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Заңсыз сауда бәсекеге 
жатпайды

Махаббат 
 БЕКБАЕВА
Облыстың сауда нүктелерін Ресейден арзанға әкелінген сапасы 

төмен тауарлар жайлап барады. Ал олардың мемлекеттік стандарт-
тарға сай екендігін тексеруге мүмкіндік жоқ. Шағын және орта бизнесті 
тексеруге жарияланған мораторий құзырлы мекеменің қолын бай-
лап отыр. Кәсіпкерлермен кездесулер мен дөңгелек үстелдер өткізіп, 
түсінік жүргізуден басқа амал қалмай отыр. Облыс әкімдігінде өткен 
аппарат жиналысында отандық өнімге сұранысты арттыру және заң-
сыз тауарларға тосқауыл қою мәселесі қаралды.

Техникалық реттеу және метрология комитетінің Қостанай облы-
сы бойынша департаментінің директоры Жолдасбек Арапбаевтың 
айтуынша, мораторийге дейін жүргізілген тексерулер нәти-
жесінде сапа сертификатынсыз, мемлекеттік тілдегі таңбасыз 
саудаға шыққан өнімдер анықталған.
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Газет аптасына үш рет: сейсен-
бі, сәрсенбі, жұма күндері шыға-
ды. Сейсенбі, сәрсенбі күндері 12 
беттен, жұмада екі рет 16 бет, екі 
рет "Ақшам" қосымшасымен 24 
бет болып шығады. Сәрсенбі, жұма 
күндері басылым түрлі-түсті болып 
басылады.

"Қостанай таңы" газетіне жа-
зылу бағасы жыл басынан өзгеріссіз қалады, яғни:

– жеке оқырмандарға жазылу бағасы:
6 айға – 1900 теңге.
– кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдар үшін:
6 айға – 2100 теңге.
– Ұлы Отан соғысы ардагерлері үшін:
6 айға – 1750 теңге.
"Қостанай таңы" газетіне "Қазпошта" бөлімше-

лерінде және аймақтық "Костанайские новости" 

газеті редакциясының баспасөз 
тарату қызметінде жазыла аласыз.

Қостанай қаласы бойынша га-
зеттің индексі:

– жеке оқырмандар үшін– 
54679

– зейнеткерлер мен Ұлы Отан 
соғысына қатысушылар үшін 
–54680

– кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдар 
үшін–  54681

Селолық жердегі жазылушылар үшін газеттің 
индексі:

– жеке оқырмандар үшін – 54682
– зейнеткерлер мен Ұлы Отан соғысына қаты-

сушылар үшін – 54683
– кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдар 

үшін–  54684

аспасөз – 2015Б
"Қостанай таңы" – сенің газетің

оған 2015 жылдың екінші жартысына жазылу басталды

Гүлназым 
 САҒИТОВА

Облыс орталығындағы А.Байтұрсынов 
атындағы Қостанай мемлекеттік универси-
тетінде  Қазақстан халқы Ассамблеясының 
20 жылдығына арналған студент жастардың 
«Бір шаңырақ астында» фестивалі болып 
өтті. Фестивальге облысымыздағы барлық 
жоғары оқу орындарының студент жаста-
ры  қатысып, өздерінің өнерлерін көрсетті. 

Фестиваль аясында аймақта тұрып жатқан 
ұлт өкілдерінің мәдениеті мен салт-дәстүрін 
айқындайтын көрме ұйымдастырылды. Осы 
іс-шараның басты мақсаты – облыста тұрып 
жатқан басқа ұлт пен ұлыс өкілдерінің салт-
дәстүрімен, мәдени  құндылықтарымен та-
нысу  арқылы этносаралық және конфессия-
аралық  өзара қарым-қатынасты нығайтуға 
бағыттау, оларды зерттеу, толеранттылықты 
нығайту, жастар арасында ұлтаралық қа-

рым-қатынас жүйесін қалыптастыру. Тәуел-
сіздігіміздің осынша жылдар аралығында  
Қазақстан халқы достық мен келісімнің, 
тұрақтылықтың, этносаралық және кон-
фессияаралық татулықтың шынайы үлгісін 
көрсетіп отыр. Қазақ атамыз «Бірлік 
бар жерде тірлік бар» деп бекер айт-
паған болар.

СУРЕТТЕ: фестивальден көрініс.
Суретті түсірген: Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

ДОСТЫҚ – ҰЛЫ КҮШ

Бірлік  бар  жерде...

12-бет.

2-бет.
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"Байт±рсынов
оќулары–2015"

Міне, осындай атпен облыс орталыѓындаѓы
А.Байт±рсынов атындаѓы Ќостанай мемуниверситетінде
халыќаралыќ ѓылыми-практикалыќ конференция болып
μтті.

Конференцияныњ таќырыбы "Н±рлы жол" даму
баѓдарламасы: білім-ѓылым-μндіріс" деп аталды.  Жиынѓа
ќатысќан еліміздіњ,  шетелдіњ одан ќала берді μњіріміздегі
жоѓары оќу орындарыныњ ѓалым-профессорлары, ѓылыми-
педагогика мамандары білім саласына ќатысты мєселелерді
жан-жаќты талќылады. Конференцияныњ пленарлыќ
отырысында  баяндама жасаѓан  Ы.Алтынсарин атындаѓы
¦лттыќ білім беру академиясыныњ ѓылыми ќызметкері
А.Шакенова,  А.Байт±рсынов атындаѓы Ќостанай
мемуниверситетініњ ректоры А.Наметов, облыстыќ білім
саласындаѓы баќылау департаментініњ директоры
Б.Даумова,Челябі мемуниверситетініњ ѓалым-профессоры
Л.Нефедова  жєне таѓы басќалар  білім, ѓылым саласына
ќатысты, мєселен, еліміздіњ  индустриалды-инновациялыќ
даму баѓдарламасын оњтайлы ж‰зеге асырудыњ негізі – жања
формацияда мамандар даярлау, Ќазаќстандаѓы білім беру
саласындаѓы экологизацияныњ халыќаралыќ мазм±ны,
ењбек нарыѓыныњ с±ранысымен жоѓары жєне орта білім беру
интеграциясын жєне ‰здіксіз білім беру моделін
ынтымаќтастыру, ќоѓамды єлеуметтік-экономикалыќ
жетілдіру контекстіндегі  Ќостанай облысындаѓы білім беру
саласыныњ инновациялыќ єлеуметі туралы  айтып μтті.

Конференция аясында бірнеше мысалы,  "Жоѓары
мектепте білім беру  ‰дерісініњ μзекті мєселелері" дμњгелек
‰стел, ¦лы Отан соѓысы Жењісініњ 70 жылдыѓы мен
Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ 20 жылдыѓына арналып
"Заманауи єлеуметтік-мєдени кењістіктегі жеке т±лѓа" деп
аталатын онлайн-семинар, "Бала мен ата-ананыњ ќарым-
ќатынас ж±мысы" психология бойынша  шеберлік сыныбы
(ресейлік мамандар)  шаралары ±йымдастырылды. Сонымен
ќатар жиынѓа ќатысушылар бірнеше секцияѓа бμлініп,  зањ
ѓылымдарыныњ, єлеуметтік-гуманитарлыќ білім берудіњ
μзекті мєселелері,  Ќазаќстанныњ єлеуметтік-экономикалыќ
дамуындаѓы заманауи ‰рдіс, аќпараттыќ технологияныњ
даму болашаѓы, Ќазаќстандаѓы агро-μнеркєсіптік кешен,
жаратылыстану ѓылымыныњ негізгі дамуы секілді
таќырыптарда  баяндамалар оќып талќылады, μз
±сыныстары мен пікірлерін білдірді.

Г‰лназым
     САЃИТОВА

Зањсыз сауда
бєсекеге

жатпайды
Б±л кемшіліктер ‰шін 10 зањды т±лѓа

єкімшілік жауапкершілікке тартылып, 1
миллион тењгеден артыќ айыпп±л са-

лынѓан  жєне 5 миллион 706 мыњ тењгеніњ
тауары   сауда айналымынан алынѓан.

Ал енді департамент тек зањды немесе
жеке т±лѓаныњ шаѓымы бойынша ѓана тексе-
ру ж‰ргізе алады. Жыл басынан бері атал-
мыш департаментке сатып алѓан μнімге
кμњілі толмаѓан 3 жеке т±лѓаныњ шаѓымы
т‰скен екен. Облыс єкімі Н±ралы Садуаќасов
б±л кμрсеткіш ж±мыс нєтижесі емес дейді.
Арзан μнім алып, сан соѓып ќалѓандар єлде-
ќайда кμп. Сондыќтан т±тынушылардыњ μз
ќ±ќыќтарын ќорѓауѓа деген белсенділігін
арттыру ќажеттігін ќадап тапсырды.

Ресейлік кєсіпкерлер пиѓылы теріс бєсе-
келестікке т‰сіпті. Єр т‰рлі зањѓа ќайшы ке-
летін айла тєсілдерді ќолданып, ќазаќстан-
дыќ сμрелерді жаулап алуда деп баяндады
Ќостанай облысы бойынша табиѓи монопо-
лияларды реттеу жєне бєсекелестікті ќорѓау
департаментініњ басшысы Мєлік Мадияров.
Кμрші елдіњ кєсіпкерлері єдейілеп баѓаны
т‰сіруді ќолѓа алѓан. Елімізге єкелінген кейбір
тауарлар Ресейдіњ Челябі ќаласындаѓы ба-
ѓадан да арзан болып шыќты. Енді бірі
μздерініњ сапасы сын кμтермейтін μнімдері-
не танымал сауда маркаларды жабыстырып
алып, нарыќты жаулап алуда.

Ал арзанныњ соњына т‰скен ќарапайым
т±тынушы сапасыз зат сатып алып, μз елініњ
экономикасына залал келтіріп, басќа біреудіњ
ќалтасын ќомпайтуда.

Аппараттыќ жиналыста Н±ралы Садуаќа-
сов ќ±рамына оныњ орынбасарлары кіретін ве-
домствоаралыќ комиссия ќ±руды тапсырды.
Жєне оѓан облыс сμрелеріндегі тауардыњ зањ-
ды єрі сапалы болуын ќадаѓалауды ж‰ктеді.

1-бет

САЙЛАУ–2015

Б±л – сайлау μтетін к‰нгі ба-
ќылаушылардыњ басты
міндеті. Алдаѓы μтетін саяси
науќан алдында Ќостанай об-
лысы бойынша "ЌР-даѓы сай-
лауды баќылау жμніндегі рес-
публикалыќ ќоѓамдыќ комис-
сия" РЌБ жанындаѓы баќылау-
шылармен ж±мыс орталыѓы
арнайы семинар μткізді. Жиын
μњірдегі барлыќ аудан-ќала-
лардыњ баќылаушыларды
‰йлестірушілердіњ басын
ќосты.

Сайлауды баќылау комис-
сиясы тєуелсіздік алѓан жыл-
дардан бастап ќызмет етіп
келе жатќан институт болѓан-
дыќтан, оныњ міндеттері ай-
ќын. ¤њірімізде баќылаушы-
лар желісі ќ±рылып, оѓан бар-
лыќ сайлау учаскелерініњ са-
нына байланысты 847 м‰ше
ќабылданды. Ал аймаѓымыз-
дыњ єр аудан-ќаласында баќы-
лаушылардыњ ќызметін ќада-
ѓалайтын ‰йлестірушілер бар.
Б±л туралы "ЌР-даѓы сайлау-
ды баќылау жμніндегі респуб-
ликалыќ ќоѓамдыќ комиссия"
РЌБ μњірлік баќылаушылар-
мен ж±мыс орталыѓыныњ
тμрайымы Тамара Жаќыпова
айтып берді:

– Біз б‰гін ‰йлестіруші-
лердіњ басын ќосып, сайлау-

Баќылау. Ќадаѓалау.
Кедергі жасамау.

Ќыдырбек
    ЌИЫСХАН¦ЛЫ

дыњ бастан-аяќ μту зањдылы-
ѓын т‰сіндіру маќсатында се-
минар μткізіп отырмыз. Облыс
орталыѓында арнайы оќудан
μткен соњ, μз μњірлерінде осы
жμнінде т‰сіндіреді. Єдісте-
мелік материалдар дайындап
жасадыќ. Тренингтер μткіземіз.
Баќылаушылар сайлау μтіп
жатќанда, μз міндеттерімен
ќатар ќандай мєселелерге тап
болуы м‰мкін, ол жаѓы да на-
зарда болады. Ењ бастысы,
баќылаушылар еліміздіњ сай-
лау туралы зањында кμрсетіл-
ген барлыќ талап-ережелерді
м±ќият саќтаулары ќажет.
Егер баќылаушылар ќандай
да бір μрескелдік байќаса, ол
жμнінде акт толтырады. Зањ
б±зушылыќ дєлелді болу ке-
рек. Ал наќты б±лтартпас ай-
ѓаќпен толтырылѓан μрес-
келдік туралы актіге сол жер-
дегі басќа да баќылушылар
ќол ќояды. Осы ќ±жат орталыќ
сайлау комиссиясына жібе-
ріліп, сол жаќта ќаралады.

Баќылаушыныњ міндеті зор.
Ол барлыќ сайлаушылар, да-
уыс саны туралы мєліметті
біліп отыру керек. Дауыс са-
лынѓан жєшіктерді тасымал-
дау кезінде бірге болуѓа
міндетті. Ќандай да бір μрес-
келдікке ќарсы наразылыќ
білдіре алады.

Т.Жаќыпова баќылаушы-
ларды іріктеу ‰шін олардыњ

ж±мысќа жауапкершілігіне,
белсенділігіне, тєжірибесіне
баса назар аударылады дейді.
¤йткені б±л жолѓы баќылау-
шылар арасында б±ѓан дейін
де осы миссияны атќарѓандар-
мен бірге, алѓаш рет ќатысып
отырѓандары бар. Солардыњ
бірі – Аманкелді ауданыныњ
μкілі Ботагμз Темірбай. Аудан-
дыќ ішкі саясат бμлімініњ ма-
маны м±ндай саяси науќанда
барлыќ талап-ережені саќтап,
μз міндетін зањ шењберінде
орындауѓа бар к‰шін салаты-
нын айтты:

– ‡стіміздегі жылдыњ 26 нау-
рызынан бастап сайлауѓа дай-
ындыќ ж±мыстарына кірісіп
кеттік. Жалпы Аманкелді ауда-
ны бойынша 32 сайлау учас-
кесі бар. Оларѓа баќылаушы-
лар бекітіліп, μздерініњ міндет-
тері т‰сіндіріліп, атќаратын
ж±мыстары ж‰ктелді. Облыс-
тыќ сайлау комиссиясыныњ
μкілдері барып, дайындыќ
ж±мыстарымен танысып кетті.
Сонымен бірге ќазіргі тањда
барлыќ учаскелер сайлауѓа
ќатысты жабдыќталып жатыр.

Семинар барысында баќы-
лаушыныњ барлыќ міндеттері
жμнінде дєріс оќылды, маман-
дар μз ойларымен бμлісіп,
с±раќ-жауаптар болды. Ќаты-
сушыларѓа куєліктер, єдісте-
мелік материалдар мен дискі-
лер берілді.



«Бір ағаш кессең, он тал ек»
Қарасу. «Бүкілқазақстандық ағаш отырғызу күніне» орай 

қарасулықтар 753 жас көшет отырғызды. Бұл акцияға 19 ауыл 
және ауылдық округтер ат салысты. Шараның басты мақсаты 
– барша қазақстандықтарды табиғатты аялауға шақыру, ел-
дімекендердің маңын жасыл желекке малындыру, сондай-ақ, 
орман-тоғайларды қалпына келтіру.

Жарайсың, жас спортшы!   
Жанкелдин. Торғайдың төл перзенті, ауданның спорт са-

ласының дамуына үлес қосып, жас та болса қазақ күресіне 
өзіндік қолтаңбасын қалдырған, облыстық, республикалық 
жарыстардың жеңімпазы, спорт шеберлігіне үміткер Сағындық 
Әшім жоғарғы кәсіптік шеберлігі мен қазақ күресін дамыту 
жолында сіңірген айрықша еңбегі үшін арнайы дипломмен 
марапатталып, «Озық адамдар» халықаралық энциклопедия-
сына есімі енді. 

Номинаттар қатарында
Алтынсарин. Астана қаласында өткен республикалық 

балалар өнерінің фестиваліне  Докучаев орта мектебінің ба-
лалар қуыршақтар театры қатысты. Фестивальға қатысушы-
лар қазақ ертегілерінен бастап орыс, шетел классикасының 
туындыларына дейін қойды. Докучаев орта мектебінің балалар 
қуыршақтар театры көрермендер назарына «Барша халықты 
қонаққа шақырамыз!» авторлық спектакль ұсынды. Фести-
валь қорытындысында театр «Үздік хореография!» номина-
циясымен марапатталды. 

Жалпыхалықтық сенбілік өтеді
Облыста. 25 сәуір күні облыс аумағында жалпыхалықтық 

сенбілік өтеді.Бұл туралы облыс әкімі Н.Садуақасов мәлім-
деді. Ол өңір тұрғындарын барлық елдімекендерді қыс бойғы 
күл-қоқыстан арылтып, аулаларды тазартуға шақырды. «Бар-
лығымыз бір кісідей жұмылып, іске кірісейік. Сонда ғана біздің 
облыс көрікті, таза көрінеді», – деп атап өтті аймақ басшысы.

«Бақытым – тілім менің..»
Ұзынкөл.  Тілдерді оқыту орталығының  қазақ тілі мен әде-

биеті  пәнінің маманы  Роза Қожанованың ұйымдастыруымен 
аудандық кітапханада есімдері жыр сүйетін қауымға танымал 
Мұқағали Мақатаев, Мұқтар Шаханов, Тұманбай Молдағалиев 
сынды  белгілі ақындарымыздың шығармашылығына арналған 
әдеби кеш болып өтті. Кешке  әдебиет пен мәдениетке жақын 
оқырмандармен қатар  қазақ тілін үйренемін деген өзге ұлт 
балалары атап айтқанда, №2 Ұзынкөл орта мектебінің  оқушы-
лары қатысты.  Кеш аясында әдебиет сүйер қауым ақындары-
мыздың  шығармашылығымен таныс ты. Ал кешке қатысушы-
лар  болса ақиық ақындарымыздың  өздері білетін өлеңдерін 
мәнерлеп, нақышына келтіре  оқыды. 

Қарағандылықтарға азық-түлік жіберіледі
Облыста. Біздің өңір су тасқынынан зардап шеккен қа-

рағандылықтарға 100 тоннаға жуық азық-түлік жөнелтпек-
ші. Бұл жайын да облыс әкімінің орынбасары Базыл Жақыпов 
мәлімдеді.

Қарағандылықтар әсіресе, ұн, көкөніс және макарон өнім-
дерін күтіп алмақ.

Табиғи апат кезінде 10 мыңға жуық адам құтқарылып, 
2000-ға тарта үй, 35 ауылды су басқан. Еліміздің әр өңірінен 
қарағандылықтарға көмек көрсетілуде.
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Қымбат 
 ДОСЖАНОВА

Ұлы Жеңістің жетпіс жылдығы биылғы маңыз
ды мерекенің бірі екені көпке мәлім. Атаулы күн 
жақындаған сайын жержерде ауқымды шаралар 
ұйымдастырылып жатыр. Соның бірі ретінде Қос
танай облыстық прокуратурасындағы «Ашық есік 
күні» ісшарасын айтуға болатындай.

 Аталмыш шараға өңірдегі студенттер мен про
куратура органдарының ардагерлері қатысты. 
Жастар облыс прокуратурасының мұражайын 
аралап, аға буынның әңгімесін ұйып тыңдады. 

– Биылғы жылы ҰОСның ардагерлері мен 
жесірлеріне көмек көрсетуді қолға алып отырмыз. 
Өңіріміздегі прокуратура қызметкерлері ардагер
лер қорына бір күндік жалақыларын аударды. 
Яғни 1 400 000 теңге соммасында қаржы жиналды. 
Біздің ардагерлерге деген құрметіміз мұнымен 
бітпейді, – дейді Қостанай облысы прокуроры

ның орынбасары Серік Әбденов. 
Облыс аумағындағы прокуратура органдары 

соғыс ардагерлеріне қамқорлық көрсетуде қалыс 
қалып жатқан жоқ. Мәселен, аудандық прокура
тураның көмегімен Денисов ауданының тұрғы
ны, Н.Зима есімді ардагердің жеке меншік көлігі 
есептен шығарылды. Аталған ардагер 2012 жылдан 
бері меншігіндегі москвич көлігін есептен шығара 
алмай, әлек болған. Салық комитетінің хабарлама
сы мезі еткен соң, құқық қорғау органдарынан 
көмек сұрайды. Нәтижесінде, ардагердің тілегі қа
был болып, көлік есептен шығарылды. Сондайақ 
Меңдіқара ауданында А.Рыбалко есімді соғыс 
ардагерінің жесірі өзінің соғыс туралы жазбала
рын жергілікті газетке жариялауға көмек беруін 
сұраған. Аудандық прокуратураның көмегімен 
қарт ананың да өтінішіні орындалды. Майдан ту
ралы жазба жергілікті «Меңдіқара үні» газетіне 
жарияланды.
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Үлкенге құрмет көрсетті

 Бұл туралы «Қазақстан даму 
банкінің» басқарма төрағасы Бо-
лат Жәмішев мәлімдеді деп ха-
барлады 7kun.kz.

20 сәуірден бастап отандық 
автокөлікті несие арқылы алудың 
тиімді пайыздық мөлшерлемесі 
7,5%-ды құрайтын болады.

Республика экономикасын 
модернизациялау жөніндегі 
мемлекеттік комиссия бекіткен 
банктер тізіміне Қазақстанның 
Халық банкі (4 млрд теңге), Еура-
зиялық банк (3 млрд теңге), Сбер-
банк Қазақстан (2 млрд теңге), 
Банк ЦентрКредит (2 млрд тең-
ге), АТФ Банк (2 млрд теңге) және 
ForteBank (2 млрд теңге) енді.

Ал жеңілдетілген несиемен 
берілетін көліктерге келесі 55 
маркалар кірді: Chevrolet Aveo; 
Chevrolet Captiva; Chevrolet 
Cruze; Chevrolet Malibu; Chevrolet 
Orlando; Chevrolet Tracker; KIA 
Carens; KIA Ceed; KIA Cerato; KIA 
Cadenza; KIA Optima; KIA Picanto; 
KIA Rio; KIA Carnival; KIA Sorento; 
KIA Soul; KIA Sportage; LADA 
21214; Škoda Octavia; Škoda 
Rapid; Škoda Superb; Škoda 
Yeti; Hyundai Tucson; Hyundai 
Elantra; Hyundai Sonata; Hyundai 
SantaFe; Hyundai i-30; SsangYong 
Kyron; SsangYong New Actyon; 
SsangYong Actyon Sports; 

SsangYong Rexton; SsangYong 
Nomad; SsangYong C150; 
SsangYong Tivoli; JAC A20; JAC 
J4; JAC J5; JAC S3; JAC S5; JAC 
J6; JAC M5; Peugeot 408; Peugeot 
301; Peugeot 508; Peugeot 3008; 
Peugeot 2008; Peugeot Partner 
VP Tepee; Geely CK; Geely GC 
6; Geely MK-CROSS; Geely SC-
7; Geely GC-7; Geely Emgrand 
E7; Geely Emgrand GX-7; ZAZ 
Chance.

Қазақстандық автобизнес ас-
социациясының президенті Ан-
дрей Лаврентьевтің айтуынша, 
қазіргі уақытта ең арзан автоне-
сиенің мөлшерлемесі 18%.

«Қазір қазақстандық нарықта 
10 көліктің алтауы несие арқылы 
сатылады. Бұл ретте аталған 
мемлекеттік бағдарлама бірнеше 
бағыт бойынша өз пайдасын ти-
гізе алады. Отандық автоөндіріс 
те дамиды, тұтынушы да ұтады. 
Тиімді пайыздық мөлшерлемесі 
7,5%, барлық сақтандыру төлем-
дері ескерілген несиемен жаңа 
көлік алуға болады», – дейді ол.

Жеке тұлғаларды несиелен-
діру келесі талаптар арқылы 
жүреді:

Номинал сыйақы мөлшер-
лемесі 4%-дан аспауы қажет, 
жылдық тиімді мөлшерлемесі 
7,5%-дан аспауы қажет (бұған 

КАСКО бойынша сақтандыру 
және автокөлікті кепілге рәсімдеу 
бойынша шығындар да кіреді), 
несиенің берілетін мерзімі 5 жыл-
дан аспауы қажет, несие валю-
тасы – теңге, бір көліктің бағасы 
5,6 млн теңгеден аспауы керек. 
Сондай-ақ, міндетті алғашқы 
жарна сатылатын көліктің 20%-
нан аспауы қажет.

Қалған 5 млрд теңге ҚДБ-ның 
еншілес компаниясы «ҚДБ-Ли-
зинг» арқылы лизингке арнайы 
бағыттағы автокөлік пен авто-
техника алатын (ауыл шаруа-
шылығы техникасынан басқа) 
заңды тұлғалар мен жеке кәсіп-
керлерді қаржыландыруға бағыт-
талады.

Оның талаптары келесідей:
Лизинг мерзімі 3 жылдан 5 

жылға дейін, номинал сыйақы 
мөлшерлемесі 4%-дан аспауы 
қажет, қаржыландыру валютасы 
– теңге, лизинг бойынша алғашқы 
жарна алынатын техника құны-
ның 30%-ы, негізгі қарызды төлеу 
бойынша жеңілдік мерзімі – 6 ай, 
қосымша шығындар (сақтандыру, 
қызмет көрсету және агенттік қыз-
меті) лизиналушының есебінен.

Аталған мемлекеттік бағдар-
лама «Нұрлы Жол» президент 
бастамасының аясында жүзеге 
асырылады. 

Еліміздегі жеңілдетілген 
несиемен берілетін көліктер
Ұлттық қордың есебінен отандық автоөндірісті қолдау мақсатына 
бөлінген 20 млрд теңгенің 15 миллиарды Қазақстанда жиналған 55 
көлік маркасының несиесіне берілетін болады.
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ЄР ХАТТА – ЕРЛІК ШЕЖІРЕСІ

Сайын даланыњ  саф ауасымен тыныстап,
мμлдір суымен сусынын ќандырѓан, еркелей ай-
малаѓан майда желімен жарыса ж‰гіріп, г‰лін
теріп, десте таѓынѓан Ќозы Кμрпеш-Баян с±лу. Ќыз
Жібек-Тμлеген, ќос ѓашыќ Сарымойын мен Да-
набике сынды ањыз-хиссалармен μресін толты-
ра μскен арманшыл жасμспірім, айдай толысќан
он алты жасында Жібек атты аруѓа айналып,
ќалай отбасын ќ±рып, балалы-шаѓалы болѓанын
да сезбей ќалды. Ќ±дай ќосќан ќосаѓы Ыдырыс
жуас, біртоѓа, ќаќ-соќпен ісі жоќ азѓантай  шаруа-
сын дμњгелете ж‰ргізген отаѓасы болды. Д‰ниеге
т±њѓышы Кењбейілмен бірге келген ќуаныштыњ
соњы патшалыќ ‰кіметтіњ Столыпин реформасы
атты саясатыныњ ќиястыѓына ±ласты. "Сені ел-
ден кетірген лашын ќ±стыњ тепкені", деп Махам-
бет жырлаѓандай ата ќонысын тастап аѓайындар-
ды жаѓалауѓа тура келді. Ќ±дай берерін тауыспа-
ѓан жерде т±њѓыштарына ілесе Байыл, Сейіл,
Байзаќ, Жан±заќ, Тμлеубай атты ±лдары д‰ние
есігін ашты. Жастай шетінеген Байылы болмаса
ќалѓаны ел сыйлаѓан, елін ќадірлеген жігіттер
болып μсті. Бір зерделі кісініњ "‰кімет керек ада-
мын μзі тауып алады" дегендейіндей, жас кењес
μкіметі Кењбейілдіњ μсіп жетілуі м±њ екен атќамі-
нер ќатарына ќосып, ±ядан ±шќан ќыран ќ±са-
тып ќияѓа тартты. Ауатком ќызметкері, бірнеше
±жымшар тμраѓасы болды, адамгершілігімен ел
с‰йіспеншілігіне ие болды. Сейіл болса жасынан
μнер мен серілікті серік етіп, домбырасын жаны-
нан тастамайтын. Єсіресе, єн айтќанда єсем
дауысы сыњѓырлаѓан мінсіз, ерекше-т±ѓын. Ањ
аулап, ќ±с атќанды жаќсы кμретін-ді. Тіл-кμз ќой-
сын ба, отбасын ќ±рмастан жастай ќайтты. Бай-
заѓы  ‰здік оќушы есебінде Орынбор орыс  мекте-
біне жолдама алып, кейіннен Аќтμбе м±ѓалімдер
институтын аяќтап Жаманќала мањында м±ѓалім
болды. Жан±заќ наѓыз жауынгер болып туѓан жан
еді, екі иыѓы тік, сындарлы т±лѓалы, μр мінезді,
ауыл молдасынан діни сауат алѓан ол
діншілдігімен ерекшеленді. Аѓа-інілері ќызмет ба-
бымен жан-жаќќа кеткенде шешесіне тірек болып,
отбасына ие болып ќалѓан осы Жан±заќ еді. Тμ-
леубай тумысынан білімге ќ±штар, оќуѓа бейім
болды. Шешесініњ айтуы бойынша тањертењнен
кешке дейін терезе алдында кітап оќумен жалыќ-
пайтын кμрінеді. Отызыншы жылдардыњ аяѓын-
да шыѓып т±рѓан Аманкелді аудандыќ газетінде
мектепті ‰здік бітіріп, алтын медальѓа ±сынылѓан-
дыѓы жєне Мєскеуге баруѓа жолдама берілгендігі
жμнінде жарияланѓан маќала аудан архивінде єлі
саќтаулы екен. Соѓыс жылдарыныњ алдында ба-
тыр баласы Рамазанмен кездесіп, ќадірлі дос
болѓанын μзініњ "Жалынды жылдар" атты ¦лы
Отан  соѓысына арнаѓан ењбегінде жазып кетті.

Осындай жігіттері бар Жібекті балалары єже-
лері Дєрбикеніњ ыќпалымен атын атап Жібек деп
кетті. Балаларына ‰кіметтіњ оњ кμзбен ќараѓаны-
на ќарамастан  кешегі патша атќамінерлері мен

Жібектіњ жауынгер
±лдары

бай-байшекеш отбасыларыныњ м‰шелерініњ
амандыќтары ‰шін себесінін тигіземін деп ж‰ріп
елден шыѓандап кетіп, бой тасалауына тура кел-
ген кездері де болды. Аштыќ жылдарыныњ ауырт-
палыѓы, солаќай саясат ќысастаѓы да ел ішіне
єсерін тигізбей коймады, жетім-жесір кμбейді.
Сондай отбасы балалары Жібек бауырынан пана
тапты, жан басын Шомаќ, Ќасќырбай сынды  аѓай-
ын балалары толыќтырды. Ел есін жия бастаѓан
т±ста "соѓыс"  атты суыќ хабар да жетті.

Бірінші болып майданѓа аттанѓан Байзаќ еді.
Ол 1939 жылдыњ μзінде-аќ єскер ќатарына ша-
ќырылѓан, ал 1941 жылдыњ к‰зінде  Ельня ќала-
сы ‰шін кескілескен ±рыстарѓа ќатысуына тура
келді. Б±л ќарулы к‰штердіњ ес жиып ентелеген
жауѓа тойтарыс беруге барынша ќарсыласќан
кезі еді. Алѓашќы гвардиялыќ полктер де ќ±рыл-
ѓан сєт-т±ѓын. Танкіші ќатарында бастаѓан ол со-
ѓыста жаяу єскердіњ взвод командирі болып ж‰рге-
нінде жараќат алды, соѓысќа жарамсыз деп та-
нылѓаннан  кейін, 1943 жылы елге ќайтуына тура
келді. Екінші болып майданѓа аттанѓан Жан±заќ
жалындай жанѓан жан – 1942 жылдыњ 22 науры-
зында Курск облысыныњ Дубровка селосы ‰шін
±рыста ерлікпен ќаза табады. Адам ресурсыныњ
шамалана бастаѓанын сезген ‰кімет ±жымшар
тμраѓасы болып ел басќарып отырѓан Кењбейілді
де тыныш ќалдырмай Ќостанайѓа  облыстыќ бю-
роѓа келген жерінен алдыњѓы шепке аттандырып
жібереді. Асыл ер 1943 жылдыњ 22 ќазанында
Ворошиловград облысыныњ Светогорск станция-
сы ‰шін ±рыста ерлікпен кμз ж±мды. Ќара жамыл-
ѓан ананыњ ќасіреті шексіз болды. Кейін кенже
баласы М±саѓали єкесініњ мєњгілік кμз ж±мѓан ор-
нын  тауып, туѓан елден  бір уыс топыраќ жеткізіп
ќабір ‰стіне б±йыртты. Аѓаларыныњ соныњ ала
майданѓа аттанѓан лейтенант атаѓымен елге
оралѓан Шомаќ,  ерж‰рек ерлер Ќасќырбай, Тμлеу-
бай ел ‰шін етігімен су кешіп, бабалар жолымен
жаумен бетпе-бет айќасып, д±шпанын к‰йреткен-
ше алысты, олар  ќазаќ жауынгерініњ абыройын
єлемге асќаќтата жайѓан кейпінде, жењімпаз  ре-
тінде елге оралды. Жењісті жаќындатќан Жібектіњ
жењімпаз жалындай жанѓан жауынгер жігіттері
бейбіт к‰ндері ел болашаѓы ‰шін аянбай ењбек
етті. Жібектіњ кенжесі Тμлеубай кешегі ќазаќтыњ
марѓасќа жазушыларымен  иыќ тіресе ењбек етіп,
"ќазаќ журналистикасыныњ ќара нары" атанып,
Ќазаќстан Журналистер одаѓы сыйлыѓыныњ лау-
реаты, Ќазаќстан Республикасыныњ ењбегі сіњген
мєдениет ќызметкері атаѓымен тєуелсіздікке тура
бір жыл ќалѓанда д‰ниеден озды. Ал  Байзаќ,
Шомаќ, Ќасќырбайлар сол бабалар армандаѓан
азаттыќтыњ аќ тањын μз кμздерімен кμріп, ±рпаќ,
ел  болашаѓы ‰шін алањдамай бейбіт заманда
мєњгілік сапарѓа аттанды.

 Иса ЫДЫРЫСОВ.
Глазунов ауылы,
Ќостанай ауданы.

¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓы
жаќындаѓан сайын атам туралы
кμп ойлайтын болдым.

 Атам Д‰йсенбай Байѓожин
1911 жылдыњ 3 наурыз к‰ні б±-
рынѓы Ќараторѓай болысына
(ќазіргі Ќостанай облысыныњ
Аманкелді ауданы) ќарасты №4
Елтай ауылдыќ кењесініњ Жања-
т±рмыс бμлімшесінде д‰ниеге
келген. Жас к‰нінде арабша
оќып, сауатын ашќан.

1942 жылы 15-ші тамызда
єскерге алынып, Ш±баркμлде
алѓашќы дайындыќтан μтеді. Со-
ѓыста 482-ші танктерге ќарсы
артиллерия полкінде 76 мм зењбі-
рек кμздеушісі болады.

Атам IV  Украина, III Беларусь,
II Прибалтика майдандарында
Ростов ќаласын, Ќырымды, Бело-
руссияны азат етуге ќатысќан.
Майданда кμрсеткен ерлігі ‰шін
I дєрежелі "Отан соѓысы" ордені-
мен жєне "Ерлігі ‰шін" басќа да
кμптеген медальдармен марапат-
талѓан. 1943 жылдыњ ќањтар айы-
на дейін Краков ќаласындаѓы
госпитальда емделіп, ІІ топтаѓы
м‰гедек болып елге оралды.

 Меніњ атам –
майдангер

 Елге келгеннен кейін колхоз
шаруасына ќайта араласып,
ќашан зейнеткерлікке шыќќан-
ша бригадир, ферма мењгерушісі
т.б. ж±мыстар атќарады.

 Отбасында бес бала тєрбие-
леп, μсірген. Ѓасырѓа жаќын μмір
с‰ріп, 95 жасында д‰ние салды.

 Мен атамды маќтан т±тамын.
Ол ¦лы Жењіске ‰лес ќосты.

Тоѓжан Тоѓжан Тоѓжан Тоѓжан Тоѓжан ШЫЊЃЫСЌЫЗЫ,ШЫЊЃЫСЌЫЗЫ,ШЫЊЃЫСЌЫЗЫ,ШЫЊЃЫСЌЫЗЫ,ШЫЊЃЫСЌЫЗЫ,
майдангердіњ шμбересі,майдангердіњ шμбересі,майдангердіњ шμбересі,майдангердіњ шμбересі,майдангердіњ шμбересі,

Восточный орта мектебініњВосточный орта мектебініњВосточный орта мектебініњВосточный орта мектебініњВосточный орта мектебініњ
8-сынып оќушысы.8-сынып оќушысы.8-сынып оќушысы.8-сынып оќушысы.8-сынып оќушысы.

 Арќалыќ ќаласы.

Жыл басынан бері аудандыќ
орталыќтандырылѓан кітапхана-
лар  ж‰йесініњ ±жымы ¦лы
Жењістіњ 70 жылдыѓына арнал-
ѓан "Сарѓайса да тарихтыњ аќ па-
раѓы, ол к‰ндер мєњгі есте саќта-
лады!.." айдарымен мєдени
кμпшілік іс-шараларын жоспар-
лы т‰рде μткізіп келеді.

Тылда ењбек етіп, єйел заты
болса да μгіз айдап, соќамен жер
жыртып, ќара ж±мыстыњ небір
т‰рін атќарѓан аналарымыз,
б‰гінгі тањда бір-бір шањыраќтыњ
±йтќысы болып, отбасыныњ бе-
рекесін саќтап отырѓан ардаќты
жандар Исабекова Ќ±ндызай,
Ж‰нісова Несіп, С‰йесінова Ба-
зарк‰л єжелеріміз кездесу кешініњ
ќадірлі ќонаќтары болды.

Кеш аясында кітапханашы
Сєуле Алматова Жењістіњ
70 жылдыѓыныњ ќ±рметіне
орайластырѓан кітап кμрмесімен

Єжелердіњ айтары бар

таныстырды.
Кеш ќонаќтары с±рапыл соѓыс-

та ќиындыќты мойымай, ќайта
жігерленіп, намыс ‰шін бойлары-
на к‰ш-ќайраттарын жиып, ты-
нымсыз ењбек жасаѓандарын ай-
тып, кењінен єњгімелерін μрбітті.
Тіпті т‰нде шырт ±йќыда жатып,
жарылѓан снарядтардыњ дауы-
сынан оянып, жандарын ш‰бе-
рекке т‰йген кездерін де жасыр-
мады. Бейбіт к‰нде єні мен сєні
жарасып, ынтымаќ пен бірліктіњ
дємін татќан жас ±рпаќтыњ басы-
на соѓыстыњ ќара б±лты тμнбесін
деп аналыќ тілектерін де жеткізді.

Аталмыш кітапхананыњ єдіс-
кері Ѓализа Єбдірахманова бей-
неттіњ зейнетін кμріп отырѓан кеш
ќонаќтарына алѓыс білдіріп, ес-
телік сыйлыќтар табыстады. Со-
њынан естелік суреттерге т‰сті.

  Байбатыр НИЯЗБЕК¦ЛЫ.
 Жанкелдин ауданы.

ОЛ К‡НДЕРДІЊ ¤ШПЕС ДАЊЌЫ

Ыдырысов
Тμлеубай

Ыдырысов
Жан±заќ

Ыдырысов
Байзаќ

Ыдырысов
Кењбейіл

¦РПАЌ МАЌТАНЫШЫ
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Жобаныњ жетекшісі Сєлім МЕЊДІБАЙ

 Мен б±л єњгімені єжем  Мєдина
Шаѓалиќызыныњ аузынан  жазып ал-
ѓан едім. Єжеміздіњ жасы б‰гінде  85-ке
келді. Кешегі аласапыран заманда
¦лы Отан соѓысы єр ‰йге, єр отбасы-
на жазылмас жара ќалдырды. Сол
алапат соѓыстан елге аман-есен орал-
ѓандардыњ бірі – біздіњ атамыз Ержан
Т±яќбай±лы. Ол кісі 1918 жылдыњ 22
шілдесінде ќазіргі ¦зынкμл ауданыныњ
Иван-Ровный (Кировский) ауылында
д‰ниеге келген. Атамыздыњ туѓан-ту-
ыстары кешегі саяси ќуѓын-с‰ргін жыл-
дары Ресейге жер аударылѓан
кμрінеді. Жеті жасынан єке-шешесінен
жетім ќалѓан.  Бастарына ќиындыќ
т‰скен соњ аѓасы, ќарындасы  ‰шеуі
бір-бірінен айырылып, атамыз кμшеде
б±зыќ балаларѓа ќосылып кеткен. Ста-
линдік заманда ондай тєртіп б±зѓан ба-
лаларды ±стап, балалар ‰йіне тапсы-
ратын болѓан. Атамыз да тμрт жыл мем-
лекеттік балалар ‰йінде  болѓан екен.
1938 жылы  18 жасќа толѓанда, Уссу-
ри-Примор аймаѓына єскерге аттанѓан.
Єскерде танкистіњ 6 айлыќ оќуын
оќыѓан. Єскери борышын μтеп ж‰рген-
де, елге келместен 1941 жылы со-
ѓысќа кеткен.  Соѓыста Сталинградтан
Кенигсбергке дейін шайќасќан. 1945
жылы боранды аќпан айында Кенигс-
берг ќаласын алар кезде, аяѓына сна-
ряд тиіп, ќатты жараланады. Горький
ќаласында 8 ай бойы госпитальда ем
алып, сонда жењісті ќарсы алѓан

кμрінеді. Сауыѓып шыќќан соњ елге ке-
леді. Атамыз ќан майданда кμрсеткен
ерлігі ‰шін "Ќызыл ж±лдыз"жєне ІІ, ІІІ-
ші дєрежелі "Дањќ" ордендерімен, сон-
дай-аќ, бірнеше медальдармен мара-
патталѓан. Колхоздыњ малын баѓып
абыройлы ж±мыс істеген ол кісініњ
ењбегі де елеусіз ќалѓан жоќ, "Ењбек
дањќы" жєне Ленин ордендерімен  ма-
рапатталды.

Атамыз 1948 жылы єжеміз Мєдинаѓа
ќосылып, отау ќ±рѓан. Єжеміз де со-
ѓыс уаќытында ‰лкендермен бірдей
к‰н-т‰н демей колхозда ж±мыс істепті.
Б±л ењбегі ‰шін медальмен марапат-
талѓан. Атамыз бен єжеміз д‰ниеге ‰ш
±л, бес ќыз єкелген. Ержан атамыз
1990 жылы, Ќорѓан облысы, Белозер
ауданында д‰ние салѓан. Єжеміз  ±л-
ќыздарымен  1994 жылы Ќазаќстанѓа,
яѓни Мењдіќара ауданыныњ Степанов
селосына кμшіп келеді.  Екі ќызы Ре-
сейде т±рмыста. Б±л к‰нде єжеміз
сегіз немере, бір шμбере, он екі жиен-
шар с‰йіп отыр. Басымыз  ќосылып,
дастарќан басында отырѓанда єжеміз
‰немі б‰гінгі к‰нге тєуба, ш‰кіршілік
етіп, бейбітшілік μмірді тілеп отырады.

Майдангердіњ немере келіні:
Єсел Т¦ЯЌБАЕВА.

Степанов ауылы,
Мењдіќара ауданы.

СУРЕТТЕРДЕ: Ержан ата, Мєдина
єже  шμберелерімен.

АТАМ мен ЄЖЕМ

А.Иманов атындаѓы мемориалдыќ
м±ражайы ќорындаѓы фотоќ±жаттарда
бірнеше майдангер хаттары саќталѓан.
Хат жолдары соѓыс жаѓдайы мен тыл
μмірін, армия мен халыќтыњ тыѓыз бай-
ланысын, отанс‰йгіштікті паш етеді.
Олардыњ жас μмірі μз отбасы мен Ота-
ны, халыќтыњ еркіндігі мен тєуелсіздігі
жолында соѓыспен т±спа-т±с келді.

Аманкелділік Байтеміров Хамидіњ
(10.11.1943ж.), Байтеміров Досмаѓан-
беттіњ (12.04.1942)  от пен оќтыњ орта-
сында аѓасы Байтеміров Махмутќа жаз-
ѓан сарѓайѓан хаттары саќталѓан. Сар-
баздан келген соњѓы хат... с±рапыл
соѓысќа кіріп бара жатып жазды ма екен?!
Бєлкім, ќан майданныњ ортасынан кері
шыќпасын сезді ме екен?!

Амандыќ хат!
Ќымбатты туысќандар: Жакен, Бибі-

жамал, Хабдрахман, ¤міржан, Саѓила,
Хатима, Махмет. Дендеріњ сау, аман бар
шыѓарсыњдар.

¤зім де аман, денім сау, сырќаудан
тєуір болды деп ќарап, денсаулыѓы жаќ-
сы деп тауып, таѓы пронтќа жіберді. 18.01
к‰ні кешкі саѓат 8-де пойызѓа мінем, алла
оњ жолын берсе...

Жаман айтпай жаќсы жоќ. Далада
ќалып ќоямын ба деп ќорќамын.

Досмаѓамбет.

"Саќтаулы менде сан хат бар...?

Шμптібай аѓамыз соѓысќа дейін орта-
лау мектепті бітірген. Кейін колхоз-
совхозда бухгалтерлер дайындайтын
курсты аяќтады. Майданнан 1945 жыл-
дыњ аяѓында оралды. Елге келген соњ
ќолынан іс келетіні ескеріліп, ењбекке
араласты. Ж±байы Камал екеуі 10 бала
μсіріп, тєрбиеледі. Осы балаларынан 25
немере, 15 шμбере μсіп-μніп жатыр. Бєрі
де єр салада ж±мыс істейді.

Аѓамыз 1966 жылы ауыр науќастан
кμз ж±мды. Ж±байы Камалдыњ кμзі тірі,
ќазір 85 жаста. Ќарт ана балаларыныњ
ќолында т±рып жатыр.

Т±рсынбай Н¦РЖАНОВ,
зейнеткер.

Ќостанай ќаласы.

Аѓамды еске алѓанда...

Жењімпаздар мєњгі есте
Адамзат тарихында μшпес із ќалдыр-

ѓан, жарты єлемді шарпыѓан соѓыс μртініњ
Жењіспен аяќталѓанына 70 жыл толып
отыр. ¦лы Отан соѓысы єрбір отбасыѓа
ќайѓы-ќасірет єкелді. Бір шањыраќтыњ
тіреуі болып отырѓан азаматтар майдан-
нан оралмай мєњгілікке жоѓалды. Б±л со-
ѓысќа алпыстан астам ±лт μкілі, милли-
ондаѓан азамат ќатысќанын тарихтан
білеміз. Сол миллиондардыњ ішінде
біздіњ Абай ауылынан (Бірлік) ж‰зден
аса адам соѓысќа шаќырылѓан. Бєрі
Отан, ел ‰шін жаумен к‰ресті. Ќанды
майданда ќаза тапќан боздаќтардыњ
ќ±рметіне 2014 жылы ауылдаѓы зират
басына ‰лкен ескерткіш ќойылды.  Ес-
керткіш таќтада 46 боздаќтыњ аты-жμні
жазылѓан. Тізімде 1937 жылѓы ќуѓын-
с‰ргінге ±шыраѓан аталардыњ  есімдері
де бар.  Б±л игі істі ±йымдастыруѓа ар-
даќты ±стаз Маѓжан Д‰йсембаев, Ќасым-
жан Оразбаев жєне Жанбота Сейітбаев,
Бари Аханов, Маѓыпар Дєлденбаев,
Саруар Таѓамбай±лы, Жамбыл К‰мажа-
нов, Кенжеѓали Кμдебаев, Елубай Рах-
метов, Сапа Жаукин, Мейрам Ескембе-
тов, Тањатќан Н±ртаев сынды азаматтар
білек сыбана кірісті. Б±л іске ауыл т±рѓын-
дары белсене араласып, єркім μз
м‰мкіндіктеріне ќарай ќаржылай кμмегін

берді. "¤лі разы болмай, тірі байымай-
ды" деген бар емес пе. Абай ауылын-
даѓы осынау ж±мыс Отан ‰шін от кешкен
боздаќтардыњ аруаѓына баѓышталды.

Бєтима К‡МАЖАНОВА.
Абай ауылы,
¦зынкμл ауданы.

Н±ржаќып±лы Шμптібай ¦лы Отан
соѓысына ќатысып, бір аяѓын Украина
жерінде ќалдырып, елге оралѓан азамат.
Ол 1925 жылы Ќостанай облысы, Тор-
ѓай ауданы, Жаркμл ауылында д‰ниеге
келген. 1943 жылы єскери комиссариа-
ты єскерге жібереді. Украина майданы-
на ќатысып, аталѓан жерді жаудан азат
етуге ‰лес ќосты. ¦рыс даласында шо-
фер болып ж‰ріп неміс снарядыныњ жа-
рыќшаѓы оњ аяѓын ќара санынан ‰зіп
кетеді. Жау оѓынан жараланып, ес-т‰ссіз
жатќанда совет жауынгерлері тауып
алып, госпитальѓа жатќызады. Аяѓы бір
кескеннен жазылмай екінші рет ота жа-
сауѓа тура келеді. Осылайша оњ аяѓынан
айырылады.

дыњ бір тобы 1943-1945 ж.ж. Аманкелді
аудандыќ партия комитетініњ бірінші хат-
шысы Сєлімгерей Тоќтамысовтыњ м±ра-
жайдаѓы жеке ќ±жаттыќ ќорынан алын-
ды.  Соѓысќа дейін ќызметтес болѓан за-
мандастары, ¦лы Отан соѓысы жауын-
герлері Ж±ќатай Досанов (15.04.1945ж.),
Асќар Ж±манов (12.12.1944ж.), Ѓабдол-

ла Керменбаев, Жабаѓы Ѓабдуллин, Са-
рќантай Досмаѓанбетов (17.04.1945ж.),
Баяхмет Енсебаевтардыњ (13.04.1945ж.)
жауѓан оќ пен жарылѓан мина арасында
окопта жазѓан хаттары майдан туралы
сыр шертеді.

Жерлесіміз ¦лы Отан соѓысыныњ ар-
дагері Ж±ќатай Досановтыњ аудан бас-
шыларына жазѓан хатында "...Біз тыл-
дыњ Отан соѓысы кезінде ќалай ж±мыс
істеп жатќанына к‰н сайын танысып оты-
рамыз. Оныњ ішінде ќазаќстандыќтар-
дыњ тылдан фронтќа ќажымай, талмай
ерлікпен кμрсеткен кμмектерін естігені-
мізде кμп ќуанышќа ие боламыз...

¤зімніњ т‰леп, μскен жерім Аманкелді
ауданында сіздер ие болѓан табысќа
меніњ ќуанышымды сіздерге айтуѓа ауыз
жетпейді", – деп μзініњ ризалыѓын
білдірген.

Елге саѓынышќа толы жолданѓан сол-
дат хаттарыныњ єрќайсысы жауынгердіњ
айшыќты μмірбаяны секілді. Майдан
даласында ќандай ќиындыќпен бетпе-
бет келді. Ажал оѓынан ќалай айналып
μтті. Бєрі-бєрі ќамтылѓан.

   К.АБЖАНОВА,
А.Иманов атындаѓы мемориалдыќ

 м±ражайдыњ аѓа ѓылыми ќызметкері.

СУРЕТТЕРДЕ: жауынгер Байтеміров
Хами  жєне ‰шб±рышты солдат хаттары.

 Жыл μткен сайын с±рапыл соѓыстыњ
куєгерлері, ќаћармандары сиреп барады.
70 жыл μтсе де адамзат тарихында елі мен
жерін ќорѓаѓан батырлардыњ ерлігі мєњгі
есте саќталады. Сондай сарѓайѓан хаттар-
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«Көңіл көгінде, жүрек 
төрінде»

Мұрат
     ЖҮНІСҰЛЫ
Қаладағы облыстық қазақ жасөспірімдер театрында 
Арқалық медицина колледжінің байырғы 
директоры, Қазақстан денсаулық сақтау ісінің үздігі, 
қаламгер, өнерпаз А. Мұқатовтың туғанына 60 жыл 
толуына орай еске алу кеші өтті. 

 Амантай Оразбай-
ұлы «У мен дерт», «Әзіл 
әлемі» атты кітаптардың 
авторы. Ол аз ғұмыр жа-
саса да қыруар іс тын-
дырып, артына ғажайып 
із қалдырған жан. Ел 
оны іскер басшы, шебер 
ұйымдастырушы, ақын, 
әнші, суретші, қысқасы 
сегіз қырлы, бір сырлы 
азамат деп таниды. 

 Ізгілікті шарада марқұмың өзі тұрған Шақшақ Жәнібек көшесі, 
№90 үйге мемориалдық тақта орнатылды. Ескерткіш тақтаны қалалық 
мәслихаттың хатшысы Нақан Шалдыбаев пен ҚР денсаулық сақтау 
ісінің үздігі Асқар Байжұманов ашты.  

 Еске алу кешінде ел ақсақалдары, жақын-жуықтары, жора-жол-
дастары естеліктер айтып, ақындар арнау жырларын оқыды. Театр 
әртістері, колледж шәкірттері өлеңдері мен сықақтарын, сөзіне жа-
зылған әндерді орындады. Көрме ұйымдастырылып, баянды ғұмыр 
иесінің өмір жолынан әзірленген деректі фильм көрсетілді. Алматы 
қаласындағы «Тоғанай» баспасынан 500 данамен басылып шыққан 
естелік кітаптың тұсауы кесілді. Кітаптың демеушісі досы Сайып Бей-
сенәлиев. 

Кеш соңында «Достар» дәмханасында ас беріліп, рухына құран 
бағышталды.  

Арқалық қаласы.

СУРЕТТЕ: Мемориалдық тақтаның ашылуынан көрініс.
Суретті түсірген автор.
                                                                          

h
Алматылық психолог 

тренинг өткізді

Қостанай облысы әкімдігінің дін істері басқармасы Алматы 
қаласындағы ҰҚК Академиясымен бірігіп «Деструктивті секта-
лардың және радикалды топтардың ықпалдарына қарсылық 
психологиялық аспектілері» тақырыбы бойынша дәріс оқып, 
тренинг өткізді. 

Іс-шара А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ-дің бас ғимаратында өтті. 
Оған университеттің діни зерттеулер орталығы, гуманитарлық-әлеу-
меттік, ақпараттық технология, тарих және құқық факультеттерінің 
студенттері мен бір топ жастар қатысты. Лола Шакимова ҰҚК Ака-
демиясының тәжірибелі психологы. Елімізге еңбегі сіңген маман бұл 
тренингті Қостанай жерінде бірінші рет өткізді.

Дәрісте талқыланған басты мәселе – діни ұйымдардың жастарға 
деген ықпалы Һәм секталардың көбеюі. Лола Шакимованың пайым-
дауынша, қазіргі кезде жас буын өкілдеріне діни ақпар аз жетеді. 
Мысалы, деректі бастапқы алған адам басқаларына өзгеше түрде 
жеткізуі ғажап емес. Сондықтан діни сауаттылық нөмірі бірінші тақы-
рып болуы керек. 

– Бұл бір өзгеше дәріс болды. Тренинг барысында Лола Шакимова 
әр түрлі әдіс-тәсілдерді пайдаланды. Ең жақсысы, діни ақпаратты нақты 
әрі дәлелді алу керектігін ұқтым. Расында да, бүгінде тура жолдан 
адасып, ақшаның соңынан еріп жатқан жастар жетерлік. Оларға тура 
бағытты нұсқау үшін осындай іс-шаралар ұйымдастырылып тұру керек 
деп ойлаймын, – деді тренинге қатысушы студент Қайыржан Қоңыршин.

Жиын барысында Л.Шакимова студенттерге террорлық шабуыл-
дар мен радикалды топтардың ықпалдары жайлы баяндап берді.  

Қасқырбай ҚОЙШЫМАНОВ.

Аса қамқор ерекше Мейірімді Алланың 
атымен бастаймын!

Ұлы Жаратушымыз Аллаға сансыз  мақтаулар 
мен мадақтар болсын. Пайғамбарымызға  (сол-
лаллоһу алйәһи уә сәлләм), оның отбасына және 
сүйікті саахабаларына сансыз салауаттар мен 
сәлемдер болғай.

Құрметті мұсылман бауырлар! Міне Алланың  
қалауымен қасиетті Ережеп айына да аман-есен 
жеттік. Алла Тағала осы айда баршаңызға тек қана 
жақсылықтар сыйласын. Биыл Ережеп айы сәуір 
айының 20-сына тұспа-тұс келіп тұр. Ережеп айы 
мүбарак болсын!

Ережеп айының қасиеттерін ұғынып, құн-
дылықтарына құштар болған пенде Алла  Таға-
ланың сансыз нығметтеріне ие болады. Алланың, 
құлдарына ұлы мейірімі болып келетін  Ережеп 
айы – қасиетті үш айдың бірі. Осы айларда істел-
ген сауапты істер мен құлшылықтардың  сауабын 
Алла Тағала бірнеше есе көбейтіп, шын жүректен 
тәубесіне келіп, кешірім сұраған  пендесінің  тілегі  
қабыл болмақ.

Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) бір хадисінде айтады: 
«Егер де өмірлеріңіздің соңы бақытты болып, ты-
ныш өлім қаласаңыздар (мұсылман болып өтуді) 
және шайтанның азғыруынан аман болам  де-
сеңіздер – осы айларды құрметтеп ораза  тұтып, 
таубаға  келіңіздер». Тағы  бір  хадисте  Ережеп  
айында істелген сауап пен күнә жетпіс есе өседі 
делінген. Сонымен қатар Ережеп айында, Алла  
Тағала күнәлі істер мен қақтығыстарға қатаң түрде 
тыйым салған қасиетті төрт айдың бірі. Олар: Ере-
жеп, Зұл-Қағда, Зұл-Хиджа, Мұхаррам  айлары. 

Алла Елшісінің (с.ғ.с.) сүйікті немересі Хасанн-
ның (р.а.) риуаят еткен хадисінде Пайғамбарымыз 
(с.ғ.с.): «Жыл ішінде сондай төрт түн бар, ол түн-
дерде  Алланың мейірімі, кешірімі, жомарттығы, 
берекеті және нығметтері жерге нөсер  жауындай 
төгіледі. Олар: Ережеп айының алғашқы түні, Шағ-
бан айының он бесінші Барат түні және ораза айты 
мен Құрбан айт түндері. Осы аталған түндердің  
пайдалары мен қадір-қасиетін білген әлі білуге  
құштар болған адамдар береке  табады», – деген.

Ережептің алғашқы күні мен түні, алғашқы 
бейсенбісі, он бесінші күні мен  түні және жиыр-
ма жетінші күні мен түні аса құнды болып табы-
лады.  Осы күндер мен түндерде көп құлшылық 
етіп, Алланы зікір етіп, күндерін оразамен, түн-
дерін құлшылықпен өткізген абзал.  Ережеп айы-
ның алғашқы бейсенбісі (сәуірдің 23-нен 24-не 
қараған түн) – Рағайыб кеші. Ал аталмыш айдың 
жиырма жетінші түні (мамыр  айының 15-нен 16-
на қараған түн) – Миғраж кеші. Миғраж кеші 
Алла Елшісінің (с.ғ.с.)  Алла Тағаланың хұзырына 
көтеріліп, ешбір кедергісіз Онымен тілдесіп, бес 
уақыт намаз құлшылығын үмбетіне парыз қылып 
алған ерекше қасиетті түн.

Ережеп сөзі араб тілінде – Раджаб  деп  айты-
лады. Бұл  сөз  үш әріптен  тұрады Р – Алланың 
рахымы, дж – «джурмулғабди» (Аллаһтың  құлы-
ның  күнәлары), Б – «бәрулләһи  Тәғәлә» (Аллаһ  
Тағаланың  жақсылығы).  Алла Тағала: «Ей, пен-
дем! Мен сенің күнәларың мен қателіктеріңді өз 
мейірімім мен  жақсылығымның  арасына орна-
ластырдым. Сондықтан Ережеп айының құрметі 
үшін сенің күнәларың мен қателіктеріңнен еш 
нәрсе қалмайды».

Ережеп айын тыныштық, жомарттық, тазару, 
ерекше, алғашқы және жеке  дара айы деп атайды. 
Тыныштық айы деп аталу себебі, бұл айда Алла-
ның қаһары түспейді. Бұл жайында Осман  ибн  

Аффан (р.а.) хұтпасының соңында былай  деген: 
«Алланың тыныштық айы келді. Сол үшін бұл айда 
зекет пен садақа беріп, қарыздарды  өтеу қажет». 

Жомарттық  айы  деп аталуының себебі, бұл 
айда Алланың нығметтері шексіз. Пайғамбарымыз 
(с.ғ.с.) айтты: «Кімде-кім Ережеп  айында сауабын 
Алла Тағаладан үміт етіп, ықыласты түрде бір күн 
ораза тұтатын болса, Алланың разылығын иеле-
неді. Екі күн ораза тұтқан адамның сауабы екі 
есе болады, әрқайсысы бір  таудай  болады. Үш 
күн ауыз бекіткен адам дүние бәлесінен ахирет 
азабынан,  жындану, алапес ауруынан және Дад-
жалдың кесірінен аман болады. Жеті  күн  ораза 
тұтқан адамға тозаққа түспес үшін  жеті  тозақ  
қақпалары  жабылар. Сегіз  күн ораза  тұтқан  
адамға  жұмақтың қақпалары  ашылады. Он күн 
ораза тұтқан адамға, Алла Тағаладан не сұраған 
болса, сұрағаны беріледі.  Он бес күн ораза тұтқан 
адамның алдыңғы күналарын кешіреді де жаман-
дықтарын жақсылыққа ауыстырады. Ал егер 
оразасын келесі күндері жалғастыратын болса, 
сауабын одан әрі арттыра түседі.

Тазару  айы деп аталуының себебі, бұл айда  
Алла пендесін бүкіл күнәдан  тазартады. Абдулла  
ибн  Зүбайрден (р.а.)  жеткен  хадисте  Пайғамба-
рымыз (с.ғ.с.)  айтқан: «Кімде-кім Ережеп айында 
мұсылман бауырын қиындықтан құтқарар болса, 
Алла оған жұмақтан орын береді».

Ерекше, алғашқы  деп  аталу себебі, Ережеп  
қасиетті  үш  айдың  алғашқысы. Пайғамбарымыз 
(с.ғ.с.)  айтқан: «Ережеп – Алланың айы, Шағбан 
– Менің айым, Рамазан – Үмметімнің айы». Зун-
нун  Мысри  (Алла  рақым  етсін)  былай  депті: 
«Ережеп – егін  егу, Шағбан –  егілген егінді су-
ару, Рамазан – өсіп шыққан егінді  ору. Ережеп 
– тазару, кешірім және мейірім айы, Шағбан – 
шапағат, рухани құлпыру  айы, Рамазан – тозақ 
отынан құтылу айы».

Жеке дара деп аталу себебі, Ережеп қасиетті 
үш айдан жеке тұрады. Бұл  турасында хадисте  
былай делінген: «Жұмақта  бір өзен бар оның аты 
– Ережеп. Оның суы сүттен ақ, балдан тәтті. Кім-
де-кім  Ережеп айында  бір  күн  ораза ұстаса, Алла 
Тағала ол адамға сол өзеннен шөлін қандырар». 
Әнәс  ибн  Мәліктен (р.а.) жеткен  хадисте: «Жұ-
мақта сондай бір сарай бар, оған тек қана Ережеп 
айында  жиі  ораза тұтқан адам кірер».

Ертеректе Ережеп айы туғанда Қасиетті Қағба-
ның қақпасын ашып қойған  қызметшілері «Бұл 
ай – Алланың айы, бұл үй – Алланың үйі, ал адам  
баласы – Құдайдың құлы, сондықтан Алланың 
айында оларды Алланың үйінен қалай аластата-
мыз», – деп басқа  айлардағыдай  дүйсенбі, жұма  
күндері ғана  емес толық  бір ай бойы құлшылық 
жасауға рұқсат берген.

Ережеп айында болған айтулы оқиғалар: Нұх 
(а.с.) пайғамбар кемесіне мінген, Мұса (а.с.) пай-
ғамбар елін қақ айырылған теңізден алып өткен, 
Адам (а.с.) атаның тәубесі қабыл болған, Ибра-
хим (а.с.) пайғамбар және  Иса (а.с.) пайғамбар  
дүниеге  келген.

Пайғамбарымыз (с.ғ.с.)  Ережеп  айында  мына  
дұғаны жиі айтатын «Ей Алла! Бізге Ережеп пен 
Шағбанды берекелі етіп, Рамазан айына аман- 
есен жеткіз».

Алла Тағала қасиетті Ережеп айында һәм 
мүбарак кештердегі ізгі ниет, ақ тілеулерімізді 
қабыл алып, баршамызға денсаулық, халқымыз-
ға береке-бірлік, отанымызға тыныштық беріп, 
еліміз көркейіп, дініміз марқая бергей, Әмин, ия, 
роббилғаләмин!

ДІНІҢ – ДІҢГЕГІҢ

Ережеп  айының  қасиеттері

Ережеп айындағы нәпіл (парыз емес, қосымша) ораза ұстайтын  
күндердің сәресі және ауыз ашар уақыттарының кестесі:

Ескерту: Сәресі уақыты таң намазына 15 минут қалғанда аяқталады.
ҚМДБ-ның Қостанай облысы бойынша 

өкіл имамы, «Марал ишан» мешітінің бас имамы
Асылхан қажы Мұханбетжанұлы.
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Ақ жаулық
Тілеп ең тәспі тартып саулығымды, 
Ұямды сен көрмедің-ау бүгінгі. 
Арыңдай дақ түсірмей қастерлеген 
Сағындым, әже, аппақ жаулығыңды. 

Сәулесі жылытпастай арайдың да, 
Берілдім сағыныштан талай мұңға. 
Сағындым әжелерді отыратын 
Қонғандай аққу-қаз кеп ақ айдынға. 

Мән жатар әр сөзінің астарында, 
Жұбатар немересін қас-қағымда, 
Ерекше беделінің белгісіндей 
Ақшаңқан жаулықтары бастарында. 

Мұңымның таппай, сірә, үйлес емін, 
Кей сәтте алабөтен күй кешемін. 
Селкілдеп той-думанда билеп жүрсе, 
Кей әже киіп алып кимешегін. 

Кім шешер бәтуасыз дауды мына, 
Секілді иықтағы дәу құмыра 
Басында сабырсыздың селкілдеген  
Тұрады жаным ашып жаулығына... 

Р.S. Ажарын желмен желпіп күн қақтаған, 
       Ұрпаққа ұлағатсыз үн қатпаған, 
       Ұршығын иіретін, шүйке тартып,  
        Әжемнің ақ жаулығы қымбат маған. 

h
Тұрмаса да бұлт басып, күн түнеріп, 
Шекең қызып жүрмейді күлкің  оңып. 
Ой-қыратты, бұдырлы бұл заманның, 
Пенделері кеткендей түлкі болып. 

 Жанарыңда тұрса да арман тұнып,  
Түлкі мінез пендеге салған құрық.. 
Басын иіп  безбүйрек беделдіге,  
Көрсетеді жантықтай жалған қылық.

h
Әділдікті іздеме, адалым-ау, 
Сендей жандар өмірде дара мынау. 
Қабан құрлы көрмейді құралайды, 
Қыл мойынға салады қара бұғау. 

Шырын құйып шындықтың қалыбына, 
Қоса алмайсың өзгеріс танымына.  
Ақты қара дегенге таң қалма сен, 
Балта шауып әділдік тамырына. 

Болмаса да күні еш қиындаған. 
Тиын тұрар тексіздің миында әмән,  
Адам кейіп пенделер толып жатыр, 
Адамдықтан  несібе бұйырмаған.  

Шамаң қайда олармен күресе алар? 
Шеңгелдіге шенді тек ілесе алар. 
Арсыздардың  заманы, жағынғанда, 
Жылайын деп тұрса да күле салар.

Әділдік деп жандар аз ұрандаған, 
(Әділдікті тос, жаным, бір Алладан.) 
Қандендері құмайды талайтұғын, 
Түлкілердің заманы бұлаңдаған.  

Жалғыздың ол түбіне жетеді ақыр. 
(Құныққанға мөлшерлі жете ме ақыл?) 
Намысының отына шыдай алмай, 
Тасқа айналған Көкшеде жеке батыр.

h
Шабыт дәйім жаныма шоқ тасуда, 
Мейлі алдымда не тұрсын: от па,су ма, 
Жырмен әрлеп жүремін дәнекерлеп, 
Ойларымды қалдырмай тот басуға. 

Тұяғынан от шашып жорға жырым, 
Той ішінде талайдан озған үнім. 
Топтасқаннан іргемді ірелеймін 
Жырда да бар өз жолым, өз даңғылым. 

Тұрсадағы тіршілік мың құбылып, 
Жүгінбеймін шендіге құлдық ұрып 
Қолым күйіп шындықтың шырағына, 
Жүрем дәйім бір тұрып,бір жығылып. 

Төрімде той болмайды күнде менің, 
Білгенімнен көп әлі білмегенім. 
Ақындық пен аңқаулық егіз,сірә, 
Жан берер деп қаламын гүлге демім. 

Жабырқасам, жай сұрап күндемегін, 
Жанарлардан жайдары күн көремін. 
Үсік шалмай үлбіреп тұрсын өлең, 
Жыр мен жаным үстінде бір кеменің. 

h
...Шағылып күнге, бұлқына ақты жылғалар, 
Асығып алға, жеткізердей жақсы бір хабар. 
Тырнаның даусы тыраулап көкті кернейді, 
Үнінде оның сағыныш толы мұң да бар. 

Бауырмал жандай аңқылдап шығар алдыңнан, 
Бәйшешек басы қылтиып  қарарсан қырдан. 
Қыз қылық бұлақ сыңғырлай аунап ағады, 
Жағалай өскен көк шалғын шөпті таң қылған. 

Кірпігін қақпай ашыла қарап күн көзі, 
Құлпырған жерге болып тұр қамқор бір өзі. 
Ақ мамық бұлттар қалықтай көшіп барады, 
Биіктеп кеткен тәрізді аспан күмбезі. 

Жас шыбық қаулап түбінен кәрі бұтаның, 
Бозторғай салды көктемнің керім құт әнін. 
Сағыныш түсті сарғалдақ гүлдер шашады, 
Елітіп жанды жақұттай жәннат жұпарын. 

Сандықта сыры, шақпайтын әсте көпке мұң, 
Таспиық тартып, тарамдап оймен өткенін, 
Жалыны жанның жанарда ғана жылтырап, 
Кемпір-шал отыр еске алып өмір көктемін. 

...Елітіп жанды ауылға қиял барды ұшып: 
Көкірек кере самалды жұттым, нәр құшып. 
Есіктің алды төселген бейне көк кілем, 
Түгінде оның тізілген моншақ-таңғы шық. 

Алтындай нұрға малынып міне тұр алап. 
Хош иіс жайды бүршігін жарған бұла бақ.. 
Бір пысық сәуле терезені біздің көздеген, 
Шілтерден жұқа қарайды ішке сығалап. 

Ән салғым келді тамақты біраз кенеп мен, 
Бой түзеп қапты жас шыбық былтыр мен еккен. 
Үлесін беріп ұяда жатқан ұрпаққа, 
Қарлығаш ұшты есігі ашық сенектен. 

Көкжиек алыс, көрінбес қыры-қиыры. 
Таңылған жүктей тоқтықтан толып, бүйірі, 
Жер сызып желін желеді қырдан асығып, 
Көршінің кеше қайтпаған үйге сиыры. 

Сарыла сан жыл тұрғандай мені күтіп бақ, 
Зерделеп тұрмын шәкірттей зерек, ұқыпты-ақ. 
Самауыр жақтан (тұтатқан жаңа анашым)  
Тәп-тәтті түтін танауды өтті қытықтап. 

Келдім деп қашан, өзіммен іштей кеңесем. 
(Көргенім бақыт, ауылым өскен, сені есен.) 
Ырғала басып, икемдеп иінағашын, 
Барады суға құмыра мүсін жеңешем... 

P.S. Тылсым бар тұнық сағыныш сезім күшінде, 
       Сырымды түсін, келмесе білгің-түсінбе: 
       Асығам кейде ұйқыға балғын сәбидей  
       Аулымды тағы бір көру үшін түсімде. 

Қайда екенсің...
Сені аңсаймын ұрынсам қар, дауылға,  
Сені аңсаймын түсіп жаным жалынға. 
Аралаймын қиялымның қырларын,  
Қалдың ба сен айдынның аржағында? 

Сені аңсасам жанарымда тұнды мұң, 

Ұқсап жатыр бір күніме бір күнім.  
Естілер ме жалаңаяқ жүгірсем,  
Сол жағадан пәк күлкісі құрбының?  

Көк аспанды күзетсе де тыныштық,  
Найзағайдай жарқылдайды жыр ыстық. 
Думан күндер құшағында жүрсем де, 
Өзіңменен өткен күндер тым ыстық. 

Өмір атты жылжып келед бір кеме, 
Кейде толқын тықсырардай іргеге, 
Алаңдаймын алыс қалған күндерге 
Абайсызда жоғалтқандай бірдеңе. 

Тағдыр атты кім шыға алар шеңберден, 
Сені іздеймін сағым басқан белдерден, 
Сағыныштың қысымына төзе алмай, 
Атылады жанартау жыр кеудемнен.

Жазым өтіп, қалды міне келіп күз, 
(Қалдырдым ба өткен күнге көрікті із?) 

Бал қылықты бейқам жүрген ұл-қыздар, 
Сені есіме түсіреді еріксіз. 

Балдай жұмбақ бір өзіңде бар анық,. 
Дәріптеймін қадіріңді дара ғып. 
Сені іздеймін жанарынан достардың. 
Қайда екенсің, кайда кеттің, Балалық?! 

Қарағанда  тартпайтын түрі-реңі 
Суық дейді екінің бірі мені. 
Жүзім суық, жүрегім жылы екенін 
Бетіңе қарап қана кім біледі.

Сын боп жүр  қарамаға суықтығым, 
Ұнамас біреулерге уыт жырым, 
Жылымын  адамдарға ақ ниетті, 
Жайнатам үлбіреген үміт гүлін. 

Жылымын ағаларға үні жайлы, 
Олардың күні шуақ, түні де айлы. 
Беделін  безбендеген тоғышарға, 
Ешқашан жан -жүрегім жылымайды. 

Жылымын парасатты жиған жанға, 
Пендеде парасатсыз иман бар ма? 
Суықпын  адамдықтан алыс болып, 
Қалтаның қадірімен сыйланғанға. 

Жас келін ибалы боп именгенде, 
Мейірлі елжіреген күйге енгем де 
Суықпын беттің арын белге түйіп, 
Шекпенін шенділердің сүйгендерге. 

Жайсаң жан жылдарменен өзгерген бе, 
Жылымын дәмдес болған көзкөргенге. 
Суықпын өзге ұлттың  орманында 
Адасып, ана тілден безгендерге. 

Сараптай берсем саусақ бүгіледі, 
Ар-намыс ақылыма жүгінеді. 
Мінім де, мінезім де осы менің- 
Суық дей берсін екінің бірі мені. 

Жүремін не бір күйді кешіп тегі, 
Көкейде жатыр ойдың көшіп легі. 
Туралық   таңдайыма таңба болып, 
Уызбен келген несіп бесіктегі. 

Әділдік толқи ағып ақ бұлағы, 
Ақбозы ақиқаттың шапқылады. 
Шындықты шытырманнан шешіп алсаң, 
Тура сөз туғаныңды жат қылады. 

Сөзімді алмады деп жеңіс  қалап, 
Көрсетпей жүрер саған тегіс қабақ  
Қыртысын қыңыр істің жазам десең, 
Досың да да кете берер теріс қарап. 

Шындыққа шырқыраған елең етем 
Өзгедей ой-пікірім неге  бөтен?.. 
...Ортақ тіл табу үшін өзгелермен, 
Өз тіліңді тістеуің керек екен. 

Не  бiтiрдiм, тындырдым, сiрә, ненi, 
Сын садаққа   iлгелi  ел  мына  мені, 
Ақ толқынға  орап  ап  жыр  теңiзi, 
Гүлдеткелi сөзiмдi  құла  белi? 

Қызыл  тiлiм болған  соң  қаруым  шын. 
Жырға  салған  бiр  жанмын  бары, күшiн. 
Туралықтың  желкенiн  желге  тосып, 
Өрге  ұмтылдым  намыс  пен арым үшiн. 

Жан емеспiн  бүлде  орап, киген берен, 
Мадақтаса  менменсу күйге  енбегем. 
Баққа  бола  кезiм  жоқ  қалтыраған,  
Таққа  қарап  сөз  айтсам  именбегем. 

Үлгi  алыңдар  демеймiн  тегiс  менен, 
Залалым  жоқ  өзгеге  мен  iстеген. 
Билер  емес  бұқара  қуанатын  
Келген  сайын  оралып  жеңiспенен. 

Билiктiнiң  шықсамда  жиi  есiнен, 
Бұйырықтының  шықпайын  жүйесiнен. 
Төбедегi  қамшысын  үйiрсе де, 
Төмендегi  қорғайды  киесiмен. 

Жүрсе  сөзбен  кей  надан  түртiп – iлiп, 
Парқын  жүрер  пендемiн  жұрты бiлiп. 
Тағдырым  арыстанның  азуында 
Тұрса  да  көрсетпеймiн  түлкi  қылық. 

Аялап  ақиқатты  сан  құптадым, 
Көрмедiм  тек  бiреудiң  аңдып  бағын. 
Жүзiне  жұртымның  тiк  қарау үшiн 
Әйтеуiр  ұятымды  қалғытпадым. 

Айна
Самал желпіп жапырақты  жай  ғана, 
Ақ сәулеге  шомылып  тұр  айнала. 
Көңіл – көктем гүлдеп бүрін  жарған  сәт, 
Көз  салдым  мен  қолымдағы  айнаға. 

Қиял  бүгін  қызғалдақтай  наз-арман, 
Қайтқан  шағым  жастық  атты базардан. 
Үмітпенен  үңілемін  айнаға, 
Із бар ма деп алма бетті ажардан. 

Үміт шіркін, сабыр тұтшы үзілмей, 
Жанар қайда жаудыраған жүзімдей? 
Маңдайымды  торлап  алған тарамдар, 
Өткен күннің өшпей  қалған  ізіндей. 

Көңіл тегі  қалғандай ед бастап ән, 
Енді айнаға көз салудан жасқанам. 
Айнадағы солғын жүзді мына  жан, 
Сияқты бір маған ұқсас басқа адам. 

Жастық өтті, күрсінемін несіне? 
Шапсыншы тек шабыт –тұлпар көсіле. 
Шарайнаға қарағанда түседі, 
Ұлы Пушкин ертегісі есіме.

«Көркемсің», деп  күле қарап тамсана,
Көлгірситін  жандар да бар қаншама!
Сындырса да мінін тура көрсетер
Айна ғана ханымға да, ханшаға.

 Үйімде әйелмін 
тек қарапайым

Сырымды таспадайын таратайын, 
Бәйгеде озып келер дара тайым, 
Түзімде ақыным деп таныса ел, 
Үйімде әйелмін тек қарапайым. 

Қабағын кейде өмір түйгенімен, 
Шабытпен шамырқанар  күйге еніп ем. 
Үйімде от анасы болғаннан соң, 
Жүремін жанұяның күйбеңімен. 

Жақұт жыр болып дәйім жан азығым, 
Күйбеңге қол тигізбес наразымын. 
Әйелдік ақындыққа билік құрып, 
Басып ап тұрар басын таразының. 

Ескекті салмаған сәт жыр–айдынға, 
Көңілім беріледі құлай мұңға. 
Қабағын түймесін деп отағасы, 
Жағдайын жасау керек жұбайдың да. 

Береке ұя салса  керегеңе, 
Жас ұрпақ тәнті болар өнегеңе. 
Ана боп ұл-қызыма ақыл айтып, 
Әже боп кеңес берем немереме. 

Ысырып жыр боп келген мол ағынды, 
Ас үйде іс тындырып оралымды, 
Әзілді адал аспен қоса беріп, 
Қарсы алып отырамын қонағымды. 

Тәңірім төккеннен  соң нұрын дара, 
Жыр қылып  ұсынады гүлін дала. 
Бәрінің бабын тауып жүргенімде 
Жылайтын жазылмай қап жырым ғана... 

«Жыр мен жаным  
үстінде бір кеменің»
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‰ш пулемет н‰ктесініњ кμзін
жойып, бір μзі неміс бекінісін
тас-талќан етті". Ќарапайым ќыр
ќазаѓыныњ ерлігі сол кезде кμпке
‰лгі етілді.

Соѓыс аяќталѓан соњ 1946
жылы μзі єскерге шаќырылѓан
Федоров ауданына ќайта орала-
ды. ‡йлі-баранды болады. Елде
соѓыста хабарсыз кеткен ќос
аѓасыныњ шиеттей тμрт баласы
бар. Оларды μсіріп, тєрбиелеу
арыстай азаматтардыњ артында
ќалѓан аѓайынѓа аманат. Осыны
ойлаѓан ауыл аќсаќалдары  ши-
еттей бала-шаѓаѓа  бас-кμз болу
‰шін М±саѓалиды шаќыртады.

Содан шаруаќор азамат туѓан
жерден табан аударѓан жоќ. Ат-
тай 33 жыл малшы болып, абы-
ройлы ењбек етіпті. 1946-1956
жылдары колхоздыњ жылќысын
баќса, кейін Аманкелді ауданы-
ныњ М±ќыр бμлімшесінде,
"Степняк" совхозында шопан бо-
лып, аќтылы ќой μргізді.

М±секењ ќарияныњ жары
Дємет єжеміз жас та болса к‰йе-
уіне мал баѓысып, єйел де болса,
бар ауыртпалыќтыњ ж‰гін бірге
кμтеріскен. " Ол кезде ешкімге де
оњай болѓан жоќ ќой. Біраќ
Дєметтіњ кμрген ќиындыѓы ала-
бμтен еді. ¤зі жас еді, небєрі он
жетіде. Балапандарын бμкебай-
мен  арќасына  байлап  алып,
к‰йеуіне мал жайласады. Мал
суару, отын-су тасу, ‰йдіњ бар
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Молдаѓали, Мырзаѓали жєне
М±саѓали бір єкеден туѓан ‰ш
аѓайынды жігіттер. Біраќ ал-
дыњѓы екеуі μз єкелері Абдырах-
манѓа жазылады да, кішісі Абды-
рахманныњ інісі Маќаштыњ тегін
алады. М±саѓали14 жасќа толѓан-
да єйгілі отыз екініњ аштыѓынан
ел іші єбден к‰йзелген кез еді, б±л
жаяулап-жалпылап ж‰ріп Федо-
ров ауданына жетеді. Сμйтіп тірі
ќалѓан екен. Осы арада ер жетіп,
алпамсадай азамат болѓан шаѓын-
да μзгелер сияќты М±саѓали да
ќолына ќару ±стап, майдан дала-
сына аттаныпты.

Б±л кезде елде ќалѓан екі
аѓасы Молдаѓали мен Мырзаѓали
да соѓысќа кеткен. Олар сол кет-
кеннен оралѓан жоќ. Ал М±саѓа-
ли болса, Солт‰стік Кавказ май-
данында 383-ші атќыштар диви-
зиясыныњ 694-ші полкініњ ќ±ра-
мында соѓысып, 1943 жылы
"Ерлігі ‰шін" медалімен марапат-
талды. Б±л туралы  награда пара-
ѓында былай деп жазылыпты:
"1943 жылѓы 22 шілде к‰ні  Но-
вый Моткин ауданыныњ мањын-
да болѓан ±рыста ќатардаѓы жа-
уынгер М±саѓали Маќашев
ќарша бораѓан оќ пен отќа ќара-
мастан μз минометімен жаудыњ

шаруасын  ол  солай  ж‰ріп-аќ
атќарды. Оныњ сыртында май-
даннан оралмаѓан екі ќайнаѓасы-
ныњ балаларын баѓып, ќаќты.
Ешкімнен кем ќылмай μсіріп, ер
жеткізді. ‡й-жайлы етті. Б±л жєй
єшейін айтуѓа ѓана жењіл", –
дейді ауылдастары.

М±саѓалидыњ ќ±дайы кμршісі
жєне туысы Єбдібек Тоќќ±лов та
талай жыл мал баѓып, ењбегі елен-
ген азамат еді. Жиырма екі жыл
бойы ќойшы таяѓын ±стаѓан аќса-
ќал аудан, облыс басшыларыныњ
алѓысына кенеліп, ќ±рметті дема-
лысќа шыѓады. Олай дейтініміз,
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М±секењ ќария кезінде Социа-
листік Ењбек Ері атаѓына ±сыны-
лыпты. Єттењ, солаќай саясат
аќсаќалдыњ ±заќ жылѓы ењбегін
еш, т±зын сор ќылѓан. Турашыл
жєне бірбеткей мінезді жігіт
аѓасы жергілікті  басшыларѓа
жаќпаѓан болуы керек. Єйтсе де
жетпісінші  жылдары мал шаруа-
шылыѓын μркендетуге ќосќан
‰лесі ‰шін аты жазылѓан мылтыќ
сыйѓа тартылыпты.

– М±саѓали атамыз жыл ќор-
тындысында ењбекшілерге бері-
летін он ‰шінші жалаќысын со-
ѓыста шейіт болѓан аѓаларыныњ

балаларына тењдей ќып бμліп бе-
реді екен. Сондай ќолы ашыќ,
аѓайын-туысќа аса ќамќор болып
ж‰ретін, – деп еске алады неме-
ресі Ќ±ралай Молдаѓалиева, –
Ертеде атамыздыњ жанындай
жаќсы кμретін к‰рењ айѓыры бо-
лыпты. Сол аты М±секењ ќария-
дан басќасын мањына жуытпай-
ды екен. Бірде єлдекімдер шалдыњ
атын  с±рап  алып,  бєйгеге   ќос-
ќанда абайсызда аяѓын сынды-
рыпты. Соны естіген аќсаќал
трактор апарып, жылќыны єке-
тейін деп барса, иесініњ келгенін
сезген жануар кісінеп ќоя
беріпті. Ќанды ќырѓында жана-
рынан тамшы жас шыќпаѓан жа-
рыќтыќ атамыз сол кезде жылап
ќоя берген екен.

Ќария 1986 жылы 73 жасында
д‰ниеден μтті. Ал оныњ екі аѓасы-
ныњ ќай жерде ќаза тауып, ќайда
жерленгені єлі к‰нге дейін ±рпаќ-
тарына беймєлім. "Ерлік ешќа-
шан да μшпейді. Отан ‰шін от
кешіп, жат жерден топыраќ
б±йырѓан аталарымыздыњ ерлік-
істері б‰гінгі ±рпаќтыњ жадын-
да мєњгі саќталса екен", – дейді
аѓайынды жауынгерлердіњ ‰рім-
б±таѓы.

Б‰гінде М±саѓали мен Дємет
ананыњ балалары Аманкелді ауда-
нында,  Арќалыќ пен Астанада
т±рады.  Бєрі оќыѓан. Жоѓары
білімді  азаматтар. ¤з мамандыќ-
тары бойынша єр салада жемісті
ќызметтер атќарады.
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Єлібек
       ЫБЫРАЙ

 Мен Талѓат аќсаќалмен Єулие-
кμл ауданыныњ Диев ауылдыќ ок-
ругініњ орталыќ мекені – Мырзакμл-
де кездестім. Ат жаќты, орта бой-
лыдан сєл биіктеу ќарияныњ сμз сап-
тасы ерекше болатын. Сабырлы да,
салмаќты жан кішіпейіл  еді.
Кμршілес С±лукμл  ауылынан Мыр-
закμлге ќонаќќа келетін. Мектепте
м±ѓалім болып істейтін ќызы Роза,
оныњ ері, шаруашылыќтыњ бас  мал
дєрігері – Аманкелді Ќойбаѓаров
екеуі  ќарияны ыстыќ ыќыласпен
ќарсы алатын.

– Ќайын атамныњ соѓыста
кμргендері кμп. Генерал Броз Тито-
ныњ ќаруласы, – деді  Аманкелді Ќой-
баѓаров.

¦лы  Жењіс мерекесі  жаќында-
ѓан  уаќытта   Єбекењ – Аманкелдініњ

сμзін есіме алдым.  Роза Талѓатќы-
зымен с±хбаттастым.

Талѓат  Исм±хамбетов 1942
жылы  тамыз айында  майдан да-
ласына  аттанды. Жетпіс екінші
мотоатќыштар  дивизиясыныњ  309
танкке  ќарсы ќ±рамасында жаумен
айќасты.  Шайќас кезінде т±тќынѓа
алынды.

  Т±тќыннан босаѓасын  Югосла-
вия  партизандары ќатарына
ќосылды. Партизан отрядын єйгілі
генерал  Броз Тито басќарды. Ма-
мандыѓы дєрігер Талѓат  Броз  Ти-
тоныњ  жеке  дєрігері   міндетін  ат-
ќарды.

Соѓыстан   оралѓасын оныњ
т±тќынѓа алынѓанын біліп ќалѓан
ќ±ќыќ органы тергеді. Талѓат Ис-
м±хамбетовке ќауіп тμнді.  Т±тќын-
нан ќалай ќашќанын  айтса да, сен-
діре алмады.

Талѓат ќатты  ойланды. Жазала-
нуы м‰мкін екенін сезді. Дереу Броз
Титоѓа  хат жазды. Генерал іле
шала Сталинмен телефон арќылы
сμйлеседі.  Сталин  єйгілі партизан
отрядын басќарѓан Броз Титоны-
ныњ  тілегін  ќабыл  алыпты. Т.Исм±-
хамбетовты жазаланудан саќтап
ќалады.

– Папамды  жыл  сайын   Юго-
славия   ‡кіметі   Жењіс  к‰нін бірге
мерекелеуге   шаќырып  т±рды. Бел-
град ќаласыныњ ќ±рметті азаматы
атанды. Югославияѓа алѓаш рет
ќонаќќа барѓанда мемлекет басшы-
сы  єкемді μзі ќабылдап,  ілтипат

Дєрігер Талѓат Исм±хамбетов туралы бір ‰зік сыр

Ермекбай
     ХАСЕНОВ

білдіргенін естігенде, бєріміз де ќуан-
дыќ, – дейді Роза Талѓатќызы.

– Талѓат аѓай  медицина сала-
сынан  ќай уаќытта білім алѓанын
айтыњызшы.

– Папам соѓысќа дейін Ќостанай-
даѓы медицина училищесінде оќыѓан.
Ќ±рметті  демалысќа  кеткенге дейін
денсаулыќ саќтау саласында ќызмет
атќарды, – деп Роза єкесініњ дєрігер
болѓанын маќтаныш  т±тты. Зейнет-
керлікке дейін  Науырзым ауданын-
даѓы  Шолаќсай учаскелік  ауруха-
насын басќарды.

 Т.Исм±хамбетов майдан дала-
сында талай  рет  ауыр  жаралы-

ларды  арќалап  алып  кеткен. Ал-
ѓашќы медициналыќ кμмекті μзі жа-
саѓан. Орта  буынды мамандыќты
игерсе де Ќ±дай Таѓала оны  ‰лкен
дарын  иесі етіп жаратќанѓа ±ќсай-
ды.  Тіс  дєрігері міндетін  атќарѓан.
Тіпті,  ќысылшањ уаќытта ж‰кті
єйелді  босандырѓан. 1960 жылы
Талѓат Исм±хамбетов Ењбек Ќызыл
Ту орденімен марапатталды.

Тєкењ – Талѓат  μзін сергек сезі-
нетін  жан еді.  Жас кезінен спорт-
пен  айналысќан.  Жењіл  атлетика-
дан  жарыстарѓа ќатысып, еліміздіњ
чемпионы  атанѓан. Домбыра тар-
тып, єн салуды  с‰йген.

– Анам  Г‰лсім екеуі  ‰ш ќызы –
Дина, Роза, Тоѓжанѓа  жаќсы
тєрбие берді, – дейді Роза Талѓат-
ќызы.

СУРЕТТЕ:  Талѓат Исм±хам-
бетов.

Рудный ќалалыќ тарихи-μлке-
тану м±ражайында соѓыс арда-
герлері мен тыл ењбеккерлеріне,
Ленинград блокадалаушылары
мен концлагерьлердіњ б±рынѓы
т±тќындарына "1941-1945 жыл-
дардаѓы ¦лы Отан соѓысындаѓы
Жењістіњ 70 жылдыѓы" мерейтой-
лыќ медальдарымен марапат-
талды.

– Сіздерге Мемлекет басшы-
сыныњ атынан мерейтойлыќ ме-
дальдарды тапсырып отырѓаны-
ма μте ќуаныштымын. Сіздер со-
ѓыс жолымен μтіп, ќайѓы кμріп,
жеке м‰дделеріњізді ќ±рбандыќќа
шалдыњыздар, жауынгерлік бау-
ырластыќ пен адалдыќты бірінші
орынѓа ќойдыњыздар. Сіздердіњ
ерліктеріњіз ѓасырлар бойы ±мы-
тылмайды, єрќашан патриотизм,

Мерейтойлыќ
медальдар алды

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

адамгершілік жєне борышќа
адалдыќтыњ жоѓары μлшемі бол-
маќ. Сіздерге зор денсаулыќ, ба-
ќыт, бар жаќсылыќты тілеймін!",
– деді ардагерлерге арнаѓан
сμзінде ќала єкімініњ орынбаса-
ры Елена Скаредина.

Шара барысында ќалалыќ
ардагерлер кењесініњ тμраѓасы
Сєлімгерей Бексейітов пен
єкімдіктіњ ішкі саясат бμлімініњ
жетекшісі Алмат Жылыспаев та
ж‰рекжарды лебіздерін білдірді.
Одан кейін ардагерлердіњ ќ±рме-
тіне театрландырылѓан шаѓын
концерттік баѓдарлама ±сыныл-
ды.

Ќазіргі кезде Рудныйда ¦лы
Отан соѓысыныњ 1982 ардагері
т±рып жатыр. Жењіс к‰нініњ ќар-
сањында олардыњ барлыѓы ме-
рейтойлыќ медальдармен
ќ±рметтелмек.

Рудный ќаласы.
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Бабаларымыздыњ білектіњ
к‰шімен, найзаныњ ±шымен
±рпаќтарына саќтап берген
ќазаќтыњ ќасиетті жерін жиыр-
масыншы ѓасырдыњ  60-жылда-
ры таѓы да бір ќатерден ќорѓап
ќалѓан ±лтымыздыњ біртуар
перзенті, ќазаќќа тєн ќайсар
мінез танытќан Ж±мабек Тєше-
новтіњ 100 жылдыѓына арналѓ-
ан шаралар байтаќ еліміздіњ ай-
маќтарында жалѓасын табуда.

Соныњ бір айќын кμрінісі
Кμкшетаудаѓы  Шахмет Ќ±сай-
ынов атындаѓы Аќмола облыс-
тыќ ќазаќ музыкалыќ драма
театрыныњ Ќостанай облыстыќ
драма театрыныњ режиссері, ЌР
халыќ артисі Ерсайын Тμлеу-
байдыњ "Алдаспан" спектаклініњ
т±саукесері. Б±л ќойылымда
кењестік-тоталитарлыќ ж‰йес-
інде билік ќ±рѓан Н.Хрущевтіњ
тыњ игеру саясатына орай ќазаќ
елініњ солт‰стік аймаќтаѓы
бес облысты Ресей ќ±рамы-
на, м±найлы Мањѓыстауды
Т‰ркіменстанѓа, сол кездегі
Шымкент облысыныњ Бостан-
дыќ, Маќтарал, Киров ауданда-
рын ¤збекстанѓа ќосу
жμніндегі Мєскеу билігіне жал-
ѓыз μзі ќарсы т±рѓан арыстан
мінез, алып ж‰рек, ќазаќтыњ
асыл азаматы, мемлекет ќайрат-
керініњ ќайталанбас  ерлігі
баяндалады.

Спектакльде сол кездегі со-

ТЕАТР

лаќай саясаттыњ ‰стемдігіне бас
имей μткен Бауыржан Момыш-
±лы жєне μнер мен єдебиетте
μшпес із ќалдырѓан Ілияс Ома-
ров, Г‰лжаhан Ѓалиевалардыњ
μткен μмірлерінен сыр шертеді.

Рольдерді сомдаѓандар
Ж.Тєшенов – Тμлеубек Кμњ-
бай, Бауыржан Момыш±лы –
Ќайрат Мырзаболатов, Ілияс
Омаров – Ќ±марбек Ќалќата-
ев, Никита Хрущев – Жарас
Ќалдаров, Г‰лжиhан Ѓалиева –
Жанар Ќ±сайыновалар актер-
лік шеберліктерініњ шыњдалѓа-
нын байќатты. Шын мєнінде
б±л драмалыќ ќойылым шиеле-
ніске толы, кейіпкерлердіњ
μздері ойнаѓан рольдерді шы-
найы бейнелегендері кμрермен-
дерге ерекше єсер етті.

 Б±л арада ќоюшы режиссер,
єрі автор Ерсайын Тμлеубайдыњ
талмай ізденгенін, к‰рделі сая-
си таќырыпты б‰гінгі к‰нніњ
талабына сай кμрсете білуі,
Елордадан ќашыќ жатќан об-
лыстар театрларыныњ ше-
берлікті шыњдау, шыѓармашы-
лыќтыњ μсуі ‰стінде екенін бай-
ќадыќ. Сонымен бірге б±л мем-
лекет жєне саяси ќайраткер
Ж.Тєшенов туралы ќойылѓан
т±њѓыш драмалыќ ќойылым
екенін ерекше атаѓан жμн.

      Мейрам Мейрам Мейрам Мейрам Мейрам БАЙЃАЗИН,БАЙЃАЗИН,БАЙЃАЗИН,БАЙЃАЗИН,БАЙЃАЗИН,
журналист.журналист.журналист.журналист.журналист.

 Астана ќаласы.

Кішкентай м±ражай
бμлмесінде милиция арда-
герлері Ф.И.Мирошничен-
ко, А.Г.Савченко, В.А.Се-
ров, П.Г.Шандецкий,
Ф.И.Здорик, В.П. Кондрать-
ева жєне ќоѓамдыќ кμмек-
шілер жинаќтаѓан  алѓашќы
материалдар мен ќ±жаттар
орын алды. 1982 жылдыњ
1 наурызынан бастап 1997
жылдыњ ќарашасына дейін
П.Щедрин м±ражай же-
текшісі болды. Осы жыл-
дыњ  мамыр айында ІІБ-ніњ
Гоголь кμшесіндегі ескі
ѓимаратында м±ражайдыњ
жања экспозициясы ќ±рыл-
ды. М±ражай жастар ара-
сындаѓы ѓылыми-аѓарту
жєне тєрбие ж±мысы ‰шін
бірнеше мєрте Ќ±рмет гра-
моталарымен марапатталды.
М±ражай ќ±рылѓаннан бастап
2005 жылѓа дейін барлыќ
ж±мыс ќоѓамдыќ негізде
ж‰ргізілді. 2009 жылдыњ 1 ќаза-
нынан отставкадаѓы ішкі істер
ќызметініњ подполковнигі
П.Щедрин ќайтадан м±ражайѓа
ќызметке алынды.

Павел Щедринніњ айтуынша,
м±ражай ашылѓалы 65 мыњнан
астам адам, негізінен оќушы
жастар жєне ішкі істер органда-
рыныњ ќызметкерлері, келіп та-
нысќан. Б‰гін де оќушылар мен
студенттер ‰лкен ќызыѓушылыќ
танытады. Олардыњ ќандай
єсер алѓанын тілек кітабынан
оќып, білуге болады.  Кітап ал-
ѓыс пен жаќсы тілекке толы.

Павел Григорьевичтіњ  ењбек
жолы м±ражай ќызметімен ты-
ѓыз байланысты. Осындаѓы
м±раѓаттардыњ кμбі Павел Гри-
горьевичтіњ  ерінбей-жалыќпай,
іздеп ж‰ріп жинаѓаны. Барлыќ
м±раѓаттар,  єсіресе ќару-жа-
раќ, ‰лкен ењбекті жєне ресім-
деуге уаќытты кμп ќажет етеді.
Экскурсия барысында келуші-
лер ќостанайлыќ тєртіп саќшы-
ларыныњ  μткені жєне б‰гінімен
танысады. М±ражайда 2,5 мыњ-
нан астам м±раѓат бар. Олар-
дыњ ќатарында ќылмыскерлер-
ден тєркіленген неше т‰рлі
ќару, батырлардыњ ќылышта-
ры, фотосуреттер, наградалар,
ќызмет киімдері, тіпті ескі аѓаш
орындыќтар да бар. "Біз ќару-
жараќты дєріптеу ‰шін емес,
олардыњ енді ќайта атылмауы
‰шін к‰рескен саќшыларымыз-
дыњ ењбегі мен ерлігін кμрсету
‰шін жинап,саќтаймыз. Ењ бас-
тысы – адамдар, тарихты жасай-
тын солар емес пе?" – дейді
м±ражай жетекшісі.

М±ражайда 1962-1974 жыл-
дары Ќостанай облыстыќ ІІБ
бастыѓыныњ бірінші орынбаса-
ры, 1974-1990 жылдары об-

лыстыќ ІІБ бастыѓы болѓан ми-
лиция генерал-майоры Самат
Смаѓ±л±лы Бєкіровке жєне
1990-1994 жылдары облыстыќ
ІІБ бастыѓы болѓан милиция ге-
нерал-майоры Ќайрат  Ѓапу±лы
Д‰йсембинге арналѓан экспози-
циялар бар, онда генералдар-
дыњ ќ±жаттары, жеке заттары,
суреттері, тμсбелгілері жєне ма-
даќтау ќаѓаздары саќталѓан.

Бір экспозиция Кењес Одаѓы-
ныњ батыры  ішкі істер органда-
рыныњ ардагері В.С.Афанась-
евке арналѓан. ¦лы Отан соѓы-
сы жылдары  130-дан астам ќос-
танайлыќ милиционер μз еркі-
мен майданѓа аттанды. Олар-
дыњ ішінде Жењіске жете алма-
ѓандары да бар.  ¦лы Жењістіњ
65 жылдыѓына орай  майдангер-
лер туралы материалдар жи-
наќталып, толыќтырылды. Сон-
дай-аќ зерттеу ж±мыстары
ж‰ргізіліп, ќан майданда ќаза
тапќан 8 милиция ќызметкері-
нен басќа б±рын белгісіз болып
келген 17 боздаќтыњ  аты-
жμндері аныќталды.  Б‰гінгі
тєртіп саќшылары  кешегі с±ра-
пыл соѓыс майданында ел на-
мысын ќорѓап ќалѓан батырлар-
дыњ ерлігін мєњгі есте саќтайды.

Ќылмыспен к‰рес те бір май-
дан. М±нда да ерлікке орын бар.
"Ерлік салтымен" экспозиция-
сында кєсіби борышын μтеу ке-
зінде ќаза тапќан А.Болбуков,
Н.Свиридов, А.Ќыстауов, Ю.Се-
мин, М.Родионов, Т.Оспанов,
Б.Ќасымов, М.Досымханов
жєне басќа ќызметкерлердіњ
ќ±жаттары мен суреттері ќой-
ылѓан.

Ќазіргі м±ражай жалпы
алањы 100 шаршы метр екі
‰лкен залдан т±рады. "Ќазаќ-
станда жєне Ќостанайда мили-
цияныњ ќ±рылуы жєне ќалып-
тасуы", "Ќостанай милициясы
30-шы жєне 80-ші жылдарда",
"Ерлік салтымен", "К‰ні-т‰ні ќыз-

метте", "Єрќашан ќызмет ор-
нында", "Олар мєњгі есте саќ-
талады", "М±ражай тарихыныњ
белестері", "ІІМ-не ењбек
сіњірген ќызметкерлер"  сияќты
бμлімдер бар. М±ражай м±ра-
ѓаттары Ќостанай μњірініњ
тєртіп саќшыларыныњ сонау
1919 жылдан ќазірге дейінгі
дањќты жолынан  хабар береді.
2011 жылдыњ 22 сєуірінде м±ра-
жайдыњ 40 жылдыѓына орай
"Ќостанай полициясы ќ±ќыќ
тєртібін ќорѓауда" деген таќы-
рыпта зал жања м±раѓаттармен
толыќтырылып, заман талабы-
на сай ќайта безендірілді. Со-
нымен ќатар м±ражайда
кμшпелі кμрме де жасаќталѓан.
2014 жылдан бастап экскур-
сиялар кезінде б‰гінгі полицей-
лердіњ ж±мысы туралы бейне-
таспалар пайдаланылады.

М±ражайдыњ єрбір м±раѓаты
милиция ќызметкерлерініњ μз
еліне, кєсіби борышына беріл-
гендігініњ куєсі. М±ндаѓы єрбір
ќ±жат милицияныњ дањќты та-
рихынан маѓл±мат береді, єрбір
сурет μз ісіне берілген, антќа
адал жандармен кездесу іспетті,
єрбір м±раѓат ќиын да ќажетті
мамандыќ туралы сыр шертеді,
жеке адамныњ таѓдыры ѓана
емес, т±тас бір буынныњ таѓды-
рынан баян береді. М±нда ќыз-
ѓылыќты материалдар, назар
аударарлыќ маѓл±маттар да
жетерлік. М±ражайдыњ ќызметі
μткенді есте саќтап, жеке ќ±рам-
ды, жастарды аѓа буынныњ  μне-
гесінде, ерлік дєст‰рінде тєр-
биелеу, тєртіп саќшыларыныњ
беделін кμтеру сияќты ізгі маќ-
саттарѓа арналѓан.

Кешегі милиция, б‰гінгі поли-
цияныњ тарихын білгіњіз келсе,
м±ражайѓа келіњіз.

СУРЕТТЕ: П.Г.Щедрин м±ра-
жайда экскурсия μткізуде.

Тарихќа саяхат

Ж±мабек Тєшенов
бейнесі – сахнада

Драма авторы жєне
режиссері –

Ерсайын Тμлеубай

Г‰лназым
       САЃИТОВА

Ерлікке толы шежіре
 "Милиция дањќы"м±ражайыныњ ќ±рылѓанына

ќырыќ тμрт жыл толды
Мнауара
ЌАБДРАХМЕТОВА

Облыстыќ ішкі істер
департаментініњ басшылыѓы мен
ќызметкерлері μткенніњ м±расын
саќтап, ќ±рметтеуге, одан єрі байыта
т‰суге ерекше кμњіл бμледі.
Департаменттегі "Милиция дањќы"

м±ражайыныњ ќ±рылѓанына биыл
ќырыќ тμрт жыл толады. М±ражай
1971 жылдыњ 22 сєуірінде
ардагерлердіњ бастамасымен
ќ±рылып, сол к‰ні м±ражай
салтанатты т‰рде ашылды. Б±л
Ќазаќстандаѓы   Ішкі істер
министрлігініњ алѓашќы м±ражайы
болатын.

Ќостанай ќалалыќ
орталыќтандырылѓан
кітапхана ж‰йесініњ
ќ±рылымдыќ
бμлімшесі, №6
"Южный" кітапхана
филиалында "Ќазаќ
хандыѓы жєне
дєст‰рлер тарихы" деп
аталатын  ќазаќ
хандыѓыныњ 550
жылдыѓына арналѓан
тарихи-медиалыќ
экскурсия іспеттес кеш
болып μтті.
–  ¤мірдіњ μзі тарихтан т±ра-

ды. Сондыќтан да  таѓылымы
мол осы  кештіњ басты маќсаты –
студент-жастарымыздыњ, оќушы
балаларымыздыњ бойына μз ел-
іне, жеріне, Отанына деген
с‰йіспеншілігін, патриоттыќ
сезімін ояту, μз мемлекетініњ та-
рихына μзініњ де ‰лесі, ќатысы
бар екенін сезіндіру,  оќушылар-
дыњ танымдыќ ілімін дамыту, –
деді бізге кітапхана маманы
Г‰лнєр Ќатова.

Кеш аясында кітапхана ма-
мандары Е.Шибаева, Г.Ќатова,
облыстыќ Ы.Алтынсарин атын-

даѓы мемориалдыќ м±ражайдыњ
аѓа ѓылыми ќызметкерлері
А.М±сабаева, О.Щербинина кењ
т±рѓыда ќазаќ хандыѓыныњ тари-
хы, оныњ ќалыптасуы,  негізін
ќ±раушылар Жєнібек пен Керей
хандар, Абылай хан, Кенесары
хан,  Ќасым хан,  Тєуке хан тура-
лы ќызыќты  мєліметтер мен де-
ректер айтты. Сол секілді кеш ба-
рысында Жєнібек пен Керей
хандар, Ќасым хан туралы бей-
нероликтер кμрсетілді.  Кешке
келушілерге мамандар   ќазаќ
халќыныњ бас аќыны Абай
Ќ±нанбаев пен Париж сахна-
сында єн салѓан Єміре Ќашау-
баев жайлы жан-жаќты єњгіме-
леп берді. Оќырмандар Ќ±рма-
нѓазыныњ к‰йлерін, Єміре Ќаша-
убаевтыњ, Ескендір Хасанѓали-
евтіњ орындауында "Балќадиша"
мен "Атамекен" єндерін тыњда-
ды.  Жєне де кμрермендер ара-
сында  м±ражайдыњ ќызметкер-
лері бес бμліктен т±ратын "Жібек
жолы" деп аталатын бейневик-
торина ±йымдастырды. Єсіресе,
бейнес±раќ-жауап сайысында
Ќостанай ќ±рылыс  колледжініњ
студенттері Нариман Ќапан, Ев-
гений Чернявский  белсенділік
танытып, с±раќтардыњ жауапта-
рын шешіп, μздерініњ зерделік-
терін кμрсетті.



рында ±йыѓан сыйластыќ мол.
Б‰ркіттіњ єкесі Мырзаѓали Тыны-
баев аќсаќал 1929 жылы туѓан,
кезінде тылда балада болса
ењбек еткен. ¤зініњ тетелес аѓасы
Назармен бірге Аѓаштыкμл ауы-
лыныњ  барлыќ шаруасына ќол-
ќабыс жасаѓан. Соѓыс аяќталѓан
соњ  да,  ењбек етіп, одан соњ
Єулиекμлдегі механизаторлар
дайындайтын училищеде оќып,
білім алып келіп, кμп жыл Има-
нов атындаѓы совхозда механи-
затор болѓан. Кейін елімізде ќой
санын 50 миллионѓа жеткізу
жμнінде ±ран тасталѓанда совхоз
басшылары Мырзекењді шопан-
дыќќа шыѓарыпты.

Б±л ж±мыста да абырой арќа-
лаѓан Мырзекењ єрдайым ењбек-
тіњ алѓы сапынан кμрініпті. Осы-
дан 1-2 жыл б±рын сап-сау ж‰р-
ген аќсаќал ќазір науќастанып
ќалыпты.

–  Е, ќараѓым, біз не кμрмедік.
Соѓыс басталѓанда мен 12 жас-
таѓы бала едім. Ер-азаматтар
майданѓа кеткен соњ ‰лкен аќса-

ќалдармен бірге колхоздыњ ша-
руасына кірістік. Ол кезде ішер ас,
киер киім тапшы, жартылай аш-
жалањаш ж‰ріп ќарт аталарымыз-
бен бірге мал μсірдік.

Оќу оќи алмадыќ. Одан соњ
механизатор болдыќ. Саќылда-
ѓан сары аязда талай рет далада
ќалып, зардап шектік. Соныњ сал-
дары болар былтырдан бері дім-
кєстанып ќалдым. Біраќ Б‰ркітім
мен келінім Самал мені алаќан-
дарына салып, аялап баѓып
отыр. Бєйбішем ќайтыс болѓан.
Сегіз баламныњ ішінде ќолымда
болѓандыќтан ба, Б‰ркітімніњ
орны ерекше. ‡лкен ќызым Г‰л-
шара – Арќалыќта, одан кейінгі
Теміржаным – Астанада, Аќлима-
шым да сонда, Аќс±луым – μзіміз-
діњ Аѓаштыкμлде т±рады, Розам
мен Мирамк‰лім – Арќалыќта,
Г‰лімім – ‡рпекте. Аллатаѓала
маѓан Самалдай жаќсы келін
сыйлады. Аталап, сыйлап т±ра-
ды. Б‰ркітім былтырдан бері та-
лап ќылып, μзімніњ жолымды
ќуып, мал μсіруді бастады. Маѓан
"Єке, ауылда т±рѓан соњ бєрібір
не бітіремін, несие алып, мал
μсірейін" деді. Мен баламныњ
м±нысына риза болып, ќолымды
жайып, аќ батамды бердім. Єке-
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Аудандыќ ж±мыспен ќамту ор-
талыѓыныњ директоры Жанар
М±здаханова мен осы орталыќ-
тыњ бас маманы М±ратбек
Єбдіков "Ж±мыспен ќамту – 2020"
баѓдарламасы бойынша μткен
жылы ауданымызда бір топ жас-
тар мемлекеттен несие алып,
тμрт т‰лік мал μсіріп жатќаны ту-
ралы ризалыќпен айтты. Олар
сол жастардыњ арасынан ‡рпек
ауылдыќ округіне ќарасты Аѓаш-
тыкμл ауылыныњ т±рѓындары
ерлі-зайыпты  Б‰ркіт  Мырзаѓа-
ли±лы, Самал Наѓашыбайќызы
Тыныбаевтардыњ жемісті ењбек
етіп жатќанын ‰лгі етті.

Сонымен, келесі к‰ні біз Аѓаш-
тыкμл ауылына барып, екі жас
Б‰ркітпен, Самалмен жолыќтыќ.
Десе дегендей, олар – ќой, ешкі,
ірі ќара мен жылќы малдарын
μсіріп отыр екен. ¤ткен жылдыњ
к‰зінде жоѓарыда айтылѓан баѓ-
дарлама бойынша 2 400 000 тењ-
ге несие алып, оѓан 9 жылќы са-

тып алыпты. Ќазіргі тањда жеке
меншіктерінде – 25 жылќы, 150
ќой, 30 ірі ќара бар екен.  25 жы-
лќыныњ 20-сы бие екен. Сол бие-
лер ќазір тμлежіп т±рѓанын
кμрдік.

Б‰ркіт – ањќылдаѓан аќ кμњіл,
елгезек азамат болып шыќты.
Ќолынан іс келетіні кμрініп т±р.
¤ткен жылы ауылдаѓы ‰йіне ев-
рожμндеу жасапты. Сол сияќты,
мал ќорасын да жаќсылап
жμндеп шыќќан. Албар-шалыла-
ры да талапќа сай жасалѓан. Шμп
ќоры мол.

–  Шμбім мол болѓанымен сар-
ѓыш. Себебі шаруамен ж‰ріп,
пішенді ерте єзірлеуге ќолым ти-
меді. Єйтпесе, тракторым да, ора-
ѓым да бар. Енді Алла ќаласа,
биыл шμпті ќ±нарлы етіп дайын-
дап алмаќпын. Шабындыѓым
Кμкμлењ деген жерде. Ол Аѓаш-
тыкμлден 15 шаќырым ќашыќ-
тыќта. Ал жайлауым Торѓай жа-
ѓасында, бір шеті – Ќурайлымен
шектеседі. Алѓан жеріміз тμрт
т‰лік мал μсіруге ќолайлы, – дейді
Б‰ркіт.

Б‰ркіттіњ зайыбы Самал Наѓа-
шыбайќызы – кμршілес Жанкел-
дин ауданыныњ Торѓай ауылдыќ
округініњ ќызы екен. Отбасыла-

ніњ батасы – ќымбат ќой. Ш‰кір,
жаман емес, μз ќатарластары-
ныњ алды. ¤те елгезек, ќай
уаќытта болмасын кісіге кμмек-
тескісі келіп т±рады, тілім – тасќа!
– дейді Мырзекењ.

Біз Б‰ркіттіњ малын аралап
кμрдік. Ќай малыныњ болмасын
к‰йі жаќсы екен. Шμбі сарѓыш
болса да ќ±нарлы да ќызулы
екені айтпай-аќ кμрініп т±р.

– Алла ќаласа, биелерімді ‰й-
ретіп, ќымыз μндірсек деп отыр-
мыз. Б±л шаруаѓа зайыбым Са-
мал μте ынталы. Ќазір екі адамѓа
ж±мыс беріп отырмын. Бір ж±мыс-
шым – Мейрам деген жас азамат.
Ол да малды μзіммен бірдей ба-
ѓып, ќаѓып, жєрдемін жасауда.

Бір ж±мысшым Самалдыњ μзі.
Жаѓдайымыз жаман емес. Жас-
тарѓа ќамќорлыќ жасап отырѓан
Елбасымызѓа шексіз ризамыз! Ол
кісініњ Ќазаќстан Республикасы
Президенттігіне ‰міткер болып
±сынылѓанын теледидардан
кμріп, отбасымызбен ќуандыќ.
Єкем болса: "Ќазаќстанѓа
Н±рс±лтаннан артыќ Президент
жоќ. 24 жылдан бері елімізді ыњ-
шыњсыз баѓып-ќаѓып, єлемдегі
дамыѓан елдердіњ ќатарына
ќосамын деп тыным таппай ж‰р.
Ойѓа да, ќырѓа да барады. Олар-
даѓы жаќсы істерді кμріп, елімізді

 ЫРЫС К¤БЕЙСІН!

Б‰ркіт-Самал Тыныбаевтардыњ ісі жастарѓа ‰лгі

тμрт т‰лік мал μсірген

Хамитбек
        М¦САБАЕВ

μркендету жолына пайдалана-
ды" – дейді. Єрине, біз Самал
екеуміз єкеміздіњ б±л сμзін толыќ
ќолдаймыз! – дейді Б‰ркіт.

Б‰ркіт пен Самалдыњ Аягμз,
Саѓадат деген екі баласы бар
екен. Аягμз – Кμкшетаудаѓы Аќан
Сері атындаѓы ¤нер колледжініњ
сурет бμлімінде оќып ж‰р екен.

Аягμздіњ салѓан суреттері Б‰р-
кіттіњ ‰йініњ тμрінен орын алып-
ты. Соларды тамашалап, оныњ
баласыныњ μнеріне с‰йсіндік. Ал
екінші балалары Саѓадат – ‡рпек
ауылыныњ орталыѓындаѓы Жа-
њауыл орта мектебінде 8-ші сы-
ныптыњ оќушысы кμрінеді. Ол да
μнерлі бала.

– Мен єуелде Арќалыќтаѓы

ќалалыќ кєсіптік-техникалыќ учи-
лищеде оќып, білім алдым. Тех-
ника тілін жаќсы білемін. Жеке
меншік жењіл кμлігім де бар.
Єйелім екеуміздіњ ынта-ыќыла-
сымыз бір жерден шыќќан соњ
бар шаруамыз оњѓа басып келеді.
Самал єруаќыт мені ќолдап оты-
рады. Шаруа жаѓдайын жаќсы
біледі. Жалпы, кμршілес Торѓай-
дыњ ќыздарыныњ ќай-ќайсысы
болмасын т±рмыс-тіршілікке
икемді ѓой! – деп жымияды Б‰ркіт.

С±растыра келгенде ауыл-
дыќ округ єкімі Ѓалымжан Жаќы-
баев та ол туралы жылы лебіз

білдірді.
– Б‰ркіт пен Самал ауылымыз-

дыњ бетке ±стайтын жастарыныњ
бірі. Аѓаштыкμл ауылындаѓы сай-
лау учаскесініњ тμраѓасы. Биылѓы
Президент сайлауын μткізуге де
жан-жаќты дайындыќ ж±мыста-
рын μткізуде. Аѓаштыкμлде 18
отбасы бар. Солардыњ ‰йлерініњ
бєрін аралап, оларѓа Президент-
тікке ‰міткерлер туралы к‰нде-
лікті баяндап отырады. Б‰ркіттіњ
сайлау науќанына байланысты
ж‰ргізіп жатќан ж±мыстары кμ-
њілден шыѓады. Ол бесаспап. Ќо-
лынан келмейтін шаруа жоќ. ‡йін
кμрсењіз, кμњіліњіз толады. Аудан
орталыѓыныњ μзінде ондай сєнді
де жылы ‰йлер сирек болар деп
ойлаймын. Бір сμзбен айтќанда
Б‰ркіт-Самал Тыныбаевтар ата
кєсібімізді μркендетуге кμп ‰лес
ќосып келе жатќан жастар. Олар
тμрт т‰лік малдыњ игілігін де кμріп
отыр. Самалдыњ ќолынан кел-
мейтіні жоќ. ¦лттыќ таѓамдарды
ќандай сапалы жасайды де-
сењізші?!. Б±л жастарды біз
єрдайым  ќолдаймыз.  Б‰ркіт ал-
ѓан несиесін ертерек μтеп, таѓы
да несие алып, мал санын кμбей-
туге ниеттеніп отыр. М±ндай аза-
маттарды μзгелерге μнеге ет-
кеніміз абзал! Б‰ркітке ‡рпек
ауылдыќ округініњ халќы дєн
риза. Єкесі Мырзаѓали аќсаќал
да наѓыз ењбек адамы болѓан кісі.
Баласына, ауылдастарына
аќылын айтып, ењбек етуге ша-
ќырып отырады, – дейді округ
єкімі Ѓалымжан Т±рлыѓ±л±лы.

Єрине, ауданымызда с‰ттей
±йыѓан, тірлігі бекем жаќсы отба-
сылар аз емес. Тыныбаевтар –
сондай шањыраќтыњ бірі. Ауыл-
дастары арасында сыйлы, атќа-
рып отырѓан ж±мыстарына адал,
кμрші-кμлемге, ауылдастарына
єрдайым кμмек ќолдарын созып
отырады.   Ата-бабадан  жалѓас-
ќан ќазаќы мінез, салт-дєст‰р –
б±л шањыраќтыњ баќ-берекесі
іспеттес. Аллатаѓала "Мен жаќ-
сылыќты инабатты, иманды отба-
сыларѓа беремін" деген ѓой.
Б‰ркіттіњ болашаѓынан кμп ‰міт
к‰туге болады. Оныњ ой-μрісі кењ,
таным-т‰сінігі жоѓары. Ауылын-
даѓы Тањатар Ахметов, Минерал
Оспанов секілді аѓаларын μзіне
‰лгі етеді.

– Біздіњ ауданымызда Б‰ркіт
пен Самал  секілді іс бастап отыр-
ѓан жаќсы азаматтар аз емес.
Амандыќ болса, жер аяѓы кењіген
соњ олардыњ да жасап жатќан
ж±мыстарын кμріп, халыќќа таны-
стыратын боламыз. Єрине, БАЌ
μкілдерініњ кμмегімен.  ¤з басым
Б‰ркіт Мырзаѓали±лыныњ ќазіргі
жасап жатќан ж±мыстарына дєн
ризамын! – дейді аудандыќ
ж±мыспен ќамту орталыѓыныњ
бас маманы М±ратбек Сейілбек-
±лы Єбдіков.

Бір сμзбен айтќанда Б‰ркіт пен
Самал Тыныбаевтар – ќазіргі за-
манныњ талабына сай отбасы ие-
лері. Оларды ќай жаѓынан бол-
сын ‰лгі етуге болады. Шањыраќ-
тары шаттыќты, ењбектері жемісті,
ынтымаќ-бірліктері келісті. Мем-
лекеттік баѓдарламаѓа ќатысып,
іс бастауы ауданымыздыњ бос
ж‰рген талай жастарына ‰лгі-
μнеге деп білеміз.

СУРЕТТЕРДЕ: Б‰ркіт Тыны-
баев Наурыз к‰ні мерекесі ќар-
сањында "Ќой жылы табысты
жыл болсын" деп т±рѓан сєт;
Б‰ркіттіњ єкесі тыл жєне ењбек
ардагері, байырѓы атаќты меха-
низатор, аѓа шопан  Мырзаѓали
Тыныбаев аќсаќалдыњ баласы
мен келіні Самалѓа берер аќыл-
кењесі мол; Б‰ркіттіњ жылќыла-
ры.

НЕСИЕ АЛЫП,
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ЕСКЕ АЛУ

Облыстыќ "Ќостанай тањы" газеті редакциясыныњ ±жымы Ќазаќстан
Журналистер одаѓыныњ м‰шесі, газетіміздіњ белсенді авторы жєне жана-
шыры Саѓындыќ Орынтаевќа ж±байы

Еркештіњ
ќайтыс болуына байланысты ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл айтады.

 С.К.Шубайдыњ  сенімді т±лѓасы А.М.Кудербекова  кепілдік  м‰лікті соттан тыс μткізу
тєртібімен  Ќостанай облысы, Арќалыќ ќаласы, Родина селосы аумаѓында орналасќан
шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан кадастрлік нμмірі 12-282-080-145,μлшемі 39,0 га,
21.09.2055 ж. дейінгі мерзімге, кадастрлік нμмірі 12-282-080-062,μлшемі 299,0 га,
29.03.2061ж. дейінгі мерзімге бμлінетін жер учаскелеріне; маќсаттыќ нысаны- дала ќосы
жєне онда орналасќан шаруашылыќ ќ±рылыстарына ќызмет кμрсету жєне пайдалану
‰шін: ќойма жалпы алањы 154,8 ш.м., т±рѓын ‰й жалпы алањы 74,8 ш.м., соныњ ішінде
пайдалы алањы 51,4 ш.м.,  кадастрлік нμмірі 12-282-080-146, μлшемі 10,0 га 24.06.2055 ж
дейінгі мерзімге бμлінетін жер учаскесіне  уаќытша жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен
сауда μткізілетінін хабарлайды.Сатып алу баѓасы ќолма- ќол аќшамен сауда μткізілген
сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Сауда   2015 жылѓы 5 мамыр , саѓат 14.00-де мына мекенжайда болады: Арќалыќ
ќаласы, Родина селосы, Гагарин кμшесі, 21. ¤тінімдер 2015 жылѓы 4 мамыр, 16.00
саѓатќа дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай
облысы, Ќостанай ауданы, Затобол пос., Школьная кμшесі, 52/2, тел. 87078053724.

Доверенное лицо гр. Шубай С.К. Кудербекова А.М. в порядке  внесудебной реализа-
ции залогового имущества объявляет о проведении торгов по продаже права временного
землепользования на делимые земельные участки:сроком до 21.09.2055 года мерою
39,0 га с кадастровым№ 12-282-080-145; сроком до 29.03.2061 года мерою 299,0 га с
кадастровым №12-282-080-062 с целевым назначением  для ведения крестьянского
хозяйства; на делимый земельный участок сроком до 24.06.2055 года мерою 10,0 га с
кадастровым номером 12-282-080-146, с целевым назначением - для эксплуатации и
обслуживания полевого стана и находящиеся на нем хозяйственные постройки: склад
общ.пл. 154,8 кв.м., жилой дом общ.пл.74,8 кв.м., в том числе полезной пл.51,4 кв.м.,
расположенные на  территории города Аркалыка, село Родина, Костанайской области.

Покупная цена вносится в течение 5 календарных дней после проведения торгов.
Торги состоятся 05.05.2015 г. в 14.00 ч  по адресу: город Аркалык, село Родина,

улица  Гагарина, 21. Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 16.00 ч. 04.05.2015 г.
По месту нахождения   доверенного лица: Костанайская область, Костанайский район,
пос. Затобольск, улица Школьная, 52/2 тел. 87078053724.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Мењдіќара ауданы, Балыќты ауылыныњ т±рѓыны Зура

Сапабекќызы кμп жылдан бері осы ауылда м±ѓалім болып
ењбек етіп келе жатыр. Сєуір айыныњ 23-ж±лдызында  58 жасќа
толѓалы отыр. Осы к‰нге аман-есен жетіп, ќуанышын тойлаѓа-
лы отырѓанын анасы жєне бауырлары шын ж‰ректен ќ±ттыќ-
тайды. Кμп жылѓы ењбегініњ бейнетімен бірге анасына тірек,ба-
уырларына пана бола білген с‰йікті де ќ±рметті бауырымызды
осы мерейтойымен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз! Ѓ±мыр жасы
±заќ, деніне саулыќ тілейміз! Єрќашанда отбасымен бірге ќызыќ-
ты да мєнді к‰ндері кμп болсын демекпіз.

Тілек білдірушілер: анасы Бижамал жєне бауырлары.

Еске алу
2014 жылы 26 сєуірде ойда-жоќта жалѓыз бауырымыз, аќыл-

шымыз, асќар тауымыз Т¤ЛЕШОВ Алмас Ќаби±лынан айы-
рылып ќалдыќ. Оныњ  б±л д‰ниеден μткеніне бір жыл толады.
Аѓамыз  ‰лкенге іні, кішіге ќамќор болѓан еліне сыйлы абзал
азамат еді.

Аѓажаным, асылым, асќар тауым-ай,
¤те шыќты б±л μмір ќас ќаѓымда.
Ќыздарыњныњ ќызыѓын кμрер шаќта,
С±м ажал жер ќойнына тастады да.
Бір жыл μтті, сен жоќсыњ арамызда,
Сен едіњ ѓой ќамќоршы, панамыз да.
Ањќылдаѓан аќ кμњіл аѓажан-ай,
Ќимастыќпен сізді еске аламыз да.
Жатќан жеріњ жайлы, топыраѓыњ торќа болсын деп, рухыња

ќ±ран баѓыштаймыз. Иманыњ жолдас, орыныњ ж±маќтан болсын.
Еске алушылар: анасы, бауырлары, балалары,  жан-жары – Айжан.

ДІНІЊ–ДІЊГЕГІЊ

Осыдан екі жыл б±рын
діни басќарма жанында
республикалыќ аќпараттыќ-
насихаттыќ топ ашылѓан
болатын. Оныњ м‰шелері
еліміздіњ μњірлерін аралап,
кездесулер
±йымдастырады. Маќсат  –
ќазаќстандыќтардыњ діни
сауаттылыѓын арттырып,
экстремизмніњ не екендігін
т‰сіндіру,
отандастарымыздыњ етек
жайып бара жатќан жат
аѓымдарѓа тартылуыныњ
алдын алу.

Жаќында Ќостанай ќалалыќ
мешіті ќызметкерлерініњ ±йым-
дастыруымен Ќостанай мемле-
кеттік педагогикалыќ институты
студенттері ‰шін  Алматыдаѓы Н±р
М‰барак ислам мєдениеті уни-
верситетініњ ѓылыми-зерттеу ор-
талыѓыныњ ќызметкері Жас±лан
Ж‰сіпбеков дєріс оќыды.

Республикалыќ аќпараттыќ-на-
сихаттыќ топ м‰шесі Жас±лан

Жат аѓымды ажырата біл
Махаббат
       БЕКБАЙ

Ж‰сіпбеков Египетте  оќып келген.
Дін μкілініњ айтуынша оныњ алѓан
білімі ата-бабаларымыздан ќалѓан
салт-дєст‰рге жєне  діни басќар-
маныњ ±станымына сєйкес келеді.
Сондыќтан алѓан білімі μскелењ
±рпаќты теріс жолдан аман алып
ќалуѓа  септігін тигізеріне сенімді.

Жастармен болѓан кездесуде
исламныњ д±рыс єрі б±рыс жол-
дарын ажырата білудіњ ќажеттігі
сμз болды. Дінді желеу етіп, арам
ойларын іске асырып жатќан жат
аѓымдар жайлы т‰сінік берілді.

Студенттер б±л мєселеніњ ќазіргі
тањда μзектілігін т‰сінсе керек,
дєрісті зор ынтамен тыњдап,
с±раќтарын ќойып жатты.

Алдаѓы к‰ндері Ќостанай ќала-
лыќ мешітініњ ќызметкерлері
м±ндай кездесулерді одан єрі
жалѓастырмаќ. Облыс орталы-
ѓындаѓы білім ордалары сту-
денттерімен ж‰здесіп, жастардыњ
діни сауаттылыѓын арттырмаќ.

Суретті т‰сірген
Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

КІТАП ЄЛЕМІНДЕ

Алматыдаѓы "Аруна" баспасынан
биылѓы жылы  жерлесіміз, "Алтын
ќалам" иегері  Аќылбек Шаяхметтіњ
"Меніњ Отаным" деп аталатын таѓы
бір кітабы жарыќ кμрді. Б±л кітап та
автордыњ б±дан б±рын жариялан-
ѓан "Єліпби. Анаммен бірге оќып
‰йренемін" сериясы бойынша шыќ-
ќан жєне 5-7 жасар балаларѓа ар-
налѓан. ¤лењдер топтамасы єріптер

Б‰лдіршіндерге арналѓан
жєне дыбыстармен таныстырумен
ќатар буынѓа бμліп оќу даѓдысын
ќалыптастырады.

Кітапта таќпаќтармен ќатар
ж±мбаќтар, жањылтпаштар жєне ма-
ќал-мєтелдерге де орын берілген.
Суретші Баѓдаг‰л Ералиева кітапша-
ны кμркем безендірген. Аталѓан кітап
Ќостанай ќаласындаѓы "Атам±ра"
кітап д‰кенінге сатуѓа т‰сті.

 Рудныйлыќ "Горняк"
хоккей командасы
Атырауда μткен ел
чемпионатынан ќола
ж‰лдемен оралды.
Ќосымша уаќытта ѓана
атыраулыќ "Бейбарысты"
±тып, ‰здік ‰штіктіњ
ќатарынан кμрінген
жерлестерімізді
жанк‰йерлері ерекше сєн
салтанатпен к‰тіп алды.

"Горняк" командасыныњ жан-
к‰йерлері ойыншылармен кезде-
су ‰шін м±зды спорт сарайыныњ
алдына кμптеп жиналды. Олар
μткен маусымныњ, сондай-аќ
жерлестеріміздіњ соњѓы ойынын
єњгімеге арќау етіп, μз тањданыс-
тарын жасырѓан жоќ. Себебі
"Горняк" μз мыќтылыќтарын таѓы
бір мєрте дєлелдеп, 3:2 есебімен
атыраулыќ "Бейбарысты" сан
соќтырды.

 "Горняк" хоккейшілері соњѓы
рет м±ндай табысќа Ќазаќстан
чемпионатыныњ 2007-2008 жыл-

м
а-

м
ы

р Апта
к‰ндерi

Ж±ма
Сенбі
Жексенбі
Д‰йсенбі
Сейсенбі
Сєрсенбі
Бейсенбі
Ж±ма
Сенбі
Жексенбі
Д‰йсенбі
Сейсенбі
Сєрсенбі
Бейсенбі
Ж±ма
Сенбі
Жексенбі
Д‰йсенбі
Сейсенбі
Сєрсенбі
Бейсенбі
Ж±ма
Сенбі
Жексенбі
Д‰йсенбі
Сейсенбі
Сєрсенбі
Бейсенбі
Ж±ма
Сенбі
Жексенбі

Тањ
намазы

4:10
4:08
4:06
4:04
4:02
4:00
3:58
3:57
3:55
3:53
3:51
3:49
3:48
3:46
3:44
3:43
3:41
3:40
3:38
3:37
3:35
3:35
3:33
3:31
3:30
3:29
3:28
3:27
3:26
3:24
3:24

К‰нніњ
шыѓуы

6:10
6:08
6:06
6:04
6:02
6:00
5:58
5:57
5:55
5:53
5:51
5:49
5:48
5:46
5:44
5:43
5:41
5:40
5:38
5:37
5:35
5:35
5:33
5:31
5:30
5:29
5:28
5:27
5:26
5:24
5:24

Бесін
намазы

13:42
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:41
13:42
13:42
13:42
13:42
13:42

Екiндi
намазы

18:50
18:51
18:52
18:54
18:55
18:56
18:57
18:58
18:59
19:00
19:01
19:02
19:03
19:04
19:05
19:06
19:07
19:07
19:08
19:09
19:10
19:10
19:12
19:13
19:13
19:14
19:15
19:16
19:17
19:17
19:18

Аќшам
намазы

21:23
21:25
21:27
21:28
21:30
21:32
21:34
21:35
21:37
21:39
21:40
21:42
21:44
21:45
21:47
21:49
21:50
21:52
21:54
21:55
21:57
21:57
22:00
22:01
22:02
22:04
22:05
22:07
22:08
22:09
22:10

Ќ±птан
намазы

22:58
23:00
23:02
23:03
23:05
23:07
23:09
23:10
23:12
23:14
23:15
23:17
23:19
23:20
23:22
23:24
23:25
23:27
23:29
23:30
23:32
23:32
23:35
23:36
23:37
23:39
23:40
23:42
23:43
23:44
23:45

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ќостанай ќаласыныњ координаттарына сєйкес
Мамыр айына намаз уаќыттарыныњ кестесі

Милади 2015 жыл  -  ћиджри 1436 жыл

15/16 - Миѓраж т‰ні
Ескерту:
Діни маќалалар мен видео, аудио уаѓыздарды, намаз оќып ‰йрену ‰лгісін,

єлемдік, ел жєне аймаќ жањалыќтары мен намаз уаќыттары жайлы ќосымша
маѓ±лматтарды ќазаќ єрі орыс тілдерінде akmechet.kz - Ќостанай облыстыќ
"Марал ишан" мешітініњ ресми сайтынан кμре аласыз. Ќ±рметті м±сылман
бауырлар мен ќарындастар! akmechet.kz сайтымызѓа кіру арќылы дініміздіњ
таралуына μз ‰лестеріњізді ќосыњыздар!

"Карина С" ШЌ басшысы
С.Омаровтыњ  сенімді т±лѓасы
А.М.Кудербекова кепілдік м‰лікті
соттан тыс μткізу тєртібімен Ќос-
танай облысы, Арќалыќ ќаласы,
Фурманов селосыныњ аумаѓында
орналасќан шаруа ќожалыѓын
ж‰ргізуге арналѓан кадастрлік
нμмірі 12-282-072-041, μлшемі
305,0 га, 11.04.2049 ж.  дейінгі
мерзімге бμлінетін жер учаскесіне
уаќытша ±заќ мерзімді жер пайда-
лану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда
μткізеді.

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

Сауда  2015 жылѓы 5 мамыр,
саѓат 11.00-де мына мекенжайда
болады: Арќалыќ ќаласы, Фурма-
нов  селосы, Ленин кμшесі, 1.
¤тінімдер 2015 жылѓы 4 мамыр
16.00 саѓатќа дейінгі мерзімде
сенімді т±лѓаныњ орналасќан же-
рінде ќабылданады: Ќостанай об-
лысы, Ќостанай ауданы, Затобол
пос., Школьная кμш., 52/2,
тел.87078053724

Доверенное лицо Главы КХ "Ка-
рина С" Омаров С. Кудербекова
А.М. в порядке внесудебной реа-
лизации залогового имущества
объявляет о проведении торгов по
продаже права временного зем-
лепользования сроком до
11.04.2049 г.  на делимый земель-
ный участок мерою 305,0 га с ка-
дастровым № 12-282-072-041,с
целевым назначением - для веде-
ния крестьянского хозяйства, рас-
положенного на территории горо-
да Аркалыка, село Фурманово,
Кос-танайской области.

Покупная цена вносится в те-
чение 5 календарных дней после
проведения торгов.

Торги состоятся 05.05.2015 г.
в 11ч.00 м. по адресу: город Арка-
лык, село Фурманово, улица Ле-
нина, 1. Заявки принимаются в
рабочие дни в срок до 16.00 ч. 04.
05.2015 г. По месту нахождения
доверенного лица: Костанайская
область, Костанайский район, пос.
Затобольск, улица Школьная, 52/
2, тел. 87078053724.

 БЄРЕКЕЛДІ

"Горняк" – Ќазаќстан
чемпионатыныњ

ж‰лдегері
даѓы ойын маусымында жеткен
болатын. Ол кезде екінші орын-
ды иеленді. Жанк‰йерлер асыѓа
к‰ткен жетістікке жерлестеріміз
бас бапкер Евгений Зиновьевтіњ
басшылыѓымен жетіп отыр.

Жеке ќ±ттыќтаулар "Горняктыњ"
ќаќпашысы Антон Тодыковтыњ
ќ±рметіне де жолданды. Ол
"Ќазаќстан чемпионаты маусы-
мыныњ ‰здік ќаќпашысы" номина-
циясында арнайы сыйлыќты
жењіп алды. Плей-офф ойында-
рында єр т‰рлі жараќаттардыњ
нєтижесінде команданыњ ќ±рамы
8 спортшыѓа ќысќарды. Алайда
олар маусым бойы ‰здік спортшы-
ларынан айырылса да, тек алѓа
±мтылып келді. Сондыќтан да
ќола медаль команда ‰шін алтын-
нан да ќымбат.

Сейсенбі к‰ні команданыњ чем-
пионаттаѓы жетістігін ескерген об-
лыстыќ хоккей федерациясыныњ
президенті М±хамеджан Турдаху-
нов спортшыларды ќ±ттыќтап,
алдаѓы маусымдаѓы ойындарына
табыс тіледі. Ал сєрсенбіде "Гор-
няк" хоккей ќ±рамасы "ССК¤Б" АЌ
Президенті Береке М±хамедќали-
евтыњ ќабылдауында болып,
бірінші басшыныњ лебізін естіді.

Ќуаныш
   ЕСЌАБЫЛ
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Сондыќтан да мемлекетіміздегі ел т±тастыѓы мен
татулыѓыныњ  нєтижесі – мемлекетіміздіњ саяси-
єлеуметтік, экономикалыќ табысты ќарыштап

μсуініњ негізгі ќ±ндылыѓы болып табылады. Бірлігі бекем
елдіњ келешегі де  кемел деген осы емес пе.

– Б‰гінгі фестиваль – татулыќтыњ, бірліктіњ, ынтымаќ-
тыњ  белгісі. Биыл Ќазаќстан халќы Ассамблеясына жиырма
жыл толып отыр.   Фестиваль арќылы студент жастарымыз-
дыњ бойына патриотизмді, μз еліне деген с‰йіспеншілікті
сіњіру,  бір-бірімізбен тыѓыз μзара байланыста ж±мыс істеу,
тєрбиелік жаѓынан мањызы зор  болса,  фестиваль екінші
жаѓынан еліміздіњ, облысымыздыњ жетістіктерін паш етеді.
Біздіњ халќымызда жаќсы, игі дєст‰р бар, наурыз айы кел-
генде б±лаќ кμзін ашып,  аѓаш кμшеттерін отырѓызу деген.
Міне, осы аѓаш кμшеттерін отырѓызу ±сынысын  фестиваль
аясында  айтпаќ ойымыз бар. Облысымыздаѓы  єрбір жоѓа-
ры оќу орындары μздерініњ ѓимараттарыныњ мањына аѓаш
кμшетін отырѓызып, оны Ассамблея аллеясы деп атаса, осы
игі іс арќылы  студент жастарымыздыњ, ќала т±рѓындары-
ныњ демалуына жєне де жан-жаѓымызды кμріктендіруге,
абаттандыруѓа μз ‰лесімізді ќоспаќпыз, – деді  бізге  А.Бай-
т±рсынов атындаѓы Ќостанай мемлекеттік университетініњ
ректоры Асќар Наметов.

Салтанатты фестивальдіњ ашылуында Ќазаќстан халќы
облыстыќ ассамблеясы тμраѓасыныњ орынбасары-хатшылыќ
мењгерушісі  Баѓыт±р Дєндібаев, М. Дулатов атындаѓы Ќос-
танай инженерлік-экономикалыќ университетініњ ректоры
С. Есм±ратов жєне басќалар сμз сμйледі. Олар  μз сμздерінде
еліміздіњ осындай жетістіктерге жетуі, тату-тєтті, бейбіт μмір
с‰руі –  ењ алдымен ынтымаќ пен бірлікте екенін айтып
кетті.

– Б‰гінде барлыѓымыз бір атаныњ баласындаймыз.
¤њірімізде  т±рып  жатќан μзге ±лт  пен ±лыс μкілдері кезін-
де  μздерініњ ыќтиярынсыз Тобыл μњіріне келді. Еліміздіњ
халќы бір жапыраќ нандарымен бμлісті. Сондыќтан тату-
лыќ пен бірлігімізді  одан єрі ныѓайта т‰суіміз керек.   Б‰гінгі
жастар білімді, соны кєсіпті игеруші, еліміздіњ алдыњѓы ќата-
рында болуѓа тиіс, – деді Ќазаќстан халќы облыстыќ ас-
самблеясы тμраѓасыныњ орынбасары-хатшылыќ мењгерушісі
Баѓыт±р Дєндібаев.
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Ќазаќылыќтыњ иісін б±рќыратќан
ќасиетті μнер – айтыстыњ μтуіне Ќос-
танай облысы єкімдігініњ мєдениет
жєне білім басќармалары м±рындыќ
болды. "Жас т±лпар" деген атаумен
±рандаѓан XXIII облыстыќ оќушылар
жыр бєйгесі – аѓартушы ѓалым, сая-
хатшы, этнограф, ќазаќтыњ біртуар
±лы Шоќан Уєлихановтыњ 180 жыл-
дыѓы мен ќоѓам ќайраткері, белгілі
аќын-жазушы Міржаќып Дулатовтыњ
130 жылдыѓына арналды. Оѓан об-
лысымыздыњ 3 ќалаcымен ќатар, 11
ауданынан арнайы келген 20 ‰здік
жас аќын ќатысты.

Айтыс басталмас б±рын, алды-
мен, ќазаќтыњ биі орындалып, ша-
шуы шашылды. Содан соњ жас жур-
налист, талантты аќын Н±рќанат
Б±ќабаев ќоњыр ‰німен айтыстыњ шы-
мылдыѓын т‰ріп, сахна тμріне ‰міткер-
лерді шаќырып, єділ ќазылар алќа-
сымен таныстырды. Б±л рєсімнен
кейін облыстыќ мєдениет басќарма-
сыныњ бас маманы Роза Олжабае-
ва мен аудан єкімініњ орынбасары
Елжан Т±рабековтер жас аќындар-
ды жігерлендіріп, аќ тілектерін арна-
ды. Ж‰рекжарды лебізден соњ таѓат-
сыздана тосќан сμз барымтасы да
басталды.

Тай-ќ±лындай тебісе жарысќан
жыр бєйгесінде ќазылар алќасыныњ
шешімімен ењ жоѓары ±пай жинап,
топтан озѓан ж‰йрік алты аќын фи-
налѓа шыќты. Яѓни бетпе-бет келген
Айбар мен Алтынбек, Єсет пен
Райг‰л, Ерн±р мен Еркінѓазы топ ал-
дында ќолма-ќол суырып салып, ќай-
ымдасты. Балањ аќындардыњ сμзбен
сілкілесуі μте єсерлі болды. Себебі,
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аќындардыњ айла-тєсілі, шынайы
шеберлігі осы сєтте кμрінді. Б±л жер-
де тек тапќырлыќ таныта білген аќын
ѓана мєрелі жењіске бір ќадам жа-
ќындады.

Жалпы, кμмейінен жыр тμгілген
талантты жас аќындар домбырала-
рын к‰мбірлетіп, киелі сахнаныњ сєнін
кіргізді. Осылайша, μнерге сусап
ќалѓан μлењ с‰йер сарыкμлдіктерге
рухани азыќ сыйлады. Талантты
аќындарды тауып, тμл μнерімізді на-
сихаттап, шыњдау маќсатында ±йым-
дастырылѓан облыстыќ оќушылар ай-
тысы туралы ќазылар алќасыныњ
тμраѓасы, аќын-жазушы Ѓ±мар Ах-
метчин:

– Б±л айтысты осыдан 23 жыл
б±рын алѓаш рет Науырзым ауда-
нында μткізген едік. Содан бергілер-
ден б‰гінгініњ бір ерекшелігі – ењ кμп
аќындар ќатысуында. Осы айтысты
±йымдастырып, басы-ќасында ж‰р-
ген біздіњ Салтанат деген ќарында-
сымыз бар, ол айтысќа 5-сыныптан
бастап ќатысќан ќыздарымыздыњ бірі.
Сол секілді танымал таланттар алѓ-
аш рет дєл осы мектептен μткен.
Меніњ айтайын дегенім, б‰гінгі бала
аќындар да болашаќта солардыњ
жолын жалѓайтын болады. ¤здеріњіз
кμргендей, б‰гінгі жас аќындардыњ
ішінде тμртінші сынып оќушылары да
бар. Біраќ біз барлыѓына бірдей
талап ќойдыќ. Солардыњ бєрін бμліп-
жармай баѓалау біздерге μте ќиын
болды. Жалпы, айтыс жаман μткен
жоќ деп ойлаймын. Бірінші ж±птан
соњѓы ж±пќа дейін б‰гінгі берілген та-
ќырыптар жаќсы μрілді. Ќысќасы, бізді
μте ќуантты, – деп μз баѓасын берді.

Ал, аќын, Ќазаќстанныњ мєдени-
ет ќайраткері, "Жас аќындардыњ

‰здік ±стазы" Єлпия Орман-
шина сарыкμлдік Райг‰л
‡сенге: "Сен егер жаќсылап
ізденсењ, сенен жаќсы айтыс-
кер шыѓады. Тіпті, сеніњ рес-
публикалыќ дењгейге дейін
ќатысуына да болады", деп
±стаздыќ аќылын айтты.

Мінеки, осылайша тμрде
отырып тμрелік танытќан
тμралќалардыњ табанды
шешімімен  бас  бєйгені Ар-
ќалыќтыњ арќалы аќыны Ай-
бар Рагатов ќанжыѓасына
байлады. І орын талай та-
лантты аќындар мен ба-
ћад‰р батырларды тудырѓан
киелі жер – Аманкелді ауда-
нынан арнайы ат терлетіп
келген Ерн±р Єуезханѓа
б±йырса, ІІ орындарды та-
рандыќ Єсет Еркеб±лан мен

алтынсариндік Арманбек Єбілманап
еншіледі. Ал, ІІІ орынѓа таѓы да аман-
келділік талантты аќын Еркінѓазы
Айтбаев жєне саф алтындай Са-
рыкμлдіњ намысын ќорѓаѓан Райг‰л
‡сен табан тіреді. Ќатысушылардыњ
барлыѓына да арнайы дипломдар
мен аќшалай сыйлыќтар тапсырыл-
ды. Сонымен ќатар, ±лы ѓалым Ш.Ує-
лиханов атындаѓы арнайы ж‰лде
ерекше кμзге т‰скен Мењдіќараныњ
маќтанышы Мая Орыналыѓа беріл-
се, ал кμрнекті аќын-жазушы М.Ду-
латов атындаѓы ж‰лдеге ќасиетті
Жанкелдин ауданынан келген жас
ж‰йрік Олжас Ќапан лайыќ деп та-
былды. Сондай-аќ, ќазылар алќасы-
ныњ арнайы Алѓыс хатымен талай
додада топжарѓан айтыскер аќын,
б‰гінде шєкірттер баулып ж‰рген
майталман ±стаз Мамай Ізтілеуов
марапатталды. Ќазаќтыњ тμл μне-
ріне, аќынѓа деген ќ±рмет м±нымен
шектеліп ќалѓан жоќ. Ауданымыздыњ
бас имамы Дєулетбай ќажы Єбдіха-
лыќ "Аќќозы ќажы" мешіті атынан
дайындаѓан кєдесыйларын, яѓни
пєле-жаладан саќтайтын д±ѓалар
жазылѓан ќабырѓа суреттерін арќа-
лыќтыќ Айбар Рагатовќа, жітіќара-
лыќ Темірлан Єбдіѓалиевке жєне
тарандыќ Алмат Серкешевтерге сый-
лады. Сонымен ќатар, аудан єкімі
Эльдар К‰зенбаевтыњ атынан аудан
єкімініњ орынбасары Елжан Т±рабе-
ков айтыс аламанында алѓаш рет
т±сауын кескен сарыкμлдік Райг‰л
‡сенге аќшалай сыйлыќ тарту етті.

"Жас т±лпар" айтысыныњ бергені
де, берері де мол. Єсіресе, оныњ єр
аймаќта μтуіне облыстыќ мєдениет
басќармасы жанындаѓы халыќ шы-
ѓармашылыѓы орталыѓыныњ директо-
ры М±рат Сейілов ќомаќты ‰лесін
ќосып келеді. Дєл осы додадан ќанат
ќаќќан Марѓ±лан Оспанов, Салта-
нат ¤телбаева, Балтасар Ізтілеуов,
Тоба ¤тепбаевтар ќазіргі тањда
талантты айтыскер аќындарѓа ай-
налды, небір д‰бірлі додаларда ха-
лыќтыњ сенімін арќалап, аймаќтыњ
намысын ќорѓап ж‰р.

Сарыкμл ауданы.

СУРЕТТЕ: айтыстан кμрініс.

Бірлік бар жерде...

Ќазаќтыњ мањдайына біткен бірегей ±лт
маќтаныштары – Бекет ¤тетілеуов, Шоќан
Уєлиханов, Ілияс Омаров, Жайсањбек Молдаѓалиев,
Ж±маѓали Ысмаѓ±лов  жєне академик ¤мірзаќ
С±лтанѓазин сынды дарабоздарды д‰ниеге єкелген
ќасиетті Сарыкμл жерінде μткен ж±ма к‰ні ќазаќтыњ
алтын ќазынасы – айтыс μтті. Яѓни атадан балаѓа
жалѓасќан суырып салма тμл μнеріміз тμрге озѓан
к‰ні аќ т‰йеніњ ќарны жарылды.

Руслан
      ЄЛКЕЕВ

Жыр тμкті
бала ќырандар ж‰регінен...

Міне, осындай атпен Ќоста-
най ќаласындаѓы балалар
шыѓармашылыѓы ‰йінде μнер
фестивалі болып μтті.  ‡стіміз-
дегі жылѓы фестивальдіњ ерек-
шелігі сол, оѓан ата-анасыныњ
ќамќорлыѓынсыз ќалѓан бала-
лар мен жетім балалар, ар-
найы т‰зеу мектептері жєне
мектеп интернаттарыныњ тєр-
биеленушілерімен ќатар м‰м-
кіндігі шектеулі μнерлі бала-
лар, яѓни ‰йде  оќып, білім ала-
тын, аутизм диагнозы бар, Дау-
на ауруымен ауыратын бала-
лар болды. Облыстыќ білім де-
партаменті мамандарыныњ
айтуы бойынша, фестивальдіњ
басты маќсаты – даму
м‰мкіндігі шектеу-лі балалар-

"Балалыќ  шаќтыњ шегі жоќ""Балалыќ  шаќтыњ шегі жоќ""Балалыќ  шаќтыњ шегі жоќ""Балалыќ  шаќтыњ шегі жоќ""Балалыќ  шаќтыњ шегі жоќ"
Г‰лназым
    САЃИТОВА

ды, ата-анасыныњ ќамќорлы-
ѓынсыз ќалѓан жетім балалар-
ды, арнаулы т‰зеу мектеп-ин-
тернаттарыныњ  μнерлі талан-
тты тєрбиеленушілерін єлеу-
меттік  жаѓынан ќолдау, олар-
ды шыѓармашылыќќа жєне
μнерге талпындыру. Шара ба-
рысында ќатысушылар би би-
леп, єн шырќады. Т‰рлі  саз ас-
паптарында ойнап, сурет сал-
ды. Б±ѓан ќоса "Сурдо аудар-
ма єнін орындау", "Сєндік-ќол-
данбалы шыѓармашылыќ" но-
минациялары бойынша μз
μнерлерін ортаѓа салды. Ењ
‰здік деп танылѓан μнерпаздар
Астана ќаласында μтетін
м‰мкіндігі шектеулі балалар
шыѓармашылыѓына арналѓан
"Ж±лдызай – 2015" республи-
калыќ фестивальѓа ќатысады.

1-бет
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