе-

ремін деді. Сондыќтан, ќазір
"Руслан" деген автомектепте
оќып жатырмын. Екі айдан кейін
курсты бітіремін. Аптасына екі
рет, сейсенбі, бейсенбі к‰ндері
оќуѓа барамын. Сабаќ кешкі
алты мен сегіздіњ аралыѓында
болады. Институттаѓы оќуыма
ешќандай кедергісі жоќ. Авто-
мектепке жиырма бес мыњ тењ-
ге тμледім. Тєжірибелі, кєсіби
мамандар кμлік ж‰ргізудіњ ќыр-
сырын ‰йретеді. Теориялыќ біліммен ќатар рульге оты-
руѓа м‰мкіндік береді. Єр саѓатына 850 тењге тμлесењіз
басќарушы мамандардыњ баќылауымен кμлік ж‰ргізесіз.
Егер, жолда ж‰ру ережесін біліп, оны саќтаса, ќыздар
да кμлік ж‰ргізе алады. Ќолынан келіп т±рса неге тарты-
ну керек?

Ќостанайда ќырыќ шаќты
автомектеп бар

Елбасы  Н.Є.Назарбаевтыњ тапсырмасымен Астана,

МЄСЕЛЕ

Алматы, Аќтау жєне Ќараѓанды ќалаларында маман-
дандырылѓан Халыќќа ќызмет кμрсету орталыќтары
ашылып, автокμліктерді тіркеуге алып, ж‰ргізуші куєлік-
терін ресімдейтін операциялыќ залдар ±йымдастырыл-
ѓан болатын. М±ндай орталыќ Ќостанай ќаласында 2015
жылы желтоќсан айында ашылды. Жања ѓимарат Кар-
бышев кμшесінде орналасќан. Ж‰ргізуші куєлігін беру
жєне автокμліктерді тіркеу процестері дєл осы маман-
дандырылѓан ХЌКО-да ж‰зеге асады. Аталмыш орта-
лыќќа барып, ќала т±рѓындарына ќандай жаѓдай жасал-
ѓанына кμз жеткіздік. Ѓимараттыњ бірінші ќабатында ем-
тихан тапсыру бμлмесі бар. Онда 20 компьютер орна-
тылѓан. Єрбір компьютердіњ ќасында бейнебаќылау
ќ±рылѓысы т±р. Яѓни, емтихан тапсыру барысы баќыла-
нады деген сμз. Ж‰ргізуші куєлігіне ќажет барлыќ меди-
циналыќ аныќтамаларды сол жерден аласыз. Нарколог,
психологтыњ кабинеттері бар. Орталыќтыњ дєл жанын-
да ыњѓайлы автодромды кμресіз. Ол жерде практикалыќ
емтихан тапсыруѓа жаѓдай жасалѓан.

– "В" жєне "А" категория-
лы кμлік ќ±ралдарына
ж‰ргізуші куєлігін алу ‰шін
оќымай-аќ емтихан тапсыру
мєселесі ќаралып жатыр.
М±ндай μзгеріс єлі к‰шіне ен-
ген жоќ. Автомектепте жолда
ж‰ру ережелерімен таныс
болады, ќосымша білім ала-
ды, білмегенін ‰йренеді. ¤з
басым автомектепте оќыѓан-
ды ќалар едім, – деді Ќоста-
най облысы ІІД емтихан-
тіркеу ж±мыстары бμлімініњ
бастыѓы ¦лан Беркендиев.

Ќостанай облысы ІІД ем-
тихан-тіркеу бμлімініњ статистикасы бойынша, ќала
т±рѓындарыныњ арасында "В" категориялы куєлікке с±ра-
ныс мол. Ќостанай ќаласында 2015 жылы ІІД ЕТБ арќы-
лы 12 374, мамандандырылѓан ХЌКО арќылы 70
ж‰ргізуші куєлігі берілген. Биылѓы жыл басталѓалы бері
ІІД ЕТБ арќылы 1673, мамандандырылѓан ХЌКО арќы-
лы 1047 куєлік беріліп отыр.

Шаћарда барлыѓы 40 шаќты автомектеп бар. Оќу
кμбінесе орыс тілінде μтеді. Ж‰ргізуші куєлігін 18 бен 22
жас аралыѓындаѓы адамдар алады. Солардыњ дені ќыз-
дар. Ќазір автомектептерде кμліктіњ неше т‰рі бар. Бас-
ќару ќорабыныњ автомат немесе механика болуын μзіњіз
тањдайсыз. Ќостанайлыќ ќыздардыњ дені  басќару ќора-
бы механика болатын кμліктерді ж‰ргізеді.

– Ж‰ргізуші куєлігін сатып алу, туѓан к‰нге сыйѓа тарту
деген оќиѓалар практикада кездескен жоќ. Куєлік керек
болса, теориялыќ, практикалыќ емтиханды тапсыруѓа
міндеттісіз. Біздіњ инспекторлар автомектептердіњ ж±мы-
сын тексеріп, кемшіліктерін айтады.

Автомектепте оќыѓан азаматтардыњ аты-жμндері рес-
публикалыќ базаѓа енгізіледі. Ќандай автомектепті, ќай
уаќытта оќыѓаны туралы аќпараттар аталѓан базада саќ-
талады. Сондыќтан зањды б±зуѓа жол берілмейді.

Ќыз-келіншектер жол ережесін б±за ќоймайды,
±ќыпты ж‰реді. Статистика бойынша, ќыздар теориялыќ
емтиханды 100 пайызѓа тапсырады. Ал практикалыќ
емтиханда ќобалжиды,– деді Ќостанай облысы ІІД ем-
тихан-тіркеу бμлімініњ бастыѓы ¦лан Беркендиев.

Ж‰ргiзуші куєлiгiн берудiњ ережесіне
енгізілгелі жатќан μзгеріс осындай. Жањалыќќа
ќатысты ќала т±рѓындары мен єрт‰рлі
мамандардыњ кμзќарасын білуге тырыстыќ.
Біреуді жаќтап, екіншісін даттаудан аулаќпыз.
Маќсатымыз – ќоѓамдыќ пікірге ќ±лаќ асу.
Ережедегі μзгеріс автомектепте оќудыњ ќажеті
жоќ дейді. Ендеше, осы к‰нге дейін табыс
тауып келген автомектептер жабылады ма
деген сауал туындайды. Кєулік алуды бір
ѓимаратта бейнебаќылаумен μткізіп, мерзімін
жеделдету сыбайлас жемќорлыќты
болдырмаудыњ бір жолы шыѓар. Кμлік
ж‰ргізуге жастардыњ ќ±мар екенін білдік. Б±л
орайда адамныњ жасы мањызды ма, єлде сана-
сезімі, кμлік ж‰ргізу мєдениетініњ жоѓары
болуы керек пе? Сіз ќалай ойлайсыз? Жолда
ж‰ру ережесін саќтап ж‰рсіз бе?

Ќазір ќаламен бірге ауылдыќ жерлерде кμліктіњ саны кμп.

Єсіресе, былтыр Ресейде баѓаныњ тμмендеуі кезінде кμршініњ

кμлігін сатып алѓандар ќаншама. Ж‰ргізуші куєлігін алушылардыњ

да ќатары артќан. Еліміздегі соњѓы жањалыќтардыњ бірі дєл осы

ж‰ргізуші куєлігіне ќатысты. Б±дан былай Ќазаќстан

Республикасыныњ азаматтары автомектепте оќымай-аќ куєлік

алуы м‰мкін. Б±л д±рыс па, б±рыс па? Ќоѓамдыќ пікір ќандай?

Емтиханѓа μзіміз дайындалып, тест тапсыруѓа єзірміз бе? Осы

аталѓан сауалдарѓа жауап іздеп кμрдік.

Ќымбат
       ДОСЖАНОВА
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 Октябрь  революциясына дейін
Торѓай даласы зерттелмей, тек
кμшпенділікпен ѓана μмір кешті. Малы
жоќ кедейлер жайлауѓа шыќпай,
аќќан салалардыњ жыраларында кет-
пенмен жер шауып, бір-екі ќадаќ та-
рысын сеуіп, оѓан атпамен су к±йып
μсірді. Сμйтіп, осыдан т‰скен болма-
шы азыѓымен к‰н кμрді. Кедейлердіњ
кμптен топтанѓан жыраларыныњ бірі
– Ќараќоѓаныњ ортасын жарып, су
аяѓы ќ±рдымѓа дейін ќайырусыз
аѓатын Ќабырѓа μзені болды.

Ќабырѓаныњ  жырларына   топтан-
ѓан кедейлердіњ кμпшілігі – осы са-
ланыњ суын тоќтатып, оны сахарамен
жайылып аѓатындай дєрежеге жеткі-
зетіндей к‰ш болар ма еді деп арман-
даѓан-ды. М±ндай арманныњ болуына
‰лкен негіз барлыѓын мынадан бай-
ќауѓа болады: Ќараќоѓа мен Ќабырѓа
μзенініњ  бойына  ќадаќтап,  т±ќым
сеуіп, оѓан атпамен атып су ќ±йып,
ќаптап азыќ алѓан кедейлер б±л ме-
кенді су басса, ќ±лазыѓан дала кμко-
райлы ќалге айналатындыѓына μзде-
рініњ аздаѓан тєжірибесінен-аќ єбден
кμз жеткізген-ді. Ал, оныњ ќоныс теп-
кен ел мен малѓа деген шуаѓын ойлау
ќол жетпес саѓымдай кμрінетін.

1924 жылдыњ наурызында Ќарќоѓа
болыстыќ советініњ  сайлауы болып,
онда Ыбырахым Ырысалдин, Шірен
Ќарбалин, Т±рмаѓанбет Ш±ќырбаев,
Бектеміс  Єбенов,  Сейдахмет Даулы-
баев,  Ќабылда  Жанаќбаев таѓы бас-
ќалар Ќабырѓа μзенін бμгеуге барлыќ
к‰шті салу ќажеттігін мєселе етіп
кμтерді.

Ел кедейлері атынан кμтерілген б±л
проблеманы сол кездегі Торѓайдыњ
уездік жер-су басќармасыныњ бас-
тыѓы Андиров, Ќараќоѓа болыстыќ
Советі атќару комитетініњ тμраѓасы
Айса Н±рманов ќызу ќуаттап, осы
мєселені ‰кімет алдына ќою ‰шін
Ыбырахым Ырысалдинді μкіл етіп
жіберді. Халыќтыњ μкілі Ы.Ырысал-
дин сол кезде бμгеліп жатќан "Кенже-
тай" бμгетініњ басшылары Байќадам
Ќаралдин, Бижан Тоќќожинніњ бер-
ген кењестері негізінде 1924 жылдыњ
маусым айында μткен Орынбордаѓы
ІV Кењестер съезіне мєселе етіп

ќойды. Онда Ќабырѓа μзенін бμгеу,
оныњ тікелей басќарушысы етіп Айса
Н±рмановты таѓайындау, бμгеттіњ
барлыќ шыѓыны мен керекті матери-
алын ‰кіметтіњ μз есебіне алуы, ал
бμгетті инженерлік ереже жаѓынан
жоспарлауѓа жетекшілік жасау
ќажеттігін "Кенжетайдаѓы" Ленин-
градтыњ су экспедициясына тапсыру
кμтерілген болатын. Кењестер съезі
б±л айтылѓан жайларды толыѓынан
ќуаттап, ќарар ќабылдады. Осы бой-
ынша Айса Н±рмановтыњ  басшылы-
ѓымен Ќабырѓадан бμгет салу ж±мы-
сы ќолѓа алынды. Бμгеттіњ табаны са-
лынатын жер туралы аз болѓан жоќ.

Бμгеттіњ табаны ењ алдымен "Аќті-
кеннен" салынып, бμгелді. Біраќ б±л
бμгет ел арасындаѓы жер, ру таласы
салдарынан су тасќыны кезінде б±зы-
лып  кетті. Алайда, кедейлер алѓан бе-
тінен ќайтпай суѓа аѓып кеткен кμп
зиянѓа тμзіп, бμгетті жоѓарыдан салу-
ды ќайтадан бастады. Бμгетті салуѓа
ел ењбекшілері ерекше зор к‰ш
ж±мсады. Тμрт болыстан 200-ге жуыќ
комсомолдар мен жастар ќатысып,
500 т‰йемен Аманќараѓайдан аѓаш та-
сыды. Бμгеттіњ ќ±рлысы 1925 жылдыњ
к‰зінде бітіп, 1926  жылдыњ  кμктемін-
де  бірінші тасќын  суды  ќарсы алды.
Сол к‰ні Ќарабμгет (алѓашќыда осы-
лай аталды) ‰стінде ж‰здеген адамныњ
к‰зетін басќарѓан Б.¤мірбеков, Шо-
тай есімді кісілер Ќабырѓаныњ асќаќ-
таѓан асау толќыны бμгетке келіп
тіреліп, Артель, Телќара, Кμлќамысќа
ќарай аѓа бастаѓанын уездік жер-су
басќармасыныњ бастыѓы Андировке,
Ќараќоѓа болыстыќ Советі атќару ко-
митетініњ тμраѓасы Асќар Ќоњыршин-
ге  ќуанышпен хабарласќан Айса
Н±рмановтыњ рапортын жеткізді.
Бμгеттен аќќан су Ќабырѓа бойыныњ
ќ±лазыѓан даласын  басып μтіп, оныњ
ѓасырлар бойы кеуіп жатќан табан-
дары мен жарыќтарыныњ шμлін ќан-
дыра бастады. Лезде-аќ кμл саласы
ауылдарды айналып, мал мен жанды
да рахатќа бμледі. Б±л жμніндегі
жергілікті  аќын Т±рмаѓанбет
Ш‰кірбаевтыњ μлењі б‰кіл ауылды
шарлап кетті.

Арпалысќан аѓыс аќќан суды же-

телеп жатќанда кедейлердіњ б±л табы-
сына іші к‰йген байлар наразылыѓы
ќатты етек алды. Олардыњ тарапынан
ќастандыќ жасалып, бμгетті б±зып
жіберу ќаупі саѓат сайын тμніп т±рды.
Біраќ кμз  жетпес  кμк тењізге тосќау-
ыл болѓан бμгет ‰стінде ќадам сайын
т±рѓан ел азаматтары мен комсомол
жастардыњ к‰зетшілер бригадасы
байлардыњ  зиянкесті  єрекетіне   еш-
ќандай жол бермеді. Су тасќыны ке-
зегіндегі жастардыњ бμгет ‰стіндегі
к‰зеті туєлік бойы толастаѓан жоќ.
Оны уездік комсомол  жетекшілері
Оймауыт Дауылбаев, Ахат Досмаѓан-
бетов,  Ахметќали  Мейірмановтар
басќарды.  Бригада  к‰зетшілері
Ќайырбек Н±рмаѓанбетов, Ќабылда
Жанаќбаев, Т‰йебай Жарќынбаев,
К‰ндербек Хасенов, Молдаѓали Та-
бынбаевтар бμгет ‰стінде тасќын су-
мен  ќоса  аѓып  кетуге бел байлап,
т‰ні бойы кірпік ілмей ж‰рді.

Бμгеттіњ жиегіне ќадау ‰шін ±ста-
лар соќќан ж‰здеген ќадалар мен то-
пыраќ салатын мыњдаѓан дана ќап-
шыќтар тігу керек болды. Осы ж±мыс-
та Баймаѓамбет ¤мірбеков, Ќинолла
¤тегенов, М±зафархан Єбілдинніњ ет-
кен ењбегін айтып жеткізу болмастай
еді. Сμйтіп, Ќарабμгет бірінші су тас-
ќынын аман-есен басынан μткізіп,
оныњ халыќ игілігі ‰шін ќызметі бас-
талды. Ж±мыстыњ ењ бірінші ќазылу
сєтінен бастап, оныњ су тасќынын
ќарсы алып, μткергеніне дейін басы-
ќасында болѓан Ленинград ќаласыныњ
су  экспедициясыныњ  бастыѓы  Гар-
деев 1926 жылѓы 25 маусымда Телѓа-
рада болѓан салтанатты мєжілісте
уездік Совет ќ±рѓан ‰кімет комиссия-
сына  бμгеттіњ толыќ аяќталѓандыѓын
мєлімдеді. Сμйтіп, оны пайдалануѓа бе-
рудіњ салтанатты рєсімі жасалды.
Ќарабμгетті ќабылдап ала т±рып, елдіњ
μкілі Айса Н±рмановтыњ ±сынысы
бойынша ‰кіметке, Ленинград су экс-
педициясына, Орынбордыњ губерни-
ялыќ Советіне зор алѓыс айтылып, жа-
зылѓан хат Єліпбай Есмаѓанбетов ар-
ќылы жіберілді. Міне, осылайша
бμгетке "Албарбμгет" деген ат берілді.

Асќаќтаѓан аѓысы Албарбμгет
бμгетініњ тоќтатуы нєтежесінде су ба-

сып, кμкорай шалѓынѓа оралѓан дала
ел орналасќан мекенге айналды. Бір

жаѓы Аманќараѓайѓа, екінші
жаѓы  Сорѓа  ш±бырѓан
Ќараќоѓа елі халыќ т±-раќ-
танѓан Кμкалат, Ќараќо-ѓа,
Ќызылоба, Ќарабидайыќ,
тобылѓы сияќты ќоныстарѓа
ие болды. Шабындыќ жердіњ
кμлемі μсіп, малдыњ жайылы-
мы  ќамтамасыз  етілді. Б±-
рынѓы атпамен су атып
егетін егіншіліктен ењбекші-
лерді Албарбμгет бμгеті ќ±т-
ќарды.Бау-баќша, кμкμніс
т‰рлерін μсіруге халыќтыњ

ќолы жетті. Албарбμгет ауданда салы-
нѓан бμгеттердіњ бастауы болды. Кей-
іннен оныњ ‰лгісімен Аќкμлде Аќба-
сы, Бестауда Шилі, Торѓайда Дєуіт-
бай, Жаркμлде Бесбμгеттері салынып,
халыќтыњ игілігіне айналды.  Албарб-
μгеттіњ негізінде Жыланшыќта Алты-
бай бμгетін Уєлі Баспаќов, Торѓайда
Жыњ-ѓылды бμгетін Ілияс Бєйменов
бастаѓан еді. Алайда б±л бμгеттер са-
лынбай ќалды. Алтыбай бμгетіне
Аќкμл елі, Жыњѓылды бμгетіне  КПСС
XXI съезі атындаѓы совхоздыњ
т±рѓындары μте орынсыз ќарсылыќ
жасады. Мысалы, Албарбμгеттіњ
ойыѓы  жаѓында   отырѓан "Ќызылєс-
кер" совхозы, немесе Аманкелді ауда-
ныныњ ойѓы саласындаѓы Торѓай ха-
лќы сусыз ќалып отырѓан  жоќ  ќой.
Жыњѓылды бμгетін сал-ѓандаѓы маќ-
сат – 40-ќа жуыќ μзенніњ ішімен
аѓатын суды сары Тосынѓа жіберу ар-
ќылы ой мен ќырды суландыру-тын.
Егер Тосын суланып, аѓын су Боз-
шакμл, Жаќып сорына ќ±ятын болса,
б±л арада μсейін деп т±рѓан ќой,
μнейін деп т±рѓан ет пен ж‰нніњ ќанша
екенін ќ±рметті инжинер Гордеев
1926  жылдыњ μзінде-аќ есептеп шы-
ѓарѓан ѓой.

Албарбμгет бμгеті – кμшпелі елді
т±раќтандырып, жергілікті партия,
комсомол жєне кооператив ±йымда-
рыныњ ќ±рылуына жаѓдай жасады
емес пе? Соныњ негізінде 1929 жылы
ауданда т±њѓыш рет Албарбμгет кол-
хозы ±йымдастырылды.  М±нымен
ќатар, Албарбμгет машина-трактор
шμп станциясы ќ±рылды. Осыныњ не-
гізінде Коминтерн колхозы ±йымдас-
тырылды. Машиналы б±л колхоз тек
аудан емес, μзініњ іс-‰лгісімен облыс-
ќа да белгілі болды.

1930-31 жылдардаѓы асыра сілтеудіњ
салдарынан аудан ‰лкен ашаршы-
лыќќа кездесті. Осы кезде Албарбμ-
гет, Коминтерн колхоздары мен албар-
бμгет машина-трактор шμп станциясы
адамдардыњ ашаршылыќтан аман
ќалуы мен мал т±ќымыныњ саќталу-
ына бірден-бір жаѓдай жасады. 1933
жылы халыќќа ‰лестіріліп  берілген
Албарбμгет колхозыныњ малы аудан
ењбекшілерініњ кейіннен μсірген т‰ле-
гіне негіз болды.

 Ќызжан Н¦РЃАЗИН

Ќызжан   Н±рѓазин – Республикаѓа танымал су шаруашы-Ќызжан   Н±рѓазин – Республикаѓа танымал су шаруашы-Ќызжан   Н±рѓазин – Республикаѓа танымал су шаруашы-Ќызжан   Н±рѓазин – Республикаѓа танымал су шаруашы-Ќызжан   Н±рѓазин – Республикаѓа танымал су шаруашы-
лыѓыныњ білгір маманы, инженер-гидротехник,  ¦лы Отан со-лыѓыныњ білгір маманы, инженер-гидротехник,  ¦лы Отан со-лыѓыныњ білгір маманы, инженер-гидротехник,  ¦лы Отан со-лыѓыныњ білгір маманы, инженер-гидротехник,  ¦лы Отан со-лыѓыныњ білгір маманы, инженер-гидротехник,  ¦лы Отан со-
ѓысыныњ ардагері, "Ќызыл ж±лдыз" ордені жєне "Ерлігі ‰шін"ѓысыныњ ардагері, "Ќызыл ж±лдыз" ордені жєне "Ерлігі ‰шін"ѓысыныњ ардагері, "Ќызыл ж±лдыз" ордені жєне "Ерлігі ‰шін"ѓысыныњ ардагері, "Ќызыл ж±лдыз" ордені жєне "Ерлігі ‰шін"ѓысыныњ ардагері, "Ќызыл ж±лдыз" ордені жєне "Ерлігі ‰шін"
медалініњ иегері болѓан атпал азамат еді. Биыл айтулы арда-медалініњ иегері болѓан атпал азамат еді. Биыл айтулы арда-медалініњ иегері болѓан атпал азамат еді. Биыл айтулы арда-медалініњ иегері болѓан атпал азамат еді. Биыл айтулы арда-медалініњ иегері болѓан атпал азамат еді. Биыл айтулы арда-
гердіњ туѓанына 100 жыл толады.гердіњ туѓанына 100 жыл толады.гердіњ туѓанына 100 жыл толады.гердіњ туѓанына 100 жыл толады.гердіњ туѓанына 100 жыл толады.

Ќызжан  Н±рѓазин  Торѓайдыњ  инженер-гидротехник   ре-Ќызжан  Н±рѓазин  Торѓайдыњ  инженер-гидротехник   ре-Ќызжан  Н±рѓазин  Торѓайдыњ  инженер-гидротехник   ре-Ќызжан  Н±рѓазин  Торѓайдыњ  инженер-гидротехник   ре-Ќызжан  Н±рѓазин  Торѓайдыњ  инженер-гидротехник   ре-
тінде Торѓай даласын суландыру  мєселесі туралы жан-жаќтытінде Торѓай даласын суландыру  мєселесі туралы жан-жаќтытінде Торѓай даласын суландыру  мєселесі туралы жан-жаќтытінде Торѓай даласын суландыру  мєселесі туралы жан-жаќтытінде Торѓай даласын суландыру  мєселесі туралы жан-жаќты
зерттеп,  оныњ мєн-маѓынасын  ашып кμрсетіп ќолымен ќой-зерттеп,  оныњ мєн-маѓынасын  ашып кμрсетіп ќолымен ќой-зерттеп,  оныњ мєн-маѓынасын  ашып кμрсетіп ќолымен ќой-зерттеп,  оныњ мєн-маѓынасын  ашып кμрсетіп ќолымен ќой-зерттеп,  оныњ мєн-маѓынасын  ашып кμрсетіп ќолымен ќой-
ѓандай екі кітап жазды. Бірінші кітабы "Сулы жер - нулы жер"ѓандай екі кітап жазды. Бірінші кітабы "Сулы жер - нулы жер"ѓандай екі кітап жазды. Бірінші кітабы "Сулы жер - нулы жер"ѓандай екі кітап жазды. Бірінші кітабы "Сулы жер - нулы жер"ѓандай екі кітап жазды. Бірінші кітабы "Сулы жер - нулы жер"
деген атпен 1958 жылы шыќќан. 1975 жылы шыќќан  екіншідеген атпен 1958 жылы шыќќан. 1975 жылы шыќќан  екіншідеген атпен 1958 жылы шыќќан. 1975 жылы шыќќан  екіншідеген атпен 1958 жылы шыќќан. 1975 жылы шыќќан  екіншідеген атпен 1958 жылы шыќќан. 1975 жылы шыќќан  екінші
ењбегі  "Торѓай даласын суландырып игерейік" деп аталады.ењбегі  "Торѓай даласын суландырып игерейік" деп аталады.ењбегі  "Торѓай даласын суландырып игерейік" деп аталады.ењбегі  "Торѓай даласын суландырып игерейік" деп аталады.ењбегі  "Торѓай даласын суландырып игерейік" деп аталады.
Б±л екі кітапта біздіњ μњірдегі  Торѓай-Ќабырѓа μзендерініњБ±л екі кітапта біздіњ μњірдегі  Торѓай-Ќабырѓа μзендерініњБ±л екі кітапта біздіњ μњірдегі  Торѓай-Ќабырѓа μзендерініњБ±л екі кітапта біздіњ μњірдегі  Торѓай-Ќабырѓа μзендерініњБ±л екі кітапта біздіњ μњірдегі  Торѓай-Ќабырѓа μзендерініњ
пайда болып, бастау алѓанынан оныњ жай-жапсары, сай-сала-пайда болып, бастау алѓанынан оныњ жай-жапсары, сай-сала-пайда болып, бастау алѓанынан оныњ жай-жапсары, сай-сала-пайда болып, бастау алѓанынан оныњ жай-жапсары, сай-сала-пайда болып, бастау алѓанынан оныњ жай-жапсары, сай-сала-
сы туралы т‰гел баяндалѓан. Албарбμгет бμгеті – аудандаѓысы туралы т‰гел баяндалѓан. Албарбμгет бμгеті – аудандаѓысы туралы т‰гел баяндалѓан. Албарбμгет бμгеті – аудандаѓысы туралы т‰гел баяндалѓан. Албарбμгет бμгеті – аудандаѓысы туралы т‰гел баяндалѓан. Албарбμгет бμгеті – аудандаѓы
ењ бірінші аѓа бμгет.ењ бірінші аѓа бμгет.ењ бірінші аѓа бμгет.ењ бірінші аѓа бμгет.ењ бірінші аѓа бμгет.

Елбасымыз Н.Є.Назарбаев  Ќазаќстан небєрі μзін 60 пайызЕлбасымыз Н.Є.Назарбаев  Ќазаќстан небєрі μзін 60 пайызЕлбасымыз Н.Є.Назарбаев  Ќазаќстан небєрі μзін 60 пайызЕлбасымыз Н.Є.Назарбаев  Ќазаќстан небєрі μзін 60 пайызЕлбасымыз Н.Є.Назарбаев  Ќазаќстан небєрі μзін 60 пайыз
сумен ќамтамасыз етеді, ќалѓан 40 пайыз суды шет елдерденсумен ќамтамасыз етеді, ќалѓан 40 пайыз суды шет елдерденсумен ќамтамасыз етеді, ќалѓан 40 пайыз суды шет елдерденсумен ќамтамасыз етеді, ќалѓан 40 пайыз суды шет елдерденсумен ќамтамасыз етеді, ќалѓан 40 пайыз суды шет елдерден
алатынымыз хаќында айтќан болатын. Осыѓан байланыстыалатынымыз хаќында айтќан болатын. Осыѓан байланыстыалатынымыз хаќында айтќан болатын. Осыѓан байланыстыалатынымыз хаќында айтќан болатын. Осыѓан байланыстыалатынымыз хаќында айтќан болатын. Осыѓан байланысты
еліміздіњ  су  басќармасы  2014  жылы  Республика  кμлеміндееліміздіњ  су  басќармасы  2014  жылы  Республика  кμлеміндееліміздіњ  су  басќармасы  2014  жылы  Республика  кμлеміндееліміздіњ  су  басќармасы  2014  жылы  Республика  кμлеміндееліміздіњ  су  басќармасы  2014  жылы  Республика  кμлемінде
30 су ќоймасын жасау жμнінде наќты тапсырма берді.30 су ќоймасын жасау жμнінде наќты тапсырма берді.30 су ќоймасын жасау жμнінде наќты тапсырма берді.30 су ќоймасын жасау жμнінде наќты тапсырма берді.30 су ќоймасын жасау жμнінде наќты тапсырма берді.

Алайда  беріректе осы тарихи  бμгет тμњірегінде т‰рліАлайда  беріректе осы тарихи  бμгет тμњірегінде т‰рліАлайда  беріректе осы тарихи  бμгет тμњірегінде т‰рліАлайда  беріректе осы тарихи  бμгет тμњірегінде т‰рліАлайда  беріректе осы тарихи  бμгет тμњірегінде т‰рлі
єњгімелер кμбейіп, айтылып жатты. Ќара басын ойлаѓан пай-єњгімелер кμбейіп, айтылып жатты. Ќара басын ойлаѓан пай-єњгімелер кμбейіп, айтылып жатты. Ќара басын ойлаѓан пай-єњгімелер кμбейіп, айтылып жатты. Ќара басын ойлаѓан пай-єњгімелер кμбейіп, айтылып жатты. Ќара басын ойлаѓан пай-

дак‰немдер бμгетті талан-таражѓа салып, гидротехникасыздак‰немдер бμгетті талан-таражѓа салып, гидротехникасыздак‰немдер бμгетті талан-таражѓа салып, гидротехникасыздак‰немдер бμгетті талан-таражѓа салып, гидротехникасыздак‰немдер бμгетті талан-таражѓа салып, гидротехникасыз
инженерлік жобамен салынѓан   ќ±рылысты тєлкек еткісіинженерлік жобамен салынѓан   ќ±рылысты тєлкек еткісіинженерлік жобамен салынѓан   ќ±рылысты тєлкек еткісіинженерлік жобамен салынѓан   ќ±рылысты тєлкек еткісіинженерлік жобамен салынѓан   ќ±рылысты тєлкек еткісі
келді. Бμгеттіњ ќ±нын халыќ жаќсы біледі. 2007 жылы 73 мил-келді. Бμгеттіњ ќ±нын халыќ жаќсы біледі. 2007 жылы 73 мил-келді. Бμгеттіњ ќ±нын халыќ жаќсы біледі. 2007 жылы 73 мил-келді. Бμгеттіњ ќ±нын халыќ жаќсы біледі. 2007 жылы 73 мил-келді. Бμгеттіњ ќ±нын халыќ жаќсы біледі. 2007 жылы 73 мил-
лионѓа бμгелген бμгетті ешкім ќолжаулыќ ќылуѓа тиіс емес.лионѓа бμгелген бμгетті ешкім ќолжаулыќ ќылуѓа тиіс емес.лионѓа бμгелген бμгетті ешкім ќолжаулыќ ќылуѓа тиіс емес.лионѓа бμгелген бμгетті ешкім ќолжаулыќ ќылуѓа тиіс емес.лионѓа бμгелген бμгетті ешкім ќолжаулыќ ќылуѓа тиіс емес.
Мен осы єњгіме кμбейіп бара жатќан соњ ‡кіметтіњ тиістіМен осы єњгіме кμбейіп бара жатќан соњ ‡кіметтіњ тиістіМен осы єњгіме кμбейіп бара жатќан соњ ‡кіметтіњ тиістіМен осы єњгіме кμбейіп бара жатќан соњ ‡кіметтіњ тиістіМен осы єњгіме кμбейіп бара жатќан соњ ‡кіметтіњ тиісті
органдарымен хабарласып, сμйлестім. Мен олардан  аса баѓа-органдарымен хабарласып, сμйлестім. Мен олардан  аса баѓа-органдарымен хабарласып, сμйлестім. Мен олардан  аса баѓа-органдарымен хабарласып, сμйлестім. Мен олардан  аса баѓа-органдарымен хабарласып, сμйлестім. Мен олардан  аса баѓа-
лы мемлекет м‰лкіне ешкімніњ ќол с±ѓуѓа болмайтынынлы мемлекет м‰лкіне ешкімніњ ќол с±ѓуѓа болмайтынынлы мемлекет м‰лкіне ешкімніњ ќол с±ѓуѓа болмайтынынлы мемлекет м‰лкіне ешкімніњ ќол с±ѓуѓа болмайтынынлы мемлекет м‰лкіне ешкімніњ ќол с±ѓуѓа болмайтынын
естідім. Соњѓы 7-8 жылда судыњ тасымай жатќанын, μте азестідім. Соњѓы 7-8 жылда судыњ тасымай жатќанын, μте азестідім. Соњѓы 7-8 жылда судыњ тасымай жатќанын, μте азестідім. Соњѓы 7-8 жылда судыњ тасымай жатќанын, μте азестідім. Соњѓы 7-8 жылда судыњ тасымай жатќанын, μте аз
мμлшерде келгенін білеміз. Заманында  40-50 мыњдап  малмμлшерде келгенін білеміз. Заманында  40-50 мыњдап  малмμлшерде келгенін білеміз. Заманында  40-50 мыњдап  малмμлшерде келгенін білеміз. Заманында  40-50 мыњдап  малмμлшерде келгенін білеміз. Заманында  40-50 мыњдап  мал
μсірген совхоздар бμгетті  б±здырмай , пайдасын кμрді.  Меніњμсірген совхоздар бμгетті  б±здырмай , пайдасын кμрді.  Меніњμсірген совхоздар бμгетті  б±здырмай , пайдасын кμрді.  Меніњμсірген совхоздар бμгетті  б±здырмай , пайдасын кμрді.  Меніњμсірген совхоздар бμгетті  б±здырмай , пайдасын кμрді.  Меніњ
ойлайтыным, кейінгі ±рпаќќа обал жасамай, суды аѓызыпойлайтыным, кейінгі ±рпаќќа обал жасамай, суды аѓызыпойлайтыным, кейінгі ±рпаќќа обал жасамай, суды аѓызыпойлайтыным, кейінгі ±рпаќќа обал жасамай, суды аѓызыпойлайтыным, кейінгі ±рпаќќа обал жасамай, суды аѓызып
жібермей Албарбμгетті саќтасаќ, μњірдегі аѓайынныњ кμрержібермей Албарбμгетті саќтасаќ, μњірдегі аѓайынныњ кμрержібермей Албарбμгетті саќтасаќ, μњірдегі аѓайынныњ кμрержібермей Албарбμгетті саќтасаќ, μњірдегі аѓайынныњ кμрержібермей Албарбμгетті саќтасаќ, μњірдегі аѓайынныњ кμрер
игілігі зор болары аныќ.  Келер ±рпаќтыњ несібесін шашыпигілігі зор болары аныќ.  Келер ±рпаќтыњ несібесін шашыпигілігі зор болары аныќ.  Келер ±рпаќтыњ несібесін шашыпигілігі зор болары аныќ.  Келер ±рпаќтыњ несібесін шашыпигілігі зор болары аныќ.  Келер ±рпаќтыњ несібесін шашып
тμгуге хаќымыз жоќ. Биыл, Ќ±дай б±йыртып су мол келіп жа-тμгуге хаќымыз жоќ. Биыл, Ќ±дай б±йыртып су мол келіп жа-тμгуге хаќымыз жоќ. Биыл, Ќ±дай б±йыртып су мол келіп жа-тμгуге хаќымыз жоќ. Биыл, Ќ±дай б±йыртып су мол келіп жа-тμгуге хаќымыз жоќ. Биыл, Ќ±дай б±йыртып су мол келіп жа-
тыр, бєріне су шыѓады.тыр, бєріне су шыѓады.тыр, бєріне су шыѓады.тыр, бєріне су шыѓады.тыр, бєріне су шыѓады.

Осы орайда біз инженер-гидротехник  Ќызжан Н±рѓазинніњОсы орайда біз инженер-гидротехник  Ќызжан Н±рѓазинніњОсы орайда біз инженер-гидротехник  Ќызжан Н±рѓазинніњОсы орайда біз инженер-гидротехник  Ќызжан Н±рѓазинніњОсы орайда біз инженер-гидротехник  Ќызжан Н±рѓазинніњ
Жангелдин ауданындаѓы Албарбμгет туралы жазѓан естелігінЖангелдин ауданындаѓы Албарбμгет туралы жазѓан естелігінЖангелдин ауданындаѓы Албарбμгет туралы жазѓан естелігінЖангелдин ауданындаѓы Албарбμгет туралы жазѓан естелігінЖангелдин ауданындаѓы Албарбμгет туралы жазѓан естелігін
м±раѓаттан алып, "Ќостанай тањы" газетініњ редакциясынам±раѓаттан алып, "Ќостанай тањы" газетініњ редакциясынам±раѓаттан алып, "Ќостанай тањы" газетініњ редакциясынам±раѓаттан алып, "Ќостанай тањы" газетініњ редакциясынам±раѓаттан алып, "Ќостанай тањы" газетініњ редакциясына
±сынып отырмыз.±сынып отырмыз.±сынып отырмыз.±сынып отырмыз.±сынып отырмыз.

Кєкімжан  КЄРБОЗОВ,
Жанкелдин ауданыныњ Ќ±рметті азаматы.
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715 сәуір 2016 жыл

(Жалғасы. Басы өткен санда)

Сұрау салғанда «Қыпшақ ишан» бірде Таш-
кентте, бірде Шыршықта, енді бірде тағы бір 
жерде болып, оны іздеген адамдардың оған 
жолығуы мүмкін болмайды. Сырттағы әйгілі 
Қыпшақты іздеу жұмысына сол кездегі Торғай 
өлкесінің төре-правителі Сүлейменнің жаса-
уылы, тілмаш Сүйін Орысұлы деген азамат 
құлшына кіріседі. Оқыған азамат сол кездің 
салты бойынша «үшбу» хат жібереді. Хат 
Ташкент өлкесіне аты әйгілі Сатыбалдының 
қолына тиеді. «Мен әкемнің қазасына бара 
жатырмын. Келген жерлеріңнен ешқайда кет-
пей күтіңдер. Екі-үш күннен кейін ораламын» 
деп хатқа жауап келеді. Сүйін мен Сатыбалды 
ишан сол кездегі Түркістан өлкесінің орталығы 
Ташкент қаласында кездессе керек. Сайрам 
Ташкентке тиіп тұр ғой. Сөйтіп, Сайрамдағы 
түбі торғайлық қазақты, ишан-діндарды Сүйін 
тілмаш туған ел, ата-жұртына шақырады.

САТЫБАЛДЫ ИШАН 
АУЫЛЫ

«Кісі елінде сұлтан болғанша, өз еліңде ұл-
тан бол» деген даналық мақал бар ғой. Туған 
ел, ата-жұртының шақыруын қабыл алып, Сат-
екең кіндік қаны тамған («Шомақ Қарасуы») 
атамекеніне 1880 жылдары оралады. Ержетіп 
өскен, білім алған, үйленіп, бала сүйген, 40 
жыл дін ағартушылық ғұмыры өткен қасиетті 
Қазығұрт, Шыршық, Сайрам, Ташкент өңірін, 
ондағы дос-жарандарын қиып кете алмайды. 
«У ішсең – руыңмен» деген.  Ол кезде күллі  
рулы ел Сатекеңді «хан көтереді». Алғаш елді 
көруге келгенде,  жас қыз алуға уәде берген 
елдің марқасқа жақсылары сөздерінде тұрып, 
Қабақтың қарындасы Әйін деген бойжеткенді 
Сатыбалдыға қосады. Қазіргі Аманкелді ауыл 
кенті тұрған өңір ол кезде әлі ел қоныстанбаған 
ашық дала, ну тоғай екен. Алғаш ел қоныстан-
дырып, үй-жай салып, қазіргі «кент-ауылдың» 
негізін Сатыбалды ишан қалайды. Сөйтіп, 
алғашында бұл қоныс «Сатыбалды ишан 
ауылы» атанады. Бір жерге жиналған рулы 
ел (Қыпшақ-құттық) жаппай үй салып, егін егіп, 
астық жинап, отырықшылыққа бейімделеді. 
Сатекең ағаштан мешіт салдырады. Шығыр-
шық арқылы жел күшін пайдаланып, диірмен 
жүргізеді. Бұрын онда-мұнда көшіп берекесі 
кетіп жүрген халық орнықты тіршілікке үйре-
неді. Дінге қарсы, молда, софы, ишанға жау 
Кеңес үкіметі орнағанда Сатыбалды ишанның 
игілікті істері мен діни ағарту жұмысы тарихтан 
өшірілді. «Ишан ауылы» деген сөз ұмытылды. 
Құдай ғана сүйген құлының кесене-мазарын 
сақтап, Алла тағалаға кейін аруағын аунатты.

                

ИШАННЫҢ АСПАНДА 
АҚҚУ ҰШЫРУЫ

Әке-шешесі өмірге келгенде оған Алла 
тағаладан бар жақсылық сұрап,  бір ерекше 
көне ырым-салтпен, «тылсым тілекпен» жа-
ратқанға жалынған ғой. Сондықтан Сатекеңе 
бала кезден ешкімде жоқ кие-қасиет дариды. 
Осы күштің арқасында талай рет өлім, ажал-
дан аман қалады. Басынан талай қилы-қилы 
тағдыр, шытырман оқиға өтеді. Дін оқуы жо-
лындағы шәкірт баланың өмірі мен қаракеті 
көп тосын нәрселерді елестетеді. Сатекеңнің 
немересі, үлкен қария Сұлтан-Ахмет ата 

ишанның бойындағы Алла тағала берген ерек-
ше қасиеттер мен таңғажайып қабілеттер тура-
лы қоспасыз әңгімелейді. Ал, халық арасында 
Сатыбалды ишанның таңғажайып құбылыстар 
көрсетуіне байланысты аңыз-хикая, «тәмсіл ке-
ремет» жетіп артылады.

Алла тағаланың пендесіне сыйлаған кереметі 
мен «тылсым күшін»  меңгеріп, таңғажайып құ-
былыстар көрсетуі әулие машайықтардың мекені 
Сайрамнан басталады. «Ғайып ерен, қырық шіл-
тен» жатқан жерден көрінеді. 

Сатыбалды Сайрамға келіп, мешіт салып, енді 
оның ашылу рәсіміне біраз сопылар мен шейх-
тарды шақырады. Олардың ішінен біреуі Сат-
екеңнің «қасиет-қабілетін» сынау үшін «молде-
ке, шын ғұлама болсаңыз бойыңыздағы құдіретті 
көрсетіңіз» дейді. Сатекең оған және оның серік-
теріне бұрылып: «аспанға қараңдар» дейді. Бәрі 
аспанға қарайды. Көктен бір аққу ұшып келіп, 
мешіттің күмбезін бір-екі айналып, ғайып бола-
ды. Сайрамға алғаш келгенде мешіт салынатын 
жердегі ордалы жыланды көшірген, соңында ас-
панда аққу ұшырған оның «құдірет күшін» көріп, 
өздерін «әулие», «көріпкелміз» деп жүргендердің 
бәрі мойындап, пір тұтады.

МҰСЫЛМАН ПЕРІЛЕРІМЕН 
СӨЙЛЕСУІ

Ислам дінінің «тылсым құдірет» дұға кітабы 
«Исми-ағзамда» адамға Алла тағала сыйлаған 
құдірет-күштердің құпиясы жөнінде айтылады. 
Мұнда пері ұстау, жын бағындыру, бақсылық, сәу-
егей-көріпкелдік және  бәрін алдын ала болжау 
тәрізді «тылсым сыр» құпиялары жайында түсінік 
беріледі. Ишан-ғұлама қасиетті дұғалар мен қаси-
етті күштерді әбден меңгерген болуы керек. Жүре-
гі таза, пәк адамдар ғана үйрене алатын «дұға-
ілім» ол кісінің жан-тәніне сіңіп, ақыл-ой сезімін 
әбден кемелдендірген. Яғни, әулиенің бәрін көріп, 
біліп отыратын «үшінші көзі»  ашылған.

Бір байдың кең сарайында түнде түр-түсі 
көрінбей, даусы ғана естіліп,  үрейлі жүріс-тұры-
сы сезіліп, бір «адам-елес» мазалайды. Соңын-
да тіпті, неше түрлі пәле көрсетіп, үрейлендіре 
бастайды. Сатекеңе келіп, бай қорқынышты 
жағдайды айтады. «Сен тұрған үйдің орнын 
бұрын «мұсылман перілері» мекендеген. Олар 
мұсылман адамға қастық жасамайды. Бірақ, 
түбінде ызыланса, жақсылық болмайды. Сон-
дықтан перілермен сөйлесіп, оларды басқа жаққа 
көшіру керек» деп үйге келіп, екі күн дұға оқиды. 
Көп өтпей перілер басқа жаққа  қоныс аударып, 
үйдегі қорқынышты елес кетіп, үрей басылады.

РУХЫ МЕККЕГЕ ҚАЛАЙ 
БАРҒАН?

   Ұлы әулиелер жайындағы Ислам аңызда-
рында олардың кейде бір намаз-құлшылықты 
Меккеге барып, «рухы арқылы» орындап келетіні 
жайында қызықты хикаялардың, «тылсым тәм-
сілдердің» бар екені ежелден белгілі. Ұлы софы, 
әулие-хазірет Әзірет Сұлтанның (Қожа Ахмет 
Яссауи) Түркістанда тұрып-ақ кейде «рух-жаны» 
арқылы Меккеге барып, бесін намазды сонда 
оқып келетіні жайында айтылады.

«Рух күштері» арқылы Меккедегі құлшылықты 
көріп, рухы арқылы ондағы нәрселердің бәрін 
көріп отыратын әулиелердің бірі осы атақты  Са-
тыбалды ишан болған.

(Жалғасы бар)

Ораз ҚАУҒАБАЙ,
Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі.

Сатыбалды ишанның 

тағдыры мен 

тағлымы

НӨМІРДЕН – НӨМІРГЕ

Бір жылдың төлі болма-
сақ та, бір-бірімізді үлкен-кіші 
тұтып, таныс болғанымызға 30-
35 жыл болыпты. Бір кеңшарда, 
бір ауылда, бір қалада тұрып, 
бір-біріміздің өмір жолымыз-
дан азды-көпті хабарымыз 
бар, тілек-ниетіміз түзу, бірақ, 
кездес кен жерде амандық-сау-
лықтан аса қоймай, жылы қа-
бақпен қоштасатынбыз. Осы 
жолы көптен кездеспедік. Оған 
менің ардагерлер кеңесіне төраға 
болғанымды қосыңыз. Кенжекең 
(Кенжеғали) Кәрбозов маған 
әдейі арнап келіп, ақсақалдарды 
басқаруыңмен дей келе, қолыма 
тұңғыш кітабын ұстатты. Бірша-
ма ойларын бұқаралық ақпарат 
құралдарында ашық айтып жүр-
ген азаматтың қаламынан туған, 
шағын, 160 беттік кітабын қолым 
қалт еткенде оқуға кірістім.

Деректі хикаяттан басталып, 
үш бөлімнен тұратын шағын 
кітапта, кейде әзіл-оспақ пен 
қағытпаларын алдыға салатын, 
мен білетін Кенжеғалидан гөрі 
терең ойлы, бүгінгі тіршілікке 
қызыға да қызғана қарайтын, 
сөйте тұра «әттеген-айын» да 
жасырмайтын, өткенді саралап, 
болашаққа бағыт-бағдар (әрине, 
кейінгі толқынға) беретін, аға 
буын мен құрдастарына да ой са-
латын бүгінгі Кенжеғалиды басқа 
қырынан танығандай болдым.

Өзі «көпшілікке арнағанмен, 
бәлкім, көркем шығарманың 
ауыр жүгін көтеріп тұрмаған 
шығар» деп жазғанымен, бүгінгі 
таңдағы атақ-даңқын басылым 
беттеріне тізетін, сұраншақта-
нып, араға кісі салып, беттің 
арын белге буып, сатып алған 
(бүгінде ол тіптен де көп, халық 
айтса, қалт айтпайды) шендерін 
тізіп жазатын көп «жазушы», екі 
сөздің басын қосып, ұйқас қуа-
тын сарай ақындардың кітапта-
рынан гөрі терең әсер еткенін 
жасыра алмадым.

«Жалғыздық құдайға ғана 
жарасады» демекші, екі адамның 

ғұмырлық серік тауып, жарасып 
кетуі, қандай да болмасын ке-
дергілерді жеңе отырып, арман 
асуына қол созып, бақыт шыңы-
на шығуы өте күрделі, кейде орта 
жолға жетпей жол айрығына тү-
суі, адам-адам боп жаратылған-
нан бері келе жатырған ақиқат 
дей тұрсақ та, хикаяттағы Ертай 
мен Қазынаның ғұмырлық серік 
болғанынан кейінгі тағдыр-та-
лайы бір-біріне деген сыйлас-
тығы, арман-мүдделерінің 
тоғысуы, бұралаңы көп өмір 
айдынында артына өшпестей із 
қалдыруы, жаныңды тебірентіп, 
біздің ертеңіміз жастарымызға 
ой салса, ғанибет қой!

Кенжеғали балдәурен ба-
лалық шағынан бастап, өзінің 
бір жылы туған құрдастарын, 
аға буын өкілдерін баяндай 
келе, тіл-дін, әдеп-әдет, «ке-
дей бай болсам, бай құдай бол-
самды» армандайды демекші, 
қаржылық ұрлық пен тонауды 
алға тартады. Бүгінгі ел тізгінін-
дегі бірінен кейін бірі  ұсталып, 
тұтылып жатқан арсыз, ашқа-
рақтарға тосқауыл бар ма екен 
дейді, сондай-ақ, оларға кедергі 
жоқ шығар деген сенімсіздігін 
де жасырмайды. Алдыңғы буын 
ағаларының қайтпас сапарға 
кеткенін, орны толмайтынына 
тоқталады Кенжекең. «Орнын-
да бар оңалар», олардың түтінін 
түтетіп, шаңырағын шалқытып, 
керегесін жықпай отырған жең-
гелерін, қос бауырынан туып, 
соңынан ерген іні-қарындаста-
рының барына қуанып, ертеңі-
не сенеді, «әттеген-ай» демейді, 
«шүкір» дейді.

Кітаптың аты айтып тұрған-
дай, адам өмірі – қас қағым сәт. 
Оның құмсағаттай екенін ешкім 
де жоққа шығармас. Ендеше, 
қадірлі Кенжеке, ұлағаты мол, 
түйетініміз көп  «Құмсағатың» 
көптің көңілінен шықсын, бұл – 
сәтті туынды.

Жәнібек ҒАПБАСҰЛЫ.
Арқалық қаласы.

КІТАП ӘЛЕМІНДЕ

«Құмсағат»

САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ

«Өмір сүру – өте жақсы!»
Гүлназым 
 САҒИТОВА
 Міне, осындай атпен  балаларға қосымша білім беретін өңірлік  оқу-

әдіс темелік орталығы оқушы балалардың арасында  салауатты өмір салтын 
насихаттау, денсаулықтарын шынықтыру, өзінің  тән саулығына жауапкер-
шілікпен қарау және нашақорлықтың алдын алудың ең үздік үгіт бригадасын 
анықтау мақсатында сырттай байқау ұйымдастырды.

Байқауға Алтынсарин, Сарыкөл, Қарабалық, Жітіқара, Аманкелді, Әу-
лиекөл, Қостанай аудандары мен Лисаков, Қостанай қаласының мектептері 
қатысты. 

– Әр байқаудың өзіндік ерекшелігі, міндеті, мақсаты  бар дегендей, 
осы іс-шара арқылы ең алдымен оқушы балаларымызды өмірдің келеңсіз 
жақтарынан сақтау әрі олардың арасында салауатты өмір салтын насихаттау 
мақсатында өткіздік.  Олардың ұсынылған жұмыстарында денсаулық – үл-
кен-кішінің болсын басты байлығы екенін көрсете білген. Әр бейнекөрініс, 
сценарий  креативті, шығармашылықпен жазылған, – деді  орталықтың бас 
маманы Дина Итұғұлова. 

Қазылар алқасының шешімі бойынша, Әулиекөл ауданындағы Ш.Шаях-
метов атындағы Сұлукөл орта мектебі оқушыларының «Менің денсаулығым 
– менің келешегім» атты  шығармашылық жұмыстары бірінші орынға лайық-
ты деп танылды. Оқушылардың «Зиянды әдетті талқыға салу» тақырыбымен 
берілген сценарийлері  креативтілікпен, сонылықпен жазылып, жаңа тех-
нологиялық әдіс-тәсілмен берілген. Екінші орынды Жітіқара ауданы №3 
орта мектебі оқушыларының  үгіт бригадасының «Біздің ауланың серіктес 
достары» атты бейнеролигі жеңіп алса, үшінші орынға өздерінің жұмыста-
рын ақпараттық- ағарту бағытында көрсете білген  Қостанай ауданы  Затобол 
мектеп-гимназиясы оқушыларының үгіт бригадасы ие болды. Жеңімпаздар 
марапатталды.
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Ой-отау

– Сіз – совет үкіметінің солдатысыз, 
өмірдің бұралаң жолдарынан өттіңіз. 
Сіздердің уақытта «Комсомолдық той» 
деген болды. Әңгімені осыдан баста-
сақ.

– Жетпістің сегізіне келдік. Өмірдің 
қызығын-шыжығын, тәттісі мен ащы-
сын қатар көрдік. Кешегі бөлінбестей 
болған қызыл империя бір-ақ күнде 
құлады, бодандықтан құтылып, егемен 
ел болғанымызды көргеніме мың қайта-
ра шүкіршілік айтамын. Совет үкіметінің 
бұра тартқан кездері көп болды ғой. 
Оның бәрін қазір айтқанмен пайда жоқ. 
Негізгісі, діні, ділі бөлек алуан халықты 
бір ұлтқа, бір тілге ұйыстырып, Совет-
тік ел жасауға көшкендегі саясаты түйе 
мойнынан да қисық бастама-тын. Соның 
салдарынан Халық ақыны (Омар Шипин 
– авт.) талпақ танауды (шошқа) бесінші 
түлік деп өлең жазды, қазақ қызы (Дәмелі 
Жақсылықова – авт.) шошқа бағып, омы-
рауына орден тақты. Қазақтан шыққан 
совхоз директорлары шаруашылықта 
шошқа ұстады. Оның біреуі біздің «Це-
линный» совхозында да болды. Интерна-
ционалдық отбасы жасаймыз деп, қазақ 
жігіті мен орыс қызын қосып, комсомол-
дық той жасады. Оны көгілдір экраннан 
жиі-жиі көрсетті, радиодан репортаж 
ұйымдастырып, үнпарақ бетінде, әсіре-
се, «Лениншіл жас», «Комсомольская 
правда» газеттерінде көп тиражбен та-
ратты. Ондай жас жанұялардың тағдыры 
ұзаққа бармады. Белгілісі, олардан туған 
бала қазақ емес, басқа ұлт болып шығады. 
Сөйтіп, біздің ұлттың саны азайы түсті. 
Жастар түгілі, олардың әке-шешелері 
құда-құдағи болып та оңбады. Не керек, 
әлгі тойдың артында үлкен саясат жатты. 

Той дегеннен шығады, орыс қызы 
Терешкова мен чуваш жігіті Николаев 
космонавтар отбасын құрудың, түсініксіз 
көзқарастың құрбаны болды, жарасымды 
тұра алмай, ақыры айырылысып тыңды. 
Оны төрткүл әлем білді.

Әрине, екі жастың арасында махаб-
бат, сүйіспеншілік болып жатса, ешқан-

дай әңгіме айтпас едің. Ертеде Торғайда 
біздің бір ағамыз жер ауып барған оры-
стың қызымен қосылып, жарасты өмір 
сүрді. Тамаша ұрпақ қалды. 

«Комсомолдық тойдың» негізгі 
түп-тамыры осы еді. Елдің көбісі бұл са-
ясатты түсінді, бірақ ашық айта алмады. 
Заман солай, бағыт біртекті болды.

– Халқымыз ерте кезден-ақ ха-
лықтың қонақжайлығын танытатын 
белгінің бірі, бірлескен тіршіліктің 
айғағы іспеттес деп тойды өткізуге 
айрықша мән берген. Той –  тағылым 
түйдіретін, тектілікке баулитын 
тәлім-тәрбиенің өтімді мектебі деп 
айтып жүруіміз тегін емес. Дегенмен, 
белгілі бір дарақылықтарға жол беріп 
қоятын асабалардың той басқаруы 
жайында не дейсіз?

– Қалыптасқан дағдыны мысалға ал-
сақ, мешітте жаңа түскен келіннің не-
кесі қиылып, тойда  беті ашылады. Жас 
жұбайлар неке куәлігін алғаннан кейін, 
үйдің иесі, не жақын туыстарының бірі 
ортаға шағып, тойды бастап, алдымен, 
асабаны көпшілікке таныстырғаны дұрыс 
деп ойлаймын. Мұнан соң, тойдың билігі, 
барысы түгелімен асабаға тапсырылады. 

Асаба – той ағасы, дастарқан басшы-
сы. Ас – тамақ, аба – ата, аға, түріктен 
келген сөз. Қазақтың «Асабасы жоқ асқа 
жарымас» деген мақалы тегін айтылмаса 
керек.

Қандай тойдың болса да жақсы өтуі, 
сөз жоқ, жүргізушісіне байланысты. Әри-
не, үй иесінің ықылас көңіл-күйі, қас-қа-
бағына және шақырылған қонақтардың 
әсері болатындығын да айта кетпей бол-
майды.

Асаба мәдениетті, оқыған-тоқығаны 
көп, халықтың салт-дәстүрін, әдет-ғұр-
пын, тілін, тарихымызды және өнерін 
жақсы білетін, әзіл айтуға шебер, қы-
сылған жерде қисынын, ретін тауып ке-
тетін, сөзді жүйесімен анық, ұтымды сөй-
лей алатын болғаны абзал. Халқымыздың 
«сегіз қырлы, бір сырлы» деген сөзі тіке-
лей асабаға қойылатын басты талап болса 

керек. Ол тек ұйымдастырушы ғана емес, 
тойдың мәні мен сәні бола білуі қажет.

Әрине, мұндай адамды табу оңай жұ-
мыс емес. Кім тойым нашар өтсін дейді? 
Сондықтан да кейбір той иелері асабаны 
сырттан, тіпті ауыл емес, аудан, облыс 
көлемінен іздейтіндер де кездеседі. Бір 
жағынан, өз ауылыңнан бүтіндей еліңді, 
өз жұртыңды, азаматтарды, олардың 
ерекшеліктерін, мінез-құлқын білген 
адамға не жетсін. 

Асабалыққа келіскен адамның бұл 
ауыр да жауапты міндетті түсіне отырып, 
мүмкіндігінше дайындалып, арақ-ша-
рап ішіп, тойды аяғына жеткізе алмай, 
айтар сөзді өз бетінше лепестетіп жібе-
руіне болмайды. Этика-эстетиканы қатаң 
сақтасын. Мұны көзім көрген соң айтып 
отырмын. 

«Ақылдасып пішкен тон келте бол-
майды» дегенге сүйеніп, асаба мен той 
иесі тойдан екі-үш күн бұрын кездесіп, 
бәрін жоспарлап, келісіп алғандары жөн. 
Шақырған қонақтармен қатар келіп, жан-
таласып, бағдарламасын жасап жатқан-
дарын да көріп жүрміз. Нәтижесі онша 
болмай шығады.

Той барысында асабаға ақыл айтып, 
кеңес берушілер көбейіп кетуі де мүм-
кін. Оның бәрін тыңдай берсе, жасалған 
жоспары бұзылып, тойдың берекесі 
кетеді. Сондықтан да қолға билік тиген 
екен, жалтақтама. Сол мәжілістің шын 
иесі болғанға не жетсін! Асабаның мін-
деті жүктелген екен, ендеше сол қауымды 
аузыңа қарата біл! Көпшілік «мына жігіт 
тағы не айтар екен, сөзді кімге, қалай бе-
рер екен?» деп отырса, қанеки. Түрлен-
діріп, бірде мақалдан, бірде әзілден, бірде 
өлеңмен, бірде тақпақтап, көненің сөзін 
келтіріп отырса, ешкім жалықпас еді. 

Отырған аудиторияға қарамай, күл-
дірем деп небір келеңсіз әзілдер айтып, 
мезі ететіндер де көбейіп бара жатқан-
дай. Әйел адамның асаба болғаны келісе 
қоймайды. Жалпы, нәзік жандыларға 
ыңғайсыз жұмыс па деп ойлаймын. 

 Талай тойларда болдық. Өз уақы-

тында асабалықтың да тетігін ұстағанбыз. 
Академиктер М.Қозыбаев, С.Сатыбал-
диндердің де той басқарғандарын көрген 
жанбыз. 

Жасыратыны жоқ, біз өзі күншіл де 
кекшіл, сыншыл да міншіл халықпыз 
ғой. Біреулерге сөз бермесең, бермеді 
деп, берсе, анадан кейін неге берді дей-
тіндер кездеседі. Ондайда асаба саспай, 
өзінің қызметін жоспарлы түрде жүргі-
зе берген дұрыс. Өйткені, тойда 150-300 
адам шақырылады. Оның бәріне сөз 
беру мүмкін де емес, міндетті де емес. 
Топтап-топтап, мысалы, нағашы-жиен-
дер, құдалар, достары деп тостың санын 
мейілінше азайтқан жөн. Ал, ойын-сауық 
көбірек болса, нұр үстіне нұр болар еді. 
Тойдың аты – той. Той деген сөз жарысы 
емес. Әрбір топтан 2-3 адам ғана сөйлесе 
жарайды ғой. Өйткені, сөйлеушілердің 
көбісі «малы мен жаны көп болсын, 
шаңырағы биік, босағасы берік болғай-
дан» шыға алмайды. Қонақтарды әбден 
мезі етеді. Міне, осындайда асабаның 
тапқырлығы өте қажет-ақ. Тойда ойын 
өткіземін деп, арқан тартқызып, жасау-
лы үстелді төңкеріп алғандарды қосыңыз. 
Осы ретте айта кетейін, Ресейдің Челябі 
облысындағы Бреды (Күйік) деген аудан 
орталығында қыз ұзату және үйлену той-
ында болған едім. Онда нағашым қызын 
ұзатқан. Қыз аттанардағы сыңсуы (көрі-
су) бізді таңқалдырды. Оны көрген халық 
ақыны Әсия Беркенованың: «Мәссаған, 
Қазақстанда көрмегенді орыс жерінен 
көрдік қой» деп танданыс білдіргені есім-
де. Ал, сол нағашым келін түсіргенде, үй-
іне бір шақырымдай жетпей, машинадан 
түсіріп, ауылдың жас келіншектері мен 
қыздары шымылдық апарып, бетін еш-
кімге көрсетпей, жаяу әкелген. Содан соң 
шымылдық ішіне кіргізіп, келіннің бетіне 
май жағып, үйді ыстап, бетін ашқаннан 
кейін тулақтың үстіне тұрғызып, иіліп 
сәлем еткізіп, басына орамал (жаулық) 
тартуы бізге ерекше болып көрінді. Ал 
қазір ,әсіресе, оңтүстікте жаңа түскен 
келінді үлкен залға машинамен кіргізіп 

Ас беру – нығмет. Көкшеде Абылай ханға, Торғайда Ахмет пен 

Міржақыпқа, Ақмолада Бөгенбай батырға, Талдықорғанда Қабанбайға 

арналып берілген ас халықтық дәстүрлердің қайта оралуының көрінісі 

болды. Этнограф-жазушы Сейіт Кенжеахметұлы: «Ас беру – дәстүр. Бұл 

– дүниеден өткен ең белгілі адамдардың жылы толғанда оған жасалатын 

ақырғы зор құрмет және ұлы жиын, бас қосу» деп жазды. Ғұрыптық қана 

емес, саяси-әлеуметтік институт ретінде де ас беру дәстүрі қазіргі кезде 

бұрынғы мәртебесін сақтап қала алды ма? Қалтасын ақтарып, бірнеше 

ірі қара малдың басын шалып, ат шаптырып, дүние шашып жүргендер 

де аз емес. «Бәленше бүйтіп жатыр» дегендей, бай-манаптардан қалмай, 

несиеге батып тойын өткізген тоңып секіргендерге не деріңіз бар? 

Осылайша, себепсіз той–томалақтардың тоқтаусыз жалғаса беретіні 

сөзсіз. Күнделікті тірлікте өзекті болып отырған мәселелер жөнінде 

ардагер ұстаз, Әулиекөл ауданының құрметті азаматы Сағындық 

Досмағанбетовтен сұрастырдық. 

Сағындық ДОСМАҒАНБЕТОВ:

«Дарақы мырзалықтан сарабдал 
сараңдықтың өзі артық»
Айтары бар адамның әңгімесі
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жатқанын көгілдір экраннан көрдік.
– Кезі келген қиғаш оқиғаны себеп 

етіп, көл-көсір думандату, ақпа-төкпе 
той жасауды ерсі көріп, жөнсіздік са-
найтындардың уәжді пікіріне бірінші 
кезекте мән беріп, құлақ асудың қа-
жет екенін тұрмыс-тіршілік айғақтап 
отыр. Ата-әжелеріміздің айтуынша, 
бұрын тойда спирттік ішімдік атау-
лыны пайдаланбаған. Еліміз тәуел-
сіздік алғаннан кейінгі тұстағы тойда 
біртіндеп ішімдік мәселесін шектеп, 
тоқтатып, мұсылмандық жөнге ке-
луіміз – құптарлық жайт. 

– Бір қуанарлығы, кейінгі кездерде 
өтіп жүрген тойларда мас болып, жұрт-
тың берекесін алып жатқандар кездес
пейді. Бұл – қуанышты жағдай. Ал, той-
дың ішімдіксіз өтуі мұсылман халқына 
шариғат жағынан да өте орынды болар 
еді.

Әлі есімде, Кеңес үкіметі кезінде  арақ 
ішпеу туралы қаулы шығып, үйлену той-
лары ішімдіксіз өткенді. Әсіресе, біздің 
ауданда, «Москалев» кеңшарында пар-
тия ұйымына хатшысы, елдің құрметті 
азаматы З.Жаңбыршыновтың баласының 
үйлену тойы, сол сияқты, Қазанбасы ша-
руашылығында ағамыз М.Ғабдуллиннің 
бастамасымен өткен бірнеше қуаныштар, 
өз деңгейінде, тамаша өткенін білеміз. 
Империя құлап, тәуелсіз ел атанғаннан 
кейін бұл дәстүр өз жалғасын табады 
деп күттік. Олай болмай шықты. Деген-
мен, ауызды қу шөппен сүрте бермейік. 
Ауданның құрметті ақсақалы Қабден 
Әкімбек алғашқы немересінің тойын 
Қостанайда ішімдіксіз өткізді. Ол тойда 
болғандар осы уақытқа дейін тойдың та-
маша өткенін айтып жүр. Міне, осындай 
тойларда, жалпы басқа да мерейлерде 
асабаның рөлі өте жоғары болу керек 
екендігінде сөз жоқ.

Жалпы айтқанда, ішімдікті дастарқан 
мәзірінен аулақ ұстаса деймін. Арақсыз 
да атабабамыз отыз күн ойын, қырық 
күн тойын өткізген ғой. Біздің бүгінгі 
міндет – бұрынғы дәстүрді орнына кел-
тіру. Малын да, дүниесін де шашу үшін 
жинайтын кей қазекем той өткізу үшін 
несие алып, белшесінен қарыз болып жа-
тады. Ішімдік жағын айтпағанның өзінде, 
тойға уақытында келмеу, даңғырлатып 
музыка қою, тұрпайы әзілдер қазақ үшін 
қалыптасқан үрдіске айналып кетпесе 
екен деймін.  

– «Дарақы мырзалықтан сарабдал 
сараңдықтың өзі артық» демеді ме 
дана бабаларымыз. Асқа деген кесір-
лікті ашаршылық шақыратын жаман 
ырымға жатқызып, «рәсуаға ұшыраған 
астың обалы бар» деуші еді көпті көр-
ген ақсақалдарымыз. Біздің айтайық 
деп отырғанымыз – той-томалақта 200-
300 адамға бірдей қазақша ет тартудың 
тиімсіздігі мен жөнсіздігі. Үйме-үйме 
ет пен қамыр артығымен қалып жата-
ды. Кілең рәсуа, ысырап. Тіптен, обал-
ақ. Бұл дәстүрге тыйым салатын уақыт 
жеткен секілді емес пе? 

– Бұл бір орынды сұрақ. Айтылып 
та, жазылып та жүр. Жалпы той өткізу, 
құда атқару, өлік жөнелту үшін ең көп 
рәсуа жасайтын – қазақтар. Енді осыған 
ас беруді қосыңыз. Айнала қымбат-
шылық, таршылық, дағдарыс деп жа-
тырмыз, ал оған біздің ұлтымыз қарап 
жатқан жоқ. Мұның ең өкініштісі, руру 
болып, бөлініп бәсекеге дайын тұруға 
айналып бара жатқанымыз. Бұл жақ-
сылыққа апармайды. «Біз ас бергенде 
мыңға жуық адам болды, пәлен киіз үй 
тігілді, түген жылқы сойылды, соншама 
шапан жабылды» деп көрші шалдардың 
көлейткенін естігем. Шапан демекші, осы 
шапан жабудың өзі мақтанышқа айнал-
ды. Жетпіске келіп жетпіс шапан, бол-
маса алпысқа келіп, тағы сонша шапан 
жауыпты деген даңғойлық етек алып 
тұр. Ташкент, Бішкектен арзанқол ша-

пандарды әкеліп, тойларына үлестіріп 
жатқандарында қисап жоқ. Ертеде ат 
шаптырып, шапан жабу болған, бірақ, 
онда ата жолымен көп дегенде он ша-
пан жабылған. Ал, қазір ата жолын бы-
лай қойып, «ойбай, оның баласы бастық 
қой, әкімнің жиеніне берейік» дейтіндер 
жетерлік. Жалпы, ас беру, шапан жабу 
туралы, ондағы келеңсіз жайттар туралы 
облыстық «Қостанай таңы», қала берді, 
аудандық газеттерге өз пікірімді жазған 
болатынмын. 

Қалай десекте, мына жайларды ай-
тайын, оны қолдай ма, жоқ па, оқырман-
ның еншісіне қалдырайық. 

Ас беру – өшкендігіміздің емес, өскен-
дігіміздің белгісі. Екінші жағынан, тәуел-
сіздігімізді алып, бодандықтан құтылғалы 
барымызды базарлап, жоғалғанымыз-
ды іздеп, небір асылдарымызды тауып, 
жоқтарымызға тәубе ете отырып, Құран 
бағыштап, ескінің көзін, егеудің сынығын 
еске ұстаған елдің тіршілігі болса керек. 
Бірақ, ас беру деген мал шашу үшін емес, 
ұрпақ жүрегіне от салып, болғанымыз 
бен болмағанымызды, бүгінгіміз бен 
ертеңгімізді ойластыру үшін керек пе 
деймін.

Тарих беттері мен ауыз әдебиет-
терінен, қазыналы қарттарымыздың 
әңгімелерінен байқасақ, асты көбінесе 
марқұмның балалары мен немерелері 
атабабаларына өздері берген. Атақты 
Сағынай асын солай өткізген. Егер Құла-
гердің басы шабылмағанда, ол ас тарих 
бетінде қалуқалмауы екі талайтын. Ал 
руруға бөлініп, ұрандатып, «біз ана-
лардан асырамыз, біздің олардан қай 
жеріміз кем» деудің қажеті де жоқ, мүл-

дем жөнсіз. Елбасымыздың «руыңды біл, 
бірақ рушыл болма, ұлтынды біл, бірақ 
ұлтшыл болма» деген сөзі әрқашанда 
есімізде болса деймін.

Құрдасым Сейіт Кенжеахметов ас 
беру турасында ғажап дүниелер жазып 
кетті. Байқап отырсам, бізде басқа бағыт 
алып бара жатқан сияқты. Тарихта кез-
деспеген небір жайттарға куә болудамыз. 
Рушылдық бірінші орынға шықты. Әр 
ру өз адамдарын ғана көтеріп, бір тауды 
биіктетімін деп, екінші тауды аласартып 
жатқандары рас. Ақпарат беттерінде де 
жазылып жатыр. Бұл кең етек алып отыр. 
Біздің ауданды басқарған Еңбек Ері Қаби-
доллаТұрғынбаевтың қайтыс болғанына 
бес, он, он бес жыл болуына байланысты 
елдің азаматтары бірігіп, ас берді. Ешкім 
«руым мынау екен» демеді. Ондай астар 
құптарлық әрі үлгі боларлық.

Ас берудегі астатөк, сауабынан оба-
лы көп шығынды да ойлай отырғаны-
мыз жөн болар. Әңгіме ат мінгізіп, ша-
пан жабуда емес. Аруаққа дұға оқытып, 
үлкендердің тілекбатасын, елдің риза-
шылығын алып, кейінгі ұрпаққа үлгі бо-
ларлық, бірдіекілі жұмыс істеліп, іздерін 
қалдырса дейсің. Мысалы, Тұрғынбаев-
тың бес жылдығын еске алғанда, үйіне 
мәрмәр тастан белгі қойып, көшенің атын 
берді, ал он жылдығында кітап шығар-
ды, он бес жылдығында орталық көше-
ге  ескерткіш орнатты. Айтпағым, асты 
атағы бар, елге еңбегі сіңген кісілерге 
бергеніміз абзал.

– Ең сорақысы – тойдағы тәтті 
тоқашты (тортты) күйеу жігіт пен 
келін кеседі де, екеуі қасықпен әулет 

үлкендеріне асатады. Сол кезде келін-
нің қолынан қанша ақ жаулықты ана-
лар мен ақ сақалды аталар торт асап 
жатады. Бұл не сонда? Атасының 
келіннен тамақ асағаны қалай?

– «Бұл қызым, анау қызымнан да 
сорақы» депті ғой бір әйел. Сол айтқан-
дай, той тортындағы сорақылыққа тіл 
жетпейді. Басқаларды қайдам, ал өзім 
ұнатпаймын, ерсі көремін. Бұл – ұлты-
мызға кейіннен, батыстан кірген дәстүр. 
Дәстүрдің озығы, тозығы да бар ғой. Әри-
не, озығын алғанымыз жөн.

Келіннің беті ашылған соң, оның аты 
да, заты да өзгереді. Қыз – қонақ. Оң бо-
сағада, үйінің төрінде аз жылдық мерзімі 
бітіп, басқа үйдің келіні атанады, былай-
ша айтқанда, ауыз жақтан орын тиіп, ота-
уының отын жағып, ол отты уақытынан 
бұрын сөндіріп алмаудың негізгі ұйтқы-
сы сол болады. Бұл – екі жаққа да қуаныш 
әрі өріс.

Туған күндегі, үйлену тойындағы 
торт, оның үстіне, балауыз шамдарды 
(свеча) жарқыратып, үрлеп, өшіру де-
ген, өз шырағыңды өзің сөндіргендей, өз 
жолынды өзің кескендей көрінеді маған. 
Бұл туралы ақын Ақылбек Шаяхметов-
тың керемет те мазмұнды бір өлеңі де 
бар. Оқымағандар тауып оқыса, ойласар 
ма еді деймін.

Ал, келін мен жігіттің қасықпен торт 
асатуы, әсіресе, жас келіннің атасы, қайын 
ағаларының аузына қасық тығып жатқа-
ны, оған жұрттың мәз болып, шулап 
отыруы – келіспейтін шаруа. Ең болмаса, 
тәрелкеге салып, иіліп сәлем беріп, содан 
соң ұсынып жатса, бір сәрі. Оның өзіңде 
де ойласу керек шығар. 

– Құрбан шалу жайында жиі қозға-
латын мәселе – жылқы малына байла-
нысты. Кейінгі жылдары қалтасы кө-
терген көкелеріміз шариғатта тыйым 
салынған Қамбар ата жануарын құр-
бандыққа шалады. Бұл қаншалықты 
дұрыс?

– Менің ескіше (діни) оқуым жоқ. 
Бірақ, өзім қолымнан келгенімше заңды 
да, шариғатты да бұзбауға тырысамын. 
Шариғатта жылқы союға болмайды. 
Ендеше, сойылмасын. Бұрынғы байлар 
үйірүйір Қамбар ата тұқымын ұстап 
отырса да, дін жолын сақтаған. Терең 
ойласаң, осы жылқы малына біздің қа-
зақ қарыздар. Соншама жерге ие болып 
отыр ғанымыз осы жануардың арқасы 
емес пе? Атабабаларымыз аттың жалын-
да, түйенің қомында жүрген жоқ па еді?

Өзім ойлаймын, өлімде (жетісі, қы-
рқы, жылы) қара мал сойса, ал тойлар 
мен астарда жылқы сойса қалай болатын 
еді. Олай дейтінім, көбінесе ас бабалары-
мыздың пәлен жылдығына беріледі. Бұл 
– той. Өйткені, сіздің арқаңызда осындай 
дәрежеге жетіп, ас беріп, құран оқытып, 
ризашылығымды білдіртіп жатырмыз 
дегенге саяды.

Ал, қазада жылқыдан гөрі қара мал 
көп арзанға түседі әрі табылуы да жеңіл. 
Даңғойлыққа берілмеген дұрыс. «Біреу 
тойып секіреді, біреу тоңып секіредінің» 
кебі болмасын. Аттыға жетеміз деп, жаяу
дын таңы (шабы) айырылып жүрмесін.

– Жоғарыда айтқан әңгімелердің 
түйіні ұлттық сана мен тәлімге тіре-
леді. Алдағы мамыр айында жетпіс 
сегізге толасыз. Нешеме жылдық педа-

гогтық тәжірибеңізбен бөлісіп, қазіргі 
жастардың бойында бар кемшіліктер 
немесе артық тұстарын сараласаңыз. 
Сіздің буындағы жастар мен бүгінгі 
ұрпақты салыстырып көріңізші.

– Өзім тәмамдаған мектепте 15 жыл 
мұғалім болдым. Мұғалімдік пен ұстаз-
дық етудің үлкен айырмашылығы бар. 

Ұстаздық – ұлы нәрсе! Ұстаздық ету 
өзіңнің уақытынды аямау, өзгенің бақы-
тын аялау деп түсінемін. «Патшалық 
құру – ұстаздық етуден он есе жеңіл» 
деп академик Зейнолла Қабдолов тегін 
айтпаған болар.

Әрине, мұғалім атын жамылып жүру 
бар да, сол мұғалімдердің ортасынан оза 
шауып, атағы шығып, ұстаздық тұғырға 
көтерілу тағы бар.

«Заман өзгерсе, қағидалар да өзге-
реді» және «Адамның адамгершілігі 
жақсы ұстаздан басталады» деген Ұлы 
Абайдың сөздерін естіген боларсың. Мен 
кешегі Кеңес үкіметі кезінде, 19631978 
жылдары мектепте дәріс бердім. Ол кез 
бен бұл кездің айырмашылығы – жер 
мен көктей. Өйткені, заман өзгерді, соған 
сәйкесті қоғам да өзгерді, соған лайықты 
адамы да басқаша. Сондықтан, жастары 
да өзгеше болып өсіп келе жатыр. Өзім 
немерелерімді көре отырып, мектептерге 
барып жүргенде мынадай ойға келемін: 
қазір мен осы шаңыраққа қайтып келсем, 
мұғалім бола алмайтын шығармын. Өйт-
кені талап басқа, талғам мүлдем өзгеше. 
Оған өкпелеуге болмайды. Уақыт солай.

Біз мектепте жұмыс істеп жүргенде 
негізгі пайдаланатын құралымыз бор мен 
карта, тақта болатын. Басқа не көрдік.

Солай десек те, ол уақыттағы мұғалім-
дер біздерге профессор, академиктей бо-
лып көрінетін. Қарапайым телефонның 
өзімен поштаға барып сөйлесетін заман 
еді ғой. Кейіннен өзім де ұстаз, директор-
дың оқутәрбие жөніндегі орынбасары 
болдық. Сабақтарға кірдік, оны талдадық. 
Сонда байқағанымыз, Абайдың ең болма-
са бір өлеңнің жатқа білмейтін, Біржан 
мен Сара айтысын  білмейтін әдебиетші 
мұғалімдері де бар екен. ӘлФараби мен 
Фарадейді айыра алмайтын физикмате-
матиктердің, еңдік пен бойлықты айыра 
алмайтын географтардың, қазақтың та-
рихын білмейтін тарихшыларымыздың 
жетіп артылатынын білдік.

Құдайға шүкір, қазіргі мұғалімдер 
мен оқушылардың білетіндері, тоқыған-
дары мол. Шәкірттердің білім деңгейлері 
жоғары Халықаралық, бізше одақтық 
деңгейдегі жарыстарға қатынасып, жүлде 
иеленіп жатқандары да жетерлік. Спорт 
жағынан да солай. Біздің уақытымызда 
бір үйірмеге қатыспай, өнерден, спорт-
тан мақұрым, тіпті күнделікті сабағын 
да жарытпай, мектеп бітіріп, мұғалім 
болғандары қаншама.

Тоқ етері, мені толғандыратын мәсе-
ле – балалардың оқуы емес, әуелі, олар-
дың тәлімтәрбиесі. Бүгінгі жастар арды 
білсін, өзінеөзі есеп берсін. Жастардың 
нашақор болып, арақ ішіп, төбелесіп, 
бірінбірі пышақтап, түрмеге тоғытылып 
жатқандары өкініштіақ. Үйленіп алып, 
бір жылға да жетпей айырылысып, сә-
биін әкесіз (шешесіз) қалдыруы жанға 
батады. Үлкенді сыйлауды айтпағанда, 
өз әкешешесін қарттар үйіне тапсы-
рып, олардың зейнетақысына алып кетіп 
жатқандарын естисің. Мұныңмен қайда 
барамыз? Алдынғы қатарлы экономика-
сы дамыған елдер санатына жетеміз деп 
Елбасымыздың дамылсыз еңбектетін 
жүргенін біліп отырмыз. Жастардың 
рухы биік болса ғана тұғырымыз берік 
болады. Бұл жөнінде ел болып, жұрт бо-
лып ойласатын мәселе жетерлік.

– Уақыт бөліп, сұхбаттасқаныңызға 
рақмет!

Ой-отауда сұхбаттасқан  
Қасқырбай ҚОЙШЫМАНОВ.

* «Той - тәңірінің қазынасы», солай десек те...

* «Асабасы жоқ асқа жарымас»
* «Атыңды шығарғың келсе, ас бер...»

* «Шалқайғанға шапан жапқан не сорың»

* «Тойда атасына торт асатқан келінді де көрдік»

* «Қарыз алып қызыққа батпай-ақ қоялық»
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ЖАЙ-ЖАПСАР

ген хабарлар тарады.  Оныњ
‰стіне, осы к‰ні медицина
к‰нделікті аќ нанды жєне
бірінші с±рыптаѓы ±ннан жа-
салѓан басќа μнімдерді пай-
далану – ж‰рек-ќан тамырла-
ры, эндокриндік, єсіресе, ќант
диабеті, асќазан-ішек жєне он-
кологиялыќ аурулардыњ ту-
ындауына басты себеп дейді.
Аќ нандаѓы дєрумендер мен
микроэлементтер орнында –
аѓзадаѓы калорияны тез жєне
жылдам сіњіретін крахмалдар
мол болады екен. Сондай-аќ,
ол ќандаѓы глюкозаныњ кμте-
рілуіне бірден-бір ыќпал
ететін жоѓары гликемиялыќ
индекске ие кμрінеді. Содан
барып адамда инсулин
кμбейіп, майдыњ ыдырауы тоќ-
тайды екен.

Жаќында ж‰ргізілген зерт-
теулер нан μнімдерініњ ден-
саулыќќа ешќандай пайда
єкелмейтінін, керісінше, ора-
сан зиянын тигізетінін аныќта-
ѓан. Соныњ бірі, АЌШ-тыњ
ж‰рек ауруларын зерттеуші
ѓалымы Уильям Дэвис нанныњ
"ѓасыр аурулары" – адамныњ
созылмалы шаршау белгісін
тудыратынын аныќтаѓан.
¤йткені, оныњ айтуы бойынша,
соњѓы кезде клиникаларѓа ке-
луші науќастар к‰ш-ќуатыныњ
‰немі тμмендеп, ойларын жи-
наќтауѓа шамалары жетпей-
тініне шаѓымданѓан. Ал, док-
тор Дэвистіњ айтуынша, ±н
μнімдерін т±раќты пайдалану
аќыл-ойдыњ белсенділігіне
н±ќсан келтіріп, кμп ойлануѓа
кедергі келтіреді екен.

Осы шетелдіктер неге нан
жемейді? Сондай-аќ, ќазір
Еуропа ѓалымдары нан ќ±ра-
мындаѓы акриламид канцеро-
генініњ кμптігіне байланысты
м±ќият зерттеулер ж‰ргізуге
шаќыруда. Олай дейтіні,
ѓылымда осыдан 10 жылдай
б±рын белгілі болѓан б±л кан-
цероген тєбетті нан ќабыѓын-
да (корочка) μте кμп мμлшер-
де болады екен. Б±л акрила-
мид дегеніњіз тек нан ќабыѓын-
да ѓана емес, сонымен ќатар
ќуырылѓан картопта, барлыќ
чипсы т‰рлері мен ќызартып
ќуырылѓан картопта, кофе
мен печеньелерде, кез келген

…Расында да "Аурудыњ ата-
сы нан болды". Ренжи
кμрмењіз, б±л – тойынѓандыќ-
тан емес, к‰йінгендіктен айты-
лѓан сμз. Єйтпесе, "астыњ ата-
сы нан" екені ќаршадайымыз-
дан санамызѓа сіњген. Атамыз:
"Жас кезіміз ашаршылыќпен
т±спа-т±с келді. Єртел мен
колхозда ала тањнан ќас ќарай-
ѓанша ќара ж±мыс істедік. Сон-
даѓы к‰ніне алатын аќымыз –
бір уыс бидай. Ќырыќтан ас-
ќанда тμрт жыл сєбет-керман
соѓысында ж‰рдік. Тамаѓымыз
кμбінесе сіріњкеніњ ќорабындай
екі-‰ш ќатќан нан мен ќара су.
Тіпті, соѓан да зар болѓан ке-
зіміз аз емес", – деп айтатын.
Сондай аштыќ зардабын кμп
тартќандыќтан шыѓар, атам
нанныњ ќоќымы аяќ асты бол-
са, ќатты ашу шаќыратын. Сол
себепті, біздіњ ‰йде нанныњ
жуындыѓа т‰суі ілуде бір бола-
тын жаѓдай еді.

Аллаѓа ш‰кір, біз атамыз
кμрген бейнеттіњ бірін де
кμрмедік. Заманымыз тоќшы-
лыќќа т±спа-т±с келді. Біраќ,
єр заманныњ μз бейнеті бола-
ды екен. Аштыќ кезењде
"Астыњ атасы – нан" болса,
мына тоќшылыќ т±ста "Ауру-
дыњ атасы – нан" болды. Той-
ынѓандыќтан шыѓарѓан біздіњ
пєлсапа емес, талай ѓылыми
зерттеулер жасалып, осы к‰ні
дєрігерлердіњ μзі шыр-пыр бо-
лып айтып ж‰рген наќты шын-
дыќ. К‰йінетініміз, денсаулы-
ѓымызѓа наннан келер зиянды
біле т±ра, ќомаѓайлыѓымызѓа
неге ќ±рыќ салмаймыз? Нан-
ды есепсіз жегенніњ зардабын
тартып ж‰рсек те, оѓан ќ±мар-
лыѓымызды ќалайша тоќтата
алмаймыз? Оныњ да біз
білмейтін себептері бар екен.

Сонда, нан ќ±рамындаѓы
ѓылым дєлелдеген зиянды
заттар ќандай?  Ќазіргі  ењ кμп
айтылатыны – нан жеу семіз-
дікке бастайды. Ѓалымдар
орта жастаѓы 60 мыњ єйел
ќатысќан зерттеу ж‰ргізген.
Сонда, бірінші сортты аќ нан-
ды пайдаланѓан єйелдердіњ
кμпшілігінен ќант диабетініњ
белгілері аныќталѓан. Міне,
осыдан кейін єлемге "аќ нан
денсаулыќќа μте ќауіпті" де-

майѓа ќуырылѓан таѓамдар
мен ќ±рѓаќ таѓамдарда да кμп
кездеседі екен. Б±ныњ бєрініњ
басты себебі – ќазіргі бидай
μнімдерінде адамда ‰немі
шаршау белгісін тудыратын
жєне артыќ салмаќ єкелуге
ыќпал ететін заттар – гендік
μзгерген немесе т‰рленген бе-
локтар молынан кездеседі.
Соныњ салдарынан нанды к‰-
ніне ‰ш-аќ рет – ертењгі, т‰скі
жєне кешкі аста т±тынатын
адамныњ μзі ‰немі шаршау-
дыњ айќын белгілерімен
ж‰ріп-т±ратыны аныќталѓан.

Сонда, алдаѓы уаќытта
адам баласы наннан біржола-
та бас тартуы керек пе? Єлде

одан шыѓатын басќа жол бар
ма? Ѓалымдардыњ ќазіргі ±сы-
нысы –  жоѓарыда аталѓан ак-
риламидті μнімдерді т±тынѓан
кезде онымен ќоса антиокси-
данттарѓа бай, дєрумені кμп
арнайы ќоспалар – кμкμніс,
жеміс μнімдерін ќоса пайда-
ланѓан жμн.

Себебі, єлемдік ѓылым
осыдан 50-60 жыл б±рын
μскен бидай мен ќазіргі
μсірілген бидай арасындаѓы
айырмашылыќтыњ μте ‰лкен
екенін айтады. Кμбінесе ас-
тыќќа химиялыќ тыњайтќыш-
тар кμп ќосылѓандыќтан олар
т‰рлі μзгеріске т‰скен. Нєти-
жесінде, ќазіргі бидайды
тышќан жемейді. Себебі, би-
дайѓа мысыќтыњ ДНК-сы
ќосылѓанынан кμпшілік бейха-
бар. Тіпті, м±ндай ±ннан жа-
салѓан нанныњ μзін тышќан
тістемейді. Біз жей береміз…
Сондай-аќ, бидайдыњ ќатты
μзгеріске т‰скен т‰рлері де
кμптеп шыѓарылѓан. Атап айт-
ќанда, ќазір астыќ μнімдері
ќ±рамына "глиадин" деген
жања белок ќосылатын болып-
ты. Соныњ нєтижесінде, адам
миында тамаќтана берсем де-
ген ќомаѓайлыќ сезім пайда
болады екен. Демек, біздер
тек нанды есепсіз жеумен-аќ
денсаулыѓымызды тμмендете
береді екенбіз.

Сондыќтан, тамаќтанѓан
кезде м‰мкіндігінше нан жеуді
шектеуіміз керек. Єрине, оњай
емес. ¤з басымыз, елге "нан
жемеу керек" деу ‰шін таба-
ны к‰ректей екі ай бойы бір
тістем нан жемеуге бекіндік.
Ќырыќ жыл ќарбытып асап
‰йренген таѓамды рационнан
м‰лде алып тастау ќазаќ ба-
ласына жењіл тимейді екен.
Алѓашќы к‰ндері тамаќќа той-
ып алсањ да кμњіліњ ќоњылтаќ-
сып, єлдене жетіспей т±рѓан-
дай сезім кμњіліњді алањдата-
ды да т±рады. Біраќ, шыдауѓа
болады.  ¤йткені, нанды
μзіміз жегіміз келгендіктен
емес, єлгі глиадин аќуызы ту-
дыратын ќомаѓайлыќтыњ се-
бебінен жейді екенбіз. Нанды
аурудыњ атасы деуімізге
т‰рткі болѓан себеп те осы…

Тμлеген ЖЄКІТАЙ¦ЛЫ.

Сапта ж‰ру
байќауы болды

Облыстыњ ішкі істер департаменті ѓимаратыныњ алдында  ќалып-
тасќан дєст‰р бойынша  киімніњ жазѓы ‰лгісіне кμшуіне байланыс-
ты тєртіп саќшыларыныњ  сапта ж‰ру байќауы μткізілді. Ќысќы
киімнен жазѓы киімге ауысар кезде басшылыќ жеке ќ±рамныњ сырт
пішіні мен бой т‰зеуін осылайша тексереді.

Сондай-аќ полицейлер формасыныњ Устав талаптарына сєй-
кестігіне ерекше назар аударылды. Ќызметтік куєліктер де тек-
серілді.

ОІІД  бастыѓыныњ орынбасары полиция полковнигі Б.Ералинніњ
айтуынша, б‰гінде тєртіп саќшысы μз ісініњ шебері болумен ќатар,
жинаќы да таза киінуі керек. Ж±ртшылыќ полицейлерді ісіне ќарап
ќана емес, сыртќы бет-бейнесіне  ќарап та баѓалайды. Сол се-
бепті  ІІД-де жыл сайын сапта ж‰ру байќауы μткізіліп, полицей-
лердіњ жазѓы кезењге єзірлігі тексеріледі.

Ант ќабылдады

Ќазаќстан  Республикасы  ІІМ-ніњ оќу  орталыѓында (Ќостанай
ќ.)  ант  ќабылдау  рєсімініњ салтанатты   іс-шарасы  μтті.  Б±л  іс-
шараѓа   Ќазаќстан  Республикасы  Ішкі  істер  органыныњ  ардагері
Даниал  Надырбаев, Ќостанай  облысы  ІІД-ніњ  ќызметкерлері,
ата-аналар  жєне  оќу  орталыѓыныњ  жеке  ќ±рамы   ќатысты.  Ењ
алдымен  еліміздіњ мемлекеттік Туы кμтерілді, ал, Єн±ранды ке-
шегі  таѓылымдамашы,  б‰гінгі   жас  полицей    μздерін  Отаныныњ
патриоттары  негізінде  орындап  шыќты.  Оларѓа  ќосылып,  ата-
аналар да   айтты.

Жиналѓандарды оќу  орталыѓыныњ  бастыѓы  полиция  подпол-
ковнигі  Т.Мењдібаев ќ±ттыќтап, μзініњ игі тілегін білдірді. Жас  по-
лицейлерді  оќу  орталыѓыныњ  басшылыѓы,  ардагерлер,  ата-ана
ќ±ттыќтады.  Содан кейін антты  жас полицейлерден оќытушылар
ќабылдаса,  єр  жас полицей  болса  алдаѓы  ќызметте  адал  ќыз-
мет  ететіндігіне   ант етемін деп  баяндады.

– Ќ±рметті подполковник мырза, оќытушылар!  Сіздерге
білімдеріњіз  жєне  патриоттыќ  баѓытта  берілген  тєрбиелеріњіз
‰шін  алѓыс  айтамыз.  Алда  адал  ќызмет  атќаруѓа  ант  береміз!
Барлыќтарыњызѓа  раќмет!  – деп  жас  полицей  М±ќанбетќали
Ќажм±ќанбет  μзініњ алѓысын  білдірді.

Жаќсы  оќыѓандары  жєне  оќу  орталыѓыныњ   ќоѓамдыќ  ж±мы-
сына,  іс-шараларѓа белсене араласып,   μздерін  жаќсы  тєрбиелі
кμрсеткендері  ‰шін,  бір топ жас  полицейлер  басшылыќтыњ
б±йрыѓымен   марапатталды.

Ант  ќабылдау  рєсімінде жас  полицей  ќызметкерлері   музыка-
лыќ  єуен  сыйлап,  єн  орындады. Сонымен бірге жас  полицейлер
ортаѓа   автоматтарымен  шыѓып,  жауынгерлік  кμрсетілімдерін,
саптыќ  шеруде  ќалай ж‰ретіндіктерін  кμрсетті.  Іс-шара соњында
суретке  т‰су   рєсімі   болды.

Г‰лбану ЕСЕНБАЙЌЫЗЫ,
Ќазаќстан  Республикасы  ІІМ-ніњ оќу  орталыѓы

(Ќостанай ќ.) мемлекеттік  тіл  жєне  аќпарат  тобыныњ
инспекторы.



«Қостанай таңының» танымдық-тағылымдық, көңілашар қосымшасы

Бүгінгі санда:
Шебер қолдар

14-бет
Неге деймін де, 
ойға кетемін... 

16-бет
Жеңісті  
қолдан  

бермеген

17-бет
Ән айтып, 
би билеп...

18-бет

Жұма
№35

15 сәуір
2016 ж.

Алаштың арысы, ақын Міржақып Ду-
латұлы айтқандай: «Қай елдің баспасөзі 
мықты болса, сол елдің болашағы зор».  
«Қостанай таңы» сияқты басылымдар 
бар кезде, еліміздің өркендеуі даусыз. 
«Қостанай таңы» – ерекше басылым. Әр 
санын асығыспен күтемін. Газетте көп-
теген қызықты айдарлар бар. Әсіресе, 
газеттің спорттық «Дода» атты айдарын 
ерекше ықыласпен оқимын. Ауданымыз

дың жастары туралы ақпарат та газет 
бетінде көрініс табады, бұл – қуанарлық 
жай. Нағыз отаншыл, халық дәстүрлерін 
құрметтейтін азаматтың міндеті – «Қос
танай таңы» газетін жаздыртып алу деп 
ойлаймын.

Рауан БЕКТАСОВ,                                                                                                           
Ы.Алтынсарин атындағы Обаған 

орта мектебінің оқушысы.
Алтынсарин ауданы.  

СЫРЛАСУ: «ҚОСТАНАЙ ТАҢЫ» ЖӘНЕ МЕН»

Әр санын асығыспен күтемін

Суретті түсірген Сабыр МОЛДАҒАЛИЕВ.

«Махаббат – дүниедегі барлық 
күштің көзі, барлық қуаттың 
бұлақ-бастауы. Онсыз еш жерде 
жеңіс жоқ» дейді Әзілхан Нұр-
шайықов. Қазақстанда  1 5-ші  
сәуір «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу», 
яғни ғашықтар күні деп аталға-
лы бірер жылдың жүзі болды.  

Білетіндердің айтуынша, бұл күн 
ешбір құжатпен белгіленбеген, 
ешбір тарихи оқиғаға байлан-
баған. Қазір бұл мерекенің ұлт-
тық сипат алуына ғаламтор 
тұтынушылары күш салып 
жатыр. Сәуірдің 15-і күні түрлі 
блогтарда осы мерекені қолдауға 

шақыратын жазбалар пайда бол-
са, фейсбукте виртуалды ақын-
дар мүшәйрасы да жарияланды. 

СУРЕТТЕ: қыз бен жігіт жа-
расқан...

Суретті түсірген Бағдат Ах-
метбеков.

МАХАББАТ, ҚЫЗЫҚ МОЛ ЖЫЛДАР...

Бүгін – ғашықтар күні
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«Тіл – буынсыз, ой – түпсіз»
Мақал.

«Он жасымда ойна-
дым, асық аттым, топай 
тарттым, оныңның қы-
зығына тоймадым.

Жиырмаға келдім, 
ойын – тойдан қалма-
дым, сонда да бала-
лығымды қоймадым.

Отызға келдім, жі-
гіттің нар болатын кезі 
екен, нағыз ақ алмастың 
өзі екен, ойлағаныма 
жетпей тынбадым, үл-
кенді сыйладым, сөз 
маржанын жинадым. 

Қырыққа келдім, қы-
рық жас та – бір дәуір, 
ақ алмастай жарқыл-
дадым, аққан дария-
дай сарқылмадым, тау 
қыранындай шаңқыл-

дадым, алдымнан ше-
шусіз дау өтпеді, сөз 
кезегі келгенде маған 
адам жетпеді.

Елуге келдім, елу де-
генің де бір төбе екен, 
шыққан төбем қарға 
адым-ақ жер екен, ал-
дымнан екі айрық жол 
шықты: қайсысының 
жақын, қайда апара-
рын білмедім, тәуекел 
деп тағы алға өрледім. 

Алпысқа келдім, ал-
пысың да атан түйенің 
жолындай–ақ жер екен, 
ретсіз аттап жүргізбей, 
жат босағасына тіреп 
кіргізбей, әлекті салады 
екен.

Жетпіске келдім, 
жолдасым аса болды, 
отырған үйім таса бол-
ды, аяққа тұсау түсті, 
осылай деп жазыпты 
құдіреті күшті. Амал 

жоқ, бұған да көндім. 
Міне, сексенге кел-

дім, аталадан асым 
болды, келін мен бала 
басым болды, кемпір 
деген қасым болды. Екі 
көзден қалдым, көзден 
қалғасын, сөзден қал-
дым. Артыма қарасам, 
артым биік жар екен, 
алдым терең құз екен. 
Оң жағыма қарасам, оң 
жағым жанған от екен, 
сол жағым шалқыған су 
екен, қай жағыма қи-
сайсам да, енді маған 
өмір жоқ екен. Иә, енді 
маған Жаратқаннан 
басқаның жәрдемі жоқ 
екен...». 

(Жетес шешен)

Әні мен сөзін жазған  Жәудір Артықбаева

Шөбі – майса, жұрты – жайсаң, туып, кіндік кескен жер,
Жаңбыр жауса, лай-батпағын жалаңаяқ кешкен жер.
Алқам-салқам қой қайырып, тай құлынмен ілескен жер,
Қарның тойса, құрбыңды аңдып, қайғы көрмей өскен жер.

Қайырмасы:
Жұмақ мекен туған жер-ай,
Мың жаялық жуған жер.
Құрт ұрлатқан қалтадан, беу,
Шын балалық думанды ел.

Көше бойлап, асық ойнап, мәре-сәре болған жер,
Көже қайнап, көзім жайнап, кеудем нұрға толған жер.
Жантақ, тікен қаптаса да, бұл – мен үшін орманды ел,
Көп армандап, сол орманға бала қиял қонған жер.

Қайырмасы:
Жұмақ мекен туған жер-ай,
Мың жаялық жуған жер.
Құрт ұрлатқан қалтадан, беу,
Шын балалық думанды ел.
Құр қалдым деп дүмбілден,
Қуаласып жүгірген.
Қайран, қамсыз бала күннің,
Қайрылмасын кім білген?

Жер аударып, арықты алып, ұрық, дәнек сепкен жер,
Бел – аңғарға шабыттанып құрық салып кеткен жер.
Тұңғиыққа малти алмай, жүзсек сүңгіп, шөккен жер,
Әуре-сарсаң, әбігер боп, әткеншегін тепкен жер.

Жүрек жыры
Төрле, көктем, құлпырып, жайна, көктем,
Сандуғаш боп, бұлбұл боп, сайра, көктем.
Қайда қалды, жас ару, балғын шағың,
Қарт аналар, жастығың қайда, көктем.

Жо-жоқ, мәңгі жассыңдар, аналарым,
«Қарт ана» деп келмейді жаралағым.
Жайна, көктем, жастықтың бағысың сен,
Аралағым келеді, аралағым.

Өмір мынау кей-кейде толған елес,
Қарсы алдыңнан күткендей орда-белес.
Мейрамынан ананың ұлы бір той,
Болған емес, әрине, болмақ емес.

Теңеу таппай отырмын өзге мүлде,
Қобалжу бар құттықтау сөздерімде.
О, аналар, сендерде – бақ-мұратым,
Тіршіліктің кілті де өздеріңде.

Жан емеспін күйіттер тек өз басымды,
Кейін қойдым өзіңнен өзге асылды.
Ақ таң, ана, бақыттан, шаттан, ана,
Ұрпақтарың көрмесін көз жасыңды.

Сұлулығы баянсыз жасандының,
Сезіле ме көктемнен масаңдығым?
О, аналар, құттықтап мерекемен,
Жүрек жырын шашу қып шашам бүгін.

Көктем  
келді

Ағып, тегі, зауламады-ау, жыр көктен,
Шабыт, сені қойғандаймын сүрлеп мен.
Еркелеткен Қостанайға дәл биыл,
Ерте жеткен сияқты ма бұл көктем.

Келші, көктем, енші, көктем, еліме,
Енші, көктем, шықшы тура төріме.
Қызғалдағын жайнап өскен қырқаның,
Қызғанбағын, бір иіскейін беріле.

Шегін, аулақ, ауыру мен аштығың,
Көгіңе аунап мауқын бассын жас құлын.
Көңілденер қатал қыстан шыққан ел,
Өмір берер шуағыңды шаш, күнім.

Шулап ертең бала бұлбұл сайрасын,
Туған өлкем, дала гүл-гүл жайнасын.
Өткендерді еске салып ару қыз,
Көктем келді, музам менің, қайдасың? 

Тоғайбай БАБЫР.

Бір құдірет
Өлең деген – өрнегі ақындықтың,
Өлең деген өнерге жақын жұртпын.
Сырлы сөзбен суреттеп сезімдерді,
Ту ететін тірлігін батылдықтың!
Анда-санда «құлы» боп сағыныштың,
Кеудені мекендейді жалыныш мұң.
Түнмен бірге томсарып кей сәттерде,
Ал, кейде қуаныштан алып-ұштым.

Досқа демеу
Күйбең тірліктің шанасын,
Сүйретіп, досым, барасың.
Уақыттан алған сынақтан
Бедерле бақыт бағасын.

Тағдырдың таңып жарасын,
Көрсетпей дұшпан табасын,

Бастаған ісің оңды боп,
Таба берсінші жарасым!

Біреудің жыртпай жағасын,
Болмасын ешке таласың.

Сауап пен күнә жалғайтын,
Жер менен көктің арасын.
Өмірдің бойлай саласын,

Керегін өзің аласың.
Сүйеді құлын Тәңірім,
Құрметтегенде анасын!

Тыңдасаң сөздің данасын,
Ажырата алсаң сарасын,

Арман қып жүрген бағыңды
Табасың, сонда табасың!

Түсінбей қала 
берем

Естеліктер жүрекке салады өлең,
Тек, бастысы, сезім деп санамап ем.
Бәрін де жанарынан ұғушы едім,
Неге сені түсінбей қала берем?

Өміріме енген бір жаңа леп ең,
Бәріне де үн қатар сана деген.
Ақылым мен ақындық болса-дағы,
Сені ғана түсінбей қала берем...

Толғанай ҚАЗЫМБЕКОВА.
Арқалық қаласы.
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Адам  жасы 
хақында

ОҚЫРМАННЫҢ СҰРАУЫ 

       БОЙЫНША
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н

    бе
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Балдызым
Балдызым менің, қандайсың?! 
Шындықты айтсам нанбайсың.
Қарасың бар қауіпті,
Тірідей өртей жаздайсың!

Көңілді тауып аулайсың, 
Сусардай жалт-жұлт жайнайсың. 
Сезімге шырпы-от тастар
Апаңнан аумай лаулайсың.

Ыстықсың маған, оттайсың, 
Ұстай алмас шоқтайсың.
Жанымнан биік қоятын 
Қарындасыммен жұптайсың!

Алғырсың, сынға шеберсің,
Ұстара демей не дерсің! 
Айдай шынар, балдызым, 
Жұлдыздай сыңар кездессін!

Қиялмен аңсап жүрсің бе, 
Жолығып күнде түсіңде?!
«Жетпей жүр бажа» десем мен
Әзіл  деп оны түсінбе!!!

 Ғабдолла АХМЕТЖАНОВ.
Рудный қаласы.
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Жаннан қымбат оларға ар, 
Мен жастарға сенемін!

Мағжан. 

Жаннан жақын көріп ем,
Адамзаттың бағы деп.
Біреу қуып төрінен,
Біреу айтты нағылет.
Жақын болу сенімен
Қандай қиын, Әділет?!

Серікбай Оспанов.

Бұдан... қанша ғасыр бұрын 
екенін кім білсін, әйтеуір бір 

ілкі заманда Күн астында жері бай, 
жемісі жетерлік бір патшалық болып-
ты. Патшалықтың басшысы – Патша 
өте ақылды, көреген екен. Ол өзінің 
асқан данышпандығы арқасында көр-
шілес басқа патшалықтардың бәрімен 
тату-тәтті тұрыпты. Патшаның, дәл 
өзіндей болмағанмен ақыл-айласы бір 
басынан асып-төгіліп жататын түрлі 
тұрпаттағы, қилы сипаттағы уәзірлері 
мен нөкерлері де, қатардағы қызмет-
керлері де көп болыпты. Патшалық 
күн өткен сайын дүркіреп, оның жақ-
сы аты мұхиттың арғы-бергі жағын-
дағы алыс-жақын елдердің бәріне 
жетіп жатыпты. Патшалықтың бір 
ғана кемшілігі бар екен: адамдарының 
(әсіресе ас-суы көптердің) қарны аша 
береді екен. Таңертең де жейді, түсте 
де жейді, кешке де жейді, таңғы ас 
пен түскі дастарханның арасында да 
қарбытады, түскі ас пен кешкі дәмнің 
ортасында да қылғытады, бірақ түк 
қайран жоқ, жеген сайын жегісі келе 
береді, жегісі келе береді... Қарыны 
құрымағыр тіпті шұрқырап қоймаға-
сын біреулер түн ортасында тұрып 
сілтейтінді шығарса, біреулер таң ал-
дында асауды әдет қылып алыпты. 

Патшаның бар ақыл-кемеңгерлігін 
аямай жұмсап күндіз-түні ойлайты-
ны қайтсем халқымды тойындырам 
деу болыпты. Әттең, не керек, бәрі 
бекершілік – буы бұрқыраған дәмді 
асты көргенде жұртшылық білектерін 
түрініп, қасықтарын жалақтатып өре 
түре келетін... 

Олар үшін асыл тағамның үш 
кемшілігі бар еді. Біріншісі: жеуге 
бір үйреніп алған жанның жегісі келе 
беретін; екіншісі, көршісінің шайнамай 
қылғытқанын көріп отырған адамның, 
осы бір көріністің өзінінен «ол нетіп 
жатқанда... мен неге... нете алмай-
мын... мен нетпесем... яғни, жемесем 
бәрібір басқа жейді» деп қараптан 
қарап отырып араны ашылып қоя бе-
ретін; үшіншісі, шектен тыс желінген 
ас адам ағзасындағы қан айналым 
үрдісін бұзып, бар күш тек асқазан-
дағы қарекеттерді реттеуге жұмы-
латын, осының салдарынан мидың 
қызмет атқару қабілеті нашарлай 
түсетін...

Мына сұмдықтан қалай арылуды 
білмеген Патша  көзінің қиығымен 
өзге патшалықтың жай-жапсарын бай-
қайды, сенімді адамдардан сыр тар-
тады.  Сөйтсе, тойымы жоқ мешкей-
лер дәл етек алып өрбіп кетпегенмен, 
қай патшалықта да, қай заманда да 
ішінара болып тұратын таныс құбылыс 
көрінеді. Бірақ, бұл патшалықтарда 
көпшілік дәмге жүгінердің алдында 
тағам жеу Ережесінің баптарынан 
дұға оқып, және осы оқыған дұғамды 
қабыл қыла көр, яғни ішкен-жегенімді 
бойыма күш-қуат қып сіңіре көр деп 
көкке жалбарынады екен. 

Патша он сегіз ғаламның тілін 
білетін небір оқымысты-ғұламаларын 
жинап жасатқан өз ережесін есіне 
алды. Тіпті ешкімдікінен кем емес 
осы ереженің қасиетті қағидаларын 
қандастарының қалай айналып кете 
беретініне қайран қалды. Ал көк ту-

ралы ойлағанда патша сәулетті  са-
райдың ашық терезесінен көкпеңбек 
болып мұнартқан аспанға қарап «олар 
оны ұмытқалы қаш-а-ан» деп ызалы 
күлкімен мырс етті... 

Күндердің бір күнінде патша 
өзінің қабырғасымен кеңесе келе пат-
шалықтағы ем-домшыларын жинап 
алып мынадай ой айтты: «Кімде-кім, 
өз еріктерімен емес, әлдебір аты жоқ 
сырқаттың салдарынан тойымсыздық 
дейтін дертке душар болған мына 
пақырларды бей-берекет тамақ ішу-
ден тоқтатын дәрі ойлап тапса, соған 
ат басындай алтын берем». «Енде-
ше оларды алдымен құстыру керек, 
сөйтіп, науқастың денесінен жүрекке 
қосалқы күш түсіріп, миды уланды-
ратын артық майды сылып алсақ, 
адам ағзасы өзі-ақ аурумен күресіп, 
науқастың беті бері қарайды» деген 
пәлсапа соқты қомағайлыққа әлі ауыз-
данбаған бір балгер. Басында бәрі: 
«жөн.. жөн...», «өстіп бір нетіп...», 
«ойбай-ау, тіпті ойымызға келмепті-
ау...» деп шулай бас шұлғысқанда-
рымен бұдан бәлендей нәтиже бол-
мады. Адамнан айла асқан ба, жүрек 
лоблытатын ішірткі ойлап табылған 
күннің ертеңіне, оған қарсы асқазан-
ның қыжылын басып, жүрек айнуын 
тоқтататын дәрі -дәрмектер қаланың 
орталық базарында қат- қаттап, қап-
қаптап сатылып жатты...

Бірде патша түс көрді: түсінде ән-
билер аян беріп жатыр екен дейді... 
«Бұл өзі әу баста қапы кеткен қателік 
болатын... ұрлап жеуге үйреніп кеткен  
адамда ындын деген болмайды... 
енді бұл кеселден айықтыратын шөп 
іздеткізіп таптыр... шөптің аты...»   
Тап осы кезде патша оянып кетіп, 
түс үзіліп қалды. «Қап» деп ойлады 
патша, әлгі шөтпің атын толық естіп 
үлгермегеніне өкініп. Сосын, бас жұл-
дыз жорамалшысын шақыртып алып 
мән жайды айтып берді. «Апыр ай, ә, 
 – деді жорамалшы, тамағын кенеп 
қойып,  – бағзы бір заманда біздің 
ата бабамыз мұндай сырқатқа шал-
дыққан  жанға әлдебір шөптің тамы-
рын қайнатып жұтқызады екен... ал 
енді қазіргі күні мұндай шөпті таба 
алар ма екенбіз?» – деп сауалды 

жүзбен патша сарайының күмбезі-
не қарады. «Тек атын айт, –  деді 
патша тағатсызданып, – жеті қат 
жердің астынан болса да таптырам». 
«Ұмытпасам, шөптің аты – әділдік, 
дәмі – ащы, иісі – кермек, көзге 
қораштау, тырбиған шөп... бірақ шын 

ықылас қойып ішкен адамға бірден- 
бір шипа... тек науқасқа шалдыққан 
адам, (соз аурудың сонысы жаман 
ғой), қайталап қалмас үшін оның тұн-
басын ас ішердің алдында үнемі бір 
қасықтап жұтып отыруы керек, сонда 
оның бойында қанағат сезімі пайда 
болып, ас көрсе жалмаңдамайтын 
болады», –  деді жорамалшы ойлы 
жүзбен.   

Патша сол мезетте -ақ қарауын-
дағы уәзірлерін шақырып алып, мәсе-
лені тікесінен қойды. «Шөптің аты – 
әділдік, дәмі – ащы, иісі – кермек. 
Табыңдар, тырбиған шөп». Нөкерлер 
сол сәтте ақ атқа қонды. «Іздейтініміз 
– әділдік. Дәмі – ащы, иісі – кер-
мек, өзі көзге қораштау». Нөкерлер 
көп сабылды, бірақ табылар шөп жоқ. 
Тексерілмеген төбе, сүзілмеген су, 
барылмаған батпақ, ізделмеген ор-
ман, кезілмеген дала қалмады. Жер 
жұтып қойғандай зым зия жоқ. «Ие, 
не қылдыңдар таптыңдар ма?» – деп 
сұрады бірде, әйтеуір бірдеңе сұрау 
керек болғасын жоқ шөптің соңынан 
қуып жүрген бір нөкердің әйелі кеш-
кісін шаршап-шалдығып келген күйе-
уінен. «Қышқыл дүниеге ұсақ мал өш 
болады дейтін еді, бәлкім қой -ешкі 
жеп қойған шығар, жоқ» деп жауап 
берді нөкер де әйтеуір бірдеңе деп 
жауап беру керек болғасын. 

«Сіздердің сабылып іздеп жүр-
гендеріңізді мен таптым», – деді 
ойламаған жерден нөкердің баласы, 
әлденені артына жасыра ұстап тұрып. 
Табан астында түрлері бұзылып кет-
кен ата -ана ұлдарына қарай қалды. 
«Міне, тура әділдіктің өзі, –  деді 
жеткіншек жүзі бал бұл жайнап, сөйт-
ті де, артында тығып ұстаған шөпті 
көрсетті. Нағыз әділдіктің өзі: дәмі  
– ащы, иісі – кермек, түрін көрдің-
дер ме тырбиған... мен шайнап та 
көрдім... сөлі адамға шынымен -ақ 
қанағат сезімін береді», –  жасөспірім 
қуанышын жасыра алмай тұр.

Бастапқыда әке -шеше, тіл қатуға 
шамалары келмей сілейіп тұрып қал-
ды. Сосын сәлден соң естерін жиға-
сын, әкесі ұлының қолындағы шөпті 
жұлып алып, жанып жатқан пешке 
лақтырып жіберді. Өңі өрт сөндір-

гендей  күреңітіп кеткен. Баланың 
таңданысында шек жоқ, кенет ол мы-
надай әділетсіздікке шыдамай жылап 
жіберді. «Көз жасыңды ағыз ба,  – 
деді әкесі, баласына жекіп. –  Сен 
әлі жассың, ештеменің парқына бара 
білмейсің... Мына сенің тап қаның – 
ол шөп емес, мүлде басқа». «Онда 
неге лақтырып тастадыңыз, ең бола-
маса, тістеп дәмін де көрген жоқсыз 
ғой, әке -ау». «Мен ненің дәмі қандай 
екенін онысыз да білем... ол емес 
дедім бе, демек ол емес...» Бірақ 
бала өмірінде ең бірінші рет өз де-
генінен қайтпай (қайсар халықтың 
ұлы еді) тұрып алды: «Нанбасаңдар, 
қара да тұрыңдар, мен ертең тағы 
әкелем... сонда, апатайым, көрші 
өзің дәмін татып, бұл – сол, бұл 
– нағыз әділет». Бұдан соң ересек-
тер үшін балаға шындықты айтудан 
басқа ештеме де қалмады. «Есікті 
тексеріп, тиегін сал,  – деді, нөкер 
әйеліне қатқыл үнмен. – Енді тыңда, 
– деді сонсоң, әйелі есік-терезенің 
бәрінің жабық екенін мұқият тек-
серіп шыққасын,  – жарайды, сенікі 
дұрыс- ақ болсын... сенің тапқаның 
сол шөп болсын. Бірақ білесің бе, 
оның ешкімге қажеті жоқ. Иә- иә, 
қажеті жоқ. Әділетті ел біреуден 
әділетсіздік көргенде, өзінің мүд-
десін қорғауға септігін тигізу мақ-
сатында ғана іздейді... Кейін ұмы-
тып кетеді... Өзің ойлашы, егер ол 
саған қандай да бір игілік әкелмесе, 
қандай да бір пайдаңа жарата алма-
саң, ондай әділеттің не керегі бар? 
Ас құйып ішесің бе, әлде мойныңа 
асып жүресің бе? Есіңде болсын, ол 
ештемеге де жарамайды, ең басты-
сы, жеуге келмейді...», – әке ұзақ 
сөйледі. Дегенмен, бала да дегені-
нен қайтқан жоқ, себебі ол өмірдің 
қулық -сұмдығына үйренбеген жас та 
таза еді және ол жуырда ғана әділет 
шөбін жеп көрген болатын. Сонда нө-
кер ең соңғы сөзді айтуға тура келді. 
«Балам, бәлкім сенің айтқаның, сенің 
ойлағаның дұрыс та шығар, – деді 
амалы таусылған әке, –  бірақ біздің 
саған жамандық ойламайтынымызды 
білесің ғой, сайып келегенде, біз сен 
деп өмір сүріп жүрген жандармыз...  
менің сені алдайтындай еш себебім 
жоқ... ал әділетті іздеуден аулақ бол 
дейтінім...  – нөкер осы жерде кө-
кейіндегі сөзді қалай шығарып айтуға 
білмей, біраз жөткірініп алды, – мұ-
ның арты жақсылыққа соқпайды... 
сенен бұрын да талайлар бұл шөпті 
іздеген... тапқандар да болған... бірақ 
олардың ғұмыры ұзаққа бармайтын... 
иә -иә, ұзаққа бармайтын... қыршы-
нынан қиылып кете беретін... біздің 
сені жоғалтқымыз келмейді... біздің, 
яғни шешең екеуміздің өмірміздің 
жалғасы да, мәні де сенсің... қай-
дағы бір шөпке бола барымыздан бір 
күнде айырыл деймісің, күнім -ау».   
Осыны айтқанда нөкердің шаралы 
жанары жасқа толып тұр еді.

Бірақ, осыншама жалына сұраға-
нына да, әкелік құқығын пайдаланып 
сес көрсеткісі келгеніне де қарамастан 
жанашыр әкенің әділетті іздемеу ту-
ралы ақыл-кеңесі қайсар ұлдың кө-
кейіне қонбай қойды. Ол өмірінде 
алғаш рет сүйікті әкесінің айтқанын 
тыңдамауға бел буып, үйінен шығып 
бара жатыр... 

Әбутәліп ӘМІР.
Қостанай қаласы.
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– Негізгі мамандығым 
фельдшер. Тұрмыс құрып, от-
басылы болған алғашқы жыл-
дарда білімім бойынша еңбек 
еттім. Күн-түн демей сырқат-
тардың шақыртуларына бара-
тынбыз. Екі бала, отағасының 
жайын ойлап кейін бәрін де 
қоюға тура келді. Бірақ үйде 
отыру оңай емес. Адам болған 
соң бір іспен айналысқанға не 
жетсін. Сөйтіп жүріп жүйелік 
маркетингпен айналысамын 
деп шештім. Қазір ондайлар 
көп. Бірақ мен кәдімгідей 
жетістікке қол жеткіздім. Тіп-
тен Мәскеуге де барып оқып 
келдім. 

– Шынымен де бүгін-
де ел арасында «сетевой 
маркетинг» аталып кет-
кен істің ертеңі бұлыңғыр 
дейтіндер көп. Ал сіз осы 
іспен кәдімгідей айлысқан 
екенсіз.

– Иә, мен өзі бірдеңені 
қолға алсам соңына дейін жет-

пей қоймаймын. Осы мінез өз 
алдыма жеке кәсіп ашуда көп 
көмек болды. Жүре келе ол 
саламен көп жүре алмаймын 
деп пәтер алып, іші-сыртын 
дұрыстап, өзім қолға алдым. 
Шаштараз, маникюрмен ай-
налысатын қыздар жинап, 
оқуға жібердім. 8 шаштараз-
ға дейін еңбек етті. Осылай 
ақырындап, дамый келе сән 
салоны ашылды. Шыны керек, 
алған қыздардың жұмысына 
көңілім толмады. Сол себепті 
өзім Алматыға барып, оқып, 
жан-жақты үйреніп келдім. 
Өз клиенттерім бар. Тұрақты 
түрде келіп тұрады. 

– Салонның аты «Астра» 
екен. Астра гүлін ұнатасыз 
ба?

– Бұл гүлге орайластырып 
аталмады. Негізі номерлерге 
қатты сенемін. Мен жұлдыз-
намама 5 саны және «А» әр-
пімен басталып аяқталатын 
сөз керек болды. Ойлана келе 
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«Қыздың қабағында құт бар»
   Халық нақылы.

Менің жерлестерім 
қолөнерге де, ұста-

лыққа да бай. Олай дейтін 
себебім Жанкелдин ауданы-
на қарасты Қызбел ауылын-
да тігін тігіп, ісмерлікпен 
айналысатын аға-апаларым 
көп. Бұған дейін де газет 
беттерінде жарыққа шығып 
жүрді. Бұл жолы мен сондай 
жандардың бірі Қуаныш 
Жүсіповамен таныстырғым 
келіп отыр. 

Бәрі де қызығушылық-
тан бастау алды. Бұл өнер 
нағашыларынан дарыса ке-
рек, кішкентайынан шұғыл-
данып келеді. Кейіннен 
Арқалық қаласында кәсіптік 
училищесінің тігінші ма-
мандығына оқуға түсіп, ой-
дағыдай тәмамдап шығады. 
Осыдан кейін киім-кешек, 
қоржын, төсеніш түрлерін 

де тігуді қолға алады. Ұлт-
тық қолөнер бұйымдарын 
да асқан шеберлікпен ті-
гіп жүр. Бір ғана мысал: 
ауылда өтетін түрлі ме-
рекелерде кейіпкерлер 
мен қатысушыларға 
қалауынша киімдер 
дайындап береді. Мек-
теп оқушыларынан 
құралған бишілер то-

бына талай мәрте бірдей 
киім тігіп берген. Олар әлі 
күнге көптеген кештердің 
сәнін кіргізіп, ажарын ашу-
да. Сондай-ақ түрлі тапсы-
рыстарды да қабылдайды. 

Қуаныш Жүс іпова 
бертінде Астана қаласын-
дағы гуманитарлық кол-
леджіне оқуға тапсырып, 
технология пәнінің мұғалімі 
мамандығын алып шықты. 
Бұрыннан келе жатқан 
өнері мен алған білімдерін 
ұштастыра білген соң ауыл 
мектебіне жұмысқа да ор-
наласты. Бүгінде сабақ 
жоспарына сай оқушылар-
ды еңбекке баулып жүр. 
Бұдан бөлек «Шебер қолдар 
үйірмесі» жұмыс жасайды. 
Шәкірттеріне білгенін үй-
ретіп, барын салуда.

 Алты баланың ана-
сы Қуаныш апамыз отба-
сының шуағы ғана емес, 
шын мәнісіндегі ісмер. Бү-
гінгі кейіпкеріміз секілді 
қыз-келіншектер арамызда 
баршылық. Бастысы, ондай 
жандардың талпынысын 
қолдап, шеберлігіне сай 
бағалай білсек болғаны.  

Жанболат КЕНЖЕҒҰЛ,
ҚМУ-дың студенті.

льоны болдық қой, Қостанайға жеткенше 
әңгімелесіп барамыз», – деп қыздардың 
есімдерін сұрап, қуанып жаттым. Жасы 
кішілеуі Назгүлмін деді, екіншісі Ақсәуле 
болып шықты.

Қасымдағы қыздар маған қарапайым, 
тәрбиелі көрінді.  Үндемей екеуі шүйір-
келесіп отыр. Ал мен шаршағанымды 
айтып, жатып дем алам дедім. Сіңілім 
екінші қабатқа көтеріліп, мен бірінші қа-
батқа жайғастым. Пойыздың жүрісі бесік 
тербеткендей әсер берді де, мен тәтті 
ұйқыға кеттім. Арадан қанша уақыт өт-
кенін білмеймін. Қыздардың қатты күлкісі-
нен оянып кеттім. «Су-ли-фа, су-ли-фа» 
деп әлгі қыздар саусақтарын шошайтып, 
ойынға беріліп кетіпті. Ойыннан жеңілгені 
көрші купеге барып: «Мяу-мяу, мен сары 
мысықпын, маған тәтті ірімшік беріңіз-

дерші, немесе ер азаматқа мен сізді бір 
көргеннен ұнатып қалдым» деген сөз-
дерді айтуы керек екен. 

– Қыздар, естеріңнен ауысқаннан 
саумысыңдар. Мынау не ойын? Іштерің 
пысып жатса, басқа ойын жоқ па ойнай-
тын? –дедім

– Апай, кешіріңіз, біз сізді оятып жі-
бердік пе? – деп жатыр олар.

– Оянып кеткенім үшін емес, сендердің 
қылықтарың үшін ұялып тұрмын.

– Оның несі ұят, онсыз да оқуда, жұ-
мыста байсалды болып жүреміз, біз бала-
лалық шаққа саяхат жасап осы ойынды 
есімізге түсіріп, бірден бастап кеттік. 
Келіңіз, сіз де ойнап көріңіз, сізге міндетті 
түрде ұнайды.

– Жоқ, рахмет! Егер тағы осы ойын-
ды ойнап купені бастарыңа көтерсеңдер 
маған ренжімеңдер, пойыз басшылығына 
шағым түсірем.

– О, боже! Басталды әне! Тәте рен-
жімеңіз, сіңіліммен құрбымның купесіне 
кетеміз. Қазір бізден құтыласыз.

Осы әңгімеден кейін әлігі апалы-сіңілі 
купеден шығып кетті. Ал мен қанша 

ұйық тауға тырыссам да, дөңбекшіп ұйық-
тай алмай-ақ қойдым. Сағатқа қарасам 
түнгі 11:30. Әлгі Назгүл мен Ақсәулені 
ойлап терең ойға шомдым. Біраз уақыт 
өткесін купеге Назгүл келіп, ақырын 
орнына жайғасты. Мен әлі ұйықтамай 
жатқанымды айтып одан жасы нешеде 
екенін, қайда оқитынын сұрап жатыр-
мын. Ашық-жарқын Назгүл небәрі 18-де 
екенін айтып Астанадағы бір колледже 
білім алып жатқанын, ал қасындағы әп-
кесі Ақсәуле Қостанайда бір мемлекеттік 
қызметте жұмыс істейтіндігін айтты. 
Мен одан неге осындай ақылға қонымсыз 
ойындарға құмарсыңдар деген сөзіме, ол 
жай ғана күліп: – Неге сұрадыңыз?! Бұл 
ойынды білмейтін жас жоқ. Бір оқу орын-
дағы топтағы қыз-жігіттермен бәстесіп 
қалсақ, шешім табылмаған жағдайда осы 
су-ли-фа ойнын ойнаймыз. Жақсы емес пе, 
ойыннан жеңілген адам алдын ала кесіл-
ген өтінішіңді орындайды. 

Ары ойлап, бері ойлап, су-ли-фа ойы-
ны ойымнан шықпай-ақ қойды. Бойжеткен 
қыздарға осы да ермек екен. Қызық. 

  Дамира ЖҮСІПБЕКҚЫЗЫ.

Су-ли-фа..
.

Астана-Қостанай бағытындағы жүр-
дек пойыз орнынан қозғалды. Денсау-
лығым сыр беріп, елордалық ақ халатты-
ларға қаралып, Қостанайға кері қайтып 
келе жатқан менің көңіл-күйім керемет. 
Өз отбасымнан екі жеті алыста болған-
дықтан ба, пойыздың тезірек Қостанайға 
жеткенін қаладым. Купеге кіргенде екі қа-
зақтың сұлу қыздарын көргенде: «Сәле-
метсіңдер ме, қыздар! Біз қыздар бата-

Жанат Дербисева, кәсіпкер

Мейірім мен 
жан жылуы 
болса болғаны

Шебер қолдар

осындай атауға ие болды. Қазір 
ісіміз алға басып келеді. Сол 2005 
жылдардың өзінде біз ауданда 
кірпік, шаш, тырнақ өсіруді қолға 
алдық. Ол кезде ондай қалада да 
сирек кездесетін еді. 

– Жақында ауданның 
атынан облыс әкімінің кәсіп-
керлермен кездесу кешіне кел-
ген екенсіз. 

– Жалпы әр кәсіпкер айнала-
сына пайдасын тигізуі керек деп 
ойлаймын. Біз шамамызға қарай 
үнемі зейнеткерлер мен балаларға 
50 пайыз жеңілдік береміз. Аудан-

дағы орталық бақтың салынуына 
үлес қостық. Мешітке де керектерін 
бөлеміз. Әрине, бәрін қолдан келген-
ше жасайсың. 

– Әйел адамына қосар 
ақылыңыз.

– Әдемі болыңыздар. Осының 
бәрі де әйел әдемі болса екен де-
ген құштарлықтан туындаған кәсіп. 
Бас ты мақсат байып, ақшаға кенелу 
емес. Жақсы көретін ісіңнен жан 
рақатын табу. Екі 
ұлым, екі келінім, 
екі немерем бар. 
Жолдасым да бар-
лығы қолдап оты-
рады. Сондықтан 
мейірім, жылу бар 
жерде бәрі де жақ-
сы болады деп ой-
лаймын. 
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     Ай мен К‰нАй мен К‰нАй мен К‰нАй мен К‰нАй мен К‰н

БІЛГЕНГЕ – МАРЖАН

Теледидар арќылы беріліп жатќан жарна-
маларды ќарап отырсањыз, ќазаќ тіліне жат
ќолданыстар жиі орын алатынын байќайсыз.
Мысалы, "С‰йікті кофеніњ ќаныќ дємінен ра-
хат аламын", "Президент с‰збесініњ дємі
ж±мсаќ жєне ќаныќ келеді". Осы аталѓан жар-
намалыќ слогандар сєтті шыќты деп айту
ќиын. Адамныњ ойында тез жатталѓанымен,
ќ±лаќќа т‰рпідей тиеді. Д±рысында, "ќаныќ"
сμзі дємге ќатысты емес, т‰ске ќатысты ќол-
данылады. "Бояуы ќаныќ", "ќаныќ т‰сті" деп
жатады. Екінші сμйлемдегі дємі ж±мсаќ де-
ген тіркес те орынсыз сияќты. Бір-бірімізбен
сμйлесу кезінде дємі тіл ‰йіреді, хош иісті деп
айтамыз. Сμйлем ќ±рауда да ќателіктер жетерлік.
Сол сияќты орыс тілініњ зањдылыќтарына сєйкес-
тендіріп, "тμраѓа" сμзін "тμрайым" т‰рінде ќол-
дану белењ алѓан. Негізі, ќазаќ тілінде тμраѓа сμзі
ер адамѓа да, єйел адамѓа да ќатысты ќолданыла
береді. Сонымен ќатар, аѓа ѓылыми ќызметкер
деген тіркес бар да, апа ѓылыми ќызметкер не-
месе єпке ѓылыми ќызметкер сияќты ќолданыс-
тар жоќ. Сондыќтан м±ндай сμздерде єйел не ер
адамѓа ќатысты жіктеудіњ ќажеті шамалы.

Теледидар арќылы берілетін жарнамалардан
"Ана с‰тініњ алмастырушысы болып табылмай-
ды", "Бояу т‰сі ±заѓыраќ саќталады",  "Шексіз
лєззаттыњ кішкентай бμлігі", "Єлсіз шаш маѓан
тєн емес",  "К‰тпеген ауа-райы", "Айнадай жыл-
тырауды бекіту ‰шін…  ±сынамыз" сияќты
сμйлемдерді естисіз. Тыњдап отырып к‰лкіњіз
келеді. ¤зіњіз ойлап ќарањызшы, сонда лєззаттыњ

кішкентай бμлігі бола ма? Ол ќандай бμлік деген
сауал туындайды. Єлсіз шаш адамѓа тєн немесе
тєн емес болатындай адамгершілік ќасиет емес
ќой. Сонымен ќатар теледидардаѓы жарнамалар-
да "єр сенбі сайын", "єр к‰н сайын" деген тіркес-
тер жиі ќолданылады. "Єр" сμзі сайын сμзімен
тіркеспесе де т‰сінікті. Д±рысында, "єр сенбіде"
немесе "сенбі сайын" деп айтса, жетіп жатќан жоќ
па? М±ндай олќылыќтарды кμргенде Ахмет Бай-
т±рсын±лыныњ: "Ќазаќ сμздерін алып, орыс я
ноѓай сμзініњ ж‰йесімен тізсе, ол наѓыз ќазаќша
болып шыќпайды", – деген сμзі еріксіз ойѓа ора-
лады. Ендеше, сμйлемніњ ќ±рылысы мен ќалып-
тасќан т±раќты тіркестерді б±зып, сμз арасын
бμтен сμзбен былѓаудыњ ќажеті жоќ.

Єлбина БАЙЌАС,
А.Байт±рсынов атындаѓы  бастауыш

гимназияныњ м±ѓалімі.
Арќалыќ ќаласы.

Ана тілін жаќсы мењгере алмай т±рып,
μзге пєндерді т‰сіну м‰мкін емес.

                                                            Ж‰сіпбек АЙМАУЫТОВ.

Ай сμзі айяз т±лѓасынан шыќ-
ќан. Айяз т±лѓасы кμне т‰ркі
тілінде "таза" деген маѓынаны
білдірген.

Ањыз бойынша Ай мен

К‰н егіз туѓан керемет с±лулар
екен. Єсіресе Ай с±луыраќ болып
маќтанып, К‰нніњ ќызѓанышын
тудырады. К‰н Айдыњ бетін тыр-
нап, оѓан даќ т‰сірген деседі.  Ай
бетіндегі ќарауытќан даќ осыдан
ќалѓан-мыс. Айдыњ кеш туѓанын
жєне кемігенін тілімізде ай ќор-
ѓалады тіркесі арќылы береді.
К‰нге жаќындап барѓанда Ай
"ќорѓалап" бетін жасырады, ал
ќашыќтаѓанда Ай толып, К‰нді
ќызыќтырып, бетін т‰гел
кμрсетіп, ереуілдейді. Б±л ерте-
дегі Ай мен К‰нніњ μзара орна-
ласуына байланысты жања Ай,
ширек Ай, толѓан Ай болып Ай
т‰рініњ μзгеру ќ±былысын
т‰сіндірмек болѓаннан туындаса
керек.

Ќазіргі тілімізде Ай жєне К‰н
атауымен байланысты ай ќорѓа-
лау, бетін айдай ќылу, ай ќарап

отырма, айыњ оњынан тусын, к‰н
тоќырады, к‰н жайлату, к‰н
ќайыру сияќты этнофразеоло-
гизмдер кμп. Ќазаќтыњ ауыз єде-
биеті  ‰лгілеріндегі  сμз ќолда-
ныстарына ќараѓанда  Айдыњ

ќадірі К‰ннен
артыќ болмаса
кем т‰спейді.
Мєселен, "ай десе
аузы, к‰н десе
кμзі бар"  деген
тењеу соныњ
дєлелі. Айс±лу,
К‰нс±лу, Айба-
ла, К‰німай, Ай-
керім, Айк‰нім,

Айжарыќ  сияќты есімдер атау-
лары халыќтыњ рухани д‰ниета-
нымында кμп тараѓан.

Айдыњ ортасында Ай тура
К‰нге ќарама-ќарсы т±рады да,
бізге толѓан ай болып кμрінеді.
Аќындар поэзия тілінде с±лу
ќыздыњ бейнесін   толѓан Аймен
салыстырып, соны тењеулер жа-
сайды. Мысалы:

Жалѓыз ќызы Г‰лбаршын
Он бесте туѓан ай еді

(Алпамыс батыр)
Ал тіліміздегі  "к‰н кμру",

"к‰нелту", "к‰ні ќарањ", "маѓан
да к‰н туар", "к‰ніњ маѓан
т‰сер", "к‰ніњ μшкір" сияќты
т±раќты тіркестер мен сμз ќол-
даныстардыњ мазм±нынан
к‰нніњ жердегі тіршіліктіњ кμзі
екенін халыќтыњ д‰ниетаным-
дыќ кμзќарасынан ањѓаруѓа бо-
лады.

 "Тыйым", "сыйымдылыќ" деген сμздерді "тиым", "сиымды-
лыќ" деп  ќате  жазатындар бар. Негізінде, ќазаќ тілініњ ереже-
сіне сєйкес й єрпі і,ы дыбыстарынан басќа  дауысты дыбыстар-
дан кейін ѓана ќолданылады: ай, ой, ‰й. Біраќ б±л ережеге ба-
ѓынбайтын екі сμз бар, олар: тый, сый.

Тый, сый деген сμздер т‰бір т±лѓаларында да, оларѓа ќосым-
ша жалѓанѓанда да ый єріптері арќылы жазылады: тый, тый-
ым салу, сый, сыйлыќ, сыйымдылыќ.

И дыбысына біткен етістіктер мен сый, тый деген етістік-
терге -у, - а ж±рнаќтары жалѓанѓанда, олар ю,я болып жазы-
лады(тек "сый", "тый" деген сμздерде й єрпі т‰сіп ќалады, ы

єрпі саќталады): ќи+у- ќию, ќи+а- ќия, ки+у- кию, сый+у -
сыю, сый+ады- сыяды, тый+у -тыю.

Г.АХМЕТОВА,
ќазаќ тілі маманы.

ПІКІР

Д±рысы "тиым" емес, "тыйым"Д±рысы "тиым" емес, "тыйым"Д±рысы "тиым" емес, "тыйым"Д±рысы "тиым" емес, "тыйым"Д±рысы "тиым" емес, "тыйым"

ТІЛ МЄДЕНИЕТІ

АУДАРМА АСТАРЫНА ‡ЊІЛСЕК

Ќазір "киоскіні" д‰њгіршек
деп ж‰рміз. Тілімізге орыс тілі
арќылы енген т‰ркініњ"киоскі"
сμзін – "д‰њгіршек"  деп ќазаќ-
шалау ќаншалыќты сєтті бол-
ды? Б±л сμздіњ шыѓу тμркініне
келсек, "кμшкі", "кμшік" – хан-
дардыњ кμшіп-ќонуына ыњѓай-
лы етіп жасалѓан шаѓын, жазѓы
сарайларыныњ атауы екен. Таѓы
бір тіл маманы "киоск" ("kiosk")

 Д‡ЊГІРШЕК
дегеніміз не?

сμзі т‰ркініњ "ќос" деген сμзінен
туындаѓан дейді. Ќос – кμшпелі
ќазаќ т±рмысында кμшіп-ќонуѓа
ыњѓайлы тігуі, жыѓуы, алып
кμшуі оњай уаќытша т±руѓа ар-
налѓан шаѓын баспана. Ал "Уеб-
стер сμздігі" аѓылшын халќы-
ныњ "киоск" сμзін "жан-жаѓы
ашыќ жазѓы терраса ‰й" деген
±ѓымда газет-журнал сататын
жењіл  ќ±рылымныњ  атауы  ре-
тінде ќолданатынын айтады.

Ќазаќ тілініњ т‰сіндірме
сμздігінде "д‰њгіршек" сμзініњ
екі маѓынасы кμрсетілген.
Д‰њгіршек – ќатыќ, ќаймаќ не

май салынатын ш±њѓыл шаѓын
ыдыс.  Б±рын малдыњ ±лтабары-
нан кептіріп жасалѓан, ішінде
ештење болмаса д‰њгірлеп т±ра-
тын ыдысты да осылай атаѓан,
байырѓы шеберлер оны ќайыњ-
ныњ безінен ќаќпаѓымен бірге
оюлап жасаѓан. Д‰њгіршек кей-
де асќабаќтыњ ќабыѓынан да жа-
салады. Екінші маѓынасына кел-
сек, мойнында ашылып, жабы-
лып т±ратын ќаќпаѓы бар шμптіњ
бір т‰рініњ атауы да д‰њгіршек.
Киоскіге ќайсысыныњ ќандай
ќатысы бар екенін μзіњіз болжай
беріњіз...

 Бетті єзірлеген  Мнауара ЌАБДРАХМЕТОВА

     "Сμз єлемінде" жарияланѓан материалдарѓа
ќатысты ой бμліскен белсенді оќырмандарымызѓа

алѓысымызды айтамыз.  Ойѓа ой ќосыњыз, пікірта-
ласќа сіз де ќатысыњыз, ќ±рметті оќырман!

Мейлі оњ, мейлі теріс болсын, єйтеуір кμњілімдегі айтарым-
ды айтып ќалдым, дегенімді істедім деген маѓынаны білдіретін
сμз. Осы сияќты ойларын халыќ Ќожанасыр айтыпты деген ањыз
наќылмен білдіреді.

Ќожанасыр т‰нде т±рып, ќ±дыќтан су алуѓа барса, су бетін-
де ай сєулесі т±рады. Арќан байлаѓан шелегін ќ±дыќќа т‰сіріп,
енді тартып алайын десе, шелегі бір нєрсеге ілініп ќалып шыќ-
пайды. Ќожа олай тартады, былай тартады. Ќ±дыќтыњ шењбері-
не аяѓын тіреп, бар к‰шімен тартып ќалѓанда арќан ‰зіліп кетіп,
μзі шалќасынан ќ±лайды. Кμзін ашса, аспанда жарќырап ай т±р.

Сонда Ќожанасыр: "Не болса ол болсын, ќ±дыќтыњ
т‰біндегі айды аспанѓа бір-аќ шыѓардым ѓой", – деп

орнынан т±рып, ж‰ре беріпті.(Ќожанасыр ањыз-
дарынан)

Ќазаќ тілініњ фразеология-
лыќ сμздігінде "жер астынан жік
шыќты, ќос ќ±лаѓы тік шыќты"
деген  сμз тіркесініњ "табан ас-
тынан бєле шыќты", "ойламаѓан
жерден кісімсіп, аќылдымсып
шыѓа келді" деген маѓыналары
берілген.  М±ндаѓы "жік" де-
геніміз не? Т‰сіндірме сμздікте
"жік" деген сμздіњ бірнеше ма-
ѓынасы келтірілген: 1. Екі
нєрсеніњ айырылар жапсары,
шекарасы. 2. Жаќ, сала, бμлініс.
3. Аѓым, партия. Жік жазбады,
жік салды, жік т‰сті... Жікті
шайтан деп т‰сіндіретіндер де
бар. Б±л тіркес "араѓа шайтан
т‰сті", "шайтан азѓыр-
ды", "еріктен тыс
к‰ш араны б±зды"
деген маѓынаны
да білдіреді.

ЌЫСЌАША

Не болса ол болсын,Не болса ол болсын,Не болса ол болсын,Не болса ол болсын,Не болса ол болсын,

айды аспанѓа бір-аќ шыѓардымайды аспанѓа бір-аќ шыѓардымайды аспанѓа бір-аќ шыѓардымайды аспанѓа бір-аќ шыѓардымайды аспанѓа бір-аќ шыѓардым
 Жер астынан
жік шыќты...

Теледидардаѓы жарнама
САУАТТЫ МА?

С‰йікті кофеніњ ќаныќ
дємінен рахат аламын", "Прези-
дент с‰збесініњ дємі ж±мсаќ
жєне ќаныќ келеді"

ЌАНАТТЫ С¤З
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"Ќызым – ќызѓалдаѓым, ±лым – ізгі арманым"
Халыќ даналыѓы

Мына суреттегі сарбаз
Єділет Тохсанов єскери
міндетін μтеуге Ќараѓан-
ды облысы, Абай ќала-
сынан келіпті. ¤ткен
жылдыњ 26 желтоќса-
нында келген жігіт Ќоста-
найѓа ‰йренгенін айта-
ды. М±ндаѓылардыњ бірі
– бір ‰йдіњ т±њѓышы бол-
са, екіншісі – єлпештеп
отырѓан еркесі. Олар-
дыњ бір-біріне ‰йренісіп,
ортаѓа тез бейімделіп
кетуі ќиын, дейді басшы-
лыќтаѓылар.

– Сіздердіњ газет-
теріњіз арќылы Абай
ќаласында т±ратын єкем
Байбол Оразбек±лына
меніњ оралуымды к‰тіп
ж‰рген анам Батима
Жапбасбаеваѓа саѓы-
нышты сєлем жолдай-
мын.

Дойбы ойнаймыз,
марш жасауды ‰йрендік.
Тањѓы астан кейін біздер
єскери бμлімніњ алдын-
да Калашников автома-
тын ќолдану арќылы
оќу-жаттыѓу ж±мыстарын
μткіземіз. ¦рыс алањы
жайбасарлыќты кμтермейді. Жауынгер 30 секундта ќаруды оќтап
болуы керек. Мєселен, Калашников автоматына 30 оќ салынатын
болса, сарбаз єр оќќа бір секунд уаќыт ж±мсауы тиіс, – дейді ол.

Ќањтар айыныњ аяѓында ќаладаѓы 6697 єскери бμлімде єскери
μмірдіњ ыстыѓы мен суыѓына ‰йрене бастаѓан сарбаздар єскери ант
ќабылдады. М±нда ќатањ єскери тєртіп ќалыптасќан.

К‰н сайын сарбаздар ќоѓамдыќ ќауіпсіздікті ќадаѓалау ‰шін кμше-
ге  шыѓады.

– Алѓаш єскерге келгенде жабыѓып, туѓандарымды саѓынып
ж‰рдім. Ал ќазір казарма μз ‰йіміздей болып кетті. Ќолым ќалт етсе
ата-анама, достарыма хат жазамын. Ал єскер єлсіздікке жол бер-
мейді. Б±л жерде ‰йдегі еркеліктіњ барлыѓы ±мытылады. Єскердіњ μз
талабы мен тєртібі бар. Сондыќтан єуелгі уаќытта кішкене ќинал-
дым. Ќазір єскердіњ ќатал тєртібіне ‰йрендім. Єскер ењ алдымен
бізді шираќ ќимылдауѓа,  μз бетімен μмір с‰ріп, шешім ќабылдауѓа
‰йретті, – дейді Єділет бізбен єњгімесінде..

Егемен
елдіњ ќорѓаны

ЖАС САРБАЗ

кμњілді кμріндіњдер. Бірге
суретке т‰стіњдер. Біраќ
ол жігітке маѓан ќараѓан-
дай ‰зіліп ќарамайды
екенсіњ. Жанарыњнан

байќадым.
Сен мені
кμрмесењ

де мен сені алыстан ±заќ
баќыладым. Ол кім  болды  екен
деп, μзімді жегідей жеп ж‰рмін,
жаным.

*   *  *
Ењ алѓаш танысќан сєт

есімде. Сен мені агент арќы-
лы тауып алдыњ да біздер жай
ѓана таныса салдыќ. Мен
ќызыќ болсын деп сені іздеп
бардым. Сен сондай єдемі
екенсіњ. Бойыњ ±зын, шашта-
рыњ ќандай... Сμз жоќ, кμзіме
оттай басылдыњ. Ж‰регім со-
ѓып кетті. Сол к‰ннен бастап
меніњ μмірім μзгеріп сала
берді. Ал сен  кейін  μзіњ  айт-
ќандай мені тіптен де ±нат-

К‰нде немеремді ертіп алып,
саябаќќа  барамын.  Кμктем бол-
ѓан соњ ба жастар жаѓы кμњілді.
Бєрі де жалањбас. Ќ±с келіп ќ±с
ќайтар уаќытта жалањбас ж‰рмеу
керек деп отырушы еді б±рынѓы-
лар. Ќазір ондай аќыл айтар жан-
дар азайѓан-ау шамасы. Біраќ
меніњ кμњліме ой салѓан б±л жай
емес. Б‰гінгі к‰нніњ жігіттері тым
нєзік болып бара жатќандай. Ки-
ген шалбарлары денелеріне жа-
бысып, μздері де сызылып ж‰реді
ме ќалай? Ќазіргі к‰ні "ќыз мінезді
жігіттер" жайында кμп єњгіме ай-
тылатын болды. Неткен масќара
десей. Неліктен ќазаќтыњ жігітері
осындай болып μзгерген. Б±ѓан
єлде отбасындаѓы тєрбие, єлде
ана ќ±рсаѓына біткеннен гендік
μзгеріске ±шырайды ма екен.
Болмаса м±ныњ мєніс басќада
жатќан шыѓар.

Психолог мамандардыњ пайы-
мынша, отбасындаѓы єке тєрбие-
сініњ жеткіліксіздігінен жігіттердіњ
мінезі жібектей болып кеткен дей-
ді. Рас-ау. Б±рындары єке деген
темірдей болатын. Балабаќшада
тєрбиелейтін – єйел, мектепте
сабаќ беретін – єйел, ‰йде ‰лгі
кμрсететін – єйел. Осылардыњ
барлыѓы баланыњ санасына μз
єсерін тигізіп баѓады. Єкесі бола
т±ра єкесіз μсетін ќаншама бала-
лар бар.

Жасыратыны жоќ, б‰гінгі бой-
жеткендердіњ аузынан: "Осы
μмірім μзіме ±найды. Кейін μзім
‰шін біреуін туып аламын" дейтін
ќасањ пікірді жиі еститін болдыќ.
Дєл осы есеппен туылѓан бала-
ныњ алды μсіп ќалды. М±ныњ
сыртында балаѓа деген жауап-
кершіліктен жалтаратын ќашќын
єкелердіњ ±рпаќтары таѓы бар.

Алимент тμлеуден ќашып ж‰рген
єкелердіњ дені баласыныњ б‰гінгі
тєрбиесіне, ертењгі болашаѓына
тіпті де басын ќатырып жатпай-
ды. Бєрініњ шешімі біреу – бала
анасымен ќалады. Єкеніњ айба-
рынан сескеніп, єрбір ісінен
μнеге алатын толыќќанды отба-
сыдан шыѓатын бала аз.

Жаќында Бауыржан батыр-
дыњ келіні Зейнеп Ахметова:
"Б‰гінгі к‰нніњ еркектері єйел бо-
лып киінуге єуес. Тіптен єртістер
де. Єйел болып киінген еркектіњ
ішінде бірнєрсе бар" деген еді.
Осы д±рыс шамасы.

¦л баланы – ±лша, ќыз бала-
ны – ќыз сияќты тєрбиелеуіміз ке-
рек. Єр баланыњ μз орны бар.
Осыѓан кμњіл бμлейікші.

Баќытжан ЌАМБАРОВ.

Б‰гінБ‰гінБ‰гінБ‰гінБ‰гін

ѓашыќтар к‰ні екен...ѓашыќтар к‰ні екен...ѓашыќтар к‰ні екен...ѓашыќтар к‰ні екен...ѓашыќтар к‰ні екен...

Неге деймін де,Неге деймін де,Неге деймін де,Неге деймін де,Неге деймін де,

Бірде автобуста келе жатып, орындыќтыњ жанынан шаѓын ѓана дєптерді тау-
ып алдым. Сыртына ќарасам жай ѓана кєдімгі дєптер. Оќушы т‰сіріп алѓан екен
деп аќырын ашып ќарадым. Жазуы м‰лде бала емес, ересек адамныњ жазѓаны.
Еріксіз оќыдым. Ќазаќша жазылѓан. Жан-жаѓымда отырѓан адамдар аз. Осындай
д‰ние жазды дейтіндей адам да жоќ. Не болса да біреу т‰сіріп алды. Б‰гін 15
сєуір Ѓашыќтар к‰ні деп жатырмыз ѓой. Дєптердіњ иесініњ р±ќсатынсыз шамалы
ѓана ‰зінді келтіргім келді. Сезімге толы к‰нделікті жігіттер де жазады екен.

ойѓаойѓаойѓаойѓаойѓа
кетемін...кетемін...кетемін...кетемін...кетемін...

 ЖІГІТ К‡НДЕЛІГІНЕН

папсыњ. "Бойыњ ќысќа, т‰ріњ
де онша емес, саѓан ќалай
ѓана ѓашыќ болып ќалдым
екен?" деп к‰летінсіњ. Саѓы-
нып ж‰рмін сені. Ќаланыњ ќай
б±рышынан кезіктіріп ќалар
екенмін деп айналама кμз са-
лып ж‰ремін. Саѓыныш. Сезім.
Кμктем. ¤мір. Г‰лім меніњ...

*   *   *
¤мір деген μтіп жатыр. Ал

біздер бірге болып т±рып екі
жаќќа кеттік-ау. Ќанша
ѓашыќ болып, с‰йіп т±рсаќ та
бірге т±ра алмадыќ. Кімнен
кєні болѓанын ажырату м‰мкін
болмай кетті. Екеуміз де
аќталып, бір-бірімізді тыњда-
майтындай халге жеттік.
Аќыры ажырастыќ. Ажырас-
сам да сені ойлаумен келемін.
Сеніњ де мені ±мытпаѓаныњ-
ды сеземін. С‰йіп т±рып, бірге
т±ра алмайтындар болады
екен-ау.   Неткен   таѓдыр.
Неткен сынаќ б±л.

(Бір ‰зік сыр)

Б‰гін мен сені таѓы кμрдім.
Ж‰регім шым ете ќалды. Тым
ж‰деп кетіпсіњ, жаным. Сыр-
тыњнан ќарап ж‰регім езіліп
кетті. Сондаааййй саѓыныш.
Біраќ.... Біраќ. Біраќ бір
бітпейтін біраќ шаршатып
жібереді мені. Сені ±мыту ‰шін
ж±мысќа беріліп кеткенмін.
Біраќ кμњілім сен іздейді де
т±рады. Ќазіргідей заманда
да адамдар неліктен бірге
бола алмайды екен....

*   *   *
Б‰гін таѓы сені кμрдім.

Ќасыњда бір жігіт бар. Екеуіњ



Бμлімді
Г‰лназым Саѓитова ж‰ргізеді

sagitovaGB@mail.ru

Баќытжамал 8 сыныпта
оќиды. Ол Кμкшетау ќаласында
μткен "Балдєурен" дарынды ба-
лаларѓа арналѓан оќу-сауыќты-
ру орталыѓында болып,  "Шыѓар-
машыл коктейль" ‰шінші аусым
баѓдарламасы аясында "Теат-
ралдыќ ФАРС" ќойылымдар
сайысында "Ењ ‰здік ќыз бала"
кубогын иеленді. Баќытжамал
мєнерлеп оќудан, драмалыќ
ќойылымдардан, μлењ, шыѓар-
ма жазу  сайыстарынан аудан,
облыс, республика кμлемінде
‰немі жењімпаз атанып ж‰р.
Оќушымыз он алты облыстан
барѓан 400-ге жуыќ ењ мыќты,
талантты, ж‰йрік балаларымен
сынѓа т‰ссе де жењісті ќолѓа бер-
мей, μзініњ  білімділігін кμпшілікке

17
15 сєуір 2016 жыл

"Білгеніњніњ жаќсысын ќыл,
білмегенін біле бер"...       Шєкєрім Ќ¦ДАЙБЕРДИЕВ

Ана деген...
Ана... Бар тіршілік  осы бір ѓана ±ѓымѓа сыйѓандай. Ана сμзініњ

аясында асыл, аяулы, ардаќты саналатын ќ±діретті сезімдер тоѓы-
сып жататыны єркімге де аќиќат. Аналар єлемі ерекше мейірім шуа-
ѓына, ш±ѓылалы сезім сєулесіне, даналыќтыњ н±рына толы. Анасыз
μмір – т±зсыз ас сияќты. Мен  μз анамнан адал, мейірімді, ќайырым-
ды   болуды ‰йрендім. Меніњ анам ‰йде бізге аќылшы ана, кейде ол
ќатал ±стаз, кейде жаќын ќ±рбы, дос. Біз ќуансаќ та, ренжісек те ана-
мызбен сырымызды бμлісеміз. Анамыз ‰немі кμњілімізді тауып, бізге
єрќашан кμмекші бола біледі.

   Меніњ  анам ауылымыздыњ  аќ  халатты  абзал  дєрігері.  К‰ндіз-
т‰ні тыным  таппай, ауырѓан  адамдардыњ шаќыруымен ж‰реді. Бір
сμзбен айтќанда, меніњ анам – алтын адам.

Ќазіргі кезде кμп балалар анасыныњ айтќан сμзін тыњдамайды.
Меніњ ойымша, б±л д±рыс емес. Ана адамда біреу ѓана. Біз анала-
рымызды ќ±рметтеп, сыйлайыќ, балалар.

Мадияр РАХИМОВ,
3-сынып оќушысы,

 Т. Єубєкіров атындаѓы жалпы негізгі білім беретін мектеп.
Жалѓызтал ауылы,
Арќалыќ ќаласы.

айќындап, сайыстардан  1 орын-
ды иеленіп ќайтты. Ќазаќстанныњ
жас патриоттар академиясыныњ
м‰шелігіне ќабылданып, куєлік-
пен, медальмен марапатталды.
Жазѓы демалыс уаќытында жас
патриоттарѓа арналѓан арнайы
±йымѓа шаќыртуѓа жолдама
алды. Ол  "сайыстарда баѓымды
сынаѓанда жењіске  жетелеуге
маѓан сенім артќан мектебім,
±стаздарым, ата-анам, ќ±рбы-дос-
тарым ‰лкен к‰ш-жігер береді", –
деген сμзді кμп айтады. Талаптыњ
кемесіне мінген Баќытжамалдай
шєкіртке тек сєттілік тілейміз!

Эльмира Д‡ЙСЕНБАЕВА,
Ѓ.Ж±мабаев атындаѓы

Боровской орта мектебі.
Мењдіќара ауданы.

Жењісті ќолдан
бермеген

¤здеріњіз білесіздер,  μткен
жылѓы желтоќсан айында Ќазаќ-
станда халыќаралыќ информа-
тиканы ‰йрену аптасы  аясында
"Кодтау саѓаты"  μткен болатын-
ды. Осы ќозѓалыс шењберінде
мектебімізде оќушыларѓа арнал-
ѓан сабаќтар болды. Б±л сабаќ
єр оќушыѓа μзініњ бірінші кодын
жазуѓа, баѓдарламалау туралы
Аќпараттыќ ж‰йелер саласыныњ
жетекші мамандарынан (бейне
арќылы) естуіне жєне техноло-
гияныњ ќоѓамдаѓы б‰гінгі рμлін
талќылауларына м‰мкіндік туѓыз-
ды. Науќанныњ маќсаты оќушы-
ларды XXI ѓасырдыњ негізгі даѓ-
дысы – баѓдарламалауѓа ќызыќ-
тыратын т‰рде ынталандыру,
баѓдарламалауды жасына ќара-

май єрбір адам ‰йрене алаты-
нын, оќушыларды баѓдарлама-
лаушы ж±мысымен таныстырып,
болашаќ мамандыѓы ретінде тањ-
дауы м‰мкіндігін кμрсету. Сабаќ
онлайн т‰рінде ж‰ргізілді.  Сабаќ-
ты ењ басында оќушылардыњ
кμњілдерін аудару ‰шін т‰сіндір-
мелі бейне-ролик hourofcode.kz
сайтында кμрсетілді. Оќушылар
Angry Birds онлайн-жаттыѓула-
рын μте ќызыѓушылыќпен орын-
дады. Онлайн-жаттыѓулары μте
ќызыќты жєне оќушылардыњ ой-
лау ќабілетін арттыруѓа бірден-
бір септігін тигізеді. Бір сыныптан
бірнеше оќушылар барлыќ тап-
сырмаларды орындап ‰лгерді.
Оќушылардыњ барлыѓы серти-
фикатпен марапатталды.

Ќазіргі тањда "кодтау саѓаты" μз
жалѓасын табуда. Осы баѓдарла-
малауѓа ќызыѓушылыќ танытќан
бірнеше оќушы ±йымдастыру-
шылар ±сынѓан баѓдарламалау
тілімен ж±мыс жасап, μздерініњ
алѓашќы жобаларын дайындап
‰лгерді. Б±л баѓдарлама –  бала-
ларѓа арналѓан баѓдарламалау
тілі (7 жастан бастап) жєне жоба-
лардыњ єлеуметтік ж‰йесі. Ол
‰йренуге оњай єрі ќызыќты. Ал-
даѓы уаќытта басќа да оќушы-
ларды scratch баѓдарламасымен
ж±мыс жасауѓа ќызыѓушылыќта-
рын арттыру.

Єйгерім ИСАЕВА,
№7 орта мектеп

информатика пєні м±ѓалімі.
Рудный ќаласы.

Оригами дегеніміз...
 Оригами – желім мен ќай-

шысыз ќаѓаздан б‰ктеу ар-
ќылы т‰рлі б±йымдар жасау
μнері. Сонымен ќатар орига-
ми адамныњ ойлау, байќау,
назар ќабілеттерін, саусаќ-
тарыныњ ќимылдауын  шы-
ныќтырады. Оныњ шыѓу та-
рихы жайында єрт‰рлі де-
ректер саќталѓан. Біраќ
наќты белгілі болѓаны: ол
μнер Жапониядан тарады.
Олардыњ сенімі бойынша,
ќаѓаздан жасалѓан б±йымдар
сєттілік алып келетін болѓан
екен.

Ќарашілік негізгі мектебініњ 7-9 сынып оќушылары технология сабаќта-
ры мен бос уаќыттарында оригами техникасы арќылы тамаша б±йымдар
жасайды. Біз кμбінесе модульді оригами, яѓни шаршы ќаѓаздан жасалѓан
бірнеше кіші бμліктердіњ бір-біріне кигізіп, ‰лкен кμлемді зат жасау техни-
касын ќолданамыз.  Ќ±рбы достарымныњ жасаѓан єсем г‰лдері, т‰рлі са-
њырауќ±лаќтары, кішкентай кірпі мен аќ ќояны, ‰кі жєне таѓы басќа ќ±с-
жануары, μсімдіктердіњ ќаѓаздан жасалѓан м‰сіндері  жєне ќ±стыњ тμресі –
аќќудыњ бейнесі сондай тамаша! Єрине, ењ алдымен ќазіргі Ќазаќстанныњ
нышан-символы Бєйтеректіњ биік фигурасы кμзге т‰седі. Осы б±йымдарды
біз м±ѓаліміміз  О.Тєнкебаеваныњ жетекшілігімен жасадыќ. Оригами μне-
рімен айналысу бізді шеберлікке, шыдамдылыќќа, салмаќты болуѓа, ой-
лауѓа жєне эстетикаѓа ‰йретеді деген сенімдемін.

Шынар АХМЕТКАРИМОВА,
 9-сынып оќушысы.

Ќарашілік ауылы,
Сарыкμл ауданы.

Жаќсы

кμремін

Меніњ Ќазаќстан деген
μте  с±лу  елім  бар. Оныњ
кμркіне кμз тоймайды.
Ќазаќстан табиѓаты деген-
де ењ бірінші Кμкшетау
жері  есіме  т‰седі. Табиѓат-
тыњ  осынша  с±лулыѓына
тањ  ќаламын. Анау Оќжет-
пес тауы, мμлдір Бурабай
кμлі, "Ж±мбаќтасы" ќандай!

Мен μз елімніњ табиѓа-
тын с‰йемін, оныњ тауы мен
тасын, топыраѓын,  тіпті
ауасын да  жаќсы кμремін.

Асылхан ТЕМІРХАН,
3-сынып оќушысы

Т.Єубєкіров атындаѓы
жалпы негізгі білім

беретін мектеп.
Жалѓызтал ауылы,
Арќалыќ ќаласы.

ТІЛ
       ¦СТАРТУ

Жасбуын жалпы білім беретін орта мектептіњ
6-сынып оќушысы Аяќμз Досымханова мен 8-сы-
нып оќушысы Єйгерім Акбарова  оќушылардыњ
кμктемгі демалыс уаќытында μткізілген сайыстарѓа
ќатысып ќайтты. Бірі Алматы ќаласына жол тарт-
са, екіншісі облыстыќ сайысќа  барды.  Олар
ж‰лделі орындарды иеленіп, мектеп, ±стаздар ме-
рейін ‰стем етті. Облыстыќ "Абай оќулары" байќау-
ына ќатысќан А.Досымханова (жетекшісі: Ж.Шоњ-
ѓалова)  "Ж‰йріктен ж‰йрік озар жарысќанда" но-
минациясында І орынды иеленіп, баѓалы сыйлыќ-
пен марапатталып, ќазаќтыњ Бас аќыны туѓан жері
– Семейге, яѓни республикалыќ сайысќа жолдама
алды. Ал, Є.Акбарова (жетекшісі: Є.‡сенова) Ал-
маты ќаласында μткен республикалыќ "Жарќын бо-
лашаќ" ќазаќ  тілі пєн олимпиадасына "Жас ѓалым"
номинациясы бойынша ќатысып, ж‰лделі ІІ орын-
ды иеленіп, баѓалы сыйлыќтармен оралды. ¤зге
±лт μкілі болса да Єйгерімніњ ќазаќ тіліне деген
ќ±рметі ерекше, тіпті ата-анасы да оѓан ќазаќ  есімін
берген. Єйгерім μзініњ ѓылыми ж±мысын тума та-
лант, Торѓай μњірінен шыќќан Ќазаќ халыќ єртісі
Єнуар Боранбаев атамыздыњ μмірі мен шыѓарма-
шылыѓына арнаѓан еді. Ќос жењімпазымыз

μздерініњ ата-аналарына, ±стаздарына, демеушілік
кμрсеткен жаны жомарт жандарѓа алѓыстарыныњ
зор екенін жеткізді. Біз оларѓа алар асуларыњ кμп
болсын деп, сєттілік тілейміз!

Ералхан ЌАЛИЖАНОВ,
оќушылар ±йымыныњ мєдениет жетекшісі.

Аманкелді ауданы.
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Махаббатсыз  д‰ние бос...
                                            АБАЙ.

РУХАНИЯТ:
Не, ќайда, ќашан?Не, ќайда, ќашан?Не, ќайда, ќашан?Не, ќайда, ќашан?Не, ќайда, ќашан?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Жылда 15 сєуір к‰ні еліміздіњ бірќатар μњірлерінде жастар арасында
"Ќозы Кμрпеш – Баян с±лу", яѓни "¦лттыќ ѓашыќтар к‰ні" аталып μтіледі.
1990 жылдары "Ќозы Кμрпеш – Баян с±лу" секілді махаббат символдарыныњ
ќ±рметіне белгілі бір к‰нді мереке ретінде тойлау туралы бастама кμтеріп,
ол кμпшілік тарапынан ќолдау тапќан болатын.

 Б±л дєст‰р єлі де болса
‰зілген жоќ. Рас, єр дєуірдіњ
μзініњ Ќозысы мен Баяны бо-
лады. "Жас-¦лан" балалар мен
жасμспірімдер орталыѓы "Жас
ќалам" жас журналистер жєне
"Тарлан" вокалдыќ клубтары-
ныњ ±ймдастыруымен ѓашыќ-
тар к‰ніне орай ќалалыќ мек-
тепаралыќ "Бозбала мен бой-
жеткен" атты байќауын μткізді.
Байќаудыњ маќсаты – оќушы-
лар арасында ±лттыќ тєрбиені
ќалыптастыру, ±л мен ќыз ба-
ланыњ арасындаѓы сыйластыќ,
ибалыќ, инабаттылыќ ќасиет-
терін ±ялату. Байќау ‰ш кезењ
бойынша μтті, олар: "Ѓашыќ-
тыњ тілі – тілсіз тіл", ѓашыќтар
жырынан ‰зінді келтіру, яѓни
тарихи дастандардан, роман-
дардан,  ќос ѓашыќтыњ махаб-
батын баяндайтын тарихи
оќиѓаларѓа негізделген траге-
диялыќ драмалыќ шыѓарма-
ларды кμрсету, "Білгенге  – мар-
жан" сайысында єр ж±пќа салт-
дєст‰р, ±лттыќ таѓамдар жайлы
с±раќтар ќойылды, ал ‰шінші
кезењ ‰й тапсырмасы "Ана кμрген
тон пішер", єр ж±п μз ќиялынан
туындаѓан ±лттыќ наќыштаѓы
сыйлыќтарын бір-бірлеріне та-
быстауы ќажет болатын.

Сайысќа ќаладаѓы 7 мектеп
ќатысты. Ќатысќан барлыќ мек-
теп оќушылары μте жоѓарѓы дењ-
гейдегі дайындыќпен келгендігі
сахнада кμрсеткен μнерлерінен

Мына суреттегі  кμрікті де кμркем  кішкене ќыз
бала Айк‰міс Сєбитбекова. Ол ќаламыздаѓы №7
ќазаќ орта мектебініњ 3 "в" сыныбыныњ ‰здік
оќушыларыныњ бірі. ¤зі кішкентай болса да мек-
теп маќтанышы. Айк‰міс жаќында  μткізілген ќала-
лыќ " Ал, ќанеки,  кμрікті ќыздар" сайысында бас
ж‰лдені жењіп алды. "Орбита" мєдени ошаѓында
μткен іс-шараныњ маќсаты – кішкентай ќыздары-
мыздыњ талабын ±штау арќылы, ±лттыќ салт-
дєст‰рдіњ озыќ  ‰лгілерін насихаттау.

Айк‰міс   ќазылар алќасын табиѓи талантымен
тањќалдырды. Єсерлі єн айтып, мыњ б±рала би-
леп, тіпті ќолμнер б±йымдарын  жасауда алдына
жан салмады. Оныњ ќолынан шыќќан д‰ниелер
кез-келген жанды ќызыќтырады. Осыдан-аќ бала
ќиялыныњ ж‰йрік екендігіне еш ш‰бє келтіруге бол-
майды.

Айк‰містіњ  ќатарластарынан оза шыѓып,
жењістіњ т±ѓырына кμтерілетініне ата-анасы мен ба-
уырлары, жєне сыныптастары   шексіз сенді.
Айк‰міс ќызымыз кμпбалалы отбасынан шыќќан.
Ол алты баланыњ тμртіншісі. Оныњ апалары Жан-
ерке мен Диана  педагогикалыќ колледждіњ сту-
денттері, аѓасы Маќсат, соњынан ерген сіњлілері
μзі оќитын мектеп ќабырѓасында білім алады. Бар-
лыѓы да  ‰лгілі жєне μнерлі  оќушылар.  Айк‰міс
болашаќта білікті де білімді дєрігер болѓысы ке-
леді. Сол ‰шін де теледидардан денсаулыќты к‰ту
шараларына байланысты телехабарларды

ЖАСТЫЌ ШАЌТЫЊ  ЖАРЌЫЛЫ

кμргенді ±натады. Бос уаќытында  би ‰йірмесіне
ќатысып, спортпен де айналысады.  Осындай ба-
ланы тєрбиелеген Ерлан жєне Роза Смайловтар
отбасыныњ  бала тєрбиесіне ‰лкен жауапкершілік-
пен ќарайтыны байќалады. "¦яда не кμрсењ,
±шќанда соны ілерсіњ" деген  осы шыѓар, сірє!

Индира ЖАЙЛАУБАЕВА,
Ы.Алтынсарин атындаѓы

Рудный єлеуметтік-гуманитарлыќ кол-
леджініњ арнайы пєндердіњ оќытушысы.

кμрініп т±рды. Ќатысушылардыњ
μнерлерін баѓалаѓандардыњ
ќ±рамында "Ботаќан" балалар
телестудиясыныњ жеткшісі Г.Ора-
зова, "Н±р-Отан" партиясы Арќа-
лыќ ќалалыќ филиалыныњ ке-
њесшісі Б.Даулеткерей±лы, "Жас-
¦лан" балалар мен жасμспірім-
дер орталыѓы директорыныњ
оќу-тєрбие ісі жμніндегі орынба-
сары И.Иванович, осы орталыќ-
тыњ директорыныњ єдістемелік
ісі жμніндегі орынбасары З.Рыс-

келдіќызы болды.
Сонымен сайыс

ќорытындысы бойынша
"Зерделі ж±п" номина-
циясымен №5 орта мек-
тебінен келген М±хтар
Есдаулет пен Ємірбеко-
ва Айдана, "Ќылыќты
ж±п" Родина орта мек-
тебі Ќадыров Мират пен
Саѓидолла Ќырмызы,
"Кμрікті ж±п" №10 орта
мектебі Бесекеев  Жас-
±лан мен М±ќашова Сая-
жан, "Жарасымды ж±п"
№8 орта мектебі Єбжан
Серікхан мен Тынышты-
ќова Динара иемденсе,
ж‰лделі ІІІ-орынды №3
орта мектебініњ оќушы-
лары Ереже Д‰йсенбай
мен Бикет Ќалдыг‰л,
ІІ-орын №4 орта мектебі
Єділханов Манарбек
пен Шалабаева Назер-
ке, І-орын жєне "‡здік

бозбала мен бойжеткен" атанѓан
№6 орта мектебініњ оќушылары
Кєкімбек Кєкімжан мен Сальдино-
ва Ќайша иемденді.

Ќатысќан барлыќ ж±птар ар-
найы дипломдар мен жєне шаѓын
сыйлыќтармен марапатталды.

Б.МАЖЕНОВ,
"Жас-¦лан" балалар мен
жасμспірімдер орталыѓы

"Жас ќалам" жас журналис-
тер клубыныњ жетекшісі.

Арќалыќ ќаласы.

"Ќазаќстан" кинотеатрынан кμре аласыздар

"Ќаршаќыз бен ањшы 2"

"Белоснежка и охотник 2"

Т‰сірілген: АЌШ, 2016
Режиссері: Седрик Николя-Троян
Актерлер: Крис Хемсворт, Шарлиз Терон,

Эмили Блант, Джессика Честейн, Сэм Клаф-
лин, Колин Морган, Софи Куксон, Ник Фрост,
Шеридан Смит, Александра Роуч

¦заќтыѓы: 109 минут
Жанры: фэнтези, шытырман, драма,
Жасына ќара шектеу ќойылѓан: 12 жас-

ќа дейін.

Ж‰ректегі махаббат оты сμнгенде с±лу
ќыздыњ сезімі м±зѓа айналады. Оѓан енді ешкім де кμмектесе ал-
май, бойындаѓы ќатыгездікті жење алмайды. Тек ањшы жігіт ќана
одан ќорыќпай, ќарсы т±ра алады. Ќарѓыс шалѓан орман арќы-
лы μтіп, ол таѓдырдыњ сыйына ќарсы шыѓады.

"Джунгли кітабы"

"Книга джунглей"

Т‰сірген: АЌШ, 2016
Режиссері: Джон Фавро
Актерлері: Скарлетт Йоханссон, Идрис

Эльба, Билл Мюррей, Кристофер Уокен,
Джанкарло Эспозито, Ралф Айнесон, Бен
Кингсли, Лупита Нионго, Нил Сетхи, Ханна
Тойнтон

¦заќтыѓы: 96 минут
Жанры: фэнтези, драма, шытырман
Жасына ќарай шектеу ќойылѓан:

12 жасќа дейін

Жолбарыс Шерхан мен Мауглидіњ ара-
сындаѓы жауластыќ ±заќќа созылады да, Маугли μзініњ ќасќыр-
лар арасындаѓы μмірімен ќоштасып, саяхаттауѓа кетеді. Осы
саяхатта ол кμптеген достар табады. Пантера Багирамен, Балу
атты аюмен, Каа атты жыланмен танысады. Енді жабайы бала-
ныњ μмірі ќызыќќа толы.

Е. ¤мірзаќов атындаѓы Ќостанай облыстыќ
филармониясыныњ репертуарлыќ жоспары

К‰ні
16 сєуір
19 сєуір

29 сєуір

 Атауы
Светлана Копылованыњ концерті
ЌР Ењбек сіњірген ќайраткері
А.В. Зарубаныњ кеші
Би фестивалі. Халыќаралыќ би к‰ніне
арналѓан облыстыќ байќау

Уаќыты
19.00
18.30

18.30

Аныќтама телефоны: 21-15-82, 54-66-17.

І.Омаров атындаѓы Ќостанай облыстыќ
ќазаќ драма театрыныњ 2016 жылѓы сєуір

айыныњ репертуарлыќ жоспары

К‰нi
 15

16
19
21
22

23
27
28
29

Ќойылымныњ аты
Е.Киселькова "Ањдардыњ ќыстаѓы"
ертегі,  Затобол ауданында
М.Байжиев "Ќ±далар" трагикомедия
Ќазыѓ±л  "Міржаќып" трагедия
Е.Тμлеубай "Ер С±лтан" драма
Є.Оразбеков   "Бір т‰п алма аѓашы"
драма
А.Шаяхметов " ¤кініш " трагикомедия
У.Шекспир "Гамлет" трагедия
Л. Арли "Батырлар" ертегі
М.Байжиев "Тіл табысќандар"
комедия

Уаќыты
11:00

17:00
18:30
18:30
18:30

17: 00
18:30
11:00
18:30

Театр єкімшілігі ескертеді: репертуарлыќ жоспарда
μзгерістер болуы  м‰мкін.

Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефон арќылы білу-
леріњізге болады.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Бетті єзірлеген Айбек КЄДІР¦ЛЫ

"Ќостанай" командасыныњ волейболшылары  А Жоѓары тобындаѓы
єйелдер арасында μткен ЌР чемпионатында екінші орынды иеленді.

Жерлестеріміз  жартылай финалда "Астана-2" командасымен алањѓа
шыѓып, бірінші партияда 25:18 есебімен жењіске жетті. Ал ойынныњ екінші
бμлігінде  ќарсыластарѓа жол берді. Есеп 20:25. ‡шінші жєне тμртінші
партияларда ќостанайлыќ ќыздардыњ мерейі ‰стем болды. 25:6, 25:19.
Ќорытынды есеп – 3:1.

Б±л турнирде бірінші жєне екінші орын алѓан командалар енді ¦лттыќ
лигада ойнайтын болады. Чемпионаттыњ тєжін "Алматиночка" командасы
иеленді, ал жерлестеріміз бір ±пай кемдігінен ж‰лделі екінші орынѓа т±раќ-
тады.

Біріккен Араб Ємірліктерінде
μткен "Азия ±лттары Кубогы-2016"
классикалыќ чемпионатында ќоста-
найлыќ гроссмейстер Петр Костен-

ко "ќола" ж‰лдегер атанды. Жарыс-
ќа ќ±рылыќтыњ жиырма мемлекеті-
нен келген ерлер жєне єйелдер ко-
мандалары ќатысты.

 Азияда – ‰шінші!

1915 сєуір 2016 жыл

 Ќазаќстан туын кμтерген ќос
ќ±рама чемпионаттыњ ‰шінші оры-
нын жењіп алды. Ерлер командасы
сапында μнер кμрсеткен Петр Кос-
тенко бес партияныњ екеуін жењіс-
пен аяќтады. Єуелі омандыќ Хамил
Муссалемді тізе б‰ктірсе, артынша
ауѓанстандыќ Хабибуллах Аминиді
мойындатты. Ал μзбекстандыќ шах-
матшы Никита Хорошевпен, вьет-
намдыќ Анх Кхой Нгуиенмен жєне
ќытайлыќ Джианчао Жоумен тењ
ойнады.

 Ќазаќстан ќ±рамасы команда-
лыќ  есепте  тек жарыс чемпионы
атанѓан ‰ндістандыќ шаршы таќта
шеберлерінен ѓана ±тылып ќалды.
Ж‰лделі екінші орынды Ќытай шах-
матшылары еншіледі. Аспан асты
елімен біздіњ ќ±рама 2:2 есебімен
тењ тарќасќан болатын.

Шахмат

Волейбол

‡стел теннисі

Ќостанайда ‰стел теннисінен  ер жєне ќыз балалар арасында "Kostanay
Masters 12 & under" турнирі аяќталды. Жарыс ќаладаѓы  теннис орталы-
ѓында μткізілді.

Айта кетуіміз керек, турнирге Алматы, Астана, ¤скемен, Павлодар,
Ќараѓанды, Аќтμбе,Кμкшетау тєрізді еліміздіњ т‰кпір-т‰кпірінен 49 спорт-
шы келіп ќатысты. Жарыстыњ аты айтып т±рѓандай, шаршы топта кілењ
он  екі жастаѓы жасμспірім балѓындар сайысты. Айтпаќшы, осы негізгі
сынѓа ќостанайлыќ ‰ш теннисші ѓана жолдама алды.

¤кінішке ќарай, жерлестеріміз ‰шін б±л турнир μте сєтсіз болды. Мєселен,
ер балалар арасында Вячеслав Нагайцев 16 орын алса, ќыздар ара-
сында Аруна Сатайбекова – 13-орын, ал Марина Федотова 15-орынды
місе т±тты.

– Єрине, жарыста ‰немі ж‰лделі орындар алу ‰шін т‰рлі дењгейдегі
турнирлерге ќатысып отыру шарт. Біздіњ балалар м±ндай жарыстарѓа
μте сирек ќатысады. Оѓан бірнеше себептер бар: ќаржы ќолбайлайды,
‰стел теннисіне деген кμзќарас ала-бμтен. Оныњ ‰стіне балаларды са-
баќтан босатпайды. Осыныњ бєрі кμрсеткішке елеулі н±ќсан келтіріп т±р,
– дейді Ќостанай  №2- БЖСМ жаттыќтырушысы  Олег Ткачев.

Кμрсеткіш кμњіл
кμншітпеді

Голландияда суѓа ж‰зуден Эйндховен Кубогы ‰шін
μткен халыќаралыќ дода мєреге жетті. Осы
байраќты бєсекеде ел намысын ќорѓаѓан Зульфия
жарыста ‰ш мєрте д‰ниеж‰зілік рекордты жањартты.

Алѓашќы сында танымал паралимпиадалыќ
чемпион еркін єдіспен 50 метрлік ќашыќтыќты 45,05
секундта ж‰зіп μтсе, артынша жартылай финалда
44,17 секундтыќ рекорд орнатты.

Ел ќ±рамасы Голландияда мына ќ±рамда μнер
кμрсетті: Наталья Звягинцева, Єнуар Ахметов,
Дмитрий Ли, Роман Агалаков, Андрей Афанасьев
жєне Зульфия Габидуллина.

Енді Зульфия Ќазаќстан намысын 7-18 ќырк‰йек
аралыѓында Рио-де-Жанейрода μтетін
паралимпиадада ќорѓайтын болады.

Суѓа ж‰зу

 Ќостанайлыќ бадминтоншы-
лар Ќараѓандыда μткен "Весен-
ние ласточки" турнирінен олжа-
лы оралды. Осымен 39-шы рет
μтіп отырѓан жарысќа 2003-2004,
2005 жылы туѓан жасμспірімдер
ќатысты. Олардыњ ішінде
Оњт‰стік Ќазаќстан, Аќмола,
Ќостанай жєне Ќараѓанды ќала-
сыныњ намысын ќорѓауѓа келген
112 спортшы бар. Тобыл μњірініњ
μзінен б±л турнирге 11 бадмин-
тоншы ќатысќанын айта кеткен
жμн.

2003-2004 жылѓылар арасын-
да Дарья Моисеенко ж±птасып
μнер кμрсетуде бірінші, ал же-
келей сында екінші орынды
жењіп алды. Ал ер балалар ара-
сында Владислав Черников
‰шінші орынѓа кμтерілді. Ол

Жасμспірімдер жењіске жетті

Бадминтон

Зульфияныњ аты озды

кμкшетаулыќ ж±птасымен бірге
"к‰міс" ж‰лдеге ќол жеткізді.
Жєњгір Ыбыраев пен Александр

Ивановтар "ќола" ж‰лдеге ќол
жеткізді.

Мемлекет басшысы Н.Є.Назарбаевтыњ "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты" атты Жолдауында дене шыныќтыру
мен спортты дамытуѓа ерекше кμњіл бμлу керектігі
айтылѓан.

Саламатты μмір салты – ±лт денсаулыѓыныњ кілті болып саналады.  Ха-
лыќты спорт нысандарымен ќамтамасыз ету іс-шаралары ‡кімет пен
жергілікті органдарѓа тапсырылды. Соныњ нєтижесінде облысќа ќарасты
аудан, ќалаларда аула клубтарыныњ ж±мысы ќызып, шаѓын футбол алањ-
дары іске ќосылуда.

Б±ќаралыќ  спортты  дамыту  баѓдарламасына  ќостанайлыќ  "Аруа-
на-2010" ЖШС-ніњ де ќосќан ‰лесі бар. Жуырда аталѓан шаруашылыќ
серіктестік шаѓын футболдан жарыс μткізді. Спорт сайысына кєсіпорын-
ныњ ж±мыскерлері ќатысты. Жењімпаз командалар грамота жєне арнайы
таѓайындалѓан сыйлыќтармен марапатталды.

"Аруана-2010" ЖШС ±н μндірісімен айналысады.
Кєсіпорын мемлекеттік баѓдарламаныњ орындалуына ат-
салысумен ќатар ќайырымдылыќ іс-шараларына да ќаты-
сады. Б±ѓан дейін мешіт пен балалар ‰йіне кμмек кμрсет-
кен болатын. Серіктестік ж‰зден аса ж±мысшыны ж±мыс-
пен ќамтып отыр.

¦лт саулыѓы –
ел болашаѓы

Шаѓын футбол

 ¦лттыќ лигада
μнер кμрсетеді
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Аяулы
арман". 10.50 "Ќазына". 11.45 Ай-
туѓа оњай. 12.30 "Жаныњда ж‰р жаќ-
сы адам". 13.00 Бірге тањдаймыз.
14.10 "Келін". 15.00 Єйел баќыты.
16.40 "Ж‰регім сізге аманат". 17.30
Жањалыќтар. 18.15 Табыс сыры.
18.35 "Ж‰регім сізге аманат". 19.30
Жањалыќтар. 20.20 Айтуѓа оњай...
21.05 "Аяулы арман". 22.00 "Келін".
22.55 Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев.
23.30 "Ќыздар". 0.00 Жањалыќтар.
0.50 "Ќазына".

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Осколки".
11.00 Новости. 11.10 Магия кухни.
11.45 "Єр ‰йдіњ сыры басќа". 12.15
"Зєуре". 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Семейные мелодрамы". 14.10 "Ка-
тина любовь". 15.00 Новости. 15.10
"Ѓашыќ ж‰рек". 16.00 Жањалыќтар.
16.15 Біздіњ ‰й. 17.00 Новости. 17.15
"След". 17.55 Таѓдыр жолы. 18.40

2015 сєуір 2016 жыл

 сєуірдіњ
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Профилактика. 17.30 Жањалыќ-
тар. 17.55 Б‰гінгі к‰нніњ батырлары.
18.05 Меніњ Ќазаќстаным. 18.35
"Ж‰регім сізге аманат". 19.30 Жања-
лыќтар. 20.20 Серпіліс. 21.05 "Аяулы
арман". 22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 23.30 "Ќыз-
дар". 0.00 Жањалыќтар. 0.50 Футбол.
"Сток Сити" - "Тоттенхэм".

Профилактика. 17.00 Жањалыќ-
тар. 17.15 Т.с. "След". 17.55 Орта-
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Аяулы
арман". 10.50 "Ќазына". 11.45 Ай-
туѓа оњай. 12.30 Д.ф. "Жаныњда ж‰р
жаќсы адам". 13.00 Бірге тањдаймыз.
16.00 Концерт. 16.40 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.30 Жањалыќтар. 18.15
Ќылмыс пен жаза. 18.35 "Ж‰регім
сізге аманат". 19.30 Жањалыќтар.
20.20 Айтуѓа оњай... 21.05 "Аяулы
арман". 22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 23.30 "Ќыз-
дар". 0.00 Жањалыќтар. 0.50 "Ќазы-
на".

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Оскол-
ки". 11.00 Новости. 11.10 Магия
кухни. 11.45 М.ф. 11.45 "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". 12.15 Т.х. "Зєуре".
13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Семей-
ные мелодрамы". 14.10 "Катина
любовь". 15.00 Новости. 15.10
"Ѓашыќ ж‰рек". 16.00 Жањалыќтар.

лыќ Хабар. 19.00 ТВ Бинго. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Арнайы Хабар.
21.00 Итоги дня. 21.30 Т.с. "Оскол-
ки". 22.20 "След". 23.00 Бетпе-бет.
23.30 Жањалыќтар. 0.05 "Сотќа жет-
кізбей".

Профилактика. 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.10 Даму діњгектері. 18.30
Новости. 19.00 Д.ф. "Ж. Аймауы-
тов". 19.30 Первая студия. 20.00
Єуендер єлемі. 20.30 Жањалыќтар.
21.10, 22.10 Телемаркет. 21.30 Но-
вости. 22.15 Т.с. "Опережая выст-
рел". 23.05 "Жедел жєрдем". 0.00
Жањалыќтар.

16.15 Біздіњ ‰й. 17.00 Новости.
17.15 "След". 17.55 Линия судьбы.
18.30 Т.х. "Бажалар". 19.05 "Зєу-
ре". 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Бюро
расследований. 21.00 Итоги дня.
21.30 "Осколки". 22.20 "След".
23.00 Бетпе-бет. 23.30 Арнайы
Хабар. 0.05 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Аманат. 10.00 Новости.
10.40 "Опережая выстрел". 11.30
Первая студия. 12.00 Третий тайм.
12.30 Дамафон. 12.50, 13.20, 15.50,
16.55, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55
Телемаркет. 13.00 Жањалыќтар.
13.50 М.ф. 14.00 "Бірінші ханым".
15.00 Келбет. 15.30 М.с. 16.00 "Же-
дел жєрдем". 16.50 Білгіштер бекеті.
17.10 "Єбілхайыр Мухаммед". 17.50
Жањалыќтар. 18.10 Регион/10. 18.30
Новости. 19.00 Д.ф. "Ш. Айманов".
19.30 Первая студия. 20.00 Ќазына.
20.30 Жањалыќтар. 21.20 "1001 ис-
тория успеха". 21.30 Новости. 22.20
"Опережая выстрел". 23.10 "Жедел
жєрдем". 0.00 Жањалыќтар.

7.10 "Єлия". 8.00 Жањалыќтар.
9.00 "Красная королева". 10.00 "Ук-
раденная жизнь". 11.10 "Жетім
ж‰рек". 13.20 Т.с. "Подари мне жизнь".
15.20 "Телетартыс". 17.00 "¦рланѓан
таѓдыр". 18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"Єлия". 22.00 "¦рланѓан таѓдыр".
23.00 "Красная королева". 0.00 Но-
вости. 0.30 Жањалыќтар.

7.00 Ѓасырлар пернесі. 7.30 Дру-
гими глазами. 8.55 Неизвестный Ка-
захстан. 9.30 ¤мір жолы. 10.00 Ќай-
ырлы к‰н. 11.05 "М±ражай ќ±пияла-
ры". 12.10 ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ
идеялар. 13.00 Ќайырлы к‰н. 14.25
Золотая середина. 15.00 "Ќытай та-
биѓаты". 16.00 TED: Идеи, достойные
распространения. 17.00 "М±ражай
ќ±пиялары". 18.00 ¦лы дала елі. 19.20
Ученый совет. 21.15 Больше, чем
любовь. 22.00 Культпоход. 22.10
"Сахна сырлары". 22.35 Концерт. 0.00

"Даниэль Деронда".

7.05 К‰лкі ойнаќ. 8.40 Екі езу. 9.00
Ревю. 9.25 "Сашатаня". 10.00 "Уни-
вер". 10.30 "Интерны". 11.00 Однаж-
ды в России. 12.00 "Адалиты". 12.30
"Патруль 2". 13.10 Ревю. 13.30 М.ф.
15.30 К‰лкі ойнаќ. 15.55 Ревю. 16.20
"Кішкентай келін". 17.30 "Ѓажайыпсыњ".
19.00 "Сашатаня". 19.55 "Адалиты".
20.25 "Универ". 21.00 "Интерны".
21.30 "Патруль 2". 22.10 Ревю. 22.40
"Кішкентай келін". 23.40 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Крепкий орешек 2".

7.40 "Ќараг‰л". 8.30 К‰нбастар.
9.00 "Гадалка". 10.00 Смеяться раз-
решается. 11.30 Q-елі. 12.00 "‡зілген
жапыраќтар". 15.00 "Непридуманная
жизнь". 16.00 Один в один. 19.00 Q-
елі. 19.30 "Ќараг‰л". 20.30 "‡зілген
жапыраќтар". 22.00 Человек-невидим-
ка. 23.00 "Секретные материалы".
0.00 "Чудотворец".

6.00 "Ризамын". 8.00 "К‰йеу бала".

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНА
"Бажалар". 19.10 "Зєуре". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 Бетпе-бет. 21.00
Итоги дня. 21.30 "Осколки". 22.20
"След". 23.05 Жањалыќтар. 23.35
"100 бизнес-тарихы".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Регион/10. 10.00 Новости.
10.40 "Опережая выстрел". 11.30
Первая студия. 12.00, 13.20, 15.05,
17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Телемар-
кет. 12.10 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
"Бірінші ханым". 15.00 Келбет. 15.30
М.ф. 16.00 "Жедел жєрдем". 17.00
Білгіштер бекеті. 17.20 "Єбілхайыр
М±хаммед". 17.50 Жањалыќтар.
18.10 Третий тайм. 18.30 Новости.
19.00 Д.ф. "С. Асфендияров". 19.30
Бірінші студия. 20.00 Параллели.
20.30 Жањалыќтар. 21.30 Новости.
22.20 "Опережая выстрел". 23.05
"Жедел жєрдем". 0.00 Жањалыќтар.

7.10 "Єлия". 8.00 Жањалыќтар.

9.00 "Красная королева". 10.00
"Украденная жизнь". 11.10 "Жетім
ж‰рек" .  13 .30  "Подари мне
жизнь". 14.45 Astana live. 15.30
М.ф. 15.40 Т.х. "Байдыњ ќызы".
17.00 "¦рланѓан таѓдыр". 18.00
"Жетім ж‰рек". 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 "20:30". 21.00 "Єлия".
22.00 "¦рланѓан таѓдыр". 23.00
"Красная королева". 0.00 Ново-
сти. 0.30 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 8.10 Байтерек. 9.25 ¦лы
дала батырлары. 10.00 Ќайырлы к‰н.
11.05 "М±ражай ќ±пиялары". 12.10
ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ идеялар.
13.00 Ќайырлы к‰н. 14.40 Секреты
музеев. 15.00 "Ќытай табиѓаты".
16.00 TED: Идеи, достойные распро-
странения. 17.00 "М±ражай ќ±пия-
лары". 19.05 Егіз ж‰рек. 19.35 Біздіњ
Ќазаќстан. 22.00 Культпоход. 22.10
Тайны и судьбы великих казахов.
23.10 А. Баќтыгерееваныњ шыѓарма-
шылыќ кеші. 0.00 "Даниэль Дерон-
да".

НТК

Профилактика. 17.00 Т.х. "¦рлан-
ѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім ж‰рек".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
21.00 "Єлия". 22.00 "¦рланѓан таѓ-
дыр". 23.00 Т.с. "Красная королева".
0.00 Новости. 0.30 Жањалыќтар.

Профилактика. 17.00 Культпо-
ход. 17.15 "М±ражай ќ±пиялары".
18.00 ¤мір. Театр. Кино. 19.25 Уче-
ный совет. 21.00 Наш Казахстан.
22.00 Культпоход. 22.10 ¦лы дала
елі. 22.50 "Ќазаќстан би єлемі". 0.00
Т.с. "Даниэль Деронда".

Профилактика. 17.00 Екі езу.
17.30 "Ѓажайыпсыњ". 19.00 "Саша-
таня". 19.55 "Адалиты". 20.25 "Уни-
вер". 21.00 "Интерны". 21.30 "Пат-
руль 2". 22.10 Ревю. 22.40 "Кішкен-
тай келін". 23.40 Екі езу. 0.00 Х.ф.
"Крепкий орешек".

Профилактика. 17.00 Х.ф. "Вре-
мя радости". 19.00 Q-елі. 19.30
"Ќараг‰л". 20.30 "‡зілген жапыраќ-
тар". 22.00 Человек-невидимка.
23.00 Т.с. "Секретные материалы".
0.00 Х.ф. "Маленькая Москва".

Профилактические работы. 17.00

КТК

ЕВРАЗИЯ
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Аяулы
арман". 10.50 "Ќазына". 11.45 Ай-
туѓа оњай. 12.30 "Жаныњда ж‰р жаќ-
сы адам". 13.00 Бірге тањдаймыз.
14.10 "Келін". 15.00 Єйел баќыты.
16.40 "Ж‰регім сізге аманат". 17.30
Жањалыќтар. 18.05 Жарќын бейне.
18.35 "Ж‰регім сізге аманат". 19.30
Жањалыќтар. 20.20 Айтуѓа оњай...
21.05 "Аяулы арман". 22.00 "Келін".
22.55 Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев.
23.30 "Ќыздар". 0.00 Жањалыќтар.
0.50 "Ќазына".

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Осколки".
11.00 Новости. 11.10 Магия кухни.
11.45 "Єр ‰йдіњ сыры басќа". 12.15
"Зєуре". 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Семейные мелодрамы". 14.10 "Ка-
тина любовь". 15.00 Новости. 15.10
"Ѓашыќ ж‰рек". 16.00 Жањалыќтар.

16.15 Біздіњ ‰й. 17.00 Новости. 17.15
"След". 18.00 Ќайсар жандар. 18.30
"Бажалар". 19.05 "Зєуре". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 Бетпе-бет. 21.00
Итоги дня. 21.30 "Осколки". 22.20
"След". 23.10 Жањалыќтар. 23.45
Арман ќанатында.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Даму діњгектері. 10.00 Но-
вости. 10.40 "Опережая выстрел".
11.30 Бірінші студия. 12.00 М.с.
12.20, 12.50, 13.55, 15.05, 17.25,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.
12.30 "530:630". 13.00 Жањалыќтар.
13.30 Новости. 14.00 "Бірінші ханым".
15.00 Келбет. 15.30 М.с. 16.00 "Же-
дел жєрдем". 16.50 Білгіштер бекеті.
17.10 "Єбілхайыр М±хаммед". 17.50
Жањалыќтар. 18.10 Сап т‰зе. 18.30
Новости. 19.00 Д.ф. "С. Ерубаев".
19.30 Первая студия. 20.00 Асар.
20.30 Жањалыќтар. 21.30 Новости.
22.10 "Опережая выстрел". 23.10
"Жедел жєрдем". 0.00 Жањалыќтар.

7.10 "Єлия". 8.00 Жањалыќтар.
9.00 "Красная королева". 10.00 "Ук-
раденная жизнь". 11.10 "Жетім
ж‰рек". 13.20 "Подари мне жизнь".
15.20 "Телетартыс". 17.00 "¦рлан-
ѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім ж‰рек".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
21.00 "Єлия". 22.00 "¦рланѓан таѓ-
дыр". 23.00 "Красная королева". 0.00
Новости. 0.30 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 9.20 Т±њѓыштар. 10.00 Ќай-
ырлы к‰н. 11.05 "М±ражай ќ±пияла-
ры". 12.10 ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ
идеялар. 13.00 Ќайырлы к‰н. 14.30
Летопись степи. 15.00 "Ќытай таби-
ѓаты". 16.00 TED: Идеи, достойные
распространения. 17.00 "М±ражай
ќ±пиялары". 18.00 Больше, чем лю-
бовь. 19.25 ¤мір. Театр. Кино. 22.00
Культпоход. 22.10 "Портреты заго-
ворили". 22.35 Фестиваль "Японс-
кая весна". 0.00 "Даниэль Деронда".

7.05 К‰лкі ойнаќ. 8.40 Екі езу.
9.00 Ревю. 9.25 "Сашатаня". 10.00
"Универ". 10.30 "Интерны". 11.00
Однажды в России. 12.00 "Адали-
ты". 12.30 "Патруль 2". 13.10 Ревю.
13.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 15.55
Ревю. 16.20 "Кішкентай келін". 17.30
"Ѓажайыпсыњ". 19.00 "Сашатаня".
19.55 "Адалиты". 20.25 "Универ".
21.00 "Интерны". 21.30 "Патруль 2".
22.10 Ревю. 22.40 "Кішкентай келін".
23.40 Екі езу. 0.00 Х.ф. "Вышиба-
лы".

7.40 "Ќараг‰л". 8.30 К‰нбастар.
9.00 "Непридуманная жизнь". 10.00
Смеяться разрешается. 12.00 Q-
елі. 13.15 "‡зілген жапыраќтар".
15.00 "Непридуманная жизнь".
16.00 "Чудотворец". 17.00 Х.ф. "Все
возможно". 19.00 Q-елі. 19.30
"Ќараг‰л". 20.30 "‡зілген жапыраќ-
тар". 22.00 Человек-невидимка.
23.00 "Секретные материалы". 0.00
"Чудотворец".

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

6.00 "Ризамын". 8.00 "К‰йеу
бала". 9.00 "Айна". 10.00 "1001 анек-
дот". 10.35 М.с. 12.00 "Ералаш".
13.00 Информбюро. 14.00 "Келіндер
бєйгесі". 15.00 "Айна". 16.00 Город-
ские легенды. 17.00 "Воронины".
17.50 "Мамочки". 19.00 "Ертугрул".
20.00 Информбюро. 21.00 "К‰йеу
бала". 22.00 "Жауж‰рек ерт±ѓрыл".
23.00 "Киелi неке". 23.50 Музыкаль-
ный час. 1.00 Х.ф. "Как малые дети".

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

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

7.05 К‰лкі ойнаќ. 8.40 Екі езу.
9.00 Ревю. 9.25 "Сашатаня". 10.00
"Универ". 10.30 "Интерны". 11.00 Од-
нажды в России. 12.00 "Адалиты".
12.30 "Патруль 2". 13.10 Ревю. 13.30
М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 15.55 Ревю.
16.20 "Кішкентай келін". 17.30
"Ѓажайыпсыњ". 19.00 "Сашатаня".
19.55 "Адалиты". 20.25 "Универ".
21.00 "Интерны". 21.30 "Патруль 2".
22.10 Ревю. 22.40 "Кішкентай келін".
23.40 Екі езу. 0.00 Х.ф. "Я, снова я
и Ирэн".

7.40 "Ќараг‰л". 8.30 К‰нбастар.
9.00 "Непридуманная жизнь". 10.00
Смеяться разрешается. 12.00 Q-елі.
12.30 Айна онлайн. 13.15 "‡зілген
жапыраќтар". 15.00 "Непридуманная
жизнь". 16.00 "Чудотворец". 17.00
Х.ф. "Улыбнись, когда плачут звез-
ды". 19.00 Q-елі. 19.30 "Ќараг‰л".
20.30 "‡зілген жапыраќтар". 22.00
Человек-невидимка. 23.00 "Секретные
материалы". 0.00 Х.ф. "Хочу ребен-
ка".

6.00 "Ризамын". 8.00 "К‰йеу
бала". 9.00 "Айна". 10.00 "1001 анек-
дот". 10.35 М.с. 12.00 "Ералаш".
13.00 Информбюро. 14.00 "Келіндер
бєйгесі". 15.00 "Айна". 16.00 Город-
ские легенды. 17.00 "Воронины".
17.50 "Мамочки". 19.00 "Ертугрул".
20.00 Информбюро. 21.00 "К‰йеу
бала". 22.00 "Жауж‰рек ерт±ѓрыл".
23.00 "Киелi неке". 23.50 Музыкаль-
ный час. 1.00 Х.ф. "Идеальное убий-
ство".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Осторожно, мошенники! 10.00
Жањалыќтар. 10.30 Кμкейтесті
с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00
"Хроники московского быта". 14.00
Baby Гид. 14.20 Ќылмыстыќ іс №.
14.30 В ладу с природой. 15.00 "Без
обмана". 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 Терри-
тория кино. 20.00 РТН. 20.30 Про-
Агро. 21.00 "Хроники московского
быта". 22.00 РТН. 22.30 Легенды

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

КТК

ЕВРАЗИЯ

31 АРНА

АЛАУ

7 АРНА

10.00 "1001 анекдот". 10.35 М.с.
12.00 "Ералаш". 13.00 Информбю-
ро. 14.00 Реалити-шоу "Келіндер
бєйгесі". 15.00 Т.с. "Айна". 16.00
Городские легенды. 17.00 "Ворони-
ны". 17.50 "Мамочки". 19.00 "Ертуг-
рул". 20.00 Информбюро. 21.00
"К‰йеу бала". 22.00 "Жауж‰рек ер-
т±ѓрыл". 23.00 "Киелi неке". 23.50 Му-
зыкальный час. 1.00 Х.ф. "Как трус-
ливый Роберт Форд убил Джесси
Джеймса".

6.30 М.ф. 9.00 РТН. 9.30 Baby
Гид. 10.00 Жањалыќтар. 10.30 Кμкей-
тесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00
"Другие. Дети Большой Медведицы".
14.00 Дело №. 14.10 Осторожно, мо-
шенники! 14.30 Маленькие путеше-
ствия по большому краю. 15.00 "Мой
герой". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жања-
лыќтар. 19.30 Ќазаќстан байтаќ μлке.
20.00 РТН. 20.30 Винтаж. 21.10 "Дру-
гие. Дети Большой Медведицы".
22.00 РТН. 22.30 "Емшан" - шопинг с
комфортом. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00
Панорама дня.

эфира. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Па-
норама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 Т.с. "Про-
шлым летом в Чулимске". 12.00
П@утina. 12.20 Басты патруль.
12.30 "Джодха жєне Акбар". 14.20
Судебные истории. 15.15 "Правда".
15.20 "Сваты 6". 16.45 "Родина".
17.50 Пусть говорят. 18.55 "Там, где
ты". 20.00 Новости. 21.00 "Ѓажайып
жан". 22.00 Жањалыќтар. 22.45
"Ѓажайып жан". 23.35 П@утina. 0.00
"Косатка".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Тихий Дон". 12.00 Новости.
12.40 Черный квадрат. 13.10 "Земс-
кий доктор. Возвращение". 15.20
"Барышня-крестьянка". 16.30 "Таѓ-
дырмен тартыс". 17.30 "Махаббат
м±њы". 18.30 Кμріпкел. 19.30 "Єйел
ќырыќ шыраќты". 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Наша правда.
22.45 Х.ф. "Пока еще жива". 0.30
"Балабол".

8.00 Доброе утро. 11.00 Т.с.
"Следственный комитет". 12.00
П@утina. 12.20 Басты патруль. 12.30
Т.х. "Джодха жєне Акбар". 14.00 Про-
филактические работы. 16.00. Уга-
дай мелодию. 16.40 Давай поженим-
ся. 17.50 Пусть говорят. 18.55 "Там,
где ты". 20.00 Новости. 21.00 "Ѓажай-
ып жан". 22.00 Жањалыќтар. 22.45
"Ѓажайып жан". 23.35 П@утina. 0.00
"Косатка".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.00 Другая правда. 11.00 Портрет
недели. 12.00 Новости. 12.40 Глав-
ная редакция. 13.20 Т.с. "Земский
доктор. Возвращение". 15.20 "Барыш-
ня-крестьянка". 16.30 "Таѓдырмен
тартыс". 17.30 "Махаббат м±њы". 19.00
"Махаббатта шек бар ма?" 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Ди-
агноз. 22.10 "Тихий Дон". 0.00 "Бала-
бол".

дой. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Пано-
рама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 "След-
ственный комитет". 12.00 П@утina.
12.20 Басты патруль. 12.30 "Джод-
ха жєне Акбар". 14.20 Судебные ис-
тории. 15.15 "Правда". 15.20 "Сваты
6". 16.45 Давай поженимся. 17.50
Пусть говорят. 18.55 "Там, где ты".
20.00 Новости. 21.00 "Ѓажайып жан".
22.00 Жањалыќтар. 22.45 "Ѓажайып
жан". 23.35 П@утina. 0.00 "Косат-
ка".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Тихий Дон". 12.00 Новости.
12.40 Диагноз. 13.20 "Земский док-
тор. Возвращение". 15.20 "Барыш-
ня-крестьянка". 16.30 "Таѓдырмен
тартыс". 17.30 "Махаббат м±њы".
19.00 "Махаббатта шек бар ма?"
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Черный квадрат. 22.10 "Тихий
Дон". 0.00 "Балабол".

Т.с. "Воронины". 17.50 Т.с. "Мамоч-
ки". 19.00 Т.с. "Ертугрул". 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 Т.с. "К‰йеу бала".
22.00 Т.с. "Жауж‰рек ерт±ѓрыл". 23.00
Т.с. "Киелi неке". 23.50 Музыкальный
час. 1.00 Х.ф. "Каникулы".

7.00 Разбудильник. 9.00-12.00
Профилактика. 12.00 ¤мір аѓымы.
13.00 Территория кино. 13.30 Терри-
тория происшествий. 14.00 Панора-
ма недели. 15.00 ПроАгро. 15.30 "7
передача". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
М.ф. 18.00 Б. Исаевтіњ концерті. 19.00
Жањалыќтар. 19.30 Ќоѓам жєне єйел.
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. 0.00 Панорама дня.

Профилактические работы 17.00
Жањалыќтар. 17.05 Угадай мелодию.
17.50 Пусть говорят. 18.55 Т.с. "Там,
где ты". 20.00 Новости. 21.00 Т.х.
"Ѓажайып жан". 22.00 Жањалыќтар.
22.45 "Ѓажайып жан". 23.35 П@утina.
0.00 Т.с. "Косатка".

Профилактика. 17.05 "Таѓдырмен
тартыс". 17.30 "Махаббат м±њы". 19.00
"Махаббатта шек бар ма?" 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Глав-
ная редакция. 22.20 Т.с. "Тихий Дон".
0.10 Т.с. "Балабол".
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Аяулы
арман". 10.50 "Біздіњ аѓай". 11.45
Айтуѓа оњай. 12.30 "Жаныњда ж‰р
жаќсы адам". 13.00 Бірге тањдаймыз.
14.10 "Келін". 15.00 Єйел баќыты.
16.40 "Ж‰регім сізге аманат". 17.30
Жањалыќтар. 17.55 Иман айнасы.
18.15 Жан жылуы. 18.35 "Ж‰регім
сізге аманат". 19.30 Жањалыќтар.
20.20 Айтуѓа оњай... 21.05 "Сєлем,
Ќазаќстан!" 22.30 "Келін". 23.30 Сіз
не дейсіз? 0.00 Жањалыќтар. 0.45
"Біздіњ аѓай".

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Осколки".
11.00 Новости. 11.10 Магия кухни.
11.45 "Єр ‰йдіњ сыры басќа". 12.15
"Зєуре". 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Семейные мелодрамы". 14.10 "Ка-
тина любовь". 15.00 Новости. 15.10
"Ѓашыќ ж‰рек". 16.00 Жањалыќтар.
16.15 "¤мір сабаќтары". 17.00 Ново-

21
сти. 17.15 "След". 17.55 Тур де Ха-
бар. 18.25 Сильные духом. 18.45
"Бажалар". 19.15 "Зєуре". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 Бетпе-бет. 21.00
Итоги дня. 21.30 "След". 22.10 Бокс.
"Астана Арланс" - "Caciques De
Venezuela". 0.10 "К‰н саќшылары".

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 "Опережая выстрел". 11.30
Бірінші студия. 12.00 М.с. 12.30 Вол-
шебный фонарь. 13.00 Жањалыќтар.
14.00 "Бірінші ханым". 15.00 Келбет.
15.30 М.ф. 16.00 "Жедел жєрдем".
17.00 Білгіштер бекеті. 17.20 Д.ф.
"Музыкант". 17.50 Жањалыќтар. 18.10
Аманат. 18.30 Новости. 19.00 Д.ф.
"С. Майќанова". 19.30 Первая сту-
дия. 20.00 Ќазына. 20.30 Жањалыќ-
тар. 21.30 Новости. 22.10 "Опере-
жая выстрел". 23.00 Телетриптих
"00.00". 0.00 Жањалыќтар.

7.10 "Єлия". 8.00 Жањалыќтар.
9.00 "Красная королева". 10.00 "Ук-
раденная жизнь". 11.10 "Жетім
ж‰рек". 13.20 "Подари мне жизнь".
14.35 Концерт. 15.40 "Байдыњ ќызы".
17.00 "¦рланѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім
ж‰рек". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "Єлия". 22.00 "¦рлан-
ѓан таѓдыр". 23.00 "Красная короле-
ва". 0.00 Новости. 0.30 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 8.10 Байтерек. 9.20 Наш
Казахстан. 10.00 Ќайырлы к‰н. 11.05
"М±ражай ќ±пиялары". 12.10 ТЕD:
Таратуѓа т±рарлыќ идеялар. 13.00
Ќайырлы к‰н. 14.20 Музей ќ±пияла-
ры. 14.45 "Экопия". 15.00 "Ќытай та-
биѓаты". 16.20 Перформанс. 17.00
"М±ражай ќ±пиялары". 18.00 Егіз
ж‰рек. 19.30 Сахна сырлары. 22.00
Опера "Русалка". 0.35 "Тарих тыл-
сымы".

7.05 К‰лкі ойнаќ. 8.40 Екі езу.
9.00 Ревю. 9.25 "Сашатаня". 10.00
"Универ". 10.30 "Интерны". 11.00
Однажды в России. 12.00 "Адали-
ты". 12.30 "Патруль 2". 13.10 Ревю.
13.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 15.55
Ревю. 16.20 "Кішкентай келін". 17.30
"Ѓажайыпсыњ". 19.00 "Сашатаня".
19.55 "Адалиты". 20.25 "Универ".
21.00 "Интерны". 21.30 "Патруль 2".
22.10 Ревю. 22.40 "Кішкентай келін".
23.40 Екі езу. 0.00 Х.ф. "Соломон
Кейн".

7.40 "Ќараг‰л". 8.30 К‰нбастар.
9.00 "Непридуманная жизнь". 10.00
Смеяться разрешается. 12.00 Q-елі.
12.30 Айна онлайн. 13.15 "‡зілген
жапыраќтар". 15.00 Х.ф. "Хочу ре-
бенка". 17.00 Измайловский парк.
19.30 Шай ішейк. 20.30 "‡зілген жа-
пыраќтар". 22.00 Вечерний Киев.
23.00 Stand Up. 0.00 Х.ф. "Игра пре-
столов".

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

6.00 "Ризамын". 8.00 "К‰йеу
бала". 9.00 "Айна". 10.00 "1001 анек-
дот". 10.35 М.с. 12.00 "Ералаш".
13.00 Информбюро. 14.00 "Келіндер
бєйгесі". 15.00 "Айна". 16.00 Город-
ские легенды. 17.00 "Воронины".
17.50 "Мамочки". 19.00 "Ертугрул".
20.00 Информбюро. 21.00 "К‰йеу
бала". 22.00 "Жауж‰рек ерт±ѓрыл".
23.00 "Киелi неке". 23.50 Музыкаль-
ный час. 1.00 Х.ф. "Грязная кампа-
ния за честные выборы".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Винтаж. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Л. Гурченко. Блеск и
отчаяние". 14.00 В ладу с природой.
14.20 Торговый дом. 14.30 Малень-
кие путешествия по большому краю.
15.00 "Мой герой". 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 Тіл
жєне ќоѓам. 20.00 РТН. 20.30 "7 пе-
редача". 21.00 "Л. Гурченко. Блеск
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7.00 Концерт. 8.00 Т.х. "Жања
ќоныс". 8.35 Агробизнес. 9.00
Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.40 Єзіл
єлемі. 12.30 Ас болсын! 13.15 Та-
быс сыры. 13.35 Айтыс. 17.15 Е.
Жањабергенованыњ концерті. 18.15
"Ќожа Ахмет Яссауи: даналыќ ілімі".
18.40 Т.х. "¤мірдіњ μзі новелла".
19.30 Жањалыќтар. 20.05 ‡здік
єндер. 21.00 Дара жол. 22.35 УЕФА.
ЕВРО-2016. 23.05 Жайдарман. 0.35
Жањалыќтар. 1.10 К.ф. "Он ‰шінші
жауынгер".

7.00 Тамаша. 8.10 Єсем єуен.
8.55 Магия кухни. 9.25 Х.ф. "Дорож-
ная банда "4 лапы". 11.00 М.с. 11.50
Сказка "Шестеро весь свет обойдут".
12.50 Орталыќ Хабар. 14.00 Ж±лдыз-
ды дода. 15.35 "Достыќ жєрмењкесі,
или Базар на улице Мира". 16.05
Х.ф. "Три тополя на Плющихе".

17.30 ¤. Айниязовтыњ шыѓармашы-
лыќ кеші. 19.40 Бенефис-шоу. 21.00
Жеті к‰н. 22.00 Бокс. "Астана Ар-
ланс" - "Caciques De Venezuela". 0.00
Т.х. "25 шаќырым". 1.40 "Отыз ±лыњ
болѓанша" спектаклі.

8.00 Жањалыќтар. 8.40 М.с. 9.00
Новости. 9.40 Д. Танатаровтыњ єн
кеші. 11.00 Біздіњ айтыс. 12.00 Те-
летриптих "00.00". 13.05 Єдемі-Ай.
14.05 Х.ф. "Кто вы, господин Ка?".
15.55 Концерт. 16.30 Сиќырлы кітап-
тар. 17.00 "Нояндар". 18.00 Талбесік.
18.30 Т.с. "Шулер". 19.30 Асар. 20.00
Бойт±мар. 20.20, 23.05 Телемаркет.
20.30 Ажар. 21.00 Арќа-аќпарат.
21.35 Х.ф. "Его время придет". 23.35
"Нояндар".

8.00 Жањалыќтар. 9.00 Суперпа-
па. 9.40 М.ф. 10.00 "Украденная
жизнь". 11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10

Х.ф. "Севгинатор 2". 15.10 Концерт.
17.00 "¦рланѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім
ж‰рек". 20.00 Біздіњ уаќыт. 21.00 Ел
аузында. 22.00 "¦рланѓан таѓдыр".
23.00 Концерт. 0.15 Х.ф. "Человек-
мотылек".

7.00 "Тарих тылсымы". 8.55 Д.с.
"Древние миры". 10.55 Золотая се-
редина. 11.30 Дала єуені. 12.15 ¤мір
жолы. 12.50 Астана кештері. 14.50
Концерт. 16.35 ¤мір. Театр. Кино.
18.00 Байтерек. 18.40 С. Жанпейі-
сованыњ шыѓармашылыќ кеші. 20.00
Х.ф. "У зеркала два лица". 22.10
Спектакль "Шєкєрім". 0.30 "Тарих
тылсымы".

7.05 К.ф. "Ќаќпа". 8.40 Екі езу.
9.00 Как это сделано. 9.30 Х.ф.
"Классный мюзикл". 11.40 М.с. 13.20
Ќазаќпыз ѓой. 13.40 Кμњілді таспа.
14.40 Екі езу. 15.00 М.ф. "Кунг-фу
Панда". 16.10 Х.ф. "Танцующий нин-

дзя". 18.00 К‰лкі ойнаќ. 18.30 Т.х.
"Достар". 19.30 Екі езу. 20.10 Од-
нажды в России. 21.00 Х.ф. "Ночь в
музее". 23.10 Х.ф. "Я - четвертый".
1.20 Комеди Клаб.

7.30 ¤мір ‰шін к‰рес. 8.30 Ше-
бербек аѓай. 9.00 Мой папа круче.
10.00 Х.ф. "Улыбнись, когда плачут
звезды". 12.00 Келесі кім? 12.30 То-
сын сиќыр. 13.00 Жан сырым. 13.30
А. Керімбекованыњ концерті. 15.00
Вечерний Киев. 16.10 Х.ф. "Удача
напрокат". 18.00 Т.х. "Шалѓайдаѓы
оќиѓа". 20.00 Шай ішейк. 21.00 Х.ф.
"Легенда о Брюсе Ли". 22.40 Х.ф.
"Питер. Лето. Любовь". 0.15 "Игра
престолов".

6.00 Єзіл студио. 8.00 Информ-
бюро. 9.00 "К‰йеу бала". 10.00 Го-
товим с Адель. 10.30 "Ералаш". 11.40
"Келіндер бєйгесі". 15.55 М.ф. "Синд-
бад: Легенда семи морей". 17.40 Х.ф.

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК
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7.00 Концерт. 7.20 Бокс. Г. Го-
ловкин - Д. Уэйд. 10.30 Б‰гінгі жек-
сенбі. 12.15 Аќсауыт. 12.50 "¤мірдіњ
μзі новелла". 13.35 "Сєлем, Ќазаќ-
стан!" 15.00 Бокс. Г.Головкин -
Д.Уэйд. 16.00 М.х. 16.50 "Бізде жал-
ѓыз Отан бар. Ол - ќасиетті Ќазаќ
жері". 17.10 Концерт. 19.00 Бокс.
Г.Головкин - Д.Уэйд. 20.00 Апта.
21.00 Ќ. Н±ртастыњ концерті. 23.20
УЕФА. ЕВРО-2016. 23.55 К.ф. "Шо-
ќан Уєлиханов". 1.30 Апта.

7.00 Тамаша. 8.15 Єсем єуен.
9.00 Жеті к‰н. 10.25 Тур де Хабар.
10.55 М.ф. 11.00 Х.ф. "Пятеро дру-
зей 2". 12.35 Сказка "Красная Ша-
почка". 13.35 Бенефис-шоу. 14.50
Н.Арзамас±лы шыѓармашылыќ кеші.
16.40 К.ф. "Кμшпенділер". 18.30
Ќызыќ times. 19.45 Ж±лдыздар ай-

тысады. 21.00 Жеті к‰н. 22.00 Х.ф.
"После прочтения сжечь". 23.40 "25
шаќырым". 1.30 "Махаббат туралы
ањыз" балеті.

8.00 Єуендер єлемі. 8.30 М.с.
9.20 Концерт. 10.35, 11.50, 13.55,
15.10, 16.55, 17.30, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 11.00 Біздіњ ай-
тыс. 12.00 "1001 история успеха".
12.30 Жылнамашылар. 13.00 Єдемі-
Ай. 14.00 "Серілер" тобыныњ кон-
церті. 16.30 М.ф. 17.00 "Нояндар".
18.00 Высота воли. 18.30 "Шулер".
19.30 Волшебный фонарь. 20.00
Этноєлем. 20.30 Вызов. 21.00 Арќа-
аќпарат. 21.40 Х.ф. "Транссибирс-
кий экспресс". 23.20 "Нояндар".

8.00 Суперпапа. 8.40 Концерт.
10.00 "Украденная жизнь". 11.10
"Жетім ж‰рек". 13.10 Х.ф. "Любовь,

может, это рай". 15.00 Х.ф. "Вос-
кресный папа". 17.00 "¦рланѓан таѓ-
дыр". 18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00
Избранное за неделю. 20.40 Репор-
тер представляет. 21.00 Той жыры.
21.20 Отбасы. 21.40 "Аналар". 22.00
"¦рланѓан таѓдыр". 23.00 Сырласу.
23.40 Х.ф. "Прости. Хочу на тебе
жениться".

7.00 "Тарих тылсымы". 8.55 Д.ф.
"Древние миры". 9.55 Біздіњ Ќазаќ-
стан. 11.20 Ученый совет. 12.30
¤мір жылы. 13.00 Жыршы-термеші-
лер байќауы. 14.55 Х.ф. "Чистое
небо". 16.40 "Кемел кењістік". 18.00
Бєйтерек. 18.40 Е. Єбдіхалыќованыњ
єн кеші. 20.25 Х.ф. "Разум и чув-
ства". 22.45 Сахна сырлары. 23.50
Спектакль "Ќамар с±лу". 1.30 "Ке-
мел кењістік".

7.05 М.ф. 8.15 Ќазаќпыз ѓой.

ЌАЗАЌСТАН
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"Смокинг". 19.40 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 22.00
"К‰йеу бала". 23.45 Х.ф. "Контину-
ум".

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 В ладу с природой. 10.00
Маленькие путешествия по боль-
шому краю. 10.20 Киноклуб. 11.00
"10 самых... Войны за наследство".
11.30 Неизведанный Казахстан.
12.00 Смех с доставкой на дом.
14.00 "Парыз". 15.30 Ќазаќстан бай-
таќ μлке. 16.00 ПроАгро. 17.00 "7
передача". 17.30 Пай-пай шоу.
18.30 ¤мір тынысы. 19.00 Ќылмыс-
тыќ іс №. 19.30 Baby Гид. 20.00
РТН Подробности. 20.50 Винтаж.
21.30 "Емшан" - шопинг с комфор-
том. 22.00 Легенды эфира. 22.30
"Парыз". 0.00 Территория происше-
ствий.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 Модный

приговор. 7.00 Идеальный ремонт.
8.00 Тањѓы пошта. 8.35 П@утina.
9.00 Смак. 9.40 Х.ф. "Кружева".
11.40 Фабрика грез. 12.00 "112.
Неделя". 12.25 "Єйел сыры...".
13.25 П@утina+. 14.25 "Открытие
Китая". 15.00 КВН. Высшая лига.
17.10 Т.с. "Провинциалка". 20.00
Первая программа. 21.00 "Провин-
циалка". 22.00 Кешкі кездесу. 23.10
Жањалыќтар. 23.50 Х.ф. "Легенда
№17".

7.05 Х.ф. "Неподдающиеся". 8.20
Массаѓан KZ. 9.00 КТК ќоржынынан.
10.00 Кривое зеркало. 12.00 Ново-
сти. 12.40 Наша правда. 13.45 Звез-
дная жизнь. 14.45 Х.ф. "Ко мне, Мух-
тар!". 16.30 Біздіњ концерт. 17.45 КТК
ќоржынынан. 19.00 "Єйел ќырыќ шы-
раќты". 20.00 Кμріпкел. 21.00 "Вер-
ните мне красоту". 22.00 Другая прав-
да. 23.00 "Я стесняюсь своего
тела". 0.40 Дорогая, мы убиваем
детей.

и отчаяние". 22.00 РТН. 22.30 Тай-
ны нашего кино. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.00 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 "Прошлым
летом в Чулимске". 12.00 П@утina.
12.20 Басты патруль. 12.30 "Джодха
жєне Акбар". 14.20 Ж±ма уаѓызы.
14.35 Первая помощь. 15.15 "Прав-
да". 15.20 Х.ф. "Свадьба в Малинов-
ке". 17.35 Жди меня. 18.40 Лотерея
"Автокуш". 18.50 Поле чудес. 20.00
Новости. 21.00 "Ѓажайып жан". 22.00
Жањалыќтар. 22.45 "Ѓажайып жан".
23.35 КВН. Высшая лига.

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 Т.х. "Алан болма, жаным".
10.10 Х.ф. "Паутинка бабьего лета".
12.00 Новости. 12.40 Наша правда.
13.40 "Земский доктор. Возвраще-
ние". 15.20 "Барышня-крестьянка".
16.30 "Таѓдырмен тартыс". 17.30 "Ма-
хаббат м±њы". 18.30 Кμріпкел. 19.30
"Єйел ќырыќ шыраќты". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Наша
правда. 22.45 Х.ф. "Кома".

7 АРНА

9.00 Х.ф. "Танцующий ниндзя".
10.40 М.ф. 11.00 М.ф. "Игорь".
12.40 Х.ф. "Ночь в музее". 14.50
Х.ф. "Я - четвертый". 17.20 Кμњілді
таспа. 18.00 Т.х. "Достар". 20.00
Экстрасенсы ведут расследование.
21.00 Х.ф. "Предложение". 23.10
Ќμњілді таспа. 0.00 Х.ф. "Обитель
зла 3".

7.00 Епті саусаќтар. 7.30 А.Ке-
рімбекованыњ концерті. 9.00 М.ф.
10.20 Измайловский парк. 12.00 Шай
ішейік. 13.00 К.ф. "Ѓашыќ ж‰рек".
15.30 Премия МузТВ. Лучшее. 18.00
"Шалѓайдаѓы оќиѓа". 20.00 Жан сы-
рым. 20.30 Один в один. 23.30 Ке-
лесі кім? 0.00 Х.ф. "Легенда о Брю-
се Ли".

6.00 Єзіл студио. 6.30 М.ф. "Звез-
да Лоры". 8.00 "К‰йеу бала". 10.00
"Бурабай єзіл фест-2016". Зимние

игры. 11.20 "Ералаш". 12.00 М.ф.
"Синдбад: Легенда семи морей".
13.50 Х.ф. "Смокинг". 15.50 Х.ф. "Кон-
тинуум". 18.15 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 20.00 "К‰йеу
бала". 21.50 "Бурабай єзіл фест-
2016". Зимние игры. 23.00 Х.ф. "Ра-
боторговля".

7.00 М.ф. 9.00 Панорама неде-
ли. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 Легенды эфира.
11.30 Тайны нашего кино. 12.00 Про-
Агро. 12.30 РТН Подробности. 13.20
Винтаж. 14.00 "Парыз". 16.00 ¤мір
тынысы. 17.00 Территория происше-
ствий. 17.30 Киноклуб. 18.00 Неиз-
веданный Казахстан. 18.30 Терри-
тория кино. 19.00 "Советский кос-
мос: четыре короля". 20.00 "10 са-
мых... Войны за наследство". 20.30
"7 передача". 21.00 Пай-пай шоу.
22.00 "Парыз". 0.00 История болез-
ни. Алкоголизм.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 Модный
приговор. 7.00 Идеальный ремонт.
7.50 Жањалыќтар. 8.25 П@утina. 8.45
Воскресные беседы. 9.00 Здоровье.
10.10 Казлото. 10.50 Поле чудес.
12.00 Большой патруль. 12.25 "Єйел
сыры...". 13.25 Кешкі кездесу. 14.50
Что? Где? Когда? 16.05 Добрый ве-
чер, Казахстан! 17.10 Х.ф. "Потому
что люблю". 21.00 Аналитика. 22.00
П@утina+. 22.55 Єн дария. 23.45 Без
страховки.

7.05 М.ф. 7.40 Біздіњ концерт.
8.50 Баланыњ ісі шала. 9.30 Х.ф.
"Сильная слабая женщина". 11.30
Х.ф. "Один на всех". 15.10 КТК-да
Ќабатов. 16.35 ТойBestStar. 18.00
КТК ќоржынынан. 18.30 Єйел ќырыќ
шыраќты. 19.30 Кμріпкел. 20.30 Экс-
перимент. 21.00 Портрет недели.
22.10 Х.ф. "Стикс". 23.50 Смотреть
всем! 1.30 Кμріпкел.

 Такси
ж‰ргізушісіне

шабуыл жасалды

Сарыкμл ауданында жыл басынан
бері такси ж‰ргізушілеріне 3 рет
шабуыл жасалды. Соњѓысы 8 сєуір
к‰ні кешкі саѓат 20.00 шамасында
болды.

Жас такси ж‰ргізушісі кезекті тапсырысына
бет алады.  Ол орталыќтаѓы  "Vikka" д‰кенініњ
жанына жете бергенде, оны ВАЗ-21099 мар-
калы автокμлігі ќуып жетіп, сигнал беріп тоќ-
татады. Машинаныњ ішінен т‰скен екі бейта-
ныс жігіт таксистіњ машинасына мініп алып,
к‰ш кμрсетіп, аќша талап етеді. Осылайша
жєбірленушініњ екі к‰ндік табысын тартып
алып, табандарын жалтыратќан.

Сарыкμл АІІБ мєліметінше, б±л оќиѓа бой-
ынша ќос к‰дікті ќ±рыќталып, ќылмыстыќ іс
ќозѓалды.

Сарыкμл ауданы.

ОЌИЃА

Жаѓдай баќылауда
Облыстыќ су тасќынына ќарсы штабќа саѓат сайын аймаќтыњ бар-

лыќ ќауіпті μњірлерінен аќпарат т‰сіп отырады. Облыста су тасќыны
жаѓдайы баќылауѓа алынѓан, мониторинг т±раќты т‰рде ж‰ргізілуде.

Ќостанай-2 шаѓын ауданында, сонымен ќатар Федоров ауданы
аумаѓында тасќын суларды сору бойынша ж±мыстар жалѓасуда. Су
басќан μњірде 3 т±рѓын ‰й мен 19 аула бар. Ќ±тќарушылар мен μрт
сμндірушілер су басќан μњірде ќалѓан т±рѓындарѓа кμмек кμрсетуде.
Ж±мысќа Ќостанай облысыныњ ТЖД жеке ќ±рамыныњ 6 адамы, 1
мотопомпа мен 2 бірлік техникасы, Батыс Ќазаќстан ќ±тќарушыла-
рыныњ к‰штері мен ќ±ралдары – 6 бірлік техника, 7 мотопомпа, 36
адам, сонымен ќатар жергілікті атќарушы органдар мен мердігерлік
±йымдардыњ 2 бірлік техникасы, 1 мотопомпа, 8 адамы ж±мылды-
рылды.

Тасќын су облыстыќ мањызы бар Ќостанай-Введен автокμлік жо-
лыныњ 52, 58 жєне 71 шаќырымындаѓы тас жолды б±зып кетті. Б±л
жерлерде ескерту белгілері, дабыл баѓаналары мен бекеттер ќой-
ылды. Ж±мыскерлер жол бетіне ќ±м себу ж±мыстарын орындауда.
Тєуліктік патруль ж‰ргізілуде. Су тасќыны орындарында С¤АЖЌЖ,
Батыс Ќазаќстан облысыныњ ТЖД, жол ќызметі бригадалары ке-
зекшілік атќаруда.

Введен тас жолыныњ 58 шаќырымында Солт‰стік ¤АЖЌЖ ќыз-
меткерлері резењке ќайыќпен ќатты су аѓысына ќарамастан, шалѓай
ауылдан аяѓы ауыр єйелді алып μтті. Оларды ќ±тќарушылар мен
дєрігерлер к‰тіп алды.  Операция сєтті μтті.
  Ќостанай облысыныњ ТЖД   мемлекеттік тіл жєне аќпарат тобы.

Алаяќќа алданѓандар
болса...

2012 жылдыњ ќарашасы -–2013 жылдыњ
наурызы аралыѓында К.Ибраев тергеумен
єзір аныќталмаѓан  т±лѓалармен ќосылып
Ќостанай ќаласында (Гоголь кμшесі, 79 А,
205 офис) "Респект" ЖШС консалтингтік
компаниясын ќ±рѓан болатын. Б±л топ
адамдардыњ сеніміне кіру жєне алдау
жолымен облыстыњ 200-ден астам
т±рѓыныныњ аќшасын иемденіп кетті.

Сондай-аќ, тергеу Ибраевтіњ Ќостанайда ѓана
емес, еліміздіњ басќа μњірлерінде де   компанияныњ
филиалдарын ќ±рып, басќаныњ есебінен зањсыз бай-
ып, талайларды таќырѓа отырѓызѓанын аныќтады.

Алаяќтыќ фактілерініњ негізінде ќылмыстыќ істер
ќозѓалып, бір μндіріске біріктірілді. Ќазір іс  ЌР ІІМ тер-
геу департаментініњ тергеуінде.

Алаяќтарѓа алданѓандар болса, Ќостанай ќаласы
ішкі істер басќармасыныњ тергеу бμліміне мына те-
лефондар бойынша хабарласуларына болады:
52-60-58, 52-68-14, 54-34-10, 52-60-54.

Руслан
      ЄЛКЕЕВ

СУ ТАСЌЫНЫ
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Казахско-турецкий лицей
объявляет набор учащихся 6-х классов.

Прием документов до 23 апреля.
Тел.: 55-04-11.

г. Костанай, ул. Герцена, 31.

Ќазт±тынуодаѓы Ќостанай экономика колледжі мектептердіњ,
лицейлердіњ, гимназиялардыњ  2016 жылы оќу бітіруші

т‰лектерін 2016 жылдыњ  16 сєуірінде  саѓ. 14.00-те
Ашыќ есік к‰ніне  шаќырады.

Біздіњ мекенжайымыз:
Ќостанай ќаласы, Єл-Фараби дањѓылы, 99

 тел. 56-81-45,56-82-05, 56-81-62.
E-mail: kekk.kst@mail.ru

Костанайский экономический колледж Казпотребсоюза
(бывший кооперативный) приглашает выпускников школ,

лицеев, гимназий  2016 года
на  День открытых дверей,

который состоится 16 апреля 2016 года в 14.00 часов.

Наш адрес: г.Костанай, пр. Аль-Фараби, 99
контактные телефоны:  56-81-45,56-82-05, 56- 81-62.

E-mail: kekk.kst@mail.ru.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ
білім басќармасы" ММ бос лауа-
зымѓа орналасуѓа конкурс жария-
лайды: Ќостанай облысы єкімдігі
білім басќармасыныњ "Н.Ќ±лжанова
атындаѓы Торѓай гуманитарлыќ кол-
леджі" коммуналдыќ мемлекеттік
ќазыналыќ кєсіпорынныњ директо-
ры  (Арќалыќ ќ, Абай дањѓылы, 23,
т.8 (71430) 71462.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты
60 347 тењгеден 72 204 тењгеге дейін.

Лауазымдыќ міндеттері: Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањнамасы-
на жєне білім беру ±йымыныњ жар-
ѓысына сєйкес оќу-єдістемелік,
ѓылыми-єдістемелік, єкімшілік-ша-
руашылыќ жєне ќаржы-экономика-
лыќ ќызметіне басшылыќ жасайды.

Оќу ж±мыс жоспарлары мен баѓ-
дарламаларын, оќу процесініњ кес-
тесін, ішкі тєртіп ережесін бекітеді.
Білім беру ±йымыныњ басќару ќ±ры-
лымын, штаттыќ кестесін, ќызмет-
керлерініњ лауазымдыќ н±сќаулыќ-
тарын бекітеді. Білім алушылардыњ
контингентін ќалыптастырады, олар-
дыњ єлеуметтік ќорѓалуын ќамтама-
сыз етеді. Техникалыќ жєне кєсіптік
білім беру ±йымдарында ќоѓамдыќ
тамаќтандыру, медициналыќ ќыз-
мет кμрсету ±йымдарыныњ ж±мыс
істеу жєне олардыњ ж±мысына ба-
ќылауды ±йымдастыру ‰шін ќажетті
жаѓдайлармен ќамтамасыз етеді.

Ж±мыс берушілермен жєне єлеу-
меттік єріптестермен ж‰ргізілетін
ж±мысты ‰йлестіреді. Ќолда бар
м‰ліктер мен ќ±ралдарѓа билік
ж‰ргізеді, оќу-материалдыќ базаны
толтыруды жєне оныњ есебі мен
саќталуын, санитарлыќ-гигиеналыќ
ережелер тєртібініњ саќталуын ќам-
тамасыз етеді. Материалдыќ-техни-
калыќ базаны ќайта жараќтауды
жєне ќайта ќ±руды ±йымдастырады.
Педагогикалыќ кењестіњ ж±мысын

басќарады. Білім беру ±йымыныњ
оќыту ќызметініњ саласын д±рыс
±стау жєне кењейту маќсатында ин-
новациялыќ білім технологияларын
енгізуді жєне тартуды ќамтамасыз
етеді.

Кадрларды іріктеу мен орналас-
тыруды ж‰зеге асырады, педагоги-
калыќ жєне тєрбие процесініњ ќажетті
дењгейін ќамтамасыз етеді, олардыњ
біліктілігі мен кєсіби шеберлігін арт-
тыру ‰шін жаѓдай жасайды.

‡здіксіз кєсіптік оќыту жμнінде
білім беру ±йымдарымен бірлескен
ж±мыс бойынша жалпы басшылыќ-
ты ж‰зеге асырады.

Ж±ртшылыќпен байланысты
ќамтамасыз етеді, ата-аналармен
(олардыњ орнын басушы адамдар-
мен) ж‰ргізілетін ж±мысты ‰йлесті-
реді. Жоѓары т±рѓан, ќоѓамдыќ жєне
μзге де ±йымдарда білім беру ±йы-
мыныњ м‰ддесін білдіреді.

Єлеуметтік серіктестік жєне ха-
лыќаралыќ ынтымаќтастыќты ке-
њейту жμніндегі шараларды ж‰зеге
асырады. Уєкілетті органѓа (ќ±рыл-
тайшыѓа) оќу, ѓылыми жєне ќаржы-
лыќ ќызмет нєтижелері туралы жыл
сайынѓы есепті ±сынады. Ењбекті
ќорѓау, техникалыќ ќауіпсіздік
жμніндегі зањнамалыќ жєне μзге де
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілер талап-
тарын орындауды ќамтамасыз етеді
жєне ќауіпсіз ењбек етуге жаѓдай жа-
сайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: жоѓары
білім, білім беру ±йымындаѓы неме-
се оќу орныныњ бейініне сєйкес
±йымдарда басшы лауазымда
ењбек μтілі 5 жылдан кем болмауы
тиіс.

Бос лауазымѓа орналасуѓа
‰міткерлер ‰шін єњгімелесу баѓдар-
ламасы мыналарды ќамтиды:
Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, Ќазаќстан Республи-

касыныњ Азаматтыќ  Кодексін,
Ќазаќстан Республикасыныњ Салыќ
Кодексін , Ќазаќстан Республикасы-
ныњ "Білім туралы", "Мемлекеттік
кєсіпорын туралы", "Сыбайлас жем-
ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы тіл
туралы" зањдарын, білім беруді да-
мытудыњ мемлекеттік баѓдарлама-
ларын, білім алушылардыњ білім
жєне тєрбие беру мєселелері бой-
ынша басќа да нормативтік-
ќ±ќыќтыќ актілерін; педагогика жєне
психология негіздерін, ќазіргі педа-
гогтік ѓылым мен тєжірибе жетістік-
терін; басќарудыњ инновациялыќ
єдістерін; экономика негіздерін,
ќаржы-шаруашылыќ мєселелерін;
ќ±ќыќ негіздерін, ењбек туралы зањ-
наманы, ењбекті ќорѓау, техника
ќауіпсіздігі жєне μртке ќарсы ереже-
лер мен нормаларын.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар: конкурсќа ќатысу тура-
лы μтініш, мемлекеттік жєне орыс
тілдерінде т‰йіндеме, еркін нысанда
жазылѓан μмірбаян, білімі туралы
ќ±жаттардыњ кμшірмелері, ењбек
кітапшасыныњ (ол болѓан кезде) не-
месе ењбек шартыныњ кμшірмесі не
соњѓы ж±мыс орнынан ж±мысќа
ќабылданѓаны жєне ењбек шарты-
ныњ тоќтатылѓаны туралы б±йрыќ-
тардыњ кμшірмелері, денсаулыѓы
туралы белгіленген нысандаѓы аныќ-
тама.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі ту-
ралы хабарландыру соњѓы б±ќара-
лыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ ресми
басылымында жарияланѓан сєттен
бастап 15 к‰нтізбелік к‰нніњ
ішінде  Ќостанай облысы єкімдігініњ
білім басќармасына, мына мекен-
жай бойынша ±сынылуѓа тиіс: Ќос-
танай ќ., Майлин к., 2А, 202  каби-
неті, аныќтама ‰шін телефон:
39-46-47.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Ќостанай облысыныњ кєсіпкерлер палатасы "Бизнестіњ жол карта-
сы–2020" Бизнесті дамыту мен ќолдаудыњ бірыњѓай баѓдарламасыныњ
"Кєсіпкерлікті ќолдаудыњ ќаржылыќ емес шаралары" тμртінші баѓыты
аясында ж±мыс істейтін кєсіпкерлік ќызметті ж‰ргізуге сервистік ќол-
дауды ±сыну туралы хабарлайды.

Ќызметтер мына т‰рлер бойынша кμрсетіледі:
– Бухгалтерлік жєне салыќтыќ есеп ж‰ргізумен, сондай-аќ статис-

тикалыќ есептілікті жасаумен байланысты кμрсетілетін ќызметтер;
– Кедендік рєсімдер бойынша кμрсетілетін ќызметтер;
– Менеджмент ж‰йелерін енгізу жμніндегі барлыќ процессті толыќ

с‰йемелдеу жєне консультация беру;
– Зањгерлік ќызметтер кμрсету;
– Маркетинг мєселелері бойынша ќызметтер;
– Аќпараттыќ технологияларѓа ќызмет кμрсету саласындаѓы кон-

сультациялар;
– Мемлекеттік сатып алуѓа, ±лттыќ компаниялар мен жер ќойнауын

пайдаланушылардыњ сатып алуына байланысты кμрсетілетін ќызмет-
тер;

– Менеджмент мєселелері жμніндегі ќызметтер.
Сервистік ќолдау экономиканыњ барлыќ секторларында єрекет

ететін шаѓын жєне орта кєсіпкерлік субъектілеріне μтеусіз негізде ±сы-
нылады.

Ќызметтерді алу ‰шін Ќостанай облысы Кєсіпкерлер палатасыныњ
(Ќостанай ќ., Єл- Фараби дањѓ., 116 ‰й, 1 ќабат) Кєсіпкерлерге ќызмет
кμрсету орталыѓына (КЌКО) немесе "Даму" Кєсіпкерлікті дамыту ќоры"
АЌ μњірлік филиалыныњ ЌЌКО (Єл-Фараби дањѓ., 65 ‰й, Бизнес-орта-
лыќ ѓимараты), сондай-аќ Ќостанай облысы Кєсіпкерлер палатасыныњ
аудандыќ орталыќтарындаѓы жєне моноќалалардаѓы филиалдарыныњ
жанындаѓы Кєсіпкерлікті ќолдау орталыќтарына ж‰гіну ќажет.

Толыѓыраќ аќпаратты мына телефон бойынша алуѓа болады:
8 (7142) 39 42 08 (ішк. 3914).

Елембаева Замзаг‰л Сейтжановна – М±ратов ¤скелен Сабыровичтіњ сенімді
т±лѓасы кепілдік м‰лікті  соттан тыс μткізу тєртібімен  келесі м‰ліктіњ сауда
μткізілетіні туралы хабарлайды:

Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданы, Каменурал селолыќ округі аумаѓын-
да орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан  кадастрлік нμмірі 12-
185-033-087,  μлшемі  89,0 га,   бμлінетін жер теліміне 24.01.2050 жылѓа
дейінгі мерзімге  жер пайдалану ќ±ќыѓы.

Сатып алу баѓасы  сауда μткізілген сєттен бастап 10 к‰нтізбелік к‰нніњ
ішінде енгізіледі. Сауда 2016 жылѓы 29 сєуір саѓ. 10.00-де мына мекенжайда
болады: Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданы, Каменурал селосы, Озерная
кμшесі, 5 ‰й.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2016 жылѓы 28 сєуір саѓат 18.00-ге  дейінгі мер-
зімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы,
Мењдіќара ауданы, Каменурал селосы, Озерная кμшесі, 5 ‰й, аныќтама ‰шін
тел.: 8-71-42-26-51-01.

 Чемурзиев Муса Хаджибикарович
– Ѓалиев Орынтай М±хамеджано-
вичтіњ сенімді т±лѓасы  кепілдік м‰лікті
соттан тыс μткізу тєртібімен  келесі
м‰ліктіњ сауда μткізілетіні туралы ха-
барлайды:

№1 лот: Ќостанай облысы, Федо-
ров  ауданы, Воронеж селолыќ округі
аумаѓында орналасќан шаруа ќожа-
лыѓын ж‰ргізуге арналѓан  кадастрлік
нμмірі 12-191-037-580,  μлшемі  113,4
га, оныњ 113,4 гектары жыртылѓан
жер, бμлінетін жер теліміне 01.11.2050
жылѓа дейінгі мерзімге  жер пайдала-
ну ќ±ќыѓы.

№2 лот: Ќостанай облысы, Федо-
ров  ауданы аумаѓында орналасќан
шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан
кадастрлік нμмірі 12-191-035-307,
μлшемі  72,1 га, оныњ 72,0 гектары
жыртылѓан жер, 0,1 гектары жол,
бμлінетін жер теліміне   жер пайдала-
ну ќ±ќыѓы.

№3 лот: Ќостанай облысы, Федо-
ров  ауданы, Баннов селолыќ округі
аумаѓында орналасќан шаруа ќожа-
лыѓын ж‰ргізуге арналѓан  кадастрлік
нμмірі 12-191-028-032,  μлшемі  60,5
га, оныњ 60,0 гектары жыртылѓан жер,
бμлінетін жер теліміне 21.05.2051
жылѓа дейінгі мерзімге  жер пайдала-
ну ќ±ќыѓы.

Сатып алу баѓасы  сауда μткізілген
сєттен бастап 10 к‰нтізбелік к‰нніњ
ішінде енгізіледі. Сауда 2016 жылѓы
28 сєуір саѓ. 10.00-де мына мекен-
жайда болады: Ќостанай облысы, Фе-
доров ауданы, Федоров с., Луговая
кμшесі, 47 ‰й.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2016
жылѓы 27 сєуір саѓат 18.00-ге  дейінгі
мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналас-
ќан жерінде ќабылданады: Ќостанай
облысы, Федоров ауданы, Федоров
с., Ленин  кμшесі, 34 ‰й, 1 пєтер,  аныќ-
тама ‰шін тел.: 8-705-701-76-25.

 ЕСКЕ АЛУ

Еске алу
С‰йікті ±лымыз, ќымбатты бауырымыз, асыл жар,

ардаќты єке Тулеубаев Ємірхан Ќарсаќ±лыныњ
μмірден μткеніне бір жыл болып ќалды.

Єттењ, мањдайѓа сыймай кетті. Алдына ќойѓан
арман-маќсаттары кμп еді-ау, біраќ амал не, с±м ажал
арамыздан ќас-ќаѓым сєтте алып кетті. ¤кініш
μзегімізді μртеп,  "жатќан жеріњ жарыќ болсын, има-
ныњ жолдас болсын" деп еске аламыз.

Ањсаймыз, іздейміз де егілеміз,
Ортамызда жоѓыњды сезінеміз.
Б±л д‰ниеден кμрмеген ќызыѓыњды
О д‰ниеден табарсыњ деп тілейміз.

Саѓынышпен еске алушылар: анасы,
бауырлары, жары,  балалары, жиендері.

 * * *
Науырзым ауданыныњ Раздольный ауылында 23 сєуір к‰ні саѓат 12.00-де

Тулеубаев Ємірхан Ќарсаќ±лыныњ  д‰ниеден μткеніне бір жыл толуына бай-
ланысты ас беріледі.

Ќайыржан Шайза±лы
Торѓай μњірініњ біртуар азаматтарыныњ

бірі, ауылшаруашылыќ саласыныњ білікті
±йымдастырушысы, табанды басшы,
‰лкен ж‰ректі, адамгершілігі мен кењпей-
ілдігімен алдыњѓы аѓаларын сыйлап, со-
њынан інілерін ерте білген, ±рпаќ тєр-
биелеп, ер жеткізген, т±тастай елдіњ игілігі
‰шін тер тμккен азамат Ќайыржан Шай-
за±лы 73 жасында д‰ниеден озды.

Ќайыржан Шайза±лы 1943 жылы 10 нау-
рызда Ќостанай облысыныњ Жанкелдин
ауданы Торѓай селосында д‰ниеге келді.
1960 жылы селодаѓы Ы.Алтынсарин
атындаѓы ќазаќ орта мектебін, 1967 жылы
Алматы зоотехниялыќ-малдєрігерлік институтын тємамдады.
Ењбек жолын Жанкелдин ауданы "Торѓай" кењшарында бас мал-
дєрігері  ќызметінен бастады. 1971 жылы аудандыќ ауыл шаруа-
шылыќ басќармасыныњ бас малдєрігері ќызметіне жоѓарылады.
Аудан басшылары ењбектегі ерекше ±йымдастыру ќабілетін ес-
керіп, 1979 жылы μзі ењбек жолын бастаѓан "Торѓай" кењшарына
директор етіп таѓайындады. Ол басќарѓан жылдары кењшар мал
санын кμбейту мен бау-баќша μсіруде жоѓары кμрсеткіштерге жетті.
Ауданда алѓаш болып село орталыѓындаѓы мєдени орындар мен
білім ошаѓы орталыќтандырылѓан жылу ж‰йесіне ќосылды. Осы
кењшарѓа ±заќ  жылдар жетекшілік жасаѓан замандасымыз "Би-
дайыќ" ауылдыќ кењесініњ тμраѓасы,  аудандыќ салыќ бμлімініњ
бас маманы ќызметтерін абыроймен атќарып, ењбек демалысы-
на шыќты. Оныњ ауылшаруашылыѓына жасаѓан ењбегі мемлекет
тарапынан жоѓары марапаттарѓа ие болды. Ќайыржан Шайза-
±лыныњ ±заќќа созылѓан науќастан ќайтыс болуына байланысты
марќ±мныњ отбасы мен туѓан-туыстарыныњ ќайѓысына ортаќта-
сып  кμњіл айтамыз.

К.Мусин, К.Бекболатов, О.Хасенов, Б.Тілеубаев, М.Ќасы-
мов, С.Т±рѓынбеков, Ѓ. Ж‰збаев, Ќ.Сєрсенгелдин, К.Ыбы-
раев, Е.Ысќаќов, Ж.Шайманов, Б.Шыњѓысов, А.Сарыбаев.

Кμзіме кμрінетін Дара жандай,
Халыќтыњ кєдесіне жараѓандай,
Ќасында Райxаны  Ќайыњ болса,
 Ќайыржан жігіт еді  Ќараѓайдай.

Дегенім жєй тењеу ѓой "ќараѓайдай",
Жан еді бір батырѓа балаѓандай.
Ерлігін санамалап айта берсем,
Ел ж‰гін кμтеретін ќара нардай.

Бар еді  бойда Ќуат,  айбыныњ да...
Райxан, берілмеші ќайѓы-м±њѓа.
Жарасќан ќос аќќудай ж±п едіњдер,
Дариѓа-ай, сыњар ќалдыњ

айдыныњда.

К‰й кешіп, ыстыќ жазда,
ќатты ќыста,

Ќайыржан жол кμрсетіп,

Ќайыржанѓа соњѓы сμз
(Райxанды ж±бату)

айтты н±сќа.
Тар жерде жаќсы сμзді тауып кетіп,
Ќалжыњѓа шебер еді... ќаќтыѓысќа.

Болѓан соњ бір б±таѓы  бір атаныњ,
Жырыммен Райxанды ж±батамын.
¤згеден μзіњ де ерек кμрінесіњ,
Саќтаѓан бабалардыњ д‰р атаѓын.

Кμњілдіњ кμп болѓанмен к‰рсінуі,
Кісініњ таусылмайды тіршілігі...
Торыќпа, Райxаным, ќайран ќ±рдас.
Торѓайдыњ μзіњ едіњ бір с±луы.

Толтырѓан т±ла бойын ерлік  ізге,
Торѓайдай дала бар ма жер ж‰зінде,
Тілейік ±рпаѓыныњ амандыѓын,
Ер ќайда Ќайыржандай енді бізге?!

Серік Т¦РЃЫНБЕК¦ЛЫ.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ 2016
жылѓы 4 наурыздаѓы  № 99 "Мемле-
кеттік сатып алуды ±йымдастыруды
жєне ж‰ргізуді мемлекеттік сатып алу-
ды бірыњѓай ±йымдастырушы орындай-
тын ж±мыстарды айќындау туралы"
ќаулысына μзгерістер енгізу туралы"

ќаулы жобасыныњ мєтіні
Ќостанай облысы єкімдігініњ ресми ин-

тернет-ресурсыныњ (www.kostanay.gov.kz)
"НЌА" бμлігінде орналастырылѓан.

Текст проекта постановления
"О внесении изменений в постанов-

ление акимата Костанайской области
от 4 марта 2016 года № 99 "Об опре-
делении работ, по которым организа-
ция и проведение государственных
закупок выполняются единым органи-
затором государственных закупок"
размещен на официальном интернет-
ресурсе Акимата Костанайской об-
ласти (www.kostanay.gov.kz) в разде-
ле "НПА".

Утеряны Устав, свидетельство о госрегистрации юридического лица, сви-
детельство РНН, статкарточка, печать ТОО "Грапро Корал", считать недей-
ствительными.
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КӨРГЕН  КӨЗДЕ  ЖАЗЫҚ  ЖОҚ

ТІЛІМ – тілім-тілім

Жандос 
        ЖҮСІПБЕК

Ана тіліміздегі қате жазбалар, мү-
гедек мәтіндер, сақау аудармалар Қо-

станай көшелерінен «қазақпын» деген кез 
келген жанның көзіне қиындықсыз ұшыра-

сады. Жасыратыны жоқ, көбіміз аса тұрпайы 
көрініп тұрмаса, анау-мынау ағаттыққа мән бере 
қоймаймыз. Тағы бір өкініштісі, «жауыр болған 
жонынан» қанша қамшыласақ та, осы кертарт-
па кемшілігіміздің ілгерілегенін байқаған жоқпыз. 
Керісінше, қатпарлы қала ішімен «жүре берсең, көре 
бересің» үсті-үстіне... Қоғамға ой салар, пікір туды-
рар деген ниетпен, ресми сайтымыздағы «Көрген 
көзде жазық жоқ» айдарына қате жазбаларды 
жариялауды жалғастырып жатырмыз. Бүгін 
газет оқырмандарының да назарына бір топ 

суретті  ұсынуды жөн санадық. Ал, ешқан-
дай нұсқамасыз берудегі мақсат – ана 

тілдегі ағаттықтардың қай жерден 
кеткенін табуға бірге үңіліп 

көрсек  деген ниет.



Жақында Қостанай мемлекеттік педа-
гогикалық институт студенттері Тараз 

мемлекеттік педагогикалық институты қабы-
рғасында  өткен ҚР жоғары оқу орындары сту-
денттерінің арасында 5В011400-«Тарих» ма-
мандығы бойынша VIII республикалық пәндік 
олимпиадасында «Ең үздік ғылыми жоба» ата-
лымымен және ІІ дәрежелі мақтау қағазымен 
марапатталды. Бұл дүбірлі додаға республика-
ның 18 жоғары оқу орнының студенттері қатыс-
ты. Қостанай мемлекеттік педагогикалық инс-
титут атынан Бексұлтан Айту, Қанат Жүсіпов, 
Безат Нақыпов, Қуаныш Бектұрғанов қатысты. 
Олимпиада үш кезеңнен тұрды. Бірінші және 
екінші кезеңде біздің студенттер бірінші орынды 
иеленді

Жас тарихшыларға ғылыми ізденістер жо-
лында шығармашылық табыс,  сәттілік тілейміз.

Өтеген ИСЕНОВ, 
ҚМПИ доценті, тарих ғылымдарының 

кандидаты.
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болмайды. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны мен 
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Газет аптасына  үш рет шығады.  
Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат 
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куәлiгi 
берiлген. 
Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп, 
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Қостанайполиграфия” ЖШС 
баспаханасы. Мекенжайы: С.Мәуленов көшесі, 16.
Бағасы келiсiм бойынша.

тында үміткерлер қажетті ұпайды жинай алмағандықтан, 
жеңімпаз анықталған жоқ. Олимпиаданың басты мақса-
ты білімді, дарынды оқушыларды ынталандырып, біздің 
жоғары оқу орнында білімін жалғастыруға қолдау көрсе-
ту, – дейді қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы 
Марина Мұстафина. 

Қуаныш ЕСҚАБЫЛ.
Рудный қаласы.

Студенттер 
олжалы  
оралды

Құттықтаймыз!
Әл-Фараби атындағы ұлттық универ-

ситеттің түлегі, өзінің еңбек жолын облыс-
тық «Қостанай таңы» газетінде бастаған 
Жақсанов Оразалы Отынбайұлы бұл күн-
дері есімі белгілі қаламгер. 

Ол кезінде республикалық «Қазақ 
әдебиеті», «Жас Алаш», «Алтын Орда» 
секілді беделді басылымдардың өңіріміз-
дегі меншікті тілшісі де болды.  Елімізде-
гі және облысымыз дан шыққан көрнекті 
тұлғалардың ғұмырын терең зерттеп,  көп 
еңбектенді. 

Жұртшылықтың ыстық ықыласына бөленген журналист-жазушы 
жақында үлкен қуанышқа кенелді. Ол Халықаралық ақпараттандыру 
академиясының мүшелігіне қабылданды. 

Әріптесімізді академик атағымен шын жүректен құттықтаймыз. 
Оған алдағы уақытта да мықты денсаулық, шығармашылық табыс 
тілейміз. 

Құттықтаймыз – 95!

Құрметті Адиба Харрасқызы!
Сізді туған күн, мерейтойыңызбен құт-

тықтаймыз!
Сізді, Қостанай қаласының жұртшылығы 

өз ісіне адал, өмірге өзінің айрықша көзқарасы 
бар, үлкен рухты, әрі аса мәрт жүректі абзал 
жан, елімізде дін саласында, дін жолындағы 
ұстаздық еңбектерімен  елеулі үлес қосып, мол 
абыройға ие болған жан есебінде біледі.

Сіздің өмірбаяныңыз, еңбек жолыңыз, 
ұрпақ тәрбиелеудегі қадір-қасиетіңіз, иман-
дылық жолына жасап жатқан еңбектеріңіз, 
әсіресе, жастарға діни тәрбие берудегі еңбе-
гіңіз, кейінгі буынға үлгі-өнеге боларлық өмір 
жолы.

Сіз, жалпы Ислам діні мен Қасиетті Құранды уағыздаудан асқан қа-
сиетті іс жоқ екенін анық біліп және сол дінді уағыздауда адал қызмет 
атқарып келесіз.

Әлемге аян: Мұсылмандардың қай заманда да уағыздайтыны – иман-
дылық, адамгершілік, адалдық пен тазалық, көздейтін мақсаты – елдің 
тыныштығы, береке-бірлігі.

 Ислам діні адамдарды түр-түсіне, ұлтына, тіліне қарап бөлмейді. Ал-
ланың бірлігін Пайғамбардың (с.а.с.) хақтығын мойындаған мұсылман 
баласының бәрін «бауырым» деп, бауырына тартады, қолындағы бәрімен 
бөліседі.

Ислам діні адамзатты – ізгілікке, бауырмалдыққа, туыстыққа шақыра-
ды. Ал татулық пен имандылық бар жерде, әрине жарқын өмір болмақшы.

Сіз, осы қағидаларды түсініп, шарапатты да, мархабатты  істеріңізбен 
еліміздің руханиятына, ислам дінін халық арасында таратуға, еңбек етіп 
келесіз. Жастарды имандылыққа тәрбиелеу жолындағы игілікті істеріңіз 
қашанда табысты болып, көп ұлтты еліміздің дінаралық татулығына қосып 
жатқан үлесіңіз баянды болғай.

Сіздің әкеңіз Харрас пен анаңыз Қафия әділет үшін кезінде соқыр са-
ясаттың құрбаны болып, тар қапасқа қамалғанымен рухы мықты тұлғалар 
болыпты, кейін ақиқат жеңіп, 1991 жылы ақталған. Сондай жандардың 
ұрпағы Сіз де әділеттікті ту етіп келесіз.

Қадірлі Адиба Харрасқызы! 
Сіздің, Алла Тағаланың ризашылығы үшін жасап жатқан игі істеріңізге 

рахматымызды айта отырып, Періштелердің дұғасында, Пайғамбарымыз-
дың (с.а.с.) Хадисінде көрсетілгендей, Алла Тағаланың мейіріміне бөленіңіз, 
істеріңізге береке берсін, елге істеген жақсылықтарыңыз, еңбектеріңіз үшін 
Алла Тағаланың рахымы жаусын.

Орайлы сәтті пайдалана отырып, Алла Тағала деніңізге саулық, 
жанұяңызға құт-береке, әулетіңізге амандық берсін деп тілейміз.

Бахытбек қажы ТӘЖІМБЕТ,
ҚМДБ-ның Қостанай облысы бойынша өкілі,  

«Марал ишан» мешітінің бас имамы.               
Жақсылық қажы ҒАЙСИН,

Қостанай облысы Қажылар қауымдастығының төрағасы,  
облыстық «Зекет» қорының өкілі.                    

Мерейтой – 50!
Торғай селосының тұрғыны Қожабеков Тосынбай 

Мергенұлын сәуір айының 15-і күні 50 жасқа толған 
туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз!

Күлкі болсын өмірің сарқылмайтын,
Бақыт болсын өмірің таусылмайтын.
Берсін саған зор бақыт, ұзақ өмір,
Ешуақытта мәңгілік таусылмайтын.
Әрқашан ортамызда жүргейсіз,
Қайғы-мұңсыз жадырап бір күлгейсіз.
Жыл сайын жас қосылсын жасыңызға,
Бұл жалғанда ғасыр бойы сүргейсіз.

Т/Б: енесі – Дәмелі, жұбайы – Надеж-
да, балалары, жиендері – Шаттық, Гүлда-
на, Жеңіскүл, Жұлдыз.

Тегін оқуға  
мүмкіндік алды

Рудный индустриялық институтында ректор гран-
ты үшін өткен кешенді олимпиаданың қорытындысы 
шығарылды.

Білім додасына Рудный мен Лисаков қаласының 
түлектері қатысқан болатын. Институттың конкурстық 
комиссиясының шешімімен «Математика»  және «Су-
рет салу» бағытында №4 мектеп-лицейдің оқушылары  
Ю.Прохорова мен Л.Шайсұлтанова, «Физика» бағы-
тында №1 мектептің түлегі Н.Өтебаев жеңімпаз деп 
танылды. Енді олар Ұлттық бірыңғай тестілеуден 50 
ұпайдан артық алса, Рудный индустриялық институтына 
оқуға тегін қабылданады. Тағы 8 оқушы осы оқу орнын 
таңдаған жағдайда оқу ақысын 20 және 30 пайыздық 
жеңілдіктермен төлеуге мүмкіндік алды.

– Дәстүрлі шараға биыл 300-ге тарта түлек 5 бағыт 
бойынша қатысты. «Химия» және «Информатика» бағы-

әлсін-әлсін қауіп төндірді. Әсіре-
се австриялық легионер Томаш 
Шимкович айып алаңына допты 
қайта-қайта әуелетумен болды. 
Ақтөбеліктер, әрине, қорғанып 
бақты. Ойынның небәрі бесінші 
минутында қонақтар қателесті,  доп 
ойда-жоқта А.Мухитдиновтың ал-
дына сап ете түсті. Оның тепкен до-
бын Константин Дудченко қақпаға 
бұрып жіберді. Есеп ашылды. 

«Тобыл» жанкүйерлерінің қуа-
нышы тура 20-шы минутта су сеп-
кендей басылды. Ақтөбелік футбол-
шы А.Кәкімов қарымта шабуылды 
сәтті пайдаланып, есепті теңестіріп 
кетті. Осының алдында жартылай 
қорғаушы Михалев қақпашы В.Ло-
гиновскийдің шеберлігін бір тек-
серіп, алыстан соққы бағыттаған. 

Кездесудің бірінші бөлігінде 

тең есеп сақталды. Айта кету керек, 
«Тобылдың» орталық қорғаушыла-
ры Самат Смақов бастаған жігіттер-
ге төтеп берді.

Екінші таймда да ойынға көп 
өзгеріс енген жоқ. «Ақтөбе» ша-
буылдаумен болды. Д.Огай бапкер 
де алдыңғы шепті күшейтті. «То-
был» капитаны Н.Жұмасқалиевтің 
орнына шабуылшы С.Хижниченко 
шықты. Р.Отарбаев қорғаған қақпа-
ның осал жерін табуға ұмтылған 
ол да түк бітіре алмады. Есесіне, 
батыс тан келген жас ойыншылар 
біздің қорғаушылардың әбден 
берекесін алды. Мақтаулы Ф.Кас-
сай да, А.Дмитренко да қателесті. 
Қазіргі «Ақтөбенің»үздік ойыншы-
ларының бірі Никита Бочаров өз 
командасына тағы бір гол сыйла-
ды. Жеке шеберлігінің арқасында 

алыс тан қатты екпінмен тепкен 
допты қақпаның сол жақ бұрышы-
на топ еткізді. Есеп – 1:2!

Жанкүйерлер қолдауынан соң 
таблодағы көрсеткішке өзгеріс 
әкеледі деген футболшылардың 
жолы болмады. Доп біресе қақпа 
бағанасына тисе, енді бірде ас-
панға ұшып жатты.  Бұдан соң 
Дмитрий Огай алаңға үшінші 
шабуылшы А.Н'диайені жіберді. 
Бірақ, «Ақтөбе» қорғаушылары-
ның салқынқандылық  танытып, 
сауатты шеберлік көрсеткендерін 
басып айтқан жөн.

Осылайша, «Тобыл» биылғы 
мау сымда алғаш рет ұпай жоғалтты.

СУРЕТТЕ: тартысты ойыннан 
көрініс.

Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

«Ақтөбеден» аса алмады

Қасқырбай 
 ҚОЙШЫМАНОВ

 «Ақтөбе» мен «Тобыл» кездесуін тағатсыздана тосқан 
жанкүйерлер өз командасынан жеңіс күтті. Өкінішке қарай, 
Огай шәкірттері артылған сенімді ақтаған жоқ. 

Жерлестеріміз алғашқы минуттан бастап-ақ тізгінді 
уысынан шығармауға тырысып, қарсыластар қақпасына 
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