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Тәуелсіздік – халқымыздың 
бостандыққа, асқақ арманға 
ұмтылған, қайтпас қайсар 
рухының жемісі. Сондықтан да  
ата-баба аңсап өткен Тәуелсіздік 

күні баршамыз үшін ең қастерлі 
де қасиетті күн. Еліміз өз тәуел-
сіздігін осыдан  жиырма төрт жыл 
бұрын барша әлемге жариялап, 
дербес мемлекет ретінде  та-

нылды. Тарихи жеріміздің ше-
карасы халықаралық шарттарға 
сай бекітілді. Тәуелсіз мемле-
кетіміздің Президенті Н.Назар-
баевтың басшылығымен осынша 
жылдар ішінде саяси, әлеумет-
тік-экономикалық дамуымыз  
қарыштап алға басып,  толайым 
табыстарға жетіп отыр. Жылдан 
жылға тәуелсіздігіміздің тұғыры 
нығайып, жаңа белестерге кө-
терілуде. Бүгінде еліміз әлем 
мемлекеттері қауымдастығымен 
терезесі тең болып, ықпалды 
мүшесіне айналды. Әлемдік  
дағдарыстың тұрақсыздығына 
қарамастан біз болашаққа сенім-

мен қарап, үміт артамыз. Елба-
сымыздың Қазақстан халқына 
арнаған жаңа Жолдауында мем-
лекетіміздің басты басымдықта-
ры – өсім, реформалар мен 
даму айқындалды. Өңіріміздің 
экономикасы, өнеркәсібі, аграр-
лық әлеуеті  қостанайлықтардың 
жағдайын жасауға, еліміздің 
экономикасына өз үлесін қосуға 
лайықты дамып отырғанын об-
лыс әкімі   жеткізді.

Содан кейін  облыс әкімі Ар-
химед Мұхамбетов Тәуелсіздік 
күніне орай ерен еңбектері 
еленіп, мемлекет наградалары-
на ие болған облысымыздың  бір 

топ азаматтарына лайықты мара-
паттарын табыстады.  Өңіріміздің  
қырыққа жуыққа  азаматы атап 
айтқанда, серіктестік, аудан бас-
шылары, еңбеккерлер, дәрігер-
лер, педагогтар және тағы басқа 
мамандық иелері ордендермен, 
медальдармен, Құрмет грамота-
ларымен марапатталды.  Солар-
дың ішінде еліміздің ең жоғары  
наградасы  – «Қазақстанның Ең-
бек Ері» атағына «Алтынсарино» 
ЖШС директоры Борис Князев 
ие болды. Оған марапатты Аста-
нада Елбасының өзі тапсыр ды.
Салтанат соңы мерекелік кон-
цертке ұласты.

Тұғыры биік ел салтанаты
Гүлназым 
 САҒИТОВА

Мемлекетіміздің ең ұлық  мерекелерінің бірі – Тәуелсіздік 
күніне арналған салтанат «Мирас» мәдениет үйінде болып өтті. 
Салтанатқа жиналғандардың жүздері жарқын, қуанышты.  Об-
лыс әкімі  Архимед Мұхамбетов шараға жиналғандарды  ұлттық 
мерекемен құттықтады, жылы лебізін білдірді. Өткеніміз бен 
бүгінгімізге, келер жыл – 2016 жылы облысымызда атқарылатын  
жұмыстар мен жүзеге асырылатын жобалар туралы қысқаша  
шолу жасады.

Жандос 
      ЖҮСІПБЕК
Таяуда Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қо-

лынан жерлесіміз Борис Князев «Қазақстанның Ең-
бек Ері» атағының «Алтын Жұлдызы» мен «Отан» 
орденін алды. Даланы түлеткен, ауылына гүл ек-
кен, елдің әлеуметтік-экономикалық және мәдени 
дамуына, халықтар арасындағы достық пен ынты-
мақтастықты нығайтуға ерен үлес қосқан азамат 
марапаттардың төресіне ие болды. Бұл жетістік – 
оның ұзақ жылдар бойы жасаған табанды еңбегінің 
мәуесі.

Жақсы аты шыққан ердің жаман аты шықпаған 

ауылы жайлы аз айтылып, кем жазылып жүрген жоқ. 
Б.Князевтің «Алтынсарино» шаруашылығы  берекетті 
тірлігімен көпке үлгі болатыны шынымен де жасырын 
емес. «Балапан басымен, тұрымтай тұсымен» кезеңде, 
ауыл шаруашылығының іргесі сөгіле бастаған 90 жыл-
дар шенінде тоқырау-араннан оның өз күшімен алып 
қалған жұрты-тын бұл.  

Қамысты ауданына қарасты оймақтай елді мекенде 
қазіргі таңда 1800-ден астам адам немесе 320-ға жуық 
түтін бар. Жалпы бұл ауылдың құрылғанына биыл 60 
жыл. Содан бері, бұзылуынан гөрі түзілуі басым бұл 
ауылда жыл сайын тек жаңа үйлердің іргетасы қала-
нуда.  Соңғы 10 жылда жиырмадан астам баспана бой 
көтерген. Бұл үрдіс жалғасын да таба бермек. Баспана 

кезегінде тұрғандардың қатары көп. Тұрмысы бекем бұл 
жұртқа қоныс тебуші отбасылар қатары көбейе түсуінің 
себебі біреу: қос қолға күрек, бір шаңыраққа тамызық 
болар табыс бар. Табыс мол болғандықтан да ауыл-
дықтардың әлеуметтік ахуалы тұрақты. Тұрғындардың 
жартысына жуығы шаруашылықта еңбек етеді. Борис 
Павловичтің өзі айтатындай, ауылдың айрандай ұюы-
ның басты факторы – тоқшылық. Осы жолында ол бар 
күшін салады. Ауылдастардың жем-шөбінің тоннасын 
небары бес мың теңгеге түсіріп береді. Әлеуметтік ны-
сандар да түгендеулі, жүзік көзінен өткендей. 

СУРЕТТЕ: Елбасының Борис Князевке 
награда тапсыру сәті.

ТУҒАН ЖЕРДIҢ ТҰЛҒАЛАРЫ

Даланы түлеткен,  
   ауылына гүл еккен

Қазақстанның Еңбек Ері Борис Князев туралы сөз

3-бет. 
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"Парасат" орденімен

Ахметов   Батырбек   Мыќансалыќ-
±лы – Ќостанай облысы Алтынсарин
ауданыныњ єкімі.

"Ќ±рмет" орденімен

Айтказин Марат Н±рѓали±лы –  "Аг-
роЦентр-Статус" ЖШС директоры, Ќос-
танай облысыныњ  Ќарабалыќ ауданы.

Исабаев Тєуба Ќайыржан±лы – Ќос-
танай облысы Ќостанай ауданыныњ
єкімі.

Исмаилов  Олжабай  Ж±маѓали±лы
– "Геобайт-Инфо" ЖШС бас директоры,
Ќостанай ќаласы.

Ќанафин Ѓизат ‡ксікбай±лы –  "За-
беловка" ЖШС директоры, Ќостанай об-
лысыныњ  Жітіќара ауданы.

Оспанов Тμленді –  "Агрофирма "
Диевская" ЖШС атќарушы директоры,
Ќостанай облысыныњ  Єулиекμл ауда-
ны.

Сачко Александр  Алексеевич –
"Ќостанай облыстыќ ауруханасы" КМК
анестезиология-реанимация бμлім-
шесініњ мењгерушісі, Ќостанай ќаласы.

Семейкин Владимир Иванович –  "Тэр-
ра" ШЌ басшысы, "Инвент-плюс" Ѓылыми-
μндірістік кєсіпорынныњ директоры, Ќос-
танай облысыныњ Ќостанай ауданы.

Тлеубаев Бахытжан  Нємен±лы –
"Нурай-Н" ЖШС директоры, Ќостанай
облысыныњ  Аманкелді ауданы.

ІІІ дєрежелі
"Ењбек Дањќы"

орденімен

Айнабаев Саѓит  Айтмаѓамбет±лы –
"Восток-1" ЖШС механизаторы, Ќоста-
най облысыныњ Мењдіќара ауданы.

Капранчиков Николай Николаевич –
"Єділет-Т" ЖШС механизаторы, Таран
ауданы, Ќостанай облысы

Ќостанай облысы бойынша мемлекеттік наградалармен наградталѓан
т±лѓалардыњ тізімі

Ќ¦ТТЫЌТАЙМЫЗ!Ќ¦ТТЫЌТАЙМЫЗ!Ќ¦ТТЫЌТАЙМЫЗ!Ќ¦ТТЫЌТАЙМЫЗ!Ќ¦ТТЫЌТАЙМЫЗ!

"Ерен ењбегі ‰шін"
медалімен

Айтмаѓамбетов Серік Канапия±лы –
Ќостанай облысы Ќостанай ауданыныњ
Мєскеу ауылдыќ округініњ єкімі.

Єубєкіров   Дидар   Єбілбек±лы –
"Сосновый бор" Санаторий" ЖШС бас
директоры, Ќостанай облысыныњ Алтын-
сарин ауданы.

Байѓожин Самат ‡йсенбай±лы – "Н±р
Отан" партиясы" Рудный ќалалыќ филиа-
лы тμраѓасыныњ бірінші орынбасары,
Ќостанай облысыныњ Рудный ќаласы.

Бойчук Валентина Ивановна – "Бал-
дырѓан" балабаќшасыныњ директоры,
Ќостанай облысыныњ  ¦зынкμл ауданы.

Досболов Маќс±т Єлібек±лы –  Ќос-
танай облысы Рудный ќаласы єкімініњ
орынбасары.

Ќасенов Есенжол  Ќабикен±лы –
"Н±р-Жайлау НС" ЖШС директоры, Ќос-
танай облысыныњ  Арќалыќ ќаласы.

Кєрімов Ренат  Кєрім±лы  – "Таран
ауданы єкімдігі білім беру бμлімініњ На-
бережный орта мектебі" КММ дене шы-
ныќтыру м±ѓалімі, Ќостанай облысыныњ
Таран ауданы.

Князев Павел  Борисович – "Алтын-
сарин" ЖШС № 3 бμлімшесініњ басќару-
шысы, Ќостанай облысыныњ  Ќамысты
ауданы.

Ќосќолов Болат Халыќ±лы –   "Кос-
кулов Болат Халыкович" жеке
кєсіпкерліктіњ басшысы, Ќостанай облы-
сыныњ  Жанкелдин ауданы.

Кригер Владимир  Геннадьевич –
"Максим-фирма" ЖШС директоры, Ќос-
танай облысыныњ Ќарабалыќ ауданы.

Ќ±дайќ±лов Марат  Жазит±лы –
"Ќарабатыр АФ" ЖШС директоры, Ќос-
танай облысыныњ Ќамысты ауданы.

Оджахвердиев Мухтар  Мамедович
–  "Оджахвердиев М.М." ШЌ басшысы,
Ќостанай облысыныњ  Науырзым ауда-
ны.

Рахметов Байќуат  Саѓандыќ±лы –
"Алакульское" ЖШС директоры, Ќоста-

най облысыныњ  Денисов ауданы.
Сатаев Баймырза Хаербек±лы  –

"Сатаев Б.Х." ШЌ басшысы, Ќостанай об-
лысыныњ  Сарыкμл ауданы.

Шєріпова Сєния  Сєлімѓалиќызы –
Ќостанай облысы Ќостанай ќаласы
єкімдігініњ білім бμлімініњ №1 мектеп-ли-
цейініњ директоры.

"Шапаѓат" медалімен

Молдаѓасимов Єділбек Єлімжан-
±лы – "Дене шыныќтыру жєне спорт
бμлімініњ  Жанкелдин аудандыќ бала-
лар-жасμспірімдер спорт мектебі" ММ
жаттыќтырушы-оќытушысы, Ќостанай
облысыныњ Жанкелдин ауданы.

Ткаченко Евгений  Николаевич –  "Са-
рыкμл аудандыќ орталыќ ауруханасы"
МКЌК бас дєрігердіњ орынбасары, анес-
тезиолог-дєрігері, Ќостанай облысыныњ
Сарыкμл ауданы.

Ќазаќстан
Республикасыныњ

Ќ±рмет грамотасымен

Єлмаѓанбетов Ерлан  Кєкім±лы –
Ќостанай облысы Науырзым ауданы
Раздольное ауылыныњ єкімі.

Байменова Єсия Ќожаќызы –  "Ќос-
танай ќалалыќ балалар ауруханасы"
КМК бас дєрігері, Ќостанай ќаласы.

Голубев Владимир Владимирович
– Ќостанай облысы єкімдігініњ денсау-
лыќ саќтау басќармасыныњ "Ќарасу
ОАА" КМК хирург-дєрігері, Ќостанай об-
лысыныњ Ќарасу ауданы.

Ёлкин Константин  Владиславович
– "Агрофирма "ПАРАСАТ" ЖШС дирек-
торыныњ орынбасары, Ќостанай облы-
сыныњ Алтынсарин ауданы.

Ќойшыѓ±лов Марат   Байдаулет±лы
– Ќостанай облысыныњ "Федоров ауда-
ны єкімдігініњ мєдениет жєне тілдерді да-
мыту бμлімі" ММ басшысы.

Н±ржанова Майраш  Т±рѓынбайќы-
зы –  ‡рпек ауылдыќ  кітапханасыныњ
кітапханашысы, Ќостанай облысыныњ
Аманкелді ауданы

Огей Вера  Владимировна –
"¦зынкμл № 1 орта мектебі" КММ тарих
жєне ќоѓамтану м±ѓалімі, Ќостанай об-
лысыныњ ¦зынкμл ауданы.

Печникова Татьяна  Ивановна – Ќос-
танай облысыныњ "Єулиекμл ауданы
єкімдігініњ экономика жєне бюджеттік
жоспарлау бμлімі" ММ басшысы.

Саѓындыќов Н±рлыбек Саѓындыќ-
±лы – "Арќалыќ μњірлік ауруханасы"
КМК дєріхана мењгерушісі,  Ќостанай об-
лысыныњ  Арќалыќ ќаласы.

ЌР Парламенті Сенатыныњ
Ќ±рмет грамотасымен

К‰зембаев М±ратбек Баяхан±лы –
Науырзым аудандыќ мєслихатыныњ де-
путаты, Дємді ауылы орта мектебініњ ди-
ректоры.

Шалдыбаев Наќан – Арќалыќ ќала-
лыќ мєслихатыныњ хатшысы.

Шерстобитова Татьяна Николаевна
– Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ де-
путаты, "ССК¤Б" АЌ кєсіподаќ коми-
тетініњ тμрайымы.

Облыс єкімі Грамотасымен

Захарченко Валентина Ивановна –
"Баспа ‰йі" ЖШС директоры.

Кμшмырзина Айс±лу Рахметќызы –
С.Мєуленов атындаѓы гимназияныњ
аѓылшын тілі м±ѓалімі.

Садуаќасов  Саматжан Фазылжан-
±лы – ќалалыќ аурухананыњ анестезия
жєне жансаќтау бμлімшесініњ мењге-
рушісі.

Кμпеш Беген Ќажен±лы – ќалалыќ
ардагерлер кењесі тμраѓасыныњ орынба-
сары.

Лобанов Николай Александрович –
 "АБЗ плюс" ЖШС директоры.

"Бєйтерек" ±лттыќ холдингі" АЌ
мен Ќостанай облысыныњ єкімдігі
2020 жылѓа дейінгі μњірлерді дамы-
ту баѓдарламасын ж‰зеге асыру
маќсатында єлеуметтік жалдамалы
баспана баѓыты бойынша ынты-
маќтастыќ туралы келісім жасады.
Аталѓан келісімге "Бєйтерек" хол-
дингініњ басќарма тμраѓасы Ќуан-
дыќ Бишімбаев пен Ќостанай об-
лысыныњ єкімі Архимед М±хамбе-
тов ќол ќойды.

Келісім аясында, єлеуметтік
жалдамалы баспана баѓдарлама-
сына ќатысушылардыњ т±рѓын ‰й
проблемасын шешу, баспананыњ
ќолжетімділігін ќамтамасыз ету, со-
нымен бірге баѓдарлама аясында
жобаларды  ж‰зеге  асыру шењбе-
рінде ынтымаќтастыќты арттыру
кμзделген. Ќол ќойылѓан келісімге
сєйкес облыс єкімдігі ќ±рылыс ны-
сандарына инженерлік желілер,
коммуникациялар тартуѓа міндетті.
Сонымен бірге баспанаѓа ќажетті
жер телімдерін бμліп, т±рѓын ‰й ке-
шендерініњ аумаѓын кμгалдандыру
шараларын атќарады. Б±дан
бμлек, жергілікті билік м±ќтаж жан-
дарѓа жалдамалы пєтерлерді ‰лес-
тіруді ќамтамасыз етеді.

Ал, "Бєйтерек" холдингі μз тара-
пынан єкімдік инженерлік желілер
мен коммуникациялар тартып бол-

ѓаннан кейін баспана
жобасын ќаржыланды-
руѓа кμмектеседі. Баѓ-
дарлама аясында сапа-
лы баспана ќ±рылысы-
на жєрдем береді, соны-
мен ќатар єкімдік белгі-
леп берген тізім бойын-
ша баѓдарламаѓа ќаты-
сушылардыњ тμлем ќа-
білеттілігін уаќытылы
баѓалауды ќамтамасыз
етеді.

Айта кету керек,
Ќазаќстанда жалдамалы баспана-
ны ж‰зеге асыру баѓдарламасы
биыл кμктемде ќолѓа алынѓан бо-
латын. Б±л ретте "Бєйтерек" хол-
дингі Ќостанай облысында баѓдар-
лама бойынша 4 т±рѓын ‰й ныса-
нын ќолданысќа берді, онда жал-
пы аумаѓы 8,4 мыњ шаршы метрді
ќ±райтын 126 пєтер орналасќан.

"Былтырѓы жылы Елбасы ќол-
жетімді баспана ќ±рылысына ќа-
тысты ќадамды ќайта ќарау тура-
лы міндет ж‰ктеген болатын. Осы
арќылы азаматтарѓа арзан єрі са-
палы баспана ±сынылуы ќажет еді.
М±ндай талаптыњ барлыѓы ‡кімет
ќабылдаѓан баѓдарлама аясында
шешімін тауып отыр. Б‰гінгі к‰ні
Ќостанай облысында жалпы
аумаѓы 5,5 мыњ шаршы метрді
ќ±райтын 91 пєтер, яѓни 3 нысан

ќолданысќа берілді. Желтоќсан-
ныњ соњына дейін таѓы бір т±рѓын
‰й нысанын ќолданысќа беру жос-
парланѓан", – деді Ќ. Бишімбаев.

‡й ќ±рылысы єуежай шаѓын
ауданында  жєне Герцен кμшесі-
ніњ бойында бой кμтермек. Б±л
1800-дей ќостанайлыќ отбасылар-
ды баспана м±ќтаждыѓынан ќ±тќа-
рады. Жоба 2016-17 жылдары ќол-
данысќа беріледі.

– Облыста  демографиялыќ
ахуалдыњ оњалуына орай т±рѓын ‰й
тапшылыѓы сезіледі. Єлеуметтік
жалдамалы ‰йлер салу баѓдарла-
масы  ќысќа мерзімде халыќты ќол-
жетімді баспанамен ќамтамасыз
етуге м‰мкіндік береді. Жалпы,
2012 жылдан бері "Т±рѓын‰йќ±ры-
лысжинаќбанкі" АЌ арќылы 792
пєтер ел игіліне айналды, – деді
облыс єкімі Архимед М±хамбетов.

 БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ

  Баспана мєселесін
                      бірлесіп шешеді
Кенже
        ЌОНЫСБАЙ

Г‰лназым
      САЃИТОВА

Ќазаќстан Республикасы ІІМ Шыраќбек
Ќабылбаев атындаѓы Ќостанай академиясында
Тєуелсіздік к‰ніне арналѓан салтанатты іс-шара
болып μтті.

Салтанат  Ќазаќстан Республикасыныњ Єн±ранын орын-
даудан басталды. Академия бастыѓы, полиция полковнигі
Мирлан Ќызылов ардагерлерді, профессорлыќ-оќытушылар
ќ±рамын, ќызметкерлерді жєне курсанттарды Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Тєуелсіздік к‰німен ќ±ттыќтап, жылы лебізін
білдірді. Сондай-аќ,  оќу ордасыныњ басшылыѓын, профес-
сорлыќ-оќытушылар ќ±рамымен ќызметкерлерді ардагерлер
жєне "Ќазаќстан зањгерлер одаѓы" республикалыќ ќоѓамдыќ
бірлестігі Ќостанай облыстыќ филиалыныњ тμраѓасы Ербол
Абдрахманов ќ±ттыќтады.

Іс-шара барысында академия бастыѓы ќызметкерлерді
адал ењбектерімен ќызметте кμрсеткен жетістіктері ‰шін, Ішкі
істер министрініњ "Ќ±ќыќ тєртібін ќамтамасыз етуге ќосќан
‰лесі ‰шін" медалімен, "Мінсіз ќызметі ‰шін" I, II, III дєрежелі
медалімен, Ќ±рмет грамотасымен марапаттады. Мерекелік
салтанат соњы концертке ±ласты.

¦лттыќ мерекеге
арналды



де  ќалыптастыруѓа тєрбиелеп жатырмын.
Б‰гінгі тєуелсіздігіміздіњ ќ±рдасы ретінде, барша

ќазаќстандыќтарды мемлекеттіміздіњ, еліміздіњ
байлыѓы – Тєуелсіздік к‰німен ќ±ттыќтаймын.
Тєуелсіздіктіњ ќ±рдастарын біздіњ елімізді кμркейтуге
шаќырамын.

Жансая ЌОЖАХМЕТОВА

Мен, Жансая Ќожахметова,
еліміздіњ тєу етер жалѓыз ие
Тєуелсіздігімен ќ±рдас бол-
ѓанымды ќашан да маќтан
етемін. ¤йткені елімізді
б‰гінгі тањда барлыќ ел тани-
ды.  Б±л біз ‰шін ‰лкен маќ-
таныш. Б‰гінде мен де
μзімніњ кішкентай ѓана же-
тістіктеріме жетіп жатыр-
мын. Бала к‰німнен арманда-
ѓан журналистика маманды-
ѓын иелендім. Б‰гінгі тањда, "Ќазаќстан-Ќостанай" те-
леарнасында  журналиспін, редактормын. Б±л да мен
‰шін кішкентай болса да жетістік болып табылады.
Негізі, меніњ туѓан к‰нім 10-желтоќсан болса да, ата-
анам туу туралы куєлігімді 16-желтоќсанда алѓан екен.
Сол себепті де мен ‰шін б±л мереке  μте бір атаулы к‰н.
¤йткен себебі еліміз тєуелсіздігін тойлатып жатќанда
мен де тєуілсіз елде туып жатќанымды  маќтан т±тып,
μзімніњ екінші туѓан к‰німді тойлаймын.

Барша Ќазаќстан халќын, Ќазаќстан т±рѓындарын
Тєуелсіздік мерекесімен шын ж‰ректен ќ±ттыќтай-
мын. Еліміз аман болсын. Бейбіт аспанымыздыњ астында
тек ќана ќалыќтаѓан єн  естілетін болсын.

Ж±лдыз БЕРМАЃАНБЕТОВА

Мен, Ж±лдыз Шєріпќызы Бер-
маѓанбетова  1991 жылы еліміз еге-
мендігін алѓан жылы туѓаныма
маќтанамын. Бала кезімізде Тєуел-
сіздікпен т‰йдей ќ±рдас екенімізді
±ѓына бермейтінбіз. Ата-анамыз бен
туѓан-туыстарымыз "Азат елдіњ
т±њѓыш баласы", "Тєуелсіздік
ќ±рдасы" деп мадаќтап жатќан кез-
де, оныњ байыбына бармайтынбыз.
Мектеп босаѓасын аттап, оњ мен сол-
ды тани бастаѓан кезде, б±л
сμздердіњ т‰п-тμркінін т‰сіндік.

322 желтоќсан 2015 жыл

 ТЄУЕЛСІЗДІК Ќ¦РДАСТАРЫ

Н±ржан СЄДІРБАЙ

Мен, Н±ржан Сєдірбай,  тєу-
елсіздік ќ±рдасымын.  Жасы-
ратыны жоќ, ќасиетті де ќас-
терлі "Тєуелсіз ел" деген ±ѓым
бізге оњай жеткен жоќ. Ата-ба-
бамыз бастап кеткен жолды
еліміздіњ, ж±ртымыздыњ,
±лтымыздыњ жан-жаќты даму-
ындаѓы жолды одан               єрі
жалѓастыруымыз керек.
Ќазіргі ±рпаќ Ќазаќстанныњ,
яѓни Елбасымыз айтып
ж‰рген дамыѓан отыз елдіњ
ќатарына ену ‰шін барлыќ к‰шімізді аямауымыз ке-
рек. "Тєуелсіз" деген сμз м±раѓат ќойнауындаѓы ќаѓаз
беттерінен ѓана емес, сондай-аќ мен ќазаќтыњ ±лымын,
я ќызымын дейтіндердіњ  санасында єрќашан от болып
лаулап т±рса.

Саян СЕЙІТОВА

Мен, Саян Тельманќызы
Сейітова  осы тєуелсіздіктіњ
ќ±рдасы болып келемін.
Біздіњ еліміз тєуелсіздік ал-
ѓаннан бері кμптеген жетіс-
тіктерге жетті десек артыќ
айтќандыќ емес. Оѓан дєлел
ретінде дамыѓан елу елдіњ
ќатарына кірдік. Ќазіргі
тањда одан да озыќ отыз
елдіњ ќатарына кіруге тал-
пыныс жасап жатырмыз.
Алдаѓы уаќытта, 2017 жылы
халыќаралыќ ЕХРО кμрмесі

±йымдастырылмаќ. Б±л кμрменіњ де біздіњ мемле-
кетіміздіњ μз мєртебесін одан єрі жоѓары кμрсетіп, бар-
ша єлемге танытуѓа μз септігін тигізуде. Ќазаќстан-
ныњ єр азаматы елініњ дамуына ‰лесін ќосуы керек.

Мен ќазіргі к‰ні Ќостанай мемлекеттік университе-
тінде, журналистика кафедрасында студенттерге білім
берудемін. Сол студенттерді білімді, білікті, бєсекеге
ќабілетті жеке т±лѓа ретінде ќалыптастырып, тєрбие
беруге жєне  μзініњ елініњ патриоты, жанашыры ретін-

Тєуелсіздіктіњ тμл ќ±рдасы болѓанымды мањдайыма
жазылѓан баќ деп білемін. Ќатарластарым – єр салада
табысты ењбек етіп жатќан жастар. Елбасы Н±рс±лтан
Єбіш±лы "Болашаќ – жастардыњ ќолында" деген ±ла-
ѓатты сμзін жиі айтады. Сол кемел келешекті жасай-
тындар – Тєуелсіздік ќ±рдастары. Олардыњ кейбірі "Бо-
лашаќ" баѓдарламасы бойынша шет елде білім алып
жатса, енді бірі "Дипломмен – ауылѓа!" баѓдарламасы
аясында елді мекендерді кμркейтуде.

Біз Тєуелсіздікке дейінгі еліміздіњ бастан кешкен-
дерін кμрмедік, тек кітаптардан оќып, фильмдерден та-
машалап, алдыњѓы буынныњ єњгімесін тыњдап ќана кμз
алдымызѓа елестете аламыз. Саралап, салыстырсаќ, сол
т±стаѓы Ќазаќ елі мен б‰гінгі Тєуелсіз Ќазаќстанныњ
айырмашылыѓы жер мен кμктей. Егемендік бізге ба-
ќытты балалыќ шаќты, алањсыз оќушылыќ кезењді,
шаттыќќа толы студенттік μмірді сыйлады. Біз ќандай
да бір ќысымды, бостандыќты шектеуді білмей μстік.
Сол ‰шін де ш‰кіршілік етеміз. Б±л – Егемендіктіњ ар-
ќасы. Ендігі ретте "біз мемлекетке не бере аламыз?"
деген сауалды ќойып, еліміздіњ μркендеп, озыќ отыз
елдіњ ќатарына енуі ‰шін аянбауымыз керек. Барша-
њызды айтулы мерекелеріњізбен ќ±ттыќтаймын.

Еліміз аман, ж±ртымыз тыныш болып, єрќашан да
ж‰зімізден к‰лкі кетпесін.

Мμлдір М¦СТАФИНА

Мен,  Мμлдір М±стафина
тєуелсіз елдіњ ќ±рдасы болѓа-
нымды маќтан т±тамын.
Еліміз 1991 жылы тєуелсіздік
алѓан жылы д‰ниеге келдім.
24 жыл ішінде  еліміз айтар-
лыќтай жетістіктерге жетті.
Єлем танитын елдердіњ ќата-
рына енді. Осыныњ Елбасы-
мыздыњ арќасы. Елбасымыз-
дыњ тапсырмасы бойынша,
Ќазаќстан ќалаларында 20
зияткерлік мектептер ашыл-
ды. Бала кезгі м±ѓалім болсам
деген арманым орындалып,
жыл басынан бері Ќостанай ќаласындаѓы Назарбаев зи-
яткерлік мектебінде оќытушы болып  ќызмет атќара-
мын. Жалѓыз меніњ ѓана емес, осында ж±мыс істейтін
єріптестерімніњ жауапкершілігі  зор.

Барша ќазаќстандыќтарды тєуелсіздік мерекесімен
ќ±ттыќтаймын. Баршањызѓа береке, ынтымаќ тілеймін.
Еліміз єрќашан биіктен кμрініп ж‰ре берсін.

Мектеп-балабаќшасы,
спорттыќ мекемелер, мєде-
ниет ‰йі мен м±ражайы

жμндеуден μткізілген. Бір сμз
ќайырѓанда, абат ауылдыњ ба-
ќуатты тірлігі кμрген кμзді тєнті
етпей ќоймайды.

Б.Князев μз шаруашылыѓыныњ
да болашаѓын ауылдастарымен
байланыстырѓандыќтан, олардан
аяйтын ештењем жоќ дейді.
Аќадал ас абыройлы ењбектіњ ар-
ќасы екенін айтады. Дала тμсін
емген егінші биыл да, егіс науќа-
ныныњ ќиындыѓына ќарамастан,
мањдай терді аќтайтын μнім
μсірді. Гектарына 12-15 центнер-
ден астыќ алды. ¤йткені берекені
кμктен емес, еткен ењбектен к‰тті.
Шыѓымды шыѓынсыз жиып-
терді. Мал шаруашылыѓын ман-

Даланы т‰леткен,

ауылына г‰л еккен

дытып отырѓаны – таѓы бір тμбе
єњгіме. Б‰гіндері ет баѓытындаѓы
т‰лік басы екі мыњѓа жеткен. Оны
еселей т‰су – басты маќсаттары-
ныњ бірі. Баќташыларына, μзге де
материалдыќ кμмектерді ќоспа-
ѓанда, 101 мыњ тењге жалаќы тμлеп
отырѓанын да айта кеткен жμн.

Князев – облыстаѓы єлеуетті
меценаттардыњ бірі. Жалќы мы-
сал – былтыр Торѓайдаѓы Ы.Ал-
тынсарин атындаѓы орта мек-
тептіњ 150 жылдыѓына 2 млн. тењ-
геніњ телескобын сатып алып
берді. ¤зге де ќоѓамдыќ м±ќтаж-
дыќтарѓа бейжай ќарап кμрмеген
кењпейіл жан. Ењбегімен ерен,
болмысымен биік, азаматтыѓы-
мен алып т±лѓа. Сол ерен, биік,
алыптыѓынан болар – т±тас бір
ауылѓа саясы т‰сіп т±р.

1-бет

Астанада "Ќазаќстанныњ ‰здік
тауарлары" конкурс-кμрмесініњ
лауреаттары марапатталды.
Олардыњ ішінде ќостанайлыќ
кєсіпорындар да бар.

Мєселен, "Ењ ‰здік азыќ-т‰лік
тауары" аталымында ж‰лделі
екінші орынды Ќостанай ауда-
нындаѓы "Аян-Озат" ЖШС
иеленді. Кєсіпорын облыс
т±рѓындарына аса танымал "От
Разумовича" тауар маркасымен
саудаѓа шыѓарылып ж‰рген ет
μнімдерін, ш±жыќ жєне басќа да
жартылай фабрикаттарды μнді-
реді.

– Байќау "Алтын Сапа" жєне
"Парыз" сыйлыќтарын тапсыру
рєсімімен бір мезетте μткізілді.
Оѓан Елбасы Н.Назарбаевтыњ μзі
ќатысты. Шараныњ жоѓары дењ-
гейде ±йымдастырылѓаны кμрініп
т±р.  Біз енді м±нымен шектеліп
ќалмаймыз, алдаѓы уаќытта да
т±тынушылардыњ сенімінен шы-
ѓатын боламыз, – дейді "Аян-

‡здік тауар иесі атанды

Озат" ЖШС директоры Светлана
Турук.

Естеріњізге сала кетейік,
кєсіпорын μњірлік байќауда
бірінші орынды жењіп алѓан бо-
латын. ¤ндіріс ошаѓыныњ бас-
шысы келешекте шыѓарылатын
μнім кμлемін ±лѓайтамыз деп
отыр. Фирма келесі жылы "Алтын
Сапа" байќауына ќатысуѓа ниетті.

Сондай-аќ, "Алтын Сапа" бай-

ќауыныњ шењберінде "Атамекен"
¦лттыќ кєсіпкерлер Палатасы-
ныњ  "Іскер" арнайы сыйлыѓын
Рудныйдаѓы "Аќ барыс НК"
кєсіпорыны еншіледі. Б±л сый-
лыќты ¦КП Тμралќасыныњ тμр-
аѓасы Тимур Ќ±лыбаев тапсыр-
ды. ‡стіміздегі жылы ¦лттыќ Па-
лата жоѓарыда аталѓан байќау-
ларѓа ±йымдастырушы ретінде
т±њѓыш рет ќатысты.

Єлібек
      ЫБЫРАЙ
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АлдаѓыАлдаѓыАлдаѓыАлдаѓыАлдаѓы
міндеттерміндеттерміндеттерміндеттерміндеттер
ауќымдыауќымдыауќымдыауќымдыауќымды

Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Президенті 2015 жылѓы 30
ќарашада Ќазаќстан халќына
кезекті Жолдауын арнады. 24
жылды артќа тастап, 25 жыл-
ѓа ќадам басайын деп отыр-
ѓан тєуелсіз Ќазаќстанныњ
жеткен жетістігі кμњіл кμнші-
терлік. Халыќаралыќ рейтинг-
терге ќараѓанда єлем мемле-
кеттері арасында біздіњ еліміз
бєсекелестік жμнінен 42-орын-
ѓа, бизнесті μркендету бойын-
ша 41-орынѓа табан тіреп
отыр. Б±л ‰лкен кμрсеткіш.

Алайда, болып жатќан
єлемдік даѓдарыс ел эконо-
микасына салќындыѓын тигізіп
жатќандыѓы жасырын емес.
Осы орайда, Елбасы тєуел-
сіздіктіњ алѓашќы жылдарын-

даѓы, 1998-1999 жылдардаѓы, 2007-2009 жылдардаѓы даѓда-
рыстарды, олардыњ салдарынан м±найдыњ 1 барелі 10 дол-
ларѓа дейін ќ±лдыраѓан кезде де еліміздіњ аяѓынан тік т±рып,
дамуын жалѓастырѓанын, т‰рлі ќиыншылыќтарды ењсергенін
‰лкен ыждаћатпен еске т‰сірді. Аѓымдаѓы даѓдарысты да бір
ел болып бірігіп жењетінімізге рух беріп, бойымызѓа сенім
±ялатты. Оныњ наќты ќадамы ретінде Елбасы еліміздіњ ал-
дына ‰лкен 5 міндет ќойды:

Біріншіден, ќаржы ж‰йесін т±раќтандыру. Б±л міндеттіњ
аясында ±лттыќ валюта тењгеніњ дєрежесін кμтеру, оѓан де-
ген халыќтыњ сенімін ќайта жандандыру. Елдегі ќаржы ќаты-
настарыныњ μлшем бірлігі ретінде тењгеніњ рμлін кμтеруге
єрбір ќазаќстандыќтыњ ќатысуы мањызды деп белгіленді. Осы
орайда, ¦лттыќ банктіњ ќызметін жетілдіру, халыќпен байла-
нысын к‰шейту т.б. салалыќ μзгерістер пысыќталды.

Екіншіден, бюджеттік шыѓыстарды жетілдіру. Аѓымдаѓы
даѓдарыстыњ кесірінен биыл бюджет кірісі 20 пайызѓа ќыс-
ќартылѓан. Онымен ќоса салыќ т‰сімдері де азайѓан. Алдаѓы
бюджет жоспарлары ыќшамдалып, екшеленіп, тиімді етілмек.
Сондай-аќ, "Сам±рыќ Ќазына" єл-ауќат ќоры ж‰йесіндегі ен-
шілес компанияларды ќысќарту, μзге де компаниялар мен
мекемелердіњ тиімді ќ±рылымын жасаќтау міндеті ќойылды.

‡шіншіден, экономикалыќ μсімді ќамтамасыз ету. Б±л жер-
де индустриалды-инновациялыќ даму саясаты жалѓасын та-
батын болды. Сондай-аќ, мемлекеттік секторды жекешелен-
діру науќанын тиімді ж‰ргізу, оѓан отандыќ жєне шетел
кєсіпкерлерініњ белсенді ќатысуы мањызды деп есептелінді.
Баса айтатын жайт, Елбасы отандыќ кєсіпкерлерге шетел-
дегі м‰ліктерді зањдастыру мєселесін ашыќ ќойды. Олардыњ
шетелдегі ќаржы ќорын отандыќ бизнеске тарту, инвестиция-
лау, мемлекеттік секторды жекешелендіруге салу керектігін
алѓа тартты.

Тμртіншіден, инвестициялыќ климатты оњтайландыру. Б±л
тμњіректе ‡кіметке арнайы жоспар ќ±ру, арнайы комиссия
ќ±ру, б±л мєселемен арнайы адамдардыњ айналысу керектігін
тапсырды. Єрине, инвестиция тарту индустриалдыќ-иннова-
циялыќ баѓдарламаны іске асырудыњ кілті екендігі белгілі.
Осыѓан орай, техникалыќ кадрлар даярлаудыњ жања сапа
кμрсеткіштерін ќамтамасыз ету тапсырылды. Дамыѓан ел-
дердіњ тєжірибелерін ескере отырып, мамандар даярлаудыњ
арнайы орталыѓын ќ±ру ќажеттігі тілге тиек етілді. Елбасы
Жолдауыныњ тыњ жањалыѓыныњ бірі – 2017 жылдан бастап
кєсіптік техникалыќ білім дењгейі азаматтар ‰шін тегін, мем-
лекет есебінен ќаржыландырылатын білім дењгейі болмаќ.
Б±л μз кезегінде жастардыњ ж±мысшы мамандыѓын тегін
алып, индустриалды аймаќтарда ќызмет етуге, ж±мысшы
мамандарѓа деген кадр тапшылыѓын ењсеруге кμмектесетін
болды.

Бесіншіден, белсенді єлеуметтік саясат. Єлемдік даѓда-
рыстыњ уыты мемлекетке батып жатса да, мемлекет белсенді
єлеуметтік саясатын ж‰ргізетін болады. 2016 жылдыњ ќањта-
рынан бастап "б"  корпусыныњ мемлекеттік ќызметкерлерініњ
жалаќысы 30 пайызѓа, денсаулыќ, білім жєне єлеуметтік ќам-
сыздандыру саласыныњ ќызметкерлерініњ жалаќысы 30 пайыз-
ѓа жуыќ артатын болды.

Осы аталѓан 5 міндетті шынайы іске асыруѓа 7,5 триллион
тењге ќаражат кμзделіп отыр. Елбасыныњ даѓдарысќа ќара-
мастан кμрсетіп отырѓан ќамќорлыѓына алѓыс білдіре оты-
рып, Жолдауды жан-жаќты т‰сіндіріп, насихаттауѓа Рудный
индустриалдыќ институты бар к‰ш жігерін салатын болады.

ЖОЛДАУ: ¤СІМ, РЕФОРМА, ДАМУ

Елбасы Н.Є.Назарбаевтыњ 30
ќарашадаѓы "Ќазаќстан жања жа-
ћандыќ наќты ахуалда:  μсім, ре-
формалар, даму" атты  Ќазаќстан
халќына Жолдауын кењінен на-
сихаттау ‰шін аудан єкімініњ
ќаулысына сєйкес, аудандыќ
мєслихаттыњ депутаттары, аудан
єкімініњ орынбасарлары мен ме-
кеме, кєсіпорын басшылары
ауыл т±рѓындарымен кездесіп,
т‰сінік ж±мыстарын жалѓастыру-
да.

Осы баѓытта арнайы Шилі, Ми-
лісай ауылына барѓан аудандыќ
мєслихаттыњ хатшысы Серік
Н±рѓазин, мєдениет жєне
тілдерді дамыту бμлімініњ басшы-
сы Дастан Єбжамалов жергілікті
халыќќа биылѓы Жолдаудыњ
ерекшелігін егжей-тегжей

т‰сіндірді.
24 жыл уаќыт ішінде Ќазаќ-

стан жаћандыќ шаруашылыќ
байланыстарѓа ќосылѓан егемен
±лттыќ экономика жєне ±лттар-
дыњ єлемдік отбасыныњ толыќ-
ќанды ќатысушысына айналѓан
мемлекет ретінде ќалыптасќан-
дыѓын тілге тиек еткен Серік Баѓ-
да±лы: "Мемлекет ќандай жаѓ-
дайда да єлеуметтік міндеттеме-
лерін уаќытылы орындап, тари-
хымызды т‰гендеп, мєдениеті-
мізді μркендетуге ќол жеткізген
шаќта бюджет ќызметкерлерініњ
жалаќысы, єлеуметтік жєрдема-
ќылар мен шєкіртаќыныњ орта-
ша алѓанда 30 пайызѓа дейін
кμбеюі халыќтыњ болашаќќа се-
німмен ќарап, алањсыз μмір
с‰руіне толыќ негіз болады", деп

сμзін т‰йіндеді.
– 5 институттыќ реформа

бойынша "100 наќты ќадам"  ¦лт
жоспары ж‰зеге асып жатќаны
баршањызѓа мєлім. Тєуелсіздік
алѓан жылдардан бері 1700-ден
астам білім беру ошаѓы салын-
са, оныњ ‰шеуі біздіњ ауданда
бой кμтерді. Сондай-аќ, б±л ‰ш
мектеп ењ соњѓы ‰лгідегі ќ±рал-
дармен толыќ жабдыќталды.  Со-
нымен ќатар, мемлекет басшы-
сы ењбек ете алатындарѓа мем-
лекеттік ќолдау кμрсете отырып,
оќуѓа немесе ењбекпен ќамту баѓ-
дарламаларына ќатысулары не-
гізінде ±сынылатындыѓын айта
келіп, б±ѓан дейін ќабылданѓан
баѓдарламаларѓа сєйкес, білім
беру жєне денсаулыќ саќтау са-
лаларын жањѓыртуды, 2017 жыл-
дан бастап жања жоба – "Бар-
шаѓа арналѓан тегін кєсіби-техни-
калыќ білім" баѓдарламасы бас-
талатынын жариялап, оныњ
орындалуын ‡кіметке тапсырды.
Еліміздіњ игілігі ‰шін арналѓан
ортаќ іске баршамыз  ж±мылып,
Елбасыныњ Жолдауын ж‰зеге
асыра отырып, белсене ќатысуѓа
шаќырамын, – дейді Дастан Ты-
ныштыќ±лы.

Ауыл т±рѓындары Жолдауын
ќуаттап, мемлекетіміздіњ бірлігі
мен ынтымаѓын саќтап отырѓан
Т±њѓыш Президентіміз Н±рс±лтан
Назарбаевќа ±заќ ѓ±мыр тілеп,
шексіз ризашылыќтарын жеткізді.

 Байбатыр НИЯЗБЕК¦ЛЫ.
 Жанкелдин ауданы.

Ќала єкімдігініњ мєжіліс залында ЌР
Президенті Н.Є.Назарбаевтыњ "Ќазаќстан
жања жаћандыќ наќты ахуалда: μсім, ре-
формалар, даму" атты Жолдауын талќы-
лаѓан актив отырысы μткізілді.

 Активте ќала єкімі Ѓ.Бекм±хамедовтыњ
баяндамасы тыњдалды.

– Т±њѓыш Президентіміз Н±рс±лтан
Єбіш±лы Назарбаевтыњ басшылыќ етуі-
мен біз сындарлы жылдардан с‰рінбей
μттік. Елбасы єр Жолдауында халыќара-

лыќ ахуал, экономикалыќ жєне єлеуметтік жаѓдай-
ларѓа байланысты кμреген болжамдар жасап,
туындайтын мєселелерді шешу бойынша наќты
тапсырмалар ж‰ктейді. Биылѓы Жолдау жаћандыќ
μзгерістер т±сындаѓы Ќазаќстанныњ даму жоспа-
ры десек болады. Елбасы экономикалыќ μсім,
ќарќынды даму, реформаларды іске асыру
бойынша міндетті межелерді белгілеп берді.
Осындай ауќымды шаралар б±ѓан дейін ќабыл-
данып, іске асырылып жатќан "Ќазаќстанныњ-
2050" Стратегиясы, "100 наќты ќадам" ¦лт жоспа-
рымен ‰ндесіп жатыр.

Мемлекетіміздіњ келешегі біздіњ єрќайсымыз-
дыњ баѓытымыз, істеп жатќан ж±мысымыз, ќабыл-
дайтын шешімдерімізге тікелей байланысты.
Жергілікті атќарушы органдар, кєсіпкерлік субъек-

тілері, ќоѓам μкілдері баршамыз бірігіп, осы тап-
сырмалардыњ іске асырылуына бір кісідей ‰лес
ќосуымыз керек. Президенттіњ Жолдауда бер-
ген єрбір тапсырмасы – б±л барлыќ дењгейдегі
басшыларѓа дербес жауапкершілік ж‰ктейді.
Олардыњ сапалы да уаќытылы орындалуы, Мем-
лекет басшысы айтќанындай, μте ќатањ баќы-
лауда болмаќ.

 Біздіњ алдымызѓа байыпты да салмаќты
міндеттер ќойылып отыр жєне біз оларды орын-
дауѓа тиіспіз. Президентіміз атап кμрсеткендей,
жаћандыќ сынынан μту ‰шін, біз топтасуымыз
жєне толерантты болуымыз ќажет. Мен барша-

њызды осыѓан ‰ндеймін! – деді ќала басшысы
Ѓазиз Ерболат±лы.

 Сондай-аќ, мінберге шыќќан Ы.Алтынсарин
атындаѓы Арќалыќ мемлекеттік педагогикалыќ
институты ректорыныњ кењесшісі Ќонысбай
Аѓуанов, "Атамекен" ЌР ¦лттыќ кєсіпкерлер пала-
тасы ќалалыќ филиалыныњ басшысы Баѓдат Ха-
сенов, ќалалыќ Жастар бастамалары орталыѓы-
ныњ директоры Дархан Кикимовтар да ел
μміріндегі мањызды ќ±жаттыњ тиімділігін айта келе,
жиналѓандарды Елбасыныњ жасампаз Жолдауын
ќолдауѓа шаќырды.

 Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕРДЕ: Актив кμріністері; ќала єкімі
Ѓ.Бекм±хамедов баяндама жасауда.

Болашаќќа бекем баѓдар

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Єркімге де ќатысты

Є.НАЙЗАБЕКОВ,
Рудный индустриялыќ

институтыныњ ректоры
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Тєуелсіздік – халќымызѓа бер-
ген  Алланыњ ‰лкен сыйы. Оны
єр  ќазаќ баѓалай білуі керек. Ќас-
тер т±туы тиіс. Б±л тєуелсіздік ке-
шегі ата-бабалардыњ ќанымен
келген азаттыќ! Б±л туралы ойла-
ѓанда меніњ бойымды ќуаныш
сезімі билейді.

М±ндай заманды  кезењді бас-
тан кешірудіњ μзі ‰лкен баќыт
емес пе. Ќ±дайѓа ш‰кір, еліміз
тыныш, ж±ртымыз аман. Шарта-
раптаѓы болып жатќан т‰рлі
оќиѓаларѓа ќарап тєубе дейсіњ.
Талай ќилы кезењді біздіњ баба-
ларымыз да басынан кешіргені
аќиќат. Енді оны кейінгі ±рпаќ
кμрмей-аќ ќойсын деп тілейік.

Тєуелсіздік дегеннен шыѓады,
мен б±рын "Суворов" кењшарын-
да он жыл инженер болып ж±мыс
істедім. Ол кездегі жаѓдай мен
б‰гінгі т±рмыстыњ арасы жер мен
кμктей. Ќарап отырсањыз, ќазір

д‰кендерде не керектіњ бєрі бар.
Тек деніњ сау боп ж±мыс істе,
аќша тап. Ќалѓаны μз ќолыњда.
Тіпті,  зауыт сал, μнім μндір. Мем-
лекет оѓан жєрдемін аямайды.

Меніњ шаруашылыѓымда 150
адам т±раќты ењбек етеді. Бєрі μз
ісініњ мамандары. Соњѓы кезде
серіктестік жања ж±мысшылар-
мен  толыќты. Кμршілес Солт‰стік
Ќазаќстан облысынан, мањай-
даѓы ауылдардан біздіњ ауылѓа
кμшіп келгендердіњ ќарасы басы-
мыраќ.

Ќысќасы, ел ішіндегі жаѓдай
біраз жаќсарды. Ж±мыс істейтін-
дер ай сайын жалаќысын ‰збей
алып отыр. Ауыл т±рѓындарыныњ
бєрі дерлік мал ±стайды.  Олар-
дыњ жем-шμбін, отын-суын мезгі-
лінде т‰сіріп береміз. Тіпті, мына-
ны ќарањыз, осыдан он жыл
б±рын біздіњ ауылда небєрі он-
шаќты ѓана кμлік болатын болса,
ќазір єр ‰йде ќос-ќостан бар. Б±л
б‰гінгі жаќсы μмірдіњ кμрінісі емес
пе?!

Єрине, биылѓы ауа-райыныњ
ќолайсыздыѓынан егінніњ шыѓы-
мы μте тμмен болды. Єр гектары-
нан он центнерден ѓана μнім
алдыќ. Біраќ, уаќыт м±нымен тоќ-
тап ќалмасы белгілі. Ќазаќ атам:
"Ќамдансањ, ќапы ќалмайсыњ"
дегенді бекерге айтты дейсіз бе,
келесі егіс науќанына ертерек
ќамданып, амандыќ болса, ќам-
баны алтын дєнге толтырамыз
деген ойымыз бар.

 Болат БЕРС‡ГІРОВ,
 "Нива-¦зынкμл" ЖШС

директоры.
  ¦зынкμл ауданы.

¤ткенді еске алмай, б‰гінгініњ ба-
ѓасын беру ќиын. Сондыќтан, елі-
міздегі денсаулыќ саќтау саласын-
даѓы μтпелі кезењніњ ењ бір ќиын
жылдарына кμз ж‰гіртіп кμрелікші.
Еліміз егемендік алѓан алѓашќы
жылдары денсаулыќ саќтау сала-
сы да μте к‰рделі кезењді бастан
μткерді. Ол кез μте бір ќиын жыл-
дар еді. Сондыќтан, елімізде сол
уаќыттары б±л салада ќайда ба-
рып тірелетінімізді, неге ќолымыз
жететінін болжау ќиын болды. Мен
μзім сол жылдары Арќалыќтаѓы
аймаќтыќ ауруханада отоларинго-
лог дєрігер болып істедім. Еліміздегі тоќырауды
Арќалыќ ќаласыныњ да ќатты сезінгені рас. Ол
кезде не жарыќ болмады, болѓанныњ μзінде ауру-
ханаларѓа 2-3 саѓатќа ѓана берілетін. Жалаќы
пєлен айлап берілмеді, єйтеуір азыќ-т‰лікті ќа-
рызѓа алып к‰нелтетінбіз. Ќаншама дєрігерлер
ж±мыстарын тастап, басќа салаѓа, не саудаѓа
кетіп жатты. Біраќ, μз басым ќандай ќиыншылыќ
болса да ќалаѓан мамандыѓымды тастап кете
алмадым. Кейін 2001 жылы Ќостанайдаѓы №3
емханаѓа ауыстым. Ол кездері м±нда да жаѓдай
жаќсы болѓан жоќ, себебі нарыќтан енді ѓана
ењсемізді кμтеріп келе жатќан т±с болатын. М±нда
да ќ±рал-жабдыќтар ескі, дєрі-дєрмек те жетпей
жататын. Оныњ ‰стіне емханамыз ешќандай
жμндеу кμрмеген, еденге тμселген линолеумдар
жамау-жамау, кабинеттеріміз салќын болатын.
Ал, 2009 жылы бєрі μзгерді, емханамызѓа б±рын
соњды кμрмеген к‰рделі жμндеу ж‰ргізілді. Меди-
циналыќ ќ±рылѓылар жањартылды, ‰кіметтен
бμлінетін тегін дєрі-дєрмек те жеткілікті. Б‰гінде
емханамызда сапалы медициналыќ ќызмет
кμрсетуге барлыќ ќолайлы жаѓдай жасалѓан деп
ауыз толтырып айта аламыз. Бас дєрігеріміздіњ
ќолдауыныњ арќасында медицина ќызметкер-
лерініњ жаѓдайы да жаќсарды. ¤з басым кμз,
ќ±лаќ, м±рын дєрігері ретінде жања жабдыќтарѓа,
соныњ ішінде б±рын кμз кμрмеген лор-комбайн

Елбасы саясатыныњ
жемісі

Биыл еліміз μз алдына дербес мем-
лекет атанѓанына ширек ѓасыр толды.
Б±л ер жігіттіњ кемелді шаѓы. Ќазаќ-
стан жылдан жылѓа ќарыштап дамып
келеді. Еліміздіњ экономикалыќ-єлеу-
меттік ахуалы т±раќты. Жања μндіріс
ошаќтары ашылып, ж‰здеген ж±мыс
орыны пайда болды. М±ныњ бєрі Ел-
басымыздыњ дара саясатыныњ арќа-
сы деп білемін μз басым.

 Дєлелді алыстан іздемей-аќ
ќояйын, μзімніњ  "Диев" агрофирмасы"
ЖШС облыстаѓы ірі шаруашылыќтар-
дыњ бірі. Жайќалтып егін де μсіреді,
мыњѓырѓан мал да баѓады. Оны айта-
сыз, баяѓы тμрт бμлімшесі де сол ќалпы, басы б‰тін саќталып ќалды.
Б‰гінде біздіњ шаруашылыќта 4 мыњ асылт±ќымды ќара мал, 1200
жылќы μсіріледі. Оныњ сыртында ќой-ешкіміз таѓы бар. Биыл осын-
ша малѓа ќажетті 1,5 жылдыќ шμп ќорын жасап алдыќ.

‡стіміздегі жылы егіннен де тєп-тєуір μнім алдыќ. Барлыѓы 74 мыњ
гектар алќапќа дєн сіњіріп, соныњ єр гектарынан 12 центнерден са-
палы астыќ жинадыќ. Ел ырыздыѓы жаман болѓан жоќ. Біздіњ агро-
фирмада ењбек ететін ж±мысшылардыњ жалаќысы ешќашан кешік-
тірілген емес. Бєрі де ењбегіне ќарай тμленеді. Ауылдаѓы аѓайын-
ныњ бірлігі бекем, бєрі μзара сыйластыќты ќастерлей біледі. Б‰гінде
ауылда 2500-дей адам т±рады. Ешкім де сыртќа кμшкен жоќ, ќайта
"Диевке" келіп жатќандардыњ ќарасы басым. Сондыќтан кейінгі жыл-
дары жања т±рѓын ‰йлер кμптеп бой кμтеріп жатыр.

Б‰гінгідей мереке к‰ні мен баршаларыњызды ќ±ттыќтаймын. Лай-
ым, Тєуелсіздігіміз баянды болсын деп тілейік!

Тμленді ОСПАНОВ,
"Диев" Агрофирмасы" ЖШС  атќарушы директоры.

Єулиекμл ауданы.

деген аппаратќа ќол жеткіздім.
Басќа да ќажетті медициналыќ
ќ±рылѓылардан да, дєрі-
дєрмектен де проблема жоќ.
Биылдыњ μзінде емханамыз 10
млн. тењгеге жањадан ќ±рал-
жабдыќтар алды. Жыл сайын
ќатарымыз жас мамандармен
толыѓуда, осы жылдыњ μзінде
онѓа жуыќ маман келді. Ќазір
сонау нарыќ жылдарымен са-
лыстырѓанда, жалѓыз біздіњ ем-
ханада ѓана емес, барлыќ ден-
саулыќ саќтау нысандарын-
даѓы б‰гінгі жаѓдай жер мен

кμктей десе де болады. Елбасымыздыњ "100 ауру-
хана, 100 мектеп" баѓдарламасы бойынша
еліміздіњ бірќатар μњірлерінде б±рын т‰сімізге
кірмейтін ќазіргі заманѓа лайыќталып салынѓан
медициналыќ нысандар бой кμтеріп, ел игілігіне
ќызмет кμрсетуде. Тіпті, осы баѓдарлама аясын-
да біздіњ облысымызда да бес бірдей жања ден-
саулыќ нысаны бой кμтерген болатын. Одан кейін
де, "Саламатты Ќазаќстан" баѓдарламасы шењ-
берінде μњірдіњ елді мекендерінде  дєрігерлік-
амбулаториялар салынды. Ќазір медицина ма-
мандарыныњ Ќазаќстанныњ μзге μњірлерінен
бμлек, алыс-жаќын шетелдерде де білімдерін же-
тілдіруіне мол м‰мкіндік берілуде. Єлемдік даѓ-
дарысќа да ќарамастан біздіњ елімізде денсау-
лыќ пен білім саласына, барлыќ єлеуметтік са-
лаѓа барынша кμњіл бμлінуде. Сайып келгенде,
осыныњ бєрі егемендігіміздіњ, Президентіміздіњ
салиќалы да кμрегенді саясатыныњ арќасы деп
білемін. Сондыќтан, тєуелсіздік – біздіњ ењ басты
ќ±ндылыѓымыз. Елбасы айтќандай, єулетіміздіњ
асуы да, дєулетіміздіњ тасуы да μз ќолымызда.
Барымызды, соныњ ішінде егемендігімізді баѓа-
лай білейік.  Тєуелсіздік к‰ні мейрамы ќарсањын-
да барша халыќќа, ќостанайлыќтарѓа, μзім ќыз-
мет ететін емхана ±жымына зор денсаулыќ, от-
бастарына амандыќ тілеймін. Еліміз тыныш,
ж±ртымыз аман болсыншы!

Алматыдаѓы Ќ±рманѓазы атын-
даѓы ¦лттыќ консерваторияны
бітірген бір топ жастар 1993
жылы сол кездегі облыс басшы-
лыѓыныњ шаќыртуымен Ќоста-
найѓа келдік. Б±л  еліміз  енді-енді
ењсе тіктеп жатќан кез еді.  Ол
кезде μзге ±лт μкілдерініњ ќара-
сы басым солт‰стік μњірде  ќазаќ-
тыњ ±лт-аспаптар ансамблін ќ±ру
айтуѓа ѓана оњай кμрінетін. Оѓан
дейін Ќостанайда бірде-бір
±лттыќ μнер ±жымы болмаѓан.
Кμп ±замай Е.¤мірзаќов атын-
даѓы облыстыќ филармонияныњ
жанынан "Аќжелењ" ансамблі
ќ±рылды.

Назымбек Молдахметов,
Єлімжан Єбсадыќов, Батырбек
Байназаров, Лаура Шахметова,
Н±рбек Тапалов тєрізді   бір топ
μнерлі жастар Тобыл тμсін лезде
думанѓа бμлеп єкетті. Ол да міне-
кей, жиырма ‰ш жылѓа жуыќтаѓан
екен. Сол кезде жастары жиыр-

мадан енді асќан ќыз-жігіттер,
б‰гінде ќазаќ мєдениеті мен
μнеріне елеулі ‰лес ќосќан ат-
пал азаматтарѓа айналды.
"Аќжелењ" ансамблі талай ха-
лыќаралыќ байќауларда жењі-
мпаз атанѓанын біле-сіздер.
Жекелеген μнер шеберлері де
мемлекеттік марапаттардан
кенде ќалѓан жоќ.

Жеке μз басым биылдыњ
μзінде ќос бірдей халыќаралыќ
додада топ жардым. Мен ‰шін
елімніњ намысын ќорѓаудан ас-
ќан баќыт жоќ.  Осы к‰зде ѓана
Ресейдіњ Екатеринбург ќаласын-
да μткен  "Берега Надежды" 49-
шы халыќаралыќ фестиваль-
байќауынан  1-ші орынды жењіп
алдым.

Сол жолы ресейлік єділќазы-
лардыњ алдында Ахмет Байт±р-
сын±лыныњ "Аќќ±м" єні мен
Балуан Шолаќтыњ "Ѓалия" єнін
шырќап бердім.

Енді  келесі жылы Ялтада
μтетін  "Грант Премий 2015-2016"
финалдыќ сайысына єзірленіп
жатырмыз. Ќалай болѓанда да
Тєуелсіз еліміздіњ абыройы єрќа-
шан асќаќтай береді.

Манапбек КЄДІРОВ,
Е.¤мірзаќов атындаѓы

облыстыќ филармонияныњ
єншісі.

Г‰лзейнеп АХМЕТОВА,
Ќостанай ќалалыќ №3 емханасыныњ
 жоѓары санатты отоларинголог дєрігері:

  "Басты байлыќ –
           ДЕНСАУЛЫЌ"

Ел абыройы  асќаќтай береді!

Баѓалаѓанѓа
баќ

ќонады

ТЄУЕЛСІЗДІК-

ТУЫМЫЗ
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– Ќараѓым, "Ер Тμстік" ертегісін жаќсы
білетін шыѓарсыњ. Сондаѓы 9 ±лы бар Ер-
назар аќсаќалдыњ "Сегіз ±лым бір тμбе,
Ертμстігім бір тμбе" дегені секілді ќ±дай
берген он баламыздыњ ортасындаѓы жал-
ѓыз ќызым Баќытк‰лімніњ орны бір тμбе
еді. Ќайтейін, ботам мањдайыма сыймай
кетті ѓой... Онда біз Кμкалатта т±рамыз.
Отаѓасым Т±рѓан  – мінезге бай, μте жуас
кісі-тін. Ќаќ-соќта шаруасы жоќ-тын. Ќан-
нен-ќаперсіз шаруамызды діттеп ж‰ріп
жатќанбыз. Бір к‰ні кешкілік теледидардан
Алматыда ќазаќ жастары бейбастаќтыќ
жасады деген хабарды естідік. Кμп μтпей
бізге "Ќыздарыњ Баќытк‰л Мырзаѓазина
сол бейбастаќтыќќа белсене ќатысып,
Отанымызѓа ќарсылыќ кμрсетіпті" деген
с±мдыќ хабар жетті. Тμбемізден жай
т‰скендей не істерімізді білмей ќалдыќ.
Мінезі де, аузы да ауыр, сабырлы к‰йеуім
Шопыр (Т±рѓанды ж±рт Шопыр деп атай-
тын. Торѓайдаѓы алѓашќы шопырлардыњ
бірі болѓасын солай атап кеткен ѓой)
уайымдап, б±рынѓыдан да т±нжырап оты-
рып ќалды. Мен ќорыќќанымнан "Б±л не
сμз?" деп ењіреп жылап жібердім. Аупарт-
комнан ба, обкомнан келген бе – бір бас-
шы ќызметкер "Ќыздарыња д±рыс тєрбие
бермегенсіњдер. Ол Торѓай елініњ атына
кір келтіріп, бєрімізді жерге ќаратты!" деп
т±р беті былш етпей. Оѓан не дейік, не бо-
лып, не ќойѓанын μзіміз де білмейміз ѓой.
Содан суыќ хабар жеткізгендер келіп-кет-
кен соњ ерлі-зайыпты екеуміз бір-бірімізді
сабырѓа шаќырып, не де болса артын
к‰тейік, десіп отырѓанда к‰йеуімніњ неме-
ре інісі, совхозымыздыњ директоры
Т±рѓанбек ќайным М±саѓазин ж‰ргізушісін
ертпей, рульге μзі отырып, жеке келді.
Шμкењ екеуініњ єкесі Иманберді деген
кісіден бірге туѓан ѓой. Аталарымныњ екеуі-
ніњ аттары да ±ќсас: Мырзаѓазы, М±саѓа-
зы. Олардан туѓан Т±рѓан мен Т±рѓанбектіњ
де есімдері етене ѓой. ‡йге кіріп келгенде
ќайнымныњ ж‰зі μрт сμндіргендей т‰тігіп
кеткенін кμрдік. Ол бізге ќарап:

–  Аѓа, Мєрзия, болѓан іске болаттай бо-
лыњдар. Халќымыздыњ басына тμнген б±л

ЖЕЛТОЌСАН ЖАЊЃЫРЫЃЫ

да бір нєубет шыѓар, аќ-ќарасы аныќта-
лар. Д±рысы аѓа, сен Алматыѓа тездетіп
барып, не жаѓдай болѓанын μз кμзіњмен
кμріп кел, – деді.

Бауырдыњ аты – бауыр ѓой. Ќайным ке-
лесі к‰ні μзініњ УАЗ жењіл машинасымен
аѓасын Арќалыќќа апарып,  ±шаќќа отыр-
ѓызып жіберді. Шμкењ бірден Баќытк‰л
оќып ж‰рген Ќазаќтыњ Абай атындаѓы
КазПИ-іне барады ѓой. Барса ондаѓылар
"Ќызыњыз бір топ ќ±рбыларымен алањѓа
шыѓып, ‡кіметке ќарсылыќ жасады. Жас-
тарды ‰гіттеп, сμз сμйледі, кеше оны
институттан шыѓардыќ. Ќазір жатаќхана-
да жатыр. Тезірек алып кетіњіз" дейді. Со-
дан жатаќханаѓа барса, Баќытк‰л талыќ-
сып жатыр екен. Полицейлер оларды
алањда ±стап алып, шаштарынан с‰йреп,
±рып-соѓып, бет-аузын, денесін кμкала
ќойдай етіпті. Сапер к‰рекпен ±рѓан, одан
жертμлеге апарып, еденге  шалќалары-
нан жатќызып ќойып тепкілеген. Онымен
де ќоймай ќаланыњ сыртына апарып,
ішкμйлектен басќа киімдерін сыпырып
алып, аќ ќар, кμк м±зѓа етбеттерінен жат-
ќызып, бір к‰н, бір т‰н азаптаѓан. Б±л азап-
таудыњ салдарынан Баќытк‰ліміздіњ екі
б‰йрегі бірдей істемей ќалѓан екен. Осы
жайды єкесіне жылап отырып айтып бер-
ген.

Шμкењ не істерін білмей дал болѓан.
Айтќан сμзін ешкім тыњдамаѓан. Жанда-
ры ашудыњ орнына "Тез кетіњдер! Елде-
ріње барыњдар, ант±рѓандар!" деп айѓай-
лаѓан. Амалдыњ жоќтыѓынан Шμкењ ќызы-
мызды арќалап, автобусќа отырѓызып,
аэропортќа жеткізіп, ±шаќпен Арќалыќќа
келген. Сол жерде Т±рѓанбекке телефон
соќќан. Ол дереу Арќалыќќа барып, аѓасы
мен ќарындасын ауылѓа алып келеді.
Сізге μтірік, маѓан шындыќ ќызымды
кμргенде танымай ќалдым.  ¤згерген
т‰ріне кμзім т‰скенде "Е, Алла таѓала, мына
ќорлыќты кμрсеткенше мені алѓаныњ жμн
еді ѓой" деп μкіре жылап, ±мтылѓанда та-
лып ќалыппын. Ќайным Т±рѓанбек бетіме
су сеуіп, есімді жиѓызыпты. Баќытк‰лім
болса "Анашым, сені б±л халге келтірген
мен ѓой, сол ‰шін сен емес, мен μлуім ке-
рек" деп ењіреді. Оныњ б±л сμзін естіген-
нен кейін кілт ќатайып, μзімді-μзім ќолѓа
алдым да: "Ќ±лыным, олай деме, сен μлуге
тиісті емессіњ!" дедім.

Немесе  μмірі  ерте ‰зілген "желтоќсаншы"
Баќытк‰л Т±рѓанќызы Мырзаѓазина туралы ‰зік сыр

Алдымда отырѓан жасы 80-ге бел артќан "Алтын алќа"
иегері Мєрзия Мырзаѓазыкелінініњ м±њды ж‰зіне біразѓа дейін
ойлана ќарап ќалыппын. Осыѓан дейін єрт‰рлі бас ќосуларда,
жиын-кештерде кездесіп ќалып ж‰рсек те, б±л кісініњ μмірге
єкелген 9 ±лыныњ ортасындаѓы жалѓыз ќызы Баќытк‰лініњ
1986 жылы 17-18 желтоќсан к‰ндері Алматыда μткен бейбіт
шеруге ќатысќаны, сол ‰шін   ќуѓын-с‰ргінге т‰скені туралы
білмей келіппін. Себебі б±л кісілер кμршілес Жанкелдин
ауданында т±рып, сондаѓы "Ењбек" совхозында шопан болып
ж±мыс істеген болып шыќты. Амандыќ-саулыќтан арыѓа
бармаѓан соњ ќайдан білейік, ќызы Баќытк‰лдіњ таѓдырынан
бейхабар болыппыз. Жаќында естіп-білген соњ Мєрзия
апаймен арнайы с±хбаттасудыњ сєті т‰сті. Жайшылыќта аузын
ашса – ж‰регі кμрінетін апай кμпке дейін μзіне-μзі келе алмай
отырды.

Сонан соњ барып, єњгімесін бастады.

К‰йеуім мен ќайным да оѓан аќылда-
рын айтып, жік-жапар болды. Содан Ба-
ќытк‰лді екі жыл емдеттік. Апармаѓан
жеріміз жоќ. Дєрігерлерге де, халыќ емші-
леріне де ќараттыќ. Ќ±лан-таза айыѓып
кетпегенімен, μз бетінше ж‰ріп-т±ратын
болды. Кμпке дейін т‰немелік ‰йде ±йыќ-
тап жатып, шошып оянатын. Біз Шμкењ
екеуміз оны бір сєтте назарымыздан тыс
ќалдырмадыќ. К‰ндіз болсын, т‰нде бол-

сын баќылауѓа алдыќ. Аќылымызды ай-
тып, кμњілін бμліп, бойын сергітуге тырыс-
тыќ. Содан 1988 жылы Ќостанайдаѓы ко-
оперативтік техникумѓа оќуѓа т‰сірдік. Оны
бітірген соњ совхозѓа келіп, ќызметке т±рды.
Біраќ б±л – аз к‰нгі алданышымыз екен.
Ќызымыздыњ денсаулыѓы к‰н санап сыр
бере бастады. Кμз алдымызда ж‰деп-жа-
дап кетті. ¤зімен-μзі т±йыќталып алды. Екі
б‰йрегі ќайтадан бірдей істемей ќалды.
Жазѓан ќ±лда жазыќ бар ма? Таѓы да ем-
деттік. Ойѓа да, ќырѓа да шауып, аман
алып ќалудыњ жолын іздестірдік. Біраќ
дендеген дерт туралап келген ажалдыњ
алдында дєрменсіз болып шыќты.  Содан
не керек, 27 жасында баќиѓа аттанып кетті.

Єкесі жєне барлыќ бауырлары бєріміз
оныњ ќыршын ќазасын аза т±тып, жыла-
дыќ, сыќтадыќ, жоќтадыќ. Оныњ ќазасы,
єсіресе єкесі екеумізге ќатты тиді. Сол
уаќытта бізге μмірдіњ еш мєні жоќтай
кμрінді. Тірліктен т‰њілгендей болдыќ. То-
ѓыз ±лдыњ ортасындаѓы жылѓыз ќызымыз-
дан айрылу ќайдан оњай болсын. Біраќ,
т‰птіњ т‰бінде μлгенніњ соњынан μлмек жоќ
деген ата-баба сμзініњ растыѓына кμзіміз
жетті. Дегенмен, єлі к‰нге Баќытк‰лім еске
т‰ссе тірі μліктіњ к‰йін кешемін. Былайѓы
ж±рт ќайдан білсін, жаны к‰йзелгенніњ μзі
біледі ѓой. Сол с±мдыќ оќиѓаѓа биыл 29
жыл толады екен ѓой. ¤тіп бара жатќан
уаќытты ќалай тоќтатарсыњ... Обалы не
керек, елде – Торѓайда ж‰ргенде аудан
басшылары болсын, халќымыз болсын
жылда 17-18 желтоќсан к‰ндері Ба-
ќытк‰лді еске алып, оныњ рухына таѓзым
ету жиындары ‰збей μткізіліп т±рды. Оѓан
ќатысќан ‰лкендер Баќытк‰лдіњ ±лтымныњ
жоѓын жоќтаѓан ерлігін айтып, жастарѓа
‰лгі етті.

Біз нарыќтыњ алѓашќы жылдарында
Аманкелді ауданына кμшіп келдік. Аудан
орталыѓынан ‰й алып, шаруа ќожалыѓын
ќ±рдыќ. Кейін оны балаларымыз жалѓас-
тырды. ¤мірге єкелген он баламнан ‰ш
±лым мен Баќытк‰лім баќиѓа ерте аттан-
ѓанымен, алты ±лым аман-есен ж‰ріп жа-
тыр. Аманкелдіде, Торѓайда – ауылда т±ра-
ды. Ішкі істер бμлімінде ќызмет істейді.
Кєсіпкерлікпен айналысады. Бєрі де мал
малданып, жан жанданѓан. Отаѓасым Шо-
пыр – Т±рѓан осыдан 5 жыл б±рын м‰шелі
– 73 жасында μмірден μтті. Екеуміз т‰йдей
ќ±рдас едік. Соњѓы демі ‰зілерде маѓан:
"Мєрзия, тірлікте ренжітсем, ѓафу ет, мені
Баќытк‰лім шаќырды ѓой" деп оњ ќолым-
ды ±стап, сыртынан сипап біраз жатты.
Мен болсам кμњілім босап, "Шμке, сен мені
ешќашан ренжіткен емессіњ, ќайта сені
мен ренжіткен шыѓармын. Сондыќтан сен
кешір" деп мањдайынан сипадым. Ж‰зіне
ќарап едім, екі кμзі ту сыртымнан μткен-
дей кμрінді. Б±рынѓы ‰лкен кісілер "¤летін
адамныњ екі кμзі жайнап кетеді" деуші еді.
Сол рас екен. Бір кезде ол бетіме ќадала
ќарап "Ќош, Мєрзия, баќ±л бол!" деп демі
‰зіліп кетті. Ал інім, сені єњгімем жалыќты-
рып жіберген жоќ па? Адам ‰лкейген соњ
ішіндегі шерін біреуге айтып, сыртќа шы-
ѓарса, жењілдеп ќалады ѓой", – деп Мєрзия
апай кμзі жасаурап маѓан ќарады.

– Жоќ, апа, єњгімењіз жалыќтырмаќ
т‰гілі, тарта т‰суде, – дедім.

– Ендеше мына жєйтті айта кеткенім
жμн болар. Негізі торѓайлыќ болѓанымыз-
бен, мен Аманкелдіде μстім. Бекќожа Ал-
тынсары±лы деген єкем мені бауырына
басыпты. Себебі, ол кезде баласы бол-
мапты. Содан туѓан єкем Сыздыќ мені Бе-
кќожа аѓасына "Ќ±дай алдында с±раусыз"
деп беріпті. Ал к‰йеуімніњ єкесі Мырзаѓа-
зы атам  – кењес дєуірінде ел басќарѓан
ферма мењгерушісі болѓан бір сμзді кісі еді.
Ењбегі еленіп, Ленин орденін алѓанын
жанкелдиндіктер жаќсы біледі. Сол Мыр-
заѓазы атамныњ єкесі Иманберлі бабамыз-
дыњ єйелі Ќаршыѓа меніњ атам К‰зекбай-
дыњ ќызы екен. Ал Мырзаѓазы атам бертін
келе "с‰йек жањѓыртайыќ" деп мені жал-
ѓыз ±лы Т±рѓанѓа 16 жасымда ќ±да т‰сіп
айттырыпты. Б±дан біз жаман болѓан жоќ-
пыз. Негізі ‰лкен кісілер біледі ѓой. Жас-
тардыњ бірін-бірі кμрмей, білмей  ќ±дала-
су арќылы ‰йленгені д±рыс-ау деймін. Біз
μмірде "іща" дескен адамдар емеспіз.
Иманберлі атамныњ єкесі Есенбай Кене-
сары ханныњ бас батырларыныњ бірі бол-
ѓан. Шєкір батыр Т‰мен±лыныњ жалѓыз ±лы
екен. ¤зіњ де білетін шыѓарсыњ Нысанбай
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жыраудыњ "Кенесары-Наурызбай" дастанында:
Шєкір, Жєуке, Толыбай,
Арѓыннан шыќќан ‰ш батыр!

– деген жолдар бар ѓой. Шєкір атам – сол
‰шеудіњ бірі.

Батыр бабамыз екі жолдасы Жєуке, Толы-
бай ‰шеуі Аќжолтай Аѓыбай батырмен бірге хан
Кененіњ отбасын жєне Нысанбай жырауды елге
аман-есен жеткізген ѓой. Кекіліктауыныњ басын-
да ќырѓыздар μздерін ќоршап, ќамап т±рѓанда
хан Кене:

– Шєкір батыр, ќайдасыњ?! Ќане ќолыњды
жай, батамды берейін! Сен топты жарып шыќ!
– деп айѓай салыпты.

Хан Кененіњ к‰ндей к‰ркіреген аруаќты
дауысы ќайрат берді ме екен, Шєкір атамыз бес
ќаруын оттай ойнатып, ќырѓыздыњ шебін тас-
талќан етіп б±зып, Аѓыбай батырлар хан Ке-
неніњ отбасын ќабат-ќабат ќоршаудан аман
алып шыѓып, елге ќарай ±зай беріпті.

Сонда Кенесары ханныњ:
– Жарайсыњ, Шєкір батырым! – деген зор

дауысы кμптіњ ќ±лаѓына шалыныпты.
Шєкір атамыз ќайтыс боларынан 40 к‰н

б±рын аѓайын-туысын жиып:
– Меніњ мойнымда жазыќты-жазыќсыз талай

жас батырдыњ ќаны бар. Єсіресе, хан Кененіњ
соњына еріп, соѓысќанда ќырѓыздыњ талай ба-
тырын жер жастандырдым. Ќан жібермейді
деуші еді. ¦рпаѓым бес атаѓа дейін жалѓыз та-
мырланар. Тек бесінші атамда ±рпаѓым μсіп-
μнер! – депті ж‰зі т‰неріп.

Сол сμзі айна-ќатесіз келіп отыр. Ол кісіден
Есенбай жалѓыз, одан Иманберлі жалѓыз, одан
Мырзаѓазы мен М±саѓазы, Мырзаѓазыдан
Т±рѓан жалѓыз, М±саѓазыдан Т±рѓанбек жалѓыз,
бесінші атаѓа келгенде Т±рѓаннан – 6 ±л, Т±рѓан-
бектен – 5 ±л тарап, батыр єулеті μсе т‰скен-
дей. Негізі сізге м±ны айтпауым керек еді. Алла-
таѓала тіл-кμзден саќтасын, Баќытк‰лімніњ бой-
ындаѓы батырлыќ, батылдыќ ќасиеттер – ба-
басы Шєкір атамыздан берілген ѓой деп ойлай-
мын.

Ќазір Шєкір ата басына белгі орнатылды.
Кμкалаттаѓы ‰лкен ќорым "Шєкір там" аталады.
"Шєкір там" – сол жердегі ел-ж±ртын рухымен
желеп-жебеп жатќандай. Батырдыњ табаныныњ
ізі ќалѓан сол топыраќтан ќаншама жаќсы, жай-
сањ шыќты?! Єсіресе, журналистер мен аќын-
жазушылар кμп. "Шєкір тамы" туралы ініміз
Тμлен Єбдік±лы μзініњ повестерінде єдемі жаз-
ды. Оныњ ел ќорѓаѓан батыр екенін халыќтыњ
есіне салды. Елі Шєкір батыр атамызды ќалай
±мытпаса, ќалай ±лыќтаса – оныњ бесінші
±рпаѓы, "желтоќсаншы" Баќытк‰л батырды да
солай ±мытпайды, солай ±лыќтайды! ¦мытуѓа
тиіс емес! Енді бір сμз  – Кμкалат туралы. Б±л
Кμкалат – Шєкір батырдыњ кμп жылдар жорыќ-
та мінген т±лпары екен. Батыр атамыз μте зор
кісі болѓан ѓой. Оны сол Кμкалаты ѓана кμтереді
екен. Кμкалаты μлгенде атамыз оны μз ќолы-
мен арулап жерлетіп, ќимай ќиналыпты.
Оњашада "Ќайран, Кμкалатым-ай, енді меніњ
к‰нім не болар?" деп жылайды екен. Батырдыњ
аты да – μзі сияќты ардаќты ѓой. Содан былай
б±л мањ Кμкалат ауылы атанып кетіпті. Кμкалат
– киелі жер! – деп Мєрзия апай "ух" деп бір
к‰рсінді.

– 2 –
Біз ішімізден "Баќытк‰лдіњ батыр атануына

т±рпаты келісті келген Мєрзия апамыздыњ да
єсері бар-ау" деп т‰йдік. Себебі дана халќы-
мыз "Ат – биеден, алып – анадан" туады деп
бекер айтпаѓан ѓой.

Р.S. Апай бізге ќызы Баќытк‰лдіњ суреттерін
айнала іздеп, тауып бере алмады. Тек бір су-
ретін ќолымызѓа ±статты.

– Кμп суреттерін Торѓайда т±рѓанда мектеп-
тер мен аудан орталыѓындаѓы музейлер,
єкімдіктер мен жастар ±йымдары алып еді. Ќай-
тарып алуды ойламаппыз. К‰йзеліп, ќан ж±тып
ж‰ргенде есімізге келмепті. Алматыдаѓы "жел-
тоќсаншы" болѓан ќ±рбыларымен бірге т‰скен
єдемі суреттері баршылыќ еді. Солардан ай-
рылып ќалып, енді б‰гін дал болып ж‰рміз. Ке-
лесі жылы "Желтоќсан оќиѓасына – 30 жыл тол-
са, Баќытк‰лімніњ туѓанына – 50 жыл болады.
Бауырлары оныњ сол мерейтойын аудандыќ
єлде облыстыќ дењгейде атап μтіп, рухына ар-
найы ќ±ран баѓыштатуды ойлап ж‰р. Алла та-
ѓала солардыњ осы ниетін ќабыл еткей! Оларѓа
туѓан інілерім Айтбай, Айтжан, Айтќ±л, Ќайыр-
бай, М±рат, екі Марат жєне Данияр ќажылар
тіл жєрдем, аќыл-кењестерін берер деп ойлай-
мын. Кμппен бітетін шаруа ѓой, – деп Мєрзия
апай бойын тіктеді.

¤мірге Баќытк‰лдей батыр ќызды єкелген
ананыњ аќ тілегі ќабыл болуѓа тиіс, – деп ойла-
дыќ біз.

СУРЕТТЕРДЕ: Баќытк‰л Т±рѓанќызы Мыр-
заѓазина жєне анасы Мєрзия Мырзаѓазы-
келіні мен єкесі Т±рѓан Мырзаѓазин.

Биыл д‰ниеден озѓан Жаѓыпар
Тμлеубай±лы Аќбасовтыњ рухыныњ ал-
дында ерекше атап μтуді μзімніњ аза-
маттыќ  борышым деп есептеймін.

Жаѓыпар 1937 жылы 22 желтоќсан-
да, мен осы жылдыњ 7 желтоќсанын-
да тудым, арамыз 15-аќ к‰н. Біліміміз
де шамалас. Біраќ ол адам бойында бо-
латын биіктік, терењдік, кењдік,
іскерлік жаѓынан менен кμп жоѓары
т±ратын еді. Осы ќасиеттерініњ арќа-
сында ол ќызмет бабында д‰ркіретіп
атын шыѓарды. Совет Одаѓыныњ ењ
жоѓары наградалары: Ленин, екі
мєрте Ењбек Ќызыл ту, Ќ±рмет белгісі
ордендерін алды.

Тарихќа ‰њіліп ќарасањ т±лѓа бола-
тын адамдардыњ μмірі оњай болмаѓан.
Жаѓыпардыњ μмірі де соларѓа ±ќсас,
бесіктен белі шыќпай жатып ќаты-
гездік пен ќиыншылыќќа тап болѓан.
Жаѓыпардыњ наѓашысы Ихтиляпов
¤мірзаќ Бекділда±лыныњ айтуы
бойынша, Ихтилаптан Бєйділда, Бек-
ділда, Єсия туады. Бекділда ¤мірзаќ-
тыњ єкесі, Єсия Жаѓыпардыњ шешесі.
Тμлеубай Молдатай±лы Жаѓыпар ту-
ѓаннан кейін "Халыќ жауы" деген
жалѓан жала жабылып 10 жылѓа сот-
талып, Коми АССР-іне жіберіледі.
Осы кезде Єсия кішкентай Жаѓыпа-
рымен бірге шешесі Бал мен аѓасы
Бекділданыњ ќолында болады. Тμлеу-
бай 1939 жылы т‰рмеден босап елге
келеді. Біраќ Єсияѓа бармай, басќа
єйелге ‰йленеді. Б±л кезде Єсияныњ
аѓасы Бекділда да жазыќсыз жала жа-
былып, 10 жылѓа сотталып, Ирбит
ќаласына жіберіледі. Бекділданыњ
‰йінде шешесі Бал, єйелі Саќыш,
К‰лєй, Ислам деген балаларымен
жєне Єсия Жаѓыпармен сол ‰йде бірге
т±рады. Єсия т‰рмедегі Тμлеубайѓа
тамаќ апаруѓа кеткенде кішкентай єлі
емшектегі Жаѓыпар Саќыштыњ ем-
шегін еміп, Исламмен бірге ойнап, бір
‰йдіњ баласы болып μседі.

Біраќ ауыр да ќиын болса да б±л
к‰ндер ±заќќа бармады. Бір к‰ні ше-
шесі Єдемішті ертіп Тμлеубай келіп,
енесі Балдыњ аяѓына жыѓылып, Жа-
ѓыпарды алып кетуге келгенін айта-
ды. Саќыш пен Єсия ќарсы болып, Жа-
ѓыпарды бауырларына басып бер-
мейді. Тμлеубайдыњ енесі Бал, егер
Жаѓыпарды бермесем, т‰рмедегі
жалѓыз ±лым Бекділдаѓа ќарѓыстары
тие ме деп ќорќып, ±лым аман-есен
келсін деп Жаѓыпарды беріп жіберді.
Єдеміш єже батасын беріп, жалѓыз
±лыныњ аман-есен жан±ясына ќосы-
луына тілектестігін білдіріп, Бал ќ±да-
ѓиына рахметін айтып, Жаѓыпарды
жетектеп алып кетеді. Б±л жаѓдай
Єсияѓа ауыр тиіп, ќайѓыдан ауырып,
кμп ±замай ќайтыс болады. Ол кезде
Єсия 31 жаста еді. Біраќ аќыры
ќайырлы болып, Балдыњ ±лы Бекділ-
да жан±ясына аман-есен оралады.

Жаѓыпардыњ єкесі Тμлеубай Молда-
таев  1913 жылы Мойылды μзенініњ бой-
ында Кєрі кμњ деген жерде, кейін
Б‰йректал совхозы болды, Науырзым
болысы, ќазіргі Аманкелді ауданында
туѓан. Шолаќсайдан 5 орыс класын
бітіріп, 1929 жылы Ќостанайдыњ "Каз
Коммунна" мектебін Ілияс Омаровпен
бірге бітіреді. Сырттай Ленинградтыњ
ќаржы институтыныњ бухгалтер-эко-
номист факультетіне т‰сіп, оны 1934
жылы бітіреді. Осы жылы Аманкелді
аудандыќ т±тынушылар одаѓыныњ бас
бухгалтері болып таѓайындалады. Со-
дан бастап Тμкењ талай ќызметтіњ

кμрігін ќыздырып, елге абыройы арт-
ты. Сонымен бірге  аќындыќ ќабілеті
елге танылды.  Оѓан себеп, 1932  жыл-
ѓы аштыќты бейнелеген "¤ткенніњ
μткелдері" жєне "Дана Бике" поэмала-
ры жарыќќа шыѓып,  ел ауыздан-ауызѓа
жаттап айтып ж‰реді. Тарихпен,
поэзиямен де айналысты. Ол кісініњ
шыѓарѓан μлењдерін жинап, кітап
ќылып шыѓару ±рпаќтарына аманат.

"Торѓай шаќырады" деген ашыќ
Хатќа байланысты 1960 жылы Ораза-
лы Ќозыбаевпен бірге жања ќ±рылѓа-
лы жатќан совхоздарды аралап, олар-
дыњ экономикалыќ болашаѓын Зерде-
леп, "Совхоздар рентабельді болады",
– деген 300 беттік кітап шыѓарды.
Оныњ ‰зінділері "Ленинский путь",
"Коммунизм жолы" газеттерін де жа-
рияланды.

Осындай тектіден туѓан Жаѓыпар-
дыњ басќаша болуы м‰мкін емес еді.

Алдияр (Таз) атамыздыњ  Ќожам-
жар, Жан±заќ (Ќарабалуан), ¤мірзаќ
атты атаќты ±лдары болѓан. Жаѓыпар
¤мірзаќ атамыздан тарайды. ¤мірзаќ-
тан – Торѓай, Ботаќара, Шыныбек,
Мењдібай.  Мењдібайдан – Молдатай,
Аќбас, Молдатайдан– Тμлеубай, одан
Жаѓыпар туады. 1945 жылѓа дейін Жа-
ѓыпар аяулы єжесі Єдеміштіњ тєрбие-
сінде болады. Єжесі ќайтыс болѓан соњ
Жаѓыпарды єкесініњ немере аѓасы
Ємірѓали бауырына салып алады.

Ємірѓали Аќбасов 1908 жылы туѓан.
¦лы Отан соѓысыныњ басынан аяѓына
дейін болѓан кісі. Ол кісі сауатты,
оќыѓан-тоќыѓаны мол адам болѓан.
Ауылдыќ кењестіњ тμраѓасы, маслоза-
водтыњ директоры, колхоздыњ басќар-
масы, совхоз раб. кооптыњ тμраѓасы т.б
ќызметтер атќарѓан. Ємірѓалидыњ
єйелі Рахима Н‰ктайќызы сауатты,
μмір бойы бастауыш сыныптардыњ
м±ѓалімі болды. Жаѓыпарды тєрбие-
леп, ел танитын азамат болып μсуіне
‰лкен ‰лес ќосќан адам. Жаѓыпардыњ
алты баласыныњ тμртеуі Ємірѓалиевтар
болып жазылады, соњѓы екеуі – Аќба-
совтар.

Жаѓыпардыњ μмірдегі баспалдаќта-
ры ќарапайым кењес одаѓыныњ азамат-
тарыныњ бєрініњ басынан μткен мек-
тепте оќу, техникум, немесе жоѓары
оќу орнын бітіру, таѓы солай жалѓа-
сып, μндіріске кіреді. Адамѓа таудай
талап та, бармаќтай баќ та бірден ќон-
байтыны белгілі. Ењбек барлыќ істіњ
басы. Ењбек етсењ емесіњ. Жаѓыпарда
ойлаѓан маќсатына жеткізген ењбек,
талмай іздену, алдына маќсат ќоя білу.

Болатын іске бір зат себеп болатыны
бар. 1960 жылдыњ 28-ќањтарында ЦК-
ныњ "Правда" газетіне "Торѓай шаќы-
рады" деген О.Ќозыбаев бастаѓан Аман-
келді аудандыќ партия комитетініњ
бюро м‰шелерініњ ‰ндеуі жариялан-
ды. Онда ауданда 14 совхоз, оныњ 9-ы
егін совхозы, 5-і ќой совхозын ашуѓа
м‰мкіншілігіміз бар деп айтылѓан.

Сμйтіп, 1960 жылы "Дємді" совхо-
зы ќ±рылды. Оныњ бас инженері болып
Аќбасов Жаѓыпар таѓайындалады.
Б±рыннан техникадан тєжірибесі мол
адамѓа б±л ж±мыс ±нады.

Мєлік Жаркенов аѓаныњ ќызы Сєу-
ле сол жылдарды еске алып былай
дейді: "Єкем Дємдідегі жеті жылдыќ
мектептіњ директоры. Совхоздар ашы-
лып, 1961 жылы Жаѓыпар аѓа Дємді
совхозына инженер болып келді. ‡йі
кμшіп келгенше біздіњ ‰йде жатты.
Ж±мысќа бозала тањнан кетіп, кеш ке-
леді. Біз Жаѓыпар аѓаныњ ж±мыстан

келуін асыѓа к‰тетінбіз. Біз деп отыр-
ѓаным, ‰лкенді-кішілі бес баламыз.
Машинадан т‰сіп ‰лгірместен "Жаѓы-
пар аѓам келді",– деп алдынан шулап
шыѓамыз. Жаѓыпар аѓа фуфайкасы-
ныњ екі жењін байлап ќарбыз єкеліп,
бізге ‰лестіреді. Оѓан біз мєз боламыз.

Егін жинау аяќталѓан соњ Дємдіге
Ємірѓали ата мен Рахима єжемді
кμшіріп єкелді. Кμп ±замай Аќмаржан
жењгемді алып ќашып єкеліп, той бо-
лып, ќуанышќа кенелдік. Аќмаржан
жењгемізді сабырлы, салмаќты, бауыр-
мал мінезі ‰шін біз μте жаќсы кμрдік,
сыйладыќ.

Жаѓыпар аѓаныњ бір естен кетпес
жаќсылыѓын айта кетейін. 1962 жылы
ќањтар айында к‰нде боран, ќыс ќатты
болды. Дємдіде дєрігер жоќ. Анамыз
Бєдишаныњ аяѓы ауыр, босанатын к‰ні
таќау болатын. К‰н боран, апам толѓата
бастады. Аурухана Ушаков совхозында
бар. Ол Дємдіден 30 шаќырым жерде.
Жол жоќ. Ж‰гіріп Жаѓыпар аѓаѓа бар-
дыќ. Єп-сєтте Жаѓыпар аѓа жолды та-
зартуѓа бульдозерді алдына салып,
ГАЗ-53 машинасына апамды отырѓы-
зып жіберді. Сол жолы інім Бейбіт
д‰ниеге келді. Єкемніњ Жаѓыпар аѓаѓа
айтќан алѓысында шек болѓан жоќ.

1962  жылы Ќайрат туды, 1963
жылы Рауза д‰ниеге келді. 1963 жыл-
дыњ ќањтарында Жаѓыпар аѓаны
"Степняк" совхозына директор етіп та-
ѓайындады. Б±л кезде Жаѓыпар 25
жаста еді.

Совхоздыњ ол кезде аты бар да, заты
жоќ. Аќ ќар, кμк м±з жамылѓан дала
ѓана. Совхоздыњ уаќытша орталыѓын
"Нарμлген" деген бμлімшеден аштыќ,–
дейтін Жаѓыпар. Нарμлген "Б‰йрек-
тал" совхозыныњ бμлімшесі болатын,
"‡штоѓайды" "Коммунизм жолы" сов-
хозынан алып берген. Осындай ќиыр
далада орнаѓан совхозда 9 жыл істеп,
Жаѓыпар іскерлігініњ, ±йымдастыру
ќабілетініњ ерекшелігімен аянбай
ењбек етіп, кμпсалалы μндіріске айнал-
дырды. Соныњ арќасында жергілікті
халыќтыњ алѓыс-ќ±рметіне бμленді.
Айдалада ќала т±рѓызды. Айта бер-
сењіз шалѓайда   жатќан шаруашы-
лыќќа Жаѓыпар єкелген жањалыќ де-
геніњіз ±шан-тењіз еді.

Жаѓыпар тμрге таласпайтын, μрге
асыќпайтын, кішілігінен кісілігі
ањѓарылып т±ратын, біреу туралы сыр-
тынан бμтен сμз айтпайтын, ойы ќалай
биік болса, жаны да сондай таза, ж‰регі
ќандай кењ болса, жаратылысы да сон-
дай кіршіксіз жан еді.

Ол кісініњ бір ќасиеті ењбек десе
ерінбейтін, тынымсыз, μзіне мазањ,
μзіне де, μзгеге де талапшыл, єділ, на-
мысќа берік еді.

Бірде маѓан, – "Биікте мєњгі отыра-
тын адам жоќ. Ерте ме, кеш пе ке-
летініњ – сол халыќтыќ ортасы. Сонда
елдіњ бетіне тура ќарап, халыќтыњ кењ
ќ±шаѓына кіріп кеткеннен артыќ баќыт
жоќ. Жаќсы адамныњ мына μмірдегі ењ
ќымбаты – ел сенімі", – деп еді.

Ќорыта айтќанда, ойы т±ныќ, сμзі
ашыќ, еліне сыйлы, халќына ќ±рметті
Жаѓыпар, заман жањарып, ±рпаќ
μзгеріп жатса да елдіњ есінен кетпейді.

Єкімбек ќажы Ќабден±лы.
Єулиекμл ауданы.

¤МІР – ¤ЗЕН
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Елбасымыздың осынау сөзі ел ішіндегі ах
уалға қандай түрткі салмақ, жиырма төрт 
жыл бойына не бітірдік деген сауалға жете
лейді. Қазақстан Республикасы Конституция
сының 7бабы «Мемлекеттік тіл – қазақ тілі» 
деп айқындап берсе, «Тіл туралы» Заң мен 
«Тілдерді дамытудың 20112020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасында» сол 
тіліміздің өркенін өсіретін құралдардың бірі 
ретінде мерзімді баспасөздің атқаратын рөліне 
айрықша көңіл бөлінген.

Олай болса, еліміздегі бүгінгі баспасөздің 
ахуалына, оның келешегіне қатысты пікірді 
ортаға салсақ деген ой келеді. Өйткені, мұ
ның өзі дәл қазір мерзімдік басылымдарға 
жазылу науқаны кезінде айтылуы да, жа
зылуы да ауадай қажет болып тұр!

Еліміз өткен ғасырдың сонау 90шы жыл
дары Егемендік алған кездері соған ең бірінші 
болып алақайлап қуанған да, бүкіл әлемге 
жар салған да менің әріптестерім еді. Сол 
бір аумалытөкпелі кезеңдерде мемлекетшіл
дік сананы орнықтыруға, Қазақ Елінің өткен 
тарихын таразылауға, еліміздегі халықтар 
арасындағы ынтымақтастықты, ауызбірлікті 
нығайтуға бірденбір үлес қосқан да ұлт ба
сылымдары болатын!

Қоламтаны түрткілеген әлдекімдердің 
шылауында кетпей сабырлы да, салиқалы 
саясаттың қолдаушысы, қорғаушысы да ана 
тіліміздегі газеттер мен журналдар болды. 
Бұл – ақиқат. Ал, ақиқаттан айналып өте 
алмайсың.

Қазақ басылымдары ежелден отаншылдық, 
мемлекетшілдік, халықшылдық саясаттың 
құралы болған. Оны осы тұғы¬рынан ешкім 
де тайдырған жоқ. Ол ежел¬ден халықтың 
мұңын мұңдап, жоғын жоқтауды өзінің басты 
мұраты етіп белгілеген.

Баспасөзге лайықты қолдау болмаған 

жерде оның зардабы адам айтқысыз сал
дарға әкелерін дәл бүгін Украинадағы дағда
рыс айқын көрсетіп отыр. Мен 2010 жылы 
желтоқсан айында Қазақстан Журналистер 
одағының ұйымдастырумен делегация құра
мында Украинада болған едім. Осында өткен 
жиналыстың арасында әдеттегідей өзіміздің 
әріптестерімізді іздеп, редакцияларына ба
руды ойлағанмын. Алайда, бұл ойым іске 
аспады. Мемлекет қолдауында болады деп 
есептелген газетжурналдардың біразы жа
былып, енді біразы тәуелсіз құрылтайшылар
дың қанатының астына кеткен екен… Киев
тің «көсемдері» неден ұтылғанын соңыра 
бірақ білді. Олар бюджетке масыл болды деп 
өздерінің құлағы мен көзі болып  отырған  
басылымдардан құтылғанша асықты. Осы 
пиғыл биліктің түбіне жетті. Мұның ыңғайы 
қалай болар екен деп аңысын аңдыған оп
позиция тігерге тұяғы жоқ, ал бірақ шиы
рып тастаса алшысынан тұратын кәсіби 
журналис терді өз ыңғайларына алды да 
кетті… Мұның ақыры сүттей ұйып отырған 
газетжурнал редакция ларының берекесінің 
қашуына, соңы өндіріс тоқтап, газеттердің 
жабылуына әкеп соқты.

Қазір әлемдік – экономикалық  дағда
рыстың  шарпуы  тимеген  ел  кемдекем 
шығар. Дағдарыстар болады, өтеді, кетеді. Ол 
заңды құбылыс. Өткен ғасырда оның небір 
атасы болған. Қатерлі, қиын замандар өткен. 
Солардың қайқайсысы да кейінгі ұрпақ үшін 
тағылым түйерлік, сабақ аларлық еді.

Мәселен, өткен ғасырдағы 90шы жылдар
дың ахуалын еске алып көріңізші. Дағдарыс 
дегеннің көкесі сол кездері болмап па еді?! 
Біреу айтса сенбейсің, ал бірақ қымқиғаш 
тіршіліктің тоқсан толғауын, толғатуын өз 
көзімізбен көрдік қой. Айлап жалақы ала 
алмай, жылдап қаламақы дегеннің не екенін 
білмей, тіпті, еңбек демалысы деген ұғымды 
ұмытып та күн көрген едік. Сөйтіп жүріп 
«Дәуір» баспасының қарызына газет шығар
дық, журнал бастырдық. Ол өлара кезең еді. 
Өлара шақтағы патриотизм өршіл болады 
екен.

Ел іші де келер күннен үмітті еді. Қуа на 
қарсы алып, арқадан қағып шығарып сала
тын. 

Ал қазір ше? Газетке жазылу туралы ша
руа айтсаң, бәтіңкесінің басына қарайтын 
бастықты көресің. Өзіңе ақыл айта бастай
ды. «Біз енді елді зорлай алмаймыз ғой, 
күштеу дің заманы өткен…» деген сияқты әң
гіме айтып жақауратады келіп. Біз айтамыз: 
«Сіз газетке жазыл деп қалың елге зорлық 

қылмаңыз, ал бірақ ел ішінде газетжурнал 
– ел тағдырының, тарихының айнасы, оның 
жансерігі екенін айтып, түсінік жұмысын 
жүргізу парызыңыз» дейміз!

Қазір үстел басында отырған кейбір биші
гештер газетжурнал дегеннің заманы өтті 
ғой, интернет, әлеуметтік желілер бар емес пе 
деп өзіңе ақыл үйрете бастайды. Ол түсінікті 
шаруа. Ал бірақ шынайы ақпарат алудың 
көзі ретінде газеттер мен журналдар өзінің 
тарихи миссиясын өтеп болды дегендер қатты 
қателеседі. Себебі, мерзімді басылым атамыз 
Ахмет Байтұрсынов айтқандай, «халықтың 
көзі, құлағы һәм тілі».

Интернет туралы. Рас байланыстың, 
ақпарат беріп, ақпарат алудың заманауи 
форматына көшкеніміз дұрыс. Мұның ар
тықшылықтары да бар. Сондықтан еліміз
де шығатын көптеген газетжурналдардың 
қосымша сайттары да жұмыс істейді. Бүгін 
басылып шыққан газет нөмірін сол заматта 
туу сонау Латын Америкасындағы бауыр
ларымыз интернет арқылы үйінде оқи ала
ды. Соған өзінің пікірін жазады. Әлеуметтік 
желілер ой еркіндігіне жол ашты. Бірақ әр 
нәрсенің де өз биігі, жетер мұраты болады 
ғой. Сондықтан да әлеуметтік желілерді пай
даланудың артықшылығы мен орны толмас 
кемшілікке де жетелеп отырғанын айтпасқа 
тағы болмайды.

Сөз қадірін, тіл табиғатын аса қадірлей 
білетін оқырман қауым әлеуметтік желілер
дегі сауатсыздықтың, сөз қолданыстағы, сөй
лем құраудағы небір сорақылықтың орын 
алатындығына дабыл қағып, өзіміз жұмыс 
істеп жүрген газеттерде бір емес, бірнеше рет 
мақала жарияланғаны тағы бар. Ал осы орай
да Газеттер мен журналдар қасиетті тіліміздің 
қадірқасиетіне жетудің үлкен бір мектебі 
болып отыр десек қателеспеспіз!

Тоқсаныншы жылдары қоғамдық құрылыс 
өзгеруінің елеңалаңында, еліміздің ақпарат 
құралдары қайранда қалғандай күй кеш
кені ақиқат. Міне, сол кездері Елбасымыз 
мерзімді басылымдарды ұдайы қолдаудың 
үлгісін көрсетті, шын жанашырлық таныт
ты. Сөйтіп, нарықтың ноқтасында жетеленіп 
тұңғиыққа батып бара жатқан газеттер мен 
журналдарды қаржыландырудың көзін қа
растырды. Бүгінде Тәуелсіздігіміздің толғау
лы мәселелеріне белсене үлес қосып, білек 
сыбана жұмыс істеп жатқандар да Елбасы 
қолдаған басылымдар.

Мақаламызда сөз орайы келгенде дағдарыс
тар болады, өтеді, кетеді дедік. Сол дағда
рыстарды желеу етіп орныққан ұжымдардың 
жұмыс үрдісіне кедергі келтіру, соңынан орын 
толмас өкінішке әкелерін кейбір әкімқара
лар әлі де түсінбейтіні өкініштіақ. Жеке
шелендірудің жөні осы екен деп қолда бар 
құндылықтар құралынан айырылып қалып, 
«аһ!» ұрмағанын қалар едік. Газетті жабу, 
редакцияны тарату айтуға ғана жеңіл. 

Баспасөз ұлт санасын қалыптастыратын 
тұтқа. Оны қоғамдық ойдың мінбері деп 
білгеніміз жөн. Қазір ғаламды дүниеқоңыз
дық пен тоғышарлық пиғыл меңдеген шақта 
отаншылдық, мемлекет¬шілдік сезімді, пат
риоттық рухты көтеретін бірденбір алып ма
шина – бұқаралық ақпарат құралдары деп 
білуіміз керек. Сондықтан оның рөлін лайық
ты бағалап, қолдан келген мүмкіндіктің бәрін 
жасау – парыз.

Қазақ мемлекетінің құрылуына өлшеусіз 
үлес қосып, қаз тұрып қадам басуына тілеулес 
көңілмен қызмет етіп келе жатқан баспасөзге 
шын жанашырлық таныту қоғам мүшелерінің 
міндеті. Келер жылдың басылымдарына жа
зылу – біздің әрқайсымыздың Ұлы мерекеміз 
– Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
тартқан тартуымыз болсын!

Ұлт басылымына жазылғаның – қазір 
Алаш жұртында қолға алынып жатқан 
ұланғайыр шараларды қолдағаның.  Өйткені, 
ол дәл қазіргі қымқуыт тірлігіміздің айна
сы, оқырман атаулының жалғыз таянышы 
– Жансерігі!

Жұмабек КЕНЖАЛИН,
«Қазақ газеттері» ЖШС-ның Бас дирек-
торы, Редакторлар кеңесінің төрағасы.

Жансерік
u

Үстіміздегі жылдың қыркүйек 
айында қабырғалы істерге тұтқа 
болуға ұмтылған қазақ халқының 
мерейі бір асқақтады! Оның 
айбынын асырып, айдарынан 
жел естірген Біріккен Ұлттар 
Ұйымының сессиясы. Ғаламның 
сарабдал саясаткерлері бас 
түйістіріп, төрткүл дүниенің 
толғаулы мәселелері талқыға 
түсетін ең мәртебелі мінберінен 
Қазақ тілі тұңғыш рет жер 
шарын шарлап кетті.  Оны мұндай 
дәрежеге жеткізіп, жаһанның 
жанарын БҰҰ-ның 70-ші сессиясына 
аудартқан Қазақ Елінің асыл 
перзенті, оның Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев! Бұл 
– бұрын-соңды Қазақ Елі тарихында 
болмаған жағдаят. Осы туралы 
Елбасының өзі былай дейді: «Біздің 
тіліміз дүниежүзіне естілсін, 
құлақтарына сіңсін деп ойладым. 
Әрі қарай жылжыта береміз. Мен 
әдейі солай жасадым. Сондықтан 
мен айтқаннан кейін менен кейінгі 
біздің басшылар солай сөйлейді деп 
сенемін!»  u
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Тањдау".
10.50 "Сырѓалым". 11.45 Айтуѓа
оњай. 12.30 Кμњілашар. 13.00 Бірге
тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.05 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.05 Жан жылуы. 17.30
Жањалыќтар. 17.50 Иман айнасы.
18.35 "Ж‰регім сізге аманат". 19.30
Жањалыќтар. 20.05 Парламент.
20.20 Айтуѓа оњай... 21.05 Намыс
дода. 22.15 "Келін". 23.10 Жайдар-
ман. 0.05 Жањалыќтар.

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Оскол-
ки". 11.00 Новости. 11.10 "Сотќа
жеткізбей". 11.45 Магия кухни.
12.20 "Бєсеке". 13.00 Жањалыќтар.
13.15 "Семейные мелодрамы".
14.00 "Второе дыхание". 15.00 Но-
вости. 15.10 Сол бір кеш. 16.15
¤мір сабаќтары. 17.00 Жањалыќтар.

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Тањдау".
10.50 "Сырѓалым". 11.45 Айтуѓа оњай.
12.30 Кμњілашар. 13.00 Бірге тањдай-
мыз. 14.10 "Келін". 15.00 Єйел баќы-
ты. 16.05 "Ж‰регім сізге аманат".
17.00 "Арылу". 17.30 Жањалыќтар.
17.55 Т‰бі бір т‰ркілер. 18.35 "Ж‰регім
сізге аманат". 19.30 Жањалыќтар.
20.20 Айтуѓа оњай... 21.05 "Тањдау".
22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 23.30 Кμњілашар. 0.05
Жањалыќтар. 0.55 Єйел баќыты.

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Осколки".
11.00 Новости. 11.10 "Сотќа жеткіз-
бей". 11.45 Магия кухни. 12.20 "Бєсе-
ке". 13.00 Жањалыќтар. 13.10 "Се-
мейные мелодрамы". 14.00 "Второе
дыхание". 15.00 Новости. 15.10 Ай-
маќтар аламаны. 16.15 Біздіњ ‰й.
17.00 Жањалыќтар. 17.15 "След".
18.00 Тур де Хабар. 18.30 "С‰йген
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Тањдау".
10.50 "Сырѓалым". 11.45 Айтуѓа оњай.
12.30 Кμњілашар. 13.00 Бірге тањдай-
мыз. 14.10 "Келін". 15.00 Єйел баќы-
ты. 16.05 "Ж‰регім сізге аманат".
17.05 Спорт. 17.30 Жањалыќтар.
18.15 Д.ф. "Бейбітшілік жаршысы".
18.35 "Ж‰регім сізге аманат". 19.30
Жањалыќтар. 20.20 Айтуѓа оњай...
21.05 "Тањдау". 22.00 "Келін". 22.55
Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев. 23.30
Кμњілашар. 0.05 Жањалыќтар. 0.55
Єйел баќыты.

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Ос-
колки". 11.00 Новости. 11.10 "Сот-
ќа жеткізбей". 11.45 Магия кухни.
12.25 "Кμршілер". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.20 "Семейные мелодрамы".
14.10 "Второе дыхание". 15.00 Но-

17.15 "Арман ќанатында". 18.30
"С‰йген жарым". 19.20 "Бєсеке".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Таѓдыр
жолы. 21.00 Итоги дня. 21.30 Х.ф.
"Все путем". 23.25 "Жаным".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Єуендер єлемі. 10.00 Но-
вости. 10.35 "Мама-детектив".
11.25, 12.25, 13.55, 15.05, 17.25,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.
11.30 Бірінші студия. 12.00 М.с.
12.30 Волшебный фонарь. 13.00
Жањалыќтар. 14.00 "Сырѓалым".
15.00 Келбет. 15.30 М.ф. 16.00
"Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 17.00
Білгіштер бекеті. 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.10 Алдаспан. 18.30 Ново-
сти. 18.55 "‡й болу ќиын". 19.30
Первая студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Интонация. 21.00 Новости.
21.35 "Мама-детектив". 22.30 Кел-
бет. 23.00 Телетриптих "00.00". 0.00
Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 "Сырты б‰тін".
8.00 Новости. 9.00 "Ѓажайып отба-
сы". 10.20 "Украденная жизнь". 11.30
"Мадхубала". 13.00 "Єлия". 14.30
Такси. 15.00 "Ловушка". 16.10
"Ѓажайып отбасы". 17.30 "¦рланѓан
таѓдыр". 18.30 "Мадхубала". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"Ловушка". 22.10 "¦рланѓан таѓдыр".
23.15 "Єлия". 0.15 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 8.30 Други-
ми глазами. 10.30 "Дискавери Ат-
лас". 11.30 ¤мір жолы. 12.05 ТЕD:
Таратуѓа т±рарлыќ идеялар. 13.00
Казахфильм: вчера, сегодня, завт-
ра. 13.30 "Первые". 14.20 Тайны
Великой степи. 15.00 "Кμзайым
ќала". 16.00 TED: Идеи, достойные
распространения. 17.00 "Дискаве-
ри Атлас". 18.05 Эйнштейн ізімен.
19.20 Єдебиет єлемі. 21.00 Наше
кино. 22.00 ¤мір жолы. 22.30 К.ф.

"Фанфан-тюльпан". 0.10 Ќазаќстан
би єлемі.

8.00 К‰лкі базар. 8.40 Екі
езу. 9.00 Ревю. 9.30 "Шурочка".
10.05 "Универ". 10.45 "Интерны".
11.20 Однажды в России. 12.20
М.с. 16.45 К‰лкі ойнаќ. 17.30 Ревю.
19.00 Х.ф. "Перси Джексон и похи-
титель молний". 21.40 Х.ф. "Хэл-
лбой-2: золотая армия". 0.30 Х.ф.
"Снайпер-2".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 Смеяться разреша-
ется. 10.00 О самом главном. 11.00
Смеяться разрешается. 12.00
"Шалѓайдаѓы оќиѓа". 13.00 "‡зілген
жапыраќтар". 15.00 Страсти у пли-
ты. 15.30 Человек-невидимка. 16.30
Измайловский парк. 19.00 Айна он-
лайн. 19.10 "‡зілген жапыраќтар".
21.00 "Шалѓайдаѓы оќиѓа". 22.00
Мисс Чувство юмора. 23.00 Х.ф.
"Анжелика, маркиза ангелов". 1.10

вости. 15.10 Жігіт с±лтаны. 16.00
Жањалыќтар. 17.15 "След". 18.00
Таѓдыр жолы. 18.30 Т.х. "С‰йген
жарым". 19.20 Т.х. "Бєсеке". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Бюро рассле-
дований. 21.00 Итоги дня. 21.30
"Осколки". 22.30 "След". 23.15
Кμзќарас. 23.45 Арнайы Хабар.
0.20 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Алдаспан. 10.00 Новости.
10.35 "Мама-детектив". 11.25, 12.25,
13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 11.30 Зањ аймаѓы.
12.05 Третий тайм. 12.30 ДамаФон.
13.00 Жањалыќтар. 14.00 "Сырѓалым".
15.00 Келбет. 16.00 "Ќызыл сарай-
даѓы т‰с". 17.00 Білгіштер бекеті.
17.50 Жањалыќтар. 18.10 Регион/10.
18.30 Новости. 18.55 "‡й болу ќиын".
19.30 Первая студия. 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Эврика! 21.00 Ново-
сти. 21.35 "Мама-детектив". 22.40
"Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 23.35 Кел-
бет. 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 "Сырты б‰тін".
8.00 Новости. 9.00 "Ѓажайып отба-
сы". 10.20 "Украденная жизнь". 11.30
"Мадхубала". 13.00 "Єлия". 14.15
Открытая студия. 15.00 "Ловушка".
16.10 "Ѓажайып отбасы". 17.30
"¦рланѓан таѓдыр". 18.30 "Мадхуба-
ла". 20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
21.00 "Ловушка". 22.10 "¦рланѓан
таѓдыр". 23.15 "Єлия". 0.15 Жања-
лыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 8.30 Другими
глазами. 9.00 Ќайырлы тањ. 10.00
Культпоход. 10.25 "Дискавери Ат-
лас". 11.30. ¤мір жолы. 12.05 ТЕD:
Таратуѓа т±рарлыќ идеялар. 13.00.
Культпоход. 14.15 Воинские искус-
ства Великой степи. 15.00 "Кμзайым
ќала" 16.00 TED: Идеи, достойные
распространения. 17.00 "Дискавери
Атлас". 18.05 Наш Казахстан. 19.30
Атакєсіп. 21.00 Первые. 22.05 Культ-
поход. 22.15 "За фасадом". 22.40 "¤з

елім". 0.00 "Кμзайым ќала".

8.00 К‰лкі базар. 8.40 Екі езу.
9.00 "Шурочка". 10.05 "Универ". 10.45
"Интерны". 11.20 "Метод "Орыстар".
12.00 Однажды в России. 13.00 М.с.
16.45 К‰лкі ойнаќ. 17.30 Ревю. 19.00
Однажды в России. 19.40 "Метод
"Орыстар". 20.20 Ревю. 20.40 "Уни-
вер". 21.20 "Интерны". 22.00 "Закон
каменных джунглей". 0.00 Х.ф. "Хан-
на. Совершенное оружие".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 Смеяться разреша-
ется. 10.00 О самом главном. 11.00
Смеяться разрешается. 12.00
"Шалѓайдаѓы оќиѓа". 13.00 "‡зілген
жапыраќтар". 15.00 "Гадалка". 15.30
Х.ф. "Фото на документы". 17.30 "Игра
навылет". 18.30 "Побег из аула".
19.10 "‡зілген жапыраќтар". 21.00
"Шалѓайдаѓы оќиѓа". 22.00 Человек-
невидимка. 23.00 "Секретные мате-
риалы". 0.00 "Ответный удар".
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жарым". 19.20 "Бєсеке". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 Сильные духом.
21.00 Итоги дня. 21.30 "Осколки".
22.30 "След". 23.15 Кμзќарас. 23.50
Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Регион/10. 10.00 Новости.
10.35 "Мама-детектив". 11.25, 12.25,
13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 11.30 Первая сту-
дия. 12.00 М.с. 12.30 Бойт±мар. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 14.00
"Сырѓалым". 15.00 Келбет. 15.30 М.ф.
16.00 "Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 17.00
Білгіштер бекеті. 17.50 Жањалыќтар.
18.10 Третий тайм. 18.30 Новости.
18.55 "‡й болу ќиын". 19.30 Бірінші
студия. 20.00 Жањалыќтар. 20.35 Па-
раллели. 21.00 Новости. 21.35
"Мама-детектив". 22.40 "Ќызыл са-
райдаѓы т‰с". 23.30 Магия природы.
0.00 Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 "Сырты б‰тін".

8.00 Новости. 9.00 "Ѓажайып отба-
сы". 10.20 "Украденная жизнь". 11.30
"Мадхубала". 13.00 "Єлия". 14.30
Такси. 15.00 "Ловушка". 16.10
"Ѓажайып отбасы". 17.30 "¦рланѓан
таѓдыр". 18.30 "Мадхубала". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"Ловушка". 22.10 "¦рланѓан таѓдыр".
23.15 "Єлия". 0.15 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 8.30 Другими
глазами. 10.10 Би єлемі. 10.25 "Дис-
кавери Атлас". 11.30 ¤мір жолы.
12.05 ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ идея-
лар. 13.00 "Культпоход. 13.30 Порт-
реты заговорили. 14.30 Єдебиет
єлемі. 15.00 "Кμзайым ќала". 16.00
TED: Идеи, достойные распростра-
нения. 17.00 "Дискавери Атлас".
18.00 Б‰гінгі ѓылым. 19.05 Тайны и
судьбы великих казахов. 19.30
Кітапхана. 20.30 Жасампаз ѓылым".
21.05 ¦лы дала батырлары. 21.35
Воинские искусства Великой степи.
22.00 Культпоход. 22.10 Ер
Жєнібектіњ 300 жылдыѓына арналѓан
патриоттыќ єн кеші. 0.00 "Кμзайым
ќала".

НТК

Выжить любой ценой.

6.00 Єзіл студио. 8.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 "Бєйбіше-тоќал". 10.00
"Поворот наоборот". 12.00 "Ералаш".
13.00 М.ф. 14.00 "К‰йеу бала". 15.00
"Бєйбіше-тоќал". 16.00 "Папины доч-
ки". 18.00 "Как я стал русским". 19.00
"Дом-весы 2". 20.00 Информбюро.
21.00 "С‰йген с±лу". 22.00 "Сен ке-
лерсіњ". 23.00 "К‰йеу бала". 00.00
"Дом-весы 2". 1.00 Х.ф. "Настоящее
преступление". 3.00 Х.ф. "Настоя-
щий канкун".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 ПроАгро. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Брат за брата". 14.00
В ладу с природой. 14.20 Новогод-
ний шоппинг-класс. 14.30 Тєуелсіз
елдіњ т±лѓалары. 15.00 "Госпожа гор-
ничная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
Тайны нашего кино. 18.00 ¤мір
аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30 ¤мір
тынысы. 20.00 РТН. 20.30 "7 пере-

дача". 21.00 "Брат за брата". 22.00
РТН. 22.30 Денсаулыќ. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.00 Территория происше-
ствий. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Легавый".
12.05 "С‰йген жар". 13.00 Ашыѓын
айтќанда. 14.00 Ж±ма уаѓызы. 14.15
Ералаш. 14.40 Угадай мелодию. 15.20
Первая помощь. 15.35 М.ф. "Снеж-
ные приключения Солана и Людви-
га". 17.20 Жди меня. 18.30 Лотерея
"Автокуш". 18.40 Поле чудес. 20.00
Новости. 20.40 "С‰йген жар". 21.40
Жањалыќтар. 22.20 "Джодха жєне
Акбар". 23.25 Точь-в-точь.

7.20 "Ќарадайы". 8.30 Жањалыќ-
тар. 9.00 "Махаббат пен μшпенділік".
10.00 "Деревенский роман". 12.00
Новости. 12.40 Наша правда. 13.50
"Шеф-2". 15.50 "Не ври мне". 17.00
"Таѓдырмен тартыс". 18.30 "Єйел
ќырыќ шыраќты". 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Наша правда.
22.40 Х.ф. "Судья".

КТК

ЕВРАЗИЯ
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Тањдау".
10.50 "Сырѓалым". 11.45 Айтуѓа оњай.
12.30 Кμњілашар. 13.00 Бірге тањдай-
мыз. 14.10 "Келін". 15.00 Єйел баќы-
ты. 16.05 "Ж‰регім сізге аманат".
17.00 Келбет. 17.30 Жањалыќтар.
17.55 "Арылу". 18.35 "Ж‰регім сізге
аманат". 19.30 Жањалыќтар. 20.20
Айтуѓа оњай... 21.05 "Тањдау". 22.00
"Келін". 22.55 Т‰нгі студияда Н. Ќоян-
баев. 23.30 Кμњілашар. 0.05 Жања-
лыќтар. 0.55 Єйел баќыты.

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Ос-
колки". 11.00 Новости. 11.10 "Сотќа
жеткізбей". 11.45 Магия кухни. 12.25
"Бєсеке". 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Семейные мелодрамы". 14.05 "Вто-
рое дыхание". 15.00 Новости. 15.10
Ойж‰йрік. 16.15 Біздіњ ‰й. 17.00
Жањалыќтар. 17.15 "След". 18.00 Тур
де Хабар. 18.30 "С‰йген жарым".
19.20 "Бєсеке". 20.00 Жањалыќтар.

20.30 Сильные духом. 21.00 Итоги
дня. 21.30 "Осколки". 22.30 "След".
23.15 Кμзќарас. 23.50 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 "Ќазаќстан 2050". 10.00
Новости. 10.35 "Мама-детектив".
11.25, 12.25, 13.55, 15.05, 17.25,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет. 11.30
Бірінші студия. 12.05 М.с. 12.30
"530:630". 13.00 Жањалыќтар. 13.30
Новости. 14.00 "Сырѓалым". 15.00
Келбет. 15.30 М.с. 16.00 "Ќызыл са-
райдаѓы т‰с". 17.00 Білгіштер бекеті.
17.50 Жањалыќтар. 18.10 Интонация.
18.30 Новости. 18.55 "‡й болу ќиын".
19.30 Первая студия. 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Элегиялыќ эсселер.
21.00 Новости. 21.35 "Мама-детек-
тив". 22.40 "Ќызыл сарайдаѓы т‰с".
23.35 Келбет. 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 "Сырты б‰тін".

8.00 Новости. 9.00 "Ѓажайып отба-
сы". 10.20 "Украденная жизнь". 11.30
"Мадхубала". 13.00 "Єлия". 14.30
Такси. 15.00 "Ловушка". 16.10
"Ѓажайып отбасы". 17.30 "¦рланѓан
таѓдыр". 18.30 "Мадхубала". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"Ловушка". 22.10 "¦рланѓан таѓдыр".
23.15 "Єлия". 0.15 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 8.30 Другими
глазами. 9.00 Ќайырлы тањ. 10.10
Заповедный Казахстан. 10.25 "Дис-
кавери Атлас". 11.30 Воинские ис-
кусства Великой степи. 12.05 ТЕD:
Таратуѓа т±рарлыќ идеялар. 13.00
Культпоход. 14.40 Литературный
клуб. 15.00 "Кμзайым ќала". 16.00
TED: Идеи, достойные распростра-
нения. 17.00 "Дискавери Атлас".
18.05 ¦лы дала батырлары. 19.05
TED: Таратуѓа т±рарлыќ идеялар.
19.30 Ученый совет. 21.20 Музей
звуков. 22.00 Культпоход. 22.10 Тай-
ны и судьбы великих казахов. 0.00
"Кμзайым ќала".

8.00 К‰лкі базар. 8.40 Екі езу.
9.00 "Шурочка". 10.05 "Универ". 10.45
"Интерны". 11.20 "Метод "Орыстар".
12.00 Однажды в России. 13.00 М.с.
16.45 К‰лкі ойнаќ. 17.30 Ревю. 19.00
Однажды в России. 19.40 "Метод
"Орыстар". 20.20 Ревю. 20.40 "Уни-
вер". 21.20 "Интерны". 22.00 "Закон
каменных джунглей". 0.00 Х.ф. "Пе-
гас против химеры".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 Смеяться разреша-
ется. 10.00 О самом главном. 11.00
Смеяться разрешается. 12.00
"Шалѓайдаѓы оќиѓа". 13.00 "‡зілген
жапыраќтар". 15.00 "Гадалка". 15.30
Х.ф. "Улыбнись, когда плачут звез-
ды". 17.30 "Игра навылет". 18.30 "По-
бег из аула". 19.10 "‡зілген жапы-
раќтар". 21.00 "Шалѓайдаѓы оќиѓа".
22.00 Человек-невидимка. 23.00 "Сек-
ретные материалы". 0.00 "Ответный
удар".

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

6.00 "Ризамын". 7.00 Информбю-
ро. 8.00 "С‰йген с±лу". 9.00
"Бєйбіше-тоќал". 10.00 "Человек-
приманка". 11.00 "Ералаш". 13.00
М.ф. 14.00 "К‰йеу бала". 15.00
"Бєйбіше-тоќал". 16.00 "Папины доч-
ки". 18.00 "Как я стал русским". 19.00
"Дом-весы 2". 20.00 Информбюро.
21.00 "С‰йген с±лу". 22.00 "Сен ке-
лерсіњ". 23.00 "К‰йеу бала". 00.00
"Дом-весы 2". 1.00 Х.ф. "Мошенни-
ки". 3.00 Х.ф. "Мысли о свободе".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Группа здоровья. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Брат за брата". 14.00
Винтаж. 14.30 Тєуелсіз елдіњ т±лѓа-
лары. 15.00 "Госпожа горничная".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Тайны на-
шего кино. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00
Жањалыќтар. 19.30 Ќылмыстыќ іс №.
20.00 РТН. 20.30 "7 передача". 21.00
"Брат за брата". 22.00 РТН. 22.30

Тайны нашего кино. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Лега-
вый". 12.00 Х FACTOR. 12.10 "С‰йген
жар". 13.10 Ашыѓын айтќанда. 14.10
"Победный ветер, ясный день".
15.30 "Судебные истории". 16.30
Давай поженимся. 17.45  Пусть го-
ворят. 18.55 "Мой близкий враг".
20.00  Новости. 20.40 "С‰йген жар".
21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джодха
жєне Акбар". 23.25 П@утina. 23.50
Х FACTOR. 0.00 Время. 0.40 "Все
сначала".

7.20 "Ќарадайы". 8.30 Жањалыќ-
тар. 9.00 "Махаббат пен μшпенділік".
10.00 "Деревенский роман". 12.00
Новости. 12.35 Диагноз. 13.15
"Шеф". 15.20 "Не ври мне". 16.30
"Таѓдырмен тартыс". 18.00 "Махаб-
бат м±њы". 19.00 "Махаббатта шек
бар ма?" 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Черный квадрат.
22.15 "Деревенский роман". 0.00
"Шеф".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

8.00 К‰лкі базар. 8.40 Екі езу. 9.30
"Шурочка". 10.05 "Универ". 10.45 "Ин-
терны". 11.20 "Метод "Орыстар". 12.00
Однажды в России. 13.00 М.с. 16.45
К‰лкі ойнаќ. 17.30 Ревю. 19.00 Од-
нажды в России. 19.40 Комеди Клаб.
20.20 Ревю. 20.40 "Универ". 21.20
"Интерны". 22.00 "Закон каменных
джунглей". 0.00 Х.ф. "Хэллбой: ге-
рой из пекла".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќымазаќ-
тар. Жасырын камера. 8.30 К‰нбас-
тар. 9.00 Смеяться разрешается.
10.00 О самом главном. 11.00 Сме-
яться разрешается. 12.00 "Шалѓай-
даѓы оќиѓа". 13.00 "‡зілген жапыраќ-
тар". 15.00 "Гадалка". 15.30 Х.ф.
"Сюрприз". 17.30 "Игра навылет".
18.30 "Побег из аула". 19.10 "‡зілген
жапыраќтар". 21.00 "Шалѓайдаѓы
оќиѓа". 22.00 Человек-невидимка.
23.00 "Секретные материалы". 0.00
"Ответный удар".

6.00 "Ризамын". 7.00 Информбю-
ро. 8.00 "С‰йген с±лу". 9.00
"Бєйбіше-тоќал". 10.00 Т.с. "Поворот
наоборот". 12.00 "Ералаш". 13.00
М.ф. 14.00 "К‰йеу бала". 15.00
"Бєйбіше-тоќал". 16.00 "Папины доч-
ки". 18.00 "Как я стал русским". 19.00
"Дом-весы 2". 20.00 Информбюро.
21.00 "С‰йген с±лу". 22.00 "Сен ке-
лерсіњ". 23.00 "К‰йеу бала". 00.00
"Дом-весы 2". 1.00 Х.ф. "Мэрия". 3.00
Х.ф. "Наемные убийцы".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Винтаж. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы.
13.00 "Брат за брата". 14.00 Группа
здоровья. 14.25 Ќылмыстыќ іс №.
14.30 Тєуелсіз елдіњ т±лѓалары. 15.00
"Госпожа горничная". 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 Тайны нашего кино.
18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 Неизведанный Казахстан.
20.00 РТН. 20.30 ПроАгро. 21.00 "Брат
за брата". 22.00 РТН. 22.30 Тайны

нашего кино. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00
Территория происшествий. 0.10 Па-
норама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Лега-
вый". 12.00 Х FACTOR. 12.10 "С‰йген
жар". 13.10 Ашыѓын айтќанда. 14.10
"Победный ветер, ясный день".
15.30 "Судебные истории". 16.30
Давай поженимся. 17.45  Пусть го-
ворят. 18.55 "Мой близкий враг".
20.00  Новости. 20.40 "С‰йген жар".
21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джодха
жєне Акбар". 23.25 П@утina. 23.50
Х FACTOR. 0.00 Время. 0.40 "Все
сначала".

7.20 "Ќарадайы". 8.30 Жањалыќ-
тар. 9.00 "Махаббат пен μшпенділік".
10.00 "Деревенский роман". 12.00
Новости. 12.40 Черный квадрат.
13.20 "Шеф-2". 15.20 "Не ври мне".
16.30 "Таѓдырмен тартыс". 18.30
"Єйел ќырыќ шыраќты". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Наша
правда. 22.40 "Деревенский роман".
0.35 "Шеф-2".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

КТК

ЕВРАЗИЯ

31 АРНА

АЛАУ7 АРНА

6.00 "Ризамын". 7.00 Информбю-
ро. 8.00 "С‰йген с±лу". 9.00
"Бєйбіше-тоќал". 10.00 "Человек-при-
манка". 11.00 "Ералаш". 13.00 М.ф.
14.00 "К‰йеу бала". 15.00 "Бєйбіше-
тоќал". 16.00 "Папины дочки". 18.00
"Как я стал русским". 19.00 "Дом-весы
2". 20.00 Информбюро. 21.00 "С‰йген
с±лу". 22.00 "Сен келерсіњ". 23.00
"К‰йеу бала". 00.00 "Дом-весы 2".
1.00 Х.ф. "Мой пёс Скип". 3.00 Х.ф.
"Могучий ветер".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Baby Гид. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Брат за брата". 14.00
Дело №. 14.10 Солнечная кухня.
14.30 Тєуелсіз елдіњ т±лѓалары. 15.00
"Госпожа горничная". 16.00 Жања-
лыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 Тайны нашего кино.
18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 ¤мір тынысы. 20.00 РТН.
20.30 Винтаж. 21.10 "Брат за бра-
та". 22.00 РТН. 22.30 Тайны нашего

кино. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Пано-
рама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Легавый".
12.00 Х FACTOR. 12.10 "С‰йген жар".
13.10 Ашыѓын айтќанда. 14.10 "По-
бедный ветер, ясный день". 15.30
"Судебные истории". 16.30 Давай
поженимся. 17.45  Пусть говорят.
18.55 "Мой близкий враг". 20.00  Но-
вости. 20.40 "С‰йген жар". 21.40
Жањалыќтар. 22.20 "Джодха жєне
Акбар". 23.25 П@утina. 23.50 Х
FACTOR. 0.00 Время. 0.40 "Все сна-
чала".

7.20 "Ќарадайы". 8.30 Жањалыќ-
тар. 9.00 "Махаббат пен μшпенділік".
10.00 "Деревенский роман". 12.00
Новости. 12.35 Главная редакция.
13.20 "Шеф". 15.20 "Не ври мне".
16.30 "Таѓдырмен тартыс". 18.00 "Ма-
хаббат м±њы". 19.00 "Махаббатта шек
бар ма?" 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Диагноз. 22.15 "Де-
ревенский роман". 0.00 "Шеф".
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8.00 Концерт. 8.35 Агробизнес.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.35
Ќазаќстан дауысы. 12.45 Ас болсын!
13.30 Єзіл єлемі. 15.20 Концерт.
17.00 Т.х. "Ќара шањыраќ". 19.30
Жањалыќтар. 20.05 ‡здік єндер.
21.00 Дара жол. 22.35 Ќ. Н±ртас
концерті. 1.00 Жањалыќтар. 1.40 К.ф.
"Сахна ж±лдызы".

7.00 Тамаша. 8.45 Бармысыњ,
бауырым? 9.30 Продвопрос. 9.55
Д.ф. "Воины мира". 10.20 Мен - чем-
пион. 10.50 М.ф. 12.20 Сказка "Бра-
тец и сестрица". 13.30 Орталыќ Ха-
бар. 14.40 Жеті єн. 16.05 ¤мір са-
баќтары. 16.40 Х.ф. "Синдбад и Ми-

нотавр". 18.35 Ду-думан. 19.45 Бе-
нефис-шоу. 21.00 Жеті к‰н. 22.00
Х.ф. "Напролом". 0.20 "Жаным".

8.00 Жањалыќтар. 8.30 М.с. 9.00
Новости. 9.35 К.ф. "Біржан сал".
12.00 Телетриптих "00.00". 13.05
Керемет ондыќ. 14.00 "Ќ±с ќанат
ѓ±мыр". 17.00 "Парыз". 18.00
"530:630". 18.30 Т.с. "Фаворский".
19.30 Элегиялыќ эсселер. 20.00 По-
лиглот: тіл - т±ѓыр! 20.30 Ажар. 21.00
Арќа-аќпарат. 21.35 Т.с. "Убить Ста-
лина". 23.35 "Парыз".

8.00 Новости. 9.00 М.ф. 9.40
Суперпапа. 10.20 М.ф. 11.00 "Мад-
хубала". 12.30 Оливье-шоу 2011.
15.25 Х.ф. "Ромео и Джульетта".

17.25 Сырласу. 18.05 Ел аузында.
18.30 "Мадхубала". 20.30 "20:30".
21.20 "¤зекті". 21.30 Концерт. 22.45
Х.ф. "Любовь с препятствиями". 1.05
Т.х. "Эфирде".

7.00 Тарих тылсымы. 8.45 Кемел
кењістік. 9.30 ¦лы даланыњ ќ±пияла-
ры. 10.45 Золотая середина. 11.30
Ѓасырлар пернесі. 12.10 ¤мір жолы.
12.45 Х.ф. "Барбаросса". 14.55 Кон-
церт. 16.20 Жансарай. 17.35 ¦лы
дала батырлары. 18.00 "Байтерек".
18.40 Х.ф. "Волчонок среди людей".
20.25 Концерт. 22.15  К.ф. "Ѓажайып
балалыќ шаѓым". 0.25 "Миссия Х".

7.40 Караоке-киллер. 8.40 Екі
езу. 9.00 Х.ф. "Перси Джексон и

похититель молний". 11.40 М.ф.
18.30 Караоке-киллер. 19.30 Екі езу.
20.20 Однажды в России. 21.00 Х.ф.
"Робокоп". 23.40 Х.ф. "Без компро-
миссов".

9.10 Орел и решка. 10.00 Страс-
ти у плиты. 10.40 Смеяться разре-
шается. 12.00 Шай ішейік. 13.00 К.ф.
"Мистер жєне миссис Кханна". 15.00
Концерт. 18.00 Айна онлайн. 19.00
ТОЙLIКЕ. 20.00 "История одного от-
ката". 22.30 Моя история. 23.00
Бокс. 0.00 Х.ф. "Анжелика, маркиза
ангелов".

6.00 Єзіл студио. 7.00 Информ-
бюро. 8.00 "С‰йген с±лу". 9.00 Х.ф.
"Три золотых волоса". 11.00 "Гото-
вим с Адель". 11.30 "Ералаш". 12.30

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК
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8.00 Концерт. 9.00 Аќсауыт. 9.30
Б‰гінгі жексенбі. 11.05 М.х. 12.50 Т.х.
"Жања ќоныс". 14.00 Намыс дода.
15.10 Г. Тергеубекованыњ шыѓарма-
шылыќ кеші. 17.00 "Ќара шањыраќ".
18.35 Єзіл єлемі. 20.00 Апта. 21.00
Ќазаќстан дауысы. 23.05 К.ф. "Жал-
ѓыз рейнджер". 1.00 Апта.

7.00 Тамаша. 8.30 Айбын. 9.00
Жеті к‰н. 10.00 Ас арќау. 10.20 Я -
чемпион. 10.50 М.ф. 12.40 Сказка
"Румпельштильцхен". 13.40 Бене-
фис-шоу. 14.50 К.ф. "Патшайым".
17.00 К.ф. "Суыќ ж‰рек". 18.30 Ќызыќ

times. 19.45 Ду-думан. 21.00 Жеті
к‰н. 22.00 Х.ф. "Посылка". 0.10 "Жа-
ным".

8.00 Єуендер єлемі. 8.30 М.с. 9.00
Х.ф. "Транссибирский экспресс".
11.30 Параллели. 12.00 "1001 исто-
рия успеха". 12.30 Сап т‰зе! 13.05
Керемет ондыќ. 13.55, 15.10, 16.55,
17.30, 18.25, 22.30, 23.55 Телемар-
кет. 14.00 А. Ќоразбаевтыњ концерті.
17.00 "Парыз". 18.00 Высота воли.
18.30 "Фаворский". 19.30 Волшебный
фонарь. 20.00 Ќазына. 20.30 Вызов.
21.00 Арќа-аќпарат. 21.35 "Убить Ста-
лина". 23.35 "Парыз".

8.00 Концерт. 9.00 Х.ф. "Ромео и

Джульетта". 11.00 "Мадхубала". 12.30
Оливье-шоу 2011. 15.20 Х.ф. "Мороз-
ко". 17.05 "Сырты б‰тін...". 17.35 Ай-
тыс. 18.30 "Мадхубала". 20.05 Той
жыры. 20.30 "20:30". 21.20 Х.ф. "Днев-
ники няни". 23.35 "Эфирде".

7.00 К.ф. "Ѓажайып балалыќ ша-
ѓым". 10.05 Наше кино. 11.10 Уче-
ный совет. 12.45 Х.ф. "Барбаросса".
14.55 Кеше ѓана. 16.05 ¤мір. Театр.
Кино. 17.30 Кемел кењістік. 18.00
"Бєйтерек". 18.45 Концерт. 20.25 Х.ф.
"Арсен Люпен". 22.35 Хореогр. ми-
ниатюра. 0.30 "Миссия Х".

7.40 Караоке-киллер. 8.40 Екі езу.

9.00 М.ф. 12.40 Х.ф. "Робокоп". 15.30
М.ф. 17.30 К‰лкі базар. 18.00 Кара-
оке-киллер. 19.05 Екі езу. 19.30 Ала
ќарѓа. 20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование. 21.10 Х.ф. "Бриджит
Джонс: грани разумного". 23.30 Х.ф.
"Охотник за пришельцами".

9.00 М.ф. "Дино". 9.10 Моя исто-
рия. 9.40 Измайловский парк. 12.00
ТойLike. 13.00 Ќараќаттыњ концерті.
15.00 Х.ф. "Чародеи". 18.00 Жан
сырым. 19.00 Шыдамныњ шегі. 19.30
Келењсіз кездесу. 20.00 Айна он-
лайн. 21.00 Один в один. 0.15 Х.ф.
"Берни".

6.00 Єзіл студио. 7.00 М.ф. 8.00
"С‰йген с±лу". 10.00 К.ф. "Кμк сал-

ќын. 12.00 "Ералаш". 12.30 М.ф.
"Синдбад – легенда семи морей".
14.30 Х.ф. "Джек Ричер". 17.30 Алдар-
аспан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
20.00 "С‰йген с±лу". 22.00 Фильм-
концерт "Звездные итоги года". 00.00
Х.ф. "Монстро". 3.00 Х.ф. "Нелегаль-
ная студия".

7.00 М.ф. 9.30 Киноклуб. 10.00
Новогодний шоппинг-класс. 10.20
Baby Гид. 10.50 В ладу с природой.
11.10 Неизведанный Казахстан.
11.30 Солнечная кухня. 12.00 Про-
Агро. 12.30 РТН Подробности. 13.20
Винтаж. 14.00 Є. Бейсеуовке арнал-
ѓан кеш. 16.00 Ж±лдыз-топ. 17.00
"Госпожа горничная". 20.30 "7 пере-
дача". 21.00 ¤мір тынысы. 22.00 Б.
Исмаиловтыњ сєн ‰лгілері. 0.00 При-
ют комедиантов.

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

К.ф. "Кμк салќын". 14.30 "Фартовые
деньги". 15.00 М.ф. "Синдбад - ле-
генда семи морей". 17.00 Х.ф. "Дрян-
ные девчонки". 19.00 Фильм-концерт.
22.00 "С‰йген с±лу". 00.00 Х.ф. "Джек
Ричер". 3.00 Х.ф. "Невидимый цирк".

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 В ладу с природой. 10.00
Маленькие путешествия по большо-
му краю. 10.20 Денсаулыќ. 10.50
Группа здоровья. 11.10 Киноклуб.
12.00 Г.Вицин. Отшельник. 14.00
"Ќыздар-ай". 16.00 ПроАгро. 16.30
¤мір тынысы. 17.00 "7 передача".
17.30 Ж±лдыз-топ. 18.30 ¤мір тыны-
сы. 19.00 Ќылмыстыќ іс №. 19.30
Baby Гид. 20.00 РТН Подробности.
20.50 Винтаж. 21.30 Солнечная кух-
ня. 22.00 Неизведанный Казахстан.
22.30 Є. Бейсеуовке арналѓан кеш.
0.00 Панорама недели.

6.00 "Єскери альбом". 6.30 Т.х.
"Дознаватель". 8.20 П@утina. 8.50
Жањалыќтар. 9.00 Смак. 9.40 Х.ф.
"Полцарства за любовь". 11.45 Фаб-
рика грез. 12.10 "Єйел сыры...". 13.20
101 кењес. 13.45. Караоке такси. 14.25
П@утina+. 15.20 Х.ф. "Дочь за отца".
20.00 "Первая программа". 20.30 Х
FACTOR. 22.00 Кешкі кездесу. 23.30
Х FACTOR. 0.00 Т.с. "Метод".

7.05 Х.ф. "Ты - мне, я - тебе". 8.40
КТК ќоржынынан. 9.20 Ж‰рекжарды.
10.00 Концерт. 12.00 Новости. 12.45
Наша правда. 13.40 Х.ф. "Иван Васи-
льевич меняет профессию". 16.00 Шан-
шар. 17.30 ТойBestStar. 19.00 Біздіњ
концерт. 20.00 "Єйел ќырыќ шыраќты".
21.00 Сверхъестественные. 22.00 Дру-
гая правда. 23.05 "Я стесняюсь своего
тела". 1.00 Х.ф. "Новогодний киллер".

6.00 "Єскери альбом". 6.30 "Доз-
наватель". 8.05 П@утina. 8.30 Жања-
лыќтар. 8.45 Воскресные беседы.
9.00 Здоровье. 10.10 Х.ф. "Я подарю
себе чудо". 12.00 Єн дария. 13.05
Кешкі кездесу. 14.35 Х FACTOR. 16.30
Х.ф. "Если ты не со мной". 21.00
Аналитика. 22.00 П@утina+. 23.05 Єн
дария. 0.10 "Метод".

7.05 М.с. 8.00 КТК ќоржынынан.
9.20 Х.ф. "Свадьба". 11.30 "Судья".
15.50 Дорога домой. 16.10 КТК-да
Ќабатов. 17.50 ТойBestStar. 19.20
"Єйел ќырыќ шыраќты". 20.30 Экспе-
римент. 21.00 Портрет недели. 22.30
Х.ф. "Однажды в Новый год". 0.30 "Я
стесняюсь своего тела".

ОЛ К‡НДЕРДІЊ ¤ШПЕС ДАЊЌЫ

¤мірі оныњ μнеге
Майдангер Телѓара Єбенов  90 жаста

¤з ортасына, бала-шаѓасына,
аѓайын-туысына, соњынан ерген
±рпаѓына ‰лгі болѓан анамыз-
дыњ бауыры, асќар  таудай на-
ѓашымыз Єбенов Телѓара ме-
рейлі 90 жасќа толѓалы отыр.
Торќалы тоќсан жасќа толар на-
ѓашымыздыњ μмір жолы біз ‰шін
μнеге.  1943 жылы бар болѓаны
18 жасында Отан ќорѓауѓа аттан-
ѓан ел азаматы жалындаѓан жас-
тыќ шаѓын жауын-шашынныњ,
ќаќаѓан аяздыњ, отќа оранѓан
орманныњ ортасында μткізген.
Жас та болса басына т‰скен
ќиыншылыќты  наѓыз азамат ре-
тінде ќабылдай білген солдат
екінші д‰ниеж‰зілік соѓыста
ауыр жараќат та алѓан. Наѓашы-
мыздыњ с±рапыл соѓыстан елге аман оралуына соњынан ерген
жалѓыз ќарындасы Баќытжамалдыњ тілегі себеп болѓан шыѓар.

Телѓара Єбен±лы соѓыстан елге аман оралѓаннан кейін єскери
комендатурада, Ќостанай ауданында байланыс бμлімінде кμп
жылдар бойы ќызмет етті. 1950 жылы отау ќ±рып, ж±байы екеуі
алты бала тєрбиелеп μсірген. Б±л к‰нде немере, шμбере с‰йіп,
тамырын терењге жайѓан саялы бєйтерекке айналды. Наѓашымыз
мектеп оќушыларымен, студенттермен кездесу сєттерінде, бейбіт
к‰нніњ мањыздылыѓын айтып отырады. Соѓыс ардагері с±рапыл
жылдар ќасіреті туралы естеліктер айтќанда даусы дірілдеп, тол-
ќып, терењ к‰рсінеді. Таѓдырдыњ сынаѓынан μткен  наѓашымыз-
дыњ келбетінен ±стамдылыќ, кμркем мінез, ерік-жігер, тμзім мен
шынайылыќты ањѓарамыз. Ол кісініњ сμйлеген сμзінен μнегелі
тєрбиеніњ самалы соѓып, ж‰регімізге н±р ќ±йѓандай болады. Ана-
мыз ¦лы Отан соѓысыныњ ардагері Єбенов Телѓараныњ ќарында-
сымын деп маќтанса, біз жиеніміз деп маќтанамыз. Ќазаќта "Бала-
ныњ жаќсы болуы наѓашыдан" деген маѓыналы сμз бар. Б±л к‰ндері
ардагердіњ жалѓыз ќарындасынан туѓан жиендерініњ  бірі бала
оќытып, ±стаз атанып ж‰рсе, енді бірі єкім ќызметін атќарып ж‰р.

1925 жылы 17 желтоќсан к‰ні д‰ниеге келген наѓашымыз ќазір
Затобол ауылыныњ т±рѓыны. Тоќсанныњ тμріне μнегелі μмірімен
алшањ басып жетіп отыр. Анамыздыњ бауыры, біздіњ еркелеп ке-
лер наѓашымыз Телѓара Єбен±лын туѓан к‰німен шын ж‰регіміз-
бен ќ±ттыќтап, аппаќ кμњілімізбен деніне саулыќ, отбасына аман-
дыќ, ±рпаѓына бірлік пен береке тілейміз.

Анашымныњ аяулы аѓасысыњ,
Біз ‰шін б±л μмірде дара шыњсыњ.
Жиеніње жылы ж‰збен ќарайлайсыњ,
Сондыќтан арќа с‰йер наѓашысыњ.
Бар жаќсыны тілейміз бір басыња,
Тењейміз μзіњізді асќар шыњѓа.
Отбасыњныњ шаттыѓы асып-тасып,
Ќ±шаќтауѓа келейік біз ќасыња.

Аќ тілекпен: ќарындасы Баќытжамал Ж‰сіпбекова,
жиендері: Илеуовтар, Байќадамовтар, Насыровтар,

Ќойшындар, Ќалиевтар, Ж‰сіпбековтар отбасы жєне жиен
немерелері мен шμбелері.

Ќостанай ќалалыќ мешітінде діни сауат ашу
курсы ашылды. Б±л игі бастама бір жаѓынан, діни
білімге жол ашса, екіншіден, жастардыњ дєст‰рлі
емес, μзге де жат аѓымдар жайлы т‰сінігін ќалып-
тастырады.

Ќазаќстан м±сылмандары діни басќармасыныњ
Ќостанай облысыныњ μкіл имамы  Баќытбек
Тєжімбет курстыњ екі айѓа созылатындыѓын айт-
ты.  Облыстыњ єр ауданынан бір топ жастар
жиылды. Оларѓа барлыќ жаѓдай жасалѓан: оќу
тегін, к‰ніге ‰ш мезгіл тамаќ жєне т‰рлі оќулыќтар
беріледі.

Ќалалыќ мешіттіњ бас имамы Шоќан ќажы
Ємірхан оќу баѓдарламасымен таныстырып, ке-
лушілерді єдеп, білім, Ислам ќ±ндылыќтары ту-
ралы біраз мєліметтермен таныстырды. Алдаѓы
уаќытта екі ай бойы мешіт жамаѓатын иман н±ры-
мен сусындатып,  Ќ±ран єліппесі, имандылыќ те-
орияларыныњ алѓышарттары оќытылатынын атап
μтті.

– Ќазаќстанда діни оќу-аѓарту ж±мыстары енді
ќолѓа алынып келеді. Б±л сауат ашу курсы елді
мекендердегі имамдарымыздыњ білімін арттыруѓа
да септігін тигізеді. Араб тілінен дєріс ж‰ргізіледі.

ИМАНДЫЛЫЌ ИІРІМДЕРІ

Ќасќырбай
       ЌОЙШЫМАНОВ

Діни сауат ашу курсы ашылды

М±ныњ барлыѓы Алла Таѓаланыњ асыл дінін, оныњ
ќ±ндылыѓын жастарѓа насихаттау ‰шін ќолѓа
алынѓан. Бастама бойынша, єуелі, он адам діни
курстан μтеді, – деді Шоќан ќажы Ємірхан.

Шара соњында Маќс±тхан Ш‰лен±лы аќсаќал:
"Мешіт ќызметкерлерініњ дін жолындаѓы атќарып
жатќан бастамасына береке, облыс т±рѓындары-
на Алла айнымас иман, ќайырлы білім нєсіп етсін!"
– деп батасын берді.

Суретті т‰сірген Баѓдат Тμлебай.

Міне, осындай атпен Арќалыќ
ќаласындаѓы "Золотой ключик"
бμбекжай-балабаќшасында
кμркемсазды мерекелік ертењгілік
болып μтті.

Балабаќшамыздыњ барлыќ
топтарында жас ерекшеліктеріне
ќарай ±лттыќ мерекемізге таќы-
рыптыќ тєрбие саѓаттары ±йым-
дастырылды. "Ќуыршаќ" тобы
балдырѓандарыныњ ќатысуымен
єзірленген "Тєуелсіздік – ел
тірегі!" атты кμркем сазды мере-
келік ертењгілікте кішкене бала-
лар μздерініњ єн-билері мен та-
маша таќпаќтарынан шашу
шашты.

"Тєуелсіздікті ќалай т‰сі-
несіњ?"– деген с±раќтарымызѓа
б‰лдіршіндеріміз  ењ алдымен
Елбасымыз Н±рс±лтан Назар-
баев, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ рєміздері туралы айтып,
жауап берді. Ал, ертењгілікте  б‰л-
діршіндеріміз туѓан жерлеріне,

"Тєуелсіздік – ел тірегі!"

Отанына, Мемлекеттік Рємізде-
ріне деген айрыќша ќ±рметтерін
кμрсетіп, жаттаѓан таќпаќтарын,
єндерін айтты. Балабаќшадан
мол тєлім-тєрбие алып, ±лттыќ
μнердіњ нєрімен сусындап μсіп
жатќан  балапандарына ќызыѓа
ќараѓан ата-аналар да мереке-

ге деген кμњілдерін, ыќыласта-
рын  ±лттыќ ойында кμрсетті.
Белсенді атсалысты. Алѓыста-
рын жеткізіп, ризашылыќтарын
білдірді.

А. Ж‡СІПБЕКОВА,
Ж. МЄУЛЕНОВА.

Арќалыќ ќаласы.
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 ЌР ¦лттыќ Банкініњ Ќостанай
филиалы микрокредиттік ±йымда-
рын ќайта тіркеу ‰шін аз ѓана уаќыт
ќалѓанын хабарлайды. Ќазаќстан
Республикасыныњ "Микроќаржы
±йымдары туралы" Зањнамасыныњ
31 бабыныњ 1 тармаѓына сєйкес,
коммерциялыќ емес микрокредиттік
±йымдарды ќоспаѓанда, микрокре-
диттік ±йымдар 2016 жылѓы 1
ќањтарѓа дейінгі мерзімде Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањдарына
сєйкес мемлекеттік ќайта тіркелуге
жатады. Осы тармаќта белгіленген
талаптар саќталмаѓан жаѓдайда,
микрокредиттік ±йымдар Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарына
сєйкес ќайта ±йымдастырылуѓа не
таратылуѓа жатады.

Коммерциялыќ емес микрокре-
диттік ±йымдар 2016 жылѓы 1
ќањтарѓа дейінгі мерзімде ќайта
±йымдастырылуѓа не таратылуѓа
жатады.

Ж±мыс істеп ж‰рген  микрокре-
диттік ±йымдар 2016 жылдыњ 1

Микроќаржылыќ ±йымдарды
есептік тіркеу – ЌР ¦лттыќ Банкімен
кμрсетілетін мемлекеттік ќызмет бо-
лып табылатынына ќосымша назар
аударамыз. Аталѓан ќызмет ЌР
‡кіметініњ 2015 ж. 09.02. "ЌР
‡кіметініњ  2013  ж. 18.09. Мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметтер
тізілімін бекіту туралы" № 983 ќаулы-
сына μзгертулер енгізу туралы" №45
ќаулысымен ЌР ¦лттыќ Банкініњ
мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
тізіліміне енгізілген.

ЌР ‡кіметініњ 2013 ж. 31.12.
№1567 ќаулысымен ЌР ¦лттыќ
Банкініњ мемлекеттік ќызмет стан-
дарты бекітілген – "Микроќаржылыќ
±йымдарды есептік тіркеу".

Стандартќа сєйкес, мемлекеттік
ќызмет Ќазаќстан Республикасы
¦лттыќ Банкініњ аумаќтыќ филиалы-
мен, сонымен ќатар www.egov.kz
"электрондыќ ‰кімет" веб-порталы
арќылы ж‰ргізіледі.

ЌР ¦лттыќ Банкініњ
Ќостанай филиалы.

ќањтарына дейін μз ќызметінде мик-
роќаржы ±йымдары туралы Зањныњ
31 бабыныњ 4 тармаѓында кμздел-
ген нормаларды басшылыќќа ала-
ды.

Есептік тіркеуден μту ‰шін, мик-
роќаржылыќ ±йым μзініњ орналас-
ќан жері бойынша Ќазаќстан Рес-
публикасы ¦лттыќ Банкініњ филиа-
лына микроќаржылыќ ±йымдар ту-
ралы Зањныњ 14 бабыныњ 1 тарма-
ѓымен кμзделген  ќ±жаттарды ќоса
белгіленген нысандаѓы μтінішті ±сы-
нады.

Практикалыќ кμмек алу, сонымен
ќатар, микроќаржылыќ ±йымдарды
есептік тіркеуге ќатысты барлыќ
с±раќтар бойынша, ќаржы ±йымда-
рын баќылау жєне ќаржылыќ ќыз-
меттерін т±тынушылардыњ ќ±ќыќта-
рын ќорѓау бμлімініњ мамандарына
келесі телефон нμмірлері бойынша
хабарласа аласыздар: 8-714-2-53-
27-89, 53-31-11. Мекенжайы: Ќоста-
най ќ., Баймаѓамбетов кμшесі, 195
‰й, 322-кабинет.

Бєйтерегім –
тірегім еді...

  "...Жаќсы ќасиет наѓашыдан ж±ѓады"

Халыќ ‰шін жаралѓан жанѓа алыс-жаќын-
ныњ бєрі бірдей. Желтоќсанныњ 23-ші ж±лды-
зында 56-ѓа толатын азаматтыњ асылы, шуаѓы
т‰гіл кμлењкесініњ μзі к‰н шапаѓындай кμпке
тμгілетін – наѓашым Баќытжан Маѓз±м±лыныњ
адамгершілігі кμпке аян. Жылда оныњ отба-
сында  мєре-сєре болып арќа-жарќа тойлай-
тын біз, биыл ќалайша?.. "Ќалайшадан" кейінгі
кμп н‰кте кμњіл μксігі, ањсауы. Єйтсе де, Сеніњ
есіміњ    "Ойып жаздым атыњды, К‰н бетіне
Кавказдыњ!" – деп, Шота Руставели айтќандай,
μзіњніњ шапаѓатыњды кμріп, ќайырыњнан нєр
алѓан барша аѓайынныњ кμкірегіне ойып жа-
зылѓаны аныќ.

Соныњ бірі – біз, Досымбаевтар єулеті  Тμленияз Єли±лы бала-
лары. Єкеміз бен анамыздан ерте айрылѓан біз сегізіміз наѓашым-
ныњ арќасында алдымыз немере с‰юге де жарап ќалдыќ. ¤з бала-
ларынан бір мысќал да кем т±тпай μсіріп, бізді ж±байы Нєзираш
Сардарбек ќызы екеуі єрќайсысымызѓа енші беріп, отау тіктірді.
Кешегі ел алањ болѓан 90-шы жылдардан бастап μз кμшінен ќал-
дырмай ертіп ж‰ріп бір-бір ‰й ќылды.

Бірде-бір ќазаќ ќоныстанбаѓан Кировка ауылын ќазір жайлап
отырѓан армян  Андрей Новосардян отбасынан бастап Аќкμл, Шилі,
Бестау ќазаќтары наѓашыммен ере келіп, оныњ ќолдауымен б‰тін
бір ел болды. Сен жасаѓан ауыл мектебіне демеушілік, оќушыла-
рѓа арнап салдырѓан автобус аялдамасы, ауыл асханасы т.б. ел
ќажетіне жараѓан игілікті істер мен ќайырымдылыќтар Ардаќты
наѓашы, сеніњ артыња ќалдырѓан ‰лгі-μнегењ. Оны ел – к‰ні кеше
орны толмайтын Сеніњ ауыр ќазањныњ жаназасында кμрсетті.

Сен атќарѓан азаматшылыќ ар ісіњніњ бєрінде де, μзіњмен ќоса
ж‰ретін жењгем Нєзираштыњ маѓан жєне б‰кіл аѓайынѓа жасайтын
ибалы ќызметі, тєрбиесі.  Сен салѓан жолдыњ жалѓасындай, Кμке!
Жаныњ жайсањ Сеніњ иманыњ кμркем, топыраѓыњ жењіл екені
ш‰бєсіз, μйткені, Сен кμп батасымен ѓ±мыр кешкен дара жанныњ
бірісіњ! Аумин!

..Биікте едіњ ала алмас ќанат тыным,
Мерт болдыњ-ау таппай-аќ таѓат шыњын.
Б‰гін ќайта кμтердім есіміњді,
¤зімніњ сезіп, ќорѓансыз ќалѓанымды.
Кμњілге жылу сепкенсіњ,
¤шпейді бейнењ пєк сеніњ.
¤зіњді с‰йдік бєріміз,
Бізді де с‰йген μзіњдей!

 Ќарындасыњ Єсел Тμлениязќызы Досымбаева.
 Федоров селосы.

Микрокредиттік ±йымдардыњ басшылары мен
ќ±рылтайшыларыныњ назарына

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз-20!Ќ±ттыќтаймыз-20!Ќ±ттыќтаймыз-20!Ќ±ттыќтаймыз-20!Ќ±ттыќтаймыз-20!
21 желтоќсан к‰ні баламыз – Дидар Айбек-

ќызы ЫБЫРАЕВА 20 жасќа толды. Туѓан к‰ніњ –
тμл мерекењ, ќуанышыњ. Біз сені осы мерекењмен
ќ±ттыќтаймыз! Баќытты бол! Ж‰зіње шаттыќ пен
к‰лкі ‰йіріліп, кμл бетіне μрнек салѓан аќќудай ба-
ќыт бесігінде ќуанышты серік етіп, тербеле бер.
¤мірдіњ бар жаќсылыѓын тілейміз!

Кμктемніњ к‰лімдеген к‰ні болшы,
¤мірдіњ шешек атќан г‰лі болшы,
Ќуанышты, кμњілді μмір с‰ріп,
¤мірде ењ баќытты жандардыњ

бірі болшы!
Ќ±ттыќтаушылар:
        ата-анасы, бауырлары.

Ќостанай облысы МАЭС  15.12.2015 ж. ±йѓаруымен  «Компания Ерлан»ЖШС-
не  ќатысты оњалту рєсімін ќолдану туралы азаматтыќ іс ќозѓалды. БИН
000840000404.

Мына мекенжайѓа хабарласуѓа болады: Ќостанай ќ., Байт±рсынов кμш., 70.

Определением СМЭС Костанайской области от 15.12.2015 г. возбуждено
гражданское дело по заявлению ТОО «Компания Ерлан» о применении реа-
билитационной процедуры. БИН 000840000404.

Обращаться по адресу г.Костанай, ул. Байтурсынова, 70.

"Ќостанай облысы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесі,
110000, Ќостанай ќаласы, Єл-Фа-
раби дањѓылы, 66, аныќтама ‰шін
телефондар: 8 (7142) 575-071, 575-
062 (факс), электрондыќ мекен-
жайы: e.popova@kostanay.gov.kz
"Б" корпусыныњ бос мемлекеттік
єкімшілік лауазымына орнала-
суѓа конкурс жариялайды:

Облыс єкімі аппараты талдау
бμлімініњ бас маманы (2016 жыл-
дыњ 15 шілде аралыѓында бала
к‰тімі жμніндегі демалыс кезењі-
не)  (Д-4 санаты) лауазымдыќ жа-
лаќысы ќызмет атќарѓан жылда-
рына байланысты  71751 тењгеден
96735 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Облыс єкімі аппаратыныњ баќылау-
ында т±рѓан ќ±жаттарды жетекшілік
ететін басќармалардыњ, департа-
менттердіњ, комитеттердіњ,
бμлімдердіњ, уаќытында орындауын
баќылау; ќажетті бастапќы матери-
алдарды дайындау, ж‰йелеу, ќоры-
ту, бекітілген істер номенклатурасы-
на сєйкес іс ж‰ргізуді ж‰зеге асыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Жоѓары білім. Єлеуметтік ѓылым-
дар, экономика жєне бизнес (эконо-
мика, менеджмент, есеп жєне аудит,
д‰ниеж‰зілік экономика, мемлекеттік
жєне жергілікті басќару), ќ±ќыќ (зањ-
тану).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талап-
тардыњ біріне сєйкес болуы тиіс:

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі екі
жылдан кем емес;

3) жоѓары оќу орындарынан
кейінгі білім баѓдарламалары бойын-
ша Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті жанындаѓы білім беру
±йымдарында мемлекеттік тапсы-
рыс негізінде немесе шетелдіњ жо-
ѓары оќу орындарында Шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі респуб-
ликалыќ комиссия бекітетін басым
мамандыќтар бойынша оќуды
аяќтауы;

4)  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, "Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Президенті туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ кон-
ституциялыќ зањын, "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жем-
ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",

"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтініштерін
ќарау тєртібі туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарын; осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан–
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы №06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымѓа орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан єрі
- Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін  ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы
Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес
нысанда толтырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшiр-
мелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21
желтоќсанда № 6697 болып тіркел-
ген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтиже-
лерімен тестілеуден μткені туралы
ќолданыстаѓы сертификат (немесе
нотариалды куєландырылѓан кμшір-
месі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап
10 ж±мыс к‰н ішінде "Ќостанай об-

лысы єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесіне мына мекенжай бойын-
ша: Ќостанай ќаласы, Єл-Фараби
дањѓылы, 66, ±сынылуы ќажет.

Азаматтар жоѓарыда санама-
ланѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада ор-
наластырылѓан ќ±жаттарды ќолма-
ќол тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жатта-
рын электрондыќ т‰рде хабарланды-
руда кμрсетілген электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар, ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу
басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні
б±рын кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар, оны "Ќостанай облысы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесінде,  олардыњ єњгімеле-
суге жіберілуі туралы хабарлау
сєтінен бастап 5 ж±мыс к‰ні
ішінде μтеді.

Конкурстыќ комиссиясы ж±мы-
сыныњ ашыќтыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа жол беріледі.

Конкурстыќ комиссиясыныњ оты-
рысына байќаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат де-
путаттарыныњ, Ќазаќстан Республи-
касыныњ зањнамасында белгіленген
тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурстыќ  ко-
миссиясыныњ отырысына ќатысу
‰шін т±лѓа єњгімелесуді μткізудіњ  бас-
талуына бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін
кешіктірмей Ќостанай облысы єкімі
аппаратыныњ кадрлармен ж±мыс
бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа
Ќостанай облысы єкімі аппаратыныњ
кадрлармен ж±мыс  бμліміне жеке
басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін,  ±йымдарѓа  тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќала-
рын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓыстарын (єњгімелесу
μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі,
т±рѓын орын-жайын жалдау, т±ру,
байланыстыњ барлыќ т‰рлерін пай-
далану) μз ќаражаты есебінен
ж‰ргізеді.

ОЌИЃА

Есірткіні сμмкелеп тасыѓан...
Ќостанайлыќ полицейлер

37 келі марихуана мен 18 келі
гашишті тєркіледі. Есірткініњ
м±ндай ірі партиясын облысќа
Жамбыл облысыныњ екі т±рѓыны
єкелген. К‰діктілер Лисаков
ќаласында ќолѓа т‰сті.

15 желтоќсан к‰ні ОІІД есірткі бизнесі-
не ќарсы к‰рес басќармасыныњ ќызмет-
керлері жедел-іздестіру шарасыныњ ба-
рысында ќалада екі жолаушысы бар
таксиді тоќтатты. Кμлікті тінту кезінде по-
лицейлер скотчпен оралѓан екі сμмкені
ашып ќараѓан еді, олардыњ ішінен есірткі заты табылды. Сараптама
есірткініњ марихуана мен гашиш екенін кμрсетіп берді. Тергеу шара-
сыныњ барысында к‰діктілердіњ Рудный ќаласында т±рып жатќан
б±рын сотталѓан ж±мыссыз азаматтар екені белгілі болды. Аталмыш
факті бойынша ќылмыстыќ іс ќозѓалып, соталды тергеуі ж‰ргізілуде.

Мереке к‰ндері облыста бір жол-кμлік
оќиѓасы болды.

15 желтоќсан к‰ні "Алматы-Екатеринбург" ав-
томобиль жолыныњ 2097 шаќырымында Станци-
онное селосына жаќын жерде "Киа-Спортейдж"
автокμлігініњ ж‰ргізушісі ќарањѓыда жолды белгі-
ленбеген жерден кесіп μтпек болѓан ж‰ргіншіні
байќамай ќалып, соѓып кетті. Ж‰ргінші єйел ауыр
жараќат алып, ауруханаѓа т‰сті.

Облыста μткен "Ќ±ќыќ тєртібі" жедел-алдын алу
шарасыныњ барысында полицейлер ќозѓалыс
ќауіпсіздігіне баса назар аударды. Полицейлер
жылдамдыќты шамадан тыс асырудыњ 28 фактісін,
ќозѓалыстыњ ќарсы бетіне шыѓып кетудіњ 1 фактісін
аныќтады. 29 ж‰ргізуші кμлік ж‰ргізіп келе жатып
±ялы телефонмен сμйлескені ‰шін єкімшілік
жауапкершілікке  тартылды. Операция μткен бір к‰н-
де  мас болып кμлік ж‰ргізген 23 ж‰ргізуші ±сталды.

Ж‰ргіншіні соѓып кетті
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Хамитбек 
 МҰСАБАЕВ

Бижамал Бектепбергено-
ва әжеміз – Тасты ауылдық 
округінде тұрады. 1905 жылы 
туған. Тәуелсіздік мерекесі 
қарсаңында 110 жасқа келді. 
Бұл кісі жастайынан бейнетті 
басынан кешірген үш заман-
ның куәгері. Әжей  ақ патша 
дәуірін, кеңестік-коммунистік 
кезеңді және Тәуелсіздік за-
манын басынан кешірген кей-
уана! Жалғыз ұлы Аяпберген 
Нұранов ерте қайтыс болып 
кетті. Ол «Тасты» совхозын-
да жұмыс істеген еді. Бүгінде 
әжей сол Аяпбергеннің баласы, 
өзінің немересі Серік Нұранов-
тың қолында өмір сүріп жатыр. 
Келіні Дүйсенкүл Ошақбайқы-
зы – Үрпек ауылының перзенті. 
Осы ауылдың белгілі ақсақалы 
Ошекеңнің баласы. Серік пен 
Дүйсенкүл әжейді алақандары-
на салып, аялап бағуда. 

Бижамал әжей Серік пен 
Дүйсенкүлден 5 шөбере сүйіп 

отыр. Осы 5 баланың үлкені 
Дулат, одан соң Дәурен, Азамат, 
Зәуре мен Сәуле. Азамат – Аста-
на қаласындағы теміржол кол-
леджін бітіріп, осы салада жұ-
мыс жасауда. Қалған балалары 
да өмірден өз орындарын алған. 

Бижамал әжей өміріне риза. 
– Жалғыз ұлым Аяпберген 

дүниеден ерте өткенімен оның 
балалары мені ешкімнен кем 
қылмай бағып-қағып отыр. 
Алланың бұл бергеніне де мың 
шүкір! Ата-бабам армандаған 
Тәуелсіздікті мен 86 жасымда 
көріп, содан бері оның жемісін 
жеудемін. Ғұмырды құдай бе-
реді деген ғой. Осы рас шығар 
деп ойлаймын. Әйтпесе, менің 
көрген бейнетім аз емес. Бала 
жасымнан аш-жалаңаштықты 
көрдім. Одан Совет үкіметі ор-
наған соң тағы да бейнеттен 
бас көтермедім. Бар рахатты 
Тәуелсіздігімізді алғаннан соң 
көріп отырмын. Алла тағала 
Қазақстанымызға және қазақ 
халқына, Елбасымызға бақыт-
ты, баянды жетістіктер берсін! 

Халқымыз әлемдегі дамыған 
30 ел түгілі 10 елдің қатарында 
болсын! – деп тілеймін. Оған 
жеріміздің байлығы жеткізері 
анық. Жер бетінде қазақтай 
мейірбан, ақкөңіл халық аз 
болар. Менің бар тілегім – 
халқымның әлемдік деңгейде-
гі алып мемлекет құруы! Бұған 
есі бар адам күлуге тиіс емес. 
Біздің жеріміз қандай алып 
болса – еліміз де сондай алып. 
Демек, алпауыт мемлекет бо-
ламыз деуге құқымыз бар. Алла 
тағала халқымызға ұлы мемле-
кет болуды нәсіп етсін! – дейді 
Бижамал Бектепбергенқызы.

Ауданымыз бойынша ең ұзақ 
жасап отырған әжейге барша 
аманкелділіктердің тілері – зор 
денсаулық пен бақытты өмір!

СУ Р Е Т Т Е :  Б и ж а м а л 
Бектеп бергенқызы.

Қасқырбай 
 ҚОЙШЫМАНОВ

Қостанай құрылыс колледжін-
де қазақтың ұлы ақыны Абай 
Құнанбайұлының 170 жылдығы-
на арналған бірқатар шаралар 
ұйымдастырылды. Биыл аты 
аталған техникалық және кәсіптік 
білім беру мекемесі «Абай оқула-
ры» байқауын тұңғыш рет өткізді. 
Колледж директоры Арман Шәм-
шин  шараның маңыздылығына 
тоқталды.

– Әдебиет сүйер қауым үшін, 
біз үшін, жанымызға жақын бір 
есім бар. Ол – Абай. Қазақтың бас 
ақыны туралы сөз болғанда ойы-

мызды жүйелеп, сөзімізді сал-
мақтап, саралап аламыз. Абай 
шығармашылығы жастардың 
білімді, отансүйгіш болып өсуі-
не ерекше әсер етеді. Әркімнің 
де рухани әлемін байытып, ой-
өріс терін кеңейтеді. Студенттер 
ұлы ақынның туындыларын жете 
білуі қажет деп ойлаймын. «Абай 
оқулары» байқауы студенттердің 
ақындық қасиетін, жыр жаттау 
қабілетін, сонымен қатар дауыс 
шеберліктерін шыңдай түседі, – 
деді Арман Жақанұлы.

«Абай оқулары» сахналанған 
көрініспен басталды. Бала 
Абайдың ғылым-білімге деген 
ізденісін, әдебиетке деген тал-

пынысын колледж студенттері 
шебер бейнеледі. 

Бірінші кезең – «Өлең сөздің 
патшасы, сөз сарасы». Мұнда 
қатысушылар Абайдың қара сөз-
дерінің мағынасын ашып, өлең-
дерін жатқа оқыды. Әділқазылар 
Ғалымжан Орынбаев пен Дина 
Нұрғалиеваның орындау шебер-
лігін жақсы бағалады. «Көңілім 
әнді ұғады» аталымы бойынша 
облысымызға танымал жас әнші 
Мәдина Жазықбаева бірінші 
орынға ие болды. Сондай-ақ, 
Әділ Жақыпов та Абай әндерін 
нақышына келтіре орындады. 
Үшінші кезеңде студенттердің 
ақындығы бағаланды. Олар 
авторлық өлеңдерінде ұйқас 
сақтау ға жоғары мән беріпті. Жас 
ақындардың ішінде өз өлеңдерін 
мәнерлеп оқыған Ақжол Балта-
баев пен Жамбыл Қожановтар 
көрермендердің ыстық ықыла-
сына бөленді. 

Қостанай құрылыс колледжін-
де студенттердің қалалық  және  
оқу орны ішінде  ұйымдасты-
рылған мәдени  шараларға  қаты-
сып,  өз  мүмкіншіліктерін  кеңінен  
пайдалануға ерекше көңіл бөлініп 
келеді. Ұлы ойшылдың асыл сөз-
дерін жас ұрпақ санасына сіңіру 
үшін «Абай оқулары» байқауын 
жыл сайын өткізу жоспарда бар 
дейді колледж директоры.  

КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК

Сегіз жыл  
күткен жеңіс!

Қасқырбай 
 ҚОЙШЫМАНОВ

Облыста қамкөңіл жандарды салауатты өмір салтын қалып-
тастыруға шақырып, олардың қабілетіне қарай спорт түрлерімен 
айналысуына жағдай жасау қолға алынған. Осылайша мүмкіндігі 
шектеулі жандар қандай да бір кәсіппен айналысып, алдарына 
мақсат-мүдде қояды. 

Қостанайда есту қабілеті нашар және естімейтін балаларға ар-
налған спорт мектебі бар. Оқу бағдарламасына бірінші сыныптан 
бастап шағын-футбол сабағы қосылған. Мектеп жанынан құрылған 
футбол командасы жақында есту қабілеті төмен спортшылардың 
арасында өткен ҚР чемпионатының жеңімпазы атанды. 

Бұл біріншілікке Қазақстанның барлық облыстарынан іріктелген 
он бір құрама қатысты. Доп додасына түскендердің арасындағы 
ең жас команда – Қостанай облысы. Жерлестер бұған дейін Қыр-
ғызстанда өткен шағын футбол жарысынан олжалы оралған-ды. 
Дегенмен, барлық күшті ҚР чемпионатына салдық дейді ойыншы-
лар. Себебі, дәстүрлі біріншіліктің алтыны, осымен сегізінші жыл 
бұйырмай келеді.

Қостанайлықтар алғашқы ойында Атырау құрамасын 13:0 
есебімен ойсырата ұтты. Ал екінші кездесуде жетісулық ұжымның 
қақпасына жауапсыз он доп соқты. Жартылай финалда Семейден 
келген спортшылар да қостанайлықтардан өз қақпаларына жеті гол 
жіберіп алды. Екінші топтан үздік шыққан «Қарағанды» командасы 
жартылай сында Алматы облысын жеңді. Сөйтіп, үздікті анықтау 
үшін Қостанай мен Қарағанды облыстары кездесті.

Ойын ширақ басталды. Жергілікті команданың шабуылшысы Ан-
дрей Данин есеп ашса, артынша кеншілер қаласының спортшылары 
теңестіріп кетті. Бірақ, қостанайлық Руслан Шыңғысбек бірден төрт 
гол соғып (покер), сегіз жыл күткен жеңісті алып келді. Нәтижесін-
де, Руслан турнирдің үздік ойыншысы атанды. Оның өнеріне қазақ 
футболының ардагері Вахид Масудов жоғары баға берді. 

– Жігері жасымаған қайсар жандардың алдағы уақытта да та-
маша табыстарға жететініне сеніміміз зор. Сондықтан өз тарапы-
мыздан қолдан келген жағдайдың бәрін жасап, олардың шеберлік-
терін шыңдай беруді жалғастыра бермекпіз. Мемлекет басшысы да 
халықтың отыз пайызын бұқаралық спортқа тарту керектігі жайлы 
да ұдайы айтып келеді емес пе, – деді спорт жанашыры Құсайын 
Кәткенов.

Осы чемпионатта нәтижелі ойын өрнегін көрсеткен тобылдық 
бес ойыншыға «ҚР спорт шебері» атағы берілді. Олар Қазақстанның 
шағын футбол құрама командасына шақырту алды.

Асыл сөзді іздесең...

ТӘУЕЛСІЗДІК – ТУЫМЫЗ

110 жыл жасаған 
жүрек
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