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Ќостанайда  "Атамекен" ¦лттыќ
кєсіпкерлер Палатасы президиуы-
мыныњ тμраѓасы Тимур Ќ±лыбаев-
тыњ ќатысуымен кењейтілген отырыс
болып μтті. Б±ѓан дейін еліміздіњ он
екі μњірінде μткен мањызды шара
барысында Тобыл тμсіндегі мемле-
кеттік баѓдарламаларды ж‰зеге

Отандыќ μнімніњ μрісі кењейеді

К¤КТЕМ К‡НІ – ЖЫЛЃА АЗЫЌК¤КТЕМ К‡НІ – ЖЫЛЃА АЗЫЌК¤КТЕМ К‡НІ – ЖЫЛЃА АЗЫЌК¤КТЕМ К‡НІ – ЖЫЛЃА АЗЫЌК¤КТЕМ К‡НІ – ЖЫЛЃА АЗЫЌ

Кμктем – шаруалар ‰шін ќарбалас шаќ.
Мал тμлдетіп, дала ж±мыстарына єзірлену
ауылдаѓы аѓайынныњ ќашандаѓы айнымас
міндеті. Ќостанай ауданына ќарасты

Айбек
        КЄДІР¦ЛЫ

"Заречный" тєжірибе-μндірістік
шаруашылыѓыныњ диќандары  т±ќым себу
науќанына ќызу дайындалып жатыр.
Серіктестікте 15 жылдан бері механизатор
болып ењбек ететін Ќайрат Оспанов пен
слесарь Ермек Есекеевтер к‰ні бойы

тракторлар мен тырмаларды жμндеп-

жасќайды. Тєжірибелі мамандар техника

атаулыны к‰ні б±рын саќадай сай етпек.

Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

2-бет

Айбек
        КЄДІР¦ЛЫ

ЗАМАНА

асыру, индустриаландыру картасын
дамыту жєне кєсіпкерлік саланы ілге-
рілету туралы ќадау-ќадау мєселе-
лер ќаралды.  ЌР ¦лттыќ кєсіпкер-
лер палатасыныњ басќарма тμр-
аѓасы Абылай Мырзахметов єлемді
жайлаѓан ќаржы даѓдарысына
ќарамастан  екінші бесжылдыќта
атќарар шаруа жеткілікті екендігін
айтты. Мєселен, ‰стіміздегі жылы
елімізде индустриаландыру картасы
шењберінде 40 мега-жоба єзірлен-
бек. Оѓан ќандай салаларды ќос-
ќан жμн? М±ны облыстыќ єкімдік
жергілікті кєсіпкерлік палатасымен
бірлесе отырып жоспарлауы тиіс.
"Ќандай сала болмасын елдіњ эко-
номикалыќ даму кμрсеткішіне
елеулі серпін беретін іргелі жоба бо-
луы керек",  – деп атап кμрсетті ол.

Рас, б‰гінде єлемдік ќаржы саяса-
тындаѓы д‰рбелењ Ќазаќ еліне де
оњайѓа тиген жоќ. Ресей рублініњ
ќ±нсыздануы отандыќ μнімдерге μз
кедергісін келтірді. Дайын тауарды
μткізу м±њѓа айналып т±р. М±ныњ
бєрі айналып келгенде елдегі μнім
μндіруші кєсіпорындардыњ ж±мысына
салќынын тигізбей ќоймайды. Сон-
дыќтан ‡кімет ќолдан келгенше отан-
дыќ μнімдерге басымдыќ беріп отыр.

– Єрине, кез келген салада
шешімін к‰ткен мєселе аз емес.
Оларды ж‰йелі т‰рде шешуге уаќыт
биігінен ќарайтын мезгіл жетті,– деді
облыс єкімі Н±ралы Садуаќасов, –
Біз осы жылдарда 27 жобаны ж‰зе-
ге асырдыќ. Облыста ж‰зде-
ген жања кєсіпорындар ашы-
лып, ж±мыс істеп жатыр.
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"Атамекен" ¦лттыќ кєсіпкерлер μњірлік
Палатасыныњ жанындаѓы іскер єйелдер
Кењесініњ алѓашќы отырысы болды.

Б‰гінде ¦лттыќ Палата алдында т±рѓан мањыз-
ды міндеттердіњ бірі – нєзік жандыларды кєсіпкер-
лікке кμптеп тарту жєне оларды кєсіби т±рѓыдан
дамытып, ќызметін μсіру. Іскер єйелдер Кењесі ќыз-
келіншектерді бизнеске келтіру арќылы ќоѓамдаѓы
гендерлік кμрсеткіштіњ дењгейін жаќсартуды
кμздейді.

Жалпы, облыста 450 000-ден астам єйел-аза-
матшалар есепте болса  соныњ тоќсан мыњнан
астамы ѓана μзін-μзі ж±мыспен ќамтып отыр.
Кμбісініњ жеке кєсіптері бар. "Дегенмен, б±л да

аздыќ етеді, – дейді Кењес м‰шелері, –  Нєзік жан-
дылар шаѓын жєне орта кєсіпкерлікпен неѓ±рлым
кμбірек айналысса, соѓ±рлым ж±мыссыздыќ дењ-
гейі тμмендейді. Б±л ќоѓамныњ  ±сыныќты орта то-
бын ќалыптастыруѓа сеп болмаќ".

Негізі, єйелдердіњ жеке кєсіптерін ашуѓа ќар-
жылыќ сауаттылыѓыныњ жетіспеуі, зањдыќ аспек-
тілердіњ орындалу талабын мењгермегендіктері
кедергі. Сондыќтан, бизнесті жања бастамаќќа бел
буѓан єйелдер ‰шін оќыту курстарын ашып, оѓан
алыс ауылдарда т±ратын нєзік жандыларды тарт-
са нєтижелі болар еді деген ой айтты отырысќа
ќатысушылар.

Кєсіпкерлікке енді ден ќойып жатќан ќыз-келін-
шектерге бизнесті дамыту ‰шін  аќпараттыќ ќол-
дау жасап, т‰рлі кењестер беру де артыќтыќ ет-
пейді. Ал шаруасы μрге домалаѓан єйел-кєсіпкер-
лер ‰шін шетелдік єріптестерімен тыѓыз ќарым-
ќатынас орнатуѓа ќатысты бμлек баѓдарлама
ж±мыс істейді. Онда єркім μзі μндірген μнімдерін
экспорттау мєселесі бойынша тиімді ±сыныстар
кμрсетілген

"Атамекен" ¦лттыќ кєсіпкерлер Палатасыныњ
жања бастамасына ќазаќстандыќ єйелдер бел-
сенді т‰рде ќолдау білдіреді деген сенімдемін",–
дейді ¦КП тμралќасы тμраѓасы хатшылыѓыныњ
жетекшісі Лєззат Рамазанова.

СУРЕТТЕ: ¦КП тμралќасы тμраѓасы хатшы-
лыѓыныњ жетекшісі Лєззат Рамазанова.

Жања бастама
        жандана т‰спек

ШАЃЫН ЖЄНЕ ОРТА КЄСІПКЕРЛІК

1-бет
Біраќ тау-кен μндірісініњ

кμлемі азайды. Тек  машина
ќ±растыру саласында да

проблема аз емес. Осыны ескеру
керек. Бєсекеге тμтеп беретін μнім
μндіру  ‰шін ‡кіметтік шаралар
ќажет. ¤ндіріс саласын сауыќтыруѓа
мемлекет 20 млрд.тењге бμлді. Ол
лизингтік тєсілмен берілетін болды.
Кμршілес Ресейде автомашина
μндірісін жандандыруѓа 5
млрд.рубль субсидия бμлу туралы
шешім ќабылданды. Б±л экономика-
лыќ одаќќа м‰ше елдер арасындаѓы
бєсекелестікті к‰шейтеді. Сондыќтан,
осы біздіњ елге де ш±ѓыл шешім
ќажет. Б±л ќазаќстандыќ экономи-
ка секторына елеулі ыќпал етер еді.

Отырыста ќостанайлыќ кєсіпкер-
лер μздерін толѓандырѓан мєселе-
лерді кμтеріп, ¦лттыќ кєсіпкерлер
Палатасыныњ жетекшілерінен
жєрдем с±рады.  Бизнес μкілдерініњ
барлыќ μтініштеріне ќ±лаќ асќан
Тимур Ќ±лыбаев айтылѓан ±сыныс-
тарѓа ќатысты тиісті шаралар ќабы-
былданатындыѓын айтты.

– Отандыќ μнімдерді ќолдау
т±рѓысында айтарым, біздегі μнім

μндіретін кєсіпорындар μз істерін
жандандыра т‰суі керек. Жања ќон-
дырѓылар сатып алып, ж±мысты
μнімді етіп ‰лестіргендері жμн. За-
ман соны талап етеді. Б±ѓан мемле-
кет те м‰дделі. Сондыќтан ‡кіметте
±заќ мерзімді несиелер беру ќарас-
тырылѓан. Елде "Агробизнес-2020"
баѓдарламасы бар.  Сіздер μз ±сы-

ныстарыњызды айтыњыздар, біз баѓ-
дарламаныњ кейбір т±сын μзгертуге
дайынбыз,– деді Т.Ќ±лыбаев.

СУРЕТТЕ: кењейтілген оты-
рыстан кμрініс.

Суретті т‰сірген
Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Отандыќ μнімніњ
μрісі кењейеді

Айбек
       КЄДІР¦ЛЫ

Курскіден жеткен
марапат

Мереке ќарсањында Ќостанай автокμлік колледжініњ
кітапханасында ¦лы Отан соѓысыныњ ардагері
Григорий Олейникке Ресей ардагерлер одаѓыныњ
атынан "Курск шайќасына 70 жыл" мерейтойлыќ
медалі берілді. Майдангерге кμрші мемлекеттен жеткен
медалді "Ќайсар" єскери-патриоттыќ клубыныњ
жетекшісі Анатолий Бадерин салтанатты т‰рде табыс
етті.

М±нан кейін майдангер колледж студенттерімен кездесіп, оларѓа
с±рапыл соѓыс к‰ндерінен сыр шертті. Єрине, Курск шайќасы – Екінші
Д‰ниеж‰зілік соѓыс кезіндегі ењ ауыр, шиеленіске толы ±рыстыњ бірі.
1943 жылдыњ шілде, тамыз айларында ќырыќ тєулікке созылѓан отты
к‰ндер оѓан кує болѓан Григорий Олейниктіњ есінен кетпейді. Отан
‰шін кеудесін оќќа тμсеген батырымыз сол Курск шайќасы кезінде
ауыр жараланѓан екен. Єрмен ќарай майдан шебінде ж‰руге жара-
маѓан соњ, оны сол арада єскери басшылыќ елге жібереді.

Соѓыстан оралѓан соњ Федоров ауданында мектепте сабаќ беріп,
он тμрт жылдан кейін Ќостанай ќаласына келіп, Ќостанай педагоги-
калыќ колледжінде зейнетке шыќќанша студенттерге тєлім-тєрбие
беріп, б‰гінде μзінен тараѓан ±рпаќтарынан 6 немере, 8 шμбере с‰йіп
отырѓанын маќтанышпен жеткізді.

Басќосуда студент-жастар ¦лы Отан соѓысына ќатысќан С.Бай-
маѓамбетов, И.Сьянов, Б.Момыш±лы, М.Мєметова, Є.Молдаѓ±лова,
М.Ѓабдуллин, Т.Бигелдинов ќатарлы кеудесін оќќа тосќан боздаќта-
рымызды бір минут ‰нсіздікпен еске алды. Шара барысында "Ќай-
сар" єскери-патриоттыќ клубы м‰шелерініњ Жењіс туралы патриот-
тыќ єндері айтылып, "¦лы жењісті ±лыќтау єр азаматтыњ парызы" –
деп, ардагерге келгені ‰шін алѓыстарын білдірді.

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

Ќала єкімі  Ѓ. Бекм±ха-
медов пен ќалалыќ арда-
герлер кењесініњ тμраѓасы
К. Аќан ¦лы Отан соѓысы-
ныњ ардагерлеріне Елба-
сы Жарлыѓымен ¦лы
Жењістіњ 70 жылдыѓына
арналып шыѓарылѓан ме-
рекелік медальдарды та-
быс етті.

 М±ндай ќ±рметке ал-
ѓашќы лекте ќаладаѓы 6
соѓыс ардагері Тамара Пу-
цыкина, М±ратќали Кама-
л±лы, Федор Романенко,
Федко Яков, Владимир Бу-
шуев, Тоќай Єбжановтар
ие болды. Ардагерлерге
мерекелік медальдармен
ќоса т±рмыстыќ техника-
лар тарту етілді.

 М±нан μзге ќала аймаѓында
290 тыл ардагері т±рады. Таяу
к‰ндерде мерекелік медалдар
оларѓа да салтанатты т‰рде тап-
сырылады деп к‰тілуде.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Мерекелік
медальдар

тапсырылды

 Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: Мерекелік ме-
дальдардыњ тапсырылу сєті.

Суретті т‰сірген автор.

 Єулиекμл ауданыныњ
Калинин негізгі мектебінде
бастауыш сыныптар
арасында "Жігіт с±лтаны"
байќауы болып μтті.

"Таныстыру", "Жігітке жеті μнер
де аз", "Бєрекелді, сайыпќыран",
"Кμкірегі ояу, кμзі ашыќ", "Маќал-
мєтелдердіњ жалѓасын тап" деген

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

Жеткіншектер жарысќа т‰сті
бес бμлімнен т±ратын б±л сайыс-
та барлыќ талаптарды орындап,
тапсырмалардан с‰рінбей μткен
1 сынып оќушысы Теміртай Темір-
лан "Жігіт с±лтаны" атанды.
Байќау соњында барлыќ ќатысу-
шылар арнайы грамотамен жєне
сыйлыќтармен марапатталды.

– Жалпы, балаѓа жаќсы ќасиет-
тер мен єдептерді жасынан
‰йретіп, тєрбиелеу ќажет. Б‰гінгі
байќауды да біз осы сайысќа

ќатысќан жеткіншектердіњ ±лты-
мыздыњ салт-дєст‰рін біліп, ой-
саналарын жетілдіріп, шыѓарма-
шылыќ ќабілеттерін оятып, бо-
лашаќќа сеніммен ќадам баса
алатын азаматтар, ќазаќтыњ на-
мысшыл жігіттері болып μссін
деген ниетпен μтікізіп отырмыз,
– дейді Калинин негізігі мек-
тебініњ тарих пєнініњ м±ѓалімі
Сєния Сєулебаева.

Єулиекμл ауданы.
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"Мыњмен жалѓыз алысќан..."
Ќостанай ќ. Облыстыќ тарихи-μлкетану м±ражайында ±лы

аќын Абай Ќ±нанбаевтыњ туѓанына 170 жыл толуына орай "Абай
– поэзия патшасы" атты єдеби-кμркемдік кеш μтті. Кешке
жергілікті аќындар, студенттер ќатысты. "Мыњмен жалѓыз алыс-
ќан..." аќынныњ артында ќалдырѓан мол м±расы, μмір жолы жай-
ында сμз ќозѓалды. Оныњ жырлары, ќара сμздері мєњгілік мєн-
маѓынасын жоѓалтпаќ емес.

Алимент тμлемегені ‰шін ќамауѓа  алынды
Ќарасу. ¤з балаларын тєрбиелеуден бас тарќан ата-аналар мен

алимент тμлемей ж‰ргендердіњ ќатары да толыѓуда. Осыѓан бай-
ланысты аудандыќ прокуратура борышкерлерді зањмен бел-
гіленген жауапкершілікке тарту  ж±мысын  к‰шейтуде. Ќ±зырлы
орган алимент тμлемей ж‰рген В. атты азаматќа ќатысты
єкімшілік іс ќозѓады. Аудандыќ сот ‰кімімен борышкер єкімшілік
ќ±ќыќ б±зушылыѓы ‰шін кінєлі деп танылып, ќамауѓа алынды.

 Ардагерге ќ±рмет
Науырзым. Жењістіњ  70  жылдыѓы  ќарсањында аудандыќ

жастар  бастамалары  жаќсы  істі  ќолѓа  алды. Жастар "Ќаза
тапќандарды ±мытпаймыз, тірі жандарды ардаќтаймыз" акция-
сын ±йымдастырды. ¦лы Отан соѓысыныњ ардагерлері: И.Золин,
А.Исниязов А.Ахмет±лы, С.Китебаев, Ќ.Н±рханов, Ќ.Жєдік±лы
‰йлерініњ б±рышына "Б±л ‰йде ¦лы Отан соѓысыныњ ардагері
т±рады" деген таќта ілді.

Ыстыќ су тоќтайды
Ќостанай ќ. Алдаѓы мамыр айында облыс орталыѓы ыстыќ су-

дан ажыратылады. 11 мамырдан басталатын ќысым сынау ‰ш
аптаѓа жалѓасады. Б±л туралы "Ќостанай жылу-энергетикалыќ
компаниясы" МКК бас инженері Н.Беляк хабарлады. Айтуынша,
єзірге ыстыќ судыњ дєл ќай к‰ні ажыратылатыны белгісіз. Аныѓы,
егер ‰ш тєулік бойы орташа ауа температурасы 10 градус жылы-
лыќты кμрсеткен жаѓдайда ќала ‰йлеріне ыстыќ судыњ берілуі
тоќтатыла бастамаќ.

Жања ќызмет
Облыста. Халыќќа ќызмет кμрсету орталыќтарынан берілетін

мекен-жай аныќтамасын енді ±ялы телефоныњыз арќылы алуы-
њызѓа болады. Орталыќ мамандары осындай жањалыќ енгізіп
отыр. Заманауи ќалта телефоны, смартфондардыњ кμмегімен
ѓаламторѓа кіріп, GooglePlay жєне AppStore арќылы egov.kz ќыз-
метін ќолдануѓа болады. "ХЌКО" РМК директорыныњ орынба-
сары И.Калиночкина айтуынша, ќазіргі уаќытта ±ялы телефон
арќылы 50-ден астам электронды ќызмет кμрсетілуде.

 Єлеуметтік салаѓа ќолдау
Таран. Аудандыќ єкімдік пен "Варварин" АЌ арасында єлеу-

меттік-экономикалыќ єріптестік жμнінде меморандумѓа ќол ќой-
ылды. Енді μнеркєсіп єлеуметтік жобаларды ќолдау ‰шін 35 млн.
тењге бμлді. Ќаражат ауданныњ білім жєне денсаулыќ саќтау са-
ласын ныѓайтуѓа баѓытталмаќ. Интернатты жμндеуге 29 млн. тењ-
ге, аудандыќ ауруханадаѓы стоматологиялыќ кабинетке ќажетті
ќ±рылѓыларѓа 4,5 млн. тењге ж±мсалмаќ. Сонымен ќатар 1.5 млн.
тењгеге Асенкритовка селосында балаларѓа арналѓан алањќай са-
лынады.

– Сєуір айыныњ басында барлыќ
аудан-ќалалардан алынѓан мєлімет-
тер бойынша μњірдегі сайлаушылар
саны – 544153 адам. Дегенмен б±л
єлі наќты сан емес. Сайлау μтетін
к‰нге дейін б±л аќпаратќа μзгеріс
енуі м‰мкін. Себебі, 10-25 сєуір ара-
лыѓында азаматтар μздерініњ сай-
лау учаскелеріне келіп, тізімнен аты-
жμнін тексерулеріне болады. Егер
ол тізімде жоќ болса, онда комис-
сия м‰шелеріне куєлігін кμрсетіп,
тізімге алынады. Егер азаматтар
сайлау μтетін к‰ні басќа жаќќа ке-
тетін болса, алдын ала учаскеге
келіп, баратын жерін кμрсетеді жєне
сайлау к‰ні барѓан μњірінде дауыс
бере алады. Сайлау ‰рдісінде μзгеріс
жоќ. Азаматтар 26 сєуір к‰ні тањер-
тењгі 7 мен кешкі саѓат 20.00 ара-
лыѓында учаскелерге келіп, бола-
шаќ президентке тањдау жасайды.

Ќазір μњірімізде саяси науќанды
баќылаушы ретінде ЕЌЫ¦-ныњ Де-
мократия институттары жєне адам

ќ±ќыќтары жμніндегі бюросыныњ екі
μкілі ж‰р. Наурыз айыныњ 26 к‰ні
Елордамызда аталѓан ±йымныњ мис-
сиясыныњ ашылуы μтіп, еліміздіњ єр
μњіріне ±заќ мерзімді екі баќылау-
шыдан жіберілді. Ќостанайѓа нау-
рыздыњ аяѓынан бір айлыќ мерзімге
келген баќылаушылардыњ бірі Катя
Рейнхольцпен жолыѓудыњ сєті т‰сті.

– Катя ханым, μзіњіздіњ сай-
лау науќанында атќаратын
міндетіњіз жайлы айтып бер-
сењіз.

– Біз сайлаудыњ μткізілуі ЕЌЫ¦
принциптеріне жєне халыќаралыќ
демократиялыќ сайлау ‰лгісіне
сєйкестігін, сондай-аќ, мемлекет зањ-
намасына сєйкестігін баќылаймыз.
Саяси ‰гіт-насихат ж±мыстарыныњ
ж‰ргізілуі, сайлау зањнамасыныњ іс
ж‰зінде ќолданылуы, БАЌ-пен бай-
ланысын, сайлау комиссияларыныњ
жєне басќа да мањызды мемлекеттік
ќ±рылымдардыњ ж±мысы, сонымен
ќатар талас туатын жаѓдайда оныњ

САЙЛАУЃА  БАРУЃА
ДАЙЫНСЫЗ  БА?

шешілуі м±ќият зерттеледі. Сай-
лау процесін баќылау барысын-
да мемлекеттік органдар, саяси
партиялар μкілдерімен жєне
‰міткерлермен  кездесу ќ±зыры-
мызѓа жатады. Ќоѓамдыќ жєне
халыќаралыќ ±йымдар, БАЌ
μкілдерімен кездесулер μткізіледі.
Сайлау μтетін к‰ні ќысќа мерзімдік
баќылаушылар сайлау учас-
кесініњ ашылуын, дауыс беруді,
дауыс санауды жєне жалпы нєти-
жені баќылайды.

– Келгеннен бері μњірді
араладыњыздар ба? Ай-
маѓымыздыњ саяси нау-
ќанѓа дайындыѓын ќалай
баѓалайсыз?

– Облыстыќ сайлау комиссия-
сыныњ ж±мысымен таныстыќ. Ќа-

зір аймаќтыњ аудан-ќалаларына
барып, олардыњ дайындыќ ж±-мыс-
тарын баќылап ж‰рміз. Б±ѓан дейін
Лисаков, Рудный ќалаларында бол-
дыќ. Ал б‰гін (14 сєуірді айтады –
автор) ¦зынкμл ауданына ба-рып
келдік. Єзірге сайлау зањына ќайшы
ешќандай μрескелдіктер байќаѓан
жоќпыз. ‡гіт ж±мыстары ойда-
ѓыдай. Кμше бойларында канди-
даттардыњ насихат шараларына ќа-
тысты аќпарат параќшалары, бан-
нерлер ілінген, БАЌ арќылы да ‰міт-
керлер туралы мєліметтер берілуде.

– Сіз б±ѓан дейін елімізде
немесе басќа да шет елдер-
де μткен сайлау науќанда-
рына баќылаушы ретінде
ќатыстыњыз ба?

– Ќазаќстанѓа осымен ‰шінші рет
келіп отырмын. Б±ѓан дейін Аќтμбе,
Павлодар облыстарында болдым.
Басќа мемлекеттерге келсек, 2012
жылѓы жєне былтырѓы Украинада
μткен сайлауларда баќылаушы мис-
сиясын атќардым.

– Сырт кμз ретінде Ќазаќ-
станныњ дамуы жμнінде,
оныњ  халќы  жайлы  жеке
ойыњызды білгіміз келеді?

– Ќазаќстан ењ алдымен т±раќ-
тылыќты саќтап отырѓан мемлекет.
Ал елдіњ экономикасыныњ μсуі, ІЖ¤
артуы статистикалыќ жаѓынан
кμршілес республикаларѓа ќараѓан-
да кμш ілгері. Мемлекеттіњ басты
ќ±ндылыѓы – оныњ халќы μздерін
ќауіпсіз сезінеді. Адамдар μте ќара-
пайым, ќонаќжай, ашыќ екен. Міне,
осыѓан ќарап-аќ, ќазаќстандыќтар-
ды сайлау ќ±ндылыѓын баѓалайтын
халыќ деп есептеуге болады.

– Єњгімењізге рахмет!

 Ескерткіш таќта жањаруда
Ќарабалыќ. ¦лы Жењіс мерекесініњ ќарсањында аудан орта-

лыѓындаѓы ескерткіш таќтаны жμндеу ж±мыстары басталды.
Аталмыш таќта ¦ОС-да ќаза тапќан боздаќтарѓа арналѓан. М±нда
236 майдангердіњ есімі жазулы. Ќайта ќалпына келтіру ж±мыс-
тарынан соњ ескерткіш таќтаѓа жањадан тоѓыз боздаќтыњ есімі
ќосылмаќ.

Ќыдырбек
         ЌИЫСХАН¦ЛЫ

Елімізде кезектен тыс Президент сайлауыныњ μтуіне
кμп ќалѓан жоќ. Республиканыњ барлыќ μњірлері
науќанѓа ќызу дайындалып жатыр. Біздіњ облысымыз
да саяси бєсекеге єзірлік ‰стінде. Ќазір аймаѓымызда
847 учаскелік сайлау комиссиясы бар. Оларда 6076
комиссия м‰шесі ж±мыс істеуде. Яѓни, єр учаскеде
жеті адамнан. 6 сєуірден бастап олардыњ барлыѓы
ж±мыстарына кірісіпті. ¤ткен жылы комиссия м‰шелері
жањадан бекітілгендіктен, оларѓа арнайы дєрістер
оќытылуда. Б±л туралы облыстыќ сайлау
комиссиясыныњ тμрайымы Антонина Маркова
хабарлады:

САЙЛАУ – 2015

Елімізде 1-сєуірден бастап
єскерге шаќыру науќаны
басталды. Биыл ќарулы
к‰штер ќатарын 30 мыњѓа
жуыќ азамат толыќтырады
деп жоспарланып отыр.
Олардыњ 12 мыњнан астамы
єскерге 30 маусымѓа дейін
аттанбаќ. Єскери науќанныњ
алѓашќы к‰ндерінде Рудный
ќалалыќ ќорѓаныс бμліміне
жастар кμптеп келуде.

Єскерге шаќырудыњ биылѓы
талаптары ќатањ. Отан алдын-
даѓы  борышын μтеуден жалтар-
ѓандар миллиондап айыпп±л
тμлейді немесе темір торѓа тоѓы-
тылуы м‰мкін. Б‰гінде ќалалыќ

Єскери ќызмет –
Отан алдындаѓы міндет

ќорѓаныс бμлімінде ж±мыс
ќауырт. Ќызу ќарбалас. К‰ніне
50-ге тарта азамат єскерге шаќы-
рылуѓа ниет білдіруде.

– Биыл Ќорѓаныс министр-
лігініњ  басшылыѓы ќойѓан тап-
сырмаларѓа сєйкес, келісімшарт
бойынша єскери ќызметшілер
мен  мерзімді  єскери  ќызмет
жауынгерлерініњ араќатынасы
80 мен 20 пайызды ќ±райтын бо-
лады. Былтыр б±л араќатынас 70
пен 30 пайызды ќ±рады, – дейді
ќорѓаныс бμлімініњ ж±мылдыру
дайындыѓы бμлімшесініњ бас-
тыѓы Денис Новожеев.

Статистикаѓа с‰йенсек, єскер
ќатарына тепсе темір ‰зетін, мо-
ральдыќ-психологиялыќ даяр-
лыѓы  μте жаќсы 6-7 азаматтыњ

1-і ѓана шаќырылады екен. Сон-
дыќтан ќорѓаныс бμлімініњ ал-
дында т±рѓын жауапкершілік ж‰гі
ауыр. Б‰гінде болашаќ жауын-
герлердіњ даярлыѓын 10 маман
егжей-тегжейлі тексеруде. Ќатањ
тексеріс жастардыњ бойындаѓы
кейбір мєселелерді аныќтауѓа
м‰мкіндік бермек.

Баѓалаудыњ барлыќ кезењдері
бойынша сєтті μткен азаматтар
Ќорѓаныс министрлігініњ бірќа-
тар єскери бμлімдерінде, ¦ЌЌ
шекара ќызметінде, Ішкі істер
министрлігініњ ¦лттыќ ±ланында,
Мемлекеттік к‰зет ќызметі мен
Республикалыќ гвардия ќата-
рында Отан алдындаѓы єскери
борышын μтемек.

Рудный ќаласы.

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ
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Єн оѓыланымен Арќалыќта,
"Меніњ Ќазаќстаным" пойызы бір
к‰нге аялдаѓанда кездестік,
ж‰здестік. Биылѓы ќањтарда
78-ге  толып кеткен екен.
Бет єжіміне ќарап ќырыќтардаѓы
жігіт аѓасы дерсіз. Жіптіктей киінген
ж±ќалтањ кісі, ж‰зі жылы, адамды
баурай кететін аурасы сезіліп т±р.
К‰ндіз-т‰ні дамыл кμрмей ж‰ріп
20 жыл бойы бірде-бір рет ќызмет
демалысын пайдаланып курортќа
немесе демалыс орнына
бармастан тер тμккен кісі дегенге
сенбейсіз.

– Н±рѓали аѓа,  заманныњ бет алы-
сы жμнінде не айтуѓа болады?

– Алдымен, болашаќтаѓы істейтін
ісімізді баѓамдап алѓанымыз жμн. Бо-
лашаќта атќаратын ж±мысымызды,
одан ќалды келер ±рпаќќа ‰лгі болар
іс жасауды  ойластыру керек. Сол
±рпаќќа берер тєлім-тєрбие мєселесі,
±лттыќ  ќ±ндылыќтардыњ  ќ±дыретін
арттыруды басты назарда ±стаѓан жμн.
Шет елдерге назар салып ќарасаќ,
оларда саясат мыќты. Єр баѓыт μз
аудиториясын іздеп, жанталасып жа-
тыр. Ал біз б±л жаѓынан шет ќалып
жатырмыз. К‰нде м±ндай баќытты
кезіміз бола бермейді. Бір к‰німіз бір
к‰німізге ±ќсамайды. Бала-шаѓамызды
бесіктен бастап, сол ер жетіп кеткенге
дейін тєрбиелеуіміз керек. Жєне алыс
шалѓайдаѓы ауылдардыњ да мєдение-
тін арттырып, ондаѓы жастарѓа м‰м-
кіндіктер жасау керек. Жастарымыз
болашаќта мемлекетімізге ‰лес ќосар
азаматтар болып μсу ‰шін бар жаѓдай-
ды жасау керек деп ойлаймын.

– Сіз μткен ѓасырда, басќа ж‰йе,
Ќонаев заманында танылѓан адам-
сыз.

– ¤ткен заманѓа  тас лаќтырмаймын.
Ќаласаќ та, ќаламасаќ та  ол – тарих.
Ал  Димекење келсек, меніњ есімнен
кетпейтін бір  сєт бар. Ќонаев зейнет-
керлікке шыќќаннан соњ жиі ж‰здесіп
ж‰рдік. Себебі мені танитын аѓайын,
алыс-жаќындаѓы ж‰зтаныс-замандас-
тар маѓан арнайы келіп, Димекењмен
жолыќтыруды с±райтын. Ал мен ол
кісімен шетелге сапарлас кездеріммен
таныстыѓым болѓан. Осыны кμбісі
біледі,  μтініш жасайды. Бір жолы осын-
дай кездесулерден кейін Димекењмен
оњаша  ќалдыќ. Аз-кем єњгімеден ба-
рып: "Н±рѓали, мен сені т‰сінбедім", –
деді. Апырай не істеп ќойдым деп ќапе-
лімде к‰тпеген сауалдан ќобалжып
кеттім. Сонда Димекењ: "Мен  басшы
ќызметінде ж‰ргенімде екі рет ќабыл-
дауымда болдыњ. Не ќызмет, не ‰й
с±рамадыњ. Не деген адамсыњ? Ауыл-
дан шыќќан ќойшыныњ баласысыњ.
Арќа с‰йер ешкіміњ жоќ. Сеніњ осы
к‰йге жету ‰шін ќалай ќиналѓаныњды
шамалаймын. Біле білсењ, меніњ алды-
ма кіргенніњ кμбі ‰й с±райтын. Ешкімніњ
меселін ќайтармадым. Бала-шаѓасы
бар адам солардыњ ертењін ойлауы ке-
рек. Єрбірден соњ олардыњ материал-
дыќ жаѓдайын жаќсартып беру сеніњ
міндетіњ!" – деді. Єкемнен естімеген,
єкем айтпаѓан сμзді айтты. Кезінде ал-
дынан μткен мыњ-мыњдаѓан адамныњ
ішінен меніњ жаѓдайым есінде ќалѓа-
нына тањќалдым. Сосын тосын к‰йден
шыѓу ‰шін ќалжыњдаѓан болып: "Диме-
ке, меніњ ет-жаќын достарымныњ
кμбіне ќызмет беріп, бастыќ еттіњіз.

ОРАЙЛЫ ЄЊГІМЕ

(Ќазаќстан  Республикасыныњ халыќ єртісі, Мемлекеттік  жєне  Ќазаќстан жастар Одаѓы сыйлыќтарыныњ,
бірнеше халыќаралыќ байќаулардыњ лауреаты, єнші-профессор Н±рѓали Н‰сіпжанов пен "Ќостанай тањы"
газетініњ Директор-Бас редакторы, Ќазаќстанныњ  Ќ±рметті жорналисі  Жан±заќ Аязбековтыњ с±хбаты)

Меніњ жаѓдайыма солар ќарасар деп
сендім", – дедім. Димекењніњ сол бір сμзі
есіме т‰ссе, єлі к‰нге дейін толќып ке-
тем…

– Н±реке, кезінде ќазаќ μнерініњ
небір майталмандармен замандас,
сырлас болдыњыз. Олардыњ ќай
ќасиеті ќ±нды-ќастерлі?

– Ќазаќ театр μнерініњ т±њѓыш ірге-
тасын ќалаушылардыњ бірі, опера  єн-
шісі, халыќ єртісі Ќ±рманбек Жандар-
беков аѓамыз естен кетпейді. Ол кісі
Ташкент ќаласында μткен жастыќ ша-
ѓын еске алѓанда халыќ єндерініњ бай-
ќау кешін жиі айтушы еді. Сондай кеш-
тегі бір бєйгеде Ќ±рманбек аѓай 105
халыќ єнін орындап, бірінші орын алып-
ты. Жарыс ќыза-ќыза келе, даусы баяу-
лап, тамаѓы кеуіп, ќасындаѓыларѓа су-
сын єкеліњдер десе, олар салќын сы-

раны бере беріпті. Єнге єбден беріліп
кеткен Ќ±рманбек кμкеміз ањдамай
сіміріп іше беріпті. Ет ќызуымен бірне-
ше саѓат єн салѓан аѓамызды Ѓани
М±ратбаев єбден сілесі ќатќанда сах-
надан кμтеріп єкетіпті. Ертесіне Ѓани
М±ратбаев Жандарбековтіњ бетінен
с‰йіп, "Ќазаќтыњ кім екенін кμрсеттіњ"
деп  ќатты риза болса керек.  Біраќ со-
дан соњ Ќ±рекењніњ дауысы екі-‰ш айѓа
дейін ќарлыѓып, шыќпайды: "Туа біткен
таза дауысымнан  сол к‰ні айырылдым.
Біраќ  жарыќшаќ  шыѓатын осы дауыс-
пен де театрда елу жылдай ќызмет
істедім" деуші еді. "Меніњ "консервато-
риям" – Мен Ѓани М±ратбаев.  Халыќ
єндерініњ басым кμпшілігін ‰йреніп ал-
дым"  – дейтін. Мен Ќ±рекењніњ єнге де-
ген шексіз іњкєрлігін ‰лгі т±ттым.

Кμрнекті киноактер Кененбай Ќожа-
бековтыњ ќайтпас-ќайсарлыѓына, таѓ-
дырына мойымаѓанына єлі ќайранмын.
Сіз оны "Шабандоз ќыз", "Меніњ атым
Ќожа", "Ќыз Жібек", "Арланныњ апаны"
деген кинолардан бірден таныр едіњіз.
Асыл аѓамыз Алматыдаѓы Балалар мен
жасμспірімдер театрыныњ актері еді...
Бірде кештетіп театрдан ќайтќан Ке-
ненбай аѓа бір топ б±заќылардыњ єйгілі
актер Н±рм±хан Жантμринді сабап жат-
ќанын кμреді. Б±заќылардыњ ќатарын-
да сол кездегі сауда министрі Иляшев-
тыњ баласы болѓан. Жантμринді ажы-
ратып алып, ‰йіне апарып салады. Ќай-
тарында єлгі б±заќылар Кененбай

аѓаныњ жолын торуылдап, ортаѓа алып
тепкілейді. Єлгі Илияшевтіњ ±лы баста-
ѓан кілењ ыѓай мен сыѓайдыњ балала-
ры оныњ омыртќасына біз тыѓып ала-
ды. Содан ж±лынына заќым келіп, бел-
ден тμмен ќозѓалтпай, сал болып ќала-
ды. Сμйте т±ра, парасаттылыѓын айт-
сањызшы, єлгі б±заќылар ±сталѓанда,
аѓамыз кешіріп, сотќа берген жоќ.  Ке-
ненбай аѓамыз сан ќырлы, жігіттіњ тμресі
еді. Бір ѓажабы, μзі т‰скен фильмдерде
ат ‰стіндегі к‰рделі трюктердіњ барлы-
ѓын μзі жасап, ешќандай каскадерге
ж‰гінбеген кісі. Жеке меншік "Волгасы"
болды. Оны ќолымен басќарылатын
етіп істетіп алѓан.  Ќашан кμрсењ де зу-
ылдатып μзі айдайтын. Жаны жања-
лыќќа ќ±мар, кμп оќып, ізденіп отыра-
тын  елгезек  т±лѓа еді. Асанбай Асќа-
ровќа Социалистік Ењбек Ері атаѓы бе-

рілгенін радиодан естіп, Кененбай аѓа
С±лтан Ќожыќовќа  ќ±ттыќтап келейік
деп ±сыныс айтады. С±лтекењ Н±рѓиса
аѓамен бірге  ±шаќќа билет алайыќ
десе: "Мен т±рѓанда ќайдаѓы билет", –
деп бой бермей  Шымкентке "волгасы-
мен" апарып келіпті. "Сонда деймін-ау,
біз жолдан шаршап-шалдыѓып ќалдыќ.
Ал Кененбай болса мыњќ деген жоќ,
сабазыњ!" деп С±лтекењніњ тањќалѓаны
есімде.

Одан  кейін  Н±рѓиса,  М±ќаѓали...  Ша-
мамен 1975  жылдыњ  к‰зі. Н±рѓиса
Тілендиев аѓамыз Т±манбай Молдаѓа-
лиев,  Ќадыр Мырзалиев, Саѓи Жиен-
баев сияќты шыѓармашылыќ бірлестік-
те ж‰ргендерді ‰йіне шаќырып бас
ќосатын. Бірде Н±рѓиса аѓаныњ: "М±ќа-
ѓали деген аќын жігіт бар екен. Жібі т‰зу
сияќты. Соны μзімізге тарту керек" де-
гені есімде. Сол жолы М±ќаѓалимен кез-
десіп таныстыќ. М±ќаѓали: "Єнші інім,
ќалайсыњ?" – деді. Мен μзімше: "Аѓа,
бірге сусын ішейік", – деп єњгімелесудіњ
ретін ойладым. Меніњ ыдысымдаѓы ли-
монадќа бір ќарап: "Мынауыњ пионер-
лердіњ сусыны ѓой", – деді. Сосын ол кі-
сі ішетін сусынмен де шμл бастыќ. Н±р-
ѓиса Тілендиев пен М±ќаѓалиѓа сырттай
"ќ±да т‰сіп" ж‰ргенімізді айтып, сол
жолы Н±рѓиса аѓаныњ телефон нμмірін
бердім. Екеуі  бірлесіп керемет єндер
шыѓарды. Т‰нніњ бір уаѓында "Єніњді
ќабылдап ал" деп шаќыратын да еді..
Осы аѓаларымныњ μнерге деген жан-

кештілігі, кісіге деген жайсањдыѓы меніњ
жадымда. Бірде бір айлыќ гастрольге
барып келсем, Н±рѓиса аѓамыз жиыр-
маѓа жуыќ єн шыѓарыпты.  Кμбі М±ќаѓа-
ли аѓамыздыњ сμзіне жазылѓан єндер.
Сонда екеуі 1 ай к‰н-т‰н демей бірге
болса керек..

Мен Кенен Єзірбаев, Ахмет Ж±ба-
нов, Латиф Хамиди, М±ќан Тμлебаев,
Ќанабек Байсейітов, Асќар Тоќпанов
сияќты кμптеген корифейлердіњ кμзін
кμріп, таусылмас таѓлым алдым.

– Ал ќазіргі μнер ќандай, оѓан  не
керек?

– Б±л μнерді мемлекетіміз дењгейі-
нен ќарастырар болсаќ, біздіњ к‰шті да-
мыѓан μнеріміз бар. Міне, сол μнер хал-
ќына ќызмет ету керек. Б±ны басќа
тілмен айтќанда "Зењбірекпен торѓай
атып ж‰рміз" деуге болады. Идеология
мєселесінде де игерілмей, шашырап
жатќан д‰ниелер кμп. Халыќтыњ сана-
сын ±йымдастыру, оны тєрбилеу мєсе-
лесінде μнердіњ кμтеретін ж‰гі μте ауыр.
Біз соны пайдалана алмай жатырмыз.
Соны атќаратын ±йымдардыњ μзі бей-
ќам ж‰р. Мысалѓа, ќозѓалмай т±рѓан су
да б‰лінеді. Ал μнерде ондай болмай-
ды.  ¤нер адамдарыныњ μзі де  ауысып
жатыр. Жас ±рпаќтыњ μзі мєдениет са-
ласына жања леп єкелуде. Сондыќтан
да біз сол заман аѓымына ќарай еріп,
мєдениет саласын дамытуымыз керек.

Ќазіргі мен б±рынѓыны салыстыруѓа
келмейді. Себебі Кењес ‰кіметі кезінде
идеология бірінші орында т±рды. Оны
басќару ќ±ралы ретінде пайдаланып
келді. Ал ќазір барлыѓы керісінше бо-
лып кетті. Єр адам μзініњ бас пайдасын
ѓана ойлайды. Соныњ кесірінен, сана-
мызды, ойымызды, жігерімізді, намысы-
мызды ±мытып бара жатырмыз. Кейін
кезінде игере алмай ќалѓан д‰ние-
лерімізді алтынмен, байлыќпен жаба
алмай ќалатын к‰йге жетеміз. Ќазір жа-
ћандану заманы ѓой. Жастарымыз шет
елге еліктегіш келеді. ¦лттыќ ќ±ндылы-
ѓымызѓа сай емес нєрселерге ќ±мар ке-
леді. Соѓан жаныњ кейиді. Єрине, м±ныњ
бєрі білместікпен істеліп жатыр. М±ндай
жаѓдайда егер μнерге деген жаќсы бір
ќолдаулар, кμмектер болып жатса
соныњ μзі маѓан серпін береді. Немесе
жаќсы єндердіњ μзі жаныма ж±баныш
бола алады. Бір ќуанатыным, егемен

Н±рѓиса Тілендиевтіњ Н±рѓали Н‰сіпжановтыњ орындауына
арнайы жазѓан "Саржайлау", "Аќ ќ±сым", "Балдызым", "Кує
бол", "Єкеме", "Єжеме", "Жетісуым", "Ќапшаѓай", "Келе жатыр
ќ±с ќайтып" сынды  жиырмаѓа жуыќ тамаша єндері, ал
М.Мањѓытаевтыњ "Саѓыныш", Є.Бейсеуовтыњ "Айнашым",
"М±њайма", "Аспан ќызы", Ќ.Ќуатбаевтыњ "Ќарындас",
"Шолпаным", Т.Базарбаевтыњ "Ќаздар ќайтќанда" сияќты
кμптеген эстрадалыќ єндерін ќазаќ еліне танытты.

Н±рекењ Ќазаќтыњ мемлекеттік Ќ±рманѓазы атындаѓы
Академиялыќ халыќ аспаптар  оркестрінде 20 жыл жетекші єнші
болып ќызмет атќарды.

"Ќазаќконцерт" бірлестігі ќасынан "Жазира" атты аспаптыќ
ансамблін ќ±рды. Жастардан жасаќталѓан б±л топ еліміздіњ
т‰пкір-т‰пкірінде, шетелдерде, айталыќ, Алжирде де μнерлерін
кμрсетіп, сол елдегі Кењес елшілігі ќабылдауында болѓанда
±жым Ќ±рмет ќаѓазымен марапатталды.



зыканттыњ аты шартарапќа тарап,
дањќ шыњына кμтерілді. Делегация
б‰кілєлемдік кμрмеден ‰лкен єсермен,
шыѓармашылыќ шабытпен табысты
оралды.

"…Єн салса, ол μзін-μзі ±мытады,
єнніњ єуеніне тμњкеріледі, оныњ дау-
сы кμмейінен шыќпайды, ж‰регінен
шыѓады. Ол єнніњ єр наќысын ±ѓады,
єнді ѓана с‰йеді. Ол тєтті ‰нге, топќа
бола жаралѓан адам. Єн салса раќат-
танып, г‰л-г‰л жайнайды. Кμзі де, аузы
да, денесі де, ќолы да бірге єн сала-
ды".

Єнші жайлы жазушы Ж‰сіпбек Ай-
мауытовтан асырып айту м‰мкін емес.
Ал Халыќ єртісі Ж‰сіпбек Елебеков
єншініњ дауысын 8 шаќырым ќашыќ-
тыќќа дейін жетті деген дерек келтіреді.
"Єдебиет жєне искусство" журналыныњ
1949 жылѓы 10-санында "Екі естелік"
маќаласында замандас досы Ќалибек
Ќуанышбаев: "Єміре єн салѓанда, ќан-
дай к‰шпен, айќаймен бірнеше єндер
айтќанда, т‰сі б±зылмас еді. К‰шпен
айтатын єндерді айтарда, барлыќ
демін  бір-аќ жиып алатын. Оњ жаќ ал-
ќымында мойныныњ ќалтасы бар еді.
Соѓан бар демді толтырып ап, ‰нем-
деп шыѓарып кμпке дейін дем алмай-
тын", – деп єнші даусыныњ ѓажапты-
ѓын, ‰нініњ с±лулыѓын саралап,
Єміреніњ єнді с‰йіп айтатынын, халыќ
кμп болѓанда делебесініњ ќозып, асќаќ
даусымен жер мен кμктіњ арасын жањ-
ѓыртќанына тамсанады. Шындыѓында
Єміреніњ даусы μте биік ноталарды
ќиналмай алатын єрі диапазоны μте
кењ аса с±лу ‰нді болѓан. Сєкен Сей-
фуллин "Казахстанская правда" газеті-
не: "Шырќаѓан єнімен єлемді тањдан-
дырѓан, Анри Барбюс пен Ромен Рол-
лан тєрізді кμрнекті мєдениет ќайрат-
керлерін шын кμњілмен с‰йсіндірген
єнші Єміре д‰ниеден озды", – деп ма-
ќала жазѓан.

Ємбебап кμрме μткізілген т±ста
М±стафа Шоќай Парижде ж‰рген екен.
Кењес одаѓынан келген делегация
ќ±рамынан ќандасы Єміре Ќашауба-
евты кμргенде ќайран Алаш азаматы
ќуанѓаннан жылап жіберіпті. Кμрме
аяќталѓанша Єміреге ќолѓабыс жасап,
Парижді аралатып, кμмектескенге
±ќсайды. Тіпті, естелік ретінде Єміреге
жаќсы костюм де сыйлаѓан. Басќа еш-
ќандай да маќсаты жоќ осы бір
кіршіксіз сыйластыќ кейін єншініњ ба-
сына сор болып жабысатынын ол кез-
де екеуі де білген жоќ еді.

Париждегі ж‰здесу жайлы єнші
"Ќазаќ тілі" газетіне с±хбат береді. Осы-
ны желеу еткен Біріккен бас саяси бас-
ќарма (ОГПУ) тыњшылары ќазаќ эмиг-
ранты М±стафа Шоќаймен астыртын
байланысы бар деп к‰дік келтіреді.
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Халыќаралыќ ЭКСПО кμрмесіне
ќатысќан алѓашќы ќазаќ – Єміре
Ќашаубаев екенін біреу білсе, біреу
білмес. Ќазаќтыњ біртуар єншісі 1925
жылдыњ мамырында Францияныњ
астанасы – Парижде μткен д‰ние-
ж‰зілік кμрменіњ этнографиялыќ кон-
цертінде "Балќадиша", "Аѓаш аяќ" ,
"Бесќарагер", "Дудар-ай", "Жалѓыз
арша", "‡ш дос", "Смет", "Ќараторѓай"
єндерін єуелетіп, к‰ллі єлемді там-
сандырѓан еді. Єйгілі француз жазу-
шысы Ромен Роллан Єміреніњ
ќ±діретті дауысын тыњдаѓаннан
кейін: "Мен Шыѓыста єншіні неге
б±лб±лѓа тењегенін енді т‰сіндім?"
деп тањдай ќаќќан екен.

Жаќында отандыќ телеарналар-
дан "Астана ЭКСПО – 2017" ¦К" АЌ
тапсырысымен Єміре Ќашаубаевтыњ
орындауындаѓы "Балќадиша" єнінен
шаѓын бейнероликтер кμрсетіле бас-
тады. Онда сахна шеберлері Майра
М±хамедќызы, Айман М±саќожаева
мен еліміздіњ μнер ж±лдыздары
Єміреніњ єнін жањаша шырќайды.
Ѓасырѓа жуыќ уаќыт б±рын осы єнді
Єміре Париж сахналарында єуелет-
кен еді. Асќаќ ‰німен аспанды тер-
бетіп, ерекше дауысымен Европаны
тањќалдырѓан Єміре кім?

Єміре Ќашаубаев 1888 жылы Се-
мей μњірінде д‰ниеге келген атаќты
єнші, актер, єрі музыкант. 12 жасќа
толѓанда Исабек деген байдыњ ат ай-
даушысы болып, ол жас єншіні той-
жиындарда єн салѓызады. Єміре
1921-24  жылдары  Семейде  ќ±рыл-
ѓан ќазаќ жастарыныњ аѓарту ±йымы
"Ес-аймаќќа" м‰ше болып, єншілік
μнерін шыњдай т‰сті. 1924 жылы осы
ќалада ±йымдастырылѓан халыќ
μнерпаздарыныњ байќауына ќаты-
сып, бас бєйгеге ие болды.

1925 жыл. Осы жылдыњ 25 мамы-
рында Франция астанасы Парижде
д‰ниеж‰зілік этнографиялыќ кμрме
μтеді. Халыќтар достыѓын паш еткен
μнер жєрмењкесінде Єміре Ќашауба-
ев кењес делегациясы ќ±рамында
орыстыњ єйгілі єншілері Долива-Са-
ботнаций мен Ковалева, μзбек μнер
майталмандары: єнші Кари Якубов
пен биші Тамара Ханум, Єзірбайжан
єн μнерін єйгілеуші Шавкет Мамедов-
пен бірге μнер кμрсетеді.  Єміреніњ
єніне тєнті болмаѓан жан ќалмайды.
Б±рын-соњды м±ндай єсерлі єнді тыњ-
дамаѓан Париж халќы тањ тамаша
ќалады. Ќазаќ єуенініњ ќуатына,
єншініњ тањѓы шыќтай мμлдір дауы-
сына с‰йсінген Францияныњ μнер-
с‰йер ќауымы байќаудыњ к‰міс
ж‰лдесін Єміреге береді. Париж
кμгінде "Аѓаш аяќ", "Балќадиша",
"Ќанапия", "‡ш дос", "Жалѓыз арша",
"Ќосбалапан" єндерді єуелеткен
к‰міс кμмей єншіге француз жазушы-
сы, μнер сыншысы Ромен Роллан
Єміреніњ єншілік ќабілетініњ басым-
дыѓын мойындап, жоѓары баѓасын бе-
реді. Ал шексіз ќ±рметке бμленген му-

Єншіні  тергеуге  алып,  ‰здіксіз тексе-
ру  ж‰ргізеді. Єншіге сахнаѓа шыѓуѓа,
театрда рμлдерге бекітілуге шектеу
ќойылады. Шыѓармашылыќтыњ шара-
сыздыѓына шырмалады. Ќазаќтыњ
єншілік  дєст‰рін д‰ниеж‰зіне паш ет-
кен єншініњ саѓын осылай сындырады.
1934 жылы 7 ќарашада єн атасы
Єміре Ќашаубаев ауыр сырќаттан ќай-
тыс болады.

Єміре туралы кμп айтыла бермейтін
таѓы бір єњгіме бар. Єншініњ ес-
керткішін т±рѓызуѓа жетпісінші жылдар-
дыњ ішінде Дінм±хамед Ќонаевтыњ μзі
тєуекел етіп, 7 мыњ рубль бμлгізген
екен. Осынша ќаражатќа Т.Андрющен-
ко деген м‰сінші биіктігі 7 метр бола-
тын ењселі ескерткіш т±рѓызады. Б±ѓан
ел  ќатты ќуанѓан. Ол уаќытта єнші
ресми аќталѓанымен, єлі де болса
ќатыгез ж‰йеніњ тас ќ±рсауы жіби ќой-
маѓан кез. Сол с±рќия саясаттыњ кесірі
болса керек, ескерткіш ±шты-к‰йлі жо-
ѓалып кетеді. Бір тєубе дейтініміз,
еліміз тєуелсіздігін алѓаннан кейін
±лтыныњ атын айдай єлемге алѓаш та-
нытќан Єміреге арнап Семей ќаласы-
ныњ тμріне ескерткіш орнатты.

Єміреніњ орындауында фонограф-
ќа жазылып алынѓан "Жалѓыз арша",
"‡ш дос", "Аѓаш аяќ", "Смет", "Дударай",
"Бес ќарагер" єндерін 1974 жылы му-
зыка зерттеушісі Жарќын Шєкєрімов
тауып, олар техникалыќ μњдеуден
кейін к‰йтабаќќа т‰сіріледі. Єміре
Ќашаубаев орындаѓан ќазаќтыњ клас-
сикалык єндері кейінгі єншілердіњ ре-
пертуарларында жалѓасын тапты. Б±л
ретте Ж‰сіпбек Елебеков, Манарбек
Ержанов, Жєнібек Кμрменов, Ќайрат
Байбосынов, Мєдениет Ешекеев, Бек-
болат Тілеуханов сияќты жезтањдай
єншілердіњ Єміре μнерін жалѓастыру-
шы лайыќты ізбасарлар болѓанын атап
μтуге болады. Єміре Ќашаубаев
жμнінде жазылѓан бірнеше зерттеулер,
кμркем шыѓармалар жарыќќа шыќты.

Єміреніњ Парижде шырќалѓан єн-
дері Астанада μтетін ЭКСПО халыќ-
аралыќ кμрмесініњ Ќазаќстан павиль-
онында асќаќтаса ќандай ѓажап?!
¤йткені ќазаќ баласыныњ ЭКСПО
кμрмесінде бір ѓасыр б±рын єн салѓа-
нын, ќазаќ єн μнерініњ тарихы мен
б‰гінгі тыныс-тіршілігін жарќырата
кμрсетуге м‰мкіндік туып отыр.

Ал "ЭКСПО – 2017" кμрмесініњ ке-
шені Ќазаќстанныњ ѓана емес, єлемніњ
єлеуметтік-ќоѓамдыќ дамуына ќарќын
береді. Сондай-аќ кμрме Астананыњ
брендіне айналуы да м‰мкін. Ендеше,
"ЭКСПО – 2017" кμрмесі Ќазаќстан
‰шін маќтаныш пен жетістіктіњ кμрінісі
болѓай.

Ќуаныш СЕЙДОЛЛА¦ЛЫ.
Рудный ќаласы.

ЭКСПО – 2017

ЭКСПО-ѓа ќатысќанЭКСПО-ѓа ќатысќанЭКСПО-ѓа ќатысќанЭКСПО-ѓа ќатысќанЭКСПО-ѓа ќатысќан
т±њѓыш ќазаќт±њѓыш ќазаќт±њѓыш ќазаќт±њѓыш ќазаќт±њѓыш ќазаќ

елміз. Соны маќтан т±там.
– Б±рын ќойылып ж‰рген сауал.

"Баспасμз  бетінде   жазылѓан-айтыл-
ѓандардыњ ішінен єлі шын Шємшіні
тани алмай келемін. Бєлкім, оны тере-
њірек білетіндігімнен болар" дегеніњіз
аян.  Сонда  наѓыз Шємші ќандай еді?

– Шємшініњ ішкі жан сарайы саф таза
еді.  Т±ла бойына жалѓандыќ жат бола-
тын. Ізетке ќ±л, ‰лкенді де, кішіні де тыњ-
дай білетін, кісіге дауыс кμтермейтін.
Адамѓа ќ±рметпен ќарайтын жаны ќан-
дай таза болса, єндері де сондай мμлдір
болды.  Ол  халыќтыњ  ж‰рек бесігінде не
тербелетінін жаќсы білген, сезген фено-
мен.  Сондыќтан халыќ Шємшіні кμтерді.
Біраќ оѓан ол асќан да, тасќан да жоќ.

Есімде, "Н±рѓаш, саѓан жања єн
єкелдім" деп, елпілдеп мені іздеп таба-
тын. Екеуміз де кμзіміз мμлтілдеп, саѓы-
на кμрісетінбіз. Ќолыма тиген єнді екі
к‰ннен ќалдырмай μњдетіп, халыќќа жет-
кізуге асыѓатынмын. Соныњ  бєрі  енді
μзіммен  бірге  жасайтын  жадымдаѓы
жарќын естеліктер.

– Бала кезіњізден ±мыт ќалѓаны бар
ма?

– Балалыќ шаќта ±мыт ќалѓан еште-
ме жоќ. Сурет салуды жаќсы кμрдім.
Біраќ ол басты кєсібіме айналѓан жоќ.
Ел басына к‰н туѓан соѓыс жылдарында
балалыѓымыз μтті. Бес-алты жасымыз-
дан тірсегіміз майысып колхоз ж±мысы-
на атсалыстыќ. ‡йдіњ шаруасы болса да
мойымда. Ол заманда мектеп бітірген
т‰лектерді ауыл шаруашылыќ ж±мысы-
на кμмек беруге жіберетін. Екі жыл ауыл-
да ќой баќтым.

Ќазіргі балалардан "Кім боласыњ?"
деп с±рашы, кμпшілігі "Министр, олигарх,
бай боламын" дейді. ¦шќыш, ±стаз,
дєрігер болѓысы келетін бала жоќтыњ
ќасы. Бєрі халыќќа ќызмет етудіњ орны-
на, елдіњ тμбесіне шыќќысы келеді.  Єке-
шешесі баласына "сен бастыќ боласыњ"
деп ойнап айтќанымен ойындаѓысы, ба-
ланыњ санасында ќалады. Тєрбиеніњ ењ
осал т±сы осы. Ал бізді ата-анамыз "елдіњ
±лы, халыќтыњ батасын алатын азамат
бол" деп тєрбиелеп μсірді.  Керісінше,
‰лкен тєрбиеден μттік. Ол кезењніњ де ыс-
тыѓы мен суыѓы бар. Наѓыз баќытты ке-
зењдердіњ бірі. Болашаќќа т‰йген нєрсе-
лер кμп.

– ¤нер адамы сезімтал. Кейде жан
елегізиді, жалѓызсырайтын сєттер де
болады.  Сол уаќыттарда кімнен, не-
месе неден пана табасыз? Кμњіл-
к‰йіњіздіњ дауасы...

– Кішкентайымнан темекіден, араќ-
шараптан аулаќ ж‰рдім. Сонау кєрі Еуро-
паныњ  аќс‰йектерініњ семсерлесу μне-
рімен айналысатыным бар.  Кісілердіњ
жаѓымды, к‰нгей жаѓынан кμрінуге тыры-
самын.

Ауылда 10 гектар кμлемінде бау-баќ-
шам бар. ¤зім кμлігіммен барып, білек
сыбана ж±мыс істей ж‰ріп табиѓатпен
сырласамын. Осы  баќшамда єлемде
μсетін т‰рлі аѓаш т‰рлерініњ 40-50 мыњ-
дай кμшеттерін отырѓызсам деп арман-
даймын. Жан дауасын туѓан жердіњ ты-
нысынан, жаратылыстан табамын.

– Жасы келген сайын ќазаќтыњ кμбі
ата-тегін т‰гендеп, шежіреге, бастап-
ќы т‰біне ‰њілгіш келеді.  Сіз жалпы
ондай істермен айналысып кμрдіњіз
бе?

– Айналысып кμргенім жоќ. Біраќ  ата-
бабасыныњ μмірі, ќызметі, ±рпаѓы
жμнінде мєлімет жинастырѓанѓа ќарсы
емеспін.  Дегенмен де, тек μз єулетініњ
жайын ойлап ќана ќоймай, бірт±тас
ќазаќќа, алашќа, тарихымызѓа ‰лес
ќосар ±мыт ќалѓан тыњ д‰ниелерді тап-
са тіптен керемет болар еді.

– Отбасыњыз жμнінде айтып
μтсењіз?

– Отбасымда  бес балам бар. ‡ш
ќызым  т±рмыс ќ±рѓан, балалары бар. Екі
ќызым μз ќолымда. Біреуі жаќында ма-
гистратураны бітіреді. ¤ткен жылы Па-
рижде μткен пианино тартудан бірінші
орынды алып келген. Кенже ќызым ди-
зайн саласы бойынша білім алуда.
‡лкенім μнертану ордасыныњ басшысы.

– Раќмет, жолыњыз болсын!



617 сєуір 2015 жыл

Азаматтыѓы

"Ќазаќ жырына сыпайы мінезі-
мен, сыршыл ж‰регімен, сыњѓырла-
ѓан μлењімен келіп ќосылѓан Серік-
бай Оспановќа мен єрдайым ыстыќ
ыќыласпен, аѓалыќ мейіріммен
ќараймын. Оныњ бойындаѓы μнер-
дегі ењ ±лы ќасиет – кісілік, таза-
лыќ, кішілік, мμлдірлік. Мен оѓан
μзіме сенгендей сенемін. Кейде
μзімнен жасыратын сырымды да осы
бір ініме жайып салѓым келіп т±ра-
ды. ¤йткені, ол сені де тыњдай ала-
ды, μзін де саѓан сеніп, μзегініњ μртін
де, кμњілініњ дертін де сескенбей ай-
тады, аѓынан аќтарылады..."

Т±манбай Молдаѓалиев.Т±манбай Молдаѓалиев.Т±манбай Молдаѓалиев.Т±манбай Молдаѓалиев.Т±манбай Молдаѓалиев.
"С±хбат", 12 мамыр, 1992 ж."С±хбат", 12 мамыр, 1992 ж."С±хбат", 12 мамыр, 1992 ж."С±хбат", 12 мамыр, 1992 ж."С±хбат", 12 мамыр, 1992 ж.

"¤мірде де, μлењде де ќатарлас,
ќабаттас келе жатќан осы бір аза-
матты μз басым ерекше сыйлаймын.
"Серікбай аќын маѓан, мен ‰шін не-
сімен ќымбат" деген ой маѓан кел-
мепті. "Сабаќты ине сєтімен" –
соны айтудыњ реті б‰гін келіп отыр-
ѓан секілді. Ойлап отырсам, Секењ
тек ‰лкен ж‰ректі аќынѓа ѓана тєн
адалдыѓымен, пєктігімен, адамгер-
шілігімен, керек десењіз, баладай
ањќаулыѓымен ќ±рметті екен..."

Есенѓали Раушанов.Есенѓали Раушанов.Есенѓали Раушанов.Есенѓали Раушанов.Есенѓали Раушанов.
"С±хбат", 12 мамыр, 1992 ж."С±хбат", 12 мамыр, 1992 ж."С±хбат", 12 мамыр, 1992 ж."С±хбат", 12 мамыр, 1992 ж."С±хбат", 12 мамыр, 1992 ж.

"Серікбай єу бастан-аќ Азамат-
тыќты аќындыќтан жоѓары ќоя
білді. Азамат бола білмесењ, сеніњ
аќындыѓыњныњ ќ±ны кμк тиын! Аза-
маттыѓы жоќ кісіден аќындыќ сμз
шыќпайды! Шыќса да оќырман-
халыќ мойындамаѓан болар еді. Ха-
лыќќа алдымен Азаматтыњ – азат-
тыќ сμзі керек. Азат сμзді, єрине,
азамат аќын ѓана айта алады. Міне,
Серікбайдыњ алдына ќойѓан азамат-
тыќ позициясы, кісілік кредосы
осы..."

Серік Т±рѓынбеков.Серік Т±рѓынбеков.Серік Т±рѓынбеков.Серік Т±рѓынбеков.Серік Т±рѓынбеков.
"Ќостанай тањы", 2 сєуір, 2010 ж."Ќостанай тањы", 2 сєуір, 2010 ж."Ќостанай тањы", 2 сєуір, 2010 ж."Ќостанай тањы", 2 сєуір, 2010 ж."Ќостанай тањы", 2 сєуір, 2010 ж.

"Ќазаќтыњ кμрнекті аќындары-
ныњ  бірі Серікбай Оспан±лымен
Алматыда  студенттік шаќта таны-
сып, білісіп едік, содан бергі елу
жылдай уаќыт бойы бір-бірімізге
деген шынайы сыйластыќ  ‰зілген
жоќ. ¤з басым Секењді аќберен  аза-
мат, арќалы аќын, с±њѓыла ѓалым,
ѓажап сазгер ретінде ќатты ќ±рмет-
теймін. Меніњ т‰сінігімдегі сегіз
ќырлы, бір сырлы жігіт те осы
Секењ".

Сєлім МењдібаевСєлім МењдібаевСєлім МењдібаевСєлім МењдібаевСєлім Мењдібаев
"Ќостанай тањы","Ќостанай тањы","Ќостанай тањы","Ќостанай тањы","Ќостанай тањы",

31 желтоќсан, 2014 ж.31 желтоќсан, 2014 ж.31 желтоќсан, 2014 ж.31 желтоќсан, 2014 ж.31 желтоќсан, 2014 ж.

ТУЃАН ЖЕРДІЊ Т¦ЛЃАЛАРЫ

Аќындыѓы

"Бір ж‰йелі μлењдер ±рпаќтыњ атаѓа
деген махаббатына арналѓан. Серікбай
Оспанов "Махамбет" деген μлењін халыќ
батыры жєне аќыны ¤темістіњ Махам-
бетіне арнап жаќсы μлењніњ аяѓын: "Кей
сєттер Махамбет пе деп ќаламын, от-на-
жаѓай жарќ етіп ќалса кμктен!", – дейді.
Єдемі жєне орынды тењеу..."

Сєбит М±ќанов,Сєбит М±ќанов,Сєбит М±ќанов,Сєбит М±ќанов,Сєбит М±ќанов,
 "Лениншіл жас", 16 апрель, 1968 ж. "Лениншіл жас", 16 апрель, 1968 ж. "Лениншіл жас", 16 апрель, 1968 ж. "Лениншіл жас", 16 апрель, 1968 ж. "Лениншіл жас", 16 апрель, 1968 ж.

"Ќазаќ совет єдебиетініњ тарихына
елеулі ‰лес ќосќан, б‰гін арамызда жоќ
ќаламдас бауырларыма Саѓыр Камалов-
тыњ, Ќайнекей Жармаѓамбетовтіњ,
М±хамеджан Д‰зеновтіњ, Шєміл М±ха-
меджановтыњ, Кењшілік Мырзабековтіњ
есімдерін еске алу б‰гін артыќтыќ жа-
самас. Сол ќатарда ќатар ќызмет етіп
ж‰рген Тμлен Єбдіковтіњ, Сейіт Кенже-
ахметовтіњ, Серікбай Оспановтыњ,
Серік Т±рѓынбековтіњ, Баќтыкерей Ыс-
ќаќовтыњ, Мєди Айымбетовтіњ шыѓар-
малары да ж±ртшылыќ ыќыласына
бμленген..."

               Серік Ќирабаев,Серік Ќирабаев,Серік Ќирабаев,Серік Ќирабаев,Серік Ќирабаев,
"М±рагер", № І, 1992 ж."М±рагер", № І, 1992 ж."М±рагер", № І, 1992 ж."М±рагер", № І, 1992 ж."М±рагер", № І, 1992 ж.

"...Кμркемдік палитралары молайып,
жырларыныњ полифониялыќ ‰ндері мен
бояулары ерекшелік тапќан бірсыпыра
аќындар шоѓырлана –жана бастады.
Мен Серікбай Оспановты, Серік Т±р-
ѓынбековті, Ж±матай Жаќыпбаевты,
Серік Аќс±њќар±лын, Есенѓали Рауша-
новты, Байбота Серікбаевтарды осы
шоѓырѓа ќосамын. Ал мен єзірше білме-
ген, кμрмеген жас т±лпарлар ќаншама...".

Єбділда Тєжібаев.Єбділда Тєжібаев.Єбділда Тєжібаев.Єбділда Тєжібаев.Єбділда Тєжібаев.
"Ќазаќ єдебиеті", 11 ќараша, 1983 ж."Ќазаќ єдебиеті", 11 ќараша, 1983 ж."Ќазаќ єдебиеті", 11 ќараша, 1983 ж."Ќазаќ єдебиеті", 11 ќараша, 1983 ж."Ќазаќ єдебиеті", 11 ќараша, 1983 ж.

"...Серікбай аса бір нєзік талантты,
аса бір табиѓат кμрінісін ањдаѓыш,
кμргіш, соны μлењге т‰сіргіш, керемет-
тей, бір ±саќ ќ±былыстардыњ μзін зо-
райтып, ‰лкен айнаѓа алып шыѓатындай
суреткер аќын. Мысалы, оныњ "¦я" деп
аталатын бір μлењі бар. Баяѓыдан есім-
нен ќалмайды. Шалѓа ораќпен шалѓын
шμпті шауып келе жатќан біреудіњ ора-
ѓыныњ астынан ‰йректіњ ‰ш балапаны
аман ќалды. Бала ж‰рек соныњ сырты-
нан аяп ќарап т±рады. Енді кμз алдыња
елестейді, соѓыс деген ораќ ќой, ќырып,
орып, жаусатып жатќанда балапандар
аман ќалѓан. Бєлкім сол балапандардыњ
бірі Серікбай шыѓар?! Міне, сол μлењін
жаќсы кμрем.

Сосын Серікбайдыњ "¦ршыќ" деген
μлењі бар. Єжесі ±ршыќ иіріп отырады
да, ќ±ттай бала мысыќ жіппен ойнап жа-
тады, ол енді белгілі сурет ќой. Содан
керемет маѓына шыѓарады. "¤мір де
±ршыќ секілді,  єжем ±ршыќты бір тол-
тырып, бір кемітіп аќыры μмір де  сар-
ќылып келе жатыр, жіп те таусылып келе
жатыр" дейді. "Т‰біт ќолѓап" деген μлењі
ќандай?! Ауылдыњ μмірі, μзіміз кμріп
ж‰рген кμріністер. Кєдімгі бес саусаѓы
бар т‰біт ќолѓап. Серікбай бес ќыздыњ
ортасында μскен адам екен. Соѓыстан
ќайтќан єкесініњ екі ќолында бес сау-
саќ болѓан. Осыныњ бєрін кішкене μлењ-
ге айналдырѓан.

Серікбай осындай суреткер!..."
Ѓафу Ќайырбеков,Ѓафу Ќайырбеков,Ѓафу Ќайырбеков,Ѓафу Ќайырбеков,Ѓафу Ќайырбеков,

Алматыда Орталыќ концерт залындаАлматыда Орталыќ концерт залындаАлматыда Орталыќ концерт залындаАлматыда Орталыќ концерт залындаАлматыда Орталыќ концерт залында
μткен Серікбай Оспан±лыныњμткен Серікбай Оспан±лыныњμткен Серікбай Оспан±лыныњμткен Серікбай Оспан±лыныњμткен Серікбай Оспан±лыныњ

шыѓармашылыќ кешінде сμлегеншыѓармашылыќ кешінде сμлегеншыѓармашылыќ кешінде сμлегеншыѓармашылыќ кешінде сμлегеншыѓармашылыќ кешінде сμлеген
сμзі.сμзі.сμзі.сμзі.сμзі.

19 мамыр, 1992 ж.19 мамыр, 1992 ж.19 мамыр, 1992 ж.19 мамыр, 1992 ж.19 мамыр, 1992 ж.

* * *
"Серікбай Оспановты мен Алматыда

ж‰ргенде білетінмін. Бірде Ќостанайѓа кел-
генде аќын аѓамыздыњ сμзіне жазылѓан
Ќалибек Деріпсалдинніњ "Жан Ерке" єні
мен сμзін жаттап алдым. Сол єнді Алматы-
да елді саѓынѓанда айтып ж‰ретінмін. Ќазір
он жылѓа айналып барады. Серікбай
аѓамызбен бірге ќызмет істейміз.
Кμњіліміз жарасќан аѓалы-ініліміз, дос-жа-
ранбыз. Ол кісіні кμрген сайын:

"¦мыттым ќазір єнімніњ бєрін, жан ер-
кем,

Сенен де с±лу лаѓылдыњ барын, жан ер-
кем.

Елітер мені,
Ерітер мені
Кμзіњніњ отын, саѓындым, жаным..."
деген μлењ жолдары тіліме орала береді.

Тілеген Ахметов,Тілеген Ахметов,Тілеген Ахметов,Тілеген Ахметов,Тілеген Ахметов,
Ќостанай мемлекеттік педагогика-Ќостанай мемлекеттік педагогика-Ќостанай мемлекеттік педагогика-Ќостанай мемлекеттік педагогика-Ќостанай мемлекеттік педагогика-

лыќ институтыныњ проректоры,лыќ институтыныњ проректоры,лыќ институтыныњ проректоры,лыќ институтыныњ проректоры,лыќ институтыныњ проректоры,
педагогика ѓылымдарыныњ кандидаты,педагогика ѓылымдарыныњ кандидаты,педагогика ѓылымдарыныњ кандидаты,педагогика ѓылымдарыныњ кандидаты,педагогика ѓылымдарыныњ кандидаты,

доцент.доцент.доцент.доцент.доцент.
* * ** * ** * ** * ** * *

"Маѓан Серікбайдыњ "Ќараторѓай" атты
кітабындаѓы "Н±рхан аќын" поэмасы
ќатты ±нады. Єсіресе:

"Айќайлап аузын ашса сиќыр аќын,
Єн мен жыр кμкейінде к‰й т±ратын.
Сыймаѓан д‰ниеге кереметті
¤лењніњ тμрт жолына сыйдыратын"
деген жолдары жадымнан шыќпайды.

Ќайыпназар Ќойшин,Ќайыпназар Ќойшин,Ќайыпназар Ќойшин,Ќайыпназар Ќойшин,Ќайыпназар Ќойшин,
Зейнеткер. Су шаруашылыѓы маманы.Зейнеткер. Су шаруашылыѓы маманы.Зейнеткер. Су шаруашылыѓы маманы.Зейнеткер. Су шаруашылыѓы маманы.Зейнеткер. Су шаруашылыѓы маманы.

Ќостанай ќаласыныњ т±рѓыныЌостанай ќаласыныњ т±рѓыныЌостанай ќаласыныњ т±рѓыныЌостанай ќаласыныњ т±рѓыныЌостанай ќаласыныњ т±рѓыны.....

Ел не дейді?
–  Алло, б±л Серікбай ма?
– Мен...
– Мен Бошай Кітапбаевпын.  Шыѓыс

Ќазаќстаннан телефон соѓып т±рмын. Те-
лефон нμміріњді "Ќазаќ" газетінен Ќоѓабай
Сєрсекеевтен алдым...

– Аѓа, Сізді білемін ѓой. Сізді мен ѓана
емес б‰кіл ќазаќ біледі...

– Сеніњ жасыњ нешеде?
– Алпыс алтыдамын...
– Алпыс алты тоќсан емес ќой, мен тоќ-

сандамын! Сеніњ "Ќазаќ" газетінен "Шеген
би" деген поэмањды оќып, соѓан риза бо-
лып телефон шалып т±рмын. Шын аќын
екенсіњ! Поэма μте сєтті шыќќан! Ќ±тты
болсын, шыѓармашылыќ табыс тілеймін!

Бошай Кітапбаев,Бошай Кітапбаев,Бошай Кітапбаев,Бошай Кітапбаев,Бошай Кітапбаев,
¦лы Отан соѓысыныњ ардагері,¦лы Отан соѓысыныњ ардагері,¦лы Отан соѓысыныњ ардагері,¦лы Отан соѓысыныњ ардагері,¦лы Отан соѓысыныњ ардагері,

Социалистік Ењбек Ері, Ѓалым, атбегі.Социалистік Ењбек Ері, Ѓалым, атбегі.Социалистік Ењбек Ері, Ѓалым, атбегі.Социалистік Ењбек Ері, Ѓалым, атбегі.Социалистік Ењбек Ері, Ѓалым, атбегі.
2011 жыл.2011 жыл.2011 жыл.2011 жыл.2011 жыл.

* * ** * ** * ** * ** * *
– Алло, Серікбай, ќалыњ жаќсы ма, б±л

Алматыдан, "Жалын" баспасында μзіњмен
ќызметтес болѓан Еркінбай Єкімќ±лов
аѓањ ѓой.

– Ассалаумаѓалейк‰м, аѓа! Аман-сау
ж‰ріп жатырсыздар ма?

– Амандыќ. Ќолыма "Егемен Ќазаќ-
стан" газетініњ 2012 жылѓы саны т‰сіп,
соныњ беттерін аќтарып отыр едім. Бір топ
μлењдеріњ шыќќан екен, оќып шыќтым.
Б±рынѓы μлењдеріњ де жаќсы еді. Мынау
μлењдер м‰лде басќаша, терењ ойлы, єр
сμзіњ образды... Шыѓармашылыѓыњныњ то-
лысќанын, μскеніњді ањѓартады. Тілек-
теспіз ѓой, μсе бер, айналайын!

2014 ж.2014 ж.2014 ж.2014 ж.2014 ж.

Серікбай Оспан±лы – 70 жаста



717 сєуір 2015 жыл

Серікбай Оспан±лы б±л к‰нде
Ќостанай мемлекеттік педагоги-
калыќ институтыныњ Ыбырай
Алтынсарин м±раларын зерттеу
орталыѓында ќызмет істейді єрі
студенттерге дєріс оќиды. Осы
оќу орныныњ проректоры,
єріптес інілерініњ бірі Тілеген Ах-
метов бірде Секење: "Есіл аѓады"
деген єдемі єн бар, "Тобыл аѓады"
деген єн неге шыѓармайсыздар?"
депті. Б±л μтінішті Серікбай ком-
позитор Ќалибек Деріпсалдинге
айтады. Біраќ Ќалибектіњ ќолы
тимей, арада тμрт-бес ай μтіп кет-
кесін, Секењніњ μзі ыњылдап
ж‰ріп осы єнді д‰ниеге єкеліп,
Ќ.Деріпсалдин нотаѓа т‰сіріпті.

Тобыл аѓады.
Кμњіл алањы –
¤мір аѓады...
Ерке Тобыл есіліп еркін аѓып

жатыр. Арнасы кењ, жаѓасы жа-
сыл тал, кμк ќ±раќ, μзенмен жа-
рысќандай μмір де баяу жылжып
μтіп барады. Аќын кμњілі соѓан
алањ. Табиѓат болмысы μлењ бо-
лып μріліп, єдемі кμрініс тапќан.

Єуен де сμзбен ж±птасып, ав-
тордыњ айтар ойын ‰стемелеп
жеткізіп т±р. ‡ш жол ќайырмада
тєтті м±њ, жан тебіренісі бар.
Осыны ањѓарѓан Тілеген Ахметов
аѓамыз єнді алѓаш тыњдаѓанда
"Жылаѓым келіп кетті ѓой" депті.
Єн ж‰регіне жеткені ѓой. Єнді
т‰сініп, тыњдай білу де бір μнер.
Иє, тыњдауѓа ќ±лыќ, ќабылдауѓа
ќ±лаќ керек. Єйтпесе, ќандай
єсем єн болса да "ќ±лаќтан кіріп,
бойды алып", тебірентпесі айтпа-
саќ та айдан аныќ жайт.

Єнніњ μнбойында кењ μлкеміз-
ге μрнек салып ілгері жылжыѓан
μзенніњ аѓысы жатыр. Кμз алды-
њызѓа бірін-бірі ќуып, ж‰гіріп
жетіп, μтіп жатќан майда толќын-
дар келеді. Бір толќын баяу, бір
толќын жылдам. Мєтінніњ де бір
жолы ±зын, бір жолы ќысќа:

¤рнек салып кμк белге
(6 буын)

Тобыл аѓады... (5 буын)
¤лењ жолдарына орай єн де

толќымалы толќынды, бірде жо-
ѓары кμтеріліп, созылып, бірде
тμмендеп, ќысќа ќайрылады,
кμктемдегі  μзен адамныњ жастыќ
шаѓы сияќты, арнасына  сыймай,
асып, тμгіліп жатады.

Алпыс тоѓыз жылды артта ќал-

"Тобыл аѓады"
єнініњ тарихы

"Саѓындым Алматымды"

єнініњ тарихы

дырѓан аќын, бєлкім, сол буыр-
ќанысты д‰бірлі шаќты саѓына-
тын болар?..

Арнасына кμктемде
Толып аѓады, –
дейді.
¤зен аѓып жатыр. "¤зен аѓысы

– μмір аѓысы". ¤зен де адам μмірі
секілді, оныњ толып жатќан сала-
лары μмір жолдарындай сан та-
рау. ¤зен де μмір сияќты шексіз.
Оныњ аѓысы да μмір аѓысы. Оныњ
ж‰рген іздерінде жемістері ќала-
ды. ¤зен кμк майса шалѓындарѓа,
жасыл тоѓайларѓа ж‰гірген ањ,
±шќан ќ±сќа μмір береді"
(С.Мєуленов).

Ањѓарымпаз аќын сол аѓып
жатќан μзен айдынына к‰ндіз
к‰нді, т‰нде айды ќондырып, бірге
аѓызады. Єдемі, с±лу кμрініс! ‡п
еткен самалды, шайќалѓан ќ±раќ-
ты, μзен сылдырын, ќамыс сыбды-
рын ќалт жібермейді:

Айналасы к‰мбірге (6)
Толып аѓады...            (5)
Табиѓат ешкімді сыртќа теп-

пейді, алаламайды, бєріне бірдей
ќарап, бєріне бірдей шуаѓын
тμгеді, бойындаѓы нєрін береді.
Соныњ бірі толќынды Тобыл!
Ырыс-ќ±тын аямай екі жаѓасын
аялай аѓып, мањайыныњ шμлін
ќандырады. Елдіњ баќыты, бай-
лыѓы болып аѓады:

Жоќ ешкімге, еш жерге
Оныњ алањы.
Нєр боп μніп-μскенге
Тобыл аѓады...
Жота-жондардан кейде орѓып,

кейде оны орып μтіп, кењ даланы
кμлбей, бір толќын бір толќынды
жалѓап, ш±батыла аќќан μзен
аѓысында єн ќайырмасындаѓы
"То-бы-л  а-ѓа-ды-ай, Тобыл а-ѓа-
ды" деп созылып айтылатын жол-
дар да сєтті шыќќан.

Єсем єнде к‰ндіз айдынына
к‰н ќонып, т‰нде Ай ќонаќтай-
тын с±лу Тобылдыњ бар болмысы
кμрініс тапќан.

Аќынныњ єнін де, μлењін де
μзі шыѓарѓан "Тобыл аѓадыны"
Е.¤мірзаќов атындаѓы Ќостанай
филармониясыныњ белді єншісі
Манапбек Кєдіров, "Кездесем ер-
тењді" Азамат М±ќатов орындап
ж‰р.

Алтынбек ЌОРАЗБАЕВ:Алтынбек ЌОРАЗБАЕВ:Алтынбек ЌОРАЗБАЕВ:Алтынбек ЌОРАЗБАЕВ:Алтынбек ЌОРАЗБАЕВ:

Мен б±л єнді 1974 жылы жаздым. Наќ-
тыраќ айтсам, б±л консерваторияны енді
ѓана тємамдап,  Жамбыл,  ќазіргі Тараз
ќаласында "Алатау" єн-би ансамблін бас-
ќарып ж‰рген кезімде шыќќан єн еді. На-

ѓыз жастыќ дєурен, алты жылдыќ сту-
денттік ќызыќты кездерімніњ бєрі Алма-
тыда μтті. Єнде айтылатын Кμктμбе мен
Алматыныњ г‰л-баќтарында ќыдырѓан
к‰ндерімді шын саѓынып, єнніњ алѓашќы
шумаќтарын ептеп ќ±растыра бастадым.

1974 жылы Алматыѓа "Алтыбаќан" де-
ген телехабарѓа келдік. Ол кез мен ±йым-
дастырѓан "Алатау" триосыныњ "Желбір-
жекен", "Кμкшолаќ" сияќты єндермен ха-
лыќќа енді танылып, топтыњ жањадан та-
ныла бастаѓан алѓашќы ќадамы болатын.
Мені осы єнніњ μлењін жазѓан Серікбай
Оспановпен Єнуар Бекжанов деген
єріптес-бауырым таныстырѓан еді.
С.Оспанов єн  єуенін алѓаш "Жетісу" мей-
рамханасында тыњдап, келесі к‰ні маѓан
μлењін жазып єкелді. Содан б±л єн "Саѓын-
дым Алматымды" болып сол жылы-аќ
жарыќќа шыќты.

1982 жылы Жамбыл облыстыќ филар-
монияныњ директоры ќызметінде ж‰рге-
німде, Ресейдіњ єйгілі єншісі Валентина
Толкунова гастрольдік сапармен біздіњ
облысќа келді. Біздіњ ±жым ресейлік
єріптесімізді арнайы ‰й тігіп, ќ±рметпен
ќарсы алды. В.Толкунова дастарќан ба-
сында домбырамен єн айтуымды μтініп,
ќолќа салѓан соњ, мен "Саѓындым Алма-
тымды" єнімді шын ыќыласыммен орын-
дап бердім. Єнніњ єсерлілігі болуы керек,
маѓан ќайталата орындатып, разылыѓын
білдірді.

Валентинамен бірге киносценарист, єрі
аќын Оскар Волин деген азамат, сондай-
аќ, Ресейдіњ атаќты музыканты, мыќты
пианист Д. Очкинази да болды. "Алтын-
бек Коразбаевич, ваша песня нам очень
понравилась. Пожалуйста, подскажите
мне словесный текст" деп О.Волин μтініш
білдірді. Єнге ќызыѓушылыќ  танытќан-
нан соњ, оларѓа єнніњ мазм±нын толыќ
т‰сіндіріп беріп едім, ол тіпті єнді буын-
буынѓа бμліп, "б±л єн ертењ дайын бола-
ды, ал кейінірек б‰кілодаќтыќ сахнаѓа
шыѓарамын" деп уєдесін де берді. Біраќ
мен Валентинаныњ сол к‰ні айтып кетке-
ніне тіпті сенген жоќ едім. Сμйтіп, олар
Ќаратау ќаласына аттанып кетті. Олар
біздіњ елге арнайы сапармен келгендіктен
ќонаќтарды ќ±рметпен ќарсы алу филар-
монияныњ да жауапты ісі еді. Ќызметім
бойынша ертењіне мен де Ќаратау ќала-
сына бардым. Ондаѓы мєдениет сарайына
халыќ кμп жиналѓан екен. Сахнада Вален-

тина "Саѓындым Алматымды" єнін сызыл-
та орындап т±р. Мен сол сєтте μзімді ба-
ќытты санадым. ¤йткені меніњ єнімді тек
ќазаќ ж±лдыздары ѓана емес, Ресейдіњ
μнер ж±лдыздары орындап т±рѓаны меніњ
шыѓармашылыѓыма ‰лкен ќуаныш сыйла-
ды. Ал бір ай μткен соњ, ±мытпасам, ќазан

айында Валентина б±л єнді Алматыдаѓы
б±рынѓы Ленин сарайында орындады.
Одан кейін Алматыда 1984 жылы б‰кіл
Кењес одаѓы композиторларыныњ симпо-
зиумінде де Валентинаныњ орындауында
шыќты. Сол себептен де мен "Саѓындым
Алматымды" єнініњ халыќќа кењінен та-
ралуын Валентинаныњ есімімен байла-
ныстырамын. Дегенмен де, μз ортамыздан
б±л єнді Маќпал Ж‰нісова, Н±рѓали
Н‰сіпжанов та μз дењгейінде жаќсы орын-
дады. Ал "МузАРТ" тобыныњ орындауын
єнніњ ќайта тууы деп т‰сінемін.

Маќпал Ж‡НІСОВА:Маќпал Ж‡НІСОВА:Маќпал Ж‡НІСОВА:Маќпал Ж‡НІСОВА:Маќпал Ж‡НІСОВА:

Мен "Саѓындым Алматымды" єнін ав-
тордыњ μз аузынан 1985-86 жылдары ењ
алѓаш естідім. Меніњ орындауымдаѓы
ерекшелік сол, ешќандай аспаптардыњ
с‰йемелдеуінсіз тек домбырамен орында-
дым.

1995 жылы Алматыда "Кинотавр" деген
фестиваль μтті. Сол фестивальѓа Ресейдіњ
белгілі єншісі В. Толкунова осы єнді орын-
дау ‰шін Мєскеуден арнайы келгенде,
єнніњ бір шумаѓын мен ќазаќша, ал келесі
шумаѓын Валентина орыс тіліњде жєне
соњѓы ќайырмасын бірге, тек ќазаќша
айтса деген ±сыныс болѓан соњ, б±рынѓы
"Ленин", ќазіргі Республика сарайында біз
‰лкен дайындыќ жасадыќ. Жоспар бой-
ынша, концерт μтетін к‰ні мен залдыњ ал-
дыњѓы ќатарыњда отырѓанымда В.Толку-
нова бір єннен кейін мені сахнаѓа шаќы-
ру керек болды. Б±л жоспар концерт бас-
талуѓа небєрі он минут ќалѓанѓа дейін
μзгермеген еді. Алайда домбырамды алып,
дайын отырѓанымды ќайтейін, ќалалыќ
єкімшіліктіњ бір жігіті келіп, "сіз сахнаѓа
шыќпайтын болдыњыз" деп, ќалалыќ
єкімшіліктіњ б±йрыѓын жеткізді...Нендей
жаѓдай, ќандай б±йрыќ екені маѓан єлі
к‰нге дейін беймєлім. Дегенмен де, біз
бірге орыњдап шыќќанда, б±л да бір тари-
хи жаѓдай болар ма еді? Сμйтіп, ‰лкен дай-
ындыќќа ќарамастан, жаќсы бір жоспар-
дыњ іске аспай ќалѓаны бар. Біраќ єлі
к‰нге дейін б±л єнді айтып ж‰рем. Халыќ
с‰йіп тыњдайды.

Ана тілі, 20 ќањтар, 2005 ж.Ана тілі, 20 ќањтар, 2005 ж.Ана тілі, 20 ќањтар, 2005 ж.Ана тілі, 20 ќањтар, 2005 ж.Ана тілі, 20 ќањтар, 2005 ж.
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Биыл Ұлы Жеңістің 70 жылдығын 
атап өткелі отырмыз. Миллиондаған 
адамзат  баласын  жалмаған  қанды  қыр-
ғын  сонда да санамыздан өшпек емес. 
1418 күн мен түнге ұласқан екінші дү-
ниежүзілік соғыс тың алдыңғы шебінде 
қазақ халқының жаужүрек ұл-қыздары-
ның өзгелермен қатар жанқиярлықпен 
шайқасып,  ерлік үлгісін көрсетуі бүгінгі 
ұрпақ үшін үлкен өнеге. Біз мұны ұмыт-
пауымыз керек. Өйткені  аталарымыз бен 
әкелеріміздің сол бір ерлік істері халқы-
мыздың ұлт боп ұйысуына даңғыл жол 
ашты.

Облыстық ардагерлер кеңесінің 
ұйтқы болуымен жарыққа шыққан 
«Олар Жеңіспен оралды» деген кітап-
ты парақтай отырып,  менің  әкеге деген  
сағынышым одан сайын ұлғая түскендей 
әсерге бөлендім. Кешегі отты жылдары 
қолына қару ұстап, майданға аттанған 
қаншама отандастарымыз жат жерде 
опат болды. Татар дәмі таусылмаған май-
дангерлер аман-есен елге оралды. Солар-
дың бірі менің әкем еді.

Өмірдің көрген талай жол торабын,
Әкеден кім аяйды қолда барын.
Әкенің ақ тілегін өтеу парыз,
Мен бүгін әкемді айтып, толғана-

мын..,–деп басталатын ән шумақта-
рын тыңдаған сайын менің көз алдыма 
әкемнің бейнесі елес береді.

Кәдір Ыбырайұлы 1911 жылы Торғай 
селосында дүниеге келген. Жетімдіктің 
тауқыметін  ерте тартып, жақын туыста-
ры, қамқоршысы болмағандықтан 1923 
жылдың мамыр айында балалар үйі не 
өткізілді. 1930 жылдың 5 мамырында ба-
лалар үйі Қарабалықтағы ауыл шаруа-
шылық техникумына жолдама береді. 
Міне, осы оқу орнын 1934 жылы бітірген 
соң, бөлімше агрономы ретінде Солтүстік 
Қазақстан облысындағы Совет ауданы-
ның (қазіргі М.Жұмабаев атындағы ау-
дан) «Қиялы» астық совхозына жіберілді. 

Ол кісі еліміздің ауылшаруашылық 
саласына өзіндік үлесін қосты.  Күн-түн 
демей тер төкті.  Оның бұл еңбегі Үкімет 
тарапынан ескерусіз қалған жоқ. Бірақ 
менің әкем тумысынан  қарапайым, ең-

бегін ешкімге бұлдамайтын кісі-тұғын. 
Бұл кезде Ұлы Отан соғысы баста-

лып, ер азаматтардың бәрі майдан дала-
сына аттанып жатқан кез. Ал менің әкем 
соғысқа тек 1942  жылдың қаңтар айын-
да аттаныпты.  Ол Оңтүстік майданның 
37-ші  полкінің жауынгері ретінде талай 
қанды қырғынның бел ортасында болған. 
Талай ауыр шайқастарды басынан өткер-
ген. Сондай  кескілескен шайқастардың 
бірінде әкемнің сол аяғына мина жарық-

шағы тиіп, бірнеше ай 
бойы Украинаның До-
нецк қаласындағы  әске-
ри госпитальде емделу-
ге тура келеді. Бірақ, 
артынша өзі сұранып, 
майдан даласына қайта 
жіберіледі. 1942 жылы 
наурыз айында кеңес 
әскерлері неміс армия-
сының қоршауында 
қалып, түгел тұтқынға 
түседі.

Әрине, неміс-фа-
шист басқыншылары 
тұтқындарды басынан 
сипамағаны анық. 
Тұтқында болған үш 
жылда жаудың адам 
төзгісіз небір азабын 
көрген кеңес әскерлерін 1945 жылы ма-
мыр айында ғана  Австрия армиясы азат 
етіп, тозақ отынан аман алып қалған.
Сөйтіп, қызыл әскерлер қатарына қайта 
қосылған.

1945 жылы Кеңес Одағы жеңіс тойын 
тойлағаннан кейін де күзге дейін әскер 

сапында болып, қираған қалаларды 
қалпына келтіруге көмектескен әкем  2 
қарашада армия қатарынан босап, елге 
аман-есен оралады.

 «Жақсылар жақсымын деп айта ал-
майды» – дегендей, менің әкем өзінің   
сонау бір жастық кезеңдері, ашаршылық, 
одан кейінгі өзі бел ортасында жүрген 
соғыс зардаптары туралы біздерге, бала-
ларына ашылып ештеңе айта қоймайтын. 
Кейде мазасын алып, қайта-қайта сұрай 

берген соң ғана аз-
кем күрсініп алып сөз 
бастайды.Ол кісі туа 
бітті сөзге сараң кісі.

Елге келген соң, 
1946 жылдың қаңта-
рынан бастап өзінің 
соғысқа дейін атқарған 
қызметі бойынша  Сол-
түстік Қазақстан облы-
сының  Ленин ауданы-
на жіберіледі. Мұнда 
Кәдір Ыбырайұлы төрт 
жыл бөлімше агрономы 
болды. Ал 1950 жылдан 
1966 жылға дейін  Қа-
рабалық, Меңдіқара 
аудандарында  маман-
дығы бойынша қызмет 
істеді. 

Қай жерде жүрмесін әкеміз өзіне 
жүктелген міндетті абыройлы атқарып, 
көптің құрметіне бөленген кісі.  Ол  өзінің 
адами болмысын  жоғалтпаған жан еді 
деп еске алады көзі көрген кісілер. Мәсе-
лен, Меңдіқара ауданының «Қаратал» 
совхозында қызмет істеген жылдары 

біздің үймен көрші тұрған, бүгінде бел-
гілі профессор  Аманжол Күзембайұлы 
ағамыз әкеміздің адамгершілігі, биік па-
расат иесі һәм  қарапайым кісілік қалпы 
туралы әңгімелеп берген еді. Туған жер-
ден жырақта жүрсе де туысшыл, көпшіл 
болатын. 

Алайда ертелі-кеш, бәрібір кіндік 
қаны тамған  Торғайына жеткенше 
асықты. Бала күнінде есінде қалған туған 
жердің табиғатына ынтықты. Торғайдың 
боз көдесі мен жусанын аңсады. Оның әрі 
жағында дүниеден ерте өткен әке-шеше-
сіне бір белгі қою әкемнің  ізгі мұраты 
болатын. 

Армандар орындалады. Қырық үш 
жылдан кейін туған жердің топырағына 
табан тіреп, құмына аунады.

1966 жылы тамыз айында Кәдір Ыбы-
райұлы Жанкелдин ауданының КПСС 
ХХІ съезі атындағы совхозына аға эко-
номист болып жұмысқа орналасты. 
Содан 1971 жылы құрмет демалысына 
шыққанға дейін жемісті еңбек етті. Сана-
лы ғұмырын еліміздің ауылшаруашылық 
саласының өркендеуіне сарп еткен жан 
ретінде омырауына орден-медаль тақты.

Зейнеткерлікке шыққасын «Торғай» 
кеңшарына қоныс аударды. Жұбайы Қа-
пиза Ерденқызы екеуі он бір баланы дү-
ниеге әкеліп, тәрбиеледі. Соның бүгінде 
жетеуі аман-есен жер басып жүр.  Мінезі 
жайсаң, кісіге қамқор, ортасына сыйлы 
ақсақал еді деп еске алады біздің елдің 
азаматтары. Иә, менің әкем осындай кісі 
болатын! 

Жадыра КӘДІРҚЫЗЫ,
Н.Наушабаев атындағы қазақ 

мектебінің мұғалімі.
Қостанай 
ауданы.
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ЕРЛІК – ЕЛГЕ МҰРА, ҰРПАҚҚА – ҰРАН

Отты жылдар 
     жаңғырығы

Майдангер әке 
мақтанышым еді...

Ауылдастар
Менің осы мақаламда айтпағым Көктау ауылының ерлері 

жайлы болмақ. Ол кездері көнекөз ауыл қарияларының ай-
туына қарағанда бүгінгі Көктау ауылы, «Шилі» колхозы болып 
аталған екен. Заманында мыңғырған мал шаруашылығы мен 
егіншілікті кәсіп еткен ауыл тұрғындары бүгінде сол кәсіптен 
алыстай қойған жоқ. Осы ауылдан сол кездері майдан дала-
сында болған ардагерлерімізде кенде емес. Сонымен қатар 
жастайынан еңбекке араласып, майдан даласына қол ұшын 
берген тыл ардагерлерінің ерлік істері бүгінгі ұрпақ біздерге үл-
кен өнеге. Сол кісілердің ерліктері мен батырлығы жас буынның 
патриоттық сезімін оятары хақ. Осы ауылдан майдан даласына 
аттанған Тұрсынсынбек Кайкин, Тайшы Алданыш, Кайкин Барақ, 
Тұрсынбаев, Жүсіпов Қожамсейіт, Көшен Ділдебаев, Жиентай 
аталарымыздың есімдері ел есінде мәңгі сақталмақ.  Сонымен 
қатар тылда еңбек еткен Игимбаев Кәкім, Тезекбаев Ескендір 
ұста болған, Тасмағанбетов Жүсіп, Тезекбаев Әбубәкір, Сүлей-
менов Айтбай, бүгінде арамызда жүрген Жанділдин Мұқышбек, 
Сыздықов Байділда  аталарымыздың ерен еңбектерін жазып 
арнайы кітап етіп шығарса да артық болмас еді. Әрине, бір мақа-
лаға ол кісілердің еңбектерін сыйғызу мүмкін емес. Сондықтан 
да ауылдық мектептегі сынып сағаттарына осы кісілердің өмірі 
мен еңбектері жайлы арнайы сағаттар өткізсе нұр үстіне нұр 
болады деп ойлаймын. 

Серік АҚТАН.
Көктау ауылы, 
Арқалық қаласы. 

Жобаның жетекшісі Сәлім МЕҢДІБАЙ

Қайранбай құдығында
Қайранбай құдығы – Аманкелді мен Торғай жо-

лының үстіндегі бір белгілі станция. Әрлі-берлі өткен 
кірмеші болсын, жай жолаушы болсын осы араға бір 
тоқтап, Қайранбай құдығынан бір шөлін қандырмай 
кеткен емес. Өйткені ол Ақсуаттың асуынан жапан да-
лаға салған жалғыз құдық. Осы құдықтан басқа жерден 
ол арада ұрттам су таба алмайсыз.

Бұл құдықтың Қайранбай атанғанына 30 жылдан 
асса керек. «Қайранбай» десе-ақ халық біле кетеді. Біз 
осы құдықтың аты қойылған «Қайранбайды» ертедегі 
шонжарлардың бірі ғой деп жүретінбіз.

Жақында Аманкелдіге бара жатқан сапарымызда 
осы Қайранбай құдығына тоқтап, машинаға су құйып 
алуға тура келді. Ойымызда ештеңе жоқ. Машина құ-
дыққа келіп тоқтай қалды.

Сәске кезі еді. Қолында ақ таяғы бар бурыл сақал-
ды қарт адам бізден бұрын бір қора қойды айдап келіп, 
осы құдықтан жалғыз өзі суара бастады. Қауға шелекті 
аспамен тартқанда көз ілестірмейді. Қаншама қой ішіп 
жатқан ұзын астауды елі орта түсірмей суын жеткізіп тұр.

Қарттың бұл қайраты бізді өте сүйіндірді. Сосын 
жанына келіп жөн сұрадық.

– Әкем  аты  Малшы,  өзімді   Қайранбай дейді, – 
деді қарт, –  Семиозердың «Құм жота»  колхозының 
шопаны боламын.

– Сөйлесе келе таныстық. Бұл кәдімгі осы құдықтың 

«иесі» Қайранбай болып шықты. Бұл құдықты баяғыда 
байдың есігінде жүргенде өзі қазған екен. Содан ол 
«Қайранбай қазған құдық» болып аталып кетіпті.

Қайранбай қарттың бұл еңбегі ақыры зая кеткен 
жоқ. Қазір өзі бағатын колхозының 600 қойын осы құ-
дықтан суарады, колхоздың ардақты адамы. Биыл ол 
250 қойдан 312 қозы, 70 ешкіден 90 лақ алып өргізді. 
Сөйтіп төл алу планын 125 процент орындады.

С.БҮРКІТБАЕВ.
№ 22 (1928), 13 июнь 1943 жыл.

Май тапсырудың жылдық планы 
орындалды

Аманкелді. «Ағаштыкөл» колхозы (председателі 
Бимағамбетов жолдас) мен «Жаңа ауыл» колхозы 
(председателі Жеутікбаев жолдас) 1943 жылы мем-
лекетке беретін сарымайды толық тапсырып, міндетті 
планын мерзімінен көп бұрын орындады.

Планның сыртында «Ағаштыкөл» колхозы коо-
перация арқылы 150 килограмм сарымай тапсырды. 
Күзге дейін бұл екі колхоз мемлекетімізге тағы да 6 
центнерден сарымай тапсырмақшы.

№ 138 (1944), 6 июль 1943 жыл.
(«Большевиктік жол» («Қостанай таңы»)

газетінен.
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17.00 Меніњ Ќазаќстаным. 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
Айналайын. 18.50 Зањ жєне біз. 19.35
"Жедел жєрдем". 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай. 21.55 Т.х. "Сыр-
ѓалым". 22.55 "Келін". 23.45 Сіз не
дейсіз? 0.15 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жеті к‰н. 11.05 Д.ф. "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". 11.40 Магия кухни.
12.15 М.ф. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Семейные мелодрамы". 14.00 Т.х.
"Улыбка пересмешника". 15.00 Но-
вости. 15.15 Б±йымтай. 15.55 ¤мір
сабаќтары. 16.25 Т.с. "Пєленшеев-
тер". 17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќа-

17 сєуір 2015 жыл

сєуірдіњ
20-нан 26-на дейінАпталыќ телебаѓдарлама

7 АРНА

рас. 17.45 Ќызыќ times. 18.00 Ново-
сти. 18.15 Ќызыќ times. 19.00 ТВ
Бинго. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Ар-
найы хабар. 21.00 Новости. 21.30
Т.с. "Слово офицера". 22.00 Т.с. "А
у нас во дворе". 22.50 Жекпе-жек.
23.35 Б±йымтай.

17.50 Жањалыќтар. 18.10 Ќазы-
на. 18.25 Новости. 18.50 Пока жива
память. 18.55 Д.с. "Чудеса приро-
ды". 19.25, 19.55, 22.30, 0.15 Теле-
маркет. 19.30 Зањ аймаѓы. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Вызов. 21.00
Новости. 21.30 Пока жива память.
21.35 "Карусель". 22.35 Т.с. "Тюдо-
ры". 0.20 Жањалыќтар.

7.00 Єн шашу. 8.00 Репортер
представляет. 8.20 Суперпапа. 9.00

С±лу бол! 19.00 "Деффчонки". 19.30
"Сашатаня". 20.00 Однажды в Рос-
сии. 20.30 Ревю. 21.00 "Универ".
22.00 "Интерны". 22.30 Ревю. 23.00
Жасырын камера. 0.00 Х.ф. "Мерку-
рий в опасности".

17.00 Орел и решка. 18.00 "Арам
аќша. Адал махаббат". 19.00 Айна
online. 19.30 Моя история. С. Пас-
каль. 20.00 7 NEWS. 21.00 Х.ф. "Типа
крутые легавые". 23.00 Ќорќыныш
факторы. 0.00 Т.с. "Сонная лощи-
на".

Технический перерыв. 17.00 Т.с.
"Счастливы вместе". 19.00 Т.с. "Бра-
тья по обмену 2". 20.00 Информбю-
ро. 21.00 Т.с. "Сен келерсіњ 2". 22.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 23.30 Х.ф. "Стартрек: Воз-

21 сєуір,21 сєуір,21 сєуір,21 сєуір,21 сєуір,
сейсенбісейсенбісейсенбісейсенбісейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
"Жедел жєрдем". 12.30 Жањалыќтар.
12.45 ¦лы Жењіске - 70 жыл. 12.55
Спорт. 13.15 Алањ. 16.00 "Келін".
16.55 Жарќын бейне. 17.30 Жања-
лыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10 Ай-
налайын. 19.10 Ќылмыс пен жаза.
19.35 "Жедел жєрдем". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.55
"Сырѓалым". 22.55 "Келін". 23.45 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.15 Жања-
лыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.15
"Слово офицера". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 "Семейные мелодрамы".
14.00 "Улыбка пересмешника". 15.00
Новости. 15.15 Б±йымтай. 15.55 ¤мір
сабаќтары. 16.30 "Пєленшеевтер".
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас.
17.45 Экономкласс. 18.00 Новости.
18.15 Т.х. "С±лтан С‰лейман". 19.00
Біздіњ ‰й. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Бюро расследований. 21.00 Ново-
сти. 21.30 "Слово офицера". 22.00
"А у нас во дворе". 22.50 Арнайы
хабар. 23.20 Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,
15.10, 16.55, 18.25, 22.50, 0.15 Те-

22 сєуір,22 сєуір,22 сєуір,22 сєуір,22 сєуір, сєрсенбі сєрсенбі сєрсенбі сєрсенбі сєрсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.50 Айтуѓа оњай. 11.35 "Же-
дел жєрдем". 12.30 Жањалыќтар.
12.55 Зањ жєне біз. 14.00 Поэзия
єлемі. 14.30 М.ф. 15.05 Єйел баќы-
ты. 16.10 "Келін". 17.00 "¦лт маќта-
нышы". 17.30 Жањалыќтар. 17.50
¤зекжарды. 18.10 Айналайын. 19.10
Журналистік зерттеу. 19.35 "Жедел
жєрдем". 20.30 Жањалыќтар. 21.05
Айтуѓа оњай... 21.55 "Сырѓалым".
22.55 "Келін". 23.45 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 0.20 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.25
"Слово офицера". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 "Семейные мелодрамы".
14.00 "Улыбка пересмешника". 15.00
Новости. 15.15 Б±йымтай. 15.55 ¤мір
сабаќтары. 16.25 "Пєленшеевтер".
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас.
17.45 100 бизнес-историй. 18.00
Новости. 18.15 "С±лтан С‰лейман".

23 сєуір23 сєуір23 сєуір23 сєуір23 сєуір, бейсенбі, бейсенбі, бейсенбі, бейсенбі, бейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
"Жедел жєрдем". 12.30 Жањалыќтар.
12.55 Агробизнес. 13.20 Журналистік
зерттеу. 14.10 Жан жылуы. 14.35 М.х.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 "Келін".
17.00 "Ќазаќ даласыныњ ќ±пиялары".
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 Айналайын. 19.10 Индуст-
рияландыру: ±лттыќ μндіріс. 19.35

Т.х. "¤згерген μмір". 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 Т.с. "Фериха". 11.30 Т.х.
"Ќыз ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар.
13.10 "20:30". 14.00 Новости. 14.10
Т.с. "Сын отца народов". 15.15 "¤згер-
ген μмір". 16.40 "20:30". 17.30 "Фери-
ха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 "20:30". 21.00 "Сын отца
народов". 22.00 "Фериха". 23.00 Кеш
емес. 23.50 Жањалыќтар.

17.00 "XXI ѓасыр кμшбасшысы".
18.05 "Дискавери Атлас". 19.20 Уче-
ный совет. 20.10 Н±рлы Отау. 20.30
Наше кино. 21.00 Кітапхана. 21.30
Легенды и мифы Оперного. 22.00
Онлайн Астана. 22.50 Драма "Ќызыл
орамалды шынарым". 0.05 "Тањ бо-
зынан Кэндлфордќа аттандыќ".

17.05 Фокустар ќ±пиясы. 18.00

лемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Новости.
10.30 "Карусель". 11.30 Зањ аймаѓы.
12.00 М.с. "Финес пен Ферб". 12.30
Высота воли. 12.55 Мєњгілік рух.
13.00 Жањалыќтар. 13.55 Пока жива
память. 14.00 "Клятва отца". 15.15
Пейзажи сквозь время. 16.00 "Бола-
шаќ". 17.00 Магия природы. 17.30
М.с. 17.45 Мєњгілік рух. 17.50 Жања-
лыќтар. 18.10 Даму діњгектері. 18.25
Новости. 18.50 Пока жива память.
18.55 "Чудеса природы". 19.30
Бірінші студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Ажар. 21.00 Новости. 21.30
Пока жива память. 21.35 "Карусель".
22.35 "Тюдоры". 0.20 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 Т.с. "Кто в доме хозяин?". 9.00
"¤згерген μмір". 10.00 Жањалыќтар.
10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры".
13.00 Жањалыќтар. 13.10 Кеш емес.
14.00 Новости. 14.10 "Сын отца на-
родов". 15.15 "¤згерген μмір". 16.35
Kaznet. 17.00 Такси. 17.30 "Фери-
ха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00 "Сын
отца народов". 22.00 "Фериха". 23.00
Сырласу. 23.50 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Окно
в...". 10.05 Саѓыныш сазы. 10.35
Ќылќалам. 11.00 Легенды и мифы
Оперного. 11.30 "Кемел кењістік".
12.05 "Дискавери Атлас". 13.05 Он-
лайн Астана. 14.05 Н±рлы Отау. 15.00
"Тањ бозынан Кэндлфордќа аттандыќ".
16.00 Научная нефантастика. 16.25
Культурный код. 17.30 "‡кілі домбы-

Т.х. "Ќыздар". 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай... 21.55 "Сырѓа-
лым". 22.55 "Келін". 23.45 Т‰нгі сту-
дияда Н. Ќоянбаев. 0.20 Жањалыќ-
тар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.25
"Слово офицера". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.00 "Семейные мелодрамы".
14.00 "Улыбка пересмешника". 15.00

Новости. 15.15 Б±йымтай. 15.45 ¤мір
сабаќтары. 16.25 "Пєленшеев-
тер".17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќа-
рас. 17.45 Бизнес сыры. 18.00 Но-
вости. 18.15 "С±лтан С‰лейман".
19.05 Жекпе-жек. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Моя история войны. 21.00
Новости. 21.30 "Слово офицера".
22.00 "А у нас во дворе". 22.50 Біздіњ
‰й. 23.40 Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-

тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 12.55,
13.55, 15.10, 16.55, 18.25, 22.50,
0.15 Телемаркет. 9.30 М.с. 10.00
Новости. 10.30 "Карусель". 11.30
Первая студия. 12.00 Д.с. "Дивер-
санты". 12.45 Мєњгілік рух. 13.00
Жањалыќтар. 13.55 Пока жива па-
мять. 14.00 "Клятва отца". 15.15 Пей-
зажи сквозь время. 16.00 Т.х. "Бо-
лашаќ". 17.00 Магия природы. 17.30
М.с. 17.45 Мєњгілік рух. 17.50 Жања-
лыќтар. 18.15 Третий тайм. 18.30 Но-
вости. 18.50 Пока жива память. 18.55
"Чудеса природы". 19.30 Бірінші сту-
дия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Бойт-
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19.10 Біздіњ ‰й. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Д.ф. "Верховенство закона как
стратегический фактор развития
страны". 21.00 Новости. 21.30 "Сло-
во офицера". 22.00 "А у нас во дво-
ре". 22.50 Біздіњ ‰й. 23.40 Б±йым-
тай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,
15.10, 16.55, 18.25, 22.50, 0.15 Те-
лемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Новости.
10.30 "Карусель". 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 М.с. "Финес пен Ферб".
12.30 "Абай". 12.50 Мєњгілік рух.
13.00 Жањалыќтар. 13.55 Пока жива
память. 14.00 Т.с. "Клятва отца".
15.15 Пейзажи сквозь время. 16.00
"Болашаќ". 17.00 Магия природы.
17.30 М.с. 17.45 Мєњгілік рух. 17.50
Жањалыќтар. 18.10 Регион/10. 18.25
Новости. 18.50 Пока жива память.
18.55 "Чудеса природы". 19.30 Пер-
вая студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Сап т‰зе! 20.50 1001 история
успеха. 21.00 Новости. 21.30 Пока
жива память. 21.35 "Карусель". 22.35
"Тюдоры". 0.20 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.05 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "¤згерген μмір". 10.00 Жа-
њалыќтар. 10.30 "Фериха". 11.30
"Ќыз ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар.
13.10 Д‰ние жарыќ. 14.00 Новости.
14.10 "Сын отца народов". 15.15
"¤згерген μмір". 16.35 Каznet. 17.00
Такси. 17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "Сын отца народов".
22.00 "Фериха". 23.00 Репортер пред-
ставляет. 23.20 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Окно
в...". 9.40 TED. Идеи, достойные
распространения. 10.05 "Ѓасырлар
пернесі". 10.35 Кітапхана. 11.05 Ре-
альная наука. 11.30 "Кемел кењістік".
12.05 "Дискавери Атлас". 13.05 Он-
лайн Астана. 14.05 ¤мір. Театр. Кино.
15.00 "Тањ бозынан Кэндлфордќа
аттандыќ". 16.30 Таѓдырлы хаттар.
17.00 Идеи, достойные распростра-
нения. 17.30 "Эйнштейн ізімен". 18.05
"Дискавери Атлас". 19.00 TED: Та-

ратуѓа т±рарлыќ идеялар. 19.50 Та-
рих айнасы: ањыз бен аќиќат. 21.30
Музей звуков. 22.00 Онлайн Аста-
на. 22.50 Концерт. 0.00 "Тањ бозы-
нан Кэндлфордќа аттандыќ".

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Салем ВОХ.
16.30 "Жігіттіњ сабаздары". 18.00
С±лу бол! 19.00 "Деффчонки". 19.30
"Сашатаня". 20.00 Однажды в Рос-
сии. 20.30 Ревю. 21.00 "Универ".
22.00 "Интерны". 22.30 Ревю. 23.00
Жасырын камера. 0.00 Х.ф. "Пло-
хой лейтенант".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Домашний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Сотќар балалар. 14.30 Айна online.
15.00 "Гадалка". 16.00 "Красные
горы". 17.00 ВООМ! 18.00 "Арам
аќша. Адал махаббат". 19.00 Айна
online. 19.30 Моя история. М. Би-
сенгалиев. 20.00 7 NEWS. 21.00 Х.ф.

"Кризис Веры". 23.00 Ќорќыныш фак-
торы. 0.00 "Сонная лощина".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 9.30 Х.ф. "Блэйд 2". 11.30
"Городские легенды 3". 12.30 Муль-
тсериалы. 15.30 "Счастливы вмес-
те". 19.00 "Братья по обмену 2". 20.00
Информбюро. 21.00 "Сен келерсіњ
2". 22.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 23.30 Х.ф. "Эон
Флакс". 1.30 Х.ф. "Дикий, дикий За-
пад".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Гос-
пожа горничная". 14.00 Винтаж. 14.30
Baby ГИД. 15.00 "Разведчицы". 16.00
Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 З. Кμпбосын±лы-
ныњ концерті. 19.00 Жањалыќтар.
19.30 Ќылмыстыќ іс №. 20.00 РТН.
20.30 Джиперы. 21.00 "Госпожа гор-
ничная". 22.00 РТН. 22.30 В ладу с
природой. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10
Панорама дня.
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ра". 18.05 "Дискавери Атлас". 19.30
Б‰гінгі ѓылым. 21.40 Д.ф. "С чего
начинается Родина". 22.00 Онлайн
Астана. 22.50 Драма "Ќызыл орамал-
ды шынарым". 0.00 "Тањ бозынан
Кэндлфордќа аттандыќ".

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Салем ВОХ.
16.30 "Жігіттіњ сабаздары". 18.00
С±лу бол! 19.00 "Деффчонки". 19.30
"Сашатаня". 20.00 Однажды в Рос-
сии. 20.30 Ревю. 21.00 "Универ".

22.00 "Интерны". 22.30 Ревю. 23.00
Жасырын камера. 0.00 Х.ф. "Шакал"

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Домашний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Сотќар балалар. 14.30 Айна online.
15.00 "Гадалка". 16.00 "Красные
горы". 17.00 Икона стиля. 18.00
"Арам аќша. Адал махаббат". 19.00
Айна online. 19.30 Моя история. Л.
Нигматулина. 20.00 7 NEWS. 21.00
Х.ф. "Брат". 23.00 Ќорќыныш факто-

ры. 0.00 "Сонная лощина".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 8.00 Т.с. "‡мітіњді ‰збе".
9.00 Х.ф. "Стартрек: Возмездие".
11.30 "Городские легенды 3". 12.30
Мультсериалы. 15.30 "Счастливы
вместе". 19.00 "Братья по обмену
2". 20.00 Информбюро. 21.00 "Сен
келерсіњ 2". 22.00 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 23.30 Х.ф.
"Блэйд 2". 1.30 Х.ф. "Блэйд"..

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Чужое
лицо". 12.00 "Ду ќол шоколад". 12.55
Жањалыќтар. 13.00 Лучший город.KZ.
13.10 Ашыѓын айтќанда. 14.00
П@утina. 14.30 "Паутина-5". 15.30
112. 15.40 Судебные истории. 16.40
Давай поженимся. 17.50 Пусть го-
ворят. 18.55 "Взгляд из вечности".
20.00 Новости. 20.40 "С‰йген жар".
21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джодха
жєне Акбар". 23.20 П@утina. 23.45
Лучший город.KZ. 23.55 "Однажды в
Ростове".

6.15 "Япыр-ай". 7.00 Жањалыќтар.
7.25 "Ќайран заман. Жалѓасы". 8.30
КТК ќоржынынан. 9.30 Оњай олжа.
10.10 Х.ф. "Мой ласковый и нежный
мент". 12.00 Новости. 12.40 Диаг-
ноз. 13.10 Х.ф. "Жаркий ноябрь".
15.15 Не ври мне. 16.15 "Махаббат
м±њы". 17.45 "М±здан суыќ, оттан
ыстыќ". 18.40 ¤нерлі отбасы. 19.45
Оњай олжа. 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Черный квадрат.
22.10 "Истребители". 0.00 Путь на
Олимп. 0.30 "Реал М" - "Атлетико".
3.00 "Монако" - "Ювентус".

мездие". 2.00 Х.ф. "Держи ритм"

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
12.00 ¤мір аѓымы. 13.00 В поисках
истины. 14.00 Концерт А. Нурмагам-
бетовой. 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
¤. Айниязовтыњ шыѓармашылыќ
кеші. 19.00 Жањалыќтар. 19.30 По
диким местам. 20.00 РТН. 20.30 Дело
№. 20.50 Торговый дом. 21.10 В ладу
с природой. 21.30 Landmarks. 22.00
РТН. 22.30 Baby ГИД. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.00 Территория происше-
ствий.

7.00 Доброе утро. 11.00 Т.с. "Чу-
жое лицо". 12.00 "Ду ќол шоколад".
12.55 Жањалыќтар. 13.00 Лучший
город.KZ. 13.10 Ашыѓын айтќанда.
14.00 П@утina. 14.30 Т.с. "Паутина-
5". 15.30 112. 15.40 Судебные исто-

АСТАНА

±мар. 21.00 Новости. 21.30 Мєњгілік
рух. 21.35 "Карусель". 22.35 "Тюдо-
ры". 0.20 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "¤згерген μмір". 10.00 Жања-
лыќтар. 10.10 "¤згерген μмір". 10.30
"Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00
Жањалыќтар. 13.10 Біз біргеміз. 13.35
Той жыры. 14.00 Новости. 14.10 "Сын
отца народов". 15.15 "¤згерген μмір".
16.35 Сделка. 17.00 Такси. 17.30 "Фе-

риха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
Astana live. 22.00 "Фериха". 23.00
Sky-studio. 23.50 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "В поис-
ках знаний". 9.35 TED: Идеи, достой-
ные распространения. 10.05 Саѓы-
ныш сазы. 10.35 Атакєсіп. 11.00 "Эв-
рика". 11.30 "Кемел кењістік". 12.05
"Дискавери Атлас". 13.05 Онлайн

9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 Т.с.
"Госпожа горничная". 14.00 Дело №.
14.10 Солнечная кухня. 14.40
Landmarks. 15.00 Т.с. "Разведчицы".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Б. Сємеди-
нова. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Ќоѓам жєне єйел. 20.00 РТН. 20.30
Винтаж. 21.10 "Госпожа горничная".
22.00 РТН. 22.30 Группа здоровья.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панорама
дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Чужое
лицо". 12.00 "Ду ќол шоколад". 12.55
Жањалыќтар. 13.00 Лучший город.KZ.
13.10 Ашыѓын айтќанда. 14.00
П@утina. 14.30 "Паутина-5". 15.30
112. 15.40 Судебные истории. 16.40
Давай поженимся. 17.50 Пусть го-
ворят. 18.55 Х.ф. "Взгляд из вечно-
сти". 20.00 Новости. 20.40 "С‰йген
жар". 21.40 Жањалыќтар. 22.20
"Джодха жєне Акбар". 23.20
П@утina. 23.45 Лучший город.KZ.
23.55 "Однажды в Ростове".

6.15 "Япыр-ай". 7.00 Жањалыќтар.
7.25 "Ќайран заман. Жалѓасы". 8.30
КТК ќоржынынан. 9.30 Оњай олжа.
10.10 Х.ф. "Мой ласковый и нежный
мент". 12.00 Новости. 12.40 Глав-
ная редакция. 13.15 "Лесник". 15.15
Не ври мне. 16.15 "Махаббат м±њы".
17.45 "М±здан суыќ, оттан ыстыќ".
18.40 КТК ќоржынынан. 19.45 Оњай
олжа. 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Но-
вости. 21.40 Диагноз. 22.10 "Истре-
бители". 0.00 Путь на Олимп. 0.30
Футбол. "ПСЖ" - "Барселона". 2.35
"Бавария" - "Порту".

рии. 16.40 Давай поженимся. 17.50
Т.с. "Все сокровища мира". 18.50
Пусть говорят. 20.00 Новости. 20.40
Т.х."С‰йген жар". 21.40 Жањалыќтар.
22.20 Т.х. "Джодха жєне Акбар".
23.20 П@утina. 23.45 Лучший
город.KZ. 23.55 Т.с. "Однажды в
Ростове".

6.35 "Япыр-ай". 7.20 Ж‰рекжар-
ды. 7.50 "Ќайран заман. Жалѓасы".
9.00 ¤нерлі отбасы. 10.00 Дорога
домой. 10.10 Удиви меня! 11.10 Х.ф.
"Невеста моего жениха". 13.15 Дру-
гая правда. 14.15 Портрет недели.
15.20 Слуги народа. 16.10 Ж±лдыз-
ды аќиќат. 16.50 "Махаббат м±њы".
17.45 "М±здан суыќ, оттан ыстыќ".
18.40 КТК ќоржынынан. 19.45 Оњай
олжа. 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Но-
вости. 21.40 Главная редакция.
22.10 Т.с. "Истребители". 23.55 "Лес-
ник".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ
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7.00 Концерт. 8.40 Агробизнес.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.40
Ас болсын! 11.25 Єзіл єлемі. 13.00
Білгірлер бєйгесі. 13.45 Поэзия
єлемі. 14.15 Т.х. "С±њќар". 16.00 К.ф.
"Джунгли падишасы". 17.30 Жања-
лыќтар. 17.50 К.ф. "Джунгли пади-
шасы". 18.40 Е. Єбдіхалыќованыњ
концерті. 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Сенбілік кездесу. 22.35 Жайдарман.
0.10 Жањалыќтар. 0.40 К.ф. "Жања-
лыќжаршылары".

7.00 Ду-думан. 8.30 Мир в кар-
тинках. 8.55 Бармысыњ, бауырым?
9.40 Продвопрос. 10.00 Спорт без
границ. 10.25 М.ф. 11.40 Х.ф. "Отец
солдата". 13.40 Орталыќ хабар.
14.35 Жеті єн. 16.15 Х.ф. "Сумерки.
Сага. Новолуние". 18.30 Концерт.
19.45 Бенефис-шоу. 21.00 Жеті к‰н.

10

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.55 Айтуѓа оњай. 11.40 "Ќыз-
дар". 12.30 Жањалыќтар. 12.40 иман
айнасы. 13.05 Индустрияландыру:
±лттыќ μндіріс. 13.25 Кμкпар. 14.25
М.х. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
"Келін". 17.05 Жан жылуы. 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
Ѓасырлар ‰ні. 18.40 Жайдарман.
19.00 Меніњ Ќазаќстаным. 19.35 "Ќыз-
дар". 20.30 Жањалыќтар. 21.05 Ай-
туѓа оњай... 21.55 Шын ж‰ректен.
22.55 "Келін". 23.45 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 0.15 Жањалыќтар. 0.50
¤зекжарды.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.25
"Слово офицера". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 "Семейные мелодрамы".
14.00 "Улыбка пересмешника". 15.00
Новости. 15.15 Б±йымтай. 16.25 ¦лт
саулыѓы. 17.00 Жањалыќтар. 17.15

22.00 "Ангелы войны". 23.50 Д.ф.
"Солт‰стік Америка". 0.55 Бокс. "Ми-
ланский гром" - "Астана Арланс".

8.00 Жањалыќтар. 8.25, 8.55,
11.35, 11.55, 13.55, 15.55, 16.20,
17.55, 18.25, 19.55 Телемаркет. 8.30
Мєњгілік рух. 8.35 Ертегілер. 9.00
Новости. 9.30 Пока жива память.
9.35 К.ф. "Шерлок Холмс". 11.40
Регион/10. 12.00 Телетриптих
"00.00". 13.00 Третий тайм. 13.25 Д.с.
"Ќазаќ даласыныњ ќ±пиялары". 14.00
Концерт. 16.00 "Паула". 16.25 Пока
жива память. 16.30 М.с. 17.00 Т.х.
"Жас ±лан". 18.00 Пейзажи сквозь
время. 18.25 Мєњгілік рух. 18.30 Т.с.
"Паудер Парк". 19.30 "Музыкант".
20.00 Алдаспан. 20.30 Дамафон.
21.00 Арќа-аќпарат. 21.30 Х.ф. "Спе-
цагенты на отдыхе".

8.00 Єн шашу. 9.15 Такси. 9.40

Суперпапа. 10.20 Сделка. 10.45
Д‰ние жарыќ. 11.30 "Ќыз ѓ±мыры".
13.00 Т.с. "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается". 16.00 КВН.
18.10 Ел аузында. 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.05 Ел аузында. 20.30
"20:30". 21.20 Sky-studio. 22.10 Кон-
церт. 23.25 Х.ф. "Слава".

8.25 Д.ф. "Третьяков галереясын-
даѓы бір саѓат". 10.05 Картина мас-
лом. 10.55 Золотая середина. 12.00
Кітапхана. 13.05 "Бейжіњ". 14.05 Ба-
лет "Лебединое озеро". 16.00 XXI
ѓасыр кμшбасшысы. 17.30 Арнайы
жоба. 18.05 Таѓдырластар. 19.00
"Японская весна". 21.05 К.ф.
"Трассібір экспресі".

7.30 М.х. 9.00 Большая разни-

ца. 10.00 М.ф. "Плодди - суперге-
рой". 11.40 М.ф. 13.00 Ќыз ќылыѓы.
13.45 К‰лкі базар. 14.10 М.х. 16.10
Х.ф. "Фантастическая четверка: втор-
жение серебряного серфера". 18.00
К‰лкі базар. 18.25 Ењ к‰лкілі
єртістер. 19.25 Караоке-киллер.
20.30 Х.ф. "Центурион". 22.20 Х.ф.
"Восстание планеты обезьян". 0.20
Х.ф. "Пленница. Побег".

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 Орел
и решка. 10.00 Моя история. 10.30
Я шопоголик. 11.00 СвиДЕТИли.
11.30 Страсти у плиты. 13.00 Т.с.
"Ќ±рбылар". 15.00 Караоке - живой
звук. 17.00 Экстрасенсы против уче-
ных. 18.00 Жанкештілер жарысы.
19.00 Айна online. 19.30 Х.ф. "Рэд
2". 22.00 Другими словами. 22.40
Бокс. 0.00 "Сонная лощина".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00
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8.05 Ќымызхана. 8.30 Аќсауыт.
9.00 Б‰гін жексенбі. 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.05 Б‰гін жексенбі. 10.35 Ба-
ламен бетпе-бет. 10.55 М.ф. 12.00
Жањалыќтар. 12.20 Ќазаќстан би
єлемі. 12.35 ¦лттыќ шоу. 14.00 Жа-
њалыќтар. 14.10 Келбет. 14.40 Кон-
церт. 16.00 Жањалыќтар. 16.15 К.ф.
"Меніњ атым Ќожа". 17.50 М.ф. 18.20
Єзіл єлемі. 20.00 Апта. 21.05 Кон-
церт. 23.00 Алањ. 0.00 Жањалыќтар.
0.15 К.ф. "Транссібір экспресі".

7.00 Ду-думан. 8.10 Айбын. 8.40
Концерт. 9.00 Новости. 9.10 Ас
арќау. 9.30 Спорт єлемі. 10.10 М.ф.
11.10 Х.ф. "Звездная болезнь". 13.15
Бенефис-шоу. 14.30 Д.ф. "Код мира
и согласия". 15.15 Б±йымтай. 16.15

¤мір сабаќтары. 17.00 Новости.
17.20 Концерт "МузАРТ". 19.00 Но-
вости. 19.20 Ќызыќ time. 20.00 Жа-
њалыќтар. 21.00 Жеті к‰н. 22.10 Х.ф.
"Нежданная любовь". 23.00 Жања-
лыќтар. 23.30 Х.ф. "Нежданная лю-
бовь". 0.00 Новости.

8.00 Ертегілер. 8.30, 12.25, 13.55,
15.55, 16.25, 18.25, 19.25 Телемар-
кет. 8.35 Д.с. "Тайны древних импе-
рий". 9.35 К.ф. "Шерлок Холмс".
11.25 "Мєлім де беймєлім Ќазаќстан".
11.55 Пока жива память. 12.00 Вы-
сота воли. 12.30 Данышпан ќарѓа.
12.55 Мєњгілік рух. 13.00 Даму діњгек-
тері. 13.25 Пока жива память. 13.30
1001 формула успеха. 14.00 Ш. Са-
риевтыњ концерті. 16.30 М.с. 17.00
"Жас ±лан". 18.00 "Пейзажи сквозь
время". 18.30 "Паудер Парк". 19.30
Волшебный фонарь. 20.00 530:630.
20.30 Вызов. 21.00 Арќа-аќпарат.

21.35 Х.ф. "Право на ошибку".

8.00 Єн шашу. 8.20 Сапа. 8.30
Такси. 9.00 Жањалыќтар. 9.10 Ел
аузында. 10.10 Концерт. 11.00 Жа-
њалыќтар. 11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 12.00
Новости. 12.10 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00
Жањалыќтар. 13.10 КВН. 15.25 С.
Майѓазиевтіњ єн кеші. 18.10 Бай бол.
18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 "20:30". 21.00 Х.ф. "Охота
Ханта". 23.25 "¦мытылмас".

8.15 Д.ф. "Пушкин м±ражайын-
даѓы бір саѓат". 9.35 Спецпроект.
10.30 ‡кілі домбыра. 11.30 Атакєсіп.
12.00 Ѓасырлар пернесі. 14.05 Уче-
ный совет. 15.00 Тараз в потоке ис-
тории. 15.30 Бір сєт. 16.00 Лидер
XXI века. 17.00 Кеше ѓана. 19.30 Х.ф.

"Атаманныњ аќыры". 21.55 Концерт.
23.25 К.ф. "Жамбыл".

9.00 Рыжие. 9.30 Х.ф. "Флика 2".
11.20 М.ф. 13.10 Х.ф. "Фантастичес-
кая четверка: вторжение серебря-
ного серфера". 15.00 М.ф. 16.20 К‰лкі
базар. 16.40 Караоке-киллер. 18.05
Х.ф. "Восстание планеты обезьян".
20.00 Битва экстрасенсов. 21.20 Ењ
к‰лкілі єртістер. 22.20 Алтын таспа.
23.40 Жасырын камера. 0.00 Х.ф.
"В поисках приключений".

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 Из-
майловский парк. 10.00 Х.ф. "Тор
Gear". 11.00 Х.ф. "Выжить любой
ценой". 13.00 "Ќ±рбылар". 15.00 Х.ф.
"Кризис Веры". 17.00 ВООМ! 18.00
Жанкештілер жарысы. 19.00 Айна
online. 20.00 Нысана. 20.30 Кім
білген. 21.00 Один в один-2. 0.00
"Сонная лощина".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00
Х.ф. "Трансформеры: месть падших".
11.30 "Дом рецептов". 12.00 "Ж±лдыз-
ды шањыраќ". 12.30 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 15.00
"Братья по обмену 2". 20.00 Фильм-
концерт. 23.00 Х.ф. "Темный рыцарь:
возрождение легенды". 2.30 Х.ф. Х.ф.
"Кобра".

7.00 М.ф. 9.00 Торговый дом. 9.30
М.с. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 Денсаулыќ. 11.30
Солнечная кухня. 12.00 ПроАгро.
12.30 РТН Подробности. 13.20 Вин-
таж. 14.00 Хит-парад. 15.00 Сайлау
2015. 15.30 Єн-Хадиша концерті.
17.00 "Разведчицы". 20.00 РТН. 20.30
Жањалыќтар. 21.00 В поисках исти-
ны. 21.45 Сайлау 2015. 22.15 По ди-
ким местам. 23.00 Моя правда. 0.00
Сайлау 2015. 0.20 Концерт Ж. Сер-
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Бармысыњ, бауырым? 18.00 Ново-
сти. 18.15 "С±лтан С‰лейман". 19.05
Орталыќ хабар. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Сильные духом. 21.00 Ново-
сти. 21.30 Жеті єн. 23.05 Т.с. "Анге-
лы войны". 0.50 К.ф. "Эл алќабын-
да".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,
15.10, 16.55, 18.25, 19.25, 22.50,
0.15 Телемаркет. 9.30 М.с. 10.00
Новости. 10.30 "Карусель". 11.30
Бірінші студия. 12.00 "Диверсанты".
12.55 Мєњгілік рух. 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.55 Пока жива память. 14.00
"Клятва отца". 15.15 "Паула". 16.00
"Болашаќ". 17.00 Магия природы.
17.30 М.с. 17.40 Мєњгілік рух. 17.50
Жањалыќтар. 18.15 Алдаспан. 18.25
Новости. 18.50 "Чудеса природы".
19.30 Бірінші студия. 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Ќазына. 21.00 Ново-
сти. 21.30 Пока жива память. 21.35
"Карусель". 23.00 Телетриптих
"00.00". 0.20 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "¤згерген μмір". 10.00 Жа-
њалыќтар. 10.10 "¤згерген μмір".
10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры".
13.00 Жањалыќтар. 13.10 Sky-studio.
14.00 Новости. 14.10 "Сын отца на-
родов". 15.15 "¤згерген μмір". 16.40
Д.ф. "Сырты б‰тін..." 17.05 Такси.
17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
21.00 "Сын отца народов". 22.00 "Фе-
риха". 23.00 Ел аузында. 23.25 Жа-
њалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "В поис-
ках знаний". 9.35 TED: Идеи, дос-
тойные распространения. 10.05
Ѓасырлар пернесі. 10.35 "Эйнштейн
ізімен". 11.30 "Кемел кењістік". 12.05
"Дискавери Атлас". 13.00 Онлайн
Астана. 15.00 "Тањ бозынан Кэндл-
фордќа аттандыќ". 16.20 Таѓдырлас-
тар. 17.30 Бір сєт. 18.05 "Дискавери

Атлас". 19.50 Тарих айнасы: ањыз
бен аќиќат. 21.40 Литературный
клуб. 22.00 Онлайн Астана. 22.50
"Аќсарай". 0.00 "Тањ бозынан Кэндл-
фордќа аттандыќ".

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Салем ВОХ.
16.30 "Жігіттіњ сабаздары". 18.00 С±лу
бол! 19.00 "Деффчонки". 19.30 "Са-
шатаня". 20.00 Однажды в России.
20.30 Ревю. 21.00 "Универ". 22.00
"Интерны". 22.30 Ревю. 23.00 Жасы-
рын камера. 0.00 Х.ф. "Центурион".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Домашний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Сотќар балалар. 14.30 Айна online.
15.00 Человек-невидимка. 16.00 Из-
майловский парк. 18.00 "Арам аќша.
Адал махаббат". 19.30 KZландия.

20.00 7 NEWS. 21.00 Караоке - жи-
вой звук. 23.00 Ќорќыныш факторы.
0.00 "Сонная лощина".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 9.30 Х.ф. "Философы: Урок
выживания". 11.30 "Городские леген-
ды 3". 12.30 Мультсериалы. 15.30
"Счастливы вместе". 19.00 "Братья
по обмену 2". 20.00 Информбюро.
21.00 "Сен келерсіњ 2". 22.00 Алда-
распан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
23.30 Х.ф. "Запрещенный прием".
1.30 Х.ф. "Анализируй то".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Гос-
пожа горничная". 14.00 В ладу с при-
родой. 14.25 Торговый дом. 14.45
Landmarks. 15.00 Т.с. "Под прикры-
тием". 16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.
17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30 А.
Иманбаеваныњ концерті. 19.00 Жа-
њалыќтар. 19.30 По диким местам.

НТК

Мультсериалы. 9.30 Х.ф. "Анализи-
руй то". 11.30 "Дом рецептов". 12.00
"Налегке". 12.30 "Ж±лдызды шањы-
раќ". 13.00 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 15.00 М.ф. "Смы-
вайся". 17.00 Х.ф. "Трансформеры:
месть падших". 20.30 Фильм-концерт.
22.30 Х.ф. "Темный рыцарь". 1.30 Х.ф.
"Крутящий момент".

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 М.с. 10.20 Неизведанный
Казахстан. 10.50 Группа здоровья.
11.10 В поисках истины. 12.00 Ден-
саулыќ. 12.30 Д.ф. "Неизвестная вер-
сия". 14.00 "Кμзайым". 16.00 ПроАг-
ро. 16.30 Ќоѓам жєне єйел. 17.00
Джиперы. 17.30 Ж±лдыз-топ. 18.30
"Ќазаќстан байтаќ μлке". 19.00 Ќыл-
мыстыќ №. 19.30 Baby ГИД. 20.00
РТН Подробности. 20.50 Винтаж.
21.30 Солнечная кухня. 22.00
Landmarks. 22.30 Г. Єбдіхалыќова-
ныњ шыѓармашылыќ кеші. 0.00 Пано-
рама недели.
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20.00 РТН. 20.30 Группа здоровья.
21.00 "Госпожа горничная". 22.00
РТН. 22.30 Денсаулыќ. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.00 "Ду ќол шоколад".
12.55 Ж±ма уаѓызы. 13.10 Ашыѓын
айтќанда. 14.00 П@утina. 14.30 "Пау-
тина-5". 15.30 112. 15.40 "Паутина-
5". 16.40 Жди меня. 17.50 Поле чу-
дес. 18.55 "Взгляд из вечности". 20.00
Новости. 20.40 "С‰йген жар". 21.40
Жањалыќтар. 22.20 "Джодха жєне
Акбар". 23.20 П@утina. 23.45 КВН.
Высшая лига.

06.15 "Япыр-ай". 7.00 Жањалыќтар.
7.25 "Ќайран заман. Жалѓасы". 8.30
КТК ќоржынынан. 9.30 Оњай олжа.
10.10 "Четыре времени лета". 12.00
Новости. 12.40 Наша правда. 13.40
"Лесник". 15.30 Не ври мне. 16.30
"Махаббат м±њы". 17.00 "Карадайы".
19.45 Ж±лдызды аќиќат. 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Наша
правда. 22.40 Х.ф. "Личный интерес".

6.00 Т.х. "Аристократы". 7.40
Тањѓы пошта. 8.05 П@утina+. 8.50 Жа-
њалыќтар. 9.00 Новости. 9.10 Смак.
9.45 Х.ф. "Хочу замуж". 11.40 Фаб-
рика грез. 12.05 "Ду ќол шоколад".
13.00 Караоке такси. 13.30 101 ке-
њес. 14.00 П@утina+. 14.50 Горько!
15.50 Х.ф. "Лабиринты судьбы". 20.00
Новости. 20.30 Лучший город.KZ.
21.30 Кешкi кездесу. 22.50 Жањалыќ-
тар. 23.10 Тiлшi т‰йiнi. 23.35 Жања-
лыќтар. 23.55 Х.ф. "Просто Джексон".

7.05 К.ф. "Неисправимый лгун".
8.20 Ж‰рекжарды. 9.00 Шаншар.
10.00 Кривое зеркало. 12.00 Ново-
сти. 12.40 Наша правда. 13.40 Звез-
дная жизнь. 14.40 Путь на Олимп.
15.15 Табыс кілті. 15.45 К.ф. "Мєњгі
μмір с‰ргіњ келесе". 18.35 Ревизор-
ро. 19.35 "Карадайы". 21.00 Другая
правда. 22.00 Очная ставка. 23.00
"Беременна в 16". 23.55 Той BestStar.

кебаевой.

6.00 Жањалыќтар. 6.20 Тiлшi
т‰йiнi. 6.45 Жањалыќтар. 7.00 "Арис-
тократы". 8.35 Жањалыќтар. 8.45 Вос-
кресные беседы. 9.00 Новости. 9.10
Здоровье. 10.10 "Казлото". 10.45 Луч-
ший город.KZ. 11.55 Кешкі кездесу.
13.05 Караоке такси. 13.40 101 ке-
њес. 14.05 Єн дария. 15.00 Угадай
мелодию. 15.40 Добрый вечер, Ка-
захстан! 16.50 Х.ф. "Тени прошло-
го". 21.00 Аналитика. 22.00 П@утina+.
23.05 Точь-в-точь.

7.40 М.с. 8.00 КТК ќоржынынан.
9.45 Табыс кілті. 10.10 Звездная
жизнь. 11.10 Х.ф. "Богатая Маша".
15.10 КТК ќоржынынан. 16.00 Жања-
лыќтар. 16.10 КТК ќоржынынан. 17.00
Той BestStar. 18.30 Шаншар. 19.00
"Карадайы". 20.30 Жањалыќтар. 21.30
Слуги народа. 22.00 ¤нерлі отбасы.
23.10 Х.ф. "Берега любви".

31 АРНА

АЛАУ

КТК
ЕВРАЗИЯ

7 АРНА

Астана. 15.00 "Тањ бозынан Кэндл-
фордќа аттандыќ". 16.00 "Лидер XXI
века". 17.30 "‡кілі домбыра". 18.05
"Дискавери Атлас". 19.50 Ќылќалам.
20.40 Семь муз. 21.00 Казахстан в
письмах. 21.20 "Танцующий мир".
22.00 Онлайн Астана. 22.50 Концерт.
0.20 "Тањ бозынан Кэндлфордќа ат-
тандыќ"

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Салем ВОХ.
16.30 "Жігіттіњ сабаздары". 18.00 С±лу

бол! 19.00 "Деффчонки". 19.30 "Са-
шатаня". 20.00 Однажды в России.
20.30 Ревю. 21.00 "Универ". 22.00
"Интерны". 22.30 Ревю. 23.00 Жасы-
рын камера. 0.00 Х.ф. "Бруклинские
полицейские"..

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Домашний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Сотќар балалар. 14.30 Айна online.
15.00 "Гадалка". 16.00 "Красные
горы". 17.00 СвиДЕТИли. 17.30 Стра-
сти у плиты. 18.00 "Арам аќша. Адал

махаббат". 19.00 Айна online. 19.30
Моя история. Б. Серкебаев. 20.00 7
NEWS. 21.00 Человек-невидимка.
22.00 Экстрасенсы против ученых.
23.00 Ќорќыныш факторы. 0.00 "Сон-
ная лощина".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен келерсіњ
2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00 Алда-
распан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
9.30 Х.ф. "Эон Флакс". 11.30 "Город-
ские легенды 3". 12.30 Мультсериа-
лы. 15.30 "Счастливы вместе". 19.00
"Братья по обмену 2". 20.00 Инфор-
мбюро. 21.00 "Сен келерсіњ 2". 22.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана

к‰нделігі. 23.30 Х.ф. "Философы: Урок
выживания". 1.30 Х.ф. "Дом на краю
света".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Гос-
пожа горничная". 14.00 Группа здо-
ровья. 14.25 Ќылмыстыќ іс №. 14.35
Landmarks. 15.00 "Разведчицы".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Т. Асардыњ
єн кеші. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
"Ќазаќстан байтаќ μлке". 20.00 РТН.
20.30 ПроАгро. 21.00 "Госпожа гор-
ничная". 22.00 РТН. 22.30 Тет-а-тет.

НТК

23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панорама
дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Чужое
лицо". 12.00 "Ду ќол шоколад". 12.55
Жањалыќтар. 13.00 Лучший город.KZ.
13.10 Ашыѓын айтќанда. 14.00
П@утina. 14.30 "Паутина-5". 15.30
112. 15.40 Судебные истории. 16.40
Давай поженимся. 17.50 Пусть гово-
рят. 18.55 "Взгляд из вечности". 20.00
Новости. 20.40 "С‰йген жар". 21.40
Жањалыќтар. 22.20 "Джодха жєне
Акбар". 23.20 П@утina. 23.45 Луч-
ший город.KZ. 23.55 "Однажды в Ро-
стове".

6.15 "Япыр-ай". 7.00 Жањалыќтар.
7.25 "Ќайран заман. Жалѓасы". 8.30
КТК ќоржынынан. 9.30 Оњай олжа.
10.10 Х.ф. "Четыре времени лета".
12.00 Новости. 12.40 Черный квад-
рат. 13.10 Х.ф. "Искупление". 15.15
Не ври мне. 16.15 "Махаббат м±њы".
17.45 "М±здан суыќ, оттан ыстыќ".
18.40 КТК ќоржынынан. 19.45 Оњай
олжа. 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Но-
вости. 21.40 Наша правда. 22.40 "Ис-
требители". 0.00 "Лесник". 0.55 "На-
поли" - "Вольфсбург". 3.30 "Зенит" -
"Севилья".

Кμктемніњ алѓашќы
к‰ндерімен ќатар келетін
Ањсаѓан Ќоњќабай±лыныњ
туѓан к‰нін мектебімізде
жылда кењ кμлемде атап μту
дєст‰рге айналѓан. 14 сєуір
к‰ні туѓанына 74 жас толуы-
на орай мектебімізде "Аќкμл-
ден шыќќан нар т±лѓа" та-
ќырыбымен барлыќ сы-
ныптарда сынып саѓаттары
μтті. Мектеп м±ражайыныњ
мењгерушісі Г.Н±рм±ханбе-
това μзі жетекшілік ететін 7

ТАЃЗЫМ

"є" сыныбында "Киелі Аќкμл
μњірініњ тμл перзенті " таќы-
рыбымен ашыќ тєрбие са-
ѓатын μткізді. Тєрбие саѓа-

тына ауыл ардагерлері
К.Бμрібаев, Т.Ордабаев,
А.Бμрібаев, Н.Ерназаров,
М.Оразбаевтар мен ауыл
єкімі Б.Ќалиев ќатысты.
"Тау т±лѓа" А.Ќоњќабаев

μмірі туралы т‰сірілген бей-
нероликтіњ кμрсетілуімен
басталды. М±нан кейін
оќушылар жерлесіміз тура-

лы жазѓан эсселері, μлењ-
дерін оќыды. "Болашаќ"
жєне "Бєйтерек" тобы бо-
лып бμлініп, "Аќкμл – киелі
мекенім" тарихи танымдыќ
с±раќ-жауап беру арќылы

ойын μткізді. "Болашаќ"
тобы μздерініњ ±шќырлыќ-
тары мен білімді екендерін

кμрсетті.
Шаќырылѓан ќонаќтар

Ањсаѓан аѓаныњ μмірі тура-
лы ќызыќты естеліктерін
келешек буын μкілдеріне
айтып берді. Сынып оќушы-

лары Ањсаѓан Ќоњќабай-
±лыныњ ењбек жолынан ша-
ѓын кμрініс кμрсетті. Іс ша-

радан кейін барлыќ мектеп
оќушылары мен ардагер-
лер мектеп ауласындаѓы
ескерткіш басына барып,
таѓзым етті. Ауыл имамы
Б.Ахметов аѓа рухына ќ±ран

баѓыштап, мектеп оќушы-
лары ескерткішке  г‰л шоќ-
тарын ќойды. Биылѓы жылы
мектебіміздіњ бірнеше
оќушылары да атамыздыњ
туѓан к‰ніне тарту ретінде
кμптеген жетістіктерге жетіп,
аудандыќ, облыстыќ сайыс-
тардан ж‰лделі орындарѓа
ие болып отыр.

Айг‰л САТАЕВА,
А.Ќоњќабаев атындаѓы

орта мектептіњ м±ѓалімі.
Аќкμл ауылы,
Жанкелдин ауданы.

Аќкμл аќиыѓын еске алды
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"Ќостанай тањыныњ" танымдыќ-таѓылымдыќ, кμњілашар ќосымшасы

Кμктем – меніњ жастыќ шаѓым ањсаѓан,
Жастыѓымды есіме алсам тамсанам.
Жылдыњ басы –  "кμктем таѓы келді" – деп
Бар єлемге мен былай деп жар салам:
Кμктем деген ќыздыњ сыњѓыр к‰лкісі,
Кμктем деген ќырдыњ ќызыл т‰лкісі.
Кμктем деген нєзік сезім бойдаѓы,
Кμктем деген арман-ќиял ойдаѓы.
Кμктем деген тањѓы самал желпіген,
Кμктем деген ѓашыќтар ѓой елтіген.
Кμктем деген кμњілдегі ќуаныш,
Кμктем деген жас сєби ѓой ж±баныш.
Кμктем деген кμњілді бір басќосу,
Кμктем деген жасыња бір жас ќосу.
Кμктем деген к‰н менен т‰н тенелу,
Кμктем деген айран, с‰тке кенелу.

ФФФФФОТОЭТЮДОТОЭТЮДОТОЭТЮДОТОЭТЮДОТОЭТЮД

Б‡ГІНГІ САНДА:

Єдемініњ єдемі
ойыншыќтары

12-бет

Киім к‰тімі

13-бет

Жерлесіміз к‰міс
ж‰лдегер

14-бет

Суретші єзілі

17-бет
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Кμктем деген жылдыњ єсем аруы,
Кμктем деген аѓаштыњ б‰р жаруы.
Кμктем деген ќыстыњ таѓы кетуі,
Кμктем деген ќ±стыњ ќайта жетуі.
Кμктем деген байлыќ, ырыс, береке,
Кμктем деген ойын-сауыќ мереке.
Кμктем деген ќырдыњ г‰лге толуы,
Кμктем деген ќ±стыњ кμлге ќонуы.
Кμктем деген ынтымаќтыќ елдегі,
Кμктем деген бейбітшілік жердегі.
Бар асылды ќатар ќойдым
Кμктеммен,
Б±дан артыќ не тілейін Кμктен мен!
Кμктем деген сылдыр ќаќќан б±лаќтар,
Кμктем деген жайќалѓан кμк ќ±раќтар.
Кμктем кетсе ќысты ќайта ањсаймыз,
Ерке кμњіл ќайсына оныњ т±раќтар!

Тарѓын ЄБЕНОВ.Тарѓын ЄБЕНОВ.Тарѓын ЄБЕНОВ.Тарѓын ЄБЕНОВ.Тарѓын ЄБЕНОВ.
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Ќызда ќылыќ болмаса, ќ±р шырайдан не пайда?
Б¦ЌАР ЖЫРАУ.

Бір ѓана нєрсе адамныњ таѓды-
рын к‰рт μзгертеді екен. Сол бір
басымнан μткен оќиѓа жатсам-
т±рсам да есімнен кетер емес.
Кейінгі сіњілдерімен μзім ќатар-
лы ќ±рбыларыма сабаќ болсын деп
жазып отырмын. Адамныњ бір
ѓана ќателесуі кейде μмірін
м‰лдем басќа арнаѓа б±рып жібе-
реді екен. Ата-анамныњ аялап
μсірген ќызыныњ бірі едім. Жоѓа-
ры оќу орнын бітіргеннен кейін
"Дипломмен – ауылѓа!" баѓдарла-
масымен м±ѓалім болып ж±мысќа
т±рдым. Екі-‰ш жыл табыс тауып,
ата-анама ќолѓабыс етем деп
ж‰рген едім. Сμз байласќан
жігітім де бар еді. Бірде бірге
ж±мыс істейтін таныс ќ±рбым
‰йіне ќонаќќа шаќырды. Онда
кμрші ауылдан наѓашы аѓасы
жолдастарымен келген екен.
Тамаќ ішіліп, отырыс аяќталѓан
уаќытта ќ±рбымныњ наѓашы аѓасы
алып ќашты. Бір айѓа дейін
келісімімді бермей, кμнбедім.

Кμрші-кμлем, туѓан-туысы жабы-
лып ж‰ріп істемегендері ќалма-
ды. Аќыры соњында келісімімді
бердім. Меніњ шалыс басуым осы-
дан басталды. Жастыѓым ба,
бєрібір ќайтып барѓанда осы ќылы-
ѓымды барлыѓы бетіме басатын-
дай болып кμрінді. Сμйтіп, таны-
майтын жігіттіњ отын т‰тетіп ќала
бердім.

Келесі к‰ні бетім ашылып,
танымайтын бір отбасына келін
болып т‰стім. Азапты к‰ндерім
басталды. К‰йеуім ж±мыс істе-
мейді екен. Азѓантай малѓа
ќарап, жан саќтап отырѓан болып
шыќты. Сμйтіп ж±мысымды да
осы ауылѓа ауыстырдым. С‰йіп
ќосылмаѓан адамым болмаѓан
соњ, ќасына да жатќым кел-
мейтін. Солай к‰нім μте берді.
Бар ойлаѓаным "ќ±лаѓым ты-
ныш болса болды" еді. Біраќ
ыќтиярсыз алѓандарына ќара-
мастан, уаќыт μте келген жерім,
басыма шыѓа бастады. Енем жол-
дасымды болмашы нєрсеге бола
маѓан айдап салатын. Жолдасым
да соны сылтауратып ќол
ж±мсай бастады. Бірнеше рет
оќталсам да ќайтып баруѓа єке-
шешемнен ќорыќтым. Сμйтіп
ж‰ріп аяѓым ауырлап ќалды.
Енді бар тілегім ортамыздаѓы
бала еді. Бєлкім балам μмірге
келсе бєрі д±рысталар дедім.
Жоќ керісінше енем єрнєрсені

"Аќмањдайлым" ќыз-келіншектерге арналѓан бетінде"Аќмањдайлым" ќыз-келіншектерге арналѓан бетінде"Аќмањдайлым" ќыз-келіншектерге арналѓан бетінде"Аќмањдайлым" ќыз-келіншектерге арналѓан бетінде"Аќмањдайлым" ќыз-келіншектерге арналѓан бетінде
жарияланѓан "Б±рымды арулар" байќауыныњ б‰гінгіжарияланѓан "Б±рымды арулар" байќауыныњ б‰гінгіжарияланѓан "Б±рымды арулар" байќауыныњ б‰гінгіжарияланѓан "Б±рымды арулар" байќауыныњ б‰гінгіжарияланѓан "Б±рымды арулар" байќауыныњ б‰гінгі
‰міткері – Аќбота ЃАЗЕЗ. Ќостанай мемлекеттік уни-‰міткері – Аќбота ЃАЗЕЗ. Ќостанай мемлекеттік уни-‰міткері – Аќбота ЃАЗЕЗ. Ќостанай мемлекеттік уни-‰міткері – Аќбота ЃАЗЕЗ. Ќостанай мемлекеттік уни-‰міткері – Аќбота ЃАЗЕЗ. Ќостанай мемлекеттік уни-
верситетініњ гуманитарлыќ-єлеуметтік факультеті жур-верситетініњ гуманитарлыќ-єлеуметтік факультеті жур-верситетініњ гуманитарлыќ-єлеуметтік факультеті жур-верситетініњ гуманитарлыќ-єлеуметтік факультеті жур-верситетініњ гуманитарлыќ-єлеуметтік факультеті жур-
налистика мамандыѓыныњ 1-курс студенті.налистика мамандыѓыныњ 1-курс студенті.налистика мамандыѓыныњ 1-курс студенті.налистика мамандыѓыныњ 1-курс студенті.налистика мамандыѓыныњ 1-курс студенті.

– ¤з басым ќыздыњ ажары шашында деп есептеймін.– ¤з басым ќыздыњ ажары шашында деп есептеймін.– ¤з басым ќыздыњ ажары шашында деп есептеймін.– ¤з басым ќыздыњ ажары шашында деп есептеймін.– ¤з басым ќыздыњ ажары шашында деп есептеймін.
Сондыќтан, "шашы ±зын, аќылы ќысќа" деген сμзбен деСондыќтан, "шашы ±зын, аќылы ќысќа" деген сμзбен деСондыќтан, "шашы ±зын, аќылы ќысќа" деген сμзбен деСондыќтан, "шашы ±зын, аќылы ќысќа" деген сμзбен деСондыќтан, "шашы ±зын, аќылы ќысќа" деген сμзбен де
келіспеймін. Шашта кие бар деп аналарымыз ‰немі ай-келіспеймін. Шашта кие бар деп аналарымыз ‰немі ай-келіспеймін. Шашта кие бар деп аналарымыз ‰немі ай-келіспеймін. Шашта кие бар деп аналарымыз ‰немі ай-келіспеймін. Шашта кие бар деп аналарымыз ‰немі ай-
тып отырады. Жалпы, ±зын шаш μзіме ќатты ±найды. Ша-тып отырады. Жалпы, ±зын шаш μзіме ќатты ±найды. Ша-тып отырады. Жалпы, ±зын шаш μзіме ќатты ±найды. Ша-тып отырады. Жалпы, ±зын шаш μзіме ќатты ±найды. Ша-тып отырады. Жалпы, ±зын шаш μзіме ќатты ±найды. Ша-
шымныњ к‰тіміне де ерекше кμњіл бμлуге тырысамын.шымныњ к‰тіміне де ерекше кμњіл бμлуге тырысамын.шымныњ к‰тіміне де ерекше кμњіл бμлуге тырысамын.шымныњ к‰тіміне де ерекше кμњіл бμлуге тырысамын.шымныњ к‰тіміне де ерекше кμњіл бμлуге тырысамын.
Ќымбат шетелдік маскалардан гμрі, ќолдан жасалѓанЌымбат шетелдік маскалардан гμрі, ќолдан жасалѓанЌымбат шетелдік маскалардан гμрі, ќолдан жасалѓанЌымбат шетелдік маскалардан гμрі, ќолдан жасалѓанЌымбат шетелдік маскалардан гμрі, ќолдан жасалѓан
ќарапайым  шаш маскаларын пайдаланамын. Мєселен,ќарапайым  шаш маскаларын пайдаланамын. Мєселен,ќарапайым  шаш маскаларын пайдаланамын. Мєселен,ќарапайым  шаш маскаларын пайдаланамын. Мєселен,ќарапайым  шаш маскаларын пайдаланамын. Мєселен,
пияз ќосылѓан маска шашќа μте пайдалы, шаштыњпияз ќосылѓан маска шашќа μте пайдалы, шаштыњпияз ќосылѓан маска шашќа μте пайдалы, шаштыњпияз ќосылѓан маска шашќа μте пайдалы, шаштыњпияз ќосылѓан маска шашќа μте пайдалы, шаштыњ
т‰суініњ алдын алады дейді. Ол ‰шін пиязды ±саќтап ту-т‰суініњ алдын алады дейді. Ол ‰шін пиязды ±саќтап ту-т‰суініњ алдын алады дейді. Ол ‰шін пиязды ±саќтап ту-т‰суініњ алдын алады дейді. Ол ‰шін пиязды ±саќтап ту-т‰суініњ алдын алады дейді. Ол ‰шін пиязды ±саќтап ту-
рап, шырынын сыѓып рап, шырынын сыѓып рап, шырынын сыѓып рап, шырынын сыѓып рап, шырынын сыѓып аласыз да, оѓан бір ќасыќ бал меналасыз да, оѓан бір ќасыќ бал меналасыз да, оѓан бір ќасыќ бал меналасыз да, оѓан бір ќасыќ бал меналасыз да, оѓан бір ќасыќ бал мен
бір ж±мыртќаны аралас-бір ж±мыртќаны аралас-бір ж±мыртќаны аралас-бір ж±мыртќаны аралас-бір ж±мыртќаны аралас-тырасыз. Сосын шаштыњ бойы-тырасыз. Сосын шаштыњ бойы-тырасыз. Сосын шаштыњ бойы-тырасыз. Сосын шаштыњ бойы-тырасыз. Сосын шаштыњ бойы-
на жаѓып, душќа арналѓан бас киім киіп, с‰лгімен орап,на жаѓып, душќа арналѓан бас киім киіп, с‰лгімен орап,на жаѓып, душќа арналѓан бас киім киіп, с‰лгімен орап,на жаѓып, душќа арналѓан бас киім киіп, с‰лгімен орап,на жаѓып, душќа арналѓан бас киім киіп, с‰лгімен орап,
бір саѓатќа ќалдырасыз. Кейін жаќсылап т±рып жуыпбір саѓатќа ќалдырасыз. Кейін жаќсылап т±рып жуыпбір саѓатќа ќалдырасыз. Кейін жаќсылап т±рып жуыпбір саѓатќа ќалдырасыз. Кейін жаќсылап т±рып жуыпбір саѓатќа ќалдырасыз. Кейін жаќсылап т±рып жуып
тастайсыз, шашыњыз жібектей  жарќылдап шыѓа келеді,тастайсыз, шашыњыз жібектей  жарќылдап шыѓа келеді,тастайсыз, шашыњыз жібектей  жарќылдап шыѓа келеді,тастайсыз, шашыњыз жібектей  жарќылдап шыѓа келеді,тастайсыз, шашыњыз жібектей  жарќылдап шыѓа келеді,
– дейді Аќбота.– дейді Аќбота.– дейді Аќбота.– дейді Аќбота.– дейді Аќбота.

Байќауѓа ќатысып, баќ сынаймын деген б±рымдыБайќауѓа ќатысып, баќ сынаймын деген б±рымдыБайќауѓа ќатысып, баќ сынаймын деген б±рымдыБайќауѓа ќатысып, баќ сынаймын деген б±рымдыБайќауѓа ќатысып, баќ сынаймын деген б±рымды
арулар 54-28-42 нμміріне хабарласыњыздар.арулар 54-28-42 нμміріне хабарласыњыздар.арулар 54-28-42 нμміріне хабарласыњыздар.арулар 54-28-42 нμміріне хабарласыњыздар.арулар 54-28-42 нμміріне хабарласыњыздар.

Єдемі деп отырѓанымЄдемі деп отырѓанымЄдемі деп отырѓанымЄдемі деп отырѓанымЄдемі деп отырѓаным
бірге оќитын ќыз. К‰ндебірге оќитын ќыз. К‰ндебірге оќитын ќыз. К‰ндебірге оќитын ќыз. К‰ндебірге оќитын ќыз. К‰нде
кμретін Єдемі бір к‰нікμретін Єдемі бір к‰нікμретін Єдемі бір к‰нікμретін Єдемі бір к‰нікμретін Єдемі бір к‰ні
бєрімізді тањќалдырды.бєрімізді тањќалдырды.бєрімізді тањќалдырды.бєрімізді тањќалдырды.бєрімізді тањќалдырды.
Несімен дерсіз. Єдемі небірНесімен дерсіз. Єдемі небірНесімен дерсіз. Єдемі небірНесімен дерсіз. Єдемі небірНесімен дерсіз. Єдемі небір
ойыншыќтарымен. Сμмкесіненойыншыќтарымен. Сμмкесіненойыншыќтарымен. Сμмкесіненойыншыќтарымен. Сμмкесіненойыншыќтарымен. Сμмкесінен
кμздіњ жауын алардайкμздіњ жауын алардайкμздіњ жауын алардайкμздіњ жауын алардайкμздіњ жауын алардай
нешет‰рлі ойыншыќтардынешет‰рлі ойыншыќтардынешет‰рлі ойыншыќтардынешет‰рлі ойыншыќтардынешет‰рлі ойыншыќтарды
алып шыќќанда топтаалып шыќќанда топтаалып шыќќанда топтаалып шыќќанда топтаалып шыќќанда топта
отырѓан бєріміз оныотырѓан бєріміз оныотырѓан бєріміз оныотырѓан бєріміз оныотырѓан бєріміз оны
ќаумалап алдыќ. Ќызылды-ќаумалап алдыќ. Ќызылды-ќаумалап алдыќ. Ќызылды-ќаумалап алдыќ. Ќызылды-ќаумалап алдыќ. Ќызылды-
жасылды ойыншыќтарды олжасылды ойыншыќтарды олжасылды ойыншыќтарды олжасылды ойыншыќтарды олжасылды ойыншыќтарды ол
μз ќолымен тоќыдымμз ќолымен тоќыдымμз ќолымен тоќыдымμз ќолымен тоќыдымμз ќолымен тоќыдым
дегенде тањќалысымыздадегенде тањќалысымыздадегенде тањќалысымыздадегенде тањќалысымыздадегенде тањќалысымызда
шек болмады.шек болмады.шек болмады.шек болмады.шек болмады.
Ќазаќ ќызы ежелден пысыќ.

Не нєрсеге болса да икемді си-
яќты. Ою-μрнек пен ас пісіріп,
‰йініњ сєні мен мєнін жарасты-
рып отыратын да осы ќыздар.
Десе де ќол μнермен айналысып,
тоќыма тоќитын ќыздар ќазіргі
к‰ні некен-саяќ. Ал Єдемі сол
саусаќпен санарлыќ μнерлі ару-
лардыњ ќатарын толыќтырып ж‰р.
Сыздыќ Єдемі Ќостанай мем-

лекеттік университетініњ 2-курс
студенті. Мамандыѓы – болашаќ
журналист. Ізденімпаз, оќуынан
бμлек μзіне ине-жібін серік ет-
кен. Ќолы бос кезінде Єдемі бар
уаќытын ќуыршаќтар жасауѓа
ж±мсайды екен. С‰йікті ісімен
айналысып ж‰ргеніне бес айдыњ
ж‰зі болѓан. Б±л ермекті ол
ѓаламтордан єп-сєтте ‰йреніп ал-
ѓанын айтады.
Ќазіргі тањда Єдемініњ єдемі

ойыншыќтары μз ќ±рбы-ќ±рдас-
тарыныњ арасында с±ранысќа ие.

Туындыларыныњ дені дерлік мульт-
фильмдер мен ертегі кейіпкер-
лері. ¤нерін μрбітіп, с‰йікті ісін
кєсіпке айналдыруды Єдемі єлі
ойламапты. Бар болѓаны с‰йікті
ермегімен ш±ѓылданып, ќолдан
келсе басќаларына да ‰йретуге
ќарсы емес.
Аќылына кμркі сай, он сауса-

ѓынан бал тамѓан ќыздыњ орны
ќашанда биік емес пе.

Кенже ЌОНЫСБАЙ.Кенже ЌОНЫСБАЙ.Кенже ЌОНЫСБАЙ.Кенже ЌОНЫСБАЙ.Кенже ЌОНЫСБАЙ.

СУРЕТТЕ:СУРЕТТЕ:СУРЕТТЕ:СУРЕТТЕ:СУРЕТТЕ: Єдемі ойыншыќ- Єдемі ойыншыќ- Єдемі ойыншыќ- Єдемі ойыншыќ- Єдемі ойыншыќ-
тарыныњ ортасында.тарыныњ ортасында.тарыныњ ортасында.тарыныњ ортасында.тарыныњ ортасында.

М¤ЛТЕК СЫРМ¤ЛТЕК СЫРМ¤ЛТЕК СЫРМ¤ЛТЕК СЫРМ¤ЛТЕК СЫР

сылтауратып тиісе беретін. Ене-
ме не істесем де жаќпадым. Ал
к‰йеуім ќора мен ‰йдіњ екі орта-
сын ѓана білетін. Меніњ єке-ше-
шеммен де д±рыс араласпады.
Уаќыты келіп, μмірге ±л бала
єкелдім.

Бір к‰ні баламныњ ыстыѓы
кμтерілген соњ ата-анама
уаќытында тамаќ пісіріп бере
алмадым. Мектептіњ ж±мысы да
ауыр ѓой, кейде ж±мыстан
кешігіп шыѓам. Соны сылтаура-
тып "Неге кешігіп ж‰ресіњ,
кμњілдес тауып алдыњ ба" деп,
таѓы ќол кμтерді. "Шыдамныњ да
шегі бар" емес пе?!  Сμз ќайтар-
май, ішке кіріп, баламды орап
алып, тμркініме кетіп ќалдым.
Содан бері бес жылдай уаќыт
μтті. Артымнан енем мен жолда-
сым бірнеше рет келді. "Бармай-
мын" дедім. Балам жаќында ал-
тыѓа толады. ¤зім ж±мысымды
істеп ж‰ріп жатырмын. Єке-ше-
шемнен бμлек кетіп, ‰й алатын
ойым бар. Ќазір ойласам, м‰лдем
аќымаќтыќ жасаѓан екенмін.
Ажырасќан адамѓа кім т±рмыс-
ќа шыѓу туралы ±сыныс жаса-
сын, жалѓызбын ќазір де. Осы-
лай μзіме берген жазаммен μмір
с‰ріп жатырмын. Адам мына
жалѓанда ќателеспеуі керек. Бір
ќателессењ, сол ќателік б‰кіл
μміріњді μксітеді екен.

Алма ЌАЙРАТЌЫЗЫ.

БЕТТІ  ЄЗІРЛЕГЕН:  ‡Ш ЌЫЗ

Ќыздыњ кμркі

б±рымында!

Байќау

Єдемініњ єдемі
ойыншыќтары

Басќалар жаза  баспасын деп...Басќалар жаза  баспасын деп...Басќалар жаза  баспасын деп...Басќалар жаза  баспасын деп...Басќалар жаза  баспасын деп...

ЌЫЗ-КЕЛІНШЕКТЕРГЕ АРНАЛЃАН БЕТ
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Әйел қырыққа жеткенше өңін бермесе - қасиет.
Еркек қырыққа жеткенше есі кірмесе - қасірет.                                               

          Ғабит МҮСІРЕПОВ.
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Киім 
күтімі

– Кір киімді ұзақ сақтамаңыз, 

жуу қиын болады. Кір киімді себетте немесе саңылаулары 

бар жәшікте жинаңыз. Ылғал жерде жатқан киім көгеріп 

кетеді. 
– Жиі жуғаннан киім сарғая бастаса бір шелек суға 2 

ас қасық мүсәтір спиртін және 2 ас қасық 3 пайыздық су-

тегі тотығын қосып, осы ерітіндіде киімді 20-30 минут 

ұстаңыз. Одан кейін жақсылап шайып жібеу керек. Екінші 

әдісі – 1 ас қасық хлорды жарты стақан суға езіп алып, 

1 литр суға ерітеді де, киім жуатын суға мата арқылы 

сүзіп құяды. Анда-санда ағаш таяқшамен араластыра 

отырып, киімді 20-25 минут ұстаңыз да, жақсылап шайып 

жіберіңіз. Бірақ, бұл әдісті жиі қолдануға болмайды. Хлор 

матаны тоздырып жібереді.

– Қолданылмайтын ақ жаймаларды жылына бір рет 

жуып алып, сақталатын шкафты желдетіп отырыңыз. 

– Егер қоңырқай перделердің түсі оңа бастаса, кофе 

мен шай тұнбасы қосылған суға шаю арқылы түсін қал-

пына келтіруге болады.

– Жүн матадағы май дағын кетіру үшін, алдын ала 

жарты сағаттай кір жуатын ұнтақ ерітіндісіне салып 

қойыңыз. Қара түсті жүн маталарды жуғанда 100 г қы-

шаны стақандағы суға ерітіп, мата арқылы киім жуатын 

суға сүзіп құйсаңыз, өңі ашыла түседі.

– Тері баскиімдерді тазалауда да бензинді қолдануға 

болады.
– Былғары баскиімдерді екіге жарып кесілген пиязбен 

ысқылап тазалаңыз. Пияздың ластанған бетін жонып 

алып тастап отырыңыз.

– Замш баскиімдерді ұсақ тұзбен тазалауға болады. 

Тек бұл әдісті жиі қолданып керегі жоқ.

– Тері киімдерді сандықта сақтамаған дұрыс, олар 

мақта-мата немесе қағаз пакеттердің ішінде ілініп тұруы 

керек. Сақтауға қойылатын шкафты алдын ала тазалап, 

ішін желдетіп алыңыз. Тері киім қалтасына күйеге қарсы 

нафталин салуды ұмытпаңыз, тек нафталинді киімге 

сеппеңіз. Жасанды тонға күйе түспейді.

Әшекей бұйымдарын 
әйел заты көбірек 

пайдаланады. Алайда, көбісі 
сәндік бұйымдарды қолдан 
жасауға болатынын ескере 
бермейді. Сондықтан өзім 
жасаған білезіктің дайындалу 
әдісін баяндамақпын.

Қажетті заттар: 50-60 см 
атлас лента, моншақ, бисер, 
ине-жіп, қайшы.

1. Жіпті сабақтап алып, 
бір ұшын түйеміз. Жіптің 
ұшы шешіліп кетпеу үшін, 
түйілген шетіне бір бисерді 
өткіземіз. Атлас лентаның 
шетінен 15 см орын қалды-
рып, бисер түйілген жіпті 
лентаның теріс жағынан оң 
жағына өткіземіз. 

2. Енді таңдалған мон-
шақты тігеміз. 

3. Бір моншақты тіккен 
соң 12 мм аралықта орын 
қалдырып, келесі моншақты 
өткіземіз.

4. Осылайша  араларына 

орын қалдырып, 15-20 мон-
шақты атлас лентаға тізіп 
шығамыз.

5. Енді жіптің ине өт-
кізілген шетін мұқият тарта 
отырып, лентаны жиырамыз. 
Сөйтіп барлық тігілген мон-
шақтарды бір-біріне жақын-
датамыз. Лентаның бос бол-
мауын және моншақтардың 
тығыз орналасуын қадаға-
лаңыз. Жіптің ұшына тағы 
да бір бисер өткізіп, шетін 
түйеміз. 

6. Түйілген жіптер көрін-
беу үшін, лентаның екі шетін 
моншақтардың жанынан 
әдемілеп байлаймыз. 

7. Міне, көп уақыт пен 
шығынды қажет етпей-
тін білезік те дайын болды! 
Білезікті жасауда басқа түсті 
моншақтар және лентаны өз 
талғамыңызға сай таңдауы- 
ңызға болады. 

Арайлым АМАНТАЙ.
Қостанай қаласы.

1-жаттығу. Көрпе-
ге жайланып отырып, 
екі аяқты тізеден бүгіп, 
қапсыра құшақтап, арқа-
ны тік ұстайды, сол кез-
де қос жауырын бір-біріне 
жақындайды. Басты артқа 
сілтеп мойынды созады 
(10 рет).  Бұл жаттығу 
арқа омыртқаларына, 
оның қимыл-қоғалысына, 
бұлшық еттер мен иек ет-
терін шымырлауға пайда-
сы зор. (1-сурет).

2-жаттығу. Малдасты 
құрып отырып, аяқтың 
ұшынан қолмен тартып 
ұстайды, денені тік ұстап 
бір дегенде басты столға, 
екі, үш дегенде одан әрі 
бұрады, төрт дегенде қал-
пына келеді. Осылайша 
біресе оңға, біресе солға 
қарай 4-6 рет қайталай-
ды. (2-сурет).

3-жаттығу. Еңбектеген 
қалыпта, қол мен тізеге 
тіреліп, дене ауырлығын 
барлық жерге бірдей тара-
тады. Басты төмен, оңға, 
солға, артқа бұрып шыр 
айналдырады. Әр жаққа 
байыппен асықпай 3-6 рет 
қайталайды. Бас арқылы 
жасалатын шеңбер неғұр-
лым кең болсын. (3-су-
рет).

4-жаттығу. Етпетінен 
жатып, екі қолдың сау-
сақтарын өрімдей айқа-
стырып, желкеде ұстайды, 
шынтақты жоғары көтеріп 
жауырындарды бір-біріне 
тигізеді, ол кезде маңдай 
жерге тиеді. Басты артқа 
көтерген шақта қолдар-
мен керісінше ықпал жа-
салады, кейіннен бұрынғы 
қалыпқа келеді. Еңкейген 
кезде демді ішке тарта-
ды. 8-10 рет қайталанады. 
(4-сурет).

5-жаттығу. Малдас 
құрып отырып, екі қол-
дың жұдырығын түйіп, 
иек астына тірейді, шын-
тақтар денеге перпенди-
куляр болады. Басты 
иіп, қолға күшімен иекті 
тірейді. Төрт рет қайта-
лаған соң, қолды жіберіп 
дем алады. Жаттығу 6-8 
рет қайталанады. (5-су-
рет). 

* * * КЕРЕК КЕҢЕС * * *

Білектің көркі –  

БІЛЕЗІК 

Шаршағанды басатын  
жаттығулар

Күні бойы басты төмен иіп, арқаны шодырайтып, 
аяқты үнемі бүгіп отырып жұмыс істейтін адамның 
бұлшық еттері шаршайды. Оны қалпына келтіру үшін 
дене тәрбиесімен айналысу керек. Дене тәрбиесімен 
шұғылдану қазіргі уақытта бұқаралық негізге ие болып 
отыр. Ендеше дене сымбаттылығын қалыптастырып, 
шаршағанды басатын жаттығуларды ұсынамыз.

1
2

3

4

5
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Осындай атаумен "Топжарѓан" спорт кешенінде
ЌР Президенті Н.Є.Назарбаевтыњ ж‰лдесі ‰шін ќазаќ
к‰ресінен жарыс μтті.

Жарысќа жеті ауылдыќ округтердіњ жєне Торѓай
ауылыныњ палуандары ќатысты. Жарыстыњ ашылу
салтанатында сμз алѓан аудан єкімі А.Кенжеѓарин
баптары келісіп, баќтары сыњѓа т‰скелі отырѓан па-
луандарымызѓа жењіс тіледі.

Ал "Н±р Отан" партиясы аудандыќ филиалы
тμраѓасыныњ бірінші орынбасары Р.Ахметжанов па-
луандарѓа сєттілік тілеп, аѓалыќ аќ тілегін білдірді.

Жас ерекшеліктеріне сєйкес боз кілемде белдес-
кен жас палуандар ерекше кμзге т‰сті. Тμрешілер
де єділдік танытты. Жанк‰йерлердіњ таѓатсыз к‰ткен-
дері  аќтыќ бєсеке – "Т‰йе палуан" болды. Екі к‰нге
созылѓан жарыста ќарсыластарына тізе б‰ктірген
кілењ мыќтылар боз кілемде атой салды. Жанк‰йер-
лер де дєн риза. Ќазаќ к‰ресініњ μзіндік тактикала-
рын тиімді ќолдана білген палуандар жењіске жетті.

Айы оњынан туып, бабы мен баѓы ќатар жанѓан
аралбайлыќ палуан Саѓдат Ќайырбеков бірінші орын-
ды иеленіп, "Торѓай барысы" атанды. Екінші орынды

"Торѓай барысы – 2015"

Ы.Алтынсарин атындаѓы орта мек-
тептіњ спорт залында ¦лы Жењістіњ 70
жылдыѓына арналѓан волейболдан
ерлер арасында аудан біріншілігі μтті.
Жарысќа  "Ќазаќтелеком", аудандыќ
сот, ішкі істер бμлімі, μрт сμндіру бμлімі,
білім беру бμлімі, Ш.Уєлиханов, Ы.Ал-
тынсарин орта мектептері жєне Аман-

Ќазаќ к‰ресіЌазаќ к‰ресіЌазаќ к‰ресіЌазаќ к‰ресіЌазаќ к‰ресі

Жарыс кμрігін ќыздырды

Рудныйдыњ 30-ѓа жуыќ
м‰мкіндігі шектеулі жаны
‰стел теннисінен ќалалыќ
турнирге ќатысты.

‡стел теннисі – асќаќ ой
мен шапшањдыќты талап
ететін ойын. Сондыќтан
онымен айналысќан адам-
ныњ ќан айналымы жаќса-
рып, кμздері жаттыѓады.
Бір жаѓынан салауатты
μмір салты к‰йзелісті жойып, кμњіл-к‰йдіњ жаќсаруына єкелетіні сμзсіз. Б‰гінде
ќалалыќ ерікті м‰гедектер ќоѓамы ±йымдастырѓан спорттыќ шараларѓа
ќатысушылар ќатары артып келеді. Б±л турнир – соныњ айќын дєлелі.
Спортшылардыњ жењіске деген ±мтылысы зор. Єсіресе, арбаѓа тањылѓан
Азамат Байѓанинды кμптіњ арасынан бірден байќауѓа болады.

– ‡стел теннисімен екі жылдан бері айналысып келемін. Басында ќиын
болѓанымен кейін ‰йреніп кеттім. Ќаламызда мен сияќты арбамен теннис
ойнаѓан жанды кμрмеппін. Болса да μте сирек шыѓар. Сондыќтан таѓ-
дырластарымды спортпен белсенді т‰рде айналысуѓа шаќырамын, – дейді
ол.

Жалпы, рудныйлыќ ерікті м‰гедектер ќоѓамында салауатты μмір салтын
±станып, спорт залѓа келіп т±ратындар баршылыќ. Біраќ та, ќамкμњіл
жандардыњ кμбі ‰йде, тμрт ќабырѓаѓа ќамалып отырѓанды жμн санайды.

– Біздіњ басты маќсатымыз – м‰гедектердіњ т±рѓындармен байланысын
ныѓайта т‰су. Оларды ќоѓамныњ толыќќанды м‰шесі ретінде сезінулеріне
жан-жаќты жаѓдай жасау, – дейді осы орайда ќоѓам жетекшісі Санаш
Есжанов.

Турнир ќорытындысы бойынша ‰здік деп танылѓан Надежда Первак,
Айман Сермаханов, Руслан Байѓанин, Серік Шєйкенов, Виталий Роси-
хин, Мария Бордюг, Гуля Осиповалар μз баќтарын облыстыќ дењгейде
сынап кμрмек. Онда Павлодар ќаласында μтетін паралимпиадалыќ ой-
ындарѓа жолдама сарапќа салынатын болады.

Рудный ќаласы.

Спортта шекара жоќ

Бетті єзірлеген Айбек КЄДІР¦ЛЫ

‡стел теннисі

Самбо

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

Ресей астанасы – Мєскеуде сам-
бодан ерлер мен єйелдер арасын-
да Анатолий Харлампиевті еске
алуѓа арналѓан халыќаралыќ тур-
нир μтті. Єлем Кубогын сарапќа
салѓан байраќты бєсекеге Жапо-
ния, Тунис, Иран, Молдова, Каме-
рун, Грузия, ‡ндістан, Италия, Кипр,
Латвия, Марокко, Панама, Непал,
Болгария, АЌШ, Греция, Германия
тєрізді тμртк‰л єлем  т‰кпір-т‰кпірінен 300-ден астам  боз кілем шебер-
лері ќатысты.

Д‰бірлі додада Ќазаќстан намысын ќорѓаѓан Ќарасу ауданыныњ тума-
сы Асылбек Єлкей 74 келі салмаќта финалѓа шыѓып, аќтыќ бєсекеде тек
єзірбайжандыќ Амиль Гасимовќа есе жіберіп алды. Сμйтіп, Харлампиев
турнирініњ к‰міс ж‰лдесін олжалап ќайтты. Естеріњізге сала кетейік, Асыл-
бек осыѓан дейін Єлем Кубогын екі мєрте иеленген болатын.

Жерлесіміз
к‰міс ж‰лдегер!

АУЫР АТЛЕТИКА. Ќазаќстандыќ зілтемірші Татьяна Капустина
Перу астанасы Лима ќаласында μтіп жатќан єлем чемпионатында
17 жасќа дейінгі спортшылар арасында чемпион атанды. Капустина
екі жаттыѓудыњ ќорытындысы бойынша 243 келіні ењсеріп т±ѓырдыњ
бірінші  сатысына кμтерілді. Осыѓан дейін 50 келідегі Игорь Сон ал-
тынѓа ие болѓан еді.

ФУТБОЛ. Жасμспірімдер арасында футболдан Бакуде μткен ха-
лыќаралыќ турнирде жерлестеріміз жењіліп ќалды. Футбол рейтингін-
де ортанќол команда саналатын гректерден алты гол жіберіп алѓан
жігіттеріміз  соњѓы  ойынын Грузиялыќтарѓа ќарсы μткізеді. Бірінші матчта
да Єзірбайжан ќ±рамасынан ±тылѓан жастарымыз топтан шыѓа ал-
мады.

БОКС. "Астана Арландары" Б‰кілєлемдік бокс сериясы (WSB) ке-
зењінде 12-ші жењісіне ќол жеткізді. Б±л жолы "Пуэрто-Рико Харри-
кейнс" клубы арландардыњ ќарќынына тμтеп бере алмады. Алѓашќы
кездесуде Данияр Елеусіновтіњ ќарсыласы денсаулыѓына байланысты
рингке шыѓудан бас тартып, техникалыќ жењіс аста-
налыќтарѓа жазылды. ¤кінішке орай, 52 келідегі Ол-
жас Сєттібаев ќарсыласына ±пай санымен есе жіберді.
Дегенмен, легионерлер – Хрвое Сеп, Закир Сафул-
лин, Филипп Хрговичтер арландарѓа жењіс єкелді.

Ќасќырбай ЌОЙШЫМАНОВ.

Спорт – аќпарат

торѓайлыќ Баѓдат Ертасов еншілесе, ‰шінші орынды
Шеген ауылыныњ палуаны Алмат Зейнелов місе т±тты.
Сондай-аќ єр салмаќ бойынша белдескен палуандар
жењімпаз атанып, арнайы алѓыс хаттармен жєне аќша-
лай сыйлыќтармен марапатталды.

ВолейболВолейболВолейболВолейболВолейбол

келді, Аќшыѓанаќ, Жаркμл, Аќкμл,
Ќалам-Ќарасу ауылдыќ округтерініњ
командалары ќатысты.

Екі к‰нге созылѓан жарыстыњ нєти-
жесінде 1 орынды "Ќазаќтелеком"
жєне аудандыќ соттыњ ±жымы тењ-
дей бμлісті. 2 орынды Ќалам-Ќара-
су ауылдыќ округі мен  Ш.Уєлиха-

нов орта мектебініњ спортшылары
иеленді. 3 орынды Ы.Алтынсарин
орта мектебініњ командасы місе
т±тты. Сондай-аќ ойын  барысында
кμзге т‰скен ойыншылар арнайы
номинациялармен марапатталды.

Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.

Премьер-Лиганыњ кезекті 7 ту-
рында Ќостанайдыњ "Тобылы" μз
алањында "Аќтμбені" ќабылдап
0:2 есебімен жол берді.Бірінші
таймныњ 41-ші минутында А.Пе-
тухов  ќаќпасыныњ алдында бол-
ѓан ќапылыста Данило есеп
ашты. Ойынныњ екінші бμлігінде
алањ иелері таблодаѓы есепті те-
њестіруге тырысќанмен, одан еш
нєтиже шыќќан жоќ. Керісінше,
ќонаќтар  "Тобылдыњ" ќорѓаны-
сын б±зып-жарып μтіп, єлсін-єлсін
ќауіп туѓызумен болды. Осындай
±рымтал сєттердіњ бірінде Сер-

Айбек
     КЄДІР¦ЛЫ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ќайрат Алматы
Ордабасы
Оќжетпес
Астана
Аќтобе
Тараз
Атырау
Тобыл
Ертіс Павлодар
Кайсар
Шахтер Ќараѓанды
Жетісу

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

4
3
4
3
2
3
2
2
1
1
1
0

2
4
0
3
5
1
3
2
4
4
1
3

1
0
3
1
0
3
2
3
2
2
5
4

13:3
8:4
7:9
9:5
4:1
7:5
7:8
7:11
7:9
3:5
5:11
4:10

14
13
12
12
11
10
9
8
7
7
4
3

гей Хижниченко μзіне баѓыттал-
ѓан допты сєтті пайдаланып,
А.Петухов ќаќпасына с‰њгітті де
жіберді. Ќорытынды есеп 0:2.
¤кінішті! Енді жерлестеріміз 19
сєуір к‰ні "Таразѓа" ќонаќќа ба-
рады.

Р.S. Айтпаќшы, осы матч-
тан кейін "Тобылдыњ бас
бапкері Вардан Минасян
ќызметінен босатылды.

¤з алањында ±пай жоѓалтты

Адам денесініњ жетілуі – оныњ денсаулыѓы
                           ЄЛ-ФАРАБИ.
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Таѓдыр – μз сєтсіздіктеріњніњ ењ жаќсы сылтауы.

Жаратќанныњ
тањѓажайып
жаратылысы

Ѓалымдардыњ айтуынша мысыќтар сезімдік емес ќабылдаумен,
яѓни, халыќ арасында мысыќтыњ "‰шінші кμзі" бар дегенмен ерек-
шеленеді. Ішкі сезімдік ќабылдауды зерттеуші ѓалым Джозеф Венк
Райн ±заќ уаќыт бойѓы зерттеу ж±мыстарынан кейін мысыќтарда
паранормалды ќабілет пен телепатиялыќ кμріпкелдігі барын аныќ-
тады. Олар ќожайыны тап болатын ќауіпті, жамандыќты алдын-ала
сезетін ќасиетке ие. Кейіннен Нобель сыйлыѓыныњ иегері Нико
Тинберген мен оныњ єріптесі Роберт Моррис мысыќтардыњ психо-
кинезді ќолдана білу мен кμріпкелдік ќабілеттілігі барын дєлелдеп
шыќты. Ќауіпті алдын ала сезетін жануарды кемелер, т±њѓиыќ ке-
мелер т.б. ќауіппен байланысы бар жерлерде мысыќты ±стау – μмір
талабына айналѓалы ќашан. Мєселен, екінші д‰ниеж‰зілік соѓыс
кезінде тμбеден жаудырѓан бомбалардан мысыќтар иелерін ќ±тќар-
ѓаны туралы деректер кμп-аќ. Ќауіпті сезінген жануар б‰ктетілген
к‰йі жатып алады екен. Мысыќтыњ апатты жаѓдайды сезінетін ќабі-
леті ‰шін Еуропада тіпті "Біз де Отанѓа ќызмет етеміз" деген мара-
патты кμптеген адам μмірін саќтап ќалѓан мысыќтарѓа ±сынѓан.
Олар ќауіпті ѓана емес, ауа райыныњ μзгерісі, ќонаќтыњ келуін де
сезеді екен. Немістіњ атаќты биохимигі Хельмут Трибуч мысыќ-
тар оњ зарядталѓан иондар мен атомдарды атмосферада ±стап, адам
ќ±лаѓы естімейтін айналадаѓы магниттік кењістіктегі кішкене ѓана
μзгерістер мен дауыстарды ќабылдай алады деген. Сезімтал жану-
арды зерттеп ж‰рген мамандар ‰й жануарын адам мен адам санасы
ќабылдай алмайтын кењістік арасын жалѓаушы деп т‰сіндіреді.
Дегенмен, біз б±л ќасиеттерді наќты кμре де, сезе де алмаймыз.
Мысыќтыњ ерекше ќасиеттері жμнінде тек жорамал жасаймыз. Сон-
дыќтан да, мысыќ ќабілеті μткен ж‰зжылдыќтыњ ќ±пияларыныњ
бірі болып ќала бермек.

кесіп μте бергенде ‰лкен ж‰к
кμлігініњ бет шарпыѓан лебін
сезіп, г‰рілдеп тμнген даусын
естіп, соњѓы сєтте ышќынып
екінші бетке ырѓып ‰лгіріп,
бірнеше ќадамѓа домалап кеткен
екен, аяќ-ќолыныњ болмашы
шμпке тырналѓаны болмаса, сап-
сау. Ол сонда "ќаѓып кетеді-ау"
деп ќатты шошып ышќынып,
бар к‰шіммен секірдім дейтін.
Солай ма, єлде періштесі ќаќты
ма екен... Одан кейін оны таѓы
да жењіл кμлік ќаѓа жаздапты.
Б±л жолы кμлік ќысќа плащы-
ныњ етегін жанап μткен кμрінеді.
Біраќ, б±л жолы ќ±лаѓын тыѓын-
дап, єн тыњдаѓан μзі кінєлі.
Ќ±дай саќтап, ќ±тылып ‰лгерді.

Таѓы бірде оны жолдан тай-
ќып кеткен жењіл кμлік басып
кете жаздапты. Онда отырѓан
кім, маќсаты не, мас па, єлде
есалањ ба білмейді. Сенгісі
келмесе де шындыќ осы. Онда
да алдын-ала "мынаныњ
ж‰рісі тегін емес" деп сезік-
теніп ќалѓан. Єрине, ќорќыт-
паќ болып ойнаѓан біреулер
де шыѓар, біраќ адам
μмірімен ойнамайды, ойын-
шыќ емес.

Егер кейде біреуге айта-
рыњды, тілеріњді, ескертуіњді
т.с.с кμкейіњде ж‰ргенді айт-
ќыњ келсе – айтуыњ ќажет.
Келесі жолы болады ма, бол-
майды ма, бізге аян емес. Ал,
бір д‰кенде немесе μзге жер-
ден кμрген киім немесе зат
кμзге оттай басылып, бірден
±наса оны сатып алу керек. Ол

тіпті ертегілердегідей кμзге от-
тай басылатын ќотыр тай секілді
сенікі болѓаны, саѓан б±йырѓа-
ны. Б±л рас. Кейін сол зат неме-
се киім жаќсы жерлерге бастай-
ды, сєттілік єкеледі, сеніњдер.
Б±л т±рмаќ, м‰лдем танымай-
тын адам тым жылы ±шырасса,
жасыњыз нешеде, жынысыњыз
ќандай, шен-шекпеніњіз ќалай
екендігіне ќарамай таныса салы-
њыз.  М‰мкін б±л таныстыќ тегін
емес шыѓар, м‰мкін ол туысы-
њыз да шыѓар. Бай мен кедейге,
надан мен ѓ±ламаѓа, ортаќ жаѓ-
дай – бєрі де пенде, жандары
ќ±дайдікі, кμздері екеу, екі аяќ,
екі ќолы бар...

Ділнєр  Д‡ЙСЕНЃАЛИ.

саныныњ
ќасиеті

 Ыќылым замандардан бері
кμпшілік ±лттар жеті санында
сиќырлы к‰ш бар деп санаѓан.
Табиѓаттыњ тылсым сырында,
ырым-жырымда, салт-дєст‰р-
де, тіпті, зањдарда жеті саны аз
кездеспейді. Жеті саны кμш-
пенділер арасында да киелі са-
налады. Олардыњ ±ѓымында
к‰нніњ кμзі жеті бμлікке
бμлінеді. Аптада жеті к‰н. Бір
ѓажабы б±л атаулар μзгер-
мейтін μлшем бірліктері.
Ќазаќта "7" киелі сан болып
есептеледі. Жања туѓан нєрес-
теніњ шілдеханасы жетінші
к‰ні жасалады. Ќайтыс болѓан
кісініњ жетісі беріледі.

Білімдар кісіні "Жеті ж±рттыњ
тілін біледі" екен дейді. Кμкті
жеті ќабат, жерді жеті ќат деп
т‰сіндіретін сол ата-бабалар.
Тіпті, "ж±т жеті аѓайынды" де-
ген сμздіњ μзі т±рмыстыќ жаѓ-
дайдан келіп туындайтын бай-
лам! Аспандаѓы жеті ж±лдыз-
дан т±ратын шоѓырды "Жеті
ќараќшы" деп бекер атамаѓан
болар.

Єз Тєуке ханныњ "Жеті жар-
ѓысы" мен "Жеті ќазына" деген
атаулардаѓы жетілік санныњ
тектен-тек тумаѓаны айќын.
Ќауіп-ќатерден аман ќалѓан
адам ‰шін, не анасы, не ж±бай-
ыныњ жеті шелпек пісіруі не са-

даќаѓа жеті т‰рлі нєрсе таратуы
да наным т‰сініктен ѓана тума-
ѓан ќ±былыс екен. Наурыз
кμженіњ μзі жеті т‰рлі таѓамныњ
ќосындысынан пісірілген. "Же-
тіге келгенше жерден таяќ
жейсіњ", "Жеті атасын білмеген
–  жетесіз" деген даналыќ т±жы-
рымы ±рпаќ кμшініњ ‰зілмеуін
тілеген ізгі ниеттен шыќќан
болса, "жеті жетім" ±ѓымы да
тєлім-тєрбиелік мєнге ие. Соны-
мен ќатар, єр адам жеті атаѓа
дейін жаќын туыс саналады.
Ќазаќ халќы жеті атаѓа дейін
ќыз алыспаѓан. Б±рынѓы адам-
дар бір-бірімен танысќанда,
ж‰здескенде руын, тегін
с±рауы осыдан шыќќан.

Жеті саныныњ ќасиеті тура-
лы біз осылай тізбектедік, ал сіз
ше ќ±рметті оќырман?

Мейрамѓали ШЄУІК.
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Жануарлардыњ адам-
ныњ кμњіл-к‰йіне жа-
ѓымды єсер ететіні сонау
Гиппократ заманынан
белгілі. Адам мен жану-
ар μзара ќарым-ќаты-
насќа т‰скенде биоэнер-
гетикалыќ байланыс ор-
найды. ‡й мысыѓыныњ
ќожайыныныњ ауырѓан
жеріне жатып алуыныњ
μзіндік бір себебі бар
екен. Емші жануар μзініњ
емдік ќасиетімен ауруѓа
єсер ете алады. Б‰гінде
медицинада "анималте-
рапия" деп аталатын са-
лада адамдарды мысыќ-
пен емдеуге ќ±лаш жая
кіріскен. Мєселен, адам
науќастанѓан кезде аѓза-
сындаѓы ауыратын дене
бμлігінде энергиялыќ
єлеует μзгереді, ал б±л
μзгерісті мысыќ сезеді.
Мысыќ ауырѓан т±сќа
орналасып, пырылдаѓан к‰йі бар
энергиясын, жылуын ж±мсай-
ды. Мысыќтыњ биоμрісі ж‰рек
ж±мысын ќалыпќа келтіреді,
шаршаѓанды басады, ќан ќысы-
мын ќалпына келтіреді тамыр
жєне бас ауруын жазады. 20-50
герцке дейінгі белгілі дыбыс тол-
ќындарынан т±ратын оныњ мия-
улауы адам аѓзасыныњ ќорѓа-
ныш к‰шін арттырады, ±заќ
μмір с‰руге ыќпал етеді, жара-
ныњ жазылуын тездетеді, с‰йек
тыѓыздыѓын арттырады. Мы-
сыќты сипалау кезінде єлсіз тоќ
арќылы электростатикалыќ єсер
беріп, саусаќ арќылы миѓа белгі
жетеді. Ѓалымдардыњ пайымдау-
ынша, мысыќтардыњ тμмен
желілік н‰ктелері олардыњ ма-
мыќтай нєзік ж‰ндеріне байла-
нысты. Мысыќтыњ мамыѓын
бірнеше минут сипалаѓан адам-

ныњ инфаркт, инсультке шал-
дыѓу ќауіпі кемиді, талмалардыњ
алдын алады, инфаркт миокарда-
ныњ ќайталанбауына єсер етеді,
ас ќорытуды ќалпына келтіреді,
микробтарды μлтіреді, ќан айна-
лымыныњ жаќсаруына себеп бо-
латындыѓын ѓалымдар дєлелде-
ген. Ал, Батыс дєрігерлері мы-
сыќты есірткі мен ішімдікке
ќарсы дауа ретінде де пайдалана
бастаѓан. Ќара мысыќ адамныњ
бойындаѓы жаѓымсыз энергия-
ны басќа мысыќтарѓа ќараѓанда
кμбірек сіњіреді екен. Сары мы-
сыќтар μздері жаѓымды энергия
бμледі, ал аспан кμк т‰сті мысыќ-
тар тыныштандырады. Аппаќ
мысыќтардыњ бойында емдік
ќасиеті кμп болѓандыќтан, ¦лы-
британияда олар дєріханаларда
сатылады.

 Ќ.СЕЙДОЛЛА¦ЛЫ.
(Жалѓасы бар).

77777

¤мірді ќазаќтардыњ ќамшы-
ныњ сабына  тењейтіні тегін емес.
Ќысќалыѓын айтады да.  Ажал
айтып келмейді. Десе де, кейбір
кісілерді ќаѓып ќалатын, саќтап
ќалатын к‰ш болады. Ондайда
"періштесі ќаќќан" деп жатады.
Ал, бірнеше рет ќаќса, сірє дєм-
т±зы бітпегені. Не болмаса, оныњ
жер бетіндегі миссиясы бітпе-
гені, діттегеніне жетпегені, жа-
сар ісін жасап ‰лгірмегені, со-
ѓан орай бір к‰ш  оны аман алып
ќалуы ыќтимал. Ќисыны келеді.

Мен білетін С. деген ќызды
кішкентай кезінде ‰й мањынан
алыс емес жерде ќазып ќойѓан
ќ±дыќќа ќ±лап бара жатќан ке-
зінде кішкентай кμйлегініњ ете-
гінен ±стап ќаѓып ќалѓан туѓан
єкесі еді. Єйтпесе, жазым болар
еді. Таѓы бір жолы ол жолды

(Басы μткен санда)

Мысыќтыњ
денсаулыќќа
пайдасы



Сμз ќадірін білмеген, μз ќадірін білмейді.
                                           ХАЛЫЌ МАЌАЛЫ.
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Бетті дайындаѓан  Мнауара ЌАБДРАХМЕТОВА

Ата-бабамнан  саќталып  келе  жатќан  анамыздыњ  аќ
с‰тімен  келген  ќазаѓымныњ  бай  тілінде  сμйлейік. Мысалы,
бір ѓана "біл" деген т‰бір сμзден ќаншама сμз жасауѓа болады.

Біл, білім, білік, білгір, білгіш.
Білім, білімпаз, білімді, білімсіз, білімдар.
Білімпаз, білімпаздыќ, білімпаздан.
Білік, білікті, біліктілік, біліксіздік.
Білгір, білгірлік, білгірсі, білгірсін.
Білгіш, білгіштік.

Г‰лбану ДОСТИЯРОВА,
ЌР  ІІМ-ніњ Ќостанай ќаласындаѓы

Оќу  орталыѓыныњ мемлекеттік тіл  жєне  аќпарат
тобыныњ  инспекторы.

 ¤з тіліњді ќ±рметте

Орыс  тілінен  кірген  сμздерге  ќосымша  негізінде сμздіњ
соњѓы  буыныныњ  єуеніне  ќарай,  буын  ‰ндестігі бойынша
жалѓанады: олимпиада+лыќ, планета+лыќ, президент+-
ке, режиссер+лік т.б.

Орыс тілінен енген  рк,рг, ск, кт, кс, нк, лк, нг, нкт деген
дыбыс  тіркесіне  аяќталѓан  сμздерге ќосымшалар жіњішке
жалѓанады: парк-паркке, факт-фактіге, пункт-пунктке.

Нд, мп, кт, нк, нг, мб, ск, фт, пт, мт дыбыстарына
аяќталатын сμздерге ќазаќ тілі ќосымшалары ы,і дєнекер
єріптері арќылы жалѓанады: объект-і-лер, лифт-і-мен, факт-
і-ні.

Сс, лл,мм, тт, пп, ст, кст, сть, зд дыбыс тіркестеріне
біткен сμздер(жалпы есімдер) атау к‰йінде μзгеріссіз жазыла-
ды да, оларѓа ќосымша жалѓанѓанда соњѓы дауыссыз дыбысы
т‰сіріліп жазылады: кросс-кросќа, металл-металды, съезд-

съезге.
Бірдей ќос дыбысќа аяќталѓан жалќы есімдерге

ќосымшалар жалѓанѓанда ќос єріп саќталып жазыла-
ды: Донбасс-Донбассќа. Ќосымшаныњ басќа дауыссыз
дыбысы т‰бірдегі ќос дыбыспен бірдей болѓанда ‰ш
бірдей єріп жазылмай, екеуі жазылады: Филипп-Фи-
липпен.

Соњѓы буынында у дыбысы бар орыс тілінен енген
сμздерге ќосымшалар жуан жалѓанады: институт-ин-
ститутќа, каникул- каникулѓа.

Соњѓы буынында и, э, е  дыбыстары бар орыс тілінен
енген сμздерге ќосымшалар жіњішке жалѓанады: кас-
сир-кассирдіњ, магнит-магниттік, самолет-само-
леттер.

Соњѓы буынында екі дауыссыздыњ арасында ю
дыбысы келетін сμздерге ќосымшалар жіњішке

жалѓанады: полюске, парашютпен.
Анар ЄЛДИКЕНОВА,
С.Мєуленов атындаѓы

гимназияныњ
ќазаќ тілі
м±ѓалімі.

Емле ережесі 

Мифтік ескі наным бойын-
ша атын тура айтуѓа тыйым са-
лынѓан сμздер тіл білімінде
табу деп аталады. Ќазаќтыњ
ескі єдет-ѓ±рпы бойынша келін
болып т‰скен ќыз к‰йеуініњ
туѓан-туыстарын μз атымен
атамайтын болѓан. Мысалы,
ќызѓа шырайлым, еркежан
десе, ±лѓа  шыраќ, тетелес,
мырза жігіт деген.  Жасы
‰лкен  адамдардыњ  аттарын
айтпау  ‰шін келін оларѓа да
басќаша  ат ойлап табатын бол-
ѓан. Ќамысбай, Пышаќбай,
Ќайраќбай, ¤зенбай, Ќойбаѓар,
Ќасќырбай деген аталары,
ќайнаѓалары бар  келінніњ
єдептен озбай: "Сылдырама-

Табу сμздер туралыТабу сμздер туралыТабу сμздер туралыТабу сμздер туралыТабу сμздер туралы
ныњ бер жаѓында, сарќырама-
ныњ ар жаѓында мањыраманы
±лыма жарып кетіпті. Жаны-
маны  білемеге, жанып-жанып
тез єкелсін", – дегендегі сыл-
дырамасы – ќамыс, сарќыра-
масы – μзен, мањырамасы –
ќой, ±лымасы – ќасќыр, жаны-
масы – пышаќ, білемесі –
ќайраќ екен.

Ќазаќ тіліндегі табудыњ
енді бір т‰рлері табиѓаттыњ
д‰лей к‰шімен, ауру аттары-
мен, ањ, жєндіктермен  байла-
нысты шыќќан. Мєселен,
ќазаќ  ауылында  жай  т‰сті
десек, адамѓа ќырсыѓы тиюі
м‰мкін  деген наным бойын-
ша, оны  жасыл деп атайтын

болѓан. Шешек ауруыныњ атын
атасаќ, ж±ѓады деген сенімге
байланысты атын тура атамай,
єулие, ќорасан, мейман, ќонаќ
деп μзгеше атаѓан. Ќасќыр ма-
лымызѓа шабады  деп ќорќып,
оны ит-ќ±с, ќара ќ±лаќ, серек
ќ±лаќ, ±лыма деп айтќызѓан.
¦рланѓан, жоѓалѓан малды
±рланды десек,  табылмайды  де-
ген сеніммен ќолды болды деген.
Соныњ  нєтижесінде осы ±ѓым-
дарѓа ќатысты  синонимдер пай-
да болѓан.

Г‰лжаућар ИБРАЕВА,
№5 орта мектептіњ ќазаќ

тілі м±ѓалімі.

Ќызыр ќамшысы. Сєуірдіњ  ортасы не  мамырдыњ
басында найзаѓай ойнайды, жањбыр жауады. Сол кезді
осылай деп атайды.

Тобылѓы жарѓан. Сєуірдіњ  соњында  2-3  к‰нге  со-
зылѓан суыќ жел соѓады, б±л тобылѓыныњ б‰р жарѓа-
ныныњ белгісі.

Ќызыл ж±мыртќа. Мамыр айыныњ алѓашќы онк‰н-
дігінде дала ќ±старыныњ балапанын ж±мыртќадан шы-
ѓаруы осылай деп аталады. Сонда 1-2 к‰нге созылатын
суыќ болады.

Ќ±ралайдыњ салќыны. Б±л кезде, яѓни, мамырдыњ
соњында болатын суыќ желде киіктер балаларын (ќ±ра-
лайын) μргізеді.

Алдык‰ні
Кеше
Б‰гін
Ертењ
Б‰рс‰гіні
Арѓы к‰н
Ауыр к‰н
Соњѓы к‰н
Азына

Егеубас – жестококолосница
Ерќ±ны – оносма тычиночная
Жабысќаќ – асперуга
Жалауќазыќ –
                         костер метельчатый
Жалќ±йрыќ – гривохвост
Жалтырбас –
                         ковыль Гогенаккера
Жарыќдєрі – грыжник
Жатаѓан – ползунок
Жауќарын – кандык сибирский
Жебір – тимьян
Жербас – марена длиннолистная
Жетіген – седмичник
Жиренше – кирказон
Жμргем – повилика
Жыбырлаќ – горчак

(Жалѓасы бар).

Ќ±бад‰мбіл – орташа, жетер-жетпес жаѓдайда дегенді
білдіреді.

Ќауылдырыќ – ќамыстыњ, ќ±раќтыњ сабаѓы.
Ќыртпыш – бойы аласа, тапал адам.
Ќораба – айранды,  кμжені ашытуѓа алып ќалатын

сарќындысы. Ќоры таусылѓан жаѓдайда ќорабасы ‰зіліп
ќалды дейді.

Лаќса – ескі-ќ±сќы б±йым.
Лахуа – дєйіс, дараќы, сμзі кμп адам.
Лабаз – ет, балыќ, с‰т саќтайтын салќын жай.
Лепес – пікір, кμзќарас деген сμз.
Мєуріт – зањ, жарѓы.
Мєттаќам – пысыќ, ыждаѓатты адам.
М‰кєммал – м‰лік, жићаз (б±ларды ќосып мал-

м‰кєммал деп атай береді).

Объявлена тревога – ‰рей жарияланды.
Ветхое здание – б±таќты ѓимарат.
Кустарное производство – б±тадан жасап

Ќызыќты аудармаларЌызыќты аудармаларЌызыќты аудармаларЌызыќты аудармаларЌызыќты аудармалар

Сіз білесіз бе?Сіз білесіз бе?Сіз білесіз бе?Сіз білесіз бе?Сіз білесіз бе?

Аударма жасаудыњ небір "шеберлері",  аудармалардыњ небір ќызыѓы
бар. Сμзіміз дєлелді болуы ‰шін  ж±мыс барысында, ќоѓамдыќ орындарда
кездескен кейбір ќате аударма ‰лгілерін оќырмандар назарына ±сынып
отырмыз.

шыѓарылѓан.
Норковые шубы – індік тондар.
На 150 персон – 150 мањѓазѓа.

Ќосарыњыз болса, хабарласыњыз. Білгеніњіз болса, бμлісіњіз. "Сμз єлемін-
де" кездескенше.

СирекСирекСирекСирекСирек
айтылатынайтылатынайтылатынайтылатынайтылатын

сμздерсμздерсμздерсμздерсμздер

Орыс тілінен кірген

сμздерге ќосымшалардыњ

жазылуы
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¤сімдік
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Суретші єзілі– Сізге – μтірік, маѓан – шын, оллахи-биллахи, аќын болып
"туѓаныма" ќатты ќапаланамын. Мені ж±рт аќын демейді,
ќияли дейді. Оќырмандармен бір кездесуде:

Май ќойсањ ыстыќ пешке кетеді еріп,
Д‰кеннен сатып алдым ќызыл бμрік.
Есімнен танып ќалдым   сенсењ егер,
Базардан ќашып кеткен ќатынымды кμріп,
"Скорый" алып кетіп, аман ќалдым,
Бєлнесте шалажансар жатќанда μліп,–

деп μлењ оќыѓаным сол еді, бір ж‰гірмек атып т±рып: "Ыстыќ
пешке май ќойса, оныњ еріп кететінін кім білмейді, ќияли,
базардан  сатып  алѓан бμркіњіздіњ, ќатыныњызды кμріп, есі-
њізден танып ќалѓаныњыздыњ, μліп ќалмай, аман ќалѓаны-
њыздыњ  бізге керегі бар ма, ќияли" деп салѓаны. Содан кейін
ќияли атанып кеткенім.

Ќ±рметті "Усойќы", сіз ќалай ойлайсыз, мен аќынмын ба,
жоќ єлде "анау" айтќандай шынымен де ќиялимын ба?

                                                           Ќ±рметпен, Ќисыќ.
Ќ±рметті Ќисеке, алты жол μлењіњізді оќып, айтып тауыса

алмайтындай керемет лєззатќа бμлендік. М±ндай μлењді
жазѓан  да арманда, жазбаѓан да арманда. Талантыњызѓа
тањќалып, тєнті болып отырмыз.

Осы уаќытќа дейін сіз ќайда ж‰ргенсіз? Сізді ќияли деп
ж‰ргенніњ μзі ќияли. К‰ншілдер не демейді. Біраќ, сіз олар-
дыњ "ысќырѓанына" пысќырмањыз. Соларѓа ерегескенде
тμгілтіњіз  μлењді, б±рќыратыњыз, "шырќыратыњыз". Т‰бі сіздіњ
атыњызды ел-ж±ртыњыз аузынан тастамайтын болады.

Ќ±рметпен, "Усойќы".

мын.
– ¤й, сіз μзіњіз аќымаќ екенсіз

ѓой, – дейді ќызыл жаѓа к‰йгелек-
теніп. – Сондай зањ бар, сондай
тєртіп бар к‰ндіз жаќсын деген.

– Аќымаќ екенімді білем ѓой, –
деймін мен оѓан аса ризашылыќ-
пен,– біраќ  ќанша аќымаќ бол-
сам да аќылды адамдардыњ б±л
ісіне аќылым жетпей т±р.

– ¤й, сіз немене, быды-быды
деп  басымды ќатырдыњыз ѓой.
Немене, аќылыњыздыњ жетпеге-
ніне мен кінєлімін бе? Давай, 9
мыњ тењге айыпп±лыњызды
тμлењіз, сосын аќылыњыз кірер.

– Єнеки, аќымаќпын ѓой,
аќымаќпын. Сол аќымаќтыѓым-
нан таѓы да таяќ  жедім. "Ішпей-
жемей", баќандай 9 мыњ тењгем-
нен айрылдым. "Кешіріњіз, шам-
ды жаѓуды ±мытып кетіппін,
кінєлімін, б±дан былай машина-
ныњ шамын ѓана емес, тіпті ±йыќ-
таѓанда ‰йдіњ де шамын жаѓып
ќойып ±йыќтаймын" дегенімде
ѓой, кім білсін, пенде ѓой, кешіре
салар ма еді? Єй, аќымаќ басым-
ай!

Дамир ЄБІШ.

¤мірде мендей аќымаќ  жоќ
шыѓар. Осы аќымаќтыѓымнан та-
лай таяќ жедім, талай пєлеге
±рындым. Сонда да аќыл кірмей-
аќ ќойды.

Б‰гін де жењіл кμлігіммен зыр-
латып келе жатыр едім, алдым-
нан алатаяќ селтењ ете ќалды.

– Сіз неге машинањыздыњ ша-
мын жаќпай келе жатырсыз? –
деді ќызыл жаѓалы.

– Є, оны т‰нде жаѓам ѓой, –
деймін мен аќымаќ.

– Сіз немене, к‰ндіз жаѓу керек
екенін білмейсіз бе, – деді ќызыл
жаѓа.

– К‰ндіз мен ‰йімніњ де шамын
жаќпаймын, ќайтем артыќ аќша
тμлеп, немене, сіз жаѓасыз ба? –
деймін сол аќымаќтыѓымнан  єлі
де арыла алмай.

– ‡йіњізде шаруам жоќ, біраќ
машинањыздыњ шамын жаѓуѓа
тиіссіз, – дейді жаѓа.

– Айналайын-ау, Ќ±дайдыњ
к‰німен таласып ќайтем, ќара-
њызшы, К‰н шаќырайып т±р ѓой,
тіпті аспанда бір шμкім б±лт жоќ.
Сонда не ‰шін жаѓуым керек?
Бєрін тамаша кμріп келе жатыр-

Мендей аќымаќМендей аќымаќМендей аќымаќМендей аќымаќМендей аќымаќ
жоќ шыѓаржоќ шыѓаржоќ шыѓаржоќ шыѓаржоќ шыѓар

Мамандыѓым бойынша ж±мы-
сым жоќ еді. Аяќ астынан
еліміздіњ Президенті бола салай-
ыншы деген ой келе ќалды. Тиісті
емтиханын тапсырып, тіркеуден
μтіп, сайлаушылармен кездесе
бастадым.

– Сіздіњ Президент болудаѓы
маќсатыњыз не? – деген с±раќ
ќойды бір жиында бір есуас. Есу-
ас болмаса, осындай да с±раќ
ќоя ма?

– Маќсат дейсіз бе, маќсат
‰лкен ѓой, – дедім мен, – маќсат
μте ‰лкен.

– Сонда ќандай?
–  Ќандай болушы еді, айттым

ѓой ‰лкен деп, μте ‰лкен
– Таратып айтсањыз дегенім

ѓой –  Сіз не, сμз т‰сінбейсіз бе,
‰лкен деп т±рѓан жоќпын ба енді.

– Ауылдыњ жаѓдайын білесіз
бе? – деді таѓы бір єњг‰дік.

– Ауылѓа не бопты? Неге

Ќысќы  соѓымѓа  даѓды
бойынша ауыл адамдары
Шєрменов Бабаќайдыњ ‰йіне
ќарай бет алады. Осы сєтте
кμшеніњ  ќарсы  бетінен  ќо-
сылѓан Жамалиев Нысанѓали
замандасын кμріп, Саѓи:

Т‰гелбайдыњ бірі еді,
К‰нде шеке жегені.
Шаќырѓан ‰йге таѓы да,
Ќомаѓай сонша болудыњ
Жоќ ќой енді керегі.
Дєм ањдыѓан адамныњ,
Болмас елге беделі.
Ќайырмасањ ќарымта,
Ешкімніњ жоќ берері.
Нысаным еске ал осыны,
Саѓидыњ болар дегені.
Осы алдын-ала жазылѓан

єзілін оныњ ќолына ±стата
беріпті. Біраќ шекеге бара-
тындардыњ ќатарынан μзініњ
де ќалмайтынын ±мытып ке-
тіпті.

К‰те берК‰те берК‰те берК‰те берК‰те бер
ќараќараќараќараќара

шалыњдышалыњдышалыњдышалыњдышалыњды
Ѓайни апамыздыњ туѓан

к‰нін атап μтуге келгендер
оны дастарќан басында айту-
лы к‰німен ќ±ттыќтап жатады.
¤з кезегі Саѓи аѓамызѓа кел-
генде ол ж±байына:

Ќартайдым деп ж±ќарма,
Болаттай бол, м±ќалма.
Уаќыт жедел μтті де,
63 ќалды артыњда.
Ашты Алла баѓыњды,
Сындырмады саѓыњды.
Іздегеніњ алдыњнан,
Ќиналмай-аќ табылды.
Естілсін атыњ жаѓымды,
Таза ±стадыњ арыњды.
Бабын тауып єрќашан,
К‰те бер ќара шалыњды, –
деп, кμпшілікті бір к‰лдіріп

алыпты.
Ибраћим АЃЫТАЕВ.

Бμлімді Дамир ЄБІШ ж‰ргізеді

17 сєуір 2015 жыл
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С±рањыз,
С±рањыз,
С±рањыз,
С±рањыз,
С±рањыз,

САЃИДЫЊ
АЙТЌАНДАРЫ

білмейін, ауыл тамаша ѓой, тама-
ша ауыл.

Єсіресе, жазда керемет ќой.
Жайлауѓа киіз ‰й тігіп, бие бай-
лап, ет жеп, ќымыз  ішіп жатса ѓой
шіркін! Ауыл рахат ќой, рахат!

– Сіз демократияѓа ќалай
ќарайсыз?

– Ќалай ќараушы ем, жаќсы
ќараймын ѓой, жаќсы ќараймын.
Демократия деген жаќсы ѓой.
Біздіњ бір Демократ деген аѓамыз
болѓан. Ќазаќ  атты тауып ќояды
ѓой. Сол Демократ аѓамыз наѓыз
демократ еді.

Аузына не келсе, соны айта
беретін. Вот молодец, наѓыз де-
мократ деп ж±рт маќтайтын. Де-
мократия деген жаќсы ѓой. Пре-
зидент болсам, демократияны
ќатырамын.

– Сіз саясатты жаќсы кμресіз
бе?

– Е, неге жаќсы кμрмейін, жаќ-

сы кμргенде ќандай! Саясат де-
ген жаќсы ѓой. ¤мірдіњ μзі саясат
емес  пе? Сіздіњ ж‰рген-т±рѓаны-
њыз да – саясат, μтірік к‰лгеніњіз
де – саясат, бастыѓыњды жаќсы
кμріп, басыњды игеніњ де – сая-
сат, тіпті єйеліњніњ бетінен
с‰йгеніњ де – саясат. Саясатсыз
μмір жоќ, жаќсы кμрем саясатты.
Президент болсам, сапырамын
саясатты.

– Сіздіњ мамандыѓыњыз не,
ќандай ж±мыс атќарып ж‰рсіз?

– Мамандыѓым – артист, біраќ
жалаќым аз. Сосын Президент
бола салайын дегенім ѓой. Ал
енді мені біраз тергедіњіздер, тек-
сердіњіздер.

Соныњ арќасында біраз сауат-
танып ќалдыњыздар. Ертењ сай-
лауда мен ‰шін дауыс беруді
±мытпањыздар.

Дамир  ЄБІШ.

Суретті салѓан Баѓдат САРДАРБЕКОВ.

¦мытып¦мытып¦мытып¦мытып¦мытып
кетіптікетіптікетіптікетіптікетіпті

Соттау керек
Бір жылдары Серік Н±рекешовтіњ Жанкелдин аудандыќ ауыл

шаруашылыѓы басќармасында зоотехник болып ж±мыс істейтін
кезі еді. Сол бір ќаќаѓан ќыста мал шыѓыны кμбейіп, шопандар-
дан да, мамандардан да маза кетсе керек.

Сонда аудандыќ ауыл шаруашылыѓы басќармасы бастыѓы-
ныњ орынбасары Ф.Саѓындыќов кабинетіндегі бір алќалы жи-
ында ашуѓа  булыѓып:

– Масќара болдыќ! Мал μлімі μршіп барады. Ќандай амалын
табамыз, є ?! 1-2 мал маманын соттау керек шыѓар? Бєлкім сон-
да ѓана жауапкершілік к‰шейер, – десе керек.

– Одан μлім тыйылмайды – депті Серік ж±лып алѓандай.
– Неге? – дейді бастыќ.
– Бар самарќаулыќ бастан. Бар бєле бастан! Єлгі шопаны-

на, мал маманына ќосып бір орынбасарды да соттау керек!
Сонда ѓана μлім тиылуы м‰мкін – дегенде, бμлмені ‰нсіздік ба-
сыпты.

¤нерлі ќол
Аќын Тањатќан Сєтбаевтыњ домбыра тартысына с‰йсініп:
– О, тоба! Осы с‰йріктей саусаќтар да бір к‰ні жер астында

ќурап ќалады-ау, – депті ќ±рдас достарыныњ бірі єзілдеп. Іле
Серік т±рып:

– Єрине, μкінерлік жєйт. Біраќ, бір амалы бар. Ол μнерлі
ќолды сыртќа шыѓарып ќоюѓа да болады ѓой!, – десе керек.

Шилісайды да байќай
салыњызшы

Аудандыќ ауыл шаруашылыѓы мамандары жиынынан тер-
леп-тепшіп шыќќан ќауым арасынан ењсесі биік, ±зын бойлы
Фазылбек Саѓындыќов деген кісі батыс жаќќа кμз тастап:

– Ой, бєрекелді! Шиліге жауын ќ±йып т±р екен – депті. ( Шилі
аудан орталыѓынан 150 шаќырым ) М±ндай сєтті "ќ±ланныњ
ќасуына мылтыќтыњ басуындай" ќалт жібермейтін Серік єрірек-
тегі Милісай ауылын мењзеп;

– Аузыњызѓа май, Фазеке. Мен мыртыќќа ќараѓанда сіз бой-
шањ кμкке жаќындаусыз ѓой ! Милісайды да байќай салыњыз-
шы, кμптен жауын тамбап еді – депті.

 Серік Н¦РЕКЕШОВ.

жауап беремізжауап беремізжауап беремізжауап беремізжауап береміз
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"Тсс... Тісіњнен шыѓарма..."



РУХАНИ ЄЛЕМ:
Не, ќайда, ќашан?Не, ќайда, ќашан?Не, ќайда, ќашан?Не, ќайда, ќашан?Не, ќайда, ќашан?

Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: репертуарлыќ жоспарда μзге-
рістер болуы  м‰мкін.

Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефон арќылы білулеріњізгеАныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефон арќылы білулеріњізгеАныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефон арќылы білулеріњізгеАныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефон арќылы білулеріњізгеАныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефон арќылы білулеріњізге
болады.болады.болады.болады.болады.

К‰нi
4
5

6

8

9
10-25
11-26

15
27

29

30

Ќойылымныњ аты
Б.Жєкиев "Єке таѓдыры" (трагедия)
Е.Тμлеубай "Ер С±лтан"  (трагедия)
С±лтан Баймаѓанбет±лыныњ 95 жылдыѓы
Е.Тμлеубай "Ер С±лтан" (трагедия)
С±лтан Баймаѓанбет±лыныњ 95 жылдыѓы
Е.Тμлеубай "Ер С±лтан" (трагедия)
С±лтан Баймаѓанбет±лыныњ 95 жылдыѓы
Б.Жєкиев " Єке таѓдыры" (трагедия)
Ќостанай облысы бойынша гастрольдік сапар
Ш.Айтматов " Бетпе бет" спектаклініњ
премьерасына дайындыќ
Єлфия Орманшинаныњ шыѓармашылыќ кеші
Ш.Айтматов "Бетпе бет" спектаклініњ премьера-
сына кμркемдік кењеске ішкі тапсырыс
                                  Премьера
Ш.Айтматов "Бетпе бет"  трагедия
                                  Премьера
Ш.Айтматов "Бетпе бет"  трагедия

   Уаќыты
18:30
16:00

18:30

17:00

17:00

15:00

18:30

17:00

Ілияс Омаров атындаѓы  Ќостанай  облыстыќ
ќазаќ  драма театрыныњ 2015 жылдыњ  мамыр

айыныњ  репертуарлыќ  жоспары

"Єке таѓдыры""Єке таѓдыры""Єке таѓдыры""Єке таѓдыры""Єке таѓдыры"
Жан дегенде жалѓыз ±лы май-

даннан оралмаѓан Асан ќарттыњ
ендігі бар ‰міті, ќызыѓы кішкене
Жењісбекте. Келіні ќайтадан т±рмы-
сќа шыѓып, ±лын бірге алып кет-
пекші болады. Асан ќарт немересін,
келін баласын ќимайды.

Ќойылымда ¦лы Отан соѓысын-
да баласынан  айырылѓан єкеніњ,
жарынан айырылѓан ананыњ таѓды-
ры кμрсетіледі.

 Ќостанай облыстыќ орыс драма
театрыныњ сєуір айындаѓы репертуарлыќ

жоспары
17 ж±ма

18 сенбі

19
жексенбі
21
сейсенбі

22
сєрсенбі

23
бейсенбі

24 ж±ма

25 сенбі

26
жексенбі
28
сейсенбі

29
сєрсенбі

30
бейсенбі

"Не покидай меня"
А.Дударев
нач. в 16.00,18.00.
"Под небом Парижа"
Ж.Шевре
"Женитьба Бальзаминова"
 А. Островский
"Не покидай меня"
 А. Дударев
нач. в 16.00.
"Не покидай меня"
 А. Дударев
нач. в 16.00,18.00.
"Не покидай меня"
А. Дударев
нач. в 16.00.
"Не покидай меня"
 А. Дударев
нач. в 16.00,18.00.
"Женитьба Бальзаминова"
 А. Островский
"Осторожно - женщины"
 А. Курейчик
"Не покидай меня"
А. Дударев
нач. в 16.00.
"Не покидай меня"
А. Дударев
нач. в 16.00.
"Не покидай меня"
 А. Дударев
нач. в 16.00,18.00.

Ќойылымныњ басталуы:Ќойылымныњ басталуы:Ќойылымныњ басталуы:Ќойылымныњ басталуы:Ќойылымныњ басталуы:
сєрсенбі, бейсенбі – 18.00. ж±ма – 18.30.сєрсенбі, бейсенбі – 18.00. ж±ма – 18.30.сєрсенбі, бейсенбі – 18.00. ж±ма – 18.30.сєрсенбі, бейсенбі – 18.00. ж±ма – 18.30.сєрсенбі, бейсенбі – 18.00. ж±ма – 18.30.
Сенбі, жексенбі – 17.00.  Балаларѓа – 12.00.Сенбі, жексенбі – 17.00.  Балаларѓа – 12.00.Сенбі, жексенбі – 17.00.  Балаларѓа – 12.00.Сенбі, жексенбі – 17.00.  Балаларѓа – 12.00.Сенбі, жексенбі – 17.00.  Балаларѓа – 12.00.
Касса 11.00–18.00 дейінгі аралыќта ж±мыс істейді.Касса 11.00–18.00 дейінгі аралыќта ж±мыс істейді.Касса 11.00–18.00 дейінгі аралыќта ж±мыс істейді.Касса 11.00–18.00 дейінгі аралыќта ж±мыс істейді.Касса 11.00–18.00 дейінгі аралыќта ж±мыс істейді.
 54-78-34, 54-76-24 телефондарына хабарласуѓа болады. 54-78-34, 54-76-24 телефондарына хабарласуѓа болады. 54-78-34, 54-76-24 телефондарына хабарласуѓа болады. 54-78-34, 54-76-24 телефондарына хабарласуѓа болады. 54-78-34, 54-76-24 телефондарына хабарласуѓа болады.

"Воспитание крутых"
И.Чернышев
"Как Кощей женился"
Ю.Боганов

"Сашенька и медведь"
по мот.нар. сказок
"Лучший папа"
В.Орлов

Е.¤мірзаќов атындаѓы облыстыќ
филармонияныњ репертуарлыќ жоспары

Ќосымша аќпаратты мына телефон бойынша алуѓа болады:
 21-15-82,  54-48-14
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К‰ле білу – μмір, к‰лдіре білу – μнер, к‰лкі болу – μлім
С.КЕНЖЕАХМЕТОВ.

 С±раќтары:

Сμзж±мбаќ.
1 .Жазылуы бірдей, маѓынала-

ры єр т‰рлі сμздер.
2.Заттыњ атын білдіретін сμз

табы.

3.Жылќы пірі.
4. Адамныњ т‰рлі кμњіл-к‰йін

білдіретін сμздер.
5. Жеке заттарѓа ќойылатын

атау.
6. Балаѓа ењ ќымбат.
7. Білім беретін мекеме.

Сμзж±мбаќ

* * *

Жігіт: Жаным, мен сені алып ќашамын.
Ќыз: Меніњ 6 аѓам бар, екеуі боксер,

тμртеуі к‰респен айналысады.
Жігіт: Мєєєє, ойнап айтамын, μзіњ ойын

т‰сінбейдi екенсiњ...
* * *

Бір маск‰немнен:
– Неге араќты кμп ішесіз? – деп с±раса,
– Араќ халыќтыњ жауы. Ішіп тауыспаса,

кμбейіп кетеді, – деп аќталыпты.
* * *

30 жыл Ќазпоштада ќызмет еткен апа-
мыз, 12 саѓаттыњ ішінде 3 бμлмелі пєтердіњ
т±сќаѓазын тілімен жапсырып тастапты...

* * *

40 жыл "пожарныйда" ж±мыс істеген  аѓамыз,
єйелі от жаќса μшіріп тастай береді екен.

* * *

‡йіне ж‰гіріп кірген бала анасына:
–  Анашым, 100 тењге бересіз бе? – дейді.
–  Оны ќайтесіњ балам?
–  Бір кєрі апаѓа берейін деп едім.
– Жарайсыњ балам! Д±рыс, ќайырымды

болу керек! Ол кісі ќай жерде?
–  Мына кμшеніњ б±рышында, балм±здаќ

сатып отыр.

Бір ±ры автобуста дєу адамныњ ќалта-
сын ќарап жатќанда анау ќолын ±стап ала-
ды.

– Ей, бейшара, сорлы! Меніњ ќалтамда нењ
бар?

– ¤зіњ бейшара, осымен ‰шінші ќалтањды
ќарап жатырмыњ, кμк тиын жоќ, – деген
екен.

* * *
Екі жындыныњ єњгімесі:
– Мен сеніњ басыња шеге ќойып балѓа-

мен ±райыншы.
– Жындымысыњ, балѓа шегеге тимей

ќалса басым жарылады ѓой!
* * *

М±ѓалім оќушыѓа:
–  Сен ‰шін ‰й тапсырмасын неге єкењ

орындайды?
–  Шешемніњ ќолы тимейді.

* * *

Бір бала: "Асыл єжем, асыл єжем" деп
єндетіп ж‰рсе, кμшедегі бір кемпір: ‰й,
ќарањ ќалѓыр, асылсањ μзіњ асыл! – деген
кμрінеді.

* * *
– Балам мектептегі жаѓдайыњ ќалай бо-

лып жатыр?
– Мен тєртіпсіз, сабаѓын оќымайтын ба-

ланыњ єкесімен сμйлеспеймін!

К‰ні
17 сєуір

24  сєуір

 Атауы
 Орыс халыќ аспаптар оркестрініњ концерті

 "О чем поют солдаты…"
 "Славянская песня", "Любимый мой!" концерт.

Уаќыты
 18.30

18.30

8. Бірнеше сμйлемнен ќ±ралып
негізгі ойды білдіреді.

9. Кμркемдеп суреттеуде затты не
ќ±былысты екінші затпен немесе
ќ±былыспен салыстырып бейнелеу.

10. Сиыр пірі
11. Сμздер мен сμйлемдерді бай-

ланыстыратын сμз табы.
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"Ќостанай облысы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесі, 110000, Ќостанай
ќаласы, Єл-Фараби дањѓылы, 66, аныќтама
‰шін телефондар: 8 (7142) 575-071, 575-062
(факс), электрондыќ мекенжайы:
d.naydenov@kostanay.gov.kz,  "Б" корпусы-
ныњ бос мемлекеттік єкімшілік лауазымда-
рына орналасуѓа конкурс жариялайды:

Ќостанай облысы єкімініњ аппараты
мемлекеттік-ќ±ќыќтыќ  бμліміндегі облыс
єкімініњ  бас инспекторы  (Д-3 санаты) лау-
азымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан жыл-
дарына байланысты 94813 тењгеден 128126
тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Облыс єкімдігі мен єкімініњ нормативтік

ќ±ќыќтыќ актілерін, басќа да ќ±ќыќтыќ ќ±жат-
тарды єзірлеуге ќатысу; облыс єкімдігі мен
єкімніњ нормативтік-ќ±ќыќтыќ жєне ќ±ќыќтыќ
актілеріне, басќа да ќ±ќыќтыќ ќ±жаттарѓа зањ
сараптамасын μткізу; азаматтыќ хал актілерін
тіркеуді реттейтін зањнаманы саќтау бойынша
облыстыњ АХАТ органдарыныњ ќызметіне ба-
ќылауды ж‰зеге асыру; АХАТ органдарына
практикалыќ жєне єдістемелік кμмек кμрсету,
ќолданыстаѓы зањнаманыњ д±рыс ќолданылу-
ын ќамтамасыз ету; зањнамамен бекітілген жаѓ-
дайларда  АХАТ органдарыныњ материалда-
рын ќарау; АХАТ органдарыныњ есептерін
ќабылдауды, тексеруді, талдау дайындауды,
ж±мысты ќорытындылауды ќамтамасыз ету;
азаматтыќ хал актілерін тіркеу мєселелері бой-
ынша мемлекеттік органдары мен басќа ±йым-
дардыњ ведомствоаралыќ ‰йлестіруін жєне
μзара єрекеттесуін ж‰зеге асыру; АХАТ АЖ-де
мєліметтердіњ мониторингін ж‰зеге асыру;  ќол-
даныстаѓы неке-отбасылыќ зањнаманы наси-
хаттау; азаматтар мен зањ т±лѓалардыњ
μкілдерін ќабылдауды ж‰зеге асыру; аппарат
басшысы, облыс єкімі аппараты басшысыныњ
орынбасары жєне облыс єкімі аппараты мем-
лекеттік-ќ±ќыќтыќ бμлімі мењгерушісініњ тапсыр-
маларын орындау; ќолданыстаѓы зањнамаѓа
сєйкес жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау; сотта сенімхат бойынша
μкілдікті ж‰зеге асыру; зањнамамен бекітілген
шектеулерді μзіне ќабылдау жєне бекітілген
ќызметтік этика нормаларын саќтау; мемле-
кеттік жєне ењбек тєртіпті саќтау; ќолданыстаѓы
зањнамамен кμзделген  басќа міндеттерді орын-
дау.

Конкурс ќатысушыларына ќойылатын
талаптар:

Жоѓары білім. Ќ±ќыќ (зањтану).
Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ біріне

сєйкес болуы тиіс:
1) мемлекеттік ќызмет μтілі екі жылдан кем

емес, немесе мемлекеттік органдарда басшы-
лыќ немесе μзге де лауазымдардаѓы ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓыттарына сєйкес салаларда
ж±мыс μтілі ‰ш жылдан кем емес, оныњ ішінде
басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем
емес;

3) жоѓары оќу орындарынан кейінгі білім баѓ-
дарламалары бойынша Ќазаќстан Республи-
касыныњ Президенті жанындаѓы білім беру
±йымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде
немесе шетелдіњ жоѓары оќу орындарында
шетелде кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар
бойынша оќуды аяќтауы;

4) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан  Республикасыныњ Конституция-

сын, "Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
туралы", "Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі
туралы", Ќазаќстан Республикасыныњ консти-
туциялыќ зањдарын, "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Єкімшілік рєсімдер туралы", "Норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілер туралы", "Жеке жєне

зањды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі ту-
ралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер ту-
ралы" Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарын;
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ маманда-
нуына сєйкес салалардаѓы ќатынастарды рет-
тейтін Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы  санаттаѓы  лауазымдар  бойынша
функционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Ќостанай облысы єкімініњ аппараты
мемлекеттік-ќ±ќыќтыќ  бμлімініњ бас мама-
ны  (Д-4 санаты, 1 бірлік) лауазымдыќ жа-
лаќысы ќызмет атќарѓан жылдарына бай-
ланысты 71751 тењгеден 96735 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Облыс єкімдігі мен єкімніњ нормативтік

ќ±ќыќтыќ актілерін, басќа да ќ±ќыќтыќ ќ±жат-
тарды єзірлеуге ќатысу; облыс єкімдігі мен
єкімніњ нормативтік-ќ±ќыќтыќ жєне ќ±ќыќтыќ
актілеріне, басќа да ќ±ќыќтыќ ќ±жаттарѓа зањ
сараптамасын μткізу; азаматтыќ хал актілерін
тіркеуді реттейтін зањнаманы саќтау бойынша
облыстыњ АХАТ органдарыныњ ќызметіне ба-
ќылауды ж‰зеге асыру; АХАТ органдарына
практикалыќ жєне єдістемелік кμмек кμрсету,
ќолданыстаѓы зањнаманыњ д±рыс ќолданылу-
ын ќамтамасыз ету; зањнамамен бекітілген
жаѓдайларда  АХАТ органдарыныњ материал-
дарын ќарау; АХАТ органдарыныњ есептерін
ќабылдауды, тексеруді, талдау дайындауды,
ж±мысты ќорытындылауды ќамтамасыз ету;
азаматтыќ хал актілерін тіркеу мєселелері бой-
ынша мемлекеттік органдары мен басќа ±йым-
дардыњ ведомствоаралыќ ‰йлестіруін жєне
μзара єрекеттесуін ж‰зеге асыру; АХАТ АЖ-де
мєліметтердіњ мониторингін ж‰зеге асыру;  ќол-
даныстаѓы неке-отбасылыќ зањнаманы наси-
хаттау; азаматтар мен зањ т±лѓалардыњ
μкілдерін ќабылдауды ж‰зеге асыру; аппарат
басшысы, облыс єкімі аппараты басшысыныњ
орынбасары жєне облыс єкімі аппараты мем-
лекеттік-ќ±ќыќтыќ бμлімі мењгерушісініњ тапсыр-
маларын орындау; ќолданыстаѓы зањнамаѓа
сєйкес жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау; сотта сенімхат бойынша
μкілдікті ж‰зеге асыру; зањнамамен бекітілген
шектеулерді μзіне ќабылдау жєне бекітілген
ќызметтік этика нормаларын саќтау; мемле-
кеттік жєне ењбек тєртіпті саќтау; ќолданыстаѓы
зањнамамен кμзделген  басќа міндеттерді орын-
дау.

Конкурс ќатысушыларына ќойылатын
талаптар:

Жоѓары білім. Ќ±ќыќ (зањтану).
Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ біріне

сєйкес болуы тиіс:
1)  мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем

емес;
2)  осы  санаттаѓы  наќты  лауазымныњ

функционалдыќ баѓытына сєйкес салаларда
ж±мыс μтілі екі жылдан кем емес;

3)  жоѓары оќу орындарынан кейінгі білім
баѓдарламалары бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті жанындаѓы білім беру
±йымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде
немесе шетелдіњ жоѓары оќу орындарында
шетелде кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар
бойынша оќуды аяќтауы;

4)  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан  Республикасыныњ Конституция-

сын, "Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
туралы", Ќазаќстан Республикасыныњ консти-
туциялыќ зањын, "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі тура-
лы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер ту-

ралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарын;  осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы:  ќалыптасќан  мемлекеттіњ
жања  саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы  санаттаѓы  лауазымдар  бойынша
функционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Ќостанай облысы єкімі аппараты ±йым-
дастыру-баќылау ж±мысы бμлімініњ бас
маманы (Д-4, 1 бірлік), лауазымдыќ жала-
ќысы ќызмет атќарѓан жылдарына байла-
нысты 71751   тењгеден 96735 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:  Єкімдіктіњ
отырыстарын, облыстыќ кењестерді ±йымдас-
тырушылыќ ќамтамасыз етуге ќатысу; же-
текшілік ететін ќалалармен жєне аудандармен
±йымдастырушылыќ жєне аќпараттыќ байла-
нысты ж‰зеге асыру; ±йымдастыру-баќылау
жєне кадр ж±мысы мєселелерінде барлыќ дењ-
гейдегі єкімдер аппараттарына єдістемелік
жєне практикалыќ кμмек кμрсету; жергілікті
атќарушы органдарыныњ  ЌР зањдарын, ЌР
Президентініњ, ‡кіметініњ, облыс  єкімініњ  акті-
лерін орындауын баќылауды ж‰зеге асыру,
олардыњ оќуы мен таѓылымдамаларын ±йым-
дастыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:

 Жоѓары білім.  Ќ±ќыќ; єлеуметтік ѓылым-
дар, экономика жєне бизнес (экономика, есеп
жєне аудит, ќаржы, мемлекеттік жєне жергілікті
басќару, маркетинг); техникалыќ ѓылымдар
жєне технологиялар (аќпараттыќ ж‰йелер, есеп-
теу техникасы жєне баѓдарламалыќ ќамтама-
сыз ету, м±най-газ ісі); білім; гуманитарлыќ
ѓылымдар (тарих, аударма ісі); ауылшаруашы-
лыѓы ѓылымдары (агрономия).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ біріне
сєйкес болуы тиіс:

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес;

2)  осы  санаттаѓы  наќты  лауазымныњ
функционалдыќ баѓытына сєйкес салаларда
ж±мыс μтілі екі жылдан кем емес;

3)  жоѓары оќу орындарынан кейінгі білім
баѓдарламалары бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті жанындаѓы білім беру
±йымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде
немесе шетелдіњ жоѓары оќу орындарында
шетелде кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар
бойынша оќуды аяќтауы;

4)  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан  Республикасыныњ Конституция-

сын, "Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ консти-
туциялыќ зањын, "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі тура-
лы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер ту-
ралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарын;  осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы:  ќалыптасќан  мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы  санаттаѓы  лауазымдар  бойынша
функционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемле-
кеттік ќызмет істері агенттігі тμраѓасыныњ 2013
жылѓы 19 наурыздаѓы №06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Бос мемлекеттік єкімшілік лауазы-

мына орналасуѓа конкурс μткізу жєне конкурс
комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан
єрі – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін  ќажетті ќ±жат-
тар:

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 нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек  ќызметін  растайтын  ќ±жаттыњ
нотариалды куєландырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-
тау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№ 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ  акті-
лердіњ тізілімінде 2010 жылы 21  желтоќсанда
№ 6697 болып тіркелген) нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеуден
μткені туралы ќолданыстаѓы сертификат (не-
месе нотариалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландырудыњ соњѓы жарияланѓан
сєтінен бастап 10 ж±мыс к‰нніњ ішінде "Ќос-
танай облысы єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесіне мына мекенжай бойынша: Ќоста-
най ќаласы, Єл-Фараби дањѓылы, 66, ±сыны-
луы ќажет.

Азаматтар жоѓарыда санамаланѓан, ќ±жат
тігілетін  м±ќабада      орналастырылѓан ќ±жат-
тарды   ќолма-ќол  тєртіпте  немесе пошта ар-
ќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде бере
алады.

Конкурсќа  ќатысу  ‰шін  ќ±жаттарын  элек-
трондыќ т‰рде хабарландыруда кμрсетілген
электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар,
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу бас-
талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктір-
мей береді.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар, оны
"Ќостанай облысы єкімініњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесінде, олардыњ єњгімелесуге жібе-
рілуі туралы хабарлау сєтінен бастап 5 к‰нніњ
ішінде μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ашыќты-
лыѓы мен объективтілігін ќамтамасыз ету ‰шін
оныњ  отырысына  байќаушыларды ќатысты-
руѓа жол беріледі.

Конкурс  комиссиясыныњ  отырысына бай-
ќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республика-
сы зањнамасында белгіленген тєртіпте аккре-
диттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ,
басќа да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ  ±йымдардыњ  жєне  саяси
партиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ ќыз-
меткерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу
басталуына  бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін ке-
шіктірмей Ќостанай облысы єкімі аппаратыныњ
кадрлармен ж±мыс  бμлімінде тіркеледі. Тірке-
лу ‰шін т±лѓалар Ќостанай облысы єкімі аппа-
ратыныњ кадрлармен ж±мыс  бμліміне жеке
басын куєландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін,
±йымдарѓа тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірмелерін ±сына-
ды.

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

"Ќостанай облысы єкімдігініњ м±раѓаттар жєне ќ±жаттама басќармасы" ММ
жеке жєне зањды т±лѓалардыњ жеке ќабылдау

КЕСТЕСІ

Азаматтардыњ ќабылдауын
ж‰зеге асыратын т±лѓаныњ

АЄТ
Г‰лжан Ермашќызы

Мендекинова

Азаматтардыњ ќабылдауын
ж‰зеге асыратын т±лѓаныњ

лауазымы
Басќарма басшысы

Азаматтарды ќабылдау
к‰ні мен уаќыты

айдыњ соњѓы сєрсенбісі
9.00-ден 18.00 дейін

Кабинет №

8

ФИО лица, осуществляющий
прием граждан

Мендекинова Гульжан
Ермашевна

Должность лица, осуществ-
ляющего прием граждан

Руководитель Управления

Дата и время приема
граждан

Последняя среда
месяца с 9.00 до 18.00

№ кабинета

8

Мекенжай: Ќостанай ќ. Таран кμшесі, 82 54-29-71, 54-11-24 телефоны бойынша жазылу

ГРАФИК
личного приема физических и юридических лиц ГУ "Управление архивов и документации

акимата Костанайской области"

Адрес: г. Костанай, ул. Тарана, 82  Запись по телефону 54-29-71, 54-11-24

"Тимотин А.Н." шаруа ќожалыѓыныњ басшысы А.Н.Тимотинніњ сенімді т±лѓасы К‰дер-
бекова Айнаш Мамбетовна кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облы-
сы, Мењдіќара ауданы, Алешин селолыќ округі аумаѓында орналасќан маќсаттыќ нысаны
- шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан алањы 81,7 га,  кадастрлік нμмірі 12-185-026-216,
бμлінетін жер теліміне 05.07.2052 жылѓа дейінгі мерзімге; алањы 5,7 га ,  кадастрлік нμмірі
12-185-026-213, бμлінетін жер теліміне 05.07.2052  жылѓа дейінгі мерзімге; алањы 61,2 га,
кадастрлік нμмірі 12-185-026-212, бμлінетін жер теліміне 05.07.2052 жылѓа дейінгі мерзім-
ге; алањы 102,0 га, кадастрлік нμмірі 12-185-026-243, бμлінетін жер теліміне 05.07.2052
жылѓа дейінгі мерзімге; алањы 11,4 га,  кадастрлік нμмірі 12-185-026-244,  бμлінетін жер
теліміне 05.07.2052    жылѓа дейінгі мерзімге уаќытша ±заќ мерзімді жер пайдалану
ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшалай ќаражатпен сауда μткізілген сєттен бастап 10
к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі. Соттан тыс μткізу тєртібімен сауда 2015 жылѓы 29 сєуірде
саѓат 10.00-де мына мекенжайда болады: Мењдіќара ауданы, Алешин селосы, Целинная
кμш., 24б.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2015 жылѓы 27 сєуір саѓ. 17.00-ге дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Зато-
бол кенті, Школьная кμш., 52/2, тел. 87078053724.

Доверенное лицо Главы крестьянского хозяйства "Тимотин А.Н." Тимотин А.Н. Кудер-
бекова Айнаш Мамбетовна в порядке внесудебной реализации залогового имущества
обьявляет о проведении торгов по продаже права временного долгосрочного землеполь-
зования  сроком до 05.07.2052 года  на делимый земельный участок мерою 81,7 га, с
кадастровым номером 12-185-026-216; до 05.07.2052 года   на делимый земельный
участок мерою 5,7 га, с кадастровым номером 12-185-026-213; до 05.07.2052 года  на
делимый земельный участок мерою 61,2 га, с кадастровым номером 12-185-026-212;  до
05.07.2052 года  на делимый земельный участок мерою 102,0 га, с кадастровым номером
12-185-026-243; до 05.07.2052 года  на делимый земельный участок мерою 11,4 га,
кадастровым номером 12-185-026-244; с целевым назначением - для ведения крестьян-
ского хозяйства,  расположенного на территории Алешинского сельского округа, Менды-
каринского района,  Костанайской области. Покупная цена вносится наличными денеж-
ными средствами в течение 10  календарных дней после проведения торгов.

Торги по внесудебной реализации состоятся 29.04.2015 года в 10.00 ч. по адресу
Мендыкаринский район, село Алешинка, улица Целинная 24б.

 Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17.00 часов 27.04. 2015 года по месту
нахождения доверенного лица: Костанайская область, Костанайский район, п. Зато-
больск, улица Школьная., 52/2, тел. 87078053724.

–

ЖАРНАМА бергіњіз келсе
54-33-22, 54-99-69 (факс) 



2017 сєуір 2015 жыл

"Ќостанай ауданы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесі бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымдары-
на орналасуѓа конкурс жариялайды:

1. "Ќостанай ауданыныњ Жамбыл
ауылдыќ округі єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесініњ жетекші
маманы, Е-G-4 санаты.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
μтіліне байланысты - 48 047 тењгеден
64 707 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ж±мыссыз азаматтар жєне кедей

отбасыларѓа єлеуметтік кμмек кμрсе-
ту іс-шараларын ±йымдастырады жєне
есеп ж‰ргізеді. Мемлекеттік  адресті
єлеуметтік кμмек, 18-жасќа дейінгі ба-
лалары бар отбасылардыњ ќ±жатта-
рын ќабылдауын ж‰ргізеді. Жаѓдайла-
ры тμмен азаматтарѓа комиссия оты-
рысыныњ таѓайындау немесе  бас тар-
ту туралы хаттамаларды ж‰ргізеді.
Єлеуметтік ж±мыстарѓа арналѓан іс-
шараларды ±йымдастырады. "Ж±мыс-
пен ќамту-2020". Ќазаќстан Республи-
касы "Єскери міндеттілік жєне жауын-
герлік ќызмет туралы" Зањы, тіркеуде
т±рѓан жєне тіркеуден шыќќан єскери
міндетті жєне єскерге шаќырылѓандар
есебін  ж‰ргізеді. Єскери міндетті жєне
єскерге шаќырылѓандарды  єскери  ко-
миссариатќа  шаќырылѓаны  туралы
ќ±лаќтандырады жєне кμрсетілген
мерзіммен пунктіне уаќытында бару-
ларын ќамтамасыз етеді. Жылына бір
реттен кем емес ауылдыќ округініњ
есептегі мєліметтерін  тексереді, єске-
ри міндеттілердіњ бірінші есепке алу
карточкаларын жєне єскерге шаќыры-
латындардыњ тізімін, Т-2 жеке ќарточ-
каларында т±ратын есебін ж‰ргізеді.
Єскери міндеттілердіњ бірінші есепке
алу карточкаларын жєне єскерге ша-
ќырылатындардыњ  тізімдеріне  білімі,
ж±мыс  орны, лауазымы, отбасы жаѓ-
дайы жєне мекенжайы туралы μзгеріс-
тер ењгізеді. Сайлауѓа дайындыќ бой-
ынша, сайлаушылар тізімін жєне бас-
ќа да сайлауды μткізу есептерін, дай-
ындыќ ж±мыстарын ж‰ргізеді. "Жеке
шаруашылыќ есеп кітабы" статистика-
лыќ формасын толтырады жєне ста-
тистикалыќ есептерді жасау бойынша
ж±мыс ж‰ргізеді. Ќолданыстаѓы зањна-
маѓа жєне ауылдыќ округі єкімініњ тап-
сырмаларына сєйкес μзге де єрекет-
терді ж‰зеге асырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар:  Жоѓары – педагоги-
калыќ, гуманитарлыќ, аударма ісі, зањ-
герлік, экономикалыќ, бухгалтерлік  не-
месе  ортадан  кейінгі педагогикалыќ,
гуманитарлыќ, аударма ісі, зањгерлік,
экономикалыќ, бухгалтерлік  білім  не
орта  техникалыќ  немесе  кєсіптік  білім.
Ќазаќстан Республикасыныњ Консти-
туциясын, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы"  Зањ-
дарын, осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ мамандануына сєйкес салалар-
даѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін басќа да міндетті
білімдер ќажет.

2. "Ќостанай ауданыныњ Мичурин
ауылдыќ округі єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесініњ жетекші
маманы, Е-G-4 санаты.

 Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
μтіліне байланысты - 48 047 тењгеден
64 707 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ауылдыќ округ аумаѓында Ќазаќ-

стан Республикасыныњ "Жалпы єске-
ри міндеттілік туралы" Зањын жєне
"Азаматтыќ ќорѓаныс туралы" Зањы-
ныњ орындалуын ±йымдастырады.
Миграция, ќ±жаттау, т±рѓындарыныњ
ж±мыспен ќамту мєселелері бойынша
жауап береді. Ардагерлер кењесімен
жєне ауылдыќ округі елді мекендерініњ
аќсаќалдарымен ж±мыс жасайды.
Жалпы білім ќ±ќыѓыныњ мєселесін ба-
ќылайды. Кємелетке толмаѓандар ара-
сында ќ±ќыќб±зушылыќтардыњ алдын-
алу бойынша ж±мыстарын μткізеді.
Жастармен, зейнеткерлермен, м‰ге-
дектермен, кμпбалалы отбасылармен
жєне єлеуметтік-ќорѓалмаѓан т±рѓын-
дармен ж±мыстарды ±йымдастырады.-
Радиограммалар ќабылдайды жєне
оларды респонденттерге жеткізеді.
¦лы Отан Соѓысыныњ ардагерлерімен
жєне соѓан тењестірілген адамдармен,
ауѓан-жауынгерлерімен ж±мыс ж‰ргі-
зеді. Ауылдыќ округініњ аумаѓында
барлыќ мекемелеріне есеп ж‰ргізеді,
олардыњ єскери есеп ж±мысын баќы-
лайды. Жоѓары т±рѓан мемлекеттік
органдардыњ жєне ауылдыќ округ
єкімініњ ќ±жаттарыныњ орындаушылар-
ѓа уаќытында жетуіне жауап береді.
Олардыњ орындалуына баќылауды
ќамтамасыз етеді. Ќ±жаттардыњ архив
жєне саќталуына жауап бередi. Кєсіби
дењгейін жєне біліктілігін арттырады.
Іс ж‰зіндегі зањнамаѓа сєйкес басќа
функцияларды жєне ауылдыќ округі
єкімініњ тапсырмасын ж‰зеге асырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар:  Жоѓары мемлекеттік
басќару, зањгерлік, гуманитарлыќ,  пе-
дагогикалыќ, экономикалыќ, аударма
ісі, немесе ортадан кейiнгi зањгерлік,
гуманитарлыќ,  педагогикалыќ, эконо-
микалыќ, аударма ісі бiлiмі не орта тех-
никалыќ немесе кєсiптiк бiлiм. Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мем-
лекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызметтер туралы"  Зањдарын,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лерін, "Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі. Осы санат-
таѓы лауазымдар бойынша функцио-
налдыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы-
ныњ мемлекеттік ќызмет істері Агенттігі
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бекітіл-
ген бос єкімшілік мемлекеттік лауазы-
мына орналасуѓа конкурс μткізу жєне
конкурс комиссиясын ќалыптастыру
Ќаѓидалары (б±дан кейін - Ќаѓидалар)
негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа  2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмелері;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жат-
тыњ нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсау-
лыќ саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы
23 ќарашадаѓы   № 907 б±йрыѓымен
бекітілген (Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Нормативтік-ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсан-
да № 6697 болып тіркелген) нысандаѓы
денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолданыс-
таѓы сертификат (немесе нотариалды
куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰нніњ ішінде "Ќостанай ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік меке-
месіне мына мекенжайѓа: Затобол
кенті, Калинин кμшесі, 65 ‰й, 205 каб.,
аныќтама телефоны 8-71455-2-19-45,
факс 8-71455-2-19-45, электрондыќ ме-
кенжай ok_kostregion@mail.ru ±сыну
ќажет. Азаматтардыњ ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы ќ±жат-
тарды ќабылдау мерзімінде берген
ќ±жаттары (ќоса берілген ќ±жаттары
кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќа-
баѓа салынѓан) конкурстыќ комиссия-
ныњ ќарауына ќабылданады. Конкурс-
ќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрон-
дыќ пошта арќылы берген азаматтар
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу
басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар єњгімелесуге жіберу туралы хабар-
дар ету к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні
ішінде "Ќостанай ауданы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесінде
μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ айќынды-
лыѓы мен єділдігін ќамтамасыз ету ‰шін
оныњ отырысына баќылаушылардыњ
ќатысуына болады.

Конкурстыќ комиссияныњ баќылау-
шылары ретінде Ќазаќстан Республи-
касы Парламентініњ жєне барлыќ дењ-
гейдегі мєслихаттардыњ депутаттары,
Ќазаќстан Республикасыныњ зањнама-
сымен белгіленген аккредитация ал-
ѓан б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ
μкілдері, басќа да мемлекеттік орган-
дардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ
(‰кіметтік емес ±йымдар), коммерция-
лыќ ±йымдар мен саяси партиялар-
дыњ, μкілетті ќызметкерлері ќатыса
алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отырысы-
на баќылаушы ретінде ќатысу ‰шін
єњгімелесу μткізудіњ басталуына бір
ж±мыс к‰ннен кешіктірмей, Ќостанай
ауданы єкімі аппаратыныњ кадр ќыз-
меті бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓа Ќостанай ауданы єкімі аппара-
тыныњ кадр ќызметі бμліміне жеке
куєлігініњ кμшірмесін, ±йымѓа жататы-
нын растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшірмесін ±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша  шыѓын-
дар   (єњгімелесу μтетін жерге жєне
кері ќарай жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-жай
жалдау, т±ру, барлыќ т‰рдегі байла-
ныс ќызметтерін пайдалану) азамат-
тардыњ μз ќаражаттары есебінен
ж‰ргізіледі.

"Таран ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі (Ќоста-
най облысы, Таран ауданы, Таран
ауылы, Калинин к-сі, 60,  27 каб.,
телефоны (871436) 36081-тел/факс,
электрондыќ адрес: taran-
org@kostanay.kz ) "Б" корпусы-
ныњ бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

"Таран ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі ќаржы-
шаруашылыќ бμлімініњ басшысы,
санаты Е-3 (1 бірлік), лауазымдыќ
жалаќысы ќызмет еткен жылда-
рына байланысты  78 797 тењге-
ден 106 344 тењгеге дейін.

 Функционалдыќ міндеттері:
– Аудан єкімі аппаратыныњ бюд-

жеттік жобасын, бюджеттік баѓдарла-
малар, ќаржыландыру жоспарларын
єзірлеу.

– Бухгалтерлік есепке алуды
д±рыс ќою жєне ж‰ргізуді ±йымдас-
тыру.

– Тиісті органдарѓа аныќ бухгал-
терлік есепті жєне белгіленген мер-
зімде ±сынуды ќамтамасыз ету.

– Келіп т‰скен аќшалай ќаражат-
ты, тауар-материалдыќ ќ±ндылыќ-
тарды жєне негізгі ќ±ралдарды толыќ
есепке алуды, олардыњ жылжуымен
байланысты бухгалтерлік есепке алу
операцияларын уаќытында кμрсе-
туді ќамтамасыз ету.

– Зейнеткерлік ќорларды,
кірістерді жергілікті бюджетке аудары-
луы мен есептелетін тμлемдерді
д±рыс жєне уаќытында ж‰зеге асы-
ру.

– Ауданныњ ќорѓаныс ісі жμніндегі
бμлім жанындаѓы шаќыру учаскесініњ
ќаржыландыру жоспарыныњ орында-

луын жєне бухгалтерлік есепке алу-
ды д±рыс ж‰ргізуін баќылау.

– Мемлекеттік мекемелермен
жєне жеке т±лѓалармен ќаржыланды-
ру жоспарын орындау ‰дерісінде ту-
ындайтын есептеуді уаќытында
μткізу.

– Аќшалай ќаржыны, есептеу-
лерді жєне материалдыќ ќ±ндылыќ-
тарды т‰гендеуді μткізуге, т‰гендеу
ќорытындысын уаќытында жєне
д±рыс аныќтау мен оны есепке алу-
ды кμрсетуге ќатысу.

– Аудан єкімі аппаратында мем-
лекеттік сатып алулар жμніндегі
ж±мыстарды ±йымдастыру.

– Бухгалтерлік ќ±жаттардыњ саќ-
талуын, рєсімделуін жєне м±раѓатќа
табысталуын ќамтамасыз ету.

 Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Жоѓары экономикалыќ білім.
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 баѓытына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі екі
жылдан кем емес;

3)  жоѓары жєне жоѓары оќу орын-
дарынан кейінгі білім баѓдарламала-
ры бойынша Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті жанындаѓы білім
беру ±йымдарында мемлекеттік тап-
сырыс негізінде  немесе шетелдіњ
жоѓары оќу орындарында Шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін  басым ма-
мандыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

4)  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, "Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ Президенті туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ кон-
ституциялыќ зањы, "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi 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 мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі. Осы санаттаѓы лауазым-
дар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

Конкурс  Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі тμраѓасыныњ  2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген Бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымына орналасуѓа кон-
курс μткізу жєне конкурс комиссия-
сын ќалыптастыру ќаѓидаларыныњ
(б±дан єрі-Ќаѓида) 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 толты-
рылѓан сауалнама; 3)бiлiмi туралы
ќ±жаттардыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшiрмелерi; 4)ењбек ќыз-
метін растайтын ќ±жаттыњ нотариал-

ды куєландырылѓан кμшiрмесi; 5)
Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23
ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен бе-
кітілген (Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсан-
да № 6697 болып тіркелген) нысан-
даѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;
6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі; 7)
ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тес-
тілеуден μткені туралы ќолданыстаѓы
сертификат (немесе нотариалды
куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс
μткізу туралы хабарландыру соњѓы
жарияланѓан сєттен 10 ж±мыс к‰ні
ішінде кадрлыќ ж±мысы бμліміне
тапсырылуы тиіс.

Азаматтар жоѓарыда аталѓан,
ќ±жат тігілетін м±ќабада орналасты-
рылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттар-
ды хабарландыруда кμрсетілген
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар олардыњ єњгімелесуге жібе-
рілгендігі туралы хабарламаны ал-
ѓан к‰ннен бастап 5 ж±мыс к‰ні
ішінде єњгімелесуден μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќам-
тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол
беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат
депутаттарыныњ, Ќазаќстан Респуб-
ликасы 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 конкурс ко-
миссиясыныњ отырысына ќатысу
‰шін т±лѓалар єњгімелесу басталу-
ына бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін
кешіктірмей кадрлар бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар
жеке басын куєландыратын ќ±жат-
тыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа ти-
есілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Сарапшы ретінде конкурс жария-
лаѓан мемлекеттік органныњ ќызмет-
кері болып табылмайтын, бос лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓыттары-
на сєйкес салаларда ж±мыс тєжіри-
бесі бар т±лѓалар, сондай-аќ персо-
налды іріктеу жєне жоѓарылату бой-
ынша мамандар, басќа мемлекеттік
органдардыњ мемлекеттік ќызмет-
шілері, Ќазаќстан Республикасыныњ
Парламент жєне мєслихат депутат-
тары ќатыса алады.

 Азаматтар конкурсќа ќатысу
шыѓындарын (єњгімелесу μтетiн жер-
ге келу жєне ќайту, т±ратын жер жал-
дау, байланыс ќызметiнiњ барлыќ
т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ жеке
ќаражаттары есебiнен ж‰ргiзедi.

Ќостанай облысы єкімдігініњ
2015 жылѓы 2 сєуірдегі № 121 ќаулысы

2015 жылѓа сатып алынатын ауылшаруашылыќ μнімдерініњ
бірлігіне арналѓан субсидиялар нормативтерін бекіту туралы

"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-
μзі басќару туралы" 2001 жылѓы 23 ќањтардаѓы Ќазаќстан Республикасы
Зањыныњ 27-бабына, Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыѓы ми-
нистрініњ 2014 жылѓы26 ќарашадаѓы № 3-2/615 "¤њдеуші кєсіпорындардыњ
ауылшаруашылыќ μнімін терењдете μњдеп μнім μндіруі ‰шін оны сатып алу
шыѓындарын субсидиялау ќаѓидаларын бекіту туралы" б±йрыѓына сєйкес
Ќостанай облысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.Ќоса беріліп отырѓан 2015 жылѓа сатып алынатын ауылшаруашылыќ
μнімдерініњ бірлігіне арналѓан субсидиялар нормативтері бекітілсін.

2.Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан к‰нінен кейін к‰нтізбелік он к‰н
μткен соњ  ќолданысќа енгізіледі.

Облыс єкімі                         Н.Садуаќасов.
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi мемлекеттiк

тiркеу   тiзiлiмiнде 2015  жылѓы  13  сєуірдегі
№ 5518 болып тіркелген.

Єкімдіктіњ 2015 жылѓы 2 сєуірдегі
№ 121 ќаулысымен бекітілген

Сатып алынатын ауылшаруашылыќ μнімдерініњ бірлігіне
арналѓан субсидиялар нормативтері

Постановление акимата Костанайской области
от 2 апреля 2015 года  № 121

Об утверждении нормативов субсидий на единицу закупаемой
сельскохозяйственной продукции на 2015 год

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 23 января
2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении
в Республике Казахстан", приказом Министра сельского хозяйства Респуб-
лики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 3-2/615 "Об утверждении Правил
субсидирования затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельско-
хозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой перера-
ботки" акимат Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые нормативы субсидий на единицу закупаемой
сельскохозяйственной продукции на 2015 год.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким области                 Н.Садуакасов

Зарегистрировано в Реестре государственной
регистрации   нормативных  правовых   актов

13 апреля 2015 года под  № 5518.

Утверждены постановлением акимата
 от 2 апреля 2015 года № 121

Нормативы субсидий на единицу закупаемой
сельскохозяйственной продукции

Наименование
сельскохозяйственной

продукции

Молоко
Молоко
Молоко

Наименование
продуктов глубокой

переработки

Сливочное масло
Сыр твердый
Сухое молоко

Нормативы субсидий
в пересчете на сырье,

тенге/л (тенге/кг)

16,0
20,0
15,0

Ауылшаруашылыќ
μнімніњ атауы

С‰т
С‰т
С‰т

Терењдете
μњделген

μнімдердіњ атауы

Сары май
Ќатты ірімшік
Ќ±рѓаќ с‰т

Шикізатќа ќайта есептелген
субсидиялар нормативтері,

тењге/л (тењге/кг)

16,0
20,0
15,0
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"Ќостанай ќаласы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ
бірыњѓай конкурс комиссиясы
(110000, Ќостанай ќаласы, Пушкин
кμшесі, 98, 301 каб., аныќтама те-
лефоны: 8 (7142)53-03-55, факс:
8(7142)53-39-80, электрондыќ
пошта: kadrykostanay@mail.ru)
"Б" корпусыныњ "Ќостанай ќала-
сы єкімдігініњ ќ±рылыс бμлімі"
мемлекеттік мекемесініњ мемле-
кеттік сатып алу зањды ќамтама-
сыз ету сектор мењгерушісі
(Е-R-3, 1 бірлік) лауазымдыќ
жалаќысы ењбек еткен жылдары-
на ќарай 74313 тењгеден 99938 тењ-
геге дейін  бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымына орналасуѓа
конкурс жариялайды.

Ќызметтік міндеттері: Бμлімніњ
мемлекеттік сатып алуды μткізу бой-
ынша ж±мысты ±йымдастыру. ММ
‰шін тауарларды, ж±мыстарды жєне
кμрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік
сатып алудыњ д±рыс ж‰ргізілуіне,
мердігерлермен жасалѓан шарттар-
дыњ орындалуына баќылау жасауды
ќамтамасыз етеді жєне ж‰зеге асы-
рады. Тауарларды, ж±мыстарды
жєне  кμрсетілетін ќызметтерді мем-
лекеттік сатып алу бойынша есеп
дайындау.  Мемлекеттік сатып алу
шарттарыныњ жаѓдайларынан туын-
дайтын талаптарды ќою жμніндегі
уаќытылы ж±мысќа жеке жауапты-
лыќта болады. Мемлекеттік сатып
алу жμніндегі конкурс ќ±жаттамасын
жєне берілген техникалыќ ерекшелікті
баќылайды жєне ќамтамасыз етеді.
ММ жасалѓан келісім-шарттардыњ
ќолданыстаѓы зањнамаѓа (сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы жєне мемле-
кеттік тапсырма бойынша) сєй-
кестігін баќылайды. Мемлекеттік
мекемеде ќ±ќыќтану бойынша оќыты-
луын ќадаѓалайды. Мемлекеттік ме-
кемеде ќолданылатын барлыќ  акті-
лердіњ (ЄЌА) зањѓа сєйкестігіне, бас-
шыныњ б±йрыќтарына  жауап береді.
Ќ±рылысы аяќталѓан объектілердіњ
тіркелетін органдарда уаќытылы тірке-
луін ќамтамасыз  етуіне ќадаѓалау
жасау жєне оларды балансќа беру.
ММ ќызметкерлерімен сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы зањнаманыњ,
мемлекеттік рєміздер туралы Зањын
саќтауына жауап береді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: білімі жоѓа-
ры ќ±ќыќ  (ќ±ќыќтану, халыќаралыќ
ќ±ќыќ) єлеуметтік ѓылымдар, эконо-
мика жєне бизнес (экономика, ме-
неджмент, есеп жєне аудит, ќаржы).
Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптар-
дыњ біріне сєйкес болуы тиіс:

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жарым жылдан кем емес;

2)  осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда ‰ш жылдан кем

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ
емес ж±мыс μтілініњ бар болуы;

3)  жоѓары жєне жоѓары оќу орын-
дарынан кейінгі білім баѓдарламала-
ры бойынша Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті жанындаѓы білім
беру ±йымдарында мемлекеттік тап-
сырыс негізінде немесе шетелдіњ
жоѓары оќу орындарында Шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін  басым ма-
мандыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

4)  ѓылыми дєрежесініњ бар болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Конституциялыќ
зањдарын, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ "Ќазаќстан  Республикасыныњ
Президенті туралы",  Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ  "Мемлекеттік ќызмет
туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан-2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

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

Конкурс "Бос єкiмшiлiк мем-
лекеттiк лауазымына орналасуѓа
конкурс μткiзу жєне конкурс комис-
сиясын ќалыптастыру ќаѓидаларын
бекiту туралы" Ќазаќстан Республи-
касы Мемлекеттiк ќызмет iстерi
агенттiгi Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы не-
гізінде ж‰ргізіледі (б±дан єрі - Ќаѓида-
лар).

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
нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмелерi;

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 ак-
тілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 жел-
тоќсанда № 6697 болып тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (немесе нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс
μткізу туралы хабарландыру соњѓы
жарияланѓан сєттен бастап 10
ж±мыс к‰нніњ ішінде 110000, Ќос-
танай ќаласы, Пушкин кμшесі, 98,
301 каб. мекенжайы бойынша тап-
сырылуы ќажет.

Азаматтар ќ±жат тiгiлетiн м±ќаба-
да орналастырылѓан жоѓарыда
аталѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол тєр-
тiпте немесе пошта арќылы ќ±жат-
тарды ќабылдау мерзiмiнде бере ала-
ды.

Конкурсќа ќатысу ‰шiн ќ±жаттар-
ды хабарландыруда кμрсетілген
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгiмелесу басталѓанѓа дейiн бiр
ж±мыс к‰н б±рын кешiктiрмей бередi.

Єњгімелесуге жіберу туралы
‰міткерлерді хабарландыру к‰нінен
бастап 5 к‰н ішінде ‰міткерлер
єњгімелесуді "Ќостанай ќаласы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесінде, 309 кабинетте μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ айќын-
дылыѓы мен єділдігін ќамтамасыз ету
‰шін оныњ отырысына баќылаушы-
лардыњ ќатысуына болады.

Конкурстыќ комиссияныњ баќылау-
шылары ретінде Ќазаќстан Респуб-
ликасы Парламентініњ жєне барлыќ
дењгейдегі мєслихаттардыњ депутат-
тары, Ќазаќстан Республикасыныњ
зањнамасымен белгіленген аккреди-
тация алѓан б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ μкілдері, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дар), коммерциялыќ ±йымдар мен
саяси партиялардыњ, μкілетті орган-
ныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отыры-
сына баќылаушы ретінде ќатысу ‰шін
єњгімелесу μткізудіњ басталуына бір
ж±мыс к‰ннен кешіктірмей, Ќостанай
ќаласы єкімініњ аппараты мемлекеттік
мекемесініњ персоналды басќару
(кадр ќызметі) бμлімінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓа Ќостанай ќаласы
єкімініњ аппараты мемлекеттік меке-
месініњ персоналды басќару (кадр
ќызметі) бμліміне жеке куєлігініњ
кμшірмесін, ±йымѓа жататынын рас-
тайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
немесе кμшірмесін ±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша шы-
ѓындар (єњгімелесу μтетін жерге жєне
кері ќарай жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-жай
жалдау, т±ру, барлыќ т‰рдегі байла-
ныс ќызметтерін пайдалану) азамат-
тардыњ μз ќаражаттары есебінен
ж‰ргізіледі.

"Таран ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі (Ќостанай
облысы, Таран ауданы, Таран
ауылы, Калинин к-сі, 60,  27 каб.,
телефоны (871436) 36081-тел/факс,
электрондыќ адрес: taran-
org@kostanay.kz ) "Б" корпусыныњ
бос мемлекеттік єкімшілік лауазы-
мына орналасуѓа конкурс жария-
лайды:

"Таран ауылдыќ округі єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекемесініњ
жетекші маманы, санаты Е-G-4 (1
бірлік), лауазымдыќ жалаќысы ќыз-
мет еткен жылдарына байланысты
48 047 тењгеден 64 703 тењгеге дейін.

 Функционалдыќ міндеттері:
– Іс ќаѓаздарын ж‰ргізу, аудандыќ

м±раѓатпен ќарым-ќатынас жасау.
– Ведомстволыќ жєне мемлекеттік

м±раѓаттарда саќтау ‰шін істерді
рєсімдеу.

– Жоѓары т±рѓан ±йымдардыњ ди-
рективалыќ ќ±жаттары мен аудан жєне
ауылдыќ округ єкімдері ќабылдаѓан
нормативтік актілердіњ орындалуына
баќылау ±йымдастыру.

– Халыќты есепке алу жєне олар-
дыњ шаруашылыќтарын есепке алу
бойынша ж±мысты ж‰ргізеді.

– Статистикалыќ есеп ќ±растыра-
ды.

– Сайлаушылар мен алќа билер
тізімдерін ќ±растыруѓа баќылау жасай-
ды, олар бойынша жоѓары т±рѓан
органдарѓа аќпарат береді.

 Конкурсќа ќатысушыларѓа ќой-
ылатын талаптар:

Жоѓары немесе ортадан кейінгі зањ-
герлік, экономикалыќ, педагогикалыќ,
техникалыќ, гуманитарлыќ, кеден ісі,
ауылшаруашылыќ  не орта техника-

лыќ немесе кєсіби білім.
Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-

ституциясын, "Мемлекеттік ќызмет
туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан Рес-
публикасындаѓы жергілікті мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі басќару туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызметтер тура-
лы" Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-
дарын, осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ мамандануына сєйкес салалар-
даѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

Конкурс  Ќазаќстан Республикасы-
ныњ мемлекеттік ќызмет істері Агенттігі
тμраѓасыныњ  2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бекітіл-
ген Бос єкімшілік мемлекеттік лауазы-
мына орналасуѓа конкурс μткізу жєне
конкурс комиссиясын ќалыптастыру
ќаѓидаларыныњ (б±дан єрі-Ќаѓида) не-
гізінде 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 толты-
рылѓан сауалнама; 3) бiлiмi туралы
ќ±жаттардыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшiрмелерi; 4) ењбек ќызметін
растайтын ќ±жаттыњ нотариалды кує-
ландырылѓан кμшiрмесi; 5) Ќазаќстан

Республикасы Денсаулыќ саќтау ми-
нистрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќараша-
даѓы № 907 б±йрыѓымен бекітілген
(Ќазаќстан Республикасыныњ Норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде
2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697
болып тіркелген) нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан
Республикасы азаматыныњ жеке
куєлігініњ кμшірмесі; 7) ќ±жаттарды
тапсыру сєтінде шекті мєннен тμмен
емес нєтижемен тестілеуден μткені
туралы ќолданыстаѓы сертификат (не-
месе нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс μткізу
туралы хабарландыру соњѓы жария-
ланѓан сєттен 10 ж±мыс к‰ні ішінде
кадрлыќ ж±мыс бμліміне тапсырылуы
тиіс.

Азаматтар жоѓарыда аталѓан, ќ±жат
тігілетін м±ќабада орналастырылѓан
ќ±жаттарды ќолма-ќол тєртіпте неме-
се пошта арќылы ќ±жаттарды ќабыл-
дау мерзiмiнде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарды
хабарландыруда кμрсетілген элек-
трондыќ пошта арќылы берген азамат-
тар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгіме-
лесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰н
б±рын кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар олардыњ єњгімелесуге жіберілгендігі
туралы хабарламаны алѓан к‰ннен
бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде єњгіме-
лесуден μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќам-
тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол бе-
ріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-

сына байќаушылар ретінде Ќазаќстан
Республикасы Парламентініњ жєне
барлыќ дењгейдегі мєслихат депутат-
тарыныњ, Ќазаќстан Республикасы
зањнамасында белгіленген тєртіпте
аккредиттелген б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ, басќа да мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне са-
яси партиялардыњ μкілдері, уєкілетті
органныњ ќызметкерлері ќатыса ала-
ды.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей
кадрлар бμлімінде тіркеледі. Тіркелу
‰шін т±лѓалар жеке басын куєланды-
ратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йым-
дарѓа тиесілілігін растайтын ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќасын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

Сарапшы ретінде конкурс жарияла-
ѓан мемлекеттік органныњ ќызметкері
болып табылмайтын, бос лауазымныњ
функционалдыќ баѓыттарына сєйкес
салаларда ж±мыс тєжірибесі бар т±лѓа-
лар, сондай-аќ персоналды іріктеу жєне
жоѓарылату бойынша мамандар, ба-
сќа мемлекеттік органдардыњ мемле-
кеттік ќызметшілері, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Парламент жєне мєслихат
депутаттары ќатыса алады.

 Азаматтар конкурсќа ќатысу шы-
ѓындарын (єњгімелесу μтетiн жерге
келу жєне ќайту, т±ратын жер жалдау,
байланыс ќызметiнiњ барлыќ т‰рлерiн
пайдалану) μздерiнiњ жеке ќаражатта-
ры есебiнен ж‰ргiзедi.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пайдаланылуы мен ќорѓалуын
баќылау басќармасы" ММ 2015 жылѓы 9 сєуірде жарияланѓан № 38 (18247)
"Б" корпусындаѓы мемлекеттік єкімшілік бос лауазымына  конкурс μткізу
туралы  хабарландыруѓа тμмендегі мєтінде толыќтыраулар енгізілетінін
хабарлайды:

Персоналды басќару ќызметініњ бас маманы, Д-О-4 санаты, 1 бірлік;
ќ±ќыќпен ќамтамасыз ету бμлімініњ бас маманы - мемлекеттік инспектор,
Д-О-4 санаты, 1 бірлік негізгі ќызметкердіњ бала к‰тіміне байланысты де-
малыс кезењіне); ќаржы бμлімініњ бас маманы, Д-О-4 санаты, 1 бірлік  (негізгі
ќызметкердіњ бала к‰тіміне байланысты демалыс кезењіне), осы бос лау-
азымды орындар конкурсына ќатысушыларѓа мына талаптар ќойылады:
Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ "Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті туралы" Конституциялыќ
зањын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сы-
байлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару туралы"  Зањдарын,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына сєйкес облыстардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан - 2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орын-
дау ‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!

Жангелдіин ауданы Ќалам-Ќарасу ауылыныњ т±рѓыны  аяулы ана-
мыз, аяулы ардаќты  єжеміз СЕЙДАЃАЛИЕВА Ѓалия Ѓалымќызын
сєуір айыныњ 19 к‰ні толатын туѓан к‰німен жєне ќ±рметті демалысќа

шыѓуымен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз!
Ќ±тты болсын туѓан к‰н  мерекењіз,
¤зіњізбен биіктеп μркендейміз.
Тек ќуанып ж‰ріњіз ортамызда,
Тарќамасын баќыт пен берекењіз.

Игі тілекпен: ±л-ќыздары:  М±рат-Ќымбат,
С±њѓат,  Г‰лзат жєне

немерелері Ѓанимат пен Инабат.

Утерян диплом на имя Жо-
лаушибаева Азамата Жаксы-
лыковича выдан 24 июня 1995
г.  регистрационный  № 9473
ОАБ-ІІ № 0042833 Урицкого
сельскохозяйственного кол-
леджа по специальности пра-
воведение, считать недей-
ствительным.

ОЌИЃА

Іздеуде ж‰рген ќылмыскер ќолѓа т‰сті
Лисаков ЌІІБ полициясы тіркеу-сынаќ бμліміне ер адам ќ±жатын

ресімдеу ‰шін келді. Ол іздеуде ж‰рген ќылмыскер екен.
Тєжірибелі ќызметкер полиция капитаны Павел Зубков μтінішпен кел-

ген азаматты база бойынша тексеріп кμріп еді, ж‰ргізушініњ мєліметтері
д±рыс болмай шыќты. Ол ±ялы телефон ±рлаѓаны ‰шін іздеуде ж‰рген
ќылмыскер екен. Полиция капитаны  жедел ќимылдап, кμп ±замай к‰діктіні
ќолѓа т‰сірді. Ќамаудаѓы к‰дікті жаќын уаќытта іздеу жариялаѓан Ќарасай
АІІБ -не жіберілмек.

Рудныйлыќ полицейлер ±рыны ±стады

Рудный ќаласы ішкі істер басќармасыныњ ќызметкерлері
жергілікті зейнеткердіњ аќшасын ±рлаѓан к‰діктіні ±стады.

92 жастаѓы зейнеткер єжейдіњ ‰йіне келген бейтаныс жігіт μзін газ ќыз-
метіненмін деп таныстырды. Пєтерге кіргесін ‰й иесі єйелдіњ кμзі нашар
кμретінін байќап, ішінде 7 мыњ тењге аќша мен ќ±жаттары бар ємиянды
±рлап кетті. Єжейдіњ кμршісі полицияѓа хабар берді. Рудный ЌІІБ ќызмет-
керлері ќылмыстыњ ізін суытпай 24 жастаѓы к‰діктіні ±стады. Аќшаны ол
ж±мсап ‰лгірмепті. Аталмыш факті бойынша ќылмыстыќ іс ќозѓалып, ал-
дын ала тергеу ж‰ргізілуде.

Газ баллоны
жарылды

Ќостанай ќаласыныњ
солт‰стік батыс
ауданындаѓы  т±рѓын ‰йде
газ баллонын пайдалану
кезінде жазатайым оќиѓа
болды.

Б±л туралы хабар ТЖ депар-
таментініњ кезекші бμліміне 14
сєуір к‰ні саѓат 8.20-да т‰скен.
Газ баллоныныњ жарылысынан
болѓан μрт жедел сμндірілген.
Зардап шеккендерге алѓашќы
кμмек кμрсетіліп,  дереу ќала-
лалыќ ауруханаѓа жеткізілген.
1986 жылы туѓан єйел мен 1981
жылы туѓан  ер адам ќазір жан-
саќтау бμлімінде. Олардыњ де-
нелерініњ 60 %-ѓа жуыѓы к‰йген.
¤рттен ‰йдіњ ішіндегі заттар
б‰лінген.

Алдын ала болжамѓа ќара-
ѓанда жарылысќа газ баллоны-
ныњ аќаулы болуы себеп. ТЖД
мєліметтеріне ќараѓанда, 2012-
2014 жылдары  газ баллонда-
рыныњ 11 жарылысы тіркелген.
Кμп жаѓдайда жазатайым жаѓ-
дайлар ‰й иелерініњ т±рмыста
газ баллондарын пайдаланѓан-
да саќтыќ жасамауы себепті  бо-
лады.
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Аќпараттыќ хабарлама
Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы басќармасы об-

лыстыќ коммуналдыќ меншік объектілерін сату жμнінде
коммерциялыќ тендер μткізеді.

Сауда 2015 жылѓы 19 мамыр, саѓат 10.00-де мем-
лекеттік м‰лік тізілімініњ www.gosreestr.kz веб-пор-
талында μткізіледі.

Облыстыќ коммуналдыќ меншік объектілерін сату
Ќазаќстан Республикасы ‡кіметініњ 2011 жылѓы 09 та-
мыздаѓы 2011 жылѓы №920 (б±дан єрі – Ережелер)
ќаулысымен бекітілген жекешелендіру объектілерін сату
Ережелеріне сєйкес ж‰зеге асырылады.

"Ќостанай  облысы  єкімдігініњ  ішкі  саясат бас-
ќармасы" ММ

1. "Ќостанай тањы" газетініњ редакциясы" ЖШС жар-
ѓылыќ капиталындаѓы 50% мемлекеттік ќатысу ‰лесі,
Ќостанай ќ., Єл-Фараби д-лы, 90(ќолданыстаѓы).

Бастапќы(алѓашќы) баѓа – 91 211 975 тењге.
Кепілдік жарна – 13 681 797 тењге.
Тендер шарттары:
– 3 жыл ішінде Жарѓыѓа сєйкес серіктестік ќызметініњ

негізгі бейінін саќтау;
– 3 жыл ішінде мєміле жасауѓа шектеу (ќайта сату,

кепілге ќою, басќаруѓа беру жєне т.б.);
– 3 жыл ішінде штат санын саќтау;
– 3 жыл ішінде  аптасына 3 рет мерзімділікпен(апта

сайынѓы кμлемі кемінде 44 бет)  нμмірлердіњ шыѓуын
саќтау;

– 3 жыл ішінде басылымныњ тілін, таќырыптыќ баѓы-
тын жєне таралу аумаѓын саќтау;

– 3 жыл ішінде инвестициялар салу.
Объектіні сатќанда 3 жылѓа дейін тμлемді бμліп-бμліп

тμлеуге жол беріледі.
 "Ќостанай облысы єкімдігініњ дене шыныќтыру

жєне спорт  басќармасы" ММ
1. "Тобыл" баскетбол клубы" ЖШС жарѓылыќ капи-

талындаѓы 50% мемлекеттік ќатысу ‰лесі, Ќостанай ќ.,
Таран кμш., 83, 418 каб. (ќолданыстаѓы).

Бастапќы баѓа – 2 332 500 тењге.
Кепілдік жарна – 349 875 тењге.
Тендер шарттары:
– 3 жыл ішінде Жарѓыѓа сєйкес серіктестік ќызметініњ

негізгі бейінін саќтау;
– 3 жыл ішінде штат санын саќтау;
– 3 жыл ішінде инвестициялар салу.
Назар аударыњыз! Тізілім веб-порталыныњ μтінімді

ќабылдаудан бас тартуына ќатысушыныњ хабарланды-
руда кμрсетілген талаптарды саќтамауы, сондай-аќ сау-
даныњ μткізілетіні туралы хабарламада кμрсетілген
кепілдік жарнаныњ бірыњѓай оператордыњ арнаулы тран-
зиттік шотына коммерциялыќ тендердіњ басталуына  екі
саѓат ќалѓанѓа дейін т‰спеуі негіз болып табылады.

Коммерциялыќ тендерге  ќатысу ‰шін тізілім веб-
порталында мыналарды кμрсете отырып алдын ала
тіркелу ќажет:

1) жеке т±лѓалар ‰шін: жеке сєйкестендіру нμмірі
(б±дан єрі ЖСН), тегі, аты, єкесініњ аты (болса);

2) зањды т±лѓалар ‰шін: бизнес-сєйкестендіру нμмірі
(б±дан єрі – БСН), толыќ атауы, бірінші басшыныњ тегі,
аты, єкесініњ аты (болса);

3) кепілдік жарнаны ќайтару ‰шін екінші дењгейдегі
банктіњ есеп шотыныњ деректемелері;

4) байланыс мєліметтері(пошта мекенжайы, теле-
фон, факс, e-mail).

Жоѓарыда кμрсетілген мєліметтер μзгерген жаѓдай-
да ќатысушы бір ж±мыс к‰ні ішінде тізілім веб-порталы-
на енгізілген мєліметтерді μзгертеді.

Коммерциялыќ тендер ќатысушысы ретінде тіркелу
‰шін тізілім веб-порталында ќатысушыныњ саудаѓа ќаты-
су туралы μтінімін ЭСЌ ќойылѓан нысан бойынша тіркеу
ќажет.

Коммерциялыќ тендерге ќатысушылар келесі ќ±жат-
тардыњ:

1. тізілімдегі  арнаулы  бμлінген  веб-параќшада элек-
трондыќ конвертке ж‰ктелген, тендер ќатысушысы ќол
ќойѓан тендерлік ±сыныс пен баѓа ±сынысы;

2. сауданыњ μткізілуі туралы хабарламада кμрсетіл-
ген ерекше жаѓдайлар жєне сатып алушыѓа ќосымша
талаптарѓа сєйкестігін растайтын электрондыќ (сканер-
ленген) кμшірмелерін ќоса беріп  μтінімін тіркейді.

шетелдік зањды т±лѓалар ќ±рылтай ќ±жаттарыныњ
нотариалды куєландырылѓан кμшірмелерін ќазаќ жєне/
немесе орыс тілдеріне нотариалды куєландырылѓан
аудармасымен ±сынады.

Коммерциялыќ тендерді μткізу тєртібі
Коммерциялыќ тендерге ќатысуѓа μтінімдерді ашу

тізілімніњ веб-порталы арќылы сауданыњ μткізілуі тура-
лы хабарламада кμрсетілген сауданыњ к‰ні мен уаќыты
болѓанда автоматты т‰рде ж‰ргізіледі (толыѓыраќ
www.gosreestr.kz).

Жекешелендіру  объектісі  ‰шін ењ жоѓары баѓаны
±сынѓан жєне тендер шарттарын орындауѓа келіскен
ќатысушы коммерциялыќ  тендер жењімпазы болып та-
нылады.

Коммерциялыќ тендер жењімпазы сауда ќорытынды-
лары туралы электрондыќ пошта арќылы коммерция-
лыќ тендер аяќталѓаннан кейін электрондыќ хаттамаѓа
ќол ќою ‰шін  хабардар етіледі.

Коммерциялыќ тендердегі сауда ќорытындылары
туралы хаттама тізімніњ веб-порталында ќалыптасады,
оѓан  сатушы жєне коммерциялыќ тендер жењімпазы
сауда μткізілген к‰ні ЭСЌ ќолдана отырып ќол ќояды.

 Сауда ќорытындылары туралы хаттама сауда ќоры-
тындылары жєне жењімпаз бен сатушыныњ тендер ќоры-
тындысы болып табылатын шарттарда жекешелендіру
обьектісін сатып алу-сату келісім-шартына ќол ќою
міндеттемелерін тіркейтін ќ±жат болып табылады.

Жењімпазбен сатып алу-сату келісім-шартына сау-
да ќорытындылары туралы хаттамаѓа ќол ќойѓан к‰ннен
бастап он к‰нтізбелік к‰ннен аспайтын мерзімде мына
мекенжайда ќол ќойылады: Ќостанай ќ., Єл-Фараби
д-лы, 66, 207 каб.

Коммерциялыќ тендер жењімпазы сатушыѓа сатып
алу-сату  келісім-шартына ќол ќоярда  т‰пн±сќаларын
салыстыру ‰шін ±сына отырып келесі ќ±жаттардыњ
кμшірмелерін не болмаса келесі ќ±жаттардыњ нотари-
алды куєландырылѓан кμшірмелерін ±сынады:

1. жеке т±лѓалар ‰шін: тμлќ±жат  немесе жеке  басын
куєландыратын   μзге де  ќ±жаттыњ  кμшірмесі;

2.зањды т±лѓалар ‰шін: зањды т±лѓаны  мемлекеттік
тіркеу(ќайта тіркеу)  туралы  куєлік не болмаса аныќта-
ма;

зањды т±лѓа μкілініњ  μкілеттігін  растайтын ќ±жаттыњ,
сондай-аќ  тμлќ±жат пен  зањды т±лѓа  μкілініњ  жеке
басын  куєландыратын  ќ±жаттыњ  кμшірмесі.

Коммерциялыќ тендер жењімпазы сонымен ќатар
сатушыѓа сатып алу-сату  келісім-шартына ќол ќоярда
μтінімге ќоса берілген ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын  не
болмаса нотариалды куєландырылѓан кμшірмелерін
±сынады.

Ќ±жаттардыњ т‰пн±сќалары салыстырѓаннан кейін
бір ж±мыс саѓатыныњ ішінде  ќайтарылады.

Кепілдік жарнаны алушы  "Аќпараттыќ- есеп орта-
лыѓы" АЌ, БИН 050540004455; ИИК
KZ529261501102032004, БИК  KZKОKZКХ; банктіњ атауы
– "Казкоммерцбанк" АЌ; КНП 171; Кбе 16.

Сауда ќатысушыларын тіркеу хабарлама жариялан-
ѓан к‰ннен басталады жєне аукционныњ басталуына екі
саѓат ќалѓанда аяќталады.

Ќосымша  аќпаратты мына телефон бойынша алуѓа бо-
лады: 575-610 жєне сайт бойынша: www.oblfin.kostanay.gov.kz.
Техникалыќ ќолдау телефоны: 501-887.

"Ќамысты аудандыќ мєслиха-
тыныњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесі (Ќамысты селосы, Ержа-
нов кμшесі, 61,  220 каб. аныќтама
телефондары 21-9-73, факс: 22-1-
94, электрондыќ мекенжай: (kam-
maslikhat@yandex.ru) "Б" корпу-
сыныњ бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

"Ќамысты аудандыќ мєслиха-
тыныњ  аппараты" мемлекеттік
мекемесініњ  ±йымдыќ-ќ±ќыќтыќ
бμлімініњ бас маманы, (E-4 сана-
ты). Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарѓа байланысты –
59579 тењгеден 80720 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Аудандыќ мєслихат аппаратыныњ

ќаулыларын, шешімдерін, μкімдерін,
б±йрыќтарын жєне басќа ќ±жатта-
рын орыс тілінен ќазаќ тіліне жєне
ќазаќ тілінен орыс тіліне аударады.

¤тінушілерге ќазаќ тіліндегі
(μтініш тілінде) жауаптыњ жолдану-
ын ќамтамасыз етеді.

¦сынылѓан мєслихат шешім-
дерініњ жобаларын олардыњ  ќазаќ
тілінде рєсімделуін  сауаттылыѓына
тексереді, ќ±ќыќтыќ актілер жобала-
рыныњ ќазаќ жєне орыс тілдеріндегі
мєтінніњ т‰пн±сќалыѓына  сарапта-
ма  ж‰ргізеді,  т‰зетеді  немесе жμн-
деуге жібереді.

Аудандыќ мєслихат аппаратыныњ
шешімдерініњ жєне хатшы шешім-
дерініњ ќазаќ  жєне орыс тілдеріндегі
мєтінініњ т‰пн±сќалыѓын ќамтама-
сыз етеді.

Аудандыќ мєслихат аппараты
ќызметкерлерініњ ќазаќ тілі курста-
рында оќытылуына баќылау жасай-
ды.

Тілдерді дамыту бойынша аудан-
дыќ мєслихатымен ќабылданатын
баѓдарламаларды іске асыруын ба-
ќылауѓа ќатысады, осы с±раќтар
бойынша т±раќты комиссиялары
отырыстарыныњ дайындыѓына жєне
μткізуге ќатысады.

Аудандыќ мєслихаты отырыста-
рыныњ дайындыѓы жєне μткізуі бой-
ынша ж±мысты ќамтамасыз етеді;

бюджет жєне экономика, єлеу-
меттік саланы дамыту, жастар, от-
басы-демографиялыќ саясат жєне
‰кіметтік емес ±йымдармен ж±мыс
с±раќтары бойынша т±раќты комис-
сияныњ ж±мысын ‰йлестіреді;

Комиссия ж±мысын жоспарлау-
да кμмек кμрсетеді;

Комиссия отырыстарыныњ уа-
ќытында ж‰ргізілуін ќамтамасыз
етеді, сессия алдында шешімдердіњ
жобаларын талќылау жєне олар
бойынша ќорытынды шыѓару ‰шін
комиссия отырыстарын ±йымдас-
тырады. Комиссия папкаларын
ќалыптастырады, комиссия м‰ше-
лерін єдістемелік жєне басќа ќажетті
єдебиетпен жабдыќтайды, таѓайын-
дау бойынша комиссияныњ ќ±жат-
тарын тираждауды жєне таратылу-
ды баќылайды. Мемлкеттік мейрам-
дармен  жєне  облыстыќ департа-
менттердіњ, басќармалардыњ, ау-
дандыќ ±йымдардыњ басшылары-
ныњ, аудандыќ мєслихат аппараты-
ныњ ќызметкерлерініњ, аудандыќ
мєслихат депутаттардыњ   туѓан
к‰ндеріне ќ±ттыќтауларды єзірлейді.

Бμлім басшысыныњ жєне аппа-
рат басшысыныњ таспырмаларын
орындайды. Зањнамаман белгілен-
ген  ќызметтік этикасы нормаларын
саќтау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Жоѓары педагогикалыќ , мемле-
кеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓы-
тына сєйкес салаларда екі жылдан
кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓ-
дайда ортадан кейінгі білімі (педаго-
гикалыќ) барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік  басќару  жєне μзін-μзі бас-
ќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы" зањдарын,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –

2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі.

Осы  санаттаѓы  лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы  №  06-7/32 б±йрыѓымен бекітіл-
ген Бос єкімшілік мемлекеттік лауа-
зымына орналасуѓа  конкурс μткізу
жєне конкурс  комиссиясын ќалып-
тастыру ќаѓидалары (б±дан єрі –
Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі сурет пен 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-
мен тестілеуден μткені туралы ќол-
даныстаѓы сертификат (немесе но-
тариалды куєландырылѓан кμшiр-
месi);

Кμрсетілген ќ±жаттарды конкурс-
тыњ μтетіндігі туралы хабарландыру
соњѓы жарияланѓан сєттен бастап 10
ж±мыс к‰ні ішінде  "Ќамысты аудан-
дыќ мєслихатыныњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесіне мына мекенжай
бойынша: Ќамысты ауданы, Ќамыс-
ты ауылы, Ержанов к-сі, 61, 220 каб.
±сыну ќажет.

Конкурстыќ комиссияныњ ќарау-
ына азаматтардыњ ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
берілген (ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан, ќ±жаттардыњ тізбесін
кμрсетуімен) ќ±жаттары  ќабылда-
нады. Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жат-
тарды электрондыќ пошта арќылы
берген азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын єњгімелесу басталѓан-
ѓа дейін бір ж±мыс к‰н б±рын кешік-
тірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оны кандидаттарды єњгіме-
лесуге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде
"Ќамысты аудандыќ мєслихатыныњ
аппараты" ММ-де μтеді.

Конкурс комиссиясыныњ ашыќ-
тылыѓы мен объективтілігін ќамта-
масыз ету ‰шін оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол
беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат
депутаттарыныњ, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ зањнамасында белгілен-
ген тєртіпте аккредиттелген б±ќара-
лыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар  єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей "Ќамысты аудандыќ мєслиха-
тыныњ аппараты" ММ-ніњ 220 каб.
тіркеледі. Тіркелу ‰шін  "Ќамысты
аудандыќ мєслихатыныњ аппараты"
ММ  жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымѓа ти-
есілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
шыѓындарын (єњгімелесу μтетін жер-
ге келу жєне ќайту, т±ратын жер жал-
дау, байланыс ќызметініњ барлыќ
т‰рлерін пайдалану) μздерініњ жеке
ќаражаттары есебінен ж‰ргізеді.

"Тимотин Н.Н." шаруа ќожалыѓыныњ
басшысы Н.Н.Тимотинніњ сенімді т±лѓасы
К‰дербекова Айнаш Мамбетовна кепілдік
м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен  Ќос-
танай облысы Мењдіќара ауданы Буден-
ный селолыќ округі аумаѓында орналасќ-
ан  алањы 335,0 га,  кадастрлік нμмірі 12-
185-023-024, бμлінетін жер теліміне
24.01.2050   жылѓа дейінгі мерзімге  уаќыт-
ша    ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын
сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы
хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма ќол аќшалай
ќаражатпен сауда μткізілген сєттен бас-
тап 10 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.
Соттан тыс μткізу тєртібімен сауда 2015
жылѓы 29 сєуірде саѓат 09.00-де мына ме-
кенжайда болады: Мењдіќара   ауданы   Бу-
деный селосы Совет кμш., 11/1.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2015 жылѓы
27 сєуір саѓ. 17.00-ге дейінгі мерзімде
сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде
ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќоста-
най ауданы, Затобол кенті, Школьная кμш.,
52/2, тел. 87078053724.

Доверенное лицо Главы крестьянско-
го хозяйства "Тимотин Н.Н." Тимотин Н.Н.
Кудербекова Айнаш Мамбетовна в поряд-
ке внесудебной реализации залогового
имущества обьявляет о проведении тор-
гов по продаже права временного долго-
срочного землепользования  сроком до
24.01.2050 года  на делимый земельный
участок мерою 335,0 га, кадастровым но-
мером 12-185-023-024,    расположенный
на территории Будденовского сельского
округа Мендыкаринского района  Коста-
найской области. Покупная цена вносит-
ся наличными денежными средствами в
течение 10  календарных дней после про-
ведения торгов.

Торги по внесудебной реализации со-
стоятся 29.04.2015 года в 09.00 ч. по ад-
ресу Мендыкаринский район село Буден-
новка улица Советская 11/1.

Заявки принимаются в рабочие дни в
срок до 17.00 часов 27.04. 2015 года по
месту нахождения доверенного лица: Ко-
станайская область, Костанайский рай-
он, п. Затобольск, улица Школьная., 52/
2, тел. 87078053724.

"Ж±мыспен ќамтудыњ жол картасы – 2020"

мемлекеттік баѓдарламасы Науырзым ауданында μз

жалѓасын табуда. Аѓымдаѓы жылы т‰сіндірмелі

ж±мыс ж‰ргізу маќсатында ж±мыспен ќамту

орталыѓыныњ, бμлімніњ мамандарынан ќ±рылѓан

мобильді топ Буревестник жєне ¤лењді ауылыныњ

т±рѓындарымен кездесу μткізді.
Мобильді топ ќ±рамында ж±мыспен ќамту

орталыѓыныњ директоры Г.Т.Тазибекова, орталыќ маманы
Д.Є.Ќаржаубаев жєне ж±мыспен ќамту бμлімініњ  бас
маманы Д.Ќ.Батырова бар. Жоѓарыда аталѓан елді мекен
т±рѓындарына топ м‰шелері "Ж±мыспен ќамтудыњ жол
картасы – 2020" баѓдарламасына жєне "¤рлеу" жобасына
орай т‰рлі аќпараттар таратты. Мемлекет тарапынан
кμрсетілетін ќолдау шаралары туралы жан-жаќты айтып,
кμпшіліктіњ ќойѓан с±раќтарына жауап берді.

Мобильдік топтыњ маќсаты – "Ж±мыспен ќамтудыњ
жол картасы – 2020" баѓдарламасына жєне "¤рлеу"
жобасына ќатысуѓа ниет білдірген азаматтарды аныќтау.
¤тінім берілгеннен кейін мемлекеттік баѓдарламалардыњ
наќты баѓыттары бойынша ќатысуѓа азаматтармен
єњгімелесу жєне кєсіби баѓдарлау ж±мыстарын ж‰ргізіп,
ќатысуѓа ќажетті ќ±жаттардыњ топтамасы бойынша
кењестер ала алады.

Науырзым ауданы.

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

Т‰сіндірмелі
ж±мыстар ж‰ргізілді
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дыѓыныњ 550 жылдыѓына орай,
мєдениет ‰йініњ ќазаќ халыќ
аспаптар  ансамблі  "Ел айы-
рылѓан" халыќ к‰йін орындады.
Содан соњ с±лтандар кењесі
сахналанып, арнау айтылды.
Жайлаудаѓы жарасымды тірлік
хореографиялыќ композиция-
мен кμрсетілді. Содан соњ
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Б±л байќау – Ќазаќ ханды-
ѓыныњ 550 жылдыѓы, Ќазаќ-
стан халќы Ассамблеясыныњ
20 жылдыѓы, ¦лы Жењістіњ 70
жылдыѓы жєне ЌР Конституци-
ясыныњ 20 жылдыѓына орай
±йымдастырылды. Фестиваль
екі бμлімнен μтті.

Алѓашќы бμлімде ќазаќ хан-

екінші бμлімі Жењістіњ жетпіс
жылдыѓына арналды. Арада
ќанша уаќыт сырѓыса да,  ха-
лыќтыњ жадында мєњгі жаттал-
ѓан б±л оќиѓаларды ж‰ректен
шыќќан єн мен μлењдер арќы-
лы халыќќа жеткізді. Соѓыс ар-
дагеріне г‰л шоѓын сыйлап,
алѓыс білдіріп, μлілерге таѓзым

етілді. Ал ‰шінші кезењ "Бір-
лікпен г‰лдену", деп аталды.
Яѓни, ел м±раты мен бірлігіне
арќау болып отырѓан – ЌР Кон-
ституциясыныњ 20 жылдыѓы
жаќсы єспеттелді. Бейбітшілік
туралы єсем єндер єуелеп, сак-
софон єуезді ‰н сахнаныњ сєнін
кіргізді.

Соњѓы  бμлім – Ќазаќстан
халќы Ассамблеясыныњ 20
жылдыѓымен астастырылды.
Еліміздегі т‰рлі ±лт μкілдерініњ
бірлігі паш етілген б±л бμлімде
ќ±діретті ќазаќ к‰йлері мен
єсем єндері орындалды. Жал-
пы, сахнаны сєн-салтанатќа
бμлеген сарыкμлдік μнерпаз-

¤ткен аптада μњірдіњ киелі сахнасында
"Жењістіњ туы желбіре" атты XXIX облыстыќ
фестивалі шењберіндегі Сарыкμл аудандыќ
кμркемμнерпаздар шыѓармашылыѓыныњ ќорытынды
концерті μтті.

КИЕЛІ САХНАКИЕЛІ САХНАКИЕЛІ САХНАКИЕЛІ САХНАКИЕЛІ САХНА
сєн-салтанатпен кμмкерілді

Сыр-с±хбат т‰рінде μткен та-
ѓылымды кеште Єсия Єйіпќызы
ашыќ жарќын єњгіме μрбітіп,
єлдекімдер ќ±сап μзініњ келген
жасын жасырмайтындыѓын
алѓа тартты. Кμпшіліктіњ ќойѓан
с±раќтарына жауап беріп,
ж‰ректі жарып шыќќан жыр жол-
дарына да кезек берді.

Аќын болу оњай емес. Єсіре-
се, нєзік жандылар ‰шін б±л
жолды алып ж‰ру ќиынныњ
ќиыны. Єсия аќын б±л ретте де:
"Бєрініњ бабын тауып ж‰ргенме-
нен, жылайтын жазылмаѓан
жырым ѓана", "Ортаќ тіл табу
‰шін μзгелермен, μз тіліњді

Арынды аќынныњАрынды аќынныњАрынды аќынныњАрынды аќынныњАрынды аќынныњ
айтулы кешіайтулы кешіайтулы кешіайтулы кешіайтулы кеші

тістеуіњ керек екен", – деп сезім
ќылын дμп басып.

Єсия Беркенова жиырмадан
астам республикалыќ дењгейдегі
айтысќа ќатысып, соныњ бєрінде
дерлік топ жарѓан аќын. Бір
ќызыѓы, дєл осындай атаќ алѓан
єріптесі Єселхан Ќалыбекова-
мен бір жылы, бір айда, бір к‰нде
(22.04.1950ж.) д‰ниеге келген
екен. Б±л к‰нде елімізде осы жо-
ѓары атаќты алып ж‰рген ‰ш
аќын болса, соныњ екеуі (Ќазаќ-
станныњ халыќ аќыны Ќонысбай
Єбіл) Ќостанай облысыныњ тума-
сы екендігі де кμњілге маќтаныш
±ялатќандай.

Кездесу кешінде халыќ аќы-
ныныњ ±стазы Саѓындыќ Досма-
ѓанбетов шєкіртініњ аќындыѓы-
мен ќоса: єншілік, к‰йшілік,
єртістік, ±стаздыќ сынды сан
μнерді бойына топтастырѓан
ерекше ќасиеттеріне тоќтала
келе, сμз соњында: "¤зіњсіњ ±ста-
зыњныњ маќтанышы" атты арнау
μлењін де наќышына келтіре
оќып берді. Сондай-аќ, облыстыќ
мєдениет басќармасыныњ бас
маманы Роза Тμлешќызы, ќала-
лыќ ардагерлер кењесініњ тμра-
ѓасы Кєки Аќан, "Ќ±рметті ќажы"
Мираш Тєшетовтер жылы лебіз-
дерін білдірді. Ќала єкімі Ѓазиз
Бекм±хамедов халыќтыњ алаќа-
нына салѓан аяулы аќын
ќызына ат мінгізді. М±ндай
сый-ќ±рмет кμрсетуден кμр-
шілес аудандар да ќалыс-
пай, Аманкелді, Жанкел-
дин аудандарыныњ єкім-
дерініњ орынбасарлары
Сабыржан Уєлиев пен
Т‰бекбай Єубєкіровтер
кеш иесіне елдіњ ыстыќ
ыќыласын жеткізді.

Арынды аќынныњ
айтулы кешінде ќа-
ланыњ маќтаны-
шына айналѓан
"Аќбота", "Інжу-
маржан" топта-
ры жєне жеке-
леген єнші-
лер єн-биі-
мен шашу
шашты.

Арќалыќ
ќаласы.

 Арќалыќта Жастар бастамалар орталыѓыныњ
ќолдауымен жєне "Жайдарман" КВН ойындары
филиалыныњ ±йымдастыруымен ќалалыќ ІV Маусымашар
жайдарман фестивалі болып μтті.

Биылѓы маусымашар ойындары Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылды-
ѓына орай тарих маусымы деп аталып отыр. Жайдарман ойындары-
на ќала бойынша 21 команда ќатысып, баќтарын сынады. Олар: №1
мектеп "Дубль", "Єлидіњ ќыздары", №4 мектеп "Томпаќтар", №5 мек-
теп "Бірлігіміз жарасќан", "Болашаќ", "Керемет", "Ерекше", №6 мек-
теп "С‰йкімділер","Кμњілді топ", "Ќырандар" №10 мектеп "Экспресс",
гимназия "Ойбу", АрќМПИ "Сарыарќа", "¦ландар", пед. колледж "Абай
дањѓылы 23", кμп салалы колледж "Экономист", агро. колледж "Агро-
тех" командалары.

Жайдарманныњ маусымашар ойындары ќызыќты да тартысты
μтті. "С‰йкімділер", "Кμњілді топ", "Ойбу", "¦ландар", "Сарыарќа",
"Бірлігіміз жарасќан" ќомандалары ерекше кμзге т‰сті.

Айта кетсек, "С‰йкімділер" мен "Бірлігіміз жарасќан" командалары
алда болатын облыстыќ мектепішілік "Жайдарман" ойындарында
μнер кμрсететін болады.

 Арќалыќ ќаласы.

"Жайдарман" –"Жайдарман" –"Жайдарман" –"Жайдарман" –"Жайдарман" –
маусымашармаусымашармаусымашармаусымашармаусымашар

Руслан
      ЄЛКЕЕВ

дар бір жаѓадан бас, бір жењ-
нен ќол шыѓарып, ж±мыла
μнер кμрсетті.

Аудан кμркемμнерпаздары-
ныњ шыѓармашылыќ концерті
соњында сахна тμріне аудан
єкімі Э.К‰зембаев кμтеріліп, са-
рыкμлдік μнерпаздардыњ еселі
ењбектері ‰шін алѓысын айтып,
аудан намысын биіктете беру-
леріне тілектестігін білдірді. Со-
нымен ќатар, тμрден сахнаѓа
шыќќан облыстыќ мєдениет
басќармасыныњ басшысы Ла-
риса Сероус та ж‰рекжарды
лебізін жеткізіп, аудан єкіміне
ризашылыѓын білдірді.

"Бєрін айт та, бірін айт" – де-
мекші, єділ ќазылар алќасы да
μз баѓаларын беріп, байќауды
былайша ќорытындылады:

– Шыѓармашылыќ концерт-
теріњіздіњ сєтті μтуімен ќ±ттыќ-
таймын! ¤ткен жылмен салыс-
тырѓанда алѓа ілгерілеу бар.
Сахна да μзіне сай безендіріл-
ген. Сіздердіњ μњірлеріњізде
±лттыќ жанр ‰зілмеген, халыќ-
тыќ ансамбль бар екен. Автор-
лыќ шыѓарма жазушылар да
жоќ емес. Біз, сіздердіњ μнер-
леріњізді жоѓары баѓаладыќ.
Себебі, бар талапќа сай болды-
њыздар, барлыќ жанр сіздердіњ
сахналарыњыздан табылды.
Ауданныњ мєдениет ‰йіне аса
мєн беріп жатќан єкімдеріњіз
бар, мєдениет ‰йі ќызметкер-
лері сіздер, сенімді командасыз-
дар, – деді комиссия тμраѓасы
Александр Евсюков.

Мінеки, єділќазылардыњ жо-
ѓары ±пайына ќол жеткізген
μњір μнерпаздары облыстыќ
гала-концетте μнер кμрсететін
болады.

Сарыкμл ауданы.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Ы. Алтынсарин атындаѓы гимназияныњ 500 орындыќ
мєжіліс залында жерлесіміз, Ќазаќстанныњ халыќ
аќыны Єсия Беркенованыњ 65 жасќа толуына орай
кездесу кеші μтті. Кешті белгілі айтыскер аќын, АрќМПИ
деканы Айбек Ќалиев ж‰ргізді.
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Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен сєйкес
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А  – аќылы жарияланым.

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

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

Компьютер орталыѓы:
54-54-45

Корректура: 54-34-49

Бμлiмдер:

Меншiктi тiлшiлер:

Таралымы 11543.   Тапсырыс 551.     Нμмiрдiњ кезекшi редакторлары: Єлібек ИБРАЕВ, Г‰лназым САЃИТОВА.

“Ќостанай тањы” газетi
редакциясы” ЖШС

Директор-Бас редактор
Жан±заќ

АЯЗБЕКОВ

Директор-бас редактордыњ ќабылдау

бμлмесi: 54-12-66, факс: 54-99-69

Директор-бас редактордыњ

орынбасарлары: 54-84-44, 54-67-65

Жауапты хатшы: 54-33-22

Бμлім редакторы: 54-79-68, 54-28-42
Газет аптасына  ‰ш рет шыѓады.
Газет Ќазаќстан Республикасыныњ Мєдениет жєне аќпарат
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куєлiгi
беiлген.
Газет “Ќостанай тањыныњ” компьютер орталыѓында терiлiп,
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Костанайский Дом печати”
ЖШС баспаханасы.
Мекенжайы: Майлин кμшесi, 2/3.
Баѓасы келiсiм бойынша.

Ќоѓамдыќ-саяси, экономика: 54-79-36
Єлеумет, білім, мєдениет: 54-26-42

Социологиялыќ зертеу орталыѓы:
54-53-21, 39-26-25

Жарнама бергіњіз келсе: 39-26-88

Арќалыќта: 7-55-91
Аманкелдіде: 2-17-40
Жанкелдинде: 2-10-75, 5-00-02
Рудныйда: 5-57-60
Сарыкμлде: 2-25-17

Тіл – барлыќТіл – барлыќТіл – барлыќТіл – барлыќТіл – барлыќ

білімніњ кілтібілімніњ кілтібілімніњ кілтібілімніњ кілтібілімніњ кілті

 Міне, осындай та-
ќырыппен облыстыќ
білім басќармасы  ба-
лаларѓа ќосымша
білім беретін μњірлік
оќу єдістемелік орта-
лыѓымен нашаќор-
лыќтыњ алдын алу
маќсатында  ‰здік
єлеуметтік жарнама-
сыныњ  сырттай  бай-
ќауын μткізді.  Бай-
ќауѓа  облысымыз-
дыњ барлыќ μњірінен
жиырма бір ж±мыс
келіп т‰сті. Оќушы
балалар байќауѓа
жіберген  μздерініњ
ж±мыстарына яѓни,
бейнероликтеріне μте
жауапкершілікпен, ыждаѓатты-
лыќпен ќараѓандыќтарын аныќ
байќауѓа болады. Сонымен
ќатар єр бейнероликтіњ жоѓары
дењгейлігін де атап кеткен жμн.

¦сынылѓан ж±мыстар маќ-
сатты  аудиторияныњ    ќабыл-
дауына жењіл, т‰сінікті,
±ѓыныќты тілмен жеткізілген.
Жас режиссерлер бейнеролик-
терінде жасμспірімдердіњ, жас-
тардыњ денсаулыѓына  есірткі
заттар μз зиянын тигізетіндігін,
ќолданудыњ нєтижесінен,  єсе-
рінен тєуелділік туындайтын-
дыѓы туралы аныќ кμрсете
білген. Байќаудыњ  ќорытынды-
сы бойынша   бірінші орынды
Ќостанай ќаласындаѓы С.Мєу-
ленов атындаѓы гимназияныњ
оќушылары  Дилара Ќадырова,
Диана Райкина, Інжу Баймухан-
бетов, екінші орынды Єулиекμл
ауданы  №1 Ќазанбасы орта
мектебініњ оќушысы Єсем Ба-
тырханова, ‰шінші орынды  Руд-
ный ќаласындаѓы №7 орта мек-
тебініњ оќушысы  Н±рсыйла
Мейірханова жењіп алды. Біз
жењімпаздармен кездесіп,
єњгімеге тартќан едік.

– Оќушы балаларымыздыњ
осындай  байќауда  жењімпаз
болѓандарына ќуаныштымыз.
Осы бейнероликтердіњ  таќы-
рыбы айтќанындай  μмір с‰ру-
діњ керемет екендігін балалары-
мызѓа  айтып, барлыѓымыз бі-
ріге отырып нашаќорлыќтыњ,
есірткі  заттардыњ  алдын    ал-
масаќ, олардыњ жастарымыз-
дыњ, оќушы  балаларымыздыњ
денсаулыѓына μте ќатты зиян
тигізетіндігін,  есірткі, басќа да
зиянды заттарды  ќолданса, оѓан
тєуелді  болатындыѓын,  нєти-
жесінде μз μміріне ќауіпті  я
соњы μлімге апаратындыѓын
т‰сіндіргеніміз жμн. Нашаќор-
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Тіл – достыќтыњ алтын кμпірі демекші, μзге ±лт μкілдерініњ
тілін білу артыќ емес. "Ќазаќстан Республикасы мєдениет
министрлігі мен Ќазаќстанныњ орыс ќауымдастыѓы арасын-
даѓы μзара т‰сіністік жєне ынтымаќтастыќ туралы Меморан-
думына" сєйкес, Ќостанай облысы єкімдігініњ тілдерді да-
мыту басќармасыныњ ±йымдастыруымен "Тіл – барлыќ
білімніњ кілті" атты байќау μтті.  М±нда  аудан жєне ќаланыњ
оќу орындарында ќазаќ тілінде оќитын жастар орыс тіліндегі
білім дењгейлерін кμрсетіп, жарысќа т‰сті.

Білім жарысына 16-22 жас аралыѓындаѓы аудандыќ жєне
ќалалыќ байќаулардыњ жењімпаздары ќатысты. Орыс тілінде
μткен байќауда ±сынылѓан таќырып бойынша ауызша т±са-
укесер жасау, ж±птасып с±хбат ќ±ру сияќты тапсырмалар
берілді. Сондай-аќ, "Шабыт ж±лдызы" атты сынаќта орыс-
тыњ халыќ немесе ќазіргі заманѓы єнін орындау ќажет бол-
ды. Тіпті сахналаѓан кμрініс ќойып, кμркем шыѓармадан ‰зінді
келтіруге м‰мкіндік берілді.

Сынныњ барлыќ талаптарынан с‰рінбей μткен Сарыкμл
ауданы орта мектебініњ 10-сынып оќушысы Кєрима Рекено-
ва жењімпаз атанды. Ал екінші орынды Єулиекμл ауданы,
Аманќараѓай орта мектебініњ 10-сынып оќушысы Сабина
Шаркемелова ќанжыѓасына байлады. ‡шінші орын Таран
ауданы орта мектебініњ 10-сынып оќушысы Сандуѓаш Н±рѓа-
лиеваѓа б±йырды. Байќау жењімпаздары дипломдармен
марапатталып, ±ялы телефон мен планшет сыйѓа берілді.
Ал ќалѓан ќатысушылар алѓыс хаттар мен ынталандыру
сыйлыќтарын алды.
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    САЃИТОВА

лыќ – єлеуметке ортаќ пробле-
ма, ќоѓамныњ дерті.  Ќай отба-
сы болмасын балаларын м±ндай
ќатерлі, айыќпайтын  дерттен
саќтаѓаны да саќтанѓаны да
жμн. Мектебімізде нашаќор-
лыќтыњ, есірткі заттардыњ ал-
дын алу маќсатында  оќу жылы
бойы тєрбие саѓаттарын, т‰рлі
шараларды ±йымдастырамыз.
Салауатты μмір салты орталы-
ѓыныњ, наркологиялыќ диспан-
серініњ дєрігер мамандарымен
тыѓыз байланыста ж±мыс
істейміз. Жоѓары сыныптарда
мєселен,  "Нашаќорлыќ ѓасыр-
лыќ дерті", "Баќытыњ да, бай-
лыѓыњ да – денсаулыќ, "Зиян-
ды єдеттер" секілді таќырыптар-
да  тєрбие саѓаттарын μткіздік,
– деді С.Мєуленов атындаѓы
гимназияныњ єлеуметтік педа-
гогы Баќыт  Рахметќалиева, жо-
баѓа ќатысушы.

– Бейнеролик жасау да оњай
емес екенін ж±мыс барысында
ањѓардыќ. Дегенмен,  ж±мысы-
мызѓа жауаптылыќпен ќарап,
Баќыт, Назг‰л апайларымыз-
дыњ кμмегімен сценарийін жа-
зып, бейнеролик т‰сірдік.
Іздендік, деректер мен мєлімет-
тер жинадыќ, ѓаламторды ќара-
дыќ. Тіпті байќауда  бірінші
орынды жењіп аламыз деп ойла-
ѓан жоќпыз. Келешекте  тањдап
алѓан мамандыѓым киномен
тыѓыз байланысты болады деп
ойлаймын, – деді бізге    ‰здік
єлеуметтік бейнероликтіњ  жас
режиссері  Дилара Ќадырова.

– Оќушы балаларымыз μз
ж±мыстарында  есірткі затына
тєуелді болѓанда ќандайсыњ, са-
лауатты μмір салтын ±станып,
сабаќтан тыс бос уаќытыњды
д±рыс пайдаланып, μзіње ±наѓан
ісіњмен айналысќанда ќандай-
сыњ деп, салыстырмалы т‰рдегі
с±раќтарѓа жауап береді. Єлеу-

меттік бейнероликтіњ мазм±ны
ќарапайым. Бейнероликтегі
кейіпкерлеріміз Диана Райкина
да, Інжу Байм±ханбетова да μз
рμлдерін жаќсы ойнап шыќты.
Інжу – "есірткі сатушы", Диа-
на – "болашаќта есірткі ќол-
дансам ќайтеді деген ойда
ж‰рген жан" кейіпкерін ойнай-
ды.  Диана  зиянды заттарды са-
тып алмас б±рын, кμп ойлана-
ды.  Есірткіге тєуелділік, наша-
ќорлыќпен айналысудыњ соњы
– μлімге, уаќытыњ бос μтіп,
μмірде бір кірпіш болып ќалан-
бай кететіндігін т‰сініп, ол
жолдан бас тартады. Ењ соњын-
да кейіпкеріміз  бос уаќытын
д±рыс пайдаланып,  спортзалѓа
барып, салауатты μмір салтын
±стану жолына  т‰седі.  Ж±мы-
сымыздыњ енді басты идеясы
осы. ¤з μміріњ μз ќолыњда.
Оќушыларымыздыњ тырнаќал-
ды ж±мыстары іске асып жат-
са, байќауда ж‰лдегер атанса,
ќалай ќуанбассыз. Келешекте
мамандыќ тањдауларына да,
елініњ жаќсы азаматтары болу-
ларына да ‰лкен єсер береді
жєне  єр  істеріне жауапкерші-
лікпен ќарайды деп ойлаймыз,
–деді бізге С.Мєуленов атын-
даѓы гимназия директорыныњ
тєрбие жμніндегі орынбасары
Назг‰л Тоќаева, жобаѓа ќаты-
сушы.
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