
Кенже 
      ҚОНЫСБАЙ

Облыс әкімі ұсынған «Көр-
кейе бер, Қостанай!» акциясы 
жақсы қарқын алып келеді. 
Бүгіндері Қостанай өңірінде 
осы жоба бойынша бірқатар 
ғимараттарға күрделі жөндеу 
жұмыстары жасалып, қайта 
жанданып жатыр. Облыстағы 

қала, аудандардан шыққан бел-
гілі кәсіпкерлердің басын қосып, 
туған елге көмек қолын созуға 
шақыру – акцияның басты мақ-
саты. Облыстың оңтүстігіндегі 
Аманкелді мен Жанкелдин ау-
дандары да аймақ басшысының 
жобасын құп көріп, іске кірісе 
кеткен. Архимед Мұхамбетов 
шалғайдағы қос ауданға арнайы 
ат басын бұрған болатын. 

Аманкелді 
ауданы 

Қаймана қазақ ортасына жа-
саған іссапар Аманкелді ауда-
нынан басталды. Батыр атын-
дағы ауданға қарасты Қарасу 
ауылдық округінде Сәт деп ата-
латын елді мекен бар.  Архимед 

Мұхамбетов осы ауылдағы «Кәу-
сар» шаруа қожалығына бас 
сұқты. 

Аядай ғана ауылда кәсібін 
өрге домалатып отырған Сағдат 
Дауғарин өз шаруашылығын 
2012 жылы ашқан. Аталған жылы 
«Сыбаға» бағдарламасы бойын-
ша 4 млн. 770 мың теңге ақша 
алып, мал басын көбейтті. 24 
ірі қара мен Әулиекөлден асыл 

тұқымды бір бұқа әкелген. Сон-
дай-ақ, Сағдат 2012 және 2016 
жылдар аралығында «Агробиз-
нес 2020» бағдарламасы арқылы 
4162,0 мың теңге көлемінде суб-
сидия алып отырды. Атына заты 
сай болған «Кәусар» шаруа қо-
жалығы адал нәсіптерін тауып, 
ауылдықтарды да несі-
бесімен қарық қылып 
отыр.
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Гүлназым 
 САҒИТОВА

Елімізде, соның ішінде облысымыздағы мек-
тептерде де соңғы қоңырау мерекесіне арналған 
салтанатты іс-шаралар болып өтті. Қостанай қа-
ласындағы физика-математикалық бағытындағы 

зияткерлік мектебінде  өткен сондай салтанатқа 
облыс әкімінің орынбасары  Марат Жүндібаев 
қатысты.

– Ашылғанымызға екі жыл болды, енді міне, 
алғашқы түлектерімізді ұшырып отырмыз. Мек-
тебімізді қазақ және орыс  тілдерінде білім алған 
жиырма тоғыз түлегіміз бітіруде. Олардың бесеуі 

«Алтын белгіден», біреуі үздік үлгідегі аттестат-
тан үміткер.  Түлектеріміздің барлығы сыртқы 
суммативтік бағалау емтихандарын 
тапсырды. 

СУРЕТТЕ: салтанаттан көрініс.
Суретті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ. 
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Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

Ол кезінде ‰ріп ішіп, шайќап
тμккен кісі. Ойхой, "кімсіз, Мэлс-
Мекењніњ" наѓыз μзі болѓан. Оѓылан
да, арлан да еді. Єйелі де ќазаќтыњ
ењ бір рењі келісті, с±луы еді.  Біраќ,
ќайсысынан екені беймєлім, бала-
лары болмады. К‰ндердіњ к‰ні сол
єйел ауырып д‰ниеден озды. Жы-
лын  берген  соњ  Мекењ  орыстыњ
бір солќылдаѓан с±лу ќызын алѓан.
Б±л пешенеге жазу дегенді ќойса-
њызшы, б±л єйелдіњ де п±шпаѓы
ќанамады.  Уаќыт жылжып μте

берді. Жас болса ±лѓайды, дєурені озып ќарттыќ иектеді.
Ќосаѓы да бес биеніњ сабасындай нєн сары кемпірге айналѓан..

Бір жолы Мекењ базардыњ мањайынан кездейсоќ  ±шырас-
ты. Жетпіске таяп ќалса да бойы сымдай, тек кμзі ш‰њірек
тартып, ж‰деген.

– Ех,  інім,  бєрі  адамныњ μзінен екен...  Немере иіскемей-
аќ  μтетін  болдыќ.  Он  жылдан асты табалдырыѓымыздан кісі
бас с±ќќан  емес. Себебі, ана ‰йдегі  сарыкемпір  кісі  жаќ-
тырмайды. Кезінде "ќатынды бастан, баланы жастан" дегенге
ж‰ре ќарадыќ. Соныњ зардабын шектім.  Шаќырѓан  жора-
жолдасќа сопиып μзім барамын. Алѓашќыда ±ялушы, намыс-
танушы  едім,  енді бєрін де ќойдым, етім ‰йренді. Тіпті екеу-
ден-екеу дастарќан басында бірге отырып ќашан шєй
ішкеніміз  де есімде жоќ. Адам итжанды екен. Кμнесіњ, тμзесіњ.

Мэлс ќарияныњ ш‰њірек кμзінен болар-болмас м±њ табы
сезілгенмен соњѓы сμзіне екпін беріп, μз-μзініњ жігерін  ќай-
рап ќойѓандай єсер етті. Б±дан єрі пенделік  к‰йбењ тірлікті
айтып, т±рып, сμздіњ бір ±шы ќазіргі  ‰йсіз-к‰йсіз ж‰рген
жастарѓа тиіп кеткен еді. Бір уаќытта Мекењ бєтшаѓар:

– Єй, зєулім коттеджде т±рамыз ѓой, кμрген шыѓарсыњ.
Екеуден-екеу. Машаныњ  сіњлісініњ кμњілдесінен тапќан жал-
ѓыз шатасы (±лы) бар. ¤зі бір іші-бауырыња кіріп кететін
ж±ѓымды да пысыќ неме. Егер, жаман айтпай жаќсы жоќ, алда-
жалда олай-б±лай болып кетсек деп, ‰йімізді сол Алексейдіњ
атына жазып ќойдыќ, – де-п т±р.

– Апырай, μзіњізден туѓан-туысќаннан бірде-бірі шыќпа-
ды ма, аѓасы? – дедім де, тілімді тістей ќойдым.  Есіме, Мэлстіњ
балалар ‰йінен екені т‰скен еді..

P.S.P.S.P.S.P.S.P.S. Ѓаламторда не жоќ дейсіз: "Орта ѓасырда монахтар
шатаны "шайтанныњ баласы" деп "отќа μртеп жіберу" жайлы
‰кім де шыѓарѓан. Ал Францияда некесіз бала тапќан  єйелді
француз  азаматтыѓынан айырып, бір жылѓа соттап жіберетін
зањ болыпты. Ќазаќ салтында  тексізді єулеттіњ зиратына ќос-
пай бμлек жерлеген жєне оѓан билік бермеген. А.Гитлердіњ
єкесі некесіз туѓан шата,  ал єжесі Мария Анна (Мариана)
кедейдіњ ќызы екен. Кім кμрінгенніњ есігінде ж‰ріп, 40 жа-
сында  к‰њ бала тауыпты. Білетіндер ол бала еврей шонжарла-
рыныњ бірініњ т±ќымы дейді. Сол шата Адольф Гитлердіњ
єкесі. Ал сол бала μске келе б‰ткіл еврей ж±ртын ќырып, азап-
тап, ќасіретке ±шыратты.

Облыста егіс ж±мыстары аяќталуѓа жаќын.
Ауа-райы осы ќалпын саќтап т±рса, мамыр айы-
ныњ соњына дейін кμктемгі дала ж±мыстарын
толыќ бітіреміз дейді шаруалар. Б‰гінгі тањда об-
лыс диќандары барлыѓы 3 млн.гектар алќапќа
дєн сіњіріп ‰лгерді. Яѓни, т±ќымныњ 70%-ы
себілді. Тобыл μњіріне ж±мыс сапарымен келген
ЌР ауылшаруашылыќ министрі Асќар Мырзах-
метов егістікті аралап, сол жерде ауыл шаруа-
шылыѓы тауар μндірушілерімен кездесті.

Шаруалар жања таѓайындалѓан министрге
μздерін толѓантќан бірќатар сауалдар ќойды.
Єсіресе, жерді отандыќ кєсіпкерлерге жалѓа беру
мерзімін саќтап ќалу, егістіктіњ єр гектарына
б±рынѓысынша  субсидия тμлеу,  т.б. толып жат-
ќан мєселелерді кμтерген диќандарѓа астаналыќ
мейман наќты жауаптар ќатты.

Рас, мемлекет ауылшаруашылыќ саласын
жан-жаќты ќолдап отыр. Жыл сайын науќандыќ
ж±мыстарды μткізуге ‡кіметтен жењілдетілген
баѓамен жанар-жаѓар май ±сынылады. Биыл да
ќостанайлыќ шаруалар м±ндай кμмектен ќ±р ала-
ќан ќалѓан жоќ.

Єйтсе де, шаруа адамдарын алањдатќан мєсе-
ле аз болмай шыќты. Єсіресе,б±рынѓысынша ал-
ќаптардыњ єр гектарына демеуќаржы тμлеу мєсе-
лесініњ наќтылыѓын аныќтап алѓысы келеді,
кєсіпкерлер.

– Біз ќазір тиісті Зањнамаѓа ќандайда бір μзгер-
ту енгізудіњ жолын кμріп т±рѓан жоќпыз. Оњай
шаруа емес. Б±л жыл аяѓына дейін μзгеріссіз
ќалуы да м‰мкін. Ќолдаѓы ќаржыны ешќайда
бермей, ±стап отырѓаннан еш пайда μнбейді. Сон-
дыќтан, алќаптыњ єр гектарына субсидия тμлеу
мєселесінде еш кедергі жоќ. Б±рынѓы ереже сол
к‰йі саќталынып отыр, – деді Асќар Мырзахме-
тов.

Сондай-аќ, минералды тыњайтќыштарды μз
еліміздегі кєсіпорындардан сатып алѓан жаѓдай-
да  50%, ал шетелдік μндірушіден сатып алѓанда
30% субсидия тμленеді.

Егістік басынан оралѓан Министр іле Ќоста-
най ±н комбинатына аялдап, μндіріс ошаѓыныњ
ж±мыс  барысымен  танысты.  Осы жерде ол об-
лыстыќ ќоѓамдыќ кењес м‰шелерімен жиын μт-
кізді.  Мєртебелі мейман алдында облыс єкімініњ
бірінші орынбасары Ѓауез Н±рм±хамбетов жер
реформасына ќатысты облыста ж‰ргізіліп жатќ-
ан шаралардыњ барысымен ќысќаша таныстыр-
ды. Б±дан соњ облыстыќ ќоѓамдыќ кењес м‰ше-

лері Министрге μз ±сыныстарын жеткізді. Мєсе-
лен, кењес тμраѓасы Сайран Б±ќанов ±заќ жыл-
дардан бері жерді жалѓа алып, халыќты ж±мыс-
пен ќамтып отырѓан отандыќ кєсіпкерлер ‰шін
жалѓа алу мерзімін саќтап ќалу мєселесін алѓа
тартты.

– Жерді сатып алушылар болса, ала берсін.
Біраќ, мына біз сияќты ±заќ мерзімге жалѓа алып
отырѓан жандардыњ да жаѓдайын бірыњѓайлап ал-
ѓан жμн. Кейін олар ‰шін сатып алу ќ±ќыѓы саќ-
талса  ќ±ба-ќ±п. Жерді шетелдіктерге жалѓа беру
мєселесіне де ат‰сті ќарауѓа болмайды. Єбден
кесіп-пішіп барып шешкен д±рыс болады, меніњ-
ше, – деді білікті ауылшаруашылыќ маманы.
М±ныњ б±л ±сынысын єріптесі Борис Князев те
ќолдады. Ал, ќоѓамдыќ кењес м‰шесі Кенжебек
‡кі±лы  жер  сату  немесе  оны шетелдіктерге
жалѓа беру шарасына Елбасы дер кезінде мора-
торий жариялаѓанын айта келіп, мєселені о баста
ушыќтырмау ќажеттігін тілге тиек етті.

– Жерді сатуѓа Елбасыныњ мораторий жария-
лаѓаны μте д±рыс болды. Єуелде "Жер туралы"
Кодекске μзгертулер енгізгенде біздіњ халыќтыњ
менталитетін ескеру ќажет еді. Біздіњ ќазаќ жер
‰шін жанын ќиюѓа єзір. Б±ѓан о баста терењ ‰њілу
керек еді. Халыќќа єбден т‰сіндіру керек-ті. Со-
сын облыстардаѓы Жер инспекцияларыныњ
ж±мысына барынша пєрмен берген д±рыс ќой деп
ойлаймын.  Олар жерді сатып алѓан немесе жалѓа
алѓан адам ќалай ж±мыс істеп жатыр? Соны жан-
жаќты тексерсін. Жалпы, біздіњ ќоѓам жерді са-
туѓа дайын емес. М‰мкін, оны 49 жылѓа жалѓа
беруге, одан єрі бір жолы сатып алу ќ±ќыѓын саќ-
таѓан жμн шыѓар. Жерді шетелдіктерге жалѓа
беруде шекаралыќ аймаќтан тыс елдердіњ азамат-
тарына  ±сыну керек пе.  Ќайткен к‰нде, істіњ
байыбына бармай, ќоѓамдыќ мєселеге н‰кте
ќоюѓа болмайды, – деді Кенжебек ‡кі±лы.

Б±л ретте, ЌР ауылшаруашылыќ министрі
ќоѓамдыќ кењес м‰шелерініњ ±сыныс-пікірлері-
мен келісетіндігін жеткізді. "Ќазір ‡кіметтіњ
жанынан Жер реформасы туралы комиссияныњ
ќ±рылѓанын білесіздер. Олар осыѓан дейін екі рет
кењейтілген жиын μткізді. Отырыста єр азамат-
тыњ, б±ќара халыќтыњ айтќан пікірлері талќыѓа
т‰сті.  Б±л шара єлі де жалѓаса береді. Жаќын
к‰ндері комиссия м‰шелері ел ішін аралап, ха-
лыќпен кездеседі. Тіпті, б±л мєселе, облыстыќ,
аудандыќ ќоѓамдыќ кењестердіњ дењгейін де жан-
жаќты ќарастырылуы тиіс" – деді Асќар Мыр-
захметов жиын соњында.

Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

ЌУАТТЫ БИЗНЕС – ЌУАТТЫ МЕМЛЕКЕТ

ОТАНДЫЌ КЄСІПКЕРЛЕРГЕ
басымдыќ берілуі тиіс

Айбек
       КЄДІР¦ЛЫ

ЌР ауылшаруашылыќ министрімен кездескен
ќостанайлыќ диќандар осындай ой айтты

27 мамыр жалпыќалалыќ санитарлыќ тазалыќ к‰ні
болып жарияланды. Б±л туралы  ќала єкімі Б.Жаќыпов
аппараттыќ кењес кезінде мєлімдеп, ќаланыњ санитарлыќ
тазалыѓына ќатысты мєселелерге тоќталды.

– Ќаланыњ орталыќ бμлігін тєртіпке келтірдік, біраќ ќаланыњ шет
жаќтары мен шаѓын аудандарда єлі ж±мыс кμп. 27 мамырды  жалпы-
ќалалыќ санитарлыќ тазалыќ к‰ні деп жариялауды ±сынамын. К‰ш-
жігерді бірлестіріп, жаппай сенбіліктер ±йымдастыра отырып, баста-
ѓан істі екіайлыќ шењберінде аяќтауымыз керек, сондай-аќ  жаз бойы
экологиялыќ іс-шаралар нєтижесін саќтап, ќолдауымыз керек, – деді
єкім.

Ќалалар мен елді мекендер аумаќтарын абаттандыру ережелер-
іне сєйкес жеке жєне зањды т±лѓалар μздеріне ќарасты аумаќтарды
таза ±стау ‰шін μз к‰штерімен ж±мыс ж‰ргізуі тиіс екендігін еске сала-
мыз.

Сонымен ќатар, т±рмыс ќалдыќтарын шыѓаруѓа келісім-шарт жа-
самаѓан кμптеген ќалалыќтар ќоќысты жол жиегіне немесе аѓаш-
тыњ арасына тастайды. Р±ќсат етілмеген ќоќыс орындары ќала ішін-
де, жеке т±рѓын ‰й секторы аумаѓында жиі кездеседі. Ереже б±зу
жаѓдайлары ескерусіз ќалмайды, Ќостанай ќаласы ІІБ ќызметкерле-
рі Єкімшілік кодекс талаптарына сєйкес шара ќолданатын болады.

Ќостанай ќаласы єкімініњ баспасμз ќызметі.

  27  мамыр –

       тазалыќ к‰ні
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Осы "Кєусар" ќожалы-
ѓыныњ базасында 2015

жылдыњ 26 ќарашасы к‰ні
"Сєт" ауылдыќ т±тынушы коопе-
ративі ќ±рылды. Негізгі маќсаты
– ірі ќара санын кμбейту. Ќ±ра-
мында 26 ќ±рылтайшы м‰шесі
бар. 13 бас асыл т±ќымды "Ќазаќ-
тыњ аќ бас" б±ќаларын сатып
алып, 390 бас ірі ќара малдыњ
аналыќтарына селекция-асыл-
дандыру ж±мыстары ж‰ргізіп жа-
тыр. "Сєт" АТК ќарауында 4
ж±мыскер істейді. Жалаќылары
да жаман емес. Шаруалар ай
сайын 70 мыњ тењге аќшасын
‰збей алып отырады.

– Мемлекеттік баѓдарламар-
дыњ кμмегімен кєсібіміз алѓа баса
бастады. Алѓашында ‰кіметтен μз
сыбаѓамды алып, осы ауыл
т±рѓындарынан сиыр сатып ал-
дым. Сиыр малы жуас, тез кμбей-
еді. Беретін μнімі де мол. Ќазір
μзімде 93 бас бар. Оныњ 60-ы –
аналыќ. 2230 гектар жер меніњ
иелігімде. Соныњ 730 гектары –
шабындыќ, ќалѓаны жайылым-
дыќ жер. Жыл сайын еш алањсыз
несиемді де жауып отырмын,–
дейді Саѓдат Сайлаубек±лы.

Аудан єкімі Жанс±лтан Тєуке-
новтіњ айтуынша, соњѓы бес жыл-
да "Сыбаѓа" бойынша Аманкелді
ауданында 1415 бас ірі ќара са-
тып алынѓан. "Алтын асыќ" баѓ-
дарламасымен μткен жылы 668
бас ќой, ал "Ќ±лан" баѓдарлама-
сы бойынша 161 бас жылќы
алынды. Аудан – ауыл шаруашы-
лыѓына баѓытталѓан. Облыс
єкімініњ де айтары осы. Батпаќ-
ќара жері ш±райлы, шμбі ш‰йгін.
Бір кездері мал μсіруден оќ бойы
озыќ болѓан аудан ќайта ењсе
тіктеп келеді.

Сμз соњында облыс єкімі:
"Ауылдыњ Сєт деген атауы да
жаѓымды екен. Осыѓан сай бєрі
де сєтті μтсін!" – деп лебізін
білдірді.

Б±дан соњ Архимед М±хамбе-
тов іле аудан орталыѓына бет
алды. Єкімніњ алѓашќы ат шал-
дырѓан  нысаны – Орталыќ ста-
дион. 2005 жылы бой кμтерген
спорт кешенініњ єбден тозыѓы
жеткен. Алайда, облыс єкімініњ
бастамасымен асарѓа асыќќан
аманкелділік атќамінерлер 25,8
млн.тењге жинап, нысанѓа
к‰рделі жμндеу ж±мыстарын жа-
самаќ. Спорт ѓимаратын жєне
сырттаѓы алањды да ќалыпќа
келтіруді жоспарлап отыр. Фут-
бол алањын, ж‰гіру жолаѓын

ауыстырып, кμрермендер трибу-
насына жања орындыќтар ал-
дыртады. Аманкелдіктер спортќа
ќ±мар. Салауатты μмір салтын
±станады. Оѓан мысал, ауданда
осы уаќытќа дейін нашаќорлыќ
ешќашан тіркелмеген. Ќазаќ
к‰ресінен бір талай палуандар
шыќќанын тілге тиек етеді
т±рѓындар.

Аудандаѓы ауќымды барлыќ
іс-шара осы стадионда μтеді.
Биылѓы ењ басты мереке – ¦лт-
азаттыќ кμтерілістіњ 100 жыл-
дыѓы. Батпаќќара μњірі м±ны
биыл к‰зде атап μтуді жоспарлап
ќойѓан. Сол себепті, кешенді тез
жањарту ќажет. А.М±хамбетов
жμндеу ж±мыстарын назарда
±стайтынын ескертіп, к‰зде атау-
лы мерекемен ќ±ттыќтауѓа ке-
летінін де айтты.

Торѓайдаѓы ‡дербайдыњ
Аманкелдісі бастаѓан кμтеріліске
ж‰з жыл толды. Азаттыќ ‰шін
к‰рескен ерлер есімі, ќанды ќыр-
ѓын соѓыс тарих ќойнауында ќал-
ды. Сол жылдардан сыр шертіп,
μткенді еске салып т±рѓан – Аман-
келді Иманов атындаѓы м±ражай
ѓана. Батыр атындаѓы м±ражай-
да 12 ќызметкер ж±мыс істейді.
Тарихи жєдігерлерді саќтап т±р-
ѓан ѓимарат 1969 жылы салын-
ѓан. Соњѓы рет 2008 жылы 5 млн.
тењгеге жμндеу ж±мыстары жа-
салды. Ќазір Аманкелді м±ра-
жайы к‰рделі жμндеу ж±мыста-
рына дайындыќ ‰стінде. Себебі,
биыл 12 млн.тењге аќша бμлініп,
ќайта жањармаќ.

Жμндеу ж±мыстары барысын-
да ѓимараттыњ тμбесі ќалпына
келтіріліп, терезелері ауыстыры-
лады. Жања жылу ж‰йесі тарты-
лады. Мердігер Н±ркелді Н±рма-
ханов барлыќ ж±мысты бір ай

уаќыт ішінде бітіруге уєде етіп
отыр.

Жанкелдин
ауданы

Облысы єкімі Архимед М±хам-
бетовтыњ іссапары Жанкелдин
ауданына жалѓасты. Ќарт Торѓай
топыраѓына келген μњір басшы-
сы єуелі "Малдєрігер – 2011" ве-
теринария бμлімініњ тыныс-
тіршілігімен танысты.

– Б±л мекемеге 2014 жылы
жμндеу ж±мыстары ж‰ргізілген.
Жаѓдайы жаќсы. Б‰гінгі уаќытта,
барлыќ округтарды ќосќанда, 69
адам ж±мыс істейді. Ауыл т±рѓын-
дарыныњ бєрі мал ±стайды.
Ж±мыс кμп. Барынша ењбек ету-
ге тырысамыз, соныњ арќасында
мал шыѓыны да аз. Былтырѓы киік
ќырылѓан аймаќтардаѓы елді
мекендерді аралап, ‰й жануарла-
рына тегіс екпе жасадыќ, – дейді
мекеме директоры Єбілбек Сейі-
тќазиев.

Мал дєрігері – Ќазаќстандаѓы
жетіспейтін мамандардыњ бірі.
Жанкелдиндегі "Малдєрігері –
2011" мекемесіне ‰ш жас маман
"Дипломмен – ауылѓа" баѓдарла-
масы бойынша келіп отыр. Келе-
шекте таѓы да келеді дейді аудан
єкімініњ орынбасары Шота Оспа-
нов. Ал егу науќаны кезінде
ќосымша ж±мыскерлер алады.
Барлыќ ауыл-аймаќќа тиесілі
ветеринария ќызметкерлері бар.
Техника саны да жеткілікті.

А.М±хамбетов былтырѓы киік
ќырылѓан барлыќ аумаќты жіті
назарда ±стау керек екенін айт-
ты. Тμрт т‰лік малын тμсінде

1-бет
μрбіткен Торѓай ж±ртына биыл
ќауіптенер ешнєрсе жоќ дейді
мамандар. Себебі, Жанкелдин,
Аманкелді, Арќалыќ, Ќамысты,
Жітіќара жері бойынша 63 мыњ
бас мал егілді. Єзірше иен дала-
да киік жануары байќалмайды.
Тек кμктем басында бірлі-жарым
бас киік келгенімен, кμп т±раќта-
мапты. Єуеден баќылап, назар-
да ±стаймыз деді торѓайлыќтар.

Торѓайдан талай аѓартушы
ѓалым, жазушылар д‰ниеге кел-
ген. Єр заманда зиялыларымен
аты шыѓып отырѓан ќасиетті ме-
кен. Алѓашќы ќазаќ мектебініњ
ќабырѓасы  да осы жерде ќалан-
ѓан. Соны ескерген облыс єкімі
де аудан орталыѓында орналас-
ќан ±лы аѓартушы Ыбырай Ал-
тынсарин атындаѓы орта мектепті
аралады. Б±л мектеп 1974 жылы
ашылѓан. 2010 жылы республи-
калыќ бюджеттен 120 млн. тењге
бμлініп, жμндеу ж±мыстары жа-
салды. 2011 жылы республика-
лыќ бюджеттен таѓы 105 млн. 897
мыњ тењге берілді. Білім ошаѓы
толыѓымен жањарды. Сапасы
жаѓынан облыс орталыѓындаѓы
мектептерден кем т‰спейді. Оњ-
т‰стік аудандардаѓы бетке ±стар
білім ордаларыныњ бірі. Ѓалам-
торѓа ќосылѓан 42 компьютер,
ќ±ны 1 млн. 197 мыњ тењге т±ра-
тын республика бойынша сирек
кездесетін обсерватория бар
м±нда. Оќушы саны – 555. Алай-
да, ел ‰мітін мектеп аќтар емес.
Себебі, биылѓы 37 т‰лектіњ біреуі
де "Алтын белгі" алуѓа лайыќсыз.
¦лттыќ бірыњѓай тестілеуге 22
бала ѓана ќатысады. Былтырѓы
тестілеуде орташа балл – 61.  100
±стазы бар Алтынсарин мек-
тебініњ  білім  сапасына  кμњілі
толмаѓан  А.М±хамбетов ќатањ
ескерту жасады.

– Білім сапасы жыл сайын
тμмендеуде. М±ѓалімдерді елек-
тен μткізіп, білікті мамандар алу
ќажет. "Кμркейе бер, Ќостанай!"
акциясы  аясында ж±мыс істеу
керек. 1974 жылдан бері ќанша
т‰лек ќанат ќаќты. Соныњ бєрін
жинап, єр кабинетке керек-жа-
раќты алдыртыњыздар. Єркім μзі
оќыѓан мектебіне ќол ±шын созу
керек, – дейді облыс єкімі.

Енді  бір  ќуантарлыќ жайт –
Торѓайдаѓы Оспан Ќожа мешіті-
ндегі жμндеу ж±мыстары ж‰ргізі-
летіні. 1992 жылы салынѓан ме-
шіттіњ ќабырѓалары ќ±лап, тμбесі
ылѓал тартќан. 300 адамдыќ ру-
хани ошаќ жергілікті кєсіпкер-

лердіњ ќаржысына жμнделмек.
– Облыс єкімі бастаѓан

"Кμркейе бер, Ќостанай!" жоба-
сын естіп, жомарт жандар ќаржы
жинап, кμмектесіп жатыр. Алла
‰йініњ жанѓыруына кμмектескен
жігіттерге алѓысым шексіз. Ќазір
біздіњ мешіттіњ тек сырты нашар
демесењіз, іші н±рѓа толы. Себебі,
ауыл жастары дінге жаќын. Ж±ма
намаздарында ж‰зден аса адам
жиналады, – дейді мешіттіњ бас
имамы Аян Хасенов.

Жμндеу ж±мыстары мамыр
айында басталып, осы жылдыњ
тамызында бітеді. Кєсіпкерлер 6
млн. тењге аќша жинаѓан, єлі де
ќосылады. Тек осымен тоќтап
ќалмай, Жанкелдин ауданына
ќарасты ауылдардаѓы шаѓын
мешіттерді жμндеуді ќолѓа ала-
мыз дейді торѓайлыќтар.

Облыстыњ  оњт‰стігіне  жасал-
ѓан іссапардыњ соњѓы нысаны –
аудандыќ аурухана. К‰рделі
жμндеу ж±мыстарына м±ќтаж.
1978 жылы салынѓан аурухана
ѓимараты ескіріп, тозѓан. Шама-
шарќы жеткенше барлыќ ауру-
дыњ алдын алуѓа, к‰рделі опера-
циялар жасауѓа тырысады. Ота-
ныњ бєрі сєтті μтеді. Ќазіргі бас
дєрігер – білікті маман Ќаќанай
Исмайлов. Ќостанай ќаласында
ењбек етіп келген тєжірибелі
дєрігер к‰рделі операциялар
жасаѓанын айтады:

– Соњѓы тоѓыз жыл ішінде ана
μлімі тіркелген жоќ. Дєрігерлер-
діњ біліктілігініњ арќасында биыл
бала μлімі болмады. Облыстыќ
бюджеттен 20 млн. тењге бμлініп,
жања флюро ќондырѓы орнаттыќ.
Арќалыќ ќаласынан єкелген б±л
аппарат арќылы ауыл-ауылды
аралап, 2259 адамды тексерістен
μткіздік. Жыл сайын 50-ден астам
ота жасаймыз. Бєрі сєтті шыѓуда,
– дейді Ќаќанай Исмайлов.

Басты проблемалардыњ бірі –
дєрігерлер жетіспеушілігі. Бес
маман ќажет. Ќазір екі т‰лекпен
келісіп, байланыс ±стап отыр.
Биыл оќуларын тємамдайтын
жас мамандар, елге оралып, ќыз-
мет етуге уєде берген.

Осы ауруханаѓа 236 млн. 303
мыњ тењге бμлінейін деп отыр.
Ѓимаратќа толыќ жμндеу ж±мыс-
тары жасалады. Ауруханадаѓы
тμрт жылу ќазандыѓын облыс
єкімі келешекте орталыќтанды-
руды ќарастыратынын айтты.
Єзірше, шатырды жμндеп, тере-
зелерді алмастырып, іші мен
сыртына кμрік беру керек.

    

Астанада Ќостанай ќаласыныњ жылу
жєне сумен ќамту, су тарту ж‰йелерін жа-
њѓырту жобалары бойынша ќайта жμндеу
жєне дамыту жμніндегі Еуропалыќ банк-
пен келісім-шартќа ќол ќойылды.

Ќаржылыќ жєне жобалар бойынша ЕБ
президенті Сума Чакрабарти мен облыс
єкімі Архимед М±хамбетов ымыраѓа
келісті.

Жобалардыњ жалпы ќ±ны – 10,8 млрд.
тењге (жылумен ќамтуѓа – 4,5 млрд. тењге,
ауыз  сумен  ќамту  жєне су тарту ж‰йеле-
ріне – 6,3 млрд. тењге бμлінеді). М±ныњ
ішінде ЕБ инвестиция сомасы –- 6,1 млрд.
тењге, ЌР ‡кіметі тарапынан ќарастыры-
латын ќаржы – 3,6 млрд. тењге.

Аталѓан ќаржыландыру 43 жобаны
ж‰зеге асыруѓа баѓытталады, оныњ 21-і
жылумен ќамтуѓа, ќалѓан 22-сі ауыз сумен
ќамту жєне су тарту ж‰йелеріне тиесілі.

"ЌЖЭК" КМК 2016-2018 жылдар аралы-
ѓында 3,3 шаќырым желі жєне 9 жылумен
ќамту нысаны жμндеуден μткізілмек. Б±л
ж‰йелердіњ ќуаттыраќ ж±мыс істеуіне
м‰мкіндік ашып, кєсіпорынныњ м±ќтаж-
дыќтары ‰шін сатып алынатын электр
энергиясына кететін шыѓынды 30 пайыз-
ѓа тμмендетеді деп к‰тіледі. Сондай-аќ,
табиѓи газ т±тынысын, жылу ж‰йелерініњ
пайдалану мерзімін ±лѓайтпаќ.

‡ш жыл бойы "Ќостанай Су" мекемесін-
де 3,3 шаќырым магистральды су тарту
ќ±рылѓысын жєне 7,7 шаќырымдыќ кол-
лекторды жμндеуден μткізу, тазартќыш
ѓимараттарды жањѓырту жоспарѓа алынып
отыр. М±ныњ сыртында, 7 сумен ќамту
жєне су тарту ж‰йесін ќайта ќалыпќа кел-
тіру кμзделуде. Осылайша, келешекте ком-
муналдыќ мекеме жылына 140 млн. тењге
‰немдей алмаќ, яѓни ќазіргі кездегі шыѓын
10 пайызѓа дейін ќысќарады.

Сонымен ќатар, аталѓан екі мекемеде

де арнаулы техни-
калар жањартыла-
ды.

– Біз осы уаѓда-
ластыќты маќ±л-
даймыз. ¤йткені б±л
ќазаќстандыќ екі
ќаланыњ да т±рѓын-
дарына елеулі пай-
дасын тигізеді жєне
ел билігімен ара-
даѓы єріптестігімізді
бекіте т‰сері сμзсіз,-
дейді Чакрабарти
мырза.

Ал, Ќостанай об-
лысыныњ єкімі Ар-
химед М±хамбетов аталѓан жобалардыњ
іске асуы коммуналды мекемелердіњ ха-
лыќќа ±сынатын ќызметтері сапасыныњ
арта т‰суіне ыќпалды болатынын айтты.

– Біз ќалыпќа келтіру жєне дамыту

ИНВЕСТИЦИЯ ИІРІМДЕРІ

Жандос
         Ж‡СІПБЕК

10 млрд. тењге инвестиция ќ±йылады

жμніндегі Еуропалыќ банкпен арадаѓы
т±раќты єріптестік облысымыздыњ комму-
налды саласын жањѓыртуды жалѓастыра
беруге м‰мкіндік береді, – деді А.М±хам-
бетов.
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Тау-кен инженері,
Ќостанай облысыныњ ќ±рметті азаматы

Єлсабыр Дєрменбаев туралы сыр

Сєлім
   МЕЊДІБАЙ

Єлекењ – Аќтμбе тумасы.
1933 жылы Ырѓыз ауданы
Ќызылкμл мен
Шолаќкμлдіњ саѓасындаѓы
шаѓын ауылда д‰ниеге
келген. Єкесі 1937-ніњ
ойранында "халыќ жауы"
кейпін кешіп, Итжеккенге
айдалѓанда оњ-солын енді
танып, есі кіре бастаѓан
тμрт жасар бала б±л
жалѓанда бір д‰рбелењніњ
болѓанын сєбилік
б±лќынѓан ж‰регімен
сезген-аќ шыѓар.

Єкесініњ жалѓыз бауыры
Т±рмаѓамбетті паналаѓан Єлса-
быр осында мектепке барды.
Ќанќ±йлы соѓыс басталѓанда
б±ѓанасы ќатпаѓан жас бала елде
ќалѓан кєрі-ќ±ртањ, μзі ќатарлы
ќарасираќтармен бірге ауыр
ењбекке жегілді: масаќ терді,
сиыр баќты, тырмашы болды, с‰т
пен майдыњ есебін алды, май-
даннан келген ‰шб±рыш хаттар-
ды жеткізу ‰шін ат ‰стінен т‰спеді.

¦лы Жењістен кейін оќыды,
1951 жылы онжылдыќты бітіріп,
Алматыѓа жол тартты, м±нда тау-
кен металлургия институтына
т‰сіп, оны 1956 жылы ойдаѓыдай
тємамдады. Сол жылы ќыздар
педагогика институтын бітірген
Роза Ілиясќызымен отбасын
ќ±рып, екі жас Б‰кілодаќтыќ
екпінді ќ±рылыс деп жариялан-
ѓан Соколов-Сарыбай кен байы-
ту комбинатына келді.

Міне, содан бергі алпыс жыл
бойы Єлсабыр аѓа Рудный ќала-
сында т±рып келеді. Ол ќатар-
даѓы тау-кен инженерінен бастап,
ќалалыќ партия комитетініњ хат-
шысы, комбинаттаѓы тау-кен жы-
нысын жару цехыныњ басшысы,
комбинат бас директорыныњ
орынбасары сияќты лауазымды
ќызметтер атќарды. Бір жылда-
ры Ќостанайда "Совнархоздыњ"
белді бір ќызметкері болды, сол
т±ста Роза Ілиясќызы мен оќыѓан
Ыбырай Алтынсарин атындаѓы
мектепте орыс тілі мен єдебиеті-
нен сабаќ берді. ¤те мєдениетті,
білімдар, шын мєнінде наѓыз пе-
дагог еді. Шєкірттері оѓан ерекше
ќ±рметпен ќарады. Ол кісі д‰-
ниеден μтіп кетсе де біз,

"ЌТ": ЕЊБЕК ДАЊЌЫ М‡ЙІСІ

шєкірттері, асыл жанды ‰немі
еске алып ж‰реміз. Аѓамыздыњ
Серік атты ±лы да ерте д‰ние сал-
ды, ќатарыныњ алды, тєуелсіз
еліміздіњ т±лѓасы болѓан, бола-
шаѓы жарќын азамат еді.

Таѓдырдыњ салѓан жарасы
Єлекење оњай болѓан жоќ, єрине.
Біраќ болмысында берік болып
жаралѓан таут±лѓа иілмеді, тєубе-
сіне келіп, келер к‰ннен, кейінгі
±рпаѓынан ‰міт к‰тті.

Аѓамызды кеншілер ќауымы
алаќанѓа салады. Оны Рудный-
да, облыста бєрі біледі. Адал
ењбек оны абыройѓа бμледі.
Омырауын орден-медальдарѓа
толтырды. Кешегі Кењес Одаѓы-
ныњ Ењбек Ќызыл Ту орденіне
Тєуелсіз Ќазаќстанныњ "Ќ±рмет"
ордені ќосылды. Ол Рудный
ќаласыныњ, Ќостанай облысы-
ныњ, μзі туѓан Аќтμбе облысы
Єйтеке би ауданыныњ ќ±рметті
азаматы. Бір адам ‰шін м±нан
артыќ ќандай ќ±рмет, ќандай
марапат болуы м‰мкін. Ал кенші
ретіндегі ізденісі мен іскерлігі
‰шін осы саладаѓы ењ жоѓары
марапат "Шахтер Дањќы"
белгісініњ ‰ш бірдей дєрежесі
берілген.

Мен μзім де ењбек жолымды
сол екпінді комсомолдыќ ќ±ры-
лыс Соколов-Сарыбай кен байы-
ту комбинатыныњ жμндеу-меха-
ника заводында бастаѓанымды
жєне сол μндіріс ошаѓындаѓы
айтулы ќазаќ азаматтарымен та-
ныс-білістігімді маќтан ете
ж‰ремін. Геологтар Сєлім Атау-
ов, Марат Ќ±лниязов, маркшей-
дер Ќоќыш Итемгенов, тау-кен
инженерлері Тоѓанас Ќауменов,
Шμкібай Жетібаев, Тμлеухан
Н±ѓанов, Ќасымќайыр Д‰йсенба-
ев пен Дастан Єлкенов, Мєскеу-
ден институт бітіріп келген Темір
Жансарин, инженерлер Досбол
Ќожамќ±лов,Кєкім Бірм±ханов
жєне басќалары ќазаќ елін кен
алыбына айналдырѓан жандар.

Осындай шоѓырдыњ ортасын-
да біздіњ сμз етіп отырѓан єз
аѓамыз – Єлсабыр Дєрменбай-

±лыныњ алатын орны тым ерек-
ше. Оныњ ењбегіне єлемге єйгілі
академиктер Ќ.Сєтбаев, А.К.Бах-
тин, Н.В.Мельников, Г.И.Демидюк
сияќты ѓ±ламалар ерекше жоѓа-
ры баѓа берген. Єлекењніњ ком-
бинаттаѓы жарылыс ж±мыстарын
кешенді механикаландыру тура-
лы ењбегі кезінде мєртебелі сый-
лыќќа да ±сынылѓан, ењ басты-
сы, ол тау-кен μндірісіне енгізіл-
ген тиімділігі жоѓары жањалыќ
болып тарихта ќалды.

Соколов-Сарыбай кен байыту
комбинатында оныњ алѓашќы
басшысы Н.Ф.Сандригайлоныњ
ењбегін ерекше атайды. Єлекењді
де Николай Фадеевич ж±мысќа
ќабылдаѓан екен. Ресми т‰рде
єлі ашылмаѓан Сарыбай кеніші-
не тау-кен шебері етіп, б±йрыќ
берген басшы кμзініњ отыр бар
жасќа тілектестік кμњілін білдіріп,
ќолын ќысыпты.

– Ќазаќ даласы кенге бай. Оны
игеру ‰шін μзіњ сияќты жандар
керек, – деген сμзі мєњгілік ±мы-
тылмастай болып, жатталып ќал-
ѓаны сμзсіз.

Ал осы комбинат, ±лы дала
тμсінде орнаѓан кен орны талай
жандардыњ баѓын ашты, олар-
дыњ ќ±т мекеніне, ±рпаќ жайѓан,
μрісін кењейткен μлкесіне айнал-
ды. Соколов-Сарыбайдан сегіз
адам Социалистік Ењбек Ері ата-
ѓын алды, ж‰здеген ж‰йрік орден-
медальдармен марапатталды.
Рудныйда ќазаќтыњ техникалыќ
интеллегенциясы ќалыптасты.
Солардыњ бірі – Єлекењ, Єлса-
быр Дєрменбаев.

Ќостанай сияќты ќазаќтыњ
ќ±йќалы μњірініњ дањќын еселе-
ген Соколов-Сарыбай кен байы-
ту комбинатыныњ ардагері, абзал
аѓа туралы сол облыстыњ 80
жылдыќ мерейтойы ќарсањында
айтып беру біз ‰шін бір парыз
сияќты еді. Соныњ сєті б‰гін келді.

Жасай беріњіз, жаќсы аѓа!

СУРЕТТЕ:  Ќостанай облы-
сыныњ ќ±рметті азаматы
Єлсабыр Дєрменбаев.

Ќазаќстандыќтар
Джоджо Мойесті оќып,

Ќайрат Н±ртасты тыњдап,
отандыќ телеарналарды

ќараѓанды ±натады

"Кселл" АЌ activ music, activ TV жєне activ ±сынатын
Bookmate (OTT-сервистер) атты жања сервистер ж±мысы-
ныњ алѓашќы нєтижесін шыѓарды. 2016 жылдыњ аќпан
айыныњ басында кμпшілікке таныстырылѓан жања ойын-
сауыќ ќосымшалары Kcell жєне activ абоненттеріне кез
келген жерде жєне кез келген
уаќытта с‰йікті єндерін тыњдап,
кітап оќып, телеарна ќарауѓа
м‰мкіндік береді.

БАЌ μкілдерімен μткен кездесу
барысында "Кселл" АЌ бас атќару-
шы директоры Арти Отс атап μткен-
дей, OTT-сервистер іске ќосылѓан-
нан бергі ‰ш ай ішінде ќосымша-
ларѓа жазылѓандардыњ ќатары
елу мыњ адамѓа жуыќ кμрсеткішті
кμрсеткен. "Жања сервистердіњ
абоненттер тарапынан ‰лкен с±ра-
нысќа ие болѓанын кμріп отырмыз,
оѓан таныстырылымнан бергі уаќыт
ішінде кμптеген адамныњ жазылушы
атанѓаны дєлел. Ќосымшаларымыз-
дыњ ќолданушылар μміріне сєн
ќосып, уаќытты кμњілді μткізуде
кμмекке келе алатынына сенімдімін,
себебі activ ±сынатын ойын-сауыќ
енді сіздіњ жаныњызда", – деп атап μтті "Кселл" АЌ бас атќарушы
директоры Арти Отс.

Жања сервистер арасында activ ±сынатын Bookmate ењ таны-
мал ќосымша болып отыр: аќпан айынан бері 25 мыњ адам б±л
ќызметтіњ жазылушысы атанѓан. 18 мыњ адам activ music-ке жа-

зылса, 6 000 ќолданушы activ TV сервисініњ кμрер-
мені болу туралы шешім ќабылдаѓан.

Ќазаќстандыќ єншілер арасындаѓы activ music
сервисініњ ењ кμп тыњдалѓан трегі Ќайрат Н±ртас-
тыњ "Байќа" єні болды. Ал Александр Воробьевтіњ
"Сумасшедшая" атты єні ресейлік орындаушылар
арасында ењ жиі тыњдалѓан єн ретінде танылды.

Шетелдік єндер ішінде Drake ±сынатын "Hotline Bling" трегі ењ
кμп тыњдалѓан екен. Сервистіњ ењ танымал плейли-
стерініњ рейтингін "аctiv TOP 30" бастады.

Телеарналарды ыњѓайлы жолмен кμруге
м‰мкіндік беретін activ TV сервисініњ ењ кμп ќарал-
ѓан ТОП-3 тізімінде 31 арна, 7 арна жєне КТК кμш
бастады. "Спорт" ќосымша топтамасы да Kcell жєне
activ абоненттері арасында танымал болып отыр.

Бір к‰н ішіндегі ќосымша арќылы телеарналардыњ ењ жиі ќара-
латын уаќыты – 20:00.

Алѓашќы ‰ш айдыњ ќорытындысы бойынша
activ ±сынатын Bookmate сервисінде ќазаќстан-
дыќ ќолданушылардыњ с±ранысына ие бол-
ѓан кітаптардыњ ТОП-10 тізімі аныќталды. Рей-
тингтегі алѓашќы орында аѓылшын жазушысы
Джоджо Мойестіњ "Сенен кейін" атты кітабы т±р.

Екінші орынѓа Стейс Крамердіњ "¤зіме ќол ж±мсаѓанѓа дейін 50
к‰н" атты шыѓармасы жайѓасты.
Американдыќ психолог Роберт
Чалдинидіњ "Ыќпал ету психо-
логиясы" оќу ќ±ралы ‰шінші
орыннан кμрінді. Сондай-аќ
Стивен Ковидіњ "Жоѓары нєти-
желі адамдардыњ жеті єдеті.
Жеке т±лѓаны дамытудыњ ќуат-
ты ќ±ралдары" кітабы, Грегори
Дэвид Робертстіњ "Шантарам"
романы, танымал американдыќ
ж‰ргізуші Стив Харвидіњ "Єйел
секілді іс істеп, еркек сияќты ой-
лан. Ер адамдар не себепті
ѓашыќ болады, біраќ ‰йлен-
бейді жєне басќа да ер-азамат-
тардыњ ќ±пиялары" шыѓармасы,
"Сенімен кездескенге дейін"
атты Джоджо Мойестіњ таѓы бір
ењбегі, Стив Харвидіњ "Ер адам-
дар туралы ештење білмейсіз"
кітабы жєне жазушы Джон
Гринніњ  "Ж±лдыздар кінєлі" ро-
маны ТОП-10-ќа кірді.

"Т‰нгі барлау" (авторы Сергей Лукьяненко) жєне "Кремльдіњ
б‰кіл єскері" (авторы Михаил Зыгарь) кітаптары ењ жылдам оќыл-
ѓан шыѓармалар атанды.  Лев Толстойдыњ "Соѓыс жєне
бейбітшілік"  романы аталѓан уаќыт ішінде ‰зінділері дєйексμз
ретінде ењ кμп келтірілген кітап болып танылды.

* Over the Top – мультимедиалыќ ќызметтерді Интернет
арќылы ±сыну єдісі.
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"Казахстанская правда"
газетініњ 2016 жылѓы 18
мамырдаѓы 93 нμмірінде
Ќазаќстан Республикасы
жоѓары оќу орындарыныњ
профессорлыќ-оќытушылыќ
ќ±рамыныњ бас рейтингісі

жарияланѓан болатын, онда
жоѓары оќу орындарыныњ
‰здік 50 оќытушысыныњ
ќ±рамына институттыњ
ректоры, техника
ѓылымдарыныњ докторы,

Рудный индустриялыќ институты Ќазаќстан
Республикасы жоѓары оќу орындарыныњ
Бас рейтингіне екі ±станым бойынша енді

профессор Найзабеков
Єбдірахман Батырбек±лы
еніп, 30-шы орынѓа жайѓасты.

Сондай-аќ мамандарды
даярлаудыњ дењгейлері мен
баѓыттарына сєйкес білім беру
баѓдарламалары бойынша
Ќазаќстан Республикасы
жоѓары оќу орындарыныњ бас
рейтингісі де жарияланып,
онда Рудный индустриалыќ
институты μз тарихында алѓаш
болып, 5В073700 "Пайдалы
ќазбаларды байыту" (227
балл) мамандыѓы бойынша 2
орынды, 5В070700 "Тау-кен
ісі" (589 балл) жєне 5В070900
"Металлургия" (732 балл)
мамандыќтары бойынша 3
орынѓа ие болды.

Бас рейтинг келесідей 4
индикатор бойынша ж‰зеге
асырылды, оныњ
єрќайсысыныњ ‰лес салмаѓы
25%-ды ќ±рады: "Талантты
студенттердіњ, оќытушылар

мен зерттеушілердіњ жоѓары
концентрациясы",
"Академиялыќ ±тќырлыќ",
"Бітіруші т‰лектердіњ бєсекеге
ќабілеттілігі", "Оќытушылардыњ
мамандыќ бойынша баспасμз

бетіндегі ѓылыми
жарияланымдарыныњ бєсекеге
ќабілеттілігі".

Рудный индустриялыќ
институтыныњ Ќазаќстан
Республикасы жоѓары оќу
орындарыныњ бас
рейтингісінде алѓашќы
орындарды иеленуіне институт
ректоры Є.Б.Найзабековтыњ
басшылыѓымен, ењбек ±жымы
мен студенттік ќауымныњ
бірлесіп атќарѓан ќомаќты
ж±мысы негіз болды. Соњѓы 2-3
жылдыњ ішінде институтта
ќарќынды атќарылѓан
ж±мыстардыњ нєтижесі ретінде
институтиа мыќты заманауи
материалдыќ-зертханалыќ
базаныњ ќ±рылѓанын, 2014-
2015 жылдары институтталѓан
жєне мамандандырылѓан
аккредиттеуден табысты
μткендігін,  академиялыќ
±тќырлыќ, "Жоѓары оќу
орныныњ ‰здік оќытушысы"

бойынша гранттарѓа ие
болуын, Ќазаќстан
Республикасыныњ ѓылымын
дамытќаны ‰шін мемлекеттік
сыйлыќтар мен
стипендияларды иеленуін,

ѓылыми гранттар мен
патенттерді жењіп алуын, ISI
Web Knowledge, Thomson
Reuters и Scopus базасына
енетін журналдарда жоѓары
импакт-факторлы маќалалар
мен Хирша (ISI Web Knowledge,

Thomson Reuters и Scopus)
индексі бойынша
сілтемеленетін маќалаларды
жариялау кμрсеткішлерін
ерекше атап μтуге болады.

Жоѓарыда аталѓан ќыруар

ж±мыстар институттыњ
жетістіктерін молайтып, оныњ
лайыќты мєртебесін Ќазаќстан
Республикасы жоѓары оќу
орындарыныњ бас рейтингісіне
жайѓастырды. Б±л кμрсеткіш
б‰гінгі к‰рделі нарыќ
жаѓдайында институттыњ
республикалыќ жєне μњірлік
дењгейде ѓылым мен μндіріске
ыќпалдасќан єрі транспарентті
жоѓары білім беру
баѓдарламаларын сапалы
дењгейде табысты ж‰зеге
асырып, "Ќазаќстан – 2050
стратегиясы" мен 5
институционалдыќ реформа
аясында кμзделген басым
баѓыттардыњ бірі болып
бекітілген жоѓары білікті
кадрларды ењбек нарыѓыныњ
талаптарына сай сапалы
даярлап жатќандыѓын ањѓартса
керек.

 Жас±лан АЛПЫСБАЕВ,
Рудный индустриялыќ

институтыныњ проректоры,
саяси ѓылымдарыныњ

кандидаты.

СУРЕТТЕРДЕ: оќу
ордасыныњ к‰нделікті

μмірінен кμріністер.

ЌУАТТЫ БИЗНЕС – ЌУАТТЫ МЕМЛЕКЕТ

Кєсіпкерлер тал екті

Арќалыќ ќаласыныњ 60 жылдыѓына орай ќала кєсіпкер-
лері 60 т‰п аѓаш отырѓызды. Ізгілікті шараѓа ќалалыќ
кєсіпкерлік бμлімі, "Даму" кєсіпкерлікті дамыту ќоры, "Атаме-
кен" ±лттыќ кєсіпкерлік палатасыныњ μкілдіктері де атсалыс-
ты.

– Туѓан ќаламыздыњ айтулы мерейтойына тарту ретінде
ќала кєсіпкерлері бас ќосып, азаматтармен бірге аѓаш отыр-
ѓызып жатырмыз. Ќаламыздыњ μркендей беруі біз ‰шін ‰лкен
мєртебе. Біз кєсіпкерлер ќала дегенде ешќашан тартынып
ќалѓан емеспіз.

 Б±л жасап жатќан ісіміз μте жаќсы игілікті іс. Бабалары-
мыз айтќандай, "Аѓаш егу, ‰й салу, ±рпаќ с‰ю" адам баласы-
ныњ асќаќ парызы. Елді бірлікке бастайтын осындай шара-
лар кμп болса отбасылардыњ жаѓдайы жаќсарып, мемле-
кетіміз ныѓая бермек, – дейді "ОЛВИ" ЖШС президенті Тама-
ра Соколова.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: кєсіпкерлер аѓаш егуде.
Суретті т‰сірген автор.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Халыќтыњ кμші-ќоны

2016 жылѓы ќањтар-наурызда
Ќостанай облысында теріс кμші-ќон
айырымы 297 адам болып
ќалыптасты.

Ќазаќстаннан тыс жерлерден  жєне бас-
ќа облыстан облысќа келгендер саны 2015
жылѓы ќањтар-наурызбен салыстырѓанда
13,7% азайды жєне 1387 адамды  ќ±рады,
одан кеткендер – 3,4% (1684 адам).

Облыстаѓы негізгі  кμші-ќон  алмасуы  ТМД
мемлекеттерімен  болуда.  96,4% иммигрант
ТМД елдерінен келгендер, 88,2% сол елге
ќоныс аударѓан кμшіп-ќонушылар.

¤њіраралыќ ќоныс аудару бойынша кел-
гендер саны 2015 жылѓы ќањтар-наурызбен
салыстырѓанда 7,5% азайды жєне 1275
адамды ќ±рады, кеткендер саны 22,5% (957
адам).

Облыс  ішінде  ќоныс  аударатын  кμшіп-
ќонушылар  саны  28,9% тμмендеді  жєне
3806 адамды ќ±рады. ¤њірлік кμшіп-ќону-
шылардыњ оњ айырымы Ќостанай ќ. (802
адам), Рудный ќ.є. (90), Лисаков ќ.є. (46)
байќалады.

 ДЕРЕК
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Отбасымыз үшін көп жылдар бойы 
нағашы Ақымбек атамның тағ-

дыры белгісіз болып келді.   Деректер-
ге жүгінсек, 1943 жылдың қаңтарында, 
он сегіз жасында  Ақымбек Бердагулов 
Жетпісбае вич (1925 жылы туған) әскер 
қатарына  Қос танай облысы Федоров 
аудандық әскери комиссариатынан алы-
нады. Ол бірден  Қорған облысының Шұ-
баркөл қаласына жіберіледі, онда 1943 
жылдың маусымына дейін әскер қата-
рында болады. Содан кейін атамыздан  
«мен Свердлов облысының Камышлов 
қаласына десантниктің оқуына бара жа-
тырмын» деп жазған хаты келеді, содан 
кейін хабар үзіледі. 

Туыстардың айтуынша, атамыз 
соғыс та, 1945 жылғы көктемінде, Жеңіс 
күніне таяу қалғанда хабарсыз кетеді. 
Өкінішке орай, отбасында оның суреті 
де, соңғы  әскери поштасының мекен-
жайы жазылған хат та сақталмады.  
Сонда да нағашы атам Ақымбекті із-
дестіре бердім. Ол кісінің аты-жөнін 
орден-медальмен марапатталғандар-
дың тізімінен (картотекасынан) таптым. 

1944 жылында Карель майданындағы 
37 гвардиялық атқыштар корпусының 
99 гвардиялық атқыштар дивизиясы 
303  гвардиялық атқыштар полкында 
соғысыпты. Ол әуе атқышы болған екен. 
Ол Ұлы Отан соғысы кезінде Свирск-
Петро завод операциясына қатысты.  
Кеңес Армиясының   шабуылдаушы 
операция сына,  яғни, Оңтүстік Карел 
майданының сол жақ қанатында фин 
әскерлеріне қарсы  соғысты. 1944 жылғы 
27 июньдегі №19 бұйрық бойынша  атам 
«Жауынгерлік  еңбегі үшін» медалімен 
марапатталыпты. Бұйрықта былай деп 
«2-ші атқыштар ротасының бөлімше 
командирінің орынбасары, гвардияшы 
қызыләскер, 1944 жылғы 21 июньде  
Лодейное  ұрыс  даласы ауданындағы 
Свирь өзенінен тездетіп өту кезінде қар-
сы жаудың минометтен және артелле-
риядан атқан оқтың астында арғы бетке 
өтуге  керекті құрал-жабдықтарды тасуға 

дер кезінде даярлап, берілген тапсыр-
маны дәл орындады. Өзеннен өтуге 
жол құрылысын жасау үшін  тізеге дейін 
батпаққа батып, демалыссыз күні-түні 
жұмыс істеп, жауынгер достарын жігер-
лендіріп, Бердагулов жолдас  өнеге, үлгі 
көрсетті» –  жазылған екен.

1944 жылғы  қарашада нағашы атам 
болған 37 гвардиялық атқыштар корпу-
сы (Финляндияның екінші дүниежүзілік 
соғыс тан шығуына байланысты)  Қызыл 
Армия ның резервінде болады. 1945 
жылғы қаңтарында корпусты темір жол 
арқылы Венгрияға ауыстырады.  Осы 
аудандарда немістерге қарсы  жанкеш-
ті, сұрапыл ұрыстар болғаны белгілі.  
Міне, осы соғыс майданында Ақым-
бек нағашым қаза табуы мүмкін. Неге 
десеңіз,   1941-1945 жылғы Ұлы Отан 
соғысы туралы жалпы деректер мен 
мәліметтер жинақталған  «Мемориал»  
орталығында, сол секілді  Ұлы Отан 

соғысында қаза тапқандар мен  хабар-
сыз кеткендердің банк (Қазақстаннан) 
тізбесінде нағашы атам Ақымбек – 1945 
жылғы мартында хабарсыз кеткендердің 
қатарында болып саналады.

Атам Ақымбек сол соғыстан тірі қайт-
са, соғыстың Жеңісін көрер еді, елі үшін 
еңбектенер еді,  жас десантшыларға 
тәжірибесін үйретер ме еді деп деп 
ойлаймын. Уақыт өткен сайын  неміс-
фашис терге қарсы 1941-1945 жылғы  
Ұлы Отан соғысы жылдары,  жауды жең-
ген – Жеңіс күні  алыстай бергенімен,  
елдің жадында мәңгілік қалары сөзсіз. 
Өйткені   Жеңіске біздің аталарымыз-
дың, туған-туыстарымыздың, барша 
еліміздің  ерлігімен, қаһармандығымен 
жеттік, жеңдік. Ол жылдар мен күндер 
еш ұмтылмайды.

Айгүл ИСМАИЛОВА,
 жауынгер ұрпағы.

Қостанай қаласы.

АРДАГЕР

Майдангер атам менің...

Наурызбаев Шаяхмет 
Досымұлы 1909 жылы Қос
танай облысы Затобол ау
даны, Қызылжар селосында 
туған. Аталған жерде бес 
клас тық білім алған. 1931 
жылы Қос танай облысы 
Меңдіқарадағы әскери ко
миссариаттан (ОРВК) әскер
ге шақырту алған. Әскер
де әуе қарулы күштерінің 
атқышы болған (стрелок 
авиаворужения). Әскери 
билетте жазылған шені – 
ефрейтор. 1941 жылы 7 
шілдеде (25.07.41ж) Қы
зыл Армия қатарына алы
нып, сол жылдан бастап 
25.08.1942 жылға дей
ін 341 атқыштар полкы
ның құрамында болған. 
25 .08 .1942 10 .12 .1945 
жылдар аралығында 264 
әуе полкының (авиаполк) 
құрамында болған. 1945 
жылдың 9 тамызынан 3 
қыркүйекке дейін Жапон 
соғысына қатысқан. 1945 
жылы 10 желтоқсанда Қы
зыл Армия қатарынан бо
сатылады. Елге келген соң 

Меңдіқара ауданы, Алқау 
ауылында мал дәрігері бо
лып жұмыс істеген. Жұ
байы Тойжанмен бас қосып, 
шаңырақ көтереді. Майдан 
даласындағы ерлігі үшін 
«Жапония түбіндегі ерлігі 
үшін» медалімен және бес 
мерейтойлық медальмен ма
рапатталған. Жұбайы екеуі 
жеті бала, 16 немере, 16 
шөбере сүйді. 1967 жылы 
дүниеден озып, Алқау по
селкесіне жерленді. Жұбайы 
Наурызбаева Тойжан соғыс 
жылдары «КарЛагерде» ең
бек армиясында болған.  

– Меңдіқара ауданына 
қарасты Алқау ауылында 
тұрдық. Шамамен, 3сы
ныпта оқып жүргенімде 
әкем қайтыс болды. Анам 
«КарЛагта» болған. Ол 
жерде әскери қаружарақ 
шығарған. Көзі тірісін
де  «Ондағы жұмыс құпия 
түрде жүрді, сендерге ай
туға болмайды» дейтін. Біз 
кішкентай бала болдық. 
Сондықтан әкемнің қандай 
майданда соғысқанын біл

меймін. Бала болғандықтан 
сұрамаған шығармыз. Бәл
кім, біздің есімізде қалмаған 
болар. Біздің үйде әкемнің 
медальдары салынған дорба 
болатын. Бауырларымның 
әрқайсысы отбасын құрып, 
өз алдарына үйлібаранды 
болып кеткен соң, әлгі дор
ба жайына қалды. Сөйтіп 
жүргенде Ұлы Жеңістің 71 
жылдығына да келіп қа
лыппыз. Әкемнің көзіндей 
болып, оның әскери билеті 

ғана сақталыпты, – дейді 
Зайнап Наурызбаева.

Майдангер Шаяхмет 
Нау рызбаев соғыстан кейін
гі жылдары Меңдіқараның 
Алқау ауылында отбасымен 
бірге татутәтті ғұмыр кеш
кен. Абыройлы еңбегі мен 
соғыстағы ерлік істерінің 
арқасында ауылдың сый
лы азаматы болған. Отана
сы Тойжан екеуі жеті бала 
өсірген. Бірақ тұңғыш қыз
дары Балапан бала кезін

де қайтыс болады. Қалған 
алты баласы бүгіндері өз 
алдарына шаңырақ кө
теріп, бірбір үйдің түтінін 
түтетіп отыр.  Екінші қызы 
Балқыз орта техникалық 
білім алып, әкесі сияқты 
мал дәрігері болып жұмыс 
істеді. Қазіргі уақытта бес 
баласынан төрт немере 
сүйіп отыр. Балшекері екі 
жоғары білім алды. Олар 
экономист және басқару 
академиясы. Балшекердің 
2 баласы, 1 немересі бар. 
Оңтүстіктегі әсем қала Ал
матыда тұрады. Кенжеқыз 
оқуын ойдағыдай аяқтаған 
соң, Алматыда бухгалтер 
болып жұмыс істеді. Оның 
1 баласы, 1 немересі бар. 
Біраз жыл қара шаңырақта 
тұрған Ғабдырахман Алқау 
ауылында тракторшы, ме
ханик, басқарма болып 
жұмыс істеді. Содан кейін 
шаруашылық қожалығында 
шаруа болып еңбек жолын 
жалғастырды. Бүгінде Қос
танай қаласына көшіп кел
ді. Төрт баласы, 7 немересі 
бар. Майдангер әкесінің 
дерегін жинап жүрген Зай
нап апамыздың 2 ұлы, 2 
немересі бар. Кезінде тех
никтехнолог болып жұмыс 
істеген. Қазір зейнеткер. 
Соғыс ардагерінің кенже 
баласы Кенгесеп Астана қа
ласының тұрғыны. Инже
нерхимиктехнолог білімін 
алған. Оның да 2 баласы, 1 
немересі бар. Бір шаңырақ 
астында өсіпөнген балалар 
өмір ағымына ілесіп, тір
шіліктің қамымен әр тарап
қа кетті. Бірі қалада, енді 
бірі ауылда тұрады. Олар 
да бірбір үйдің атасы мен 
әжесіне айналған. Бірақ, 
майдангер әкелері мен ең
бек армиясында жұмыс 
істеген аналарын бір сәтке 
де естен шығарған емес.

Мәңгі есте
Қымбат 
     ДОСЖАНОВА

Жуырда біздің редакциямызға Қостанай қаласының 
тұрғыны Зайнап Наурызбаева келді. Ол соғыстан 
кейін, 1956 жылы туған. Әкесі Наурызбаев Шаяхмет 
Досымұлы Ұлы Отан соғысына қатысып, елге 
аман-есен оралған. Бірақ, майдангер туралы дерек 
қағазға түспеген, кітапқа жазылмаған. Себебі, соғыс 
ардагерінің ұл-қыздары бала кездерінде әкелері 
туралы мәліметті сақтап, жинап жүру керектігін 
қайдан білсін. Ұлы Жеңістің 71 жылдығы қарсаңында, 
майдангерлер туралы деректер жинақталып жатқан 
уақытта Зайнап апамыз біздің редакциямызға 
хабарласты. Кейіпкеріміздің қолында әкесінің 
№604700 әскери билеті бар. Алақандай қызыл 
кітапшада Ұлы Отан соғысының ардагері Наурызбаев 
Шаяхмет Досымұлы туралы нақты жазылған. 
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да, к‰ннен-к‰нге μршіп т±рѓан
олардыњ материалдыќ м‰дделері
т±раќты соќтыѓысуѓа ќатысты
ќазаќтарда бітіспес наразылыќта-
ры ќалыптасќан, казактар орналас-
ќан Торѓай облысыныњ екі линия-
лыќ уездерін Орынбор губерния-
сына ќосады дейтін ќауесеттіњ та-
ратылуынан тоќтамайтындыѓынан
пайда болатын ќауіп. Орынбор
ќазаќтарыныњ ењ ш±райлы жерле-
ріндегі ќазаќтарды жабайы номад-
тар ретінде кμрсеткен кезде Орын-
бор мен Орал казактары  орналас-
ќаны тарихи шындыќ болып табы-
лады; ќазіргі уаќыттыњ μзінде де
казактар егін шаруашылыѓы ‰шін
пайдалы жерлердіњ азѓантай ќал-
дыќтарына талаптануды ќоймай-
ды: аудандыќ мєселесі деп аталатын
мєселе ќазаќтар ‰шін б‰гінгі ењ
мањызды мєселе деп есептеледі
жєне ќазаќтар мен казактар ара-
сында терењ жаќтырмауды ±стап
т±рады, ол кей кезде тіпті, екі жаќ-
тан ашыќ озбырлыќ ретінде
кμрінеді. Екінші жаќтан, линиялыќ
ќазаќтардыњ, яѓни Илецкий мен
Николаевский уездері ќазаќтар-
дыњ  м‰дделері – Торѓай  мен  Ыр-
ѓыз дала уездерініњ осындай м‰дде-
лерімен терењ байланысты, μйткені,
осы  тμрт уез баяѓыда ќалыптасќан
ру байланыстары мен μз экономи-
калыќ жаѓдайы бойынша бір т±та-
стыќты ќ±раѓан жєне ќ±райды".

К‰дері:
"Таѓы да есітеміз бір хабарды,
Ќ±дая, рас етпе б±л хабарды.
"Ж±ртымызды ќылады

ќазаќ-орыс –
Деген бір есітеміз шын хабарды.

Туѓаннан айрылмаѓан
арѓын-ќыпшаќ,

Не болар кμрген к‰німіз
бμлек шыќсаќ.

Жарты орыс, жартымыз
ќазаќ болып,

Ќалайша к‰н кμреміз
ќ±дірет-хаќ?!

Не ќылса еркінде бар
єкімдердіњ,

Бола гμр жалѓыз ием,
бір μзіњ жаќ.

Осылай єркім сорѓа
душар болар,

Біреудіњ дєуірі ‰шін
ќисайса баќ".

Жоѓарыда айтќанымыздай,
Ы.Алтынсарин б±л алѓы сμз ("Ќазаќ
ќасіреті")  бен  К‰дері Жолдыбай-
±лыныњ "Ќазаќтыњ зары" ("Жал-
паќ  ќоян")  μлењін 1882 жылы Тор-
ѓай облыстыќ єскери губернаторы-
ныњ атына жібереді. Єскери губер-
натордыњ міндетін атќарушы вице-
губернатор В.Ильин Ы.Алтынса-
ринніњ "Ќазаќ ќасіреті" жазбасы
мен  μлењдердіњ  сμзбе-сμз  аудар-
масын  алѓаннан кейін, 1883 жылы
31 ќазанда ішкі істер министріне:
"1868 жылѓы Уаќытша ереже не-
гізінде ќ±рылѓан жергілікті ќоѓам-
дыќ мекемелердіњ ж±мысындаѓы
кемшіліктерге халыќтыњ кμзќара-
сыныњ наќ осы μлењдерде кμрініс
табуы назар аудартады. Мен б±л
μлењдерді аудармасына ќоса, сіздіњ
мєртебелі ќ±зырыњызѓа ±сынуды
міндетім деп санаймын" деп

(Соњы. Басы газеттіњ μткен
№54-55 сандарында).

Ќазаќстан Президенті ±сынѓан "100 наќты ќадам" ±лт жоспа-
рында да,  "¦лт жоспары – Ќазаќстандыќ арманѓа бастайтын жол"
атты маќаласында да білім саласына ерекше назар аударылѓан.

Ќазаќстан Республикасы егеменді ел болѓалы ѓылым, мєдениет
салаларында жасалып жатќан шаралардыњ барлыѓы – жастарѓа
жалпы адамзаттыќ жєне ±лттыќ игіліктер негізінде тєрбие мен білім
беру ісін неѓ±рлым жоѓары дењгейде кμтеруге ыќпал етуде.

Ќазіргі кезењдегі оќытудыњ негізгі маќсаты – болашаќ маманды-
ѓына байланысты єрбір балаѓа терењірек білім беру, білімді μзгер-
мелі μмір жаѓдайларына пайдалана білу даѓдысын ќалыптастыру.
Сондыќтан ќазіргі ќоѓамныњ μзекті мєселелерініњ бірі – єлеуметтік-
экономикалыќ μзгермелі жаѓдайларда μмір с‰руге дайын болып
ќана ќоймай, сонымен ќатар оны жаќсартуѓа игі ыќпал ететін жеке
т±лѓаѓа ќойылатын бірінші кезектегі наќты талаптар: шыѓармашы-
лыќ, белсенділік, єлеуметтік жауаптылыќ, жоѓары интеллектілік,
терењ білімділік, кєсіби сауаттылыќ.

Ќазаќ мемлекеттік ќыздар педагогикалыќ университеті – халы-
ќаралыќ стандарттар дењгейіне сай білім беру жєне кєсіби маман-
дарды даярлайтын еліміздіњ беделді оќу орындарыныњ бірі, яѓни
жоѓары білікті педагогика, экономика жєне ќ±ќыќ, технология мен
бейнелеу μнері, тарих жєне филология т.б. салаларына мамандар
даярлайды. Жалпы алѓанда студенттердіњ заманѓа сай жоѓары
кєсіби білікті маман болып шыѓуына оќу орнында барлыќ
м‰мкіндіктер бар.

Ќазаќстанныњ іргелі жоѓары оќу орындарыныњ бірі – Ќазаќ ме-
мелекеттік ќыздар педагогикалыќ университетініњ 70 жылдан ас-
там тарихы бар, Ќазаќстан Республикасы білім сапасын ќамсыз-
дандыру агенттігі ж‰ргізген бас рейтинг бойынша еліміздегі 60 же-
текші педагогикалыќ жоѓары оќу орындарыныњ ішінде 2-ші орын-
да,  біздіњ университетімізде бакалавриат бойынша 41 мамандыќ,
магистратура бойынша 23 мамандыќ, PhD доктарантура бойын-
ша 4 мамандыќ дайындайды. Ќазіргі кезде университетіміз ќос
дипломдыќ баѓдарламалар бойынша серіктес университеттері
Лондон Менеджмент жєне Ѓылымдар Академиясы (LAMS) (¦лыб-
ритания)  жєне Миссиссиппи Мемлекеттік Университеті (MVSU)
(Америка Ќ±рама Штаттары) жєне Нийде Университеті (Nigde
University) Туркия. Ќос дипломды баѓдарламалар бойынша ќазаќ-
стандыќ жєне шетелдік дипломдар беріледі яѓни, ќос университет
дипломдары (Ќазмемќызпу+ LAMS+ MVSU немесе NIGDE
UNIVERSITY). Сонымен ќатар ќосымша білім беру єрбір білімгер-
ге ќосымша мамандыќ алып шыѓуына м‰мкіндік туѓызады,  аяќта-
лу нєтижесінде білімгерге арнайы ‰лгідегі "Сертификат" беріледі.
Университетте Дайындыќ бμлімі ж±мыс істейді. Дайындыќ бμлімінде
оќу орнына т‰скісі келетін талапкерлерді Кешенді тесттен дайын-
дау, оќытылатын міндетті пєндер Ќазаќстан тарихы, ќазаќ тілі,
математика, тањдау пєні бойынша ќазаќ єдебиеті, д‰ниеж‰зі тари-
хы, биология, химия, география, физика, аѓылшын тілі. Оќу 9 айѓа
созылады, тыњдаушылар жатаќханамен ќамтамасыз етіледі жєне
оќу аяќталѓаннан кейін тыњдаушыларѓа  сертификат беріледі.

Университетімізде жастар ісі жμніндегі комитеті, "Тек ќана ќыз-
дар", КТК командасы, "¤нер жастан", опера студиясы, "Айг‰л" во-
калды-аспаптар ансамблі, "Томирис" би ансамблі, "Ќыз Жібек" клу-
бы, "Жан сарайы" жастар театры, "Жан жылуы" еріктілер клубы,
"Жасыл ел" ењбек жасаѓы, "Жас Отан" жастар ќанаты, т.б. іс-шара-
ларѓа жєне де университеттер арасында болып т±ратын Республи-
калыќ олимпияда, конкурстарѓа ќатысып ж‰лделі орындарѓа ие.

Университет бойынша алты факультет бар: Ќазаќ филология-
сы жєне єлем тілдері, Педагогика жєне психология, Жаратылыс-
тану, Физика-математика, ¤нер жєне мєдениет, Єлеуметтік-гу-
манитарлыќ; осы мамандыќтардыњ ішінде шыѓармашылыќ емти-
хан тапсыратын Музыкалыќ білім, Дєст‰рлі музыка μнері, Хорег-
рафия, Мєдени-тыныѓу ж±мысы, Денешыныќтыру жєне спорт,
Бейнелеу μнері жєне сызу бойынша, талапкерлер ќ±жаттарын
1-шілдеге дейін тапсыруы керек. Біздіњ университетіміздіњ таѓы бір
ерекшелігі ‰ш мезгіл "‡лпан" асханасында тегін тамаќтанады жєне
де грант, аќылы негізінде оќитын студенттердіњ бєріде жатаќхана-
мен ќамтамасыз етіледі.

Осы  мамандыќтардыњ  ішінде  Єлеуметтік-гуманитарлыќ
факультетініњ Кєсіптік білім кафедрасы бойынша к‰ндізгі, сырттай,
жоѓары  кєсіби  білім  бар, 5В012000-Кєсіптік оќыту, 5В010700-
Бейнелеу μнері жєне сызу, 6М012000-Кєсіптік білім магистратура-
сы бойынша мамандар дайындайды.Кєсіптік оќыту мамандыѓы
бойынша тањдау пєні физика. 5В012000 Кєсіптік оќыту, 5В010700
Бейнелеу μнер жєне сызу  мамандыќтарыныњ ерекшелігімен,
оќушылардыњ ќызыѓушылыѓын талдау негізінде бітіруші т‰лектердіњ
назарына мамандыќтарды ±сыну. Жастардыњ алѓашќы єсерлері,
олардыњ педагогикалыќ ењбек єрекетініњ маќсатын саналы т‰сінуі
мен сезінуіне жєне мамандыќќа ќызыѓушылыѓын ќалыптасуына
жаѓдай жасау.

Ќорыта айтќанда, жастардыњ ќоѓамдыќ с±раныстарѓа жауап
беретін мамандыќтарды тањдауына баѓыт беру – ќазіргі кезењдегі
μзекті мєселелердіњ бірі.

Сонымен, ХХІ ѓасырды білімділер ѓасыры десек, ѓылым мен
білім саласында ењбек ететін жастарымыздыњ алдында ‰лкен жа-
уапкершіліктер т±р. Демек, сол жастарѓа кєсіби ќ±зыретті маман
болып ќалыптасуына баѓдар беру басты маќсатымызѓа айналуы
тиіс.

 Г.АБДУРАХМАНОВА,
Ќазмемќызпу Кєсіптік білім кафедрасыныњ

магистрі, аѓа оќытушы.

"Б‰гінгі мектеп т‰легі

– ертењгі елдіњ тірегі"

мєлімдей отырып, "Уаќытша ереже
бойынша ќырѓыдардыњ ќоѓамдыќ
басќару ќ±рылымы туралы" ±сы-
ныстарын жолдайды. (25-ќ., 1-т.,
2022-іс, 185, 198, 207 пп.)

Сондай-аќ Ыбырай 1883 жылы
31 ќазанда осы μлењді алѓы сμзімен
ќосып "Оренбургский листок" га-
зетіне де жібереді (Орталыќ Ѓылы-
ми кітапхана ќолжазбалар ќоры,
1165 бума). Ќалай екені белгісіз,
аударма Орынбордаѓы П.Распопов-
тыњ ќолына тиеді.

Б±л – 1880 жылы 7 июньде
Мєскеуде А.С.Пушкинге арналѓан
ескерткіштіњ ашылу салтанатына
ќазаќ елінен μкіл болып ќатысып,
Мєскеудіњ дворяндар жиналысы
залында "Ќазаќ хрестоматиясы"
жарыќ кμргенін, онда Ы.Алтынса-
рин Пушкинді ќазаќ тілінде
сμйлеткенін, енді ±лы аќын шыѓар-
маларын ќазаќ балалары да оќи
бастаѓанын айтќан Распопов еді.

П.Распопов Ыбырай μлењін жол-
ма-жол  орысшаѓа  аударып,  μзі
дайындап жатќан 1885 жылы
жарыќ кμруге тиіс "Образцы кир-
гизской поэзии в песнях эпическо-
го и лирического содержания" де-
ген кітапќа енгізбек болып 1883
жылдыњ 12 ноябрінде ішкі істер
министрлігі жанындаѓы баспасμз
басќармасына хат жолдап, р±ќсат
с±райды.

Министрліктіњ баспасμз басќар-
масы П.Распоповќа ќайырѓан  сол
жылдыњ 8 желтоќсандаѓы жауабын-
да  министрдіњ  б±л  шыѓарманы  кі-
тапќа кіргізуге ќарсы екенін  хабар-
лайды. Басќарманыњ м±ндаѓы дєлелі
μлењде "патшалыќ билеуге, оныњ
жергілікті билеу орындарына ќар-
сылыќ бар екен" – дейді. Сμйтіп,
Ыбырайдыњ ќолынан μткен шыѓар-
ма Ішкі істер министріне дейін ба-
рып, аќырында еш жерде жариялан-
бай ќалады" (Є .Дербісалин "Ыбы-
рай Алтынсарин. ¤мірі мен ќызметі
туралы". Алматы, 1965. -80 б.).

Ыбырай зерттеушісі, ѓалым Є.Де-
рбісалин кітабынан алынѓан б±л
сμздерді Ресей Мемлекеттік архи-
віндегі "Дело о запрещении к печати
равных рукописей, в том числе пе-
ревода на русский яз. Казахской пес-
ни "Горе киргиза" / для "Сборника
образцов  киргизской  народной
поэзии составленного П.Н.Распопо-
вым/ (ЦГИАЛ,ф. 776,оп. 20 д № 595
1883-1884 Л.Л, -18-20.) деген жолдар
растай т‰сті. Б±л ќ±жатта 1883 жыл-
дыњ 26  сєуірі  мен  1884  жылдыњ
31 аќпанына дейін т‰скен 33 бет ма-
териал саќтаулы екен.

Ыбырай   жазбалары  оныњ хал-
ќын шексіз с‰йіп, елініњ ќамын μз
μмірінен де артыќ санаѓандыѓыњ
куєсі.

К‰дері де Ресей империясыныњ
отаршылдыќ саясатын табиѓат
апаттарымен астастыра кμрсетіп,
ќазаќ ќайѓысыныњ еселене т‰ске-
нін жаны к‰йзеле толѓайды. Б±л –
азаттыќ жыршысы, к‰білтелеуді
білмейтін Жолдыбай±лыныњ алым-
дылыѓы, елге жанашырлыѓы, оѓан
баѓыт-баѓдар сілтеген Ыбырайдай
±лы ±стаздыњ ±лаѓаттылыѓы!

Серікбай ОСПАН¦ЛЫ,
аќын, Ќостанай мемлекеттік
педагогикалыќ институтыныњ

профессоры.

Ыбырай: "Бізге жаќын ќазаќ-
тардыњ кейбір баќташылары бар-
лыќ малдан айырылып немесе аман
ќалѓандарын таѓдыр тєлкегіне тас-
тап табыннан жаяу оралды. Бір
ќазаќтыњ 28 аќпанѓа 1300 жылќы-
сынан небєрі 60 бас жылќысы ѓана
ќалды. Меніњ 250 жылќыдан т±ра-
тын т±ќымын асылдандыруѓа кμп
шыѓынданѓан тањдаулы асыл
т±ќымды ‰йірлерім т‰гелдей дерлік
ќырылды".

"Ж±т туралы".
К‰дері:
"... М±нан соњ ќаћарланып

ќоян кірді,
Бейшара ќазаќ баласын

ояндырды.
Сегіз айдай тынбастан

боран соѓып,
Ќазаќтыњ ќарап ќоймай

малын ќырды".
Ыбырай: "Бізде ќыс 24 ќазанда

басталды да, желтоќсаннан бастап,
сєл ‰зілістермен, аќпанныњ соњы-
на дейін ќатты ќарлы боран т‰теп
т±рды".

"Ж±т туралы".
К‰дері:
"Осындай жан кμрмеген

заман ќылып,
Єуені б±лт басты ќарањѓылыќ.
Баќырып аштыќ кμрген

арыстандай,
К‰ні-т‰ні жеті ай т±рды

боран ±лып".
Ыбырай: "...Мал шμп жоќтыќтан

азыќты μзініњ табиѓи ќаруы-т±яќ-
тарымен м±з болѓан терењ ќар ас-
тынан ѓана таба алады, ал айналаны
аязды да ќарлы дауыл ќ±рсаѓан.
Аузын арандай ашќан б±л с±мдыќ
дауылдыњ даладаѓы барлыќ жанды
мен жансызды да жаншып, сынды-
рып, жайпап жатќанын елестетіп
кμріњіз".

"Ж±т туралы"
К‰дері:
"Мал жерден бір шμп ‰зіп

жей алмайды,
Тау-тау ќар ќорадан

мал шыѓармайды.
Мал т‰гіл даладаѓы, ‰йдегі адам
‡йінен он адым жер

шыѓа алмайды".
Ыбырай: "Жан-жаќтан соќќан

μкпек жел, ±йтќыѓан от, ‰лкендер
б‰рісіп ќана отырысќан, балалар
баќырып, шырылдап жылайды,
жабаѓы  жамылѓыныњ  астында
жатќан кемпір аянышты к‰йде..."

"Ж±т туралы"
К‰дері:
"Отынсыз ас іше алмай

 бала-шаѓа,
Бере алмай нєрсе тауып ата-ана.
Кєрі шал, кемпір сорлы

зар жылады,
Жіберіп м±ндай к‰ндер

Ќ±дай Таѓала".
Ыбырай: "Ќазаќтыњ  ‰шінші

ќасіреті – б±л олардыњ ортасын-
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Арғымақ 
жабы көрінер
... Арғымақ жабы көрінер,
Аса шауып бұланса.
Жайқын көл батпақ көрінер,
Айдыны құрғап суалса.
Бәйтерек сабау көрінер
Жапырағы түсіп қуарса.
Бір азғана сөйлейін,
Әлеумет, сізге ұнаса!..
Арғымақ жайлап не керек,
Артынан жабы жеткен соң?
Ағайын, туған не керек,
Аңдысып күні өткен соң?
Қызыл тілім сөйлеп қал,
Қызығыңды жер көрер,
Ажал қуып жеткен соң?
«Айт!» – дейтұғын жұрт қайда?
Айтатын оны біз қайда,
Бір төбенің басына,
Тыға салып кеткен соң...

Асқар-асқар-
асқар тау
Асқар-асқар-асқар тау,
Асқардан биік тау болмас.
Балапан торғай басына,
Шырқап ұшып жете алмас.
Күзен қазып тырбанып,
Бауырын тесіп өте алмас.
Әлелей болмай ел болмас,
Бәлелей болмай бел болмас.
Шағала келмей жаз болмас,
Шаңқан болмай боз болмас.
Қас тентекте ми болмас,
Қас жүйрікте күй болмас.
Қас жақсыда кек болмас,
Қас жаманда тек болмас.

Көлік артсаң атан арт,
Үдере көшсең мұңаймас.
Сауын саусаң бие сау,
Салқын түспей суалмас.

Үлгілі сөз
Үлкен керсен қалды да,
Ас құйылды тегешке.
Үлкен билер қалды да,
Құлдар кірді кеңеске.
Кеңескенде не десті?
Тырнадай мойнын теңесті,
Теңескенде не десті?
Біріне бірі серт қылды,
Үйге кедей келгенде,
Бір аяқ ас бермеске.
Өлеңтіні жағалай
Тал шығады деп едім.
Тал шыбықтай бұралып
Сал шығады деп едім.
Соққан бейіт сықылды,
Үй шығады деп едім.
Қырыққан серке бұттанып
Би шығады деп едім.

h

Ақ дариядан 
     үлкен дария болмас,
Тасыса да қалпынан аспас,
Тұрымтайдай ұшқыр құс болмас,
Торғайдан басқа нәрсе алмас.
 
Борай-борай қар жауса,
Боранына келтірер.
Аз кісіні көп кісі
Орамына келтірер.

h

Көп нені айтады?
Азға қылған зорлығын айтады.
Аз нені айтады?
Көптен көрген қорлығын айтады.

Дүниеде  
не жетім?
Бұл дүниеде не жетім?
Санай берсең көп жетім.
Үйрек, қаз қалқып ұшпаса,
Дария – шалқар көл жетім.
Ел жағалай қонбаса,
Бетегелі бел жетім.
Ұлығы әділ болмаса,
Төресін түзу бермесе,
Болады байтақ ел жетім.
Өз бетімен білмесе,
Айтқан сөзге ермесе,
Ұқпасқа айтқан сөз жетім.
Замандасы болмаса,
Өңкей жастың ішінде,
Қария болар тез жетім.
Қара қасты, қыпша бел,
Сылаңдаса алдыңда,
Сөзіңді қабыл алмаса,
Құр қараған көз жетім.
Еңбегі еш, тұзы сор,
Көргенсіз болса қатыны,
Өмір бойы ер жетім.
Жаман болса барғаны,
Ішінде боп арманы,
Наданға барған жақсы әйел,
Білер болсаң бұл жетім.
Бабын білмей иесі,
Аяғына қан түскен,
Ұлы дүбір жиында,
Қосылмаған ат жетім.
Дүниеден етсе данышпан,
Жүйріктермен жарысқан,
Оқитын ие болмаса,
Жазулы қалған хат жетім.

(«Қазақтың шешендік 
сөздерінен»).

ЖӘДІГЕР СӨЗ

Тоқсан қарттың  

Жаппасқа айтқан көңілі
Жаппас деген адамның ер жетіп келе жатқан жалғыз 

баласы қайтып, ата-ана, туған-туыстары қатты қайғы-

рыпты. Жаппас көп күндер басын көтермей жатып алып-

ты. Сонда Жаппасқа көңіл айтып жұбатуға Тоқсан қарт 

келген екен.Тоқсанның Жаппасқа айтқан көңілі:

– Ей, мырза, кетер беліңді, жылатпа еліңді.

Қас нардың қабырғадан қолы сөгілсе де елемес,

Тағдырдың ісіне көнбейтін пасық адам сен емес.

Өткен қайтып келмейді,  өшкен қайтып жанбайды...

Сонда Жаппас басын көтеріп отырып әңгіме арасында: 

– Бұл қайғым қайтсем қалады? – депті.

Сонда Тоқсан:
– Ей, мырзам, бұл қайғың

Келелі бидің кеңесінде қалады.

Биік таудың төбесінде қалады,

Өзен судың көбесінде қалады,

Қыран құстың қияғында қалады,

Жүйрік аттың тұяғында қалады,

Ұлы дүбір ойында қалады.

Сұлу жардың қойнында қалады,

Осы айтқанды істемесең,

Өле-өлгенше өзіңнің мойныңда қалады, – депті.

Болғанменен бір атаның баласы,
Алыстайды адамдардың арасы.
Алыстаған адамдардың ішінен
Білінеді жақын жанның бағасы.

Алыстаса ағайынның арасы,
Болмай тұрмас күңкілі мен жаласы.
Жақынынан жаттық көрген адамның
Жазылар ма жүректегі жарасы.

Бір-біріне мәлім әбден шамасы,
Ойлайтыны – тек өз бала-шағасы.
Өздігінен қадір тұтып жарытпас
Суырылып шықса ішінен дарасы.

Жұлқыласып, жыртылса да жағасы,
Кейде дайын тұрса-дағы табасы,
Осылардың ішіндегі бәрінен,
Ең ауыры – ағайынның наласы.

Қиын, қиын жетпесе адам санасы,
Басу айтар болмаса елдің данасы.
Араздасып жүргенменен алайда,
Табылар ма ағайынның жаңасы?

Өзендей боп айрылғанмен сағасы,
Кейде азайып кетсе-дағы тобасы,
Тірісінде түрткілескен олардың,
Түбінде бір жерден болар моласы...

Иса ОМАР.
Еш нәрсеге зауқым жоқ,
кешіріңдер...
Күндіз-түні құлып тұр есігімде.
Ештеңеге бұл күнде елп етпеймін,
Селт етпеймін ешқандай есіл үнге.

Жақсы көре алмаймын ештеңені,
Қызық емес жалғанның еш дерегі.
Тіршілігі бар жанның қоңырауын
Тіршілігі жоқ жаным кеш көреді.

Көміп кете береді күлкімді мұң.
Бәрі бекер сияқты...жұлқын, жүгін!
Қабағымды бірдеңе аштырмайды,
Бірдеңе тұр үстінде кірпігімнің.

Тысты қайдам, іш тұтас өліп қалған:
Түсінбеймін жандарды өліп-талған.
Жынды адамдай әйтеуір бар қылығым –
Жақын маңнан ажалды көріп қалған.

Тырс еткенді тосырқап құлағым да
Қуанғым да келмейді, жылағым да!

Қиюы жоқ сөздер көп жауабымда,
Қисынсыздау ойлар жүр сұрағымда.

Түзік өзге айтса да, ұлық өзге,
Жылынбайтын боп алдым жылы сөзге.
Сүлдерімді сүйретіп жүрем сосын
Көрінгенмен әйтеуір тірі көзге.

Тіршілігің, тірлігің қыбырлаған
Бәрі-бәрі жасанды бүгін маған.
Еш нәрсеге зауқым жоқ, кешіріңдер!
...Кешіріңдер жанымды ұғылмаған...

Дәурен БЕРІКҚАЖЫҰЛЫ.

ШЕШЕНДІК ТОЛҒАУ

Дистресс

Алыстаса  

ағайынның  

арасы
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Қазiр көп айтылатын (дұры-
сы: кең жайылып, жұрт куә 

боп жүрген) сыбайлас жемқорлық, 
парақорлық, алдау-арбау, мүттәй-
iмдiк, көзбояушылық нышандары 
кешегi әлемдегi қос алып держава-
ның бiрi болған Кеңес одағы кезiн-
де де байқалмай тұрмайтын. Бiрақ, 
шыны керек, халықтың басым 
бөлiгi пiр тұтып, Құдайдай табынатын 
қоғамға сенетiндiктен, ондайларға 
онша мән бермей, бiрлi-жарым нақты 
айғақтар болмаса, көбiне мүмкiн емес 
деп, күдiк-күмәнмен қарағанымыз да 
жалған емес. Мәселен, өз басым бiреу 
үшiн бiреу кандидаттық не докторлық 
диссертация жазады дегендi бостекi 
сөз деп ойлайтынмын және соған қа-
пысыз иланатынмын. «Ой, анау пәлен 
деген совхоз директоры, түген деген 
райком секретары кандидаттық дис-
сертацияны өздерi жазды дейсiң бе? 
Оған мұршалары қайда? Осындағы та-
лай институтта талай кiшi, аға ғылыми 
қызметкерлер жылдар бойы қорғай ал-
май жүр емес пе?» – десе де пәлендей 
мән бермейтiнмiн. Тiптi, естiгiм де, 
ойлағым да келмейтiн. Әйтсе де...

Ондайларды көз көрiп, қатар оты-
рып, қолдарын қысып, құттықтайтын 
кез де болғаны рас. Бiр жолы бiр та-
ныстың үйiнде алыс облыстан келiп, 
кандидаттық диссертация қорғадым 
деген совхоз директорымен дәмдес 
болдық. Бiрден сыр берiп неғылайық, 
бәлкiм, ғылымға iңкәр болып, қапияда 
қолы жетпей қалған пақыр шығар, аң-
саған арманына жеткен шығар дегенбiз 
де қойғанбыз. Одан күндердiң күнi су 
жаңа ғалым атанған аупартком секре-
тары, ауатком председателi, кейбiр 
облыстық бастықтарды ұшырататын 
болдық. Олардың бiрi тiптi: «Егер бұл 
қызметтен кетсем, институтта сабақ 
берiп, тыныш жүрмеймiн бе?» – деп 
көсiлген.

Бұл үрдiстiң кеңестiк кезеңнiң күнi 
бiтер қарсаңда мейлiнше дендегенi 
екiнiң бiрiне аян. Қоғам өзгерген соң, 
басқа мемлекеттердi қайдам, бiздiң 
елде инемен құдық қазғандай ғылым 
салаларында – бiраз жылдар бұрын 
кез-келгеннiң қолы жетпейтiн – до-
цент, профессор тұрмақ, академиктер 

саны айлап емес, күн санап қаулап өсiп 
кеп берсiн деңiз. Ауылшаруашылық, 
техника, жаратылыстану, гуманитар-
лық дей ме-ау, санына жетiп болмай-
ды. Және ол мықтылардың есiмдерi 
аталғанда, жiктеп-жiлiктеп жатпай, 
«академик» деп бiр-ақ қайыратын. 
Академик! Пах! Бiр жолы бiр жиында 
гуманитарлық саладан академик атағы 
берiлмек болғанда, екi-үш қасқаның 
одан бас тартқанына куә болғанымыз 
да бар. Құдайдың берiп тұрғанын неге 
алмағандарына түсiнбегенбiз (бәлкiм, 
өздерi түсiнген шығар).

Ал, ендi әлгi базбiр ақылдылар 
жақтары талғанша жамандап, балағат-
таудан жалықпайтын кеңестiк дәуiрде 
күллi Қазақстан бойынша академик 
лауазымына ие бiр-ақ ғұлама болды. 
Ол кемi он бес жыл ой, қыр, тау-тасты 
кезiп, бүкiл ғұмырын ғылымға арнаған 
қазақтың ұлы перзентi, жан-жақты 
дарынды, әйгiлi музыка зерттеушi 
Затаевичке туған халқының небiр iн-
жу-маржан әндерiн жаздырған Қаныш 
Имантайұлы Сәтпаев едi. Неге бiреу? 
Қазақ КСР Ғылым академиясының 
академиктерi қайда едi дейсiң бе? 
Жөн. Бiрақ, солай. Қазақта академик 
бiреу едi. Жылдар өткенде екеу бол-
ды. Екiншiсi – Асқар Қонаев. Ол КСРО 
Ғылым академиясының толық мүшесi 
боп сайланды. Қазақта академик екеу 
деп сондықтан айтып отырмыз. Себебi, 
кеңестiк кезде КСРО Ғылым академия-
сының толық мүшелерi ғана академик 
деп аталатын. Өз республикамызда 
академик емес, ресми түрде Қазақ КСР 
Ғылым академиясының академигi (мү-
ше-корреспондентi) делiнетiн. Оларды 
академик деуге болмайтын. Осы күнде 
қалай, ол ереже сақтала ма, сақталмай 
ма, Қазақстан Ұлттық ғылым акаде-
миясының мүшелерi ғана академик 
делiне ме, әлде, ғайыптан пайда бола 

салған жасанды академия мүшелерiнiң 
бәрi академик пе, бiр Алла бiледi. Сон-
да да бiр ереже болса керек (деп ой-
лаймыз), болмаса, наны пәтiр. Бiткен-
бай-жiскенбай академиктер (құрттай 
емес) жолбарыстай көбейiп, құжынай 
берсiн.

Қош, бұларды неге айтып отыр-
мыз? Егер бүгiнгi сан жетпес «акаде-
мик-ғалымдар» бiреуге-бiреу – сый-
лағандықтан – диссертация жазып 
беру есебiнен өсiп-өнiп жатқандықтан 
ба? Олай болмаса ше? «Бiреуге-бiреу 
диссертация жазып беру» дедiк пе? 
Сондай бар ма өзi, мүмкiн бе? О, бар 
болғанда қандай?! Мүмкiн болғанда 
қандай!? Ұзақ жылдар аңғармай келiп-
пiз, иланбай келiппiз. Сонда бiреу ге-
бiреу диссертацияны шынымен-ақ 
сыйлайтындықтан жазып бере ме не-
месе ақы ала ма дейсiз бе? Мiне, бұл 
жөнiнде ештеңе дей алмаймыз. Өйт-
кенi, ешкiмнiң алыс-берiсiн көзбен 
көрiп, қолмен ұстаған жоқпыз. Бiрақ,  
өзгелердiң еңбегiнен (жиендiк жасап) 
жұлып-жұлқып, ұрлап-жырлап дис-
сертация қорғағыш сайдың тасындай 
сабаздардың аз емесiн сен тұрмақ, шет 
елге қашып кеткен (қалталы) қазақтар 
да бiледi. Бiз де бiле бастадық. Ептеп… 
болса да…

Ептеп болғанда, осы таяуда облыс 
орталығындағы университетте дәрiс 
беретiн (ертеден таныс) профессор те-
лефон соғып:

– Саған қолқа салғалы отырмын, – 
десiн әй-шәй жоқ. – Бас тартпайтын 
шығарсың. Мұндайдан ақылы ауысқан 
адам ғана бас тартады. Таяуда бастығы-
мыз маған екi бiрдей талапкердi iзде-
нушi етiп алды да, қайтсең де ғылым 
кандидаты ет дедi. Сол сәл қиын боп 
тұр…

– Неге қиын? Бұған дейiн талай 
кандидат тәрбиелеген жоқ па едiң?

– Солайы солай. Бiрақ, оларда 
аздап болса да түйсiк болатын. 
 Мы налар...

– Мыналарың кiм?
– Әлгi iзденушiлер де. Екеуi де 

кәсiпкер…
– Е, ол жақсы емес пе?
– Жақсы болғанда, ғылымнан 

түртпейдi ғой.
– Өздерiңде iстей ме?
– Гәп сонда. Екеуi де басқа жақта 

iстейдi.
– Сонда қалай?
– Оларға адам керек.
– Қандай адам?
– Жазып беретiн.
– Не жазып беретiн, диссертация 

ма?
– Ендi сол да, басқа не болады?
– Таппайсың ба? – дедiм бiрден 

тiксiнiп қалғанымды бiлдiрмей.
– Айтсам, соны сен ендi былай… 

екеуiн де өзiң алсаң қайтедi деймiн 
де… екеуiнiң де тақырыбы саған та-
ныс, жаңғақтай шағасың. Қаржыдан 
қам жеме. Қанша десең де бередi, бүгiн 
алсаң да дайын.

– Екеуiн деймiсiң? Бiр адамға көп 
емес пе?

– Көп емес, не тұрады, тәйiрi?
– Мерзiмi қашан?
– Бiреуi тоқсан, бiреуi жүз бет болса 

жарайды. Мерзiмi бiр жыл, келесi жылы 
осы уақытта бiтiрсең болды.

– Тоқта, тоқта, олардың ғылыми 
жетекшiсi кiм болады сонда?

– Бiлiп тұрып сұрайсың, ә? Мен, 
әрине.

– Жараған! Құттықтаймын.
– Келiстiк пе? Олар қашан барсын?
– Асықпа, – дедiм алабұртқан ағай-

ынның пәпiгiн бiрден басып тастауға 
обалсынып. – Бiр күн мұрсат бер, ой-
ланайын. Ертең хабарлас.

– Ертең дейтiн не бар? Айттым 
ғой, қанша сұрасаң бередi деп. Екеуi 
де шылқыған бай, бiлдiң бе? Ә, мейлi, 
ертең болса ертең…

Ертеңiне айтқаным: «Қуыршақ ға-
лым жасауға үлес қоспаймын, құлқым 
жоқ», – болды.

Ал, қазiргi қаптаған академиктерге 
келсек, алдарынан жарылқасын. 

Зәкiр АСАБАЕВ.

Малайсары 1708 жылдары 
Сырдың бойында Түркістан 
атырабында туып, кейін 
Арқаға көшкен. Әкесі түйені 
көтерген, жолбарысты жа-
лаң қолымен жарып өлтіретін 
Тоқтауыл батыр. Малайса-
рының шешесі қалмақтың 
атақты нояндарының қызы.

Малайсарыға қатысты 
деректерді Мәшһүр Жүсіп 
және басқа да  ел аузын-
дағы шежірешінің айтуына 
қарағанда: «Осы Малайсары 
өз заманында епетейсіз ірі, 
дөкей батырдың бірі есепті 
болған» – деп суреттейді. 
Одан әрі былай деп жазылған:

«Малайсары... баласы 
Тілеу қабылды қалмаққа ақ 
үйліге бермек болып, ақ мыл-
тықтың аузын жаласып, 
анттасып қайтқан екен. Со-
нан үйіне келіп жаңа «үһ» деп 
демін алып отырған үстіне 
қалмаққа қосын жасап, ту 
тігіп Абылай хан келіп қа-
лыпты.

– Отырма, атқа мін, жүр! 
– дейді ғой. 

Малайсары:

– Мені қой, мен бармай-
мын, қалмақпен жауласпай-
мын деп, ақ мылтықтың 
аузын жаласып, анттасып 
қайтқан едім. Антқа ұшырап 
қалармын, – дейді.

– Қалмақ шіркіннің анты 
не қылар дейсің, жүресің, бар-
масаң болмайды,– деп еркіне 

қоймай ертіп алып, аттанып 
қалмаққа барған екен. Бар-
са қалмақ күнбұрын естіп, 
күтініп, дүние-дүние болғалы, 
жер-су болғалы жау беттеп 
бұзып кіріп ала алмайтұғын 
бір берік қорғандары болады 
екен. Тас түйін болып бәрі 
соған қамалған екен. Сонда 
Абылай хан төрт батырды 
жіберіпті, қорғанды айналып, 
болжап келіңдер, бұзып кірер 
жері бар ма екен деп. Сонда 
Уақ Сары, Баян жоғары өтіп, 
қорғанның үстінен үңіліп іші-

не қарай бергенде дулыға-
ның қақ маңдайынан оқ тиіп, 
дулығаның артына қарай, 
қайқайып қалғанын қалмақ 
мергендері көріп, жығылды 
ғой деп қорғанның үстіне 
шығыпты. Көре сала батыр-
лар жалт беріп қашқанда 

артынан оқты жаңбырдай 
жаудырыпты. Сонда Абылай: 

– Бір қанды ауыз мыл-
тықтың аузы Малайсарыға 
дөп келді-ау, Құдай-ай, сақтай 
гөр дегенше болмай, Малай-
сарының сауытының жыр-
тық жиегінен оқ тиген екен, 
жөремелете сол қалмақ үш 
атыпты. 

Абылай хан: «Малайсары 
аман емес, аты кирелеңдеп 
қалды», депті. Айтса айт-
қандай, Малайсарының белін 
оқ қиратып тастаған екен. 
Қосына алып келіп түсіріп, 

жатқызыпты. Абылай:
– Өзге тамақты бұған 

бере беріңдер. Жалғыз-ақ ескі 
қатқан сүр ет бермеңдер, 
ішегі аман екен. Қатқан сүр 
ет берсеңдер ішегі жырты-
лады, онан соң үйірге қосыл-

майды, — депті. Малайсары-
ны бақыршысы бағып, қоста 
жата береді, өзгесі күнде ат-
танып қорғанға бара береді.

Қалмақ қорғанда қама-
лып жатыр, бұлар елсіз-күн-
сіз далада қамалып жатыр. 
Түс те бірін, кешке бірін сой-
ып тұратұғын қой-қозы бар 
ма? Малайсары бақыршысын 
шақырып:

– Қызыл турам етке 
тісімді тигізбесең, басыңды 
шауып тастаймын, – деп 
қаһарланыпты. «Ала қоржын 
қайда, алып кел, соның түбі-
нен қызыл турам ет табыл-

маса, менің құрығаным ғой, 
қарам суалғаны ғой!» – деген 
соң, бақыршы ала қоржынды 
алып келіп, ақтарып қараса, 
бір қазы жатыр екен. Орта-
сынан тұтамдап кестіріп 
алып, астырып жепті.

Абылай хан келген соң 
көрсе, Малайсарының түрі 
бұзылып, келіспей қалғанын 
байқап, сүр ет бердіңдер ме 
дегенде бақыршы:

– Қазының ортасын беріп 
едік, – депті. Хан:

– Енді болмады, жалғыз-
ақ ілініп тұрғандағы ішектің 
бүтіндігі, әй, қап әттеген-ай, 
келіспеді-ау, – депті. Сонда 
Малайсары батыр:

– Әзірейіл, шіркін, бұл қай-
да жүр өзі дей беруші едім. 
Сөйтсем, ала қоржынның 
түбінде бұғып жата берген 
екен. Сөйтіп, амалын тауып, 
айласын асырып алмаса, біз-
дей кісіге бадырайып тура ке-
луге оған да жан керек қой, – 
деген екен. Сол сапарда демі 
таусылып, сүйегін елге алып 
келіп қойыпты». 

(Баспасөзден)

ҚУЫРШАҚТАР
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ЌР Президенті – Елбасы
Н.Є.Назарбаевтыњ тікелей
тапсырмасымен 2011-2020
жылдарѓа арналѓан "Аќ
б±лаќ" мемлекеттік
баѓдарламасыныњ ќолѓа
алынуы еліміздегі су
мєселесін т‰бегейлі
шешудіњ бірден-бір жолы.
Яѓни, ондаѓы басты
маќсат – еліміздіњ
аймаќтарындаѓы елді
мекендерді таза ауыз
сумен ќамтамасыз ету
болып табылады.

Аталѓан жобаны ж‰зеге
асыру аясында Сарыкμл ауданы
орталыѓына сапалы ауыз су
тартудыњ биыл соњѓы кезењі
басталды.

Б±л туралы жан-жаќты аќпарат алу ‰шін
аудандыќ ќ±рылыс жєне сєулет бμлімініњ
басшысы Мењдібек Исмаѓ±ловтан с±раѓан
едік:

– "Аќ б±лаќ" мемлекеттік баѓдарлама-
сын іске асыру шењберінде 2013 жылдан
бері Сарыкμл ауданы, Сарыкμл кенті су
ќ±бырын тарту желілерін ќайта жањѓырту-
ќолѓа алынѓан болатын. Содан бергі тын-
дырымды тірліктердіњ нєтижесінде орта-
лыќтыњ 85 пайызы сапалы ауыз сумен
ќамтылды. Биыл да ќыруар ж±мыстарды
ойдаѓыдай орындаймыз деген сенімдеміз.
Ол ‰шін республикалыќ бюджеттен 919
млн. 753,7 мыњ тењге бμлінді, – дейді ол μз

сμзінде.
Мењдібек Жармаѓамбет±лыныњ айту-

ынша, бμлінген ќаржыѓа алдаѓы уаќыттар-
да мынадай ж±мыстар атќарылмаќ: μњірде
35,9 км магистралдыќ жєне сервистік су
ќ±быры тμселіп, №2 таза су резервуары
(2 резервуардыњ єрќайсысы 250 текше
метрден) кешенін ќайта жањѓырту ісі
аяќталмаќ. Сондай-аќ, №2 су сорѓыш стан-
циясын ќайта жањѓырту ж±мысы ж‰ргізіліп,
№2 таза су резервуарына ќаќпаќ жабы-
лып, ќоршалып, мањына асфальт тμселіп
жєне абаттандырылмаќ.

Б‰гінде б±л баѓыттаѓы ж±мыстар баста-
лып та кетті. Яѓни, аѓымдаѓы жылдыњ ма-

мыр айыныњ екінші онк‰ндігінен бастап,
бас мердігер "Ерлан Компаниясы" ЖШС
мен ќосалќы мердігер "¦лан"  МКК ќ±ры-
лыс-монтаждау ж±мыстарын орындауѓа
кірісті. Ќазіргі уаќытта ќ±рылыс-монтаж
ж±мыстарымен 6 бригада айналысуда.
Айталыќ, "Ерлан Компаниясы" ЖШС-ніњ
екі бригадасы су ќ±бырын тартуѓа ж±мыл-
дырылса, ал біреуі №2 таза су резервуа-
рын ќайта жањѓыртуѓа, таѓы біреуі т±тыну-
шыларѓа су ќ±быры желілерін ќосуѓа
кіріскен. Сондай-аќ, "¦лан" МКК-ныњ екі
бригадасы  су ќ±бырын жєне т±тынушы-
ларѓа су ќ±быры желілерін тартуды ќолѓа
алды.

Айтпаќшы, к‰рделі жμндеу ж±мыстар
ж‰ргізіліп жатќан таза су резервуарыныњ
басына арнайы барѓанымызда, "Ерлан
Компаниясы" ЖШС бас директорыныњ
орынбасары Сєбит Жайлаубаевты жо-
лыќтырдыќ.

– Сарыкμл ауданында ауыз су тарту
ж±мыстары басталѓалы басы-ќасында-
мын. Барлыќ істер меніњ жіті баќылауым-
да. Атќарылып жатќан ж±мыстар халыќ
игілігі ‰шін. Сондыќтан, μз міндетімізді
мінсіз атќаруѓа тырысамыз. Биыл да жыл-
даѓы ќарќынмен ж±мысымызды жалѓасты-
рып жєне аяќтайтын боламыз.

Былтыр, біз, осы жерде 1500 текше
метрлік жања су ќоймасын салдыќ. Б‰гінде
іске  ќосуѓа дайын т±р. Электр желісі жал-
ѓанып, трансформатор орнатылды. Ќазір
ескі су ќоймасын жањартып жатырмыз. Б±л
жерде 15 адам ењбек етуде. Ішкі ж±мыста-
рын болып ќалдыќ. Астындаѓы ќ±бырла-
рын да кіргіздік, сыртындаѓылары ќалды.
Єуелі, осы ескісін єбден болѓан соњ жања-
сымен бірге сусорѓышќа жалѓаймыз. Со-
сын халыќќа су беріледі, – дейді  Сєбит
Ѓалымжан±лы.

Айта кеткен жμн, б±л серіктестік єр жыл
сайын μзіне  ж‰ктелген ж±мыстарды аса
жауапкершілікпен атќарып келеді. Онда
бас-аяѓы 60 шаќты адам ењбек етеді.
Соныњ ішінде сарыкμлдіктер де бар.

Игорь Дорошев, ж±мысшы:
"Б±л жерде істейтін ж±мыс жетерлік.

Сондыќтан, аса ыжаћаттылыќпен кірісіп,
бар к‰ш-жігеріњді ж±мсауыњ керек. Єйтпе-
се, μндіріп ештење істей алмайсыњ. ¤з
басым б±л жерде ќосалќы ж±мысшы бол-
ѓандыќтан, кез-келген ж±мыстарды
істей беремін. Осы ж±мысым μзіме ±най-
ды. Жалаќысы да жаќсы".

Николай Пак, сылаќшы:
"Мен, ќазір, сусорѓыш станциясыныњ

сыртын сылап жатырмын. Кμлеммен
ж±мыс істеймін. Ж±мысќа кіргеніме ек-‰ш
к‰н болды. Біраќ, сылаќ саласында 4-5
жылдан бері ењбек етіп ж‰ргендіктен, μз
ісімді ойдаѓыдай атќарудамын. Сондыќ-
тан, басшылыќ тарапынан берілген тап-
сырманы межелі уаќытта аяќтаймын де-
ген ‰міттемін".

Айта кеткен жμн,"Аќ б±лаќ" баѓдарла-
масы шењберінде μњірде су ќ±бырын тар-
ту ќ±рылысы басталѓаннан бері 106,5

шаќырым су ќ±-
быры тμселіп,
оныњ ішінде
42,4 км магист-
ралдыќ, 64,1
шаќырым сер-
вистік  жолќ±-
быр жєне 821
ќ±дыќ орнатыл-
ды. 2540 т±ты-
нушы (немесе
91,4%) су ќ±бы-
рыныњ ќызыѓын
кμре бастады.
Ал, μткен жыл-
дыњ μзінде жос-
парѓа сай 684
млн. 106 мыњ
тењге игеріліп,
35,0 шаќырым
су ќ±быры тμ-
селді. Соныњ ішінде 9,2 шаќырым магист-
ралдыќ жєне 25,8 шаќырым сервистік су
ќ±быры тартылып, 282 ќ±дыќ орнатылды.
Сондай-аќ, 3 таза су ќоймасына к‰рделі
жμндеу ж±мыстары ж‰ргізілді (1 данасы –
1000 текше метр, 2 данасы – 500 текше
метр). Ал, №1 таза су ќоймасында
кμріктендіру, жарыќтандыру жєне ќоршау
ж±мыстары орындалды.Бас-аяѓы 490
т±тынушы суѓа ќосылды. Б±ѓан сарыкμлдік
т±рѓындар дєн риза.

Мєселен, былтыр ‰йіне су тартылѓан
сарыкμлдік Єбдіхалыќтар отбасы ауыз
судыњ мєселесінен біржола ќ±тылды.
Б‰гінде тіршілік кμзініњ шапаѓатын кμріп

отыр. Отанасы – Дамира Єбдіхалыќова
μткен жылы ‰йіне су μткізілгенін айтып,
ќуанышын бізбен бμлісті. Баѓдарлама ту-
ралы айтар ойы да бар екен...

– Еліміздегі халыќтыњ игілігі ‰шін ар-

"АЌ Б¦ЛАЌ"

найы ойластырылѓан баѓдалама аясын-
да тартылѓан су ќ±быры ауыл халќы ‰шін
орасан зор ќуаныш. Себебі, біздер был-
тырѓа дейін су мєселесін сезініп, азабын
тартып келдік. Тек ‰йімізге су кіріп, ќолы-
мызды жылы суѓа малып отырмыз. Б±рын
‰йге, моншаѓа су тасу керек болатын, киім-
кешек жуѓанда да ќиналатынмын. Єрине,
б±л да ‰лкен мєселе ѓой. Ал, енді, міне, ол
ќиындыќтардан біржола арылдыќ. Ќала-
ѓан уаќытта ќалаѓанымызша суды пайда-
лана аламыз. Біз секілді єр отбасын таза
ауыз сумен ќамтамасыз етіп отырѓан "Аќ
б±лаќ" баѓдарламасы барлыќ сусыз отыр-
ѓан аѓайынѓа ќуаныш сыйласын! Осы
ж±мыстыњ басы-ќасында ж‰ргендердіњ
бєрініњ дені сау болсын, ењбектері Алла-
дан ќайтсын! ¤з басым осындай мемле-
кеттік жобаны ойлап тапќандар мен оны
іске асырып, халыќќа кμмектесіп жатќан-
дарѓа аналыќ ризашылыѓымды білді-
ремін, – дейді кμп балалы жерлесіміз.

Айтпаќшы, су ќ±бырын тарту ж±мыста-
рын аралау барысында таѓы бір т±рѓын-
мен тілдесіп кμрген едік. Ол кісініњ аты-
жμні – Маржанк‰л Тайжанова. Кμп жыл-
дан бері су мєселесі алањдатып келеді.
Олар ауыз суды суаѓардан тасиды. Ќыста
шанамен, ал жазда арбамен єбігерге
т‰седі. Алайда, биыл μз ‰йіне су тартыла-
тындыѓын естіп, тμбесі кμкке екі елі жет-
пей отыр. Биыл осы ќуанышќа кене-
летіндігін ол μзі єрине,  "Аќ б±лаќ" мемле-
кеттік баѓдарламасыныњ арќасы деп са-
найды. Себебі, б±л баѓдарлама игілігініњ
нєтижесінде б±рын тіршілік нєрін тасып
ішетін т±рѓындар б±л машаќаттан алањ-
сыз ќ±тылды. Б±йырса, Маржанк‰л апа
т±ратын "Абай" кμшесініњ т±рѓындары да
сондай жєйтті басынан кешірмек.

Жалпы, Сарыкμл кентіне су ќ±бырын
тарту желілерін ќайта жањѓыртудыњ соњѓы
кезењі жобасын аяќтау 2016 жылдыњ ќазан
айына жоспарланып отыр. Нысан ќара-
ша айында пайдаланылуѓа тапсырылмаќ.

Сарыкμл ауданы.

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

Сєбит Жайлаубаев, бас директордыњ орынбасары Николай Пак, сылаќшы

Мењдібек Исмаѓ±лов, аудандыќ
ќ±рылыс жєне сєулет бμлімініњ

басшысы

Александр Ефимов

Игорь Дорошев, ж±мысшы
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тын. Бізден басќа ќай халыќ жеті
атаѓа дейін ќыз алмайды? Біз
ѓана. Алаш аруаќќа, рухќа бас
иген. Ата-баба, ерлер мен
оѓыландарѓа ‰лкен-‰лкен зєулім
там салады. Мєњгілік белгі орна-
тады, 40-50 жыл μткен аруаќты
еске алып, мал сойып, атыр-кμпір
ас береді. Ол тек бізде, ќазаќта,
ќанымызда.

Содан да болар, б‰гінгі ±рпаќ-
тар аталарына белгі орнатады.
Айталыќ, Мењдіќарада Т±рсын-
байѓа, Ќостанайда Ќобыланды
ескерткіші ашылды. Б±л зањды-
лыќ т‰сінікті де ќасиетті бола бе-
реді.

Ал, енді Мањдай батырдыњ кім
екені, оныњ атын неге мешітке
берілгені, оныњ неге тарихтан
шыѓып, Н±ржан Наушабаевпен
ќайда т±рѓаны кμпшілікке єлі
беймєлім, белгісіз. Ендеше атаќ-
ты Абылайханныњ  шешуші
Ањыраќай ±рысында ќалыњ
ќыпшаќ ќолын басќарѓан Тоќтар-
бай±лы Ќобыландыдан тараѓан
Байм±раттыњ Деріпсалы мен
Байдєулеттіњ Мањдай батыры би
болѓан. Деріпсалы μз денесіне
сєйкес μсіп т±рѓан ќайыњды та-
лымен ж±лып алып, сілкігенде,
жауды оњды-солды жайпап оты-
ратын болыпты. Сол айќастан
кейін Абылай хан батырларын
санаса Деріпсалды жоќ екен.
Сонда ол сарбаздарына тез ба-
рып, Деріпсалдыны тауып єкеліњ-
дер деп жіберсе, ол батыр ќырыл-
ѓан жоњѓарлар тобыныњ арасы-
нан  ыњырсып жатыр екен. Басын
кμтеріп, су беріп есін жинар-жи-
мастан Деріпсалды батыр, енді
белімді шешіњдер, онда оралѓан
жау туын санањдар дегенде, бе-
лінен он жеті ту шыќќан екен
дейді. Сонда т±рып Деріпсалды:
"Єттеген-ай, жиырмаѓа жеткіземін
деп едім, жетпепті-ай" деген
екен.  Жоњѓарлар Деріпсалдыны
тірідей ала алмайтынын біліп,
садаќ оѓын улап атќан. Сонда
батыр бірнеше уаќыттан кейін
ќансырап ќ±лаѓан.  Сол Деріп-
салды бабамыз еліме жетемін
деп, с‰йегімді туѓан жерге ќойѓы-
замын деп келе жатќан Балхаш
кμлінен тегіске ќарай, ќазіргі
Ќараѓанды ќара жолынан 200
шаќырымда ќаза болѓан екен.
Ќазір оны μзге рудыњ ±лдары
біздіњ атамыз деп иеленіп, белгі
ќойыпты.

Ал, Мањдай батыр Абылай хан
алдында Деріпсалдымен тізер-
лес болѓан, хан Деріпсалдыны
ќалай сыйласа, Мањдай батыр-
ды да тењ кμріп, μзініњ сенімді
ќолбасшысы, тірекшім деп сана-
ѓан. Ханныњ Мањдаймен ќ±рбы-
лас болѓаныныњ бір белгісі есте
ќалѓан. Федоров ауданында "Кењ-
арал" деген μњір бар. Ол табиѓа-
ты μте бай, с±лу жер, ќара топы-
раѓы ќ±нарлы, астыќ μте бітік
μседі, біздіњ кењ де байтаќ облы-
сымызда бидай μнімдеріне
бірінші ‰ш шаруашылыќтыњ ба-
сынан кμрінеді. Елімізге аянбай
таза ќызмет еткен Дінм±хамед
Ќонаев, Байкен Єшімовті ќасына
алып жылма-жыл ‰зіліссіз осы
жерге келіп,  далада А.М.Бородин
‰шеуі кеуде толтыра демалып,
μскен бидайѓа кμздері тоймай,
ризашылыѓын білдіріп,  рахметін
айтатын. Сол жерде Абылай ке-
зінде Арал би деген кєсіпкер бо-
лыпты, ‰ш ж‰з жылќы μсірген
екен. ¤зі егде бола бастаѓан ша-
ѓында осы жылќыны сатып п±л
ќылып, ќасына 40 жігіт ертіп,
Т‰ркімен елініњ Ахалтеке деген
асыл т±ќымды, таза ќанды, μте

с±лу ж‰йрік жылќысын єкеледі.
Сол жылќыны Абылай хан
нμкерлері, ханѓа да, байѓа да,
айтпастан б±л жылќы ханѓа
лайыќ мал екен деп, кμршілес
отырѓан Мањдай батырѓа келеді.
Оныњ алдында Абылай хан Мањ-
дай батырѓа ел бірлігін ныѓайту-
ды, жаудан елді азат еткен сіњген
ењбегі, ерлігі ‰шін ќазіргі Аќсу
елінен тμменгі μзен алќабын со-
нау "‰й" μзеніне дейін сыйѓа тарт-
ќан екен. Сол уаќытта Аралбай
Мањдайѓа келіп, ханѓа барып,
Ахалтеке жылќысыныњ м±њын
айтып, тілек етеді. Мањдай батыр
кμп ойланып, араѓа біраз уаќыт
салып, атќа мінеді. Кμкшедегі
хан ордасыныњ  μзіндік ереже-
лері болады. Ордаѓа жаќындап,
екі шаќырымдай ќалѓанда келу-
шілер аттарын тастап, жаяу келу
керек. Ал Мањдай  батыр ат-
пен шапќан бетімен хан шайќа-
сына келіп тоќтайды да, хан ор-
дасы есігін айќара ашып, боса-
ѓада т±рады.  Шатыр ішіне дала-
ныњ желін кіргізіп т±рып, оларды
ханѓа иіліп тізе б‰гіп, сєлем бергі-
зеді. Сонда хан "Кімсіњ? Жаќын-
да, т‰ріњді кμрсет" дегенде ѓана
Мањдай екі-‰ш аттаѓан екен. Сон-
да хан орнынан атып т±рып: "Ба-
тырым екенсіњ ѓой" деп, айќара
ќ±шаќтап, тμске тμсін ‰ш рет
ќаѓып, оњ жаѓына отырѓызып,
бірнеше к‰н аса ќ±рметті сый-си-
япат кμрсеткен екен. Сол к‰ні
кешке, хан Мањдайѓа шешін деп,
μзі де шешініп, бір тμсекте ќон-
ѓан екен. Хан батырым деп μз
киімін берген екен. Содан кейін
хан єбзелімен, ертоќымын,
ж‰ген-ноќтасымен т±лпарды
кμлденењ тартќан екен, хан. Екеуі
осы баќыт арамыздаѓы сыйлас-
тыќќа, бауырмалдыќќа ±лассын.
Сеніњ Т‰ркмен Ахалтекењ де
меніњ малымныњ сєні болса, мы-
нау сеніњ кμркіњ болсын деп таѓы
да айќара ќ±шаќтасып, тμс
ќаѓысып ќоштасќан екен.

Сол Мањдай батыр бабамыз-
дыњ с‰йегі Тобыл бойында жа-
тыр, кμрнекті с±лу жерде, μте
алыстан кμрініп т±рады. Тек оѓан
сєйкес басында тиісті белгі жар-
ќырап т±рѓан  жоќ..

Ќолымыздан келмейтін іс жоќ,
ата-бабамыз кењ байтаќ жер сый-
лады, ќоймасы толѓан кен орын-
дарын тастады. Бабамызѓа ±ќсап
сол байлыќты ќорѓай білейік.
Егемендігімізді ешкімге сатпай,
басќаѓа арќа т±тпай, аќша бер
деп жалынбай, μз к‰німізді μзіміз
кμріп,  д‰ниеж‰зілік биікке кμтері-
ле берейік, бауырлар. К‰нбе-к‰н
ќазаќ баласы, ќай жерде болса
да ќазаќстандыќтар – орыс,
неміс, беларус, украин басќалар
Байт±рсынов м‰сінініњ алдында,
Ќобыланды найзасыныњ алдын-
да, Мањдай батыр єруаѓыныњ
алдында ж±мысќа бармас б±рын
Отанымыздыњ єн±ранын орын-
дай, атына саймыз, берікпіз деп
ант етіп, таза оймен, таза ќолмен,
жігерленіп іс істесек,  алѓа басу
ќарќыны  μсер еді, ќазаќ ќоѓамы
μзіне ерекше салт, ѓ±рпымен да-
мыр еді. Солай да болайыќ!

Егер де кімде-кім ата-бабамыз-
дыњ аруаѓына, олардыњ біз ‰шін
сіњірген ењбегіне, кењ- байтаќ да-
ламызѓа жеке борышым бар
екенін кμрсетемін десе, "Саќа-
жан" серіктестігіне хабарлассын.
Кμп ±затпай Мањдай батыр
секілді бабаларымызѓа белгі ор-
натсаќ, н±р ‰стіне н±р.

Баќытжан САЃЫНДЫЌОВ,
зейнеткер.

Ќостанай ќаласы.

Міне, биыл Тєуелсіздігімізге 25
жыл!  ¤з тізгінімізді μзіміз ±стап,
барар жеріміз, басар тауымыз
белгіленіп, ел ќатарына ќосы-
лып, ќазаќ деген атауды, жер
д‰ниеге таныту жолына т‰скені-
мізге ширек ѓасыр. Мєњгілік елдіњ
Елбасы Н±рс±лтан аѓамыз к‰ндіз-
т‰ні шаршамай, шалдыќпай хал-
ќымызды болашаќќа жетелеуде,
табыстан-табысќа жеткізуде,
алынбаѓан белестерді алуда.

Б‰гін біздіњ болашаќќа сенім-
мен ќарайтынымыз кμне тарихы-
мыздыњ терењдігінде. Мыњдаѓан
жыл б±рын кμк бμрініњ ±лдары
атќа мініп, дала шаруашылыѓын
дамытќан, жер мен малдыњ
игілігін халыќќа ќызмет еткізген,
μскен-μнген, баќытты μмір
с‰рген. Біреуі ѓ±н десе, екіншісі
саќ деген, ќыпшаќ империясы
Шыѓыстан Батысќа кењейген,
д‰ниеж‰зінде бірінші болып ше-
берлігін шыњдаѓан, мєдениетін
дамытќан ќазаќтай ауыз єдеби-
етін игерген ел осы к‰нге дейін
жоќтыњ ќасы. Еділ батырымыз
1500 жыл б±рын осы к‰нгі герман
халыќтарын, ќазіргі аѓылшын
жерінде ел т±рмысын ±йымдас-
тыру, мєдениетке елді баулу,
шеберлікке ‰йрету: атќа мініп,
жорыќќа шыѓу, ‰зенгі, ауыздыќ-
ты кμрсету сол батырдыњ баста-
масы болѓан. Ол заман Шыњѓыс-
ханныњ алдында бірнеше ѓасыр
ерте болѓан.

Біз момын емес, керісінше
отанс‰йгіш, жерімізді, г‰лдене
беру ‰шін жан-тєнін аямай арпа-
ласта, ќоян-ќолтыќ к‰ресте μмір
с‰рген елміз. Біздіњ тарихымыз-
дыњ барлыѓын онда айќын
дєлелдер бар екенін б±л к‰ндегі
ќ±рлыќтас-ќолтыќтас заман-
дастарымыз білгісі де, мойын-
даѓысы да келмейді. Бір ѓана
осы заманнан мысал келтірейін.
Жања ѓана егемендік алып, μзіміз
μсірген бидайымызѓа жан-жаќќа
ескі с‰рлеумен сатып жатќан кез
болатын. ¤з алдыма – біз кімнен
кембіз,  кμрсетейін деп, біздіњ на-
нымызды жеп отырѓан  шыѓысы
Новосибирск, батысы Ленинград,
Прибалтика, Єзірбайжан, Т‰ркі-
менстаннан келгендерді  екі к‰н
ќонаќ ќылып, елді аралаттым.
Жайнаѓан жазыќ егін алќабы,
о шетінен б± шетіне кμз жет-
пейтін толыќсыѓан бидай.  Гектар-
лап бидайдыњ сапасын сарап-
тайтын ќ±рал-саймандар самсап
т±р. Сонда барлыѓыныњ бір ауыз-
дан айтќаны: "Біз ќазаќты ќойшы,
малшы, жылќы соњында аќтай
ж‰рген кμшпендідей десек, шы-
нында м±ндай байлыќ біздіњ еш-
ќайсымызда жоќ, ќандай ќазына"
деп тањдайларын ќаќты.

Ал, кешегі заманда ата тегімді
білмеу, ќарањѓылыќпен тењ, на-
мыссыздыќтыњ белгісі, Єлгі
Шыњѓыс Айтматовтыњ мал терісі-
мен адам басын ќаптап, миѓ±ла
ќылатын мєњг‰рттік  сияќты μткен
кез  соѓан ±ќсас болып кете жаз-
дады. Б±л к‰нде ата тегіњді білу,
‰лкенді сыйлау дегеніміз –  ата-
мызды білеміз дегеніміз, оны
с‰йеміз дегеніміз, бауырлас
сезіміміз ќанымызда дегеніміз.
Ќазаќтан басќа ќай халыќ жеті
атасын жаттаѓан. Шыѓыстаѓы
аѓайын батысќа келіп атасын айт-
са оны таниды, біліп, саѓынып
ќарсы алып, сыйлы ќонаѓы бола-

ОЌЫРМАН  ОЙЫ

Белгі орнатсаќ
ТАЃЗЫМ

Ќайран
Ќажи-ай...

Ќажи, ортамыздаѓы асылымыз едіњ,
аќылшымыз едіњ. Азаматтыќты да,
адамгершілікті де, адам мінезіндегі небір асыл
ќасиеттерді де, кісілікті де, кішілікті де сен
сезіп-біліп, бойымызды μлшеп отыратын
‰лгі-μнегеміз едіњ. Бєріміз де саѓан іштей
бауыр тартып отыратын едік, бас ќоса ќалсаќ
бєріміздіњ жанымызды жылытып отыратын
сенде бір ш±ѓылалы шуаќ бар еді.

¦лы сапарѓа
жиналуѓа да ‰л-
гірмей, бас-аяѓы
бір жетініњ ішінде
аттанып кете бар-
дыњ. Жыл μтті,
єлі оралѓан жоќ-
сыњ. Оралмайты-
ныњды біле т±р-
саќ та, келетін-
дей кμрінесіњ,
кμњіл кμнбейді,
ќалай оны кμнді-
рерсіњ! Ќашан да
бізбен біргесіњ
деген осы шыѓар!
Енді тек сеніњ ру-
хыњмен сμйлесіп
отырудан басќа
не ќалды...

Ќажи, сен ‰л-
кен μмір жолын
кештіњ, ел бас-
ќардыњ, халќыњ-
ныњ єлеуметтік-
мєдени, идеоло-
гиялыќ тыныс-
тіршілігіне жетекшілік еттіњ, Торѓай-Ќостанай халыќ шаруа-
шылыѓыныњ μсіп-μркендеуіне елеулі ‰лесіњді ќостыњ. Аудан-
дыќ партия комитетініњ бірінші хатшысы, аудандыќ атќару
комитетініњ тμраѓасы ќызметтерін атќарѓан ±заќ жылдарыњ
осыѓан дєлел.

Єдетте, ќызметінен босаѓан  басшыныњ ел ішінде ќадірлі,
сыйлы болып ќалуы екіталай. Ал, Ќажи, сеніњ беделіњ ќайта
арта т‰сті. Халыќ хан кμтеріп отырды. Ќоѓамдыќ  ж±мыс-
тарѓа да белсене атсалыстыњ. Єсіресе, жастар тєрбиесіне
кμп ењбек сіњірдіњ. Жастармен кезедесіп, Отанды с‰юге,
±лттыњ тілі мен єдет-ѓ±рпына адал болуѓа баулыдыњ.

¦лы Отан соѓысы ардагері ретінде облыстыќ ардагерлер
кењесі президиумыныњ м‰шелігіне талай сайланып, облыс
атынан Астана, Алматы, Мєскеу ќалаларында μткен ¦лы
Жењіс шеруі салтанаттарына ќатыстыњ. Шын мєнінде, "Ќажи
Ќ±снет±лы Маманов мемлекет жєне ќоѓам ќайраткері" деу-
ге лайыќ едіњ.

Соњѓы бір жылдарда екеуміз бір ойѓа келген едік ќой. "Ќаќа,
газет арќылы бір-бірімізге хат жазысып, (Шерхан мен Камал-
дыњ ізімен) ќоѓамдыќ ой тастап, пікір алыссаќ ќалай бола-
ды? ¦рпаќќа атадан ќалѓан аталы сμз айту абыройлы іс емес
пе?" – деп едіњ.  Мен б±л сμзіњді маќ±л кμрдім. Уаќыт тоќтай
ма, зымырап μтіп жатты. Біз ол кезде ќос "ќаламныњ" бірі
сынып т‰сетінін білдік пе?

Б‰гінгі ќоѓамда болып жатќан жайлар бізді жайбараќат ќал-
дырмаѓан болар еді. Кешегі ¦лы Отан соѓысында туѓан
жердіњ тоќымдайын да жауѓа бергеніміз жоќ. Сол ‰шін ќан
кештік, тер тμктік, жан бердік. Боздаќтарымыздыњ ќаншасы-
на туѓан жердіњ бір уыс топыраѓы б±йырмады. Б‰гінде сол
жерді сату-сатпау ќызу єњгімеге айналды. Туѓан жері ‰шін
жанын пида еткен боздаќтар б±ѓан не дер еді?..

Сеніњ рухыња жазѓан, Ќажи, б±л меніњ бірінші хатым.
Жатќан жеріњ жарыќ, н±рлы, жайлы болсын! Аруаѓыњ ±рпа-
ѓыњды желеп-жебеп ж‰рсін!

Ќасымхан АЛДАБЕРГЕН¦ЛЫ.
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Қыдырбек 
 ҚИЫСХАНҰЛЫ

94 жылдық тарихы бар га-
зетімізде небір майталмандар 
қызмет етті. Алдыңғы буын 
ағалар арасында, әсіресе, Ұлы 
Отан соғысы жылдарында елін-
жерін қорғап, кейін қолындағы 
қаруын қаламға айырбастаған 
майдангер журналистер аз 
емес. Осындай қара сөздің қас 
шеберлерінің бірі – газеттің 
«Большевиктік жол» аталып 
тұрған дәуірде облыстық пар-
тия комитетінің нұсқауымен 
қара шаңыраққа жауапты хат-
шы қызметін атқаруға келген 
Сейіт Әбдібековтің есімін қалай 
дәріптесек те, асыра айтқандық 
болмас.

Сейіт Әбдібекұлы редак-
цияға 1948 жылы келген екен. 
Кейінірек, бас редактордың 
орынбасары бола жүріп, 1955-
1963 жылдар аралығында «Ком-
мунизм жолы» болып өзгерген 
газетке жетекшілік етіпті. Жыл 
өткен сайын Сейіт Әбдібекұлы-
ның көзін көрген, замандаста-
рының, оқырмандарының қата-
ры сиреп барады. Сол себепті, 
аға буын әріптесіміздің жасаған 
еңбегін, өнегесін кейінгі ұрпақ 
біле жүрсін деген ниетпен тұлға 
жайында аз-кем әңгімелеуді жөн 
көрдік. 

Биыл Сейіт Әбдібековтің 
туғанына 100 жыл толады. Де-
нисов ауданына қарасты Әйет 
ауылында дүниеге келіпті. Арғы 
атасы – ХІХ ғасырда Торғай об-
лысы әскери губернаторының 
көмекшісі қызметін атқарған, 
Шұбар және Домбар болыста-
рын басқарған Бекмұхамет Қар-
пықов. Кеңес үкіметінің орнауы 
бұл әулет үшін нәубет болға-

ны анық, себебі, әкесі Әбдібек 
алапат аштықта көз жұмады. 
Оның алдында ғана бала Сейіт 
анасынан да айырылған екен. 
Жастайынан әжесі Айтоқтың қо-
лында өсіпті.

1933 жылы бес жылдық білім 
алған Сейіт Жітіқарадағы ал-
тын өндіру фабрика-зауыт оқу 
курстарын аяқтап, кен-байыту 
фабрикасында слесарь болып 
жұмыс істейді. Екі жылдан кейін 
Қостанай қаласындағы педаго-
гикалық техникумда жыл жарым 
оқып шығып, 20 жасынан бастап 
Жітіқара ауданында бастауыш 
сыныптарда мұғалімдік қызметін 
бастайды. Кейін Қазақ педаго-
гикалық техникумын жеделдетіп 
оқып шыққасын, Қостанай ауда-
нына мектеп инспекторы болып 
ауысып келеді.

1941 жылы Кеңестік әскер 
қатарына алынған жас жауын-
гер төрт жылғы қан майданды 
басынан өткеріп, Жеңісті қар-
сы алғаннан кейін де Отан ты-
ныштығын күзетуін жалғастыра 
беріпті. Хабаров әскери-саяси 
училищесін бітірген сарбаздың 
әскери шені – лейтенант. Киев 
қаласындағы училищенің танк 
бөлімін тәмамдапты. Әскери 
қызметтен туған өңіріне оралған 
Сейіт Әбдібекұлы партияның 
 саяси жұмыстарын атқара жүріп, 
қара шаңырағымызға келген 
екен. 

Тың игеру науқанының 
еліміздегі, соның ішінде сол-
түстік өлкедегі өңіріміздің қазақ 
тілді басылымына кесір болып 

тигені рас. Партия басшылығы 
солтүстік аймақтардағы облыс-
тық деңгейде шығатын газет-
терді көп көріп, оны өлкелік бір 
ғана газетке біріктіріп тастағаны 
жайында көзі қарақты ағайын 
біледі. Сейіт Әбдібеков осын-
дай кертартпа саясаттың кер-
мегін тартқан жан. Журналистік 
қызметтен облыстық баспасөз 
және кітап саудасына жауапты 
басқарма бастығына ауысады. 
Сейіт Әбдібековтің аталған сала-
ны басқарған тұсында аудандар-
дағы баспахана ісі оңға басады, 
бірқатар аудандарда баспахана 

және редакция ғимараты пайда-
лануға берілген екен. Бұрынғы-
дай қолмен атқарылатын ауыр 
жұмыстар арнайы құрал-жаб-

дықтарға ауыса бастайды. 
Қағаз мәселесі шешімін таба-
ды. Облыстық баспахана жаңа 
қондырғылармен жаңартыла-
ды. Көрнекті тұлғаның есімі бір 
жағынан осындай күрмеуі қиын 
жұмыстардың барлығын мінсіз 
атқарғандығымен белгілі.   

Сейіт Әбдібекұлы бір 
жағынан мемлекет және қоғам 
қайраткері, кезінде облысымыз-
дың партия комитетінің екінші 
хатшысы, республика Министр-
лер Кеңесі төрағасының орын-
басары лауазымдарын атқарған 
Шәңгерей Жәнібековтің ет 
жақын ағасы. Бала жастан 
қиындық көріп өскен Шәңгерей-
ді Сейіт ағасы қамқорлығына 
басып, білім алып шығуына, 
мемлекеттік лауазымды қыз-
меттерді атқарған алғашқы 
қадамдарына дейін мейірімін 
аямапты. Тіпті, Шәкең өмірлік 
серігі Күлбаршын апамызды 
Сейіт ағамыздың шаңырағына 
әкеліп түсіріп, сол үйде тойын 
өткізгенін сағына еске алып оты-
рады.  

Облысымызда ұзақ жыл-
дар баспасөз саласында ең-
бек еткен белгілі журналист 

Н.Дегтерев әріптесі әрі досы 
Сейіт Әбдібекұлының әділ, та-
лапшыл, тура болғанын, көп 
тыңдап, аз сөйлейтінін өзінің 
естелігінде атап өтіпті. Өткен 
ғасырдың елуінші жылдары-
ның аяғында бұқаралық ақпа-
рат құралдары тарихында Жур-
налистер одағын құру науқаны 
басталған кезде Сейіт ағамыз 
өте белсенді атсалысыпты. 
Аудандардан облыстық конфе-
ренцияларға делегаттар сай-
ланып, олардың арасындағы 
үздіктерді республикалық, одан 
әрі бүкілодақтық съезге жіберу 
жұмыстары басталады. «Кеңес 
Одағының форумына мен жасы-
рын дауыс арқылы өтіп кеттім. 
Мұндай жауапты жиынға баруға 
ұсыныс жасаған бірден-бір адам 
– Сейіт Әбдібекұлы деп топшы-
ладым. Мүмкін ол кісіге менің 
өлеңдерім ұнады ма екен?» 
деп еске алыпты Н.Дегтерев 
«Наследники» атты кітаптағы 
естелігінде.

Сейіт Әбдібеков марапат-
тардан кенде болмаған жан. Ол 
кісінің омырауы Еңбек Қызыл 
Ту ордені, «Германияны жең-
гені үшін», «Ерен еңбегі үшін», 
«Тың жерлерді игергені үшін» 
медальдарына толы. Қазақ 
КСР-інің Құрмет грамотасы мен 
облысымыздың атынан алған 
марапаттары аз емес. Ең басты 
марапаты – өзінің туған халқына 
адал қызмет етіп, ағайын-туға-
нына қадірлі, әріптестеріне 
абыройлы болғандығы. Әрине, 
ондай тұлғалар ұрпақ үшін үлгі 
болып қалары анық.

СУРЕТТЕРДЕ: Сейіт Әбді-
беков; Сейіт Әбдібеков пен 
Шәңгерей Жәнібеков; Алма-
тыда оқып жүрген қостанай-
лық жастар: (отыр ғандар) 
Сейіт Әбдібеков, Жұмағали 
Ысмағұлов, Сафартан Хайда-
ров, (тұрғандар) Хамит Жанса-
рин, Мүсілім Досмағанбетов, 
Қаби Төребеков. 
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Қара шаңырақ құрметтісі
Сейіт Әбдібеков туралы сөз

Торғайдың Шәмшісі атанған 
талантты сазгер, Қазақ 
КСР-інің еңбек сіңірген 
мәдениет қызметкері Болат 
Хамзиннің туған күніне орай 
«Таланттарды іздейміз» атты 
ән байқауы өтті.

Бұл байқаудың жоғары дәрежеде 
өтуіне сазгердің есімімен аталатын 
өнер мектебінің ұжымы мұрындық 
болды. Жыл сайынғы дәстүрге ай-
налған ән байқауы осымен он төртінші 
рет ұйымдастырылып отырғандығын 
айта кеткеніміз абзал. Байқауға  3-15 
жас аралығындағы мектеп оқушыла-
ры қатысып, барлығы 17 үміткер  кие лі 
сахнада өнер көрсетті. Байқаудың ере-
жесі бойынша үміткерлер сазгердің 

бір әнін және өз қалауларымен басқа 
да сазгерлердің патриоттық әндерін 
әуе летіп шырқады. Байқау барысын-
да ән ырғағынан ауытқып, мәтіндерін 
ұмытып жатқан үміткерлерге қарап, 
дайын дықтың аздығын аңғардық. Бұл 
әрине мектеп оқушыларының кінәсі 
емес, ән-күй пәні мұғалімдерінің 
ізденіс терінің жоқтығы. Алдағы уақыт-
та кеткен кемшіліктердің орны толады 
деген сенімдеміз. Тек, сенімге селкеу 
салмаса болғаны. Сонымен, байқаудың 
нәтижесі бойынша 1-орынды  Ғ.Қайыр-
беков атындағы орта мектебінің оқушы-
сы Жангүлім Тынымбай жеңіп алды. 
2-орынды Ш.Уәлиханов атындағы орта 
мектебінің оқушысы Жанерке Кәдірбек 
иеленді. Ал, 3-орынды қанағат тұтқан 
Албарбөгет орта мектебінің оқушысы 

Аружан Сейдахмет келесі ән байқау-
ларында топтан озып, мектебімнің на-
мысын қорғаймын деген сенімін біл-
дірді. Ы.Алтынсарин атындағы орта 
мектебінің оқушысы Әлішер Нұрмұ-
хамбет және Н.Иванов орта мектебінің 
оқушысы Роман Аймет ынталандыру 
сыйлықтарымен марапатталды. Саз-
гердің қызы, Н.Ахметбеков атындағы 
мәдениет үйінің директоры Гүлзат 
Хамзина көрермендердің көзайымына 
айналған Нұрзат Дәркеге, Наргиза Мү-
гілсімге және Мұрат Болатқа ақшалай 
сый-сияпат жасады.

Байқау  үміткерлері мен қазылар 
алқасы естелік суреттерге түсіп, мәре-
сәре болып тарқасты.

Байбатыр  АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы 

Сазгердің құрметіне арналды
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7.00 Тањшолпан. 10.00 М.х. 10.50
"Аяулы арман". 11.45 Айтуѓа оњай...
12.30 Д.ф. "Ќорѓаныс ќуаты". 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.30 Жањалыќтар. 17.50
ЌР Мемлекеттік рєміздері. 18.15 Аг-
робизнес. 18.35 "Ж‰регім сізге ама-
нат". 19.30 Жањалыќтар. 20.20 Ай-
туѓа оњай. 21.05 "Аяулы арман".
22.00 "Келін". 22.50 МузТВ премия-
сы. 22.55 Т‰нгі студияда Н. Ќоянба-
ев. 23.30 Жањалыќтар. 0.20 "Ќыз-
дар". 1.05 "ЌР Ќарулы к‰штерініњ
єскери-тарихи музейі".

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Дерево
жизни". 11.00 Новости. 11.10 Магия
кухни. 11.45 "Таѓдыр тартысы". 12.15
"Ќыз жолы". 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Семейные мелодрамы". 14.10 "Ка-
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта kz.
11.00 Дара жол.  12.30 Дауа. 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.30 Жањалыќтар. 17.55
Б‰гінгі к‰нніњ батырлары. 18.05
Меніњ Ќазаќстаным. 18.35 "Ж‰регім
сізге аманат". 19.30 Жањалыќтар.
20.20 Серпіліс. 21.05 "Аяулы ар-
ман". 22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі сту-
дияда Н. Ќоянбаев. 23.30 Жањалыќ-
тар. 0.15 Спорт.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жеті к‰н. 11.00 Экономкласс.
11.10 Магия кухни. 11.50 "Таѓдыр
тартысы". 12.25 М.с. 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 Т.с. "Семейные мелодра-
мы". 14.10 Т.с. "Катина любовь".
15.00 Новости. 15.15 Т.х. "Аќылдыњ
кілті. ¤мірдастан". 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.15 ¤мір сабаќтары. 17.00
Жањалыќтар. 17.15 Т.с. "След". 17.55

31 мамыр31 мамыр31 мамыр31 мамыр31 мамыр,,,,,
сесесесесейсенбійсенбійсенбійсенбійсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 М.х. 10.50
"Аяулы арман". 11.45 Айтуѓа оњай.
12.30 "Алаш кμсемі - Єлихан". 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.30 Жањалыќтар. 18.10
"Ќ±нанбайдыњ ќуѓын кμрген ±рпаќ-
тары". 18.35 "Ж‰регім сізге аманат".
19.30 Жањалыќтар. 20.20 Айтуѓа
оњай... 21.05 "Аяулы арман". 22.00
"Келін". 22.55 Т‰нгі студияда Н. Ќоян-
баев. 23.30 Жањалыќтар. 0.20
"Ќ±нанбайдыњ ќуѓын кμрген ±рпаќ-
тары". 0.45 "Алаш кμсемі - Алихан".

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Дерево
жизни". 11.00 Новости. 11.10 Магия
кухни. 11.45 "Таѓдыр тартысы". 12.15
Т.х. "Ќыз жолы". 13.00 Жањалыќтар.
13.15 "Семейные мелодрамы". 14.10
"Катина любовь". 15.00 Новости.
15.15 "Аќылдыњ кілті. ¤мірдастан".

Орталыќ Хабар. 19.00 ТВ Бинго.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Д.ф. "BI
GROUP: философия счастья". 21.00
Итоги дня. 21.30 Т.с. "Дерево жиз-
ни". 22.20 "След". 23.00 Бетпе-бет.
23.25 ПреЕвро-2016. Футбол. Румы-
ния- Украина.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа-
аќпарат. 9.30 Келбет. 9.50, 12.20,
13.20, 15.50, 18.50, 22.10, 23.00
Телемаркет. 10.00 Арќа аќпарат.
10.35 Т.с. "Карусель". 11.30 Пер-
вая студия. 12.00 Вызов. 12.30 М.с.
13.00 Жањалыќтар. 13.50 М.ф.
14.00 "Бірінші ханым". 15.00 Д.ф.
"Поэзия єлемі". 15.25 М.с. 16.00
Т.х. "Болашаќ". 16.50 Томпаќ. 17.10
"Сайын даланыњ Аќселеуі". 17.50
Жањалыќтар. 18.10 Даму діњгектері.
18.30 Новости. 19.00 Д.ф. "Мєлім
де беймєлім. Шымкент". 19.30 Тер-
ритория закона. 20.00 Жарќын бей-
не. 20.30 Жањалыќтар. 21.10 Єуен-
дер єлемі. 21.30 Новости. 22.15
"Карусель". 23.10 "Болашаќ". 0.00
Жањалыќтар.

16.00 Жањалыќтар. 16.15 Біздіњ ‰й.
17.00 Новости. 17.15 "След". 18.00
Линия судьбы. 18.35 Т.х. "К‰н саќ-
шылары". 19.10 "Ќыз жолы". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Бюро расследо-
ваний. 21.00 Итоги дня. 21.30 "Де-
рево жизни". 22.20 "След". 23.00
Бетпе-бет. 23.30 Арнайы Хабар. 0.00
Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Аманат. 10.00 Новости.
10.40 "Карусель". 11.30 Первая сту-
дия. 12.00 Третий тайм. 12.30 Дама-
фон. 12.50, 13.20, 15.50, 16.55,
17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Телемар-
кет. 13.00 Жањалыќтар. 13.50 М.ф.
14.00 "Бірінші ханым". 15.00 "Поэзия
єлемі". 15.30 М.с. 16.00 "Болашаќ".
16.50 Томпаќ. 17.10 "¦лттыњ ±йыт-
ќысы". 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Ре-
гион/10. 18.30 Новости. 19.00 Д.ф.
"Мєлім де беймєлім. Шыѓыс Ќазаќ-
стан облысы". 19.30 Первая студия.
20.00 Жарќын бейне. 20.30 Жања-
лыќтар. 21.10 Ќазына. 21.30 Ново-
сти. 22.20 "Карусель". 23.20 "Бола-

шаќ". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 "Жадымыздан μшпесін...".
8.00 Жањалыќтар. 9.00 "Дом с лилия-
ми". 10.00 "Фериха". 11.10 "Жетім
ж‰рек". 13.10 "Седьмая Руна". 15.40
"Бетперде". 17.00 "Стамбул кμшелері".
18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 "20:30". 21.00 "Ѓашыќ жан-
дар". 22.00 "Стамбул кμшелері". 23.00
"Дом с лилиями". 0.00 Новости. 0.30
Жањалыќтар.

7.00 "Тюрки России". 8.10 Ќазаќ-
стан би єлемі. 8.55 ¤мір жолы. 10.00
Ќайырлы к‰н. 11.05 "М±ражай ќ±пия-
лары". 12.10 Д.ф. "Ќ±пиясы ашылѓан
ќазыналар". 13.00 Ќайырлы к‰н. 14.25
Золотая середина. 15.00 "Ќытай та-
биѓаты". 16.00 Секреты музеев. 17.00
"М±ражай ќ±пиялары". 18.00 Легенды
и мифы Оперного. 19.25 Ученый со-
вет. 21.15 Больше, чем любовь. 22.00
Культпоход. 22.10 "Сахна сырлары".
22.40 "Ќозы Кμрпеш - Баян С±лу" спек-

таклі. 0.20 ¤мір. Театр. Кино.

7.00 ТањDem. 7.45 К‰лкі базар. 8.10
No comments. 9.00 Ревю. 9.25 "Деф-
фчонки". 10.00 "Универ". 10.30 "Ин-
терны". 11.00 Однажды в России.
12.00 Комеди вумен. 13.10 Ревю.
13.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.10
Ревю. 16.30 "Кішкентай келін". 17.30
"Бастыќты ќорѓау". 19.00 "Деффчон-
ки". 19.55 Комеди вумен. 20.25 "Уни-
вер". 21.00 "Интерны". 21.30 Однаж-
ды в России. 22.10 Ревю. 22.40 "Кішкен-
тай келін". 23.40 Екі езу. 0.00 Х.ф.
"Гарольд и Кумар уходят в отрыв".

6.30 "Ќ±рбылар". 7.10 Ќыздар
арасында. 8.00 "Ќараг‰л". 9.00 Т.с.
"Полицейский участок". 10.00 Сме-
яться разрешается. 12.30 Жан сы-
рым. 13.10 "1001 т‰н". 15.00 Мои пре-
красные. 16.00 "Полицейский учас-
ток". 17.00 Смеяться разрешается.
19.00 "Ќараг‰л". 20.00 "1001 т‰н".
21.30 Человек-невидимка. 22.30 "Сек-
ретные материалы". 23.30 "Ответный
удар". 0.20 "Темное дитя".
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31 АРНАтина любовь". 15.00 Новости. 15.15
"К‰лєш". 16.00 Жањалыќтар. 16.15
Біздіњ ‰й. 17.00 Новости. 17.15
"След". 17.55 Д.ф. "Табиѓатпен ‰йле-
сімде". 18.20 "К‰н саќшылары". 19.10
"Ќыз жолы". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Бетпе-бет. 21.00 Итоги дня. 21.30
"Дерево жизни". 22.20 "След". 23.30
Жањалыќтар. 0.00 "Сотќа жеткізбей".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Регион/10. 10.00 Новости.
10.40 "Карусель". 11.30 Первая сту-
дия. 12.00, 13.20, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 12.10 М.с.
12.30 Полиглот. Тіл - Т±ѓыр. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 14.00
"Бірінші ханым". 15.00 "Поэзия
єлемі". 15.30 М.ф. 16.00 "Болашаќ".
16.50 Томпаќ. 17.20 "Нар т±лѓа".
17.50 Жањалыќтар. 18.10 Третий
тайм. 18.30 Новости. 19.00 "Абай".
19.30 Бірінші студия. 20.00 Парал-
лели. 20.30 Жањалыќтар. 21.30 Но-
вости. 22.20 "Карусель". 23.05 "Бо-
лашаќ". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Ќалжын-ќоржын. 7.40
К‰лдірген. 8.00 Жањалыќтар. 9.00
"Дом с лилиями". 10.00 "Фериха".
11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10 Т.с. "Меч
2". 14.25 Открытая студия. 15.40
"Бетперде". 17.00 "Стамбул кμше-
лері". 18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"Ѓашыќ жандар". 22.00 "Стамбул
кμшелері". 23.00 "Дом с лилиями".
0.00 Новости. 0.30 Жањалыќтар.

7.00 "Тюрки России". 8.10 Бай-
терек. 9.25 ¦лы дала батырлары.
10.00 Ќайырлы к‰н. 11.05 "М±ра-
жай ќ±пиялары". 12.10 "Ќ±пиясы
ашылѓан ќазыналар". 13.00 Ќайыр-
лы к‰н. 14.40 Секреты музеев.
15.00 "Ежелгі Мысыр ќазыналары".
16.00 Летопись степи. 17.00 "М±ра-
жай ќ±пиялары". 19.00 Егіз ж‰рек.
19.30 Біздіњ Ќазаќстан. 22.00 Культ-
поход. 22.10 Тайны и судьбы ве-
ликих казахов. 23.10 Дала єуені.
23.40 "Тарих тылсымы".

НТК

7.00 Ќалжын-ќоржын. 7.25
К‰лдірген. 7.50 Біздіњ уаќыт. 8.40
Каznet. 9.00 Т.с. "Дом с лилиями".
10.00 Т.с. "Фериха". 11.10 Т.х. "Жетім
ж‰рек". 13.10 Т.с. "Седьмая Руна".
15.00 Избранное за неделю. 15.40
Т.х. "Бетперде". 17.00 Т.х. "Стамбул
кμшелері". 18.00 "Жетім ж‰рек".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
21.00 Т.х. "Ѓашыќ жандар". 22.00
"Стамбул кμшелері". 23.00 "Дом с
лилиями". 0.00 Новости. 0.30 Жања-
лыќтар.

7.00 Д.ф. "Тюрки России". 8.10
Заповедники Казахстана. 9.30 Боль-
ше, чем любовь. 10.00 Ќайырлы к‰н.
11.00 "М±ражай ќ±пиялары". 12.10
Д.ф. "Ќ±пиясы ашылѓан ќазыналар".
13.00 Ќайырлы к‰н. 14.25 Золотая
середина. 15.00 "Ќытай табиѓаты".
16.00 Наше кино. 17.00 "М±ражай
ќ±пиялары". 18.00 ¤мір. Театр. Кино.
19.25 Ученый совет. 21.00 Наш Ка-
захстан. 22.00 Культпоход. 22.10
Музыкальный перформанс. 22.50

Портреты заговорили. 23.40 Д.х. "Та-
рих тылсымы".

7.00 ТањDem. 7.45 К‰лкі базар.
8.10 No comments. 9.00 Ревю. 9.25
"Деффчонки". 10.00 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
12.00 Комеди вумен. 13.10 Ревю.
13.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.10
Ревю. 16.30 "Кішкентай келін". 17.30
"Бастыќты ќорѓау". 19.00 "Деффчон-
ки". 19.55 Комеди вумен. 20.25 "Уни-
вер". 21.00 "Интерны". 21.30 Однаж-
ды в России. 22.10 Ревю. 22.40
"Кішкентай келін". 23.40 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Галоуз Хилл".

6.30 Т.х. "Ќ±рбылар". 7.10 Ќыз-
дар арасында. 8.00 Тойlike. 9.00 Х.ф.
"Он и она". 10.30 Смеяться разреша-
ется. 11.20 К.ф. "Ит пен адам". 13.10
Т.х. "1001 т‰н". 15.00 Вечерний Киев.
15.30 Один в один. 19.00 "Ќараг‰л".
20.00 "1001 т‰н". 21.30 Человек-не-
видимка. 22.30 Т.с. "Секретные ма-
териалы". 23.30 Т.с. "Ответный удар".
0.20 Т.с. "Темное дитя".

КТК

ЕВРАЗИЯ1 маусым1 маусым1 маусым1 маусым1 маусым,,,,,
сєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 М.х. 10.50
"Н±рсєулем-ай!" 11.45 Айтуѓа оњай.
12.30 Музыка мектебі. 13.00 Бірге тањ-
даймыз. 14.10 "Келін". 15.00 Єйел ба-
ќыты. 16.40 "Ж‰регім сізге аманат".
17.30 Жањалыќтар. 17.55 Д.ф. "ЌР
Ќарулы к‰штерініњ єскери-тарихи му-
зейі". 18.15 Келбет. 18.40 "Ж‰регім
сізге аманат". 19.30 Жањалыќтар. 20.00
"Болашаќ энергиясы: ашыќ алањдаѓы
шоу-концерт". 2.00 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Дерево
жизни". 11.00 Новости. 11.10 Магия
кухни. 11.45 "Таѓдыр тартысы". 12.15
"Ќыз жолы". 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Семейные мелодрамы". 14.10 М.с.
15.00 Новости. 15.15 Т.х. "К‰лєш".
16.00 Жањалыќтар. 16.15 Біздіњ ‰й.
17.00 Новости. 17.15 Д.ф. "Малы-
ши". 18.00 Ќайсар жандар. 18.30 "К‰н

саќшылары". 19.05 "Ќыз жолы". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Бетпе-бет. 21.00
Итоги дня. 21.30 "Дерево жизни".
22.20 "След". 23.00 ПреЕвро-2016.
Футбол. Испания - Южная Корея.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Даму діњгектері. 10.00 Но-
вости. 10.50 "Карусель". 11.30 Бірінші
студия. 12.00 М.с. 12.20, 12.50,
13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 12.30 "530:630".
13.00 Жањалыќтар. 13.30 Новости.
14.00 "Бірінші ханым". 15.00 "Поэзия
єлемі". 15.30 М.с. 16.00 "Болашаќ".
16.50 Томпаќ. 17.10 Д.ф. "М±збалаќ
М±ќаѓали". 17.50 Жањалыќтар. 18.10
Арќа єуендері. 18.30 Новости. 19.00
Д.ф. "Абай". 19.30 Первая студия.
20.00 Жарќын бейне. 20.30 Жања-
лыќтар. 21.30 Новости. 22.10 "Кару-
сель". 23.10 "Болашаќ". 0.00 Жања-
лыќтар.

7.00 Ќалжын-ќоржын. 7.40

К‰лдірген. 8.00 Жањалыќтар. 9.00
"Дом с лилиями". 10.00 "Фериха".
11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10 "Седь-
мая Руна". 14.15 Концерт. 15.40 "Бет-
перде".  17.00 "Стамбул кμшелері".
18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 "20:30". 21.00 "Ѓашыќ жан-
дар". 22.00 "Стамбул кμшелері".
23.00 "Дом с лилиями". 23.50 От-
крытая студия. 0.35 Новости. 1.05
Жањалыќтар.

7.00 "Тюрки России". 8.35 ¤мір
жолы. 9.20 Егіз ж‰рек. 10.00 Ќайыр-
лы к‰н. 11.05 "М±ражай ќ±пиялары".
12.10 Д.ф. "Ќ±пиясы ашылѓан ќазы-
налар". 13.00 Ќайырлы к‰н. 14.30
Летопись степи. 15.00 "Ежелгі Мы-
сыр ќазыналары". 16.00 Живые об-
разы. 17.00 "М±ражай ќ±пиялары".
18.25 Больше, чем любовь. 19.30
¤мір. Театр. Кино. 22.00 Культпо-
ход. 22.10 "Портреты заговорили".
22.35 Спектакль "Бестолочь". 0.15
Егіз ж‰рек.

7.00 ТањDem. 7.45 К‰лкі базар.
8.10 No comments. 9.00 Ревю. 9.25
"Деффчонки". 10.00 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
12.00 Комеди вумен. 13.10 Ревю.
13.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.10
Ревю. 16.30 "Кішкентай келін". 17.30
"Бастыќты ќорѓау". 19.00 "Деффчон-
ки". 19.55 Комеди вумен. 20.25 "Уни-
вер". 21.00 "Интерны". 21.30 Однаж-
ды в России. 22.10 Ревю. 22.40
"Кішкентай келін". 23.40 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Сахара".

6.30 Т.х. "Нєпсі мен намыс". 7.10
Ќыздар арасында. 8.00 "Ќараг‰л".
9.00 "Полицейский участок". 10.00
Смеяться разрешается. 12.30 Жан
сырым. 13.10 "1001 т‰н". 15.00 Мои
прекрасные. 16.00 "Полицейский уча-
сток". 17.00 Смеяться разрешается.
19.00 "Ќараг‰л". 20.00 "1001 т‰н".
21.30 Человек-невидимка. 22.30 "Сек-
ретные материалы". 23.30 "Ответный
удар". 0.20 "Темное дитя".

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

6.00 Муз. час. 7.00 Информбю-
ро. 8.00 "К‰йеу бала". 9.00 "Айна".
10.00 Єзіл студио. 11.00 М.с. 13.00
"Ералаш". 13.55 "Родители". 15.00
"Айна". 16.00 "К‰йеу бала". 17.00
"Махаббат пен жаза". 19.00 "Киелi
неке". 20.00 Информбюро. 21.00 "Лю-
бовь и наказание". 23.00 "Ертугрул".
00.00 Х.ф. "Наемные убийцы". 2.10
"В поле зрения".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 "Емшан" - шопинг с комфортом.
10.00 Жањалыќтар. 10.30 Кμкейтесті
с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 Без
обмана. 14.00 Винтаж. 14.30 Baby
Гид. 15.00 "Мой герой". 16.00 Жања-
лыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір
аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Ќылмыстыќ іс №. 20.00 РТН. 20.30
"7 передача". 21.00 Без обмана.
22.00 РТН. 22.30 В ладу с приро-
дой. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Пано-
рама дня.

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

7.00 ТањDem. 7.45 К‰лкі базар.
8.10 No comments. 9.00 Ревю. 9.25
"Деффчонки". 10.00 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
12.00 Комеди вумен. 13.10 Ревю.
13.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.10
Ревю. 16.30 "Кішкентай келін". 17.30
"Бастыќты ќорѓау". 19.00 "Деффчон-
ки". 19.55 Комеди вумен. 20.25 "Уни-
вер". 21.00 "Интерны". 21.30 Однаж-
ды в России. 22.10 Ревю. 22.40
"Кішкентай келін". 23.40 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Патология".

6.30 "Нєпсі мен намыс". 7.10 Ќыз-
дар арасында. 8.00 "Ќараг‰л". 9.00
"Полицейский участок". 10.00 Сме-
яться разрешается. 12.30 Жан сы-
рым. 13.10 "1001 т‰н". 15.00 Мои пре-
красные. 16.00 "Полицейский учас-
ток". 17.00 Смеяться разрешается.
19.00 "Ќараг‰л". 20.00 "1001 т‰н".
21.30 Человек-невидимка. 22.30 "Сек-
ретные материалы". 23.30 "Ответный
удар". 0.20 "Темное дитя".

6.00 Муз. час. 7.00 Информбю-
ро. 8.00 "К‰йеу бала". 9.00 "Айна".
10.00 Єзіл студио. 11.00 М.с. 13.00
"Ералаш". 13.55 "Родители". 15.00
"Айна". 16.00 "К‰йеу бала". 17.00
"Махаббат пен жаза". 19.00 "Киелi
неке". 20.00 Информбюро. 21.00 "Лю-
бовь и наказание". 23.00 "Ертугрул".
00.00 Х.ф. "Проект Х: дорвались".
1.40 "В поле зрения".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Тайны нашего кино. 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00
¤мір аѓымы. 13.00 "Хроники москов-
ского быта". 14.00 Baby Гид. 14.20
Ќылмыстыќ іс №. 14.30 В ладу с при-
родой. 15.00 "Н. Олялин. Раненое
сердце". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жања-
лыќтар. 19.30 Ќоѓам жєне єйел. 20.00
РТН. 20.30 ПроАгро. 21.00 "Хроники
московского быта". 22.00 РТН. 22.30
Герои рядом. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00
Панорама дня.

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

КТК

ЕВРАЗИЯ31 АРНА

АЛАУ

7 АРНА

6.00 Муз. час. 7.00 Информбю-
ро. 8.00 "Ризамын". 9.00 "Айна".
10.00 Єзіл студио. 11.00 М.с. 13.00
"Ералаш". 13.55 "Родители". 15.00
"Айна". 16.00 Т.х. "К‰йеу бала". 17.00
"Махаббат пен жаза". 19.00 "Киелi
неке". 20.00 Информбюро. 21.00 "Лю-
бовь и наказание". 23.00 "Ертугрул".
00.00 Х.ф. "Напряги извилины. Брюс
и Ллойд: без тормозов". 1.15 "В поле
зрения".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Baby Гид. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 Удар властью. 14.00
Дело №. 14.10 Тайны нашего кино.
14.30 Маленькие путешествия по
большому краю. 15.00 "Мой герой".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00
¤мір аѓымы. 19.00 Жањалыќтар.
19.30 Герои рядом. 20.00 РТН. 20.30
Винтаж. 21.10 Удар властью. 22.00
РТН. 22.30 "Емшан" - шопинг с ком-
фортом. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Па-
норама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 "Скли-
фосовский 3". 12.00 Басты патруль.
12.10 П@утina. 12.30 "Джодха жєне
Акбар". 13.25 "Все мы люди". 14.20
"Правда". 14.25 "Прощай, любимая!".
15.30 Судебные истории. 16.35 "Ро-
дина". 17.40 Пусть говорят. 18.50
"Лестница в небеса". 20.00 Новости.
21.00 "Ѓажайып жан". 22.00 Жањалыќ-
тар. 22.45 "Ѓажайып жан". 23.35
П@утina. 0.00 "Неслучайная встре-
ча".

6.20 "Ќарадайы". 7.25 "Алан бол-
ма, жаным". 8.30 Жањалыќтар. 9.00
"Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?". 10.00 "Пе-
нелопа". 11.00 "Верное средство 3".
12.00 Новости. 12.40 Черный квад-
рат. 13.10 "Женщины на грани". 15.00
"Барышня-крестьянка". 16.00 "Таѓ-
дырмен тартыс". 17.00 "Махаббат
м±њы". 18.40 "Махаббатта шек бар
ма?" 19.30 "Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?".
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Наша правда. 22.45 "Солнце в
подарок". 0.30 "Чужой".

8.00 Доброе утро. 11.00 Т.с.
"Склифосовский 3". 12.00 Басты пат-
руль. 12.10 П@утina. 12.30 "Джодха
жєне Акбар". 13.25 "Все мы люди".
14.20 "Правда". 14.25 "Прощай, лю-
бимая!". 15.30 Судебные истории.
16.35 Давай поженимся. 17.40 Пусть
говорят. 18.50 "Лестница в небеса".
20.00 Новости. 21.00 "Ѓажайып жан".
22.00 Жањалыќтар. 22.45 "Ѓажайып
жан". 23.35 П@утina. 0.00 "Неслучай-
ная встреча".

6.20 "Ќарадайы". 7.25 "Алан бол-
ма, жаным". 8.30 Жањалыќтар. 9.00
"Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?". 10.00 Т.с.
"Пенелопа". 11.00 "Верное средство
2". 12.00 Новости. 12.40 Главная
редакция. 13.20 Т.с. "Земский док-
тор. Любовь вопреки". 15.00 "Барыш-
ня-крестьянка". 16.00 Кμріпкел. 17.00
"Таѓдырмен тартыс". 17.50 "Махаббат
м±њы". 18.40 "Махаббатта шек бар
ма?" 19.30 "Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?".
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Диагноз. 22.10 "Прости меня,
мама". 0.00 "Перевозчик".

8.00 Доброе утро. 11.00 "Скли-
фосовский 3". 12.00 Басты патруль.
12.10 П@утina. 12.30 "Джодха жєне
Акбар". 13.25 "Все мы люди". 14.20
"Правда". 14.25 "Прощай, любимая!".
15.30 Судебные истории. 16.35 Да-
вай поженимся. 17.40 Пусть гово-
рят. 18.50 "Лестница в небеса". 20.00
Новости. 21.00 "Ѓажайып жан". 22.00
Жањалыќтар. 22.45 "Ѓажайып жан".
23.35 П@утina. 0.00 "Неслучайная
встреча".

6.20 "Ќарадайы". 7.25 "Алан бол-
ма, жаным". 8.30 Жањалыќтар. 9.00
"Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?". 10.00 "Пе-
нелопа". 11.00 "Верное средство 3".
12.00 Новости. 12.40 Диагноз. 13.10
Т.с. "Женщины на грани". 15.00 "Ба-
рышня-крестьянка". 16.00 Кμріпкел.
17.00 "Таѓдырмен тартыс". 17.50 "Ма-
хаббат м±њы". 18.40 "Махаббатта
шек бар ма?" 19.30 "Фатмаг‰лдіњ
жазыѓы не?". 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Черный квад-
рат. 22.10 "Солнце в подарок". 0.00
"Чужой".

6.00 Информбюро. 6.50 "Риза-
мын". 7.15 Т.х. "Киелi неке". 9.00
Т.х."Айна". 10.00 "Готовим с Адель".
10.30 М.ф. 12.30 "Ералаш". 13.55 Т.с.
"Родители". 15.00 "Айна". 16.00 Айта
берсін. 17.00 Т.х. "Махаббат пен
жаза". 19.00 "Киелi неке". 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 Т.с. "Любовь и
наказание". 23.00 Т.с. "Ертугрул".
00.00 Х.ф. "Северная страна". 2.00
Т.с. "В поле зрения".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН
Подробности. 9.40 Маленькие путе-
шествия по большому краю. 10.00
Жањалыќтар. 10.30 Кμкейтесті
с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00
Территория кино. 13.30 Территория
происшествий. 14.00 Панорама не-
дели. 15.00 ПроАгро. 15.30 "7 пере-
дача". 16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.
17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.ф.
18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 Ќоѓам жєне єйел. 20.00
РТН. 20.30 Дело №. 21.10 В ладу с
природой. 21.30 Герои рядом. 22.00
РТН. 22.30 Baby Гид. 23.00 ¤мір

аѓымы. 0.00 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 Жди
меня. 12.00 Басты патруль. 12.10
П@утina. 12.30 Т.х. "Джодха жєне
Акбар". 13.25 Єн дария. 14.20 "Прав-
да". 14.25 Т.с. "Прощай, любимая!".
15.30 Судебные истории. 16.35 Да-
вай поженимся. 17.40 Пусть гово-
рят. 18.50 Т.с. "Лестница в небеса".
20.00 Новости. 21.00 Т.х. "Ѓажайып
жан". 22.00 Жањалыќтар. 22.45
"Ѓажайып жан". 23.35 П@утina. 0.00
Т.с. "Неслучайная встреча".

8.00 Ќыз ќылыѓы. 8.50 Т.х. "Алан
болма, жаным". 9.40 Семья. 11.00
Портрет недели. 12.10 Х.ф. "Воро-
жея". 14.00 Другая правда. 15.00 "Не
ври мне". 16.00 Кμріпкел. 17.00 Т.х.
"Таѓдырмен тартыс". 17.50 Т.х. "Ма-
хаббат м±њы". 18.40 Т.х. "Махаббат-
та шек бар ма?" 19.30 Т.х. "Фат-
маг‰лдіњ жазыѓы не?". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Глав-
ная редакция. 22.20 Т.с. "Солнце в
подарок". 0.10 Т.с. "Чужой".
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7.00 Тањшолпан. 10.00 М.х. 10.50
"Аяулы арман". 11.45 Айтуѓа оњай.
12.30 Журналистік зерттеу. 12.50
МузТВ премиясы. 13.00 Бірге тањ-
даймыз. 14.10 "Келін". 15.00 Єйел
баќыты. 16.40 "Ж‰регім сізге аманат".
17.30 Жањалыќтар. 17.55 Иман ай-
насы. 18.35 Ж‰регім сізге аманат.
19.30 Жањалыќтар. 20.05 Парламент.
20.20 Айтуѓа оњай... 21.05 "Сєлем,
Ќазаќстан!" 22.30 "Келін". 23.30 "Сіз
не дейсіз?". 0.00 Жањалыќтар. 0.35
Парламент.

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Дерево
жизни". 11.00 Новости. 11.10 Магия
кухни. 11.45 "Таѓдыр тартысы". 12.15
"Ќыз жолы". 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Семейные мелодрамы". 14.10 "Ка-
тина любовь". 15.00 Новости. 15.15
"К‰лєш". 16.00 Жањалыќтар. 16.15
"¤мір сабаќтары". 17.00 Новости.
17.15 "След". 17.55 Тур де Хабар.

14
18.25 "К‰н саќшылары". 19.15 "Ќыз
жолы". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Бетпе-бет. 21.00 Итоги дня. 21.30
"Дерево жизни". 22.20 Х.ф. "Напро-
лом". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Єуендер єлемі. 9.50, 12.20,
13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.40 "Карусель". 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 М.с. 13.00 Жањалыќтар.
14.00 "Бірінші ханым". 15.00 "Поэзия
єлемі". 15.30 М.ф. 16.00 "Болашаќ".
17.00 Томпаќ. 17.20 "Еліне еркеле-
ген Еркеѓали еді...". 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.10 Аманат. 18.30 Новости.
19.00 Д.ф. "Абай". 19.30 Первая сту-
дия. 20.00 Єуендер єлемі. 20.30
Жањалыќтар. 21.30 Новости. 22.10
"Карусель". 23.00 Телетриптих
"00.00". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Ќалжын-ќоржын. 7.35

К‰лдірген. 8.00 Жањалыќтар. 9.00
"Дом с лилиями". 10.00 "Фериха".
11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10 "Меч 2".
15.40 "Бетперде". 17.00 "Стамбул
кμшелері". 18.00 "Жетім ж‰рек".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
21.00 "Ѓашыќ жандар". 22.00 "Стам-
бул кμшелері". 23.00 "Дом с лилия-
ми". 0.00 Новости. 0.30 Жањалыќ-
тар.

7.00 "Ред Булл Флайн Бах". 8.10
Байтерек. 9.10 Наш Казахстан.
10.00 Ќайырлы к‰н. 11.05 "М±ражай
ќ±пиялары". 12.10 "Ќ±пиясы ашыл-
ѓан ќазыналар". 13.00 Ќайырлы к‰н.
14.20 Тайны великой степи. 15.00
"Ежелгі Мысыр ќазыналары". 16.20
Перформанс. 17.00 "М±ражай ќ±-
пиялары". 18.25 Егіз ж‰рек. 19.30
Сахна сырлары. 22.00 Опера "Луи-
за Миллер". 0.25 ¤мір жолы.

7.00 ТањDem. 7.45 К‰лкі базар.

8.10 No comments. 9.00 Ревю. 9.25
"Деффчонки". 10.00 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
12.00 Комеди вумен. 13.10 Ревю.
13.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.10
Ревю. 16.30 "Кішкентай келін". 17.30
"Бастыќты ќорѓау". 19.00 "Деффчон-
ки". 19.55 Комеди вумен. 20.25 "Уни-
вер". 21.00 "Интерны". 21.30 Однаж-
ды в России. 22.10 Ревю. 22.40
"Кішкентай келін". 23.40 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Экстрасенс 2: Лабиринты ра-
зума".

6.30 "Нєпсі мен намыс". 7.10
Ќыздар арасында. 8.00 "Ќараг‰л".
9.00 "Полицейский участок". 10.00
Смеяться разрешается. 12.30 Жан
сырым. 13.10 "1001 т‰н". 15.00 "По-
лицейский участок". 17.00 Измай-
ловский парк. 19.00 Келесі кім? 20.20
"1001 т‰н". 22.00 Вечерний Киев.
23.00 Х.ф. "Брат". 1.00 Stand Up.

6.00 Муз. час. 7.00 Информбю-
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ро. 8.00 "К‰йеу бала". 9.00 "Айна".
10.00 Єзіл студио. 11.00 М.с. 13.15
М.ф. "Переполох в джунглях". 15.00
"Айна". 16.00 "К‰йеу бала". 17.00
"Махаббат пен жаза". 19.00 "Киелi
неке". 20.00 Информбюро. 21.00 "Лю-
бовь и наказание". 23.00 "Ертугрул".
00.00 Х.ф. "Матрица". 2.15 "В поле
зрения".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Винтаж. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 Советские мафии.
14.00 В ладу с природой. 14.20 Тор-
говый дом. 14.30 Маленькие путе-
шествия по большому краю. 15.00
"Р. Быков. Вот такой я человек!".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.
17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.ф.
18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 Неизведанный Казах-
стан. 20.00 РТН. 20.30 "7 переда-
ча". 21.00 Советские мафии. 22.00
РТН. 22.30 Тайны нашего кино.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Панорама
дня.

27 мамыр 2016 жыл
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7.00 Концерт. 8.40 М.ф. 9.00
Сенбілік тањ. 10.05 Єзіл єлемі. 11.55
ЌР Мемлекеттік рєміздері. 12.20 І.Жа-
ќановтыњ шыѓармашылыѓына арнал-
ѓан саз-с±хбат. 13.40 Айтыс. 17.15
А.Елшібаеваныњ шыѓармашылыќ
кеші. 19.30 Жањалыќтар. 20.05 ‡здік
єндер. 21.00 Дара жол. 22.35 Жай-
дарман. 0.15 Жањалыќтар. 1.20 К.ф.
"Той кμйлегі".

7.00 Тамаша. 8.20 Єсем єуен.
9.45 Продвопрос. 10.10 М.ф. 12.15
Сказка "Принцесса для гусей". 13.20
Орталыќ Хабар. 14.35 Ж±лдыздар
айтысады. 16.00 Тур де Хабар. 16.25
"Болашаѓым μз ќолымда". 18.10 Кон-
церт. 19.40 Бенефис-шоу. 21.00 Жеті
к‰н. 22.00 Х.ф. "Профессионал". 0.00

Т.х. "Ќ±рбылар".

8.00 Жањалыќтар. 8.40 М.с. 9.00
Новости. 9.40 А. Ќоразбаевтыњ єн
кеші. 12.00 Телетриптих "00.00".
13.05 Єдемі-Ай. 14.05 Д.ф. "Бас ас-
паз 2". 16.30 "АВС". 17.00 "Таѓдыр".
18.00 Талбесік. 18.30 Т.с. "Клятва
отца". 19.30 Аманат. А.Иманов. 20.00
Бойт±мар. 20.20, 23.05 Телемаркет.
20.30 Ажар. 21.00 Арќа-аќпарат.
21.35 Д.ф. "Бір жан±я". 23.55 "Таѓ-
дыр".

8.00 Жањалыќтар. 9.00 Суперпа-
па. 9.40 М.ф. 10.00 "Фериха". 11.10
"Жетім ж‰рек". 13.10 Х.ф. "В погоне
за счастьем". 15.05 Д.ф. "Сырты
б‰тін..." 15.35 Айтыс. 17.00 "Стам-
бул кμшелері". 18.00 "Жетім ж‰рек".

20.00 Біздіњ уаќыт. 21.00 Ел аузын-
да. 22.00 "Стамбул кμшелері". 23.00
Х.ф. "P.S. Я люблю тебя".

7.00 "Тарих тылсымы". 8.45 Мю-
зикл "Сегодня вечером и каждый
вечер".  10.50 Золотая середина.
11.30 Дала єуені. 12.15 ¤мір жолы.
12.50 Егіз ж‰рек. 13.15 Х.ф. "Следы
уходят за горизонт". 14.35 Концерт.
15.35 ¦лы дала елі. 18.00 Байтерек.
19.05 Д.ф. "Титаникты батырѓан не?".
20.35 ¤мір. Театр. Кино. 21.05 Кон-
церт. 22.25 Х.ф. "Крамер против Кра-
мера". 0.30 "Кемел кењістік".

7.05 М.ф. 8.40 Екі езу. 9.00 М.с.
9.30 Х.ф. "Ловушка для родителей".
11.50 М.с. 12.10 К‰лкі ойнаќ. 12.40
Ќазаќпыз ѓой. 13.20 Ењ к‰лкілі
єртістер. 14.20 Екі езу. 15.00 М.ф.

15.30 Х.ф. "Шикарное приключение
Шарпей". 18.00 Т.х. "Кішкентай келін".
19.40 Екі езу. 20.00 Однажды в Рос-
сии. 21.00 Х.ф. "Штурм Белого дома".
23.40 Х.ф. "Копы в глубоком запа-
се". 1.40 Комеди Клаб.

7.00 ¤мір ‰шін к‰рес. 8.30 Ше-
бербек аѓай. 9.00 М.ф. 9.30 Смеять-
ся разрешается. 11.00 Т.с. "Торга-
ши". 15.00 М.ф. 16.10 К.ф. "Робот
бала Робосапиен". 18.00 Жан сы-
рым. 18.30 С.Майѓазиевтыњ концерті.
20.00 Шай ішейік. 21.00 Х.ф. "Го-
лодные игры. И вспыхнет пламя".
23.30 Х.ф. "Из Парижа с любовью".
1.10 "Игра престолов".

6.00 Муз. час. 7.00 Єзіл студио.
8.00 Информбюро. 9.00 "К‰йеу
бала". 10.00 Готовим с Адель. 10.30
М.ф. "Переполох в джунглях". 12.15
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7.00 Концерт. 8.40 М.ф. 9.00
Б‰гінгі жексенбі. 11.15 Білгірлер
бєйгесі. 12.05 Сєлем, Ќазаќстан!
13.30 Жарќын бейне. 14.00 Айтыс.
16.30 Ой-толѓау. 17.25 Т.х. "¤мірдіњ
μзі новелла". 18.15 Єзіл єлемі. 20.00
Апта. 21.05 Концерт. 22.55 МузТВ-
2015. Гравитация. 0.00 УЕФА ЕВРО-
2016. 0.30 К.ф. "М±стафа Шоќай".

7.00 Тамаша. 8.15 Єсем єуен.
9.00 ТВ Бинго. 10.00 Айбын. 10.20
Ас арќау. 10.45 Тур де Хабар. 11.15
М.ф. 12.40 Сказка "Синяя свечка".
13.40 Бенефис-шоу. 15.00 Концерт.
16.50 Розыгрыш. 18.20 Ќызыќ times.
19.35 Ж±лдыздар айтысады. 21.00
Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. "Астерикс и

Обеликс в Британии". 0.00 "Ќ±рбы-
лар". 1.40 "Ќазаќтар" спектаклі.

8.00 Єуендер єлемі. 8.30 М.с.
9.20 Концерт. 10.55 Аспаз мектебі.
11.10 "Дорога людей. М. Ауэзов".
12.20, 13.55, 15.10, 16.55, 17.30,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.
12.30 Сап т‰зе. 13.00 Айгμлек. 14.00
М. Беспаевтыњ концерті. 16.10 М.ф.
16.30 "АВС". 17.00 "Таѓдыр". 18.00
Высота воли. 18.30 "Клятва отца".
19.30 Волшебный фонарь. 20.00
Арќа єуендері. 20.30 Вызов. 21.00
Арќа-аќпарат. 21.40 К.ф. "Патшалыќ-
тар соѓысы". 0.00 "Таѓдыр".

8.00 Суперпапа. 8.40 М.ф. 10.00
"Фериха". 11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10
Х.ф. "Выйти замуж за капитана".
15.15 Концерт. 16.10 Сырласу. 17.00

"Стамбул кμшелері". 18.00 "Жетім
ж‰рек". 20.00 Избранное за неделю.
20.40 Репортер представляет. 21.00
Отбасы. 21.35 "Аналар". 22.00
"Стамбул кμшелері". 23.00 Х.ф. "Не
говори никому".

7.00 Ќ. Ахмедьяровтыњ 70 жыл-
дыѓына арналѓан еске алу кеші. 7.40
Д.ф. "Титаникты батырѓан не?" 9.10
Х.ф. "Низами". 11.20 Ученый совет.
12.25 ¤мір жылы. 12.55 Концерт.
14.05 Сахна сырлары. 14.55 Х.ф.
"Квартет". 17.05 Тайны и судьбы
великих казахов. 18.00 Байтерек.
18.40 ¦лы дала елі. 19.35 Концерт.
21.45 Опера "Русалка". 0.30 "Кемел
кењістік".

7.05 М.ф. 8.40 Екі езу. 9.00 М.ф.
"Оливер и компания". 10.30 М.ф.
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Фильм-концерт "Театр ТТТ". 16.00
Фартовые деньги. 16.30 М.ф. "Спи-
рит - душа прерий". 18.15 Х.ф. "Мис-
сия невыполнима: Племя изгоев".
21.00 Айта берсін. 22.00 "Киелi неке".
23.50 Х.ф. "Матрица: Перезагрузка".
2.00 Х.ф. "Лотерейный билет".

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 В ладу с природой. 10.00
Маленькие путешествия по большо-
му краю. 10.20 Киноклуб. 11.00 Тай-
ны нашего кино. 11.30 Неизведан-
ный Казахстан. 12.00 Большие день-
ги. Соблазн и проклятье. 13.30 Тер-
ритория кино. 14.00 Т.х. "Болашаќ".
15.30 Герои рядом. 16.00 ПроАгро.
17.00 "7 передача". 17.30 Пай-пай
шоу. 18.30 ¤мір тынысы. 19.30 Ро-
зыгрыш от "Астыќжан". 20.00 РТН
Подробности. 20.50 Винтаж. 21.30
"Емшан" - шопинг с комфортом.
22.00 Герои рядом. 22.30 "Болашаќ".
0.00 Территория происшествий.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 "Модный
приговор". 7.00 Идеальный ремонт.
8.00 Тањѓы пошта. 8.35 П@утina. 9.00
Смак. 9.40 Х.ф. "Соседи по разво-
ду". 11.35 Фабрика грез. 12.00 "112.
Неделя". 12.25 "Єйел сыры...". 13.25
П@утina+. 14.25 Открытие Китая.
15.00 Шансон года. Часть 1. 17.00
Т.с. "Под знаком луны". 20.00 Пер-
вая программа. 21.00 "Под знаком
луны". 21.55 Кешкі кездесу. 23.10
Жањалыќтар. 23.50 Х.ф.

7.05 К.ф. "Перришон мырзаныњ
саяхаты". 8.30 Ќыз ќылыѓы. 9.00 КТК
ќоржынынан. 10.00 Кривое зеркало.
12.00 Новости. 12.40 Наша правда.
13.45 Звездная жизнь. 14.40 Х.ф.
"Спортлото-82". 16.30 "Фатмаг‰лдіњ
жазыѓы не?". 18.30 Алдараспан. 19.00
Єйел ќырыќ шыраќты. 21.00 Семья.
22.00 Другая правда. 23.00 Очная
ставка. 0.00 Я стесняюсь своего тела.

8.00 Доброе утро. 11.00 "Скли-
фосовский 3". 12.00 Басты патруль.
12.10 П@утina. 12.30 "Джодха жєне
Акбар". 13.45 "Все мы люди". 14.40
Первая помощь. 15.15 "Правда".
15.20 Х.ф. "Полосатый рейс". 17.35
Жди меня. 18.40 Лотерея "Автокуш".
18.50 Поле чудес. 20.00 Новости.
21.00 "Ѓажайып жан". 22.00 Жања-
лыќтар. 22.45 "Ѓажайып жан". 23.35
Шансон года. Часть 1.

6.20 "Ќарадайы". 7.25 "Алан бол-
ма, жаным". 8.30 Жањалыќтар. 9.00
"Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?". 10.00 "Пе-
нелопа". 11.00 "Верное средство 3".
12.00 Новости. 12.40 Наша правда.
13.40 "Женщины на грани". 15.20
"Барышня-крестьянка". 16.30 "Таѓ-
дырмен тартыс". 17.30 "Махаббат
м±њы". 18.30 "Махаббатта шек бар
ма?" 19.30 "Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?".
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Наша правда. 22.45 Х.ф. "Са-
мая счастливая".

7 АРНА

10.50 М.ф. "Феи: Потерянное сокро-
вище". 12.20 Х.ф. "Один дома 4".
14.10 Х.ф. "Штурм Белого дома".
17.00 Екі езу. 18.00 "Кішкентай
келін". 20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование. 21.00 Х.ф. "Я, робот".
23.00 Кμњілді таспа. 0.00 Х.ф. "Са-
мый пьяный округ в мире".

7.00 Шебербек аѓай. 7.30 М.ф.
9.00 Измайловский парк. 11.00 Т.с.
"Моя новая жизнь". 15.00 М.ф. 17.00
"Есіњ барда еліњді тап". 18.00 ТойLike.
19.00 Q-елі. 20.00 Келесі кім? 20.30
Жан сырым. 21.00 Один в один.
23.50 Х.ф. "Брат". 1.50 Stand Up.

6.00 Єзіл студио. 7.00 "Ризамын".
8.10 "Киелi неке". 10.00 Х.ф. "До+-
Фа". 12.10 "Ералаш". 13.1 М.ф. "Спи-
рит - душа прерий". 14.50 Х.ф. "Мис-

сия невыполнима: Племя изгоев".
17.40 Х.ф. "Хранитель времени".
20.20 Алдараспањ, Шаншар, Ныса-
на к‰нделігі. 22.00 "Киелi неке". 23.50
Х.ф. "Матрица: Революция". 2.00
К.ф. "О Шмидте".

7.00 М.ф. 9.00 Панорама неде-
ли. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 Герои рядом. 11.30
Территория кино. 12.00 ПроАгро.
12.30 РТН Подробности. 13.20 Вин-
таж. 14.00 "Болашаќ". 16.00 ¤мір
тынысы. 17.00 Территория происше-
ствий. 17.30 Киноклуб. 18.00 Неиз-
веданный Казахстан. 18.30 "Цехо-
вики. Опасное дело". 19.30 Польские
красавицы.  20.30 "7 передача". 21.00
Пай-пай шоу. 22.00 "Болашаќ". 0.00
"Жена. История любви".

6.00 Жањалыќтар. 6.05 "Модный

приговор". 7.00 Идеальный ремонт.
7.50 Жањалыќтар. 8.25 П@утina.
8.45 Воскресные беседы. 9.00
Здоровье. 10.10 Казлото. 10.50 Ло-
терея "Свой дом". 11.15 Угадай ме-
лодию. 12.00 Большой патруль.
12.25 "Єйел сыры...". 13.25 Кешкі
кездесу. 14.35 Что? Где? Когда?
15.50 Добрый вечер, Казахстан!
17.00 Х.ф. "Скалолазка". 21.00 Ана-
литика. 22.00 П@утina+. 23.00 Єн
дария. 23.50 Праздничный кон-
церт.

7.05 М.ф. 7.40 Біздіњ концерт.
8.50 Баланыњ ісі шала. 9.30 Х.ф.
"Разрешите тебя поцеловать. Отец
невесты". 11.20 Х.ф. "Поцелуй судь-
бы". 15.10 "Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?".
18.00 Алдараспан. 18.30 Кμріпкел.
20.30 Эксперимент. 21.00 Портрет
недели. 22.10 Х.ф. "Кактус и Еле-
на". 0.10 Дорогая, мы убиваем де-
тей.

Бір орынѓа ‰ш ‰міткер
Облыстыњ ішкі істер департаментінде  болашаќ тєртіп саќшыларын

іріктеу ж‰ргізілді. Бос орындарѓа ж‰зден астам ‰міткер болса, оныњ 37-сі
ѓана єњгімелесуге жіберілді.

Комиссияныњ маќсаты арнаулы талаптарѓа сай келетін жастарды тањдап алу бола-
тын. Конкурстыќ комиссияныњ тμраѓасы ОІІД бастыѓыныњ орынбасары полиция пол-
ковнигі Б.Ералин жыл сайын ќызметке іріктеу консультациялыќ-кењес органыныњ м‰ше-
лері, басќармалар бастыќтары жєне  ішкі істер органдары ардагерлерініњ ќатысуы-
мен жариялылыќ жаѓдайында ж‰ргізілетінін атап μтті.

‡міткерлер ењ алдымен єскери-дєрігерлік комиссиядан μтті. Денсаулыѓынан кінєрат
табылѓандар, сондай-аќ зањды д±рыс білмегендер мен физикалыќ даярлыќтан нор-
мативтерді тапсыра алмаѓандар єњгімелесуге жіберілген жоќ. Єњгімелесудіњ ќорытын-
дысы бойынша ‰міткерлердіњ бір бμлігі стажер болып таѓайындалды.

Зейнеткерге
арба берді

Ќостанай
аудандыќ ішкі
істер бμлімініњ
ќызметкерлері
ІІМ ардагері
Иннокентий
Тонкийге
м‰гедектер
арбасын алып
берді.

Республиканыњ
ењбегі сіњген учас-
келік инспекторы
Иннокентий Сте-
панович екінші
топтаѓы м‰гедек.
Полицейлер ж‰рек
ауруына шалдыќ-
ќан  ардагерге єрдайым кμмектесіп т±рады. Б±л жолы зайыбы зейнеткерге  жања арба
ќажет екенін айтќан еді, тєртіп саќшылары т‰гел атсалысып, аќша жинап, ардагерге
арба єкеліп берді. Иннокентий Степанович полицейлердіњ кμмегіне ризашылыѓын
білдірді.

 ОІІД баспасμз ќызметі.

¤тпе жолда абайла!
Полицейлердіњ айтуынша, теміржолдаѓы жол-кμлік апаттарыныњ

басым бμлігі μтпе жолдан μту ережесін б±зѓан ж‰ргізушілердіњ кінєсінен
болады. 12 ќостанайлыќ μтпе жолдардан μту ережесін б±зѓаны ‰шін
жауапкершілікке тартылды.

¤ткен айда Ќостанай-Ќараб±таќ жолында локомотив пен "Ман" машинасы соќты-
ѓысќан болатын. "Ман"-ныњ ж‰ргізушісі теміржолдан μтер кезде баѓдаршамныњ тыйым
салатын белгісіне ќарамай, локомотивтіњ алдынан μтіп кетпек болып еді, ‰лгірмеді.
Апаттыњ салдарынан екі ж‰ргізуші де жараќат алды.

Єкімшілік кодекске сєйкес м±ндай ереже б±зушылыќ ‰шін єкімшілік жауапкершілік
ќарастырылѓан: кінєлі т±лѓа 10 айлыќ есептік кμрсеткіш мμлшерінде айыпп±л тμлеуі
немесе сот тєртібімен кμлік ќ±ралын басќару ќ±ќыѓынан 1 жылѓа дейінгі мерзімге айы-
рылуы м‰мкін.



1527 мамыр 2016 жыл

"Єкімдіктіњ 2015 жылѓы 11 желтоќсандаѓы № 6
жєне  мєслихаттыњ 2015 жылѓы 11 желтоќсандаѓы
№ 471 "Ќостанай облысында жергілікті жаѓдайлар-
ѓа жєне кμрсетілген жерді пайдалану ерекшелік-
теріне байланысты меншікке немесе жер пайда-
лануѓа берілетін ауылшаруашылыѓы маќсатын-
даѓы жер учаскелерініњ ењ аз мμлшерін белгілеу
туралы" ќаулысы мен шешіміне μзгеріс енгізу ту-
ралы"

Ќостанай облысы єкімдігі ќаулысыныњ
жєне Ќостанай облыстыќ мєслихаты

шешімініњ жобасы
"Ќостанай облысы єкімдігініњ жер ќатынаста-

ры басќармасы" ММ uzo.kostanay.gov.kz ресми
сайтында орналастырылѓан.

 Проект постановления акимата
Костанайской области и

решения Маслихата области
"О внесении изменения  в постановление аки-

мата  от 11 декабря 2015 года № 6  и решение
маслихата от 11 декабря 2015 года № 471 "Об
установлении минимальных размеров земельных
участков сельскохозяйственного назначения в за-
висимости от местных условий и особенностей
использования указанных земель, предоставляе-
мых в собственность или землепользование в Кос-
танайской области" размещен на официальном
сайте  ГУ "Управление земельных отношений аки-
мата Костанайской области" uzo.kostanay.gov.kz

Еске алу
Бар саналы ѓ±мырын туѓан-туыстарына ж±мсап,

аѓайынныњ ардаќтысы болѓан, с‰йікті жездеміз ‡нде-
мес Темірхан Ж‰нісхан±лы тірі болѓанда маусым
айыныњ 5-ші ж±лдызында 70 жасќа толар еді...

¤кінішті-аќ... Єкеніњ жаќсысы жездедей, деген ѓой
ќазаѓымыз. Сол жылы мектеп бітірдім, єкеміз ќатты
ауырып жатты. Маѓан жездем ќолдау кμрсетіп, оќуѓа
т‰сірді. Єкем болса, ќайтып кетті...

Мінеки, содан бері ќаншама уаќыт μтті, єкемніњ жоќ-
тыѓын білдірмей, аќылшы болѓан, жанашыр болѓан ќай-
ран жездем-ай. Жаќындарына, біздерге тірек, демеу
болѓан жездеміз μзініњ тењіздей терењ, даладай кењ
ќасиеттерімен єрќашан біздіњ есімізде. Бєріміз ‰шін ол
кісініњ орны ерекше еді... саѓынамыз, ќимаймыз...

Шањыраќтыњ иесі едіњіз киелі,
Сμзініњ де кемењгердей ж‰йелі.
Ќамќор болып, аќыл айтќан біздерге,
Сол бір жаќќа асыќтыњыз сіз неге?
Мєњгілікке ќоштасќанѓа сенбейміз
Маќтан т±тар, ќадірменді жездеміз!
Айтарымыз жатќан жеріњіз жайлы болсын, жаныњыз жєннатта болсын,

топыраѓыњыз торќа болсын!
Еске алушылар: балдыздарыњыз Шєкєрім-‡мітк‰л, К‰лбарам,

Аќыл-Зєуре, Алтыбай-Алмаг‰л.

 ЕСКЕ АЛУ

¦лы педагог жєне аѓартушы Ы.Алтынсаринніњ туѓанына 175 жыл толуына арналѓан
2016 жылѓы 30 мамыр - 5 маусым аралыѓына іс-шаралар тізбесі

¤ткізу к‰ні мен уаќыты
бір апта бойы
саѓат 10.00-17.00
03.06.2016 ж.
саѓат 10.00
03.06.2016 ж.
саѓат 10.00

¤ткізу орны
Ќостанай облыстыќ
тарихи-μлкетану м±ражайы

Мењдіќара ауданыныњ білім бμлімі

Рудный ќаласыныњ №2 гимназиясы

Іс-шараныњ атауы
"Ќостанай жерініњ абыройы" экспозициялыќ залында
Ы.Алтынсаринніњ мемориалдыќ кешені бойынша саяхат
Ы.Алтынсаринніњ м±расын зерделеу бойынша мектеп оќушыларыныњ ѓылыми
ж±мыстарыныњ конкурс-конференциясыныњ іріктеу кезењі
Ы.Алтынсаринніњ м±расын зерделеу бойынша мектеп оќушыларыныњ ѓылыми
ж±мыстарыныњ конкурс-конференциясыныњ іріктеу кезењі

№
1.

2.

3.

Ќостанай облысыныњ 80 жылдыѓына арналѓан
2016 жылѓы 30 мамыр - 5 маусым аралыѓына іс-шаралар тізбесі

¤ткізу к‰ні мен уаќыты
бір апта бойы
саѓат 10.00-17.00
бір апта бойы
саѓат 10.00-17.00
бір апта бойы
саѓат 10.00-17.00
28.05.2016 ж.
саѓат 11.00
28.05.2016 ж.
саѓат 12.00
31.05.2016 ж.
саѓат 14.00
2-4.06.2016 ж.

¤ткізу орны
Ќостанай облыстыќ тарихи-μлкетану м±ражайы

Ќостанай облыстыќ тарихи-μлкетану м±ражайы

Ќостанай ќаласы мєдениет мекемелері

Ќостанай облысы, Єулиекμл ауданы,  Єулиекμл ауылыныњ
мотокроссќа арналѓан мамандандырылѓан спорттыќ трассасы
Ќостанай  ќаласыныњ
ќалалыќ балалар шыѓармашылыќ мектебі
Рудный ќ. орталыќ кітапханасы

Генерал Бєкіров атындаѓы балаларды сауыќтыру лагері

Іс-шараныњ атауы
"¦лы Отан соѓысы жылдардаѓы Ќостанай облысы"
м±ражай экспозициясы бойынша виртуалдыќ саяхат
"Ќостанай облысы: ‰міттер жєне асулар" м±ражайлыќ
залыныњ  т±раќты экспозициясы бойынша саяхат
"Ќостанай облысы: ‰міттер жєне асулар"
 м±ражайлар сабаќтар
Ќостанай облысыныњ 80 жылдыѓына арналѓан
мотокросстан  облыстыќ жарыстар
"Мєњгілік Ел - Мєњгілік уаќытќа" атты шыѓармашылыќ
±жымдардыњ концерті
Саяси ќуѓын с‰ргін ќ±рбандарын еске алу к‰ніне орай
" Правда истории: события, судьбы" атты еске алу сабаѓы
Колледждер мен мектеп оќушылары арасында облыстыќ
эколог-туристер слеті

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

¦лы педагог жєне аѓартушы Ы. Алтынсаринніњ туѓанына 175 жыл толуын мерекелеуге арналѓан
2016 жылѓы 27-29 мамыр аралыѓына іс-шаралар тізбесі

Байланыс аќпараты
У.Б.Єкімбаева

50-11-13
 Р.Б.Сейтќамалова

87017555728

¤ткізу к‰ні мен уаќыты
 бір апта бойы,
саѓат 10.00-17.00
 27.05.2016 ж.
саѓат 15.00

¤ткізу орны
Ќостанай облыстыќ
тарихи-μлкетану м±ражайы
 Аманкелді а.
Ы. Алтынсарин атындаѓы орта мектебі

Іс-шараныњ атауы
"Ќостанай жерініњ абыройы" экспозициялыќ залында
Ы.Алтынсаринніњ мемориалдыќ кешені бойынша саяхат
"Дала ж±лдызы – Ыбырай Алтынсарин"
сабаќ - портрет

№
1.

2.

Ќостанай облысыныњ 80 жылдыѓына арналѓан
2016 жылѓы 27-29 мамыр аралыѓына іс-шаралар тізбесі

Байланыс аќпараты
У.Б.Єкімбаева
50-11-13
У.Б.Єкімбаева
50-11-13
Д.Т.Д‰йсебаева
50-03-54

¤ткізу к‰ні мен уаќыты
бір апта бойы,
саѓат 10.00-17.00
бір апта бойы,
саѓат 10.00-17.00
27.05. 2016 ж.
к‰н бойы

¤ткізу орны
Ќостанай облыстыќ
тарихи-μлкетану м±ражайы
Ќостанай облыстыќ
тарихи-μлкетану м±ражайы
 Л.Н. Толстой атындаѓы Ќостанай
облыстыќ ємбебап ѓылыми кітапханасы

Іс-шараныњ атауы
"Ќостанай облысы ¦лы Отан соѓысы жылдары"
 м±ражай экспозициясы бойынша виртуалдыќ саяхат
"Ќостанай облысы: ‰міт жєне ќайта жањѓырту" м±ражайлыќ
залдыњ т±раќты экспозициясы бойынша  саяхат
Бейнекμрсетілім "Кμшелердіњ ескі жєне жања атаулары"
 (Ќостанай ќ. тарихы)

№
1.

2.

3.

Алѓыс айтамыз
Аяулы анамыз Ысќаќ Сейітм±хамбетќызы Наушаруанды соњѓы сапарѓа

шыѓарып салу рєсімін μткізуге кμмектескен Берік аѓамыз бен Г‰лсара жењге-
мізге жєне Шаќшаќ Жєнібек ауылыныњ ел-ж±ртына, єріптестері Ќаражан То-
паев орта мектебініњ ±жымына шын ж‰ректен алѓысымызды айтамыз. Сіздер-
ге Алланыњ н±ры жаусын!

Балалары.

Ќостанай облысы   єкімініњ аппараты
Бμпежанов Сайран Елеміс±лыныњ

ќайтыс болуына байланысты  туѓан-туысќандары мен жаќындарыныњ
ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл айтады.

Жетімеков Ербол Боташевичтіњ тоѓыз сыныпты бітіргені туралы
аттестаты жоѓалды, жарамсыз деп танылсын.

"ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасса-
жирского транспорта и автомобильных дорог акимата го-
рода Лисаковска" 110000, г.Лисаковск, ул.Мира, д. 31, каб.
36 объявляет конкурс на занятие вакантной должности
генерального директора ГКП ПХО "Лисаковскгоркоммун-
энерго" акимата города Лисаковска (110000, г. Лисаковск,
ул. Верхнетобольская, 9, телефон: 871433-3-08-30).

Основная деятельность предприятия:
1. производство, передача, распределение и снабже-

ние тепловой энергии;
2. передача и распределение электрической энергии;
3. оказание услуг по подаче воды по магистральным

трубопроводам и распределительным сетям (услуги водо-
хозяйственной системы);

4. отвод и очистка сточных вод (услуги канализацион-
ной системы);

5. транспортировка газа по распределительным тру-
бопроводам.

Требования, предъявляемые к участникам конкур-
са: высшее образование,  соответствующее профилю пред-
приятия (инженерно-техническое, экономическое), стаж
работы на руководящих должностях в соответствующей
профилю предприятия отрасли экономики не менее пяти
лет.

Перечень обязательных документов, предоставляе-
мых для участия в конкурсе:

1. заявление об участии в конкурсе;
2. резюме на государственном и русском языках;
3. автобиография;
4. копии документов об образовании;
5. копия трудовой книжки или трудового договора, либо

выписки из приказов о приеме и об увольнении с после-
днего места работы;

6. справку о состоянии здоровья по установленной
форме.

Решение о допуске к участию в конкурсе принимается
при наличии всех документов.

Дополнительно может быть представляться информа-
ция, касающаяся образования, опыта работы, профессио-
нального уровня (копии документов о повышении квали-
фикации, рекомендации с предыдущего места работы).

Документы должны быть представлены в течение
15 календарных дней со дня опубликования объявле-
ния по адресу: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата города Лисаковска", 110000, г. Лисаковск, ул.
Мира, д. 31,каб. 36.

Справки по телефонам: 8 (71433) 4-02-96;
                                         8 (71433) 3-16-54.

Лисаков ќаласы єкімдігініњ т±рѓын ‰й-коммуналдыќ ша-
руашылыќ, жолаушылар кμлігі жєне автомобиль жолдары
бμлімі" ММ  110000, Лисаков ќ., Мир кμш., 31, 36 каб. Лиса-
ков ќаласы єкімдігініњ "Лисаковќалкоммунэнерго" ¤ШБ МКК
бас директорыныњ  бос лауазымына конкурс жариялайды
(110000, Лисаков ќ., Верхнетобольская, кμш., 9, телефон:
871433-3-08-30).

Кєсіпорынныњ негізгі ќызметі:
1. жылу ќуатын μндіру, беру, тарату жєне ќамтамасыз

ету;
2. электр ќуатын беру жєне тарату;
3. магистралдыќ ќ±бырлар мен тарату желілері бойын-

ша суды беру ќызметтерін кμрсету (су шаруашылыќ
ж‰йесініњ ќызметтері);

4. аѓын суды б±ру жєне тазарту (канализациялыќ
ж‰йеніњ ќызметтері);

5. тарату ќ±бырлары арќылы газды  тасымалдау.
Конкурс ќатысушыларына ќойылатын талаптар:

кєсіпорынныњ ќызметіне сєйкес келетін жоѓары білім (ин-
женерлік-техникалыќ, экономикалыќ), кєсіпорынныњ ќыз-
метіне сєйкес келетін лауазымдарда, экономика саласын-
да ж±мыс μтілі бес жылдан кем болмау керек.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ±сынылатын міндетті ќ±жат-
тардыњ тізбесі:

1. конкурсќа ќатысу туралы μтініш;
2. мемлекеттік жєне орыс тілдеріндегі т‰йіндеме;
3. μмірбаян;
4. білім туралы ќ±жаттардыњ кμшірмелері;
5. ењбек кітапшасыныњ немесе ењбек шартыныњ

кμшірмесі, немесе соњѓы ж±мыс орнынан ж±мысќа ќабыл-
дау жєне ж±мыстан босату туралы б±йрыќтардыњ кμшірме-
лері;

6. белгіленген нысан бойынша денсаулыќ жаѓдайы ту-
ралы аныќтама.

Барлыќ ќ±жаттар болѓан жаѓдайда конкурсќа ќатысуѓа
р±ќсат беру туралы шешім ќабылданады.

Білімге, ж±мыс  μтіліне,  кєсіптік дењгейге (біліктілікті
арттыру туралы ќ±жаттардыњ кμшірмелері, б±рынѓы ж±мыс
орындарынан мінездеме) ќатысты аќпарат ќосымша ±сы-
нылуы м‰мкін.

Ќ±жаттар хабарландыру жарияланѓан к‰ннен бастап
15 к‰нтізбелік к‰н ішінде мына мекенжай бойынша ±сы-
нылуы тиіс: "Лисаков ќаласы єкімдігініњ т±рѓын ‰й-комму-
налдыќ шаруашылыќ, жолаушылар кμлігі жєне автомобиль
жолдары бμлімі" ММ 110000, Лисаков ќ., Мир кμш., 31, 36
каб.

Аныќтама телефоны: 8 (71433) 4-02-96;
                                     8 (71433  3-16-54.

Арќалыќ ќалалыќ соты ЌР
ЌК-ніњ 176 бабы 4 бμлігі "б"
тармаѓы жєне 114 бабы 1
бμлігі бойынша айыпталѓан
1957 жылы туѓан азаматшаѓа
ќатысты ќылмыстыќ істі
ќарады (Сенiп тапсырылѓан
бμтен м‰лiктi иеленiп алу
немесе ысырап ету).

Іс материалдары  бойынша,
азаматша Т. 2007 жылдан бастап
психоневрологиялыќ диспан-

сердіњ бас бухгалтері ќызметін
атќарѓан. 2011 жылдан 2014 жыл-
дыњ желтоќсан айы аралыѓында
ол μзініњ ќызмет бабын пайдала-
нып аса ірі мμлшерде ќаражат
±рлаѓан. Жалѓан есеп айырысу
ведомостарын жасап, мекеме
ќызметкерлерініњ ењбекке жарам-
сыз болуына орай демалыста бо-
лѓан кезењдеріне ењбекаќы тμлен-
гендігі туралы жалѓан ќ±жаттар
дайындау арќылы диспансерге

7 млн. тењге кμлемінде м‰ліктік за-
лал келтірген.

Сот ‰кімімен азаматша 7 жыл-
ѓа шартты т‰рде бас бостанды-
ѓынан айырылып, материалдыќ
жауапкершіліктегі ќызметте ж±-
мыс істеу ќ±ќыѓынан 5 жыл мер-
зімге айырылды.

Сот ‰кімі зањды к‰шіне енген
жоќ.

Ќостанай облыстыќ
сотыныњ баспасμз ќызметі.

Тырысќаќ ауруына
жол жоќ!

Ќостанай облысыныњ тμтенше жаѓдайлар департменті санитар
дєрігерлермен, жергілікті ішкі істер бμлімімен жєне Ќостанай бекетініњ
теміржол ќызметкерлерімен бірлесіп теміржол вокзалыныњ перро-
нында "тырысќаќ ауруына шалдыќќан адамды" аныќтау жμнінде оќу-
жаттыѓулар ж‰ргізді. Маќсатты шара вирустыќ инфекция ошаќтары-
ныњ пайда болуы сияќты тμтенше жаѓдайлар орын алѓанда єрт‰рлі
ќызмет мамандарымен бірлескен іс-ќимылдарды машыќтандыру
‰шін ќажет.

Оќу-жаттыѓу жоспары бойынша "Алматы-Ќостанай" ж‰рдек пойы-
зы вагоныныњ жол серігі вокзал кезекшісіне дене ќызуы кμтеріліп,
ж‰регі айнып, басы айналѓан жолаушы жμнінде хабарлады.  Кезекші
вокзал бастыѓымен бірге ТЖ туралы хабарламаны ТЖД жедел кезек-
шісіне, кμліктегі мемлекеттік санитарлыќ эпидемиялыќ ќадаѓалау
ќызметі мен ЖІІБ кезекшісіне жеткізді. Осы арада вокзалѓа ж±ќпаѓа
ќарсы киім киген эпидемиологиялыќ топ келді. Полиция ќызметкер-
лері жоспарланѓан вирустыќ инфекция ошаѓы аймаѓын ќоршап, са-
нитар дєрігерлер алыс шетелден келген "ауруѓа шалдыќќан жолау-
шыны" алып кетті. Дєрігерлер "сырќатпен" бірге келген барлыќ жо-
лаушылардыњ дене ќызуы мен ќан ќысымын μлшеді. Ал "сырќат" тез
арада Ќостанай ќалалыќ ауруханасыныњ ж±ќпалы аурулар бμліміне
жеткізілді. Вагонда толыќ залалсыздандыру ж‰ргізілді. ТЖД ќызмет-
керлері инфекцияѓа ќарсы барлыќ ќажетті іс-шараны ж‰ргізу бары-
сын ќадаѓалады.

Осылайша ж±ќпалы ауру орын алѓан жаѓдайдаѓы ш±ѓыл ќызмет-
тердіњ іс-ќимылы пысыќталды.

           Ќостанай облысыныњ ТЖД АЌ басќармасы.

Жас ќ±тќарушылар жарысы
Ќостанай облысыныњ жас ќ±тќарушылар жасаќтарыныњ  арасын-

да μрт-ќ±тќару спорты бойынша жарыс μтті. 2 кезењде μткен жарыс-
та ќатысушылар μздерініњ ептілігі мен μрт-ќ±тќару спортында ма-
шыќтарын кμрсетті. Олар μрт м±нарасыныњ 2, 3-ші ќабаттарыныњ
терезесіне шыѓуы, кедергілері бар ж‰з метрлік жолаќты μтуі жєне
жауынгерлік жайылуды кμрсетуі керек еді.  Мєреге 7 топ жєне 56
спортшы шыќты.  Єрине, балаларѓа оњай болѓан жоќ,  дегенмен,
олар бар к‰штерін салып баќты.  Денисов ауданыныњ жасμспірім-
дер ќ±тќарушылар тобы басќалардан басым т‰сіп, жењісті иеленді.
Жењімпаздарѓа ауыспалы кубок, грамоталар мен сыйлыќтар тапсы-
рылды.

Жасμспірімдер жарысты асыѓа к‰тіп, оѓан ынтамен дайындалѓа-
нын кμрсетті. Мысалы, Жітіќара ќаласыныњ тобындаѓы жас ќ±тќару-
шылар Максим Жуйков пен Роман Алексеев облыстыќ жарыстарѓа
бірнеше жыл ќатарынан ќатысып келеді. Олар жыл сайынѓы рес-
публикалыќ μрт-ќ±тќару спорты бойынша чемпионатќа да ќатысып
ж‰р. Жасμспірімдер б±л спортпен 11 жастан айналысып келеді. Ќазіргі
уаќытта олар μздерінен ‰лкен жастаѓылармен жарысады. Сол се-
бепті балаларды ќайда, ќандай оќуѓа т‰су деген с±раќ мазаламай-
ды. Олар μз тањдауларын жасап ќойды. Болашаќта μрт сμндіруші-
лер-ќ±тќарушылар болатындарын біледі. Роман Алексеев бала кез-
ден єкесі – Жітіќара ќаласындаѓы № 5  μрт сμндіру бμлімініњ бμлімше
командирі Владимир Алексеевтіњ ісін одан єрі жалѓастыруды арман-
дайды. Роман мен  Максим Кμкшетау техникалыќ институты курсант-
тары болуды ќалайды.

Баќыт М¦ЌАНОВА, М¤ББ бас маманы.

Ќаражат ќымќырѓан бухгалтер сотталды
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Бұл емтихандар Ұлт-
тық бірыңғай тестілеу 
іспеттес, неге десеңіз 

басқа жалпы білім беру мек-
тептерінде оқушылар он бір 
жыл оқыса, бізде он  екі,  ол 
сыныптар бейімдеу сыныптар 
болып табылады. Сондықтан 
да  тапсыратын емтихан ҰБТ 
секілді,  пән таңдау, емтихан 
саны дегендей. Емтихандар-
ды республикалық деңгей-
де, яғни, Астана қаласында 
құрылған комиссия қарайды, 
қорытындылайды. Нәтижесін 
күтіп отырмыз.  Сол секілді 
таяуда  7 сынып қа, қазақ, орыс 

тілдерінде оқыту  бойынша 
екі-екіден төрт сыныптан  
сексен оқушыны қабылдап ал-
дық, олар емтихандарын сәтті 
тапсырып, Президент атын-
дағы «Өркен» грантын жеңіп 
алды, – деді Қостанай қала-
сындағы физика-математика-
лық бағытындағы зияткерлік 

мектеп директорының оқу ісі 
жөніндегі орынбасары  Назгүл 
Қуа нышбаева.

Салтанат аясында облыс 
әкімінің орынбасары Марат 
Жүндібаев,  зияткерлік мек-
тептің директоры  Думан 
Сапақов түлектерді, мектеп 
ұжымын, ата-аналарды, кел-
ген қонақтарды оқу жылының 
аяқталуымен, соңғы қоңырау 
мерекесімен құттықтап, жылы 
лебізін білдірді. Шешендер өз 
сөздерінде  елімізде  жаста-
рымыздың уақыт талабына 
сай білім алулары үшін бар-
лық жағдайдың жасалынып 

Сыңғырла, 
соңғы қоңырау!

жатқандығын, сондықтан да  мектеп бітіруші әр түлек 
өмірдің үлкен жолында өз таңдауын жасап,    елінің лай-
ықты азаматы  атанып,  мемлекетіміздің көркеюіне, эко-
номикалық дамуына үлестерін қосатындықтарына зор 
сенім артатындықтарын жеткізді.

Салтанатта   республикалық, халықаралық, облыстық  
білім, мәдениет, спорт сайыстарында жоғары нәтиже 
көрсеткен бір топ оқушы, сол оқушыларды даярлаған ұс-
таздар, оқушылардың ата-аналары алғыс хаттармен ма-
рапатталды. Ал, зияткерлік мектептің  оқушылары бол-
са өздерінің шағын өнерлерін жиналған жұртшылыққа 
көрсетті, мектеп вальсі болды, аспанға шарлар ұшып, 
түлектер үшін соңғы рет қоңырау сыңғырлады. 

Суреттерді түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

1-бет.

Мұрат 
     ЖҮНІСұЛЫ

Арқалық қаласы бойынша 2015-2016 жылғы оқу жылын 6347 
шәкірт аяқтады. Қала және қалаға қарасты ауыл және ауылдық 
округ мектептерінде өткен соңғы қоңырау салтанатына  жергілікті 
билік өкілдері қатысты. 

Оқу жылын аяқтағандардан 621 оқушы 9 сыныпты, 317 шәкірт 
11 сыныпты бітіріп отыр. 251 түлек ҰБТ тапсыруға ниет білдірген. 

Соңғы қоңырау салтанаттарында еліміздің Әнұраны айтылып, 
ұстаздар, ата-аналар мектеп бітіруші түлектерге ақжолтай тілек-
терін білдірді.  

Арқалық қаласы.

СУРЕТТЕ: №4 мектепте өткен соңғы қоңырау салтанаты.
Суретті түсірген автор.

Қош бол,  
алтын ұя!
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