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Біздіњ елімізде ¦лт жоспарын –  Мемлекет
басшысыныњ бес институционалдыќ
реформаны іске асыру жμніндегі 100 наќты
ќадамын орындау бойынша ќайта ќ±рулар
кењ кμлемде басталды.

Даѓдарысќа ќарсы жєне ќ±рылымдыќ
ќайта ќ±рулардыњ бес баѓыты
т±жырымдалѓан Президенттіњ "Ќазаќстан
жања жаћандыќ наќты ахуалда: μсу,
реформалар, даму" Жолдауы іс-єрекетте
басшылыќќа алынады.

Б±л ќаржылыќ секторды т±раќтандыру
жєне бюджеттік саясатты оњтайландыру,
жекешелендіру жєне экономикалыќ
бєсекелестікті м‰дделендіру, жања
инвестициялыќ жєне єлеуметтік саясат.

Аѓымдаѓы кезењ ќ±рылымдыќ ќайта
ќ±рулар, сапалы μзгерістер жєне
экономикалыќ саладаѓы реформалар, μсу
жєне даму ‰шін жања м‰мкіндіктер іздестіру
уаќыты ретінде айќындалып отыр.

Есепті жыл экономикалыќ т±рѓыдан
алѓанда Ќостанай облысы ‰шін оњай
болѓан жоќ.

¤неркєсіп

Сыртќы экономикалыќ конъюнктураѓа жоѓары тєу-
елділік μнеркєсіптіњ 18%-ѓа тμмендеуіне єкелді.

Соныњ ішінде, тау-кен μндірісі μнеркєсібіндегі кμлем-
дер 30%-ѓа  ќысќарды жєне 160 млрд. тењге ќ±рады.

Негізгі μндіруші – "ССК¤Б" АЌ бойынша – μндіріс

Облыс єкімі А.Б.М±хамбетовтыњ "Облыстыњ 2015
жылѓы єлеуметтік-экономикалыќ даму ќорытындылары
жєне  2016 жылѓа арналѓан міндеттері туралы" есебініњ

ТЕЗИСТЕРІ

"Н±р Отан" партиясы
Ќостанай облыстыќ филиалыныњ
кезектен тыс  XXII конференциясы

 "Н±р Отан" партиясы Ќостанай
облыстыќ филиалыныњ кезектен тыс
XXII конференциясына 98 делегат –
партияныњ облыстыќ филиалы Сая-
си кењесі мен бюро м‰шелері, партия-
ныњ аумаќтыќ филиалдары тμраѓа-
ларыныњ бірінші орынбасарлары,
бастауыш партия ±йымдарыныњ
тμраѓалары мен партия м‰шелері
ќатысты. Конференцияны "Н±р
Отан" партиясы Ќостанай облыстыќ
филиалыныњ тμраѓасы, облыс єкімі
А.Б. М±хамбетов ашып, ж‰ргізді.
Конференцияныњ к‰н тєртібіндегі
"Партияныњ сайлауалды баѓдарлама-
сы" туралы облыстыќ филиал
тμраѓасыныњ бірінші орынбасары
Є.С. Сапарова хабарлама жасады.

‡стіміздегі жылдыњ 29 ќањтары
к‰ні Астана ќаласында Елбасы,
партия Тμраѓасы Н.Є. Назарбаевтыњ
ќатысуымен "Н±р Отан" партиясы-
ныњ кезектен тыс XVII съезі μтті.
Съезде партияныњ сайлауалды баѓ-
дарламасы ќабылданып, баѓдарлама
шењберінде партияныњ алдына бірќа-

сында партияныњ "Ќазаќстан –2021:
Бірлік. Т±раќтылыќ. Жасампаздыќ"
сайлауалды баѓдарламасы маќ±лдан-
ды. Ол негізінен ±лттыќ жоспардыњ
бес институциялыќ реформасы
аясындаѓы "100 наќты ќадам" баѓ-
дарламасыныњ негізгі баѓыттарын
есепке ала отырып жасалѓан.

Делегаттар С.М.Жалыбин,
Е.В. Смышляева, Г.А.Ќапенова жєне
С.С.Аќышевтар хабарлама бойынша
шыѓып сμйлеп, баѓдарламаныњ
негізгі ережелерін халыќќа т‰сіндіру
жєне насихаттау жμніндегі ж±мыстар
туралы талдауѓа ќатысты.

К‰н тєртібіндегі бірінші мєселе
бойынша конференцияѓа ќатысушы-
лар тиісті ќаулы ќабылдады.

Конференцияныњ к‰н тєртібіндегі
екінші мєселе – "Н±р Отан" партия-
сынан Ќостанай облыстыќ мєслиха-
тыныњ депутаттыѓына кандидаттар
±сыну бойынша облыстыќ партия
±йымы партия Жарѓысына
сєйкес бірќатар ±йымдастыру
ж±мыстарын ж‰ргізді.

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ

тар наќты міндеттер ж‰ктелді.
Осыѓан байланысты партия Тμра-

ѓасы Н.Є. Назарбаев μзініњ кењ ауќым-
ды сμзінде "Н±р Отан" партиясыныњ
17 жылдыќ кμшбасшылыќ кезењі
біздіњ экономикамыздыњ, еліміздіњ
жєне ќоѓамымыздыњ наќты жетістік-
терініњ негізі болѓанын атап кμрсетті.

– Республикада осы мерзім ішінде
±лттыќ экономиканыњ жалпы кμлемі
23 есеге μсті. Соњѓы 6 жылда эконо-
миканыњ жања 28 саласы пайда бол-
ды, 890 жања μндіріс ж±мыстарын
бастады. 17 жылдыњ ішінде Ќазаќ-
станда халыќтыњ жан басына шаќќан-
даѓы жалпы ішкі μнімі 20 есеге μсті,
– деп атап μтті Н.Є. Назарбаев.

Сонымен ќатар, Елбасы μз сμзінде
партияныњ Парламент Мєжілісі жєне
мєслихат депутаттарыныњ μткен сай-
лауы ќарсањында халыќ алдында
міндеттеме ќабылдаѓан Сайлауалды
т±ѓырнамасы шењберінде белгілеген
маќсаттары мерзімінен б±рын орын-
далѓанына назар аударды.

Съезд ж±мысыныњ ќорытынды-
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кμлемдерініњ тμмендеуі 37% ќ±рады, "¤ркен" ЖШС Лисаков
филиалы бойынша – 43,6%, "Варваринское" АЌ – 33,7%.

¤нім т‰рлері бойынша: мыс кені μндірісі 80,4%-ѓа, мыс
концентраты –  68,1%-ѓа, шекемтас –  47,5%-ѓа, шоѓыр-
ландырылѓан кен – 27%-ѓа, темір кені концентраты 20,3%-
ѓа, асбест –  15,7%-ѓа тμмендеді.

"Варваринское" АЌ-да μндіріс кμлемдерін т±раќтандыру
жμніндегі шаралардыњ бірі 17 шілдеде теміржол желісін іске
ќосу болды, соныњ арќасында кєсіпорында біршама алыс
ќашыќтыќтардан жеткізілетін басќа жаќтар компаниялары-
ныњ кенін ќайта μњдеу м‰мкіндігі туды.

Ќайта μњдеу секторында 9,9%-ѓа тμмендеу тіркелді, 227,6
млрд. тењгеніњ μнімі шыѓарылды.

Б±ѓан, автомобиль жасау жєне тамаќ саласы μнімдерін
μткізудегі ауыр жаѓдай себеп болды.

Отандыќ автомобиль жасаудаѓы жаѓдайды т±раќтанды-
ру ‰шін 2015 жылы ¦лттыќ ќор ќаражатынан ќазаќстандыќ-
тарды "Н±рлы жол" баѓдарламасы бойынша жењілдікпен
кредиттеу ‰шін 15 млрд. тењге бμлінген болатын.

Облыстыњ автоμнеркєсіп кєсіпорындары, ќолдау ала оты-
рып, сєуірден бастап тамызды ќоса алѓандаѓы кезењде жењіл
автомобильдер μндірісін ±лѓайтты. Алайда, кейіннен рынок-
тыњ артыѓымен толыѓып кетуінен жыл ќорытындылары бой-
ынша жењіл автомобильдер μндірісі 33,3%-ѓа, шаѓын авто-
бустар – 66,7%-ѓа ќысќарды.

¤њдеу μнеркєсібініњ 50%-дан астамы тамаќ μнімдері
μндірісіне тиесілі. Аталѓан салада жыл ќорытындылары бой-
ынша тμмендеуі 7,5% ќ±рады.

С‰т пен кілегей (32,4%), кондитерлік (29%) жєне ш±жыќ
(14,2%) μнімдері, сары май (14,8%) μндірісі кеміді.

¦н (4,5%), нан (2,4%), ет жєне ±ќсатылѓан таѓамдыќ
μнімдер (1,7%) μндірісі ±лѓайтылды.
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ОБЛЫС ЄКІМІ ЕСЕБІНІЊ ТЕЗИСТЕРІ
Металлургия μнеркєсібінде 10%-ѓа

μсім тіркелді, 41,1 млрд. тењгеніњ
μнімдері шыѓарылды.

Индустрияландыру картасы аясында енгі-
зілген "ЕвразКаспианСталь" ЖШС металл
илемдеу зауыты ‰лкен ‰лес ќосты. ¤ткен жылы
кєсіпорында 2014 жылѓымен салыстырѓанда
3 есе μсімімен  276,3 мыњ тонна бекемдетіл-
ген илем шыѓарылды.

Ќазаќстан Республикасыныњ индустриял-
дыќ-инновациялыќ даму мемлекеттік баѓдар-
ламасын іске асыру

Индустрияландырудыњ бірінші бесжылды-
ѓында облыста инвестицияларыныњ жалпы
кμлемі 116 млрд. тењге жања 77 объекті пай-
далануѓа берілді, 4,7 мыњнан астам жања
ж±мыс орны ашылды (оныњ ішінде индустрия-
да 73,2 млрд. тењгеніњ 22 объектісі, 2710
ж±мыс орны ашылды; А¤К-де  42,6 млрд.
тењгеніњ 55 объектісі, 2043 ж±мыс орны ашыл-
ды).

Пайдаланылѓан кезењде (2010-2015 жыл-
дары) осы кєсіпорындарда 248,2 млрд. тењ-
геніњ μнімдері μндірілді, соныњ ішінде 2015
жылы 68,2 млрд. тењгеніњ – б±л μњірдіњ μњдеу
μнеркєсібініњ барлыќ μндірісініњ ‰штен бірі.
100%-дыќ жоспарлы ќуатына кєсіпорындар-
дыњ 70,1%-ы шыќты.

Шикізаттыќ баѓыттан кету ‰шін, екінші бес-
жылдыќ (2015-2019 жылдары) шењберінде
μњдеу μнеркєсібініњ 6 басымдыќты саласы ай-
ќындалды (металлургия, химия, м±найхимия,
машина жасау, ќ±рылыс материалдары
μндірісі, тамаќ μнеркєсібі), олар 14 секторѓа
бμлінген.

Индустрияландыру картасыныњ екінші бес-
жылдыѓына 3,2 мыњнан астам ж±мыс орны
ќ±рыла отырып, инвестициясыныњ жалпы
кμлемі 322 млрд. тењге  16 инвестициялыќ жо-
басы енді.

2015 жылы 4 кєсіпорын пайдалануѓа
берілді  (4,9 млрд.тењгеге), 126 жања ж±мыс
орны ашылды:

Рудный ќаласында с‰т жєне ќышќыл с‰т
μнімдерініњ μндірісі цехы ("Лидер-2010" ЖШС);

Ќостанай ќаласында ќуаты бір жылда 56
млн. литр алкогольсіз сусындар μндірісі жєне
ќ±ю жμніндегі жања желі  ("Арасан" Фирма-
сы" ЖШС);

Таран ауданыныњ Валерьяновка ауылын-
даѓы ќиыршыќтас зауытыныњ ±саќтау-с±рып-
тау кешені ("Первомайский Щебзавод"
ЖШС);

Рудный ќаласындаѓы ќ±с фабрикасын
жањѓырту ("Жас-Ќанат 2006" ЖШС).

Сыртќы экономикалыќ ќызмет
¤њір экономикасын дамыту ‰шін ќазіргі бар

байланыстарды кењейту жєне жања сыртќы
экономикалыќ байланыстарды орнату оњды
сєт болып табылады.

Жалпы алѓанда, облыс єлемніњ 70 елімен
сыртќы экономикалыќ байланысты ж‰зеге асы-
рады.

¤ткен жылдыњ 11 айында μњірдіњ сыртќы
саудадаѓы тауар айналымы 1718 млн. АЌШ
долларын ќ±рады, соныњ ішінде экспорт 841,3
млн. АЌШ доллары,  импорт – 876,6.

Еуразиялыќ экономикалыќ одаќ (52,6%)
жєне Азия елдерімен (21,3%) неѓ±рлым тыѓыз
μзара іс-ќимыл дамып келеді. 2010 жылдан
бастап олармен жасалатын айналым 2 есе-
ден астам ±лѓайды.

¤ткен жылы облысымызда  ресми іссапар-
мен Индонезия Республикасыныњ, Жапония-
ныњ, Швецияныњ Елшілері, Ќытайдыњ жєне Ав-
стрияныњ делегациялары, Т‰ркияныњ агро-
μнеркєсіп кешені саласыныњ кєсіпкерлері, Гер-
мания Федеративтік Республикасыныњ Саксо-
ния μкілдері жєне кμршілес Ресей Федера-
циясыныњ Челябі облысынан μкілдері болды.

Осы жылдыњ аќпанында (6-8 аќпан) об-
лыс μкілдері Тегеранда μткен Ќазаќстан-Иран
бизнес-форумына ќатысты. Бизнес-форумныњ
ќорытындылары бойынша облыс єкімдігі мен
"Каз-irAgro" ќазаќстандыќ-ирандыќ бірлескен
кєсіпорныныњ арасында μзара тиімді ынты-
маќтастыќ туралы жєне Ќостанай облысыныњ
экономикасына ирандыќ жаќтан инвестиция
салу Меморандумына ќол ќойылды.

Жуыќ арада облыс делегациялары Татар-
стан Республикасына жєне Ресей Федера-
циясыныњ Калуга облысына ж±мыс сапарла-
рымен баруды жоспарлауда.

Инвестициялар
¤ткен жылы негізгі капиталѓа инвестиция

салудыњ 16%-ѓа тμмендегендігі байќалды.
Аќшалай алѓанда облыс экономикасына 167
млрд.тењге инвестиция салынды, оныњ ішінде
92 млрд.тењге тау-кен μњдірісі μнеркєсібіне
жєне 27 млрд.тењге ауыл шаруашылыѓына са-
лынды.

Инвестициялар тарту ‰шін облыстыњ рес-
ми делегациялары 20-дан астам форум-

дарѓа, кμрмелерге жєне конференцияларѓа
ќатысты.

Инвесторларды тарту жєне сервистік ќол-
дау ж±мысы аясында шетелдік капиталдыњ
(ресейлік жєне ќытайлыќ) ќатысуымен 9 ин-
вестициялыќ жоба бойынша ж±мыс ж‰ргізілді:

– керамикалыќ плиткалар, керамикалыќ
гранит μндірісі жμніндегі зауыт ќ±рылысы ("Ке-
рама Центр" ЖАЌ);

– Ќостанай облысында полиграфиялыќ
μндіріс ашу ("Альянс" Полиграфиялыќ компа-
ниясы ЖШЌ);

– Лисаков ќаласында м±най μњдеу зауы-
тыныњ ќ±рылысы ("Holding-Asiaoilgas" АЌ);

– Ќостанай облысында жабыќ топыраќты
жылыжай кешенініњ ќ±рылысы ("Чурилово"Аг-
рокешені" ЖШЌ);

– ќуаты 1,8 млн. тонна ыстыќ брикеттел-
ген темір μндірісі жμніндегі зауыттыњ ќ±рылы-
сы – ERG (Eurasia Resources Group);

– CKD єдісімен JAC μндірісі ("Сарыарќа-
АвтоПром" ЖШС);

– Ќостанай ќаласында табиѓи  газды
с±йылту жμніндегі зауыт ќ±рылысыныњ жоба-
сы ("Синьцзян Гуаньхэй Зимунай СПГ разви-
тие" ЖШЌ);

– зыѓыр жєне басќа да ауылшаруашылыќ
даќылдарын μсіру, терењ ќайта μњдеу жєне
сату жобасы ("Базис Алатау" ЖШС Zhongfu
Investment Group Limited Cоmpany-мен бірле-
се отырып);

– ќуаты бір жылда 600 мыњ тонна болат
дайындамасы зауыты ("Shandong Zhongneng
Luzhou Energy Technology Co." "ЕвразКас-
пианСталь" ЖШС-мен бірлесіп).

М±ныњ сыртында, 2015 жылы ќатты пай-
далы ќазбалардыњ (темір кені, алтын, т‰сті
металдар) 21 кен орнын єзірлеуге арналѓан
келісім-шарттар алу жμнінен ж±мыстар

ж‰ргізілді.
 М±ныњ барлыѓы алдаѓы болашаќта тау-

кен металлургиясы μнеркєсібін дамыту ‰шін
негіз ќалайды.

Агроμнеркєсіптік кешенді дамыту
Жыл ќорытындысы бойынша жалпы μнім

2014 жылмен салыстырѓанда 7,7% артып,

261,3 млрд. тењгені ќ±рады. ¤сімдік шаруа-
шылыѓында 187,4 млрд. тењгеніњ μнімі
μндіріліп, ауыл шаруашылыѓыныњ жалпы кμле-
мінде 72% ќ±рады (НКИ – 110,7%).

Облыс бойынша μткен жылы егістік алќап-
тар 5079,7 мыњ га ќ±рады. Дєнді даќылда-
рѓа 79,1% (4018,3 мыњ га) егістік алќап
бμлінді, б±л б‰кіл Ќазаќстанныњ дєнді жєне
б±ршаќ даќылды егістік алќаптарыныњ ‰штен
бір бμлігі.

Алќаптардыњ ќ±рылымын диверсификация-
лау шењберінде басым дєнді даќылдардыњ
егістіктері ±лѓайтылды. Мєселен, 2014 жыл-
мен салыстырѓанда 20,7% мал азыѓы алќап-
тары ±лѓайды, 20,2% – майлы зыѓыр даќы-
лыныњ, 1,5 есеге мал азыѓы даќылдарыныњ
алќаптары артты.

Ылѓал саќтау технологиясы бойынша 4
млн. га дєн себілді, немесе дєнді даќыл ал-
ќаптарыныњ 99%, оныњ ішінде 1,3 млн. га
нольдік технология бойынша (32%).

Биылѓы жылѓы егінініњ негізі ќаланды: 270
мыњ га  алќапќа 10 мыњ тоннадан астам ми-
нералдыќ тыњайтќыштар сіњірілді.

¤ткен жылы молынан болѓан жауын-ша-
шын кμп жылдыќ μсімдіктердіњ μсуі мен дамуы-
на жаќсы єсер етіп, мал азыѓы кμлемін ±лѓай-
туѓа ќолайлы жаѓдай туѓызды.

Ірі сабаќты жєне нєрлі мал азыѓын дайын-
дау жоспарлы тапсырмадан асып т‰сті. Об-
лыстыњ кμптеген шаруашылыќтарында шμптіњ,
пішендеменіњ, с‰рлемніњ бір жарым-екі жыл-
дыќ ќоры жасалды, б±л мал шаруашылыѓын
одан єрі дамытуѓа жаќсы негіз болып отыр.

Агроμнеркєсіп кешенін мемлекеттік
ќолдау шаралары

Агроμнеркєсіп кешенін ќолдауѓа бμлінген
жалпы ќаражат кμлемі 18,4 млрд. тењгені

ќ±рады, б±л 2014 жылѓы тμлемдерден 17,2%
артыќ.

Сонымен ќатар, кμктемгі егіс жєне егін
жинау ж±мыстарын ж‰ргізу ‰шін "Тобыл" ЄКК
кепілдігі бойынша "Азыќ-т‰лік корпорациясы"
¦К" АЌ арќылы 6,5 млрд. тењге жењілдетілген
кредит ќаражаты бμлініп, ауыл шаруашылыѓы
кєсіпорындарына 148 мыњ тонна арзанда-
тылѓан дизель отыны жеткізілді.

Жалпы барлыќ осы шаралар тиісті агро-
техникалыќ іс-шараларды уаќытылы жєне са-
палы ж‰ргізуге, бітік егін μсіріп оны ысырап-
сыз жинап алуѓа жаѓдай жасады.

Есептік жылы жалпы 4542,7 мыњ тонна
дєнді жєне дєнді-б±ршаќ даќылдары жинап
алынды, шыѓымдылыѓы 11,3 ц/га  (2014 жылы
1 га  9,9 ц).

Осы жылдыњ егістік ж±мыстарына т±ќым-
ныњ ќажетті мμлшері дайындалды – 548,6 мыњ
тонна.

212 мыњ тонна майлы т±ќым жиналды, шы-
ѓымдылыѓы – 6,3 ц/га, ауылшаруашылыќ
ќ±рылымдары 57,4 мыњ тонна картоп жинап
алды, шыѓымдылыѓы 173,3 ц/га, 18,9 мыњ
тонна кμкμніс жиналды, шыѓымдылыѓы 311,7
ц/га.

Облыс экономикасында мал шаруашылыѓы
басым баѓыттардыњ бірі болып айќындалды.

Мал шаруашылыѓы μнімініњ кμлемі 2015
жылдыњ ќорытындысы бойынша 72,3 млрд.
тењгені ќ±рады (НКИ – 101%).

Облыс бойынша ірі ќара мал саны 1,7%
μсті (422,4 мыњ бас),  ќой мен ешкі – 2,4%
(410,8 мыњ бас), жылќы – 5% (98,5 мыњ бас),
шошќа – 0,5% (161,5 мыњ бас), ќ±с – 5%
(4685,5 мыњ бас).

¤ндірістік секторда ІЌМ саны 2,6% μсіп
173,2 мыњ басты ќ±рады, ±саќ мал μсімі –
6% (98,6 мыњ бас), жылќы – 8,3% (39,6 мыњ
бас), шошќа – 18,9% (29,1 мыњ бас). Ќ±с
саны  9,3% ±лѓайды жєне 2165,7 мыњ басты
ќ±рады.

Б‰гінгі к‰ні, мал шаруашылыѓы μнімі
μнеркєсіптік μндірісініњ негізгі кμлемі заманауи
тауарлы-с‰т фермалары мен кешендеріне, ма-
мандандырылѓан мал бордаќылау алањдары-
на, ж±мыртќа мен ет баѓытындаѓы жањѓыр-
тылѓан ќ±с фабрикаларына топталѓан.

Мал шаруашылыѓы μнімдерініњ μндіріс
кμлемі ±лѓайды:  с‰т 4,4% (374,2 мыњ тонна
μндірілді), ж±мыртќа – 14,6% (598,6 млн.да-
на μндірілді). Ет μндіру 4% ќысќарды (92,4 мыњ
тонна).

Ауыл шаруашылыѓы μндірісін одан єрі ди-
версификациялау, жања ж±мыс орындарын
ашу жєне ауыл халќыныњ табысын ±лѓайту маќ-
сатында ет жєне с‰т баѓытындаѓы ірі ќара
мал, жылќы, ќой шаруашылыѓын дамытудыњ
єлеуметтік мањызды бірнеше мемлекеттік баѓ-
дарламалары іске асырылуда – олар:

"Сыбаѓа" – ол бойынша 2015 жылы 5109
бас тμлдейтін ІЌМ сатып алынды (тапсырма
бойынша 4183 бас – 122,1%);

"Алтын-асыќ" –  6851 бас ќой сатып алын-
ды (сатып алу жоспарынан екі есе артыќ);

"Ќ±лан" – 2325 бас жылќы (116%);
"Ырыс" – 250 бас ІЌМ (100%).
2015 жылы шетелден 609 бас асыл т±ќым-

ды ІЌМ тμлі єкелінді, олардыњ ішінде 150 бас
ет т±ќымды.

2015 жылдыњ аяѓында облыста т±њѓыш рет
Ќарабалыќ ауданында 3,4 мыњ бас ІЌМ ар-
налѓан бірінші дењгейлі "Терра" ЖШС мал
бордаќылау алањы пайдалануѓа берілді.
2016 жылдыњ бірінші жартыжылдыѓында бор-
даќылау контингентініњ саны  8 мыњ басќа
дейін ±лѓайтылады, ал 2017 жылдыњ аяѓына
бір уаќытта ±сталатын ІЌМ санын  20 мыњ
басќа жеткізу жоспарланып отыр.

Сонымен ќатар, Ќарасу ауданыныњ "Ќара-
ман К" ЖШС мен Ќамысты ауданыныњ "Ал-
тынсарин" ЖШС екі бордаќылау алањы бірінші
дењгейлі μндірістік ќуатќа жеткізілетін бола-
ды.

Аталѓан серіктестіктер μњірдегі ж±мыс істеп
т±рѓан басќа да бордаќылау алањдарымен,
асыл т±ќымды репродуктор шаруашылыќтар-
мен, тауарлы ќожалыќ жєне жеке ќосалќы
шаруашылыќтармен бірлесіп облысаралыќ
Ет кластерініњ ќатысушыларына айналады.

Ет кластерін іске асыру 2020 жылѓа ќарай
бар бордаќылау алањдарыныњ ќуаттылыѓын
толыќтай ж‰ктеуге жєне аѓымдаѓы жылы экс-
порт кμлемін  3 мыњ тоннаѓа дейін, ал келе-
шекте 5, 6 мыњ тоннаѓа дейін немесе 20 есе-
ге ±лѓайтуѓа м‰мкіндік береді (2015 жылы 170
тонна экспортталды).
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ОБЛЫС ЄКІМІ ЕСЕБІНІЊ ТЕЗИСТЕРІ
Барлыѓы облыстыњ агроμнеркєсіптік кеше-

нінде μткен жылы жалпы сомасы 6,5 млрд. тењ-
геніњ 40 инвестициялыќ жобасы пайдалануѓа
берілді, 333 жања ж±мыс орны ашылды.

Жер ќатынастары
2012-2014 жылдары т‰гендеу ж‰ргізу ке-

зінде 305 жер пайдаланушыда 789,4 мыњ га
пайдаланылмайтын ауылшаруашылыќ жер-
лері аныќталды. Ж‰ргізілген ж±мыс ќорытын-
дылары бойынша 189 жер пайдаланушыдан
616 мыњ га жер мемлекет меншігіне ќайта-
рылды, 173 мыњ га жер ауылшарушалыќ ай-
налымѓа берілді.

Инфляциялыќ ‰дерістер
Жыл ќорытындысы бойынша инфляция дењ-

гейі 11,9%  (ЌР бойынша – 13,6%).
Негізгі азыќ-т‰лік тауарлары баѓасыныњ

μсімін тежеу маќсатында єлеуметтік мањызды
тамаќ μнімдерініњ баѓасын т±раќтандыруѓа
м‰мкіндік беретін ауылшаруашылыќ жєрмењ-
келерін μткізу ж±мысы жалѓасуда.

¤њірлік т±раќтандыру ќорын толыќтыру
‰шін жалпы сомасы 326 млн. тењгеге мыњ
тонна картоп, 250 тонна ќант, 150 тонна
μсімдік майы, 100 тонна сиыр еті, 50 тонна
сєбіз, 3558 дана ж±мыртќа сатып алынды.

¤ткен жылы 174 ауылшаруашылыќ
жєрмењкесі μткізілді, онда нарыќтыќ баѓадан
15-30% тμмен баѓамен 4342 тонна азыќ-
т‰лік μнімдері сатылды.

Сонымен ќатар, єлеуметтік мањызды тамаќ
μнімдерініњ 33 т‰рі бойынша ірі супермар-
кеттерге, сауда н‰ктелері мен азыќ-т‰лік ба-
зарларына ‰немі мониторинг ж‰ргізілді.

Шаѓын жєне орта кєсіпкерлікті
дамыту

Жыл ќорытындысы бойынша ж±мыс істеп
т±рѓан шаѓын жєне орта бизнес субъекті-
лерініњ саны 60,4 мыњ бірлікті ќ±рады, онда
ж±мыспен ќамтылѓандар саны 164,5 мыњ
адам (2014 жылѓа μсім 0,6%) немесе эконо-
микалыќ белсенді халыќтыњ 31,2%.

Экономиканыњ осы секторындаѓы кєсіпкер-
лер 317 млрд. тењгеніњ μнімін шыѓарды.

Кμп ретте, шаѓын жєне орта кєсіпкерлік-
тегі кμрсеткіштіњ ±лѓаюына бизнесті ќолдау
мен дамытудыњ "Бизнестіњ жол картасы–
2020" бірыњѓай баѓдарламасыныњ іске асы-
рылуы ыќпал етті, оныњ шењберінде μткен
жылы трансферттер есебінен 1,9 млрд. тењ-
ге игерілді.

Кєсіпкерлердіњ  180 жобасы (7875,4 млн.
тењге сомаѓа), соныњ ішінде  субсидиялауѓа –
116 жобасы, кепілдендіруге – 64 жобасы ма-
ќ±лданды.

Жања бастап ж‰рген кєсіпкерлерге 65 млн.
тењгеге 27 грант берілді.

3,4 мыњ адам ќаржылай емес ќолдау  ("На-
зарбаев Университеті" базасында топ-менед-
жментке оќыту, "Іскер байланыстар", "Аѓа се-
ньорлар" жобаларына жєне т.б. ќатысу)
алды.

¤ткен жылы μндірістік инфраќ±рылымныњ
дамуына Ќазаќстан Республикасы ¦лттыќ
ќорыныњ ќаржысы есебінен 71 млн. тењге
бμлінді.

Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ
шаруашылыѓын дамыту

Облыста халыќтыњ жалпы санынан
т±рѓындардыњ 53,4% газбен жабдыќталѓан.
Облыстыњ 598 елді мекенініњ ішінен газ та-
сымалдау ж‰йесіне тек  10,5% (63 елді ме-
кен) ѓана ќосылѓан.

Облыс т±рѓындарын газдандырумен
ауќымды ќамту маќсатында 2015 жылдыњ
ќарашасында облыс єкімдігі, "ЌазМ±найГаз"
¦лттыќ компания" АЌ жєне  "КазТрансГаз"
АЌ арасында μзара ынтымаќтастыќ туралы
меморандум жасалды, аталѓан меморандум-
ныњ шењберінде  2016 жылы жалпы сомасы
11,1 млрд. тењге ќ±райтын, соныњ ішінде  9
млрд. тењге – ¦лттыќ компанияныњ ќаража-
ты есебінен облыстыњ елді мекендерін газ-
дандыру жобаларын іске асыру жоспарла-
нуда.

Меморандумныњ іске асырылуы халыќ саны
56 мыњнан асатын ќосымша 8 жања елді ме-
кенді (Єулиекμл ауылы,  Єулиекμл ауданы-
ныњ Аманќараѓай ауылы, Рудный ќаласыныњ
Ќашар кенті, Ќарабалыќ ауданыныњ  Тоѓы-
заќ ауылы, Денисов ауданыныњ  Антонов жєне
Алшан ауылдары, Лисаков ќаласыныњ Ок-
тябрь кенті, Федоров ауданыныњ  Федоров

ауылы) газдандыруѓа м‰мкіндік береді. Атал-
ѓан бірлескен жобаныњ арќасында облыс
т±рѓындарыныњ орталыќтандырылѓан газбен
жабдыќтау ж‰йесіне ќолжетімділігі  (53,4%-дан)
65% артады.

Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓын жа-
њѓырту баѓдарламасын іске асыру жалѓасуда.

Аталѓан баѓдарламаны іске асыру кезден
бастап  жалпы сомасы 1,8 млрд. тењгеге 111
кμп пєтерлі ‰й, соныњ ішінде есептік жылы   257

млн. тењгеге 8 ‰й жμнделді.
Жалпы, μткен 5 жылдыњ ішінде к‰рделі

жμндеуді талап ететін кондоминиум объекті-
лердіњ ‰лесі  59%-дан  55,2%-ѓа дейін тμмен-
деді.

Облыс бойынша елді мекендердіњ орталыќ-
тандырылѓан сумен жабдыќтау ж‰йесімен ќам-
тылуы – 29,9%, соныњ ішінде ауылдар бойын-
ша  28,9% ќ±райды, облыстыњ 78,9% т±рѓы-
ны орталыќтандырылѓан сумен жабдыќтау
ж‰йесіне ќол жеткізді.

Соњѓы бес жылдыњ ішінде салынѓан жєне
ќалпына келтірілген су ќ±быры ж‰йелерініњ
жалпы кμлемі  25,7 млрд. тењге сомаѓа  1077

км ќ±рды,  51 объект пайдалануѓа енгізілді.
"Н±рлы Жол" мемлекеттік баѓдарламасы-

ныњ шењберінде  μткен жылы Ќостанай ќала-
сында  бюджеттік кредиттеу тетіктері арќылы
бμлінген  2,6 млрд. тењгеге 5 жобаны, соныњ
ішінде  жылумен жабдыќтау – 4 жобаны жєне
сумен жабдыќтау – 1 жобаны іске асыру бой-
ынша ж±мыстар басталды.

Мемлекет басшысы инженерлік ж‰йелерін
жањѓыртуды бюджеттен тыс ќаржыландыру
кμздері есебінен ќамтамасыз ету жμнінде
міндет ќойды. Осыѓан байланысты, Еуропа
Ќайта Ќ±ру жєне Даму Банкімен ынтымаќта-
су шењберінде жалпы сомасы 8,1 млрд. тењге
ќ±райтын   жобаларды іске асыру, соныњ
ішінде  4,9 млрд. тењгеге "Костанайская ТЭК"
МКК жылумен жабдыќтау ж‰йелерін жєне  3,2
млрд. тењгеге "Ќостанай-Су" МКК сумен жаб-
дыќтау жєне су б±ру ж‰йелерін жањѓырту
жоспарлануда.

Сєулет жєне ќала ќ±рылысы
¤ткен жылы т±рѓын ‰й ќоры  248,9 мыњ

шаршы метр баспанаѓа кењейтілді, б±л  2014
жылмен салыстырѓанда 100,4% ќ±райды.

1861 пєтер, соныњ ішінде кезекте т±рѓан-
дар ‰шін 109  жалдамалы пєтер, 146 – кре-
диттік, 834 – коммерциялыќ пєтер жєне 772
жеке т±рѓын ‰й пайдалануѓа енгізілді.

2015 жылы Ќостанай, Лисаков ќалалары
жєне Ќостанай ауданыныњ т±рѓын ‰й объект-
ілеріне ±зындыѓы 20 шаќырымнан асатын  ин-
женерлік-коммуникациялыќ инфраќ±рылымныњ
45 объектісі пайдалануѓа енгізілді жєне 10 га
жуыќ ‰й жанындаѓы аумаќтар абаттандырыл-

ды.
"Н±рлы жол" баѓдарламасы шењберінде

Ќазаќстандыќ ипотекалыќ компаниясы Ќоста-
най ќаласында жалпы ауданы  9 мыњ шаршы
метрге жуыќ 126 пєтер сатып алды. Аталѓан
т±рѓын ‰йлер ќала єкімдігініњ кезегінде т±рѓан
т±лѓаларѓа  кейін сатып алу м‰мкіндігімен
жалѓа берілді

2015 жылѓы желтоќсанда "Бєйтерек" ¦БХ"
АЌ жєне облыс єкімдігі арасында ќолжетімді
баспана салу бойынша келешектегі ынтымаќ-
тастыќ жμнінде келісім жасалды.

"Бєйтерек" АЌ Ќостанай ќаласында ‰йлер
салуды ќаржыландыруѓа кμмек кμрсетеді, б±л

шамамен 1800 отбасыныњ т±ѓын ‰й жаѓдай-
ын жаќсартуѓа м‰мкіндік береді.  Жалпы ал-
ѓанда, жоба 2016-2017 жылдарѓа есептел-
ген.

Сонымен ќатар, бюджеттік жєне бюджеттік
емес ќаражат есебінен 180 мыњ шаршы метр
баспана пайдалануѓа беру жоспарлануда,
оныњ ішінде: 19 мыњ шаршы метр – бюджет
ќаражаты есебінен (Мирошниченко жєне Чка-
лов кμшелеріндегі жалѓа берілетін екі ‰й;
Ќостанай ќаласыныњ № 3 мектебі ауданын-
даѓы бір кредиттік т±рѓын ‰й), 161 мыњ шар-
шы метр – т±рѓындар мен коммерциялыќ ‰й
салушылардыњ ќаражаты есебінен.

Экономиканыњ бєсекеге ќабілеттілігін арт-
тырудыњ негізгі факторларыныњ бірі ќазіргі
заманѓы кμліктік инфраќ±рылымды ќалыптас-
тыру болып табылады.

2015 жылы 12,6 млрд. тењге сомаѓа жал-
пыѓа ортаќ пайдаланылатын автомобиль
жолдарын салу, ќалпына келтіру, жμндеу жєне
±стау бойынша ж±мыстар атќарылды.

Бμлінген ќаржы толыќ кμлемде  игерілді,
сонымен ќатар жаќсы жєне ќанаѓаттанарлыќ
жаѓдайдаѓы жергілікті мањызы бар автомо-
биль  жолдарыныњ ‰лесі 3% ±лѓайды жєне
62% ќ±райды.

2016 жылы 13 млрд. тењгеге жол ж±мыс-
тарыныњ барлыќ т‰рлерін орындау жоспар-
лануда.  Аталѓан ќаражат Тобыл μзені ар-
ќылы μтетін орталыќ кμпірді ќалпына келті-
рудіњ аяќталуына, "¦зынкμл-Сарыкμл", "Ќара-
су-Большая Чураковка", "Єулиекμл-Диевка-
Ќосаѓал-Аќжол" автожолдарын ќалпына кел-
тіруді жалѓастыруѓа, "Арќалыќ-Торѓай",
"Таран-Варваринка", "Адаевка-Орќаш-
Аралкμл" автожолдарын к‰рделі жμндеуге ба-
ѓытталатын болады. Сондай-аќ, суыќ ресай-
клинг єдісін ќолдана отырып, "Ќостанай-
Єулиекμл-Сурган" автожолын орташа жμндеу
жоспарлануда.

Аѓымдаѓы жылы облыстыќ орталыќтыњ
кμшелерін ќалпына келтіруге, к‰рделі жєне
орташа жμндеуге  3,5 млрд. тењге бμлінді.

Облыс  бюджеті
Мемлекеттік бюджеттіњ кірістері бойынша

жоспар 108,1%, соныњ ішінде республикалыќ
бюджет – 114,7%, жергілікті – 103,2% орын-
далды.

Республикалыќ бюджетке т‰сетін кірістердіњ
18,1 млрд. тењгеге тμменделуіне байланысты
мемлекеттік бюджеттіњ кірістері 2014 жылы-
мен салыстырѓанда 16,4 млрд. тењгеге азай-
ды, сонымен ќатар жергілікті бюджетке т‰сетін
кірістер 1,7 млрд. тењгеге немесе 3,1% арт-
ты.

2015 жылы облыс бюджетініњ шыѓыстары
163,5 млрд. тењге сомада немесе жоспар-
дыњ 99,5% атќарылды.

Даму маќсаттарына  23 миллиардќа жуыќ
тењге жіберілді.

Денсаулыќ саќтау
2015 жылы "Саламатты Ќазаќстан" ден-

саулыќ саќтау саласын дамыту мемлекеттік
баѓдарламасын іске асыру (2011 жылдан
бастап) аяќталды.

Осы жылдары халыќтыњ μмір с‰ру ±заќтыѓы
2,9 жасќа ±лѓайды жєне 70,4 жылды ќ±рды.
Жалпы μлім-жітім 18,9%, туберкулез ауруы
38,6% тμмендеді.

Аталѓан баѓдарламаныњ арќасында  2,6
млрд. тењге сомаѓа ќазіргі заманѓы медици-
налыќ жабдыѓыныњ 132 бірлігі сатып алынды.
2015 жылы халыќтыњ денсаулыѓын саќтау
негізгі кμрсеткіштерде оњ ќарќын байќалады.

Ана μлімініњ бірде бір оќиѓасына жол бе-
рілген жоќ. Нєресте шетінеуі 10,4%-ѓа тμмен-
деді.

Сонымен ќатар туберкулезден баќилыќ
болу 5,7%-ѓа тμмендеді.

Онкологиялыќ аурулардан μмірден озу 100
мыњ адамѓа 95,4 дењгейінде т±раќтады.

Емдеу-профилактикалыќ ±йымдардыњ ма-
териалдыќ-техникалыќ базасын ныѓайту жєне
жетілдіру мєселелері шешімін тапќан.

Ќостанай ќаласында онкологиялыќ диспан-
сер емханасыныњ ќ±рылысы бітті.

Федоров ауданыныњ – Пешковка, Мењді-
ќара ауданыныњ – Первомайское, ¦зынкμл
ауданыныњ Пресногорьковка ауылдарында  3
дєрігерлік амбулатория іске ќосылды.

Ќостанай ќалалыќ ауруханасы мен об-
лыстыќ аурухананыњ бес ќабатты кор-
пусын к‰рделі жμндеуден μткізу аяќтал-
ды.
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ОБЛЫС ЄКІМІ  ЕСЕБІНІЊ  ТЕЗИСТЕРІ
2015 жылы жергілікті бюджет ќара-

жаты есебінен 371,5 млн. тењге сома-
сына медициналыќ жабдыќ, санитари-

ялыќ автокμлік сатып алынып, оныњ 185 млн.
тењгесі Ќостанай перинаталдыќ орталыѓын
ныѓайтуѓа баѓытталды.

Соныњ нєтижесінде медициналыќ ќ±рал-
сайманмен жєне медицинаѓа арналѓан
б±йымдармен жабдыќтау 5%-ѓа артты (2014
жылѓы 65,7%-дан 2015 жылѓы 69,1%-ѓа
дейін).

Білім беру
Білім беруді 2020 жылѓа дейін дамыту жєне

"Балапан" баѓдарламаларымен белгіленген
барлыќ міндеттер біздіњ облысымызда жос-
парлы т‰рде іске асырылуда.

Балаларды мектепке дейінгі білім берумен
ќамту проблемалары шешімін тауып жатыр.
Б‰гінде балабаќша саны 167-ден 178-ге
дейін артып, ќамту 90,9%-ды ќ±рады."Бала-
пан" баѓдарламасы шењберінде 2033 орын
берілді.

2015 жылы мектепке дейінгі балалар ме-
кемелері тапшылыѓыныњ дењгейін тμмендету
маќсатында Лисаков жєне Ќостанай ќала-
ларында 280 орынѓа арналѓан екі балабаќ-
ша салу жμнінен ж±мыс ж‰ргізілді.

Облыста 536 жалпы білім беретін мектеп
ж±мыс істейді. К‰рделі жμндеуден μткен, жал-
пы білім беретін мектеп дењгейі 47%-ды ќ±рай-
ды.

Ќостанай ќаласында мемлекеттік тілде
оќытатын 500 орынѓа арналѓан орта мектеп
ќ±рылысы аяќталды.

Рудный ќаласыныњ Перцевка ауылында
150 орынѓа арналѓан орта мектеп ќ±рылы-
сына ќаражат бμлінді, аяќталу мерзімі– 2016
жыл.

Облыс мектептерінде 14,5 мыњ педагог
ж±мыс істейді, олардыњ 42,8%-ы – жоѓары
жєне 1 санаттаѓылар. Назарбаев зияткерлік
мектептерініњ тєжірибесін тарату маќсатын-
да  585 педагог дењгейлік курстардан μтті.

17 колледжде (41-діњ ішінен) дуалды оќыту
енгізілді. Т‰лектерді ж±мыспен ќамтамасыз ету
жєне ж±мысќа орналастыру 90%-ды ќ±райды.
Мемлекеттік тапсырыс есебінен оќитын оќушы-
лар саны μсуде (2015 жылы –16587, немесе
69,2%, 2014 жылы – 16274, немесе 63,9%).

Єлеуметтік ќорѓау жєне ж±мыспен
ќамтуды ќамтамасыз ету

Ж±мыспен ќамту саласыныњ негізгі баѓдар-
ламаларыныњ бірі "Ж±мыспен ќамту жол кар-
тасы–2020" баѓдарламасы болып табылады.

Баѓдарламаныњ негізгі маќсаты т±раќты
жєне μнімді ж±мыспен ќамтуды ќолдау арќы-
лы халыќтыњ табысын арттыру болып табы-
лады.

2015 жылы Баѓдарламаны іске асыруѓа 2
млрд. тењгеден астам ќаражат бμлінді.

Баѓдарлама аясында 17 єлеуметтік-мєде-
ни объектіге к‰рделі жєне аѓымдаѓы жμндеу
ж‰ргізіліп, 3 ауылдыќ дєрігерлік амбулатори-
яныњ ќ±рылысы аяќталды, 406 адам  шаѓын
кредит алып, олардыњ 265-і μз істерін ашты.

Ж±мыспен ќамтуды ќамтамасыз ету
жμніндегі шаралармен 24,6 мыњ адам ќам-
тылды немесе жоспарлы кμрсеткіштіњ 163%-
ы (жоспар – 15,2 мыњ адам).

Т±рѓындардыњ єлеуметтік т±рѓыдан осал
топтарын ќолдау жμнінен де ауќымды ж±мыс
ж‰ргізілуде.  Єрт‰рлі нысандаѓы єлеуметтік
кμмекті 62,4 мыњ адам 1412 млн. тењгеге
алды.

Б±дан басќа, 2015 жылдыњ екінші жарты
жылдыѓынан бастап Ќостанай ќаласында,
Ќостанай жєне ¦зынкμл аудандарында
"¤рлеу" жобасын ќанатќаќты режиммен ен-
гізу басталды. Баѓдарлама бойынша табысы
аз отбасыларѓа єлеуметтік кμмек тек ењбек-
ке жарамды жан±я м‰шелерініњ ж±мыспен
ќамтуды ќолдаудыњ белсенді жєне μзге де ша-
раларына ќатысќандарында ѓана берілетін
болады.

Облыста м‰гедектер саны 27,4 мыњ адам-
ды ќ±райды, олардыњ 2,5 мыњы – м‰гедек
бала.

¤ткен жылы олар 2 мыњ техникалыќ
кμмекші ќ±ралмен ќамтамасыз етіліп, оларѓа
шамамен 2 мыњдай оњалту ќызметі кμрсетілді.

Облыс бюджетінен 1708 адамныњ  сана-
торий-курорттыќ емделуіне 166 млн. тењге
жіберілді.

Аѓымдаѓы жылы 4 мыњнан астам оњалту

іс-шараларын ж‰ргізу, соныњ ішінде: м‰гедек-
терді 218 кресло-арбамен, 651 тифло-сур-
дотехникалыќ ќ±ралмен, 1395 адамды сана-
торий-курорттыќ емдеумен ќамтамасыз ету
жєне т.б. жоспарланып отыр.

Ќазіргі тањда облысымызда 578 объекті
м‰гедектердіњ м±ќтаждыќтарына бейімделген.
‡стіміздегі жылы б±л ж±мыс жалѓастырылатын
болады, таѓы да 393 объектіні бейімдеу жос-
парланып отыр.

Облыс бойынша кедейлік дењгейі 0,2%-ѓа
дейін тμмендеді (2014 жылы – 0,3%), ењ тμменгі
к‰нкμріс дењгейінен аз табыс табатын т±рѓын-
дар ‰лесі 2,9%-ды ќ±рады.

2016 жылы жергілікті бюджет ќаражаты
есебінен т±рѓындардыњ єлеуметтік т±рѓыдан
осал топтарын єлеуметтік ќолдау шарала-
рын іске асыру жалѓасын табады. Халыќты
єлеуметтік кμмек т‰рлерімен уаќтылы жєне
100%-дыќ ќамту ќамтамасыз етілетін бола-
ды. Б±л маќсаттарѓа, атап айтќанда,  59 мыњ
азаматќа кμмек кμрсету ‰шін 1660 млн. тењ-
геден астам ќаражат ќарастырылды.

Мєдениет
Облыс бойынша мєдениет, μнер жєне кино

объектілері желісі 734 нысанды ќ±райды,
соныњ ішінде: 409 кітапхана, 303 клуб, 10
м±ражай, 4 театр, филармония, кинобейне-
ќор саќтау жєне пайдалану жμніндегі орта-
лыќ, 4 кинотеатр, 2  мєдениет жєне демалыс
паркі бар.

¤ткен жылы 4 облыстыќ театр 1157 спек-

такль ќойды, олардыњ 25-і жања ќойылым-
дар болып табылады. Жыл ішінде театрлар
76 рет сапарѓа шыѓып, олардыњ барысында
222 гастрольдік спектакль кμрсетті. Ќазіргі
тањда облыс  театрларыныњ репертуарында
163 спектакль бар.

2015 жылы халыќаралыќ жєне республи-
калыќ фестивальдер мен конкурстарда біздіњ
μњірдіњ 103 μкілі лауреат жєне дипломант
атанды, оныњ ішінде: 35-і – шыѓармашылыќ
±жым.

Облыс м±ражайларымен 12 мыњнан ас-
там іс-шара μткізіліп, оларѓа  376,7 мыњ адам
ќатысты.

Жастар саясатын іске асыру
14 жастан 29 жасќа дейінгі жастар саны

217,3 мыњ адамды немесе облыс т±рѓында-
рыныњ 24,7%-ын ќ±райды (ќалаларда  –
109,9 мыњ адам, ауылдыќ жерлерде – 107,3
адам).

¤њірімізде 8 жоѓары оќу орны ж±мыс
істейді, олардыњ базасында 17,8 мыњ адам
оќиды.

Оќу орындарында жастармен ж±мыс
жμніндегі бμлімшелердіњ ќызметі ж‰йелі жол-
ѓа ќойылып, студенттік бірлестіктер, ‰йірме-
лер ќ±рылѓан, республикалыќ жастар  ‰кіметтік
емес ±йымдарыныњ μкілдіктері ж±мыс істейді.

2015 жылы облыс бойынша мемлекеттік
жастар саясатын ќаржыландыру 123 млн.
тењгені ќ±рады.

Мемлекеттік жастар саясатын іске асыру
саласында мемлекеттік єлеуметтік тапсы-
рысќа 39,5 млн. тењге бμлінді.

Есеп беру жылында ж±мыс істейтін жастар-
дыњ, жас отбасыларыныњ бастамаларын ќол-
дауѓа, мемлекеттік тілді дамытуѓа, діни экстре-
мизмніњ алдын алуѓа, саламатты μмір салтын

ќалыптастыруѓа баѓытталѓан 13 єлеуметтік
мањызы бар жоба іске асырылды.

Облыста 19 Жастар бастамалары орта-
лыѓы ж±мыс істейді, олардыњ ќызметі жастар-
дыњ т±рѓылыќты жері, оќу жєне ж±мыс орны
бойынша атаулы ж±мысты ќ±руѓа, жастар-
дыњ дамуы мен μзін-μзі танытуларына жаѓдай
туѓызуѓа баѓытталѓан.

Дене шыныќтыру мен спортты
дамыту

Облыстыњ 257 мыњдай т±рѓыны белсенді
спорт т‰рлерімен ш±ѓылдануды ќалайды.

¤ткен жылы 16 спорт объектісі пайдала-
нуѓа берілді, соныњ ішінде: 2 спорт кешені –
Ќостанай ќаласында жєне Федоровка
ауылында, сонымен ќатар ¦зынкμл ауылында
– спорт залы мен Ќамысты ауылында к‰рес
залы іске ќосылды. Ќалалар мен аудандарда
спортты дамытуѓа арналѓан 6 спорт алањы
салынды.

Сондай-аќ Ќостанай ќаласында барлыќ
халыќаралыќ стандарттарѓа сєйкес келетін
теннис орталыѓы пайдалануѓа берілді.

Спорт резервін 28 жасμспірім балалар
спорт мектебі дайындайды, оларда 17,7 мыњ
бала ш±ѓылданады, б±л – жалпы білім беретін
мектептерде оќитын балалардыњ 18%-ы.

Спорттыќ ±йымдар: 31 Республиканыњ
спорт шеберін, 9 халыќаралыќ дєрежедегі
спорт шеберін, 5 ±лттыќ санаттаѓы спорт
бойынша тμреші мен 11 жоѓары санаттаѓы
жаттыќтырушы дайындаѓан.

23 халыќаралыќ жарыстарѓа біздіњ 44
спортшы ќатысќан, Азия жєне єлем чемпио-
наттарында олардыњ 12 жоѓары сынамалы
39 медальді жењіп алѓан.

Ќоѓамдыќ-саяси жаѓдай
¤ткен жылы  облыста ќоѓамдыќ-саяси жаѓ-

дай т±раќты болып сипатталѓан.
Идеологиялыќ ж±мыстыњ негізгі баѓыттары

"Ќазаќстан-2050" стратегиясы, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Президенті Н.Є.Назарбаевтыњ
2014 жылѓы 11 ќарашадаѓы "Н±рлы жол –
болашаќќа бастар жол" жєне 2015 жылѓы
30 ќарашадаѓы "Ќазаќстан жања жаћандыќ

наќты ахуалда: μсім, реформалар, даму" атты
халыќќа жолдаулары, "100 наќты ќадам" ±лт
жоспары, мемлекеттік баѓдарламалар мен
баѓдарламалыќ ќ±жаттар барысыныњ негізгі
басымдылыќтарын ілгерлету болды. Облыс-
та 18 Ќазаќстан халќы облыстыќ Ассамблея-
сыныњ ќ±рамына жататын 35 этнобаѓыттал-
ѓан бірлестіктер ж±мыс істейді.

119 б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралы тіркелген,
олардыњ  84 баспа, 35 электрондыќ.

Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштері

Мемлекеттік органдар ќызметтерініњ ма-
њызды баѓыттары жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ μтініштерімен ж±мыс болып табылады.

2015 жылы барлыќ дењгейдегі жергілікті
атќарушы органдарѓа 70 мыњ шамасында
μтініштер (69987) келіп т‰скен, ол 2014 жыл-
дан  28,3%-ѓа (97569) аз.

¤тініштердіњ басым бμлігі жер ресурста-
ры жєне жер пайдалану (34,4%), т±рѓын  ‰й-
коммуналдыќ шаруашылыќ (17,3%), халыќты
ењбек жєне ж±мыспен ќамту, єлеуметтік жєне
зейнетаќымен ќамтамасыз ету (8,8%) мєсе-
лелері бойынша келіп т‰скен.

Облыс єкімі блогыныњ ж±мысы
Облыс єкімініњ аппараты облыс єкімініњ,

ќалалар мен аудандар єкімдерініњ, облыстыќ
басќармалар басшыларыныњ  блогтарына
т±раќты мониторинг ж‰ргізеді,  диалогтыќ
интернет-алањына келіп т‰скен азаматтардыњ
μтініштерініњ уаќтылы жєне сапалы ќаралуы-
на айрыќша назар аударады.

¤ткен жылдармен салыстырѓанда ауыл
шаруашылыѓы, кєсіпкерлік, ж±мыспен ќамту
салаларындаѓы, т±рѓын ‰й-коммуналдыќ са-
ласын жањѓырту мемлекеттік баѓдарламала-
рын іске асыруѓа халыќтыњ ќатысуына байла-
нысты μтініштер саны артты.

Тіршілікті ќамтамасыз ету проблемалары
бойынша μтініштер саны тμмендеуде. Жол
жєне кμліктік коммуникацияларыныњ жай-к‰йі,
денсаулыќ саќтау, єлеуметтік ќорѓау, білім
беру салаларындаѓы кμрсетілетін мемлекеттік
ќызметтер сапасы туралы с±раќтар саны
азайып келеді.

¤ткен жылы мемлекеттік органдар ќызме-
тіндегі зањдылыќтыњ б±зылуына ќатысты
μтініштер 2014 жылѓы 89-дан 2015 жылѓы
41-ге дейін тμмендеген. Негізінен, аталѓан
μтініштер ењбекаќы тμлеу жμніндегі берешек-
тер туралы мєліметтерден т±рады.

Ќорытынды
Облыс экономикасын т±раќтандыру ‰шін

2016-2018 жылдарѓа арналѓан экономика-
лыќ жєне єлеуметтік т±раќтылыќты ќамтама-
сыз ету жμніндегі іс-ќимылдыњ μњірлік даѓда-
рысќа ќарсы жоспары єзірленген, онда μсу
резервтері кμрсетілген.

Сонымен ќатар, ж±мыстаѓы басым баѓыт-
тардыњ бірі мемлекеттік-жеке єріптестікті да-
мыту векторы болады.  Б±л ќ±рал мемлекеттік
міндеттерді бизнеспен тыѓыз єрекеттестікте
шешуге м‰мкіндік береді.

Ќостанай облысы м±ндай ќиын кезењде де
ілгері дамитын болады. Ол ‰шін барлыќ
ќажетті негіздер, талпыныстар  бар, ал ењ
бастысы – халыќтыњ бірлігі бар!
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Жыл μткен сайын ќазаќ елініњ экономика-
сы ќарќынын к‰шейтіп, т±рмыс-тіршілігіміз
т‰зеле бастады. Тоќсаныншы жылѓы тоќы-
рауды былай ќойѓанда, соњѓы он жылдыќтыњ
μзінде Ќазаќстан єлемдегі дамушы елу елдіњ
ќатарына ќосылып,  табысы мен т±рмысы
жаѓынан ж±мыр жер бетіндегі белді мемле-
кеттермен тењесер к‰йге жетті. Сєйкесінше,
жалаќымыз бен зейнетаќымыз, μзге де єлеу-
меттік тμлемдер еселеніп, ќарапайым халыќ-
тыњ ќалтасы ќалыњдай т‰сті.

Статистиканы сμйлетер болсаќ, ќазаќстан-
дыќтардыњ ќаржылыќ табысы былтырѓы жыл-
дыњ μзінде ѓана 4,1 пайызѓа μскен. ЌР  ¦лттыќ
экономика министрлігініњ мєліметінше,
т±рѓындардыњ орташа ќаржылыќ табысы бір
айѓа шаќќанда 67 918 тењге. М±ныњ есесіне,
азыќ-т‰лік пен тауар, ќызмет ќ±ны μсіп жа-
тыр дегіњіз келер?! Оны жоќќа шыѓара алмай-
мыз. Дей т±рѓанмен, 2014 жылы т±тыну шы-
ѓыны 4 пайызѓа ±лѓайса, жалаќы, єлеуметтік
тμлем мμлшері орташа алѓанда 8 пайызѓа
жоѓарылапты.

Биылѓы жылды да μсіммен бастаѓанымыз
жасырын емес. Ќос б‰йірден ќысќан ќаржы
даѓдарысыныњ алдын-алу, ел ішіндегі  ќым-
батшылыќты жою маќсатында Елбасымыз
халќына арналѓан Жолдауында тμлемдерді
μсіру ќажеттілігін ерекше назарѓа алды. Осы-
лайша, 2016 жылдыњ 1 ќањтарынан бастап
денсаулыќ саќтау саласы ќызметкерлерініњ
ењбекаќысы орташа алѓанда – 28 пайызѓа
дейін, білім беру саласы ќызметкерлерінікі –
29 пайызѓа дейін, єлеуметтік ќорѓаудаѓы ќыз-
меткерлердікі 40 пайызѓа дейін артты. М‰ге-
дектігі мен асыраушысынан айырылуѓа байла-
нысты єлеуметтік жєрдемаќылардыњ 25 пай-
ыздыќ μсімі, сондай-аќ, стипендиялар ќамта-
масыз етілді. Инфляция  дењгейініњ алдын ала
отырып, ынтымаќты зейнетаќы 2 пайызѓа ин-
декстелді. "Б" корпусындаѓы мемлекеттік ќыз-
метшілердіњ ењбекаќысы 30 пайызѓа артты.

Экономикалыќ μсім бар, табыс та т‰зелді.
Ќазаќ елініњ ќазіргі к‰нін – тєуелсіздігін енді
алѓан кезбен салыстырсаќ, тењгеніњ ерекше
μсімінен жан семіреді, кμњіл марќаяды...

...тєубењізге тез т‰скіњіз келсе – осы μсімді
доллармен есептеп кμріњіз. Баѓа б±йдасын
‰зіп, доллар еркіне жіберілген бір жылдыњ
ішінде шетелдік валюта екі есеге ќымбаттады.
75000 тењгелік табысын 500 долларѓа теліп
ж‰ргендердіњ жалаќысы бір жылдыњ ішінде
шетел аќшасына шаќќанда – 200 АЌШ долла-
рына т‰сіп ќалды. Тењгеге шаќќандаѓы табы-
сымыз т‰зелгенімен, АЌШ аќшасымен азайѓан
санныњ психологиялыќ єсері к‰шті. Олай
дейтініміз, ќоѓам – т‰скен табысынан бастап,
шеккен шыѓынына дейін шетелдіњ осы аќша-
сымен баѓамдауѓа бейімделген. Тоќсаныншы
жылдары немістіњ маркасымен есебін
ж‰ргізген ел – бертін келе еуроѓа, АЌШ долла-
рына ауысты. Жылжитын, жылжымайтын
м‰лігін де ќаржыныњ осы т‰рімен есептеп,
алыс-берістіњ барлыѓын да долларѓа теліді.

Жасырып ќайтеміз, ќ±ны μскен сайын елдіњ
ынтасы шетелдік аќшаѓа ауып, тμл тењгемізге
тосырќай ќарайтын к‰йге жеттік. Осылайша,
±лттыќ экономикамызѓа ќауіп тμндіре баста-
дыќ. Осыны ескерген Елбасымыз ќоѓамды дол-
ларсыздандыру ќажеттілігін алѓа тартќан еді.
Сμйтіп, Ќазаќстан Президентініњ бастамасы-
мен, ¦лттыќ валютаныњ беделін арттыру,
ќоѓамды долларсыздандыру ж±мыстары ќар-
ќынды ќолѓа алынды. Айтулы жобаныњ жалѓа-
сы есебінде, ‰стіміздегі жылдыњ 2 аќпанынан
бастап елімізде тауар, ќызмет баѓасын доллар,
еуро жєне Ресей аќшасымен кμрсетуге тыйым
салынды. ЌР ¦лттыќ экономика министрініњ
пєрменімен сауда-саттыќ орындарынан бастап,

Ж±матай
    КЄКІМЖАНОВ

Б‡ГІНГІ К‡ННІЊ Б‡ЛКІЛІ

Тењгеге тењестіру
тоќтатылды

электронды сауда сайттары баѓаларын т‰зе-
туге кірісті.

Жањалыќќа тауар, ќызмет ±сынушылары да,
ж±ртшылыќ та дайын болмай шыќты. М±ны,
кμпшілікке кењінен танымал "kolesa.kz",
"krisha.kz", "market.kz", "olx.kz" іспетті  элек-
тронды сауда алањдарынан-аќ  ањѓаруѓа бола-
тын еді. Дєл осы к‰ні сауда сайттарыныњ ж±мы-
сы кібіртіктеп, іздегеніњді б±рынѓыдай бірден
таба алмай, біраз єбігерге т‰суге тура келді.
Ал, тауар сатушылары болса, доллардан тењ-
геге ауыса алмай,  баѓаларын алай да, былай
да ќ±былтты. Зањ к‰шіне мінген к‰ні сауда сайт-
тарынан т‰рлі ќызыќты тамашаладыќ. Кμп
нμлді ќосуды ќиынсынды ма, єлде есептеуге
басы жетпеді ме кім білсін, "kolesa.kz" порта-
лынан 2015 жылѓы "Lexus 570" кμлігін 71 274
тењгеге ±сынѓандар да табылды. Ал, енді бірі
2014 жылѓы "Renault Sandero" кμлігін 6 220 тењ-
геге сатамын деп жар салѓан.

Ќалай десек те, тμл тењгеміздіњ т±ѓырын ны-
ѓайтуѓа баѓытталѓан ж±мыс басталды. Сауда
сайттарындаѓы сандар ќалай ќ±былса да, со-
њындаѓы "тењге" деген жазудыњ т±рѓындардыњ
санасына одан єрі сіњісіп, "$"  белгісініњ ±мы-
тылары аныќ. Б±ѓан кєміл сеніњіз!

Ал, кμп санды ќосуѓа ќиынсынѓандарѓа Бе-
ларусияны мысалѓа келтірмекпіз. Минскініњ
єуежайынан бір аяќ кофені 42 924 рубльге ала-
сыз. ¤з басым, тμрт шыны кофеніњ аќысын (171
696 рубль) тμлеп т±рѓанда психикалыќ
ауытќуѓа ±шыраѓан шыѓармын деп ойладым.
Жалма-жан калькуляторымды алып есепте-
сем, бар-жоѓы 8 АЌШ долларын  тμлеуім ќажет
екен. Сол арада рубльден долларѓа шаѓып,
шала б‰лініп жатќан тек біздер ѓана. Жергілікті
т±рѓындар ќобыратып ±стаса да, тμл аќшасы-
мен есебін айырып, ‰н-т‰нсіз шаруасын тын-
дырып жатыр.

Ќай елге барып сауда жасасањыз да, тμл
аќшасымен есеп айырысуыњызды талап етеді.
Кμрші ќырѓыз бен μзбек, Ќытай да аќшасын
ќ±рметтейді. Тіпті, ќаржысыныњ ќ±ны саѓат
сайын ќ±лдыраѓан ресейліктердіњ μзі арзан
кμлікті алуѓа сабылѓан ќазаќстандыќтардыњ
долларын ќабылдамай, рубль талап етті емес
пе?! Біз болсаќ, ел ішінде де тењгені доллар-
мен шатыстырып ж‰рміз. Министрліктіњ тиы-
мы – осыѓан тосќауыл болмаќ.

С‰т безіне шалдыќќандар кμбейді
Облыста. С‰т безініњ ќатерлі ісігімен ауыратын єйелдердіњ

саны артып келеді. Ќазаќстанда жыл сайын осы дерттіњ асќынѓан
т‰ріне шалдыќќан 4 мыњ науќас тіркеледі екен. "Єсіресе, соњѓы
уаќытта б±л ауру жас ќыздар арасында жиілеген. Ісікті бірден
аныќтау ќиын. Біраќ дер кезінде тексерілсе, аурудыњ алдын алуѓа
99 пайызѓа м‰мкіндік бар. Ол ‰шін скринингтен μту ќажет", –
дейді маммологтар.

Ќ±рылыс жалѓасуда
Лисаков. Ќаќаѓан ќысќа ќарамастан ќаладаѓы 280 орындыќ

балабаќша ќ±рылысы ќарќынды ќолѓа алынѓан. Мердігерлер
аќпан айыныњ соњына дейін нысанныњ шатырын жаппаќ ниетте.
Осыдан кейін, ѓимараттыњ терезелерін орнатуды ќолѓа алмаќ. Ішкі
єрлеу ж±мыстары мен коммуналдыќ ж‰йе ізінше ж‰ргізіледі. Ба-
лабаќша 15 шілдеде ќолданысќа енгізілуі тиіс.  ‡лгермеген жаѓ-
дайда, ќ±рылыс компаниясы  к‰н сайын 60 мыњ тењге айыпп±л
тμлейтін болады.

 Ауыл єкімдерініњ есебі аяќталды
Арќалыќ.  Ќалаѓа ќарасты ауылдардыњ єкімдері есеп беру-

лерін аяќтады. Есеп беру кездесулерінде ќала єкімі мен мекеме
басшылары ауылдыњ μзекті проблемаларымен танысып, ауылдаѓы
аѓайынныњ тыныс-тіршілігі жайында хабардар болды. Ал, аќпан-
ныњ 10-шы ж±лдызында ќала єкімініњ ќорытынды есебі тыњдал-
ды. Айтулы шарада μзекті мєселелер талќыланып, тыѓырыќтан
шыѓар жол ќаралды.

Ауданда – бас имам
Таран.  Игілік Алтай±лы Ділдєбеков Ќостанай облысыныњ бас

имамы Баќытбек Тєжімбеттіњ ±сынысымен, "Ќазаќстан м±сыл-
мандары діни басќармасы" Республикалыќ ислами діни
бірлестігініњ б±йрыѓы бойынша Таран аудандыќ "Єйет" мешіті-
не бас имам болып таѓайындалды. Ол осыѓан дейін Тобыл кентін-
де бас имам ќызметін атќарѓан.

Автогрейдер ±рланды
Рудный. Космонавтов-Парковая кμшелерініњ ќиылысында

белгісіз біреу автогрейдерді айдап єкеткен. Ќостанай облыстыќ
ІІД-ніњ баспасμз ќызметініњ хабарлауынша, сыртќы бейнебаќы-
лау таспасындаѓы жазбаларды ќарау барысында оќиѓаѓа ќатыс-
ты адам аныќталып, ±сталды. Ол Ќамысты ауданыныњ 36 жас-
таѓы т±рѓыны болып шыќты. Аталѓан факті бойынша сот алдын-
даѓы тергеу амалдары ж‰ргізілуде.

3 адам газдан уланѓан
Ќостанай ќ. Жылу маусымы басталѓаннан 3 адам ќаза тапты.

Барлыќ жаѓдай пешпен жылытылатын жеке ‰йлерде болѓан. Біреуі
Ќостанай ауданында, таѓы бір оќиѓа Мењдіќара ауданында бол-
ѓан. Мамандардыњ айтуынша олардыњ жеке ‰йлерді тексере ал-
майтындыѓы жаѓдайды ќиындатып т±р. Тек алдын-алу ж±мыста-
рын ж‰ргізе алады. Яѓни ‰йді-‰йді аралап, пеш жабдыѓыныњ
ќауіпсіздігі жμнінде аќпараттар жазылѓан ‰нпараќтар таратады.
¤рт сμндірушілер жеке ‰йлердіњ т±рѓындарын μздерініњ жылы-
ту ќ±ралдарына м±ќият ќарауѓа кењес береді.

Мекемелер, мєреге!
Ќарабалыќ. ¦йымдар мен кєсіпорындар арасындаѓы дєст‰рлі

спартакиада басталды.  Б±л жолѓы спорттыќ мереке Тєу-
елсіздіктіњ 25 жылдыѓына арналып отыр. Спартакиада баѓдар-
ламасына спорттыњ жеті т‰рі енгізілген: волейбол, баскетбол,
‰стел теннисі, ќол к‰ресі, шахмат, шаѓын футбол жєне арќан
тартыс. Жарысќа аудан кμлеміндегі жиырма шаќты мекемеден
тоѓыз команда ќатысып отыр. Спартакиада сєуір айында ќоры-
тындыланып, жалпыкомандалыќ есепте жењіске жеткендер ар-
найы кубоктармен марапатталмаќ.
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Єкімдердіњ есеп беруініњ ќоѓамдыќ мањызы зор. Осы шаралар
арќылы жергілікті басќаруды дамытуѓа, жалпы атќарушы орган-
дар ќызметініњ халыќ алдындаѓы ашыќтыѓы мен есептілігін арт-
тыруѓа ќол жеткізуге болады. Єулиекμл ауданыныњ єкімі Аман-
тай Балѓарин халыќтыњ алдында есеп беріп, ауданныњ єлеу-
меттік-экономикалыќ дамуыныњ нєтижесін талдады.

Ауданда былтырѓы жылмен салыстырѓанда негізгі экономикалыќ
кμрсеткіш тμмендеген. ¤ндіріс μнімдерініњ, инвестиция мен ќ±рылыс
ж±мыстарыныњ кμлемі де азайѓан. Десе де, ауданда егінмен ќоса мал
шаруашылыѓына кμп кμњіл бμлінген. "Сыбаѓа", "Ќ±лан", "Алтын асыќ"
баѓдарламалары бойынша межелі жоспар асыра орындалѓан.

Инвестициялыќ жобалардыњ да ќатары артќан. Ауданѓа ќарасты
4 ауылда с‰т жєне ет μнімдерін μндіретін жоба ќолѓа алынып, б±л
бастамаѓа 300 млн. тењге бμлініп, 22 ж±мыс орны ашылѓан. Мал ба-
сын кμбейту жолында кедергі болып отырѓаны бруцеллез ауруыныњ
шыѓуы. Былтырѓы жылмен салыстырѓанда едєуір кμбейген. Алдын
алу маќсатында ж±мыстар ж‰ргізілуде.

Игерілмеген жерлерді ќайтарып алу барысында былтырѓы жылы
51 жер учаскесі мемлекетке берілді. Тауар μндіру кμлемі 3 млрд. 20
млн. тењге кμлемінде. Кμрсеткіш былтырѓы жылмен салыстырѓанда
тμмен. ¦н (4,1 тонна), тепловоз жμндеу (136 тепловоз), ќ±м алу (17,6
куб.м.) азайѓан.

"Ќазаќтеміртранс" АЌ 1 млрд. 290 млн. тењгеніњ инвестжобасын
желтоќсан айында аяќтап, биылдан бастап кєсіпорын ќызмет кμрсе-
тетін вагондар санын айына 600 данаѓа дейін ±лѓайтпаќ. Б±л ж±мыс-
пен ќамтуѓа жол ашады. Ќ±см±рында кμмір μндіріс кешені єлі салы-
ну ‰стінде. Келешекте μнімді облыс аймаѓынан тыс жерлерге шыѓа-
руды кμздеп отыр.

Республикалыќ  жєне облыстыќ бюджет есебінен игерілетін ин-
вестиция кμлемі 2,5 млн. тењгеге тμмендеген. Негізгі себеп аѓымдаѓы
жылы ж‰зеге асатын жобалардыњ жоќтыѓы.

"Бизнестіњ жол картасы – 2020" баѓдарламасы аясында 2010 жыл-
дан бері 16 жоба іске ќосылѓан. Оныњ дені (8 жоба) былтыр ж‰зеге
асты. Єлі де жол бойындаѓы ќызмет кμрсету саласы, ќоѓамдыќ та-
маќтану, туризмді дамыту жоспарда бар.

Ауданда балабаќша кезегінде 209 бала т±р. Осы маќсатта аудан-
даѓы бос т±рѓан ѓимараттарды ретке келтіріп, жμндеу ж±мыстарына
аз ќаражат бμлінетіндей ету керек. "Аймаќтарды дамыту" баѓдарла-
масы аясында Москалевкада Мєдениет ‰йі мен Тимофей орта мек-
тебіне, Аманќараѓай мектебіне 38,2 млн. тењгеге к‰рделі жμндеу
ж±мыстары ж‰ргізілген.

"Дипломмен – ауылѓа!" баѓдарламасы аясында 7 жыл ішінде
ауылѓа 212 маман 22,9 млн. тењге кμлемінде кμтерме жєрдемаќы,
103 маман бюджеттік несиеден 231,6 млн. тењгеге баспана алѓан.
Б±л жас мамандардыњ ауылды жерде т±раќтап ќалуына жол ашады.

Биыл "ЌазТрансГаз" АЌ екіжаќты меморандумѓа ќол ќойылѓан.
Бірлестіктіњ арќасында Аманќараѓай селосында кμгілдір отын ж‰йе-
лерін тарту жобалыќ-сметалыќ ќ±жаттары єзірленуде. Жобаѓа аудан
орталыѓы мен Ќ±см±рын кенті де кіреді. Егер бастама ж‰зеге асып
жатса кμпшіліктіњ ауылда т±раќтауына себепші болмаќ.

Жол жμндеу ж±мыстары кезегімен ж‰зеге асуда. Лавреньтевка-
Первомай жолы сын кμтермейді. 2013 жылы Первомай селосына
баратын жолды жμндеу ‰шін 983,3 млн. тењгеге жобалыќ-смета дай-
ын болѓан. Одан бері ‰ш жыл μтті. Ќ±жат к‰шін жоѓалтады. Б±л кμњіл
аударатын мєселе.

–Соњѓы жылдары кμптеген шаралар атќарылды. Шешілмеген
мєселелер де бар. Ќазіргі уаќытта да жолдарды, т±рѓын-‰й комму-
налдыќ шаруашылыќ объектілерін жμндеу, єлеуметтік саланы одан
єрі дамыту сияќты μзекті мєселелер орын алуда. Экономикалыќ даѓ-
дарысќа орай б±дан єрі ‰немді, ыждаѓатты жєне ±ќыпты болуымыз
керек, – деп сμзін аяќтады аудан єкімі.

Шешілмеген
мєселелер де бар

Атап  айтќанда  26  ќањтар  мен
4 аќпан аралыѓында "Н±р Отан"

партиясынан облыстыќ, ќалалыќ
жєне аудандыќ мєслихаттардыњ депу-
таттыѓына кандидаттар ±сыну бойынша
бастауыш партия ±йымдарында жина-
лыстар, 301 ішкіпартиялыќ праймериз
μткізіліп, оѓан 18 720 партия м‰шелері
ќатысты. Праймериздерге ќатысуда об-
лыстыќ филиал Саяси кењесініњ м‰ше-
лері, мєслихаттардыњ V шаќырылымы-
ныњ депутаттары, партия филиалы жа-
нындаѓы кењесу органдарыныњ м‰ше-
лері ( С.М.Жалыбин - 5 праймеризге,
Ќ.Ќ.Жаманбалин  - 4, М.Т. Дєуенов - 3)
белсенділік кμрсетті.

Облыс бойынша барлыќ сайлау округ-
тері бойынша депутаттыќќа кандидат-
тарды іріктеу жμнінде 602 ‰міткер

ішкіпартиялыќ праймеризде талдауѓа
т‰сіп, жењімпаз болып танылѓан 301
‰міткер аумаќтыќ партия ±йымдары мен
облыстыќ ±йымныњ конференциясында
бекітілуге жіберілді. Б‰гінгі к‰нге барлыќ
ќалалыќ, аудандыќ филиалдар конфе-
ренцияларында партиядан т‰сетін 265
кандидаттыњ тізімі бекітіліп, облыстыќ
конференцияда Ќостанай облыстыќ
мєслихатыныњ депутаттыѓына кандидат-
тыќа ±сынылатын 36 кандидатура деле-
гаттардыњ ќарауына ±сынылды.

Тізім бойынша ашыќ дауыс беру жо-
лымен Ќостанай облыстыќ мєслихаты-
ныњ депутаттыѓына кандидаттыќа ±сы-
нылѓан 36 партия м‰шесі толыѓымен
бекітілді.

Конференция осымен μз ж±мысын
тємамдады.

Ќостанай облысы єкімініњ
бірінші орынбасары Ѓауез
Н±рм±хамбетов жєне облыстыќ
басќарма басшылары ж±мыс са-
парымен ауданымызѓа келді. Ењ
алдымен олар аудан орталыѓын-
даѓы бірќатар нысандарды ара-
лап, ауданныњ тыныс-тіршілігмен
танысты. Содан кейін ауданныњ
єлеуметтік-экономикалыќ
дамуыныњ ќорытынды
есебін тыњдады.

Єкімдердіњ ел алдында
есеп беруі – атќарѓан ж±-
мыстары тиісті дењгейде
баѓалап, орындалмаѓан-
дарын жедел т‰рде шешу-
ге жєне алдаѓы міндет-
терді айќындап, талќылау
‰шін м‰мкіндік туѓызады.

Осыѓан байланысты
Н.Ахметбеков атындаѓы
мєдениет ‰йінде аудан
єкімі Асќарбек Кенжеѓарин
аудан т±рѓындарыныњ ал-
дында "Жанкелдин ауда-
ныныњ єлеуметтік-эконо-
микалыќ дамуыныњ ќоры-
тындысы туралы" талдау
жасап, баяндады.

Аудан басшысы μз баян-
дамасында аудан кμлемін-
де атќарылѓан жєне ал-
даѓы уаќытта атќарылатын
μзекті мєселелерге жеке-
жеке тоќталды.

¤неркєсіп саласы бой-
ынша ‰стіміздегі жылдыњ 1
ќањтарында аудандаѓы μндірістік
μнеркєсіп μнімдерініњ кμлемі
μткен жылмен салыстырѓанда 1,4
пайызѓа μскен. Ќазіргі тањда ау-
дан бойынша 343 шаѓын кєсіп-
керлік субъектілері м‰мкіндіктер-
інше ж±мыс істейді. "Ж±мыспен
ќамтудыњ жол картасы – 2020"
баѓдарламасыныњ аясында
кєсіпкерлікті дамыту маќсатында
ж±мыс орындарын ќ±ру жєне
тірек ауылдарды дамыту бойын-
ша аудан кєсіпкерлеріне Ж±мыс-
пен ќамту орталыѓы арќылы
шаѓын несиелер берілген. Б‰гінгі
к‰ні осы баѓдарлама бойынша
несие алѓан 12 адам μз кєсіптерін
ашќан. Негізгі капиталдан бμлек
игерілген инвестиция кμлемі 653
млн. тењгеге жеткен. Жеке
кєсіпкерлердіњ елге салып жатќ-
ан инвестициясында μсім байќа-
лады. Денін  шаруа ќожалыќта-
ры мен  халыќ толтырып отыр.
Сонымен бірге ауылшаруашы-
лыќ саласын дамытуѓа баѓытта-
лѓан  инвестиция кμлемі де ауыз
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Айтолќын
       АЙЌАДАМОВА

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ: ЄКІМДЕР ЕСЕБІ

толтырып айтарлыќтай.
Ауылшаруашылыќ саласы

бойынша 4 605,5 тонна ет
μндірілген. Былтырѓы жылмен
салыстырѓанда 2,6 пайызѓа арт-
ќан. "Сыбаѓа" баѓдарламасы бой-
ынша ауданымыздаѓы алты ша-
руа ќожалыѓы ќажетті сомада
несие алып, оѓан етті баѓыттаѓы

ірі ќара малын жєне мал т±ќы-
мын асылдандыру маќсатында
б±ќалар сатып алѓан. Оныњ сыр-
тында "Алтын асыќ", "Ќ±лан" баѓ-
дарламалары бойынша да
ж‰йелі ж±мыстар ж‰ргізіліп ке-
леді.

Ветеринария саласына тоќта-
лар болсаќ, аудан аумаѓындаѓы
жануарларды аурудан ќорѓау
жєне оларды емдеуді ±йымдас-
тыру жєне халыќтыњ денсаулы-
ѓын адам мен жануарларѓа ортаќ
аурулардан ќорѓау, жылдыќ ве-
теринариялыќ - профилактика-
лыќ эпизоотияѓа ќарсы   іс-шара-
лар уаќытылы ж‰ргізіліп, оѓан
бμлінген ќомаќты ќаржы толыѓы-
мен игерілген.

Єлеуметтік саласында да
ілгерлеушілік жоќ емес. Аудан
бойынша ж±мыссыздыќ дењгейі
бір ќалыпты жаѓдайда болса да
жыл сайын жања ж±мыс орында-
ры ашылып, ж±мыссыз ж‰рген
адамдардыњ кейбірі т±раќты
ж±мыспен ќамтылса, енді бірі

уаќытша ж±мыстарѓа тартылѓан.
"Ж±мыспен ќамту – 2020 жол кар-
тасы" баѓдарламасы аясында
єлеуметтік ж±мыс орнына аз ќам-
тылѓан отбасынан 3 топтаѓы  м‰-
гедек т±раќты ж±мысќа орналас-
тырылѓан. Ќоѓамдыќ ж±мыстар  –
аудан орталыѓында жєне ауыл-
дыќ округтерде кμшелерді ќар-

дан тазарту, тазалыќ  ж±-
мыстарын  ж‰ргізу, эколо-
гиялыќ сауыќтыру, абат-
тандыру, су ќ±бырларын
жμндеу, тарихи ескерткіш-
терді ќалпына келтіруге
баѓытталѓан ж±мыстардыњ
нєтижесі ќанаѓаттанар-
лыќ. Сондай-аќ, аудан
єкімі  Асќарбек  Ахметбек-
±лы денсаулыќ, білім,
ќ±ќыќ ќорѓау, байланыс,
жол мен жылу, мєдениет
жєне спорт салаларын-
даѓы жетістіктерді де на-
зардан тыс ќалдырмай
тілге тиек етті.

Облыс єкімініњ бірінші
орынбасары Ѓауез Тор-
сан±лы аудан єкімінен
мемлекеттік баѓдарлама-
лардыњ орындалуын, ве-
теринария саласындаѓы
азды-кμпті ж±мыстардыњ
ќалай атќарылып жатќан-
дыѓын егжей-тегжей с±ра-
ды. Б±л жμнінде аудан
басшысы кемшілік т±стар-
дыњ наќты жауабын берді.

Аралбай ауылыныњ т±рѓыны
Хамит Ањсаѓай±лы облыстыќ
энергетика жєне коммуналдыќ
шаруашылыќ басќарма басшы-
сыныњ орынбасары Г‰мбат Има-
новќа ауылдаѓы ауыз су мєселесі
жμнінде сауал ќойды. Басќарма
басшысыныњ орынбасары ауыз-
су мєселесі Аралбай ауылы мен
Аќшыѓанаќ ауылдыќ округінде
алдаѓы жылдары оњ шешімін та-
батындыѓына сенім білдірді.

Аудандыќ ардагерлер ке-
њесініњ тμраѓасы Ќарсаќбай
Бірмаѓанбет±лы, Кμлќамыс
ауылыныњ т±рѓыны, ауданныњ
ќ±рметті азаматы Кєкімжан Кар-
бозов, Торѓай ауылыныњ т±рѓы-
ны, зейнеткер Раќым Рыскелдин
аудан єкімініњ жылдыќ есебіне,
абыройлы атќарѓан ж±мыстары-
на ќанаѓаттанарлыќ баѓаларын
беріп, алдаѓы атќаратын міндет-
теріне тілектестіктерін білдірді.

Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.

Міндеттер алѓа жетелейді

"Н±р Отан" партиясы Ќостанай облыстыќ филиалыныњ
кезектен тыс XXII конференциясы

1-бет
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Елбасымыздыњ  Ќазаќстан халќына жолдаѓан
"Ќазаќстан жања жаћандыќ наќты ахуалда: μсім,
реформалар, даму" Жолдауында  жастарѓа
"Білімді, ењбекќор, бастамашыл, белсенді болуѓа
ќазірден бастап даѓдыланыњдар. Ж±мыс пен с±ра-
ныс бар μњірге батыл барыњдар. Шеберліктіњ шы-
њына жете білсењдер  мамандыќтыњ бєрі жаќсы...
Біз ж‰зеге асырып жатќан т‰бегейлі реформалар
мен атќарып жатќан ќыруар істердіњ бєрі сендер
‰шін, болашаќ ‰шін жасалуда" деп бекер айтпа-
ѓан-ды.

Міне, осы орайда Ќазаќстан Республикасы ІІМ
Шыраќбек Ќабылбаев атындаѓы Ќостанай акаде-
миясы ішкі істер органдарына жоѓары кєсіби ма-
мандар єзірлеу саласы бойынша еліміздегі  же-
текші жоѓары оќу орындарыныњ бірі. 1971 жылы
ашылѓан кіші жєне орта басшылыќ ќ±рамды даяр-
лайтын Ќостанай облысаралыќ мектебі б‰гінде
академияѓа айналып, биыл  45 жыл толады.

Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым ми-
нистрлігініњ мемлекеттік лицензиясына сєйкес, оќу
ордасы   ‰ш мамандыќ бойынша "Ќ±ќыќ ќорѓау ќыз-
меті",  "Педагогика жєне психология" жєне "Єлеу-
меттік ж±мыс" білім беру ќызметін  ж‰зеге асырады.
Жыл сайын Академиядан "ќ±ќыќ ќорѓау ќызметі",
"педагогика жєне психология", "єлеуметтік ж±мыс"
мамандыќтары бойынша білім алѓан  300-ден аса
тыњдаушы еліміздіњ, облыстыњ ІІД, ЌАЖД бμлімше-
леріне ќызметке жіберіледі. 1995-2015 жылдары ішкі
істер органдары ‰шін 7 мыњнан астам ќызметкер-
лер дайындалды. Оќытудыњ практикалыќ баѓытын
одан єрі сапалы дењгейде ныѓайту маќсатында кур-
санттар ‰шін профессорлыќ-оќытушылар ќ±рамы-
мен Ќостанай облысыныњ ІІД, ЌАЖД бμлімшелері-
не шыѓу сабаќтары, ќосымша практика, кєсіптік ше-
берлік сайысы ±йымдастырылады.

Сонымен ќатар Академияда білім беру ќызметі
‰ш институт: зањ, жоѓары оќу орнынан кейінгі жєне
ќосымша білім беру, біліктілікті арттыру жєне ќайта
даярлау,   негізінде ж‰зеге асырылады. Білім беру
жєне ішкі істер органдары ќызметкерлерініњ
біліктілігін арттыру саласында μзара т‰сіністік пен
єріптестікті ныѓайту туралы келісімге сєйкес Ака-
демияда 2009 жылѓы ќырк‰йектен бастап Тєжікстан
Республикасыныњ азаматтары білім алады.
Тєжікстан Республикасынан келген 8 курсант 2013
жылы оќуларын аяќтап, т±њѓыш т‰лек атанды. Сон-
дай-аќ, Ќаржы полициясы академиясыныњ тара-
тылуына орай, оќуын єрі ќарай жалѓастыру ‰шін
бізге 50 курсант келді: оныњ 10-ы Тєжікстан Рес-
публикасыныњ жєне 5-еуі Ќырѓызстан Республи-
касыныњ μкілдері. Ќазір Академияда Тєжікстан
Республикасы мен Ќырѓызстан Республикасынан
келген 30-дан аса азамат білім алып ж‰р.

 Б‰гінде Академия ТМД елініњ (Белорусь, Ќыр-
ѓызстан, Ресей, Тєжікстан, Украина) ведомстволыќ
жоѓары оќу орындарымен ынтымаќтастыќ тєжіри-
бесі бар. Сондай-аќ, ІІМ оќу орындарында ќ±ќыќ
ќорѓау ќызметкерлерініњ ќызметтік міндеттерін са-
палы орындау, кєсіби білімін шыњдау, іскерлікке
даѓдылану маќсатында халыќаралыќ ынтымаќтас-
тыќтыњ да мањызы зор. 2015 жылы Академия По-
лициялыќ Академияларыныњ Халыќаралыќ Ассо-
циациясыныњ ќ±ќыќ м‰шесі болды (INTERPA). Б±л
шешім Бірлескен Араб Ємірліктерініњ Абу-Даби
ќаласында μткен INTERPA 4-ші Халыќаралыќ кон-
ференциясыныњ μту кезінде ќабылданды. Оѓан 46
єлем елдерініњ 59 полициялыќ оќу мекемелері
енеді. Ќауымдастыќтыњ маќсаты: осы салада
μткізілген ѓылыми зерттеулер мен ќолдаѓы бар
єдістемелерді ќолданып, полициялыќ оќу мекеме-
лерініњ ынтымаќтастыѓын ±йымдастыру жєне
‰йлестіру. Мекемелердіњ басшыларына, профес-
сорлыќ-оќытушылар ќ±рамына жєне  курсантта-
рына ±лттыќ оќу орындарыныњ арасында баѓдар-
ламалардыњ алмасуын ±йымдастыру. Бірлескен
баѓдарламалар арќылы жоѓары т±рѓан басшылар-
дыњ кєсіби біліктілігін арттыру.

Профессорлыќ-оќытушыларымыз  іргелі, ќол-
данбалы жєне ішкі істер органдары ќызметі, оќыту-
дыњ мазм±ны жєне єдістемесін жетілдірудіњ μзекті
проблемалары жєне 2015-2017 жылдарына арнал-
ѓан Ќазаќстан Республикасы ІІМ ЃЗТКЖ жоспары-
на сєйкес ЌР ІІМ ЌАЖ комитетініњ, 2015-2017 жыл-
дарына арналѓан Ќазаќстан Республикасы ІІМ
ЃЗТКЖ жоспарына сєйкес ЌР ІІМ ¦лттыќ ±ланы-
ныњ μтінімі бойынша зерттеу ж±мыстары
ж‰ргізіледі. Мєселен, жуырда  шетел сарапшыла-
рыныњ ќатысуымен  пробациялыќ ќызметі туралы
жоба  жан-жаќты талќыланды. Академиямызда 1
доктор жєне 29 ѓылыми кандидаты бар. Профес-
сорлыќ-оќытушылар ќ±рамы лауазымында
11 полковник пен 5 спорт шебері ж±мыс істейді.

ЖОЛДАУ:  ¤СІМ, РЕФОРМА, ДАМУ

 Ќ±ќыќ ќорѓау саласына маман даярлайтын оќу
орны болѓандыќтан курсанттарымызды келешек-
те ќ±ќыќтыќ тєртіпті ќамтамасыз ету маќсатында
μздеріне ж‰ктелген жауапты ќызметтерін тєуелсіз
орындауѓа, халыќќа адал ќызмет етуге, сондай-аќ
ќоѓамдыќ жєне мемлекеттік ќауіпсіздікті ќамтама-
сыз ету баѓытында ±жым бір адамдай ж±мыла са-
палы білім, саналы тєрбие беруге ±мтыламыз. Б±л
т±ста, Ішкі істер министрініњ 2012 жылѓы 11 сєуір-
дегі "Кμтермелеу практикасын жетілдіру туралы"
№227 б±йрыѓына сєйкес  1 ќырк‰йектегі білім к‰ніне
арналѓан салтанатты шарада к‰ндізгі оќыту фа-
культетініњ ‰здік оќитын 4 курс курсанты "Оќу ор-
ныныњ ‰здігі" кеуде белгісімен марапатталды. 2014
жылдан бастап осы белгіні 12 курсант иеленді. Б±л
оќу ордасыныњ басшылыѓымен профессорлыќ-
оќытушыларыныњ  білім берудегі жемісі деп атауѓа
болады.

Ќазаќстан Республикасы Президентініњ "Ќазаќ-
стан жолы-2050: Бір маќсат, бір м‰дде, бір бола-
шаќ" атты Жолдауында  "Жања Ќазаќстандыќ Пат-
риотизмніњ идеялыќ негізі осы мемлекет ќ±раушы,
жалпы±лттыќ ќ±ндылыќтарда жатыр.

Оќу ордасында курсанттарѓа патриоттыќ тєрбие
беру шењберінде Академия ардагерлерімен ж±мыс
істеуге айрыќша назар аударылады, олар б‰кіл
салтанатты іс-шараларѓа ќатысып, курсанттардыњ
отаншылдыќ тєрбиесіне зор ‰лесін ќосады. Єр кур-
сќа оќу орнымыздыњ ардагерлері бекітілген. Жеке
ќ±рамыныњ отаншылдыќ тєрбие маќсатында, хро-
никалыќ-деректі жєне ерлік-отаншылдыќ фильм-
дерді ќарайды. Академия жеке ќ±рамыныњ кєсіби,
адамгершілік-эстетикалыќ жєне интелектуалдыќ
дењгейін арттыру маќсатында, мєдени-б±ќаралыќ
баѓытындаѓы мањызды іс-шаралар кешені ж‰зеге
асырылады.  Оќу ордасында 8 шыѓармашылыќ
‰йірме (еліміздіњ мєдениет ќайраткері Ќ.Деріпсал-
дин жетекшілік ететін домбыра ансамблі, ‰рмелі
аспаптар ансамблі, би ‰йірмесі, вокалдыќ-хор сту-
диясы, КВН командасы, карабиншілер, барабан-
шылар взводтары, поэтикалыќ оќу ‰йірмесі) ж±мыс
істейді.

Академиямыздаѓы профессорлыќ-оќытушылар
ќ±рамыныњ, ќызметкерлеріміздіњ, тыњдаушылары-
мыздыњ, салауатты μмір салты ќаѓидасы мен  спорт
саласына деген ыќыласы ерекше. Атап айтсаќ,
Академияда ќоян-ќолтыќ ±рысынан єлем чемпио-
ны мен спорт шеберлерініњ ерен ж‰йріктерін дай-
ындаѓан спорт мектептері бар. 2001 жылы ќоян-
ќолтыќ ±рысынан єлем чемпионын Академияныњ
т‰легі Руслан М±ќанов жењіп алды. Ќазіргі тањда
жауынгерлік жєне дене шыныќтыру кафедрасын-
да спорт шеберлігіне ие болѓан 5 ќызметкеріміз бар
жєне тыњдаушылар ішінен 4 спорт шебері білім
алады. 10 спорт ‰йірмесі ж±мыс істейді: ќоян-
ќолтыќ ±рысы, самбо, еркін к‰рес, дзюдо, кμпсай-
ыс, футбол, волейбол, баскетбол, ауыр жєне жењіл
атлетика. Кафедра ќызметкерлері мен курсанттар-
дыњ спорттаѓы жетістіктерін атап μтуіміз ќажет.
¤ткен оќу жылы бойынша біздіњ спортшыларымыз
60-тан артыќ спорттыќ іс-шараларѓа ќатысты, оныњ
ішінде 20-дан артыѓы халыќаралыќ дењгейдегі
жарыстар.  Сол секілді μткен жылдыњ нєтижесі бой-
ынша 10 спортшыѓа спорт шеберіне кандидат
атаѓы берілді. Жања жылдыњ екі ай ішінде 4 спорт-
шы спорт шебері кμрсеткішіне – 2 жауынгерлік сам-
бо, 2 ќоян-ќолтыќ ±рысы бойынша жетті. Кафед-
рада "Жас ±лан" балалар спорт-патриоттыќ клубы
бар.

Б‰гінгі тањда, Академияныњ алдында полиция-
ныњ білікті кадрларын дайындау ‰рдісін єрі ќарай
жетілдіру міндеттері т±р.

  Мирлан ЌЫЗЫЛОВ,
Ќазаќстан Республикасы ІІМ Шыраќбек

Ќабылбаев атындаѓы Ќостанай академиясы-
ныњ бастыѓы,  зањ ѓылымыныњ кандидаты,

профессор, полиция полковнигі.

Уаќыт талабы –
білікті кєсіби маман

Б‰гінгі Ќазаќстанныњ
басты маќсаты – эконо-
микасы дамыѓан, бєсеке-
лестікке ќабілетті, ењ да-
мыѓан 30 елдіњ ќатары-
нан кμріну. "Мєњгілік
Ќазаќстан" жобасы осы
маќсатќа жеткізетін ¦лы
бастама.

Елбасы μз Жолдауын-
да еліміздіњ экономика-
сын, шаѓын бизнесті,
єлеуметтік саланы дамы-
ту, Ќазаќстан ѓылымы-
ныњ єлеуетін арттыру,
±лттыќ білім берудіњ са-
пасын жаќсарту, инфра-
ќ±рылымдыќ ‰ш таѓан-
ныњ ќарќынды дамуы
тєрізді мањызды мєселелерді сμз
етті.

Тєуелсіздікке ќол жеткізген
сєттен бастап μз елін жарќын
болашаќќа бастап келе жатќан
Н±рс±лан Назарбаев сынды ¦лы
кμшбасшысы бар Ќазаќ елі – аз
уаќыт ішінде тарихта б±рын-
соњды болмаѓан табыстарѓа ќол
жеткізді.

Елбасы μзі жария еткендей,
еліміздіњ 2050 жылѓа дейінгі да-
муыныњ жања саяси баѓдарын,
яѓни, Ќазаќстандыќ дамудыњ ба-
ѓыт-баѓдарын айќындап берді.
"Мєњгілік Ќазаќстан" жобасы, ел
тарихындаѓы біз аяќ басатын
жања дєуірдіњ кемел келбеті.
Стратегияны м‰лтіксіз орындау,
емтиханнан м‰дірмей μту – ортаќ
парыз, абыройлы міндет! – деп
атап μтті Елбасы μз Жолдауын-
да.

"Тєуелсіздікке ќол жеткізген-
нен гμрі, оны ±стап т±ру єлдеќай-
да ќиын. Б±л – єлем кењістігіндегі
ѓ±мыр кешкен талай халыќтыњ
басынан μткен тарихи шындыќ.
¤зара алауыздыќ пен жан-жаќќа
тартќан берекесіздік талай елдіњ
таѓдырын ќ±рдымѓа жіберген.
Тіршілік тезіне тμтеп бере алмай
жер бетінен ±лт ретінде жойы-
лып кеткен елдер ќаншама. Біз
μзгеніњ ќателігінен, μткенніњ та-
ѓылымынан сабаќ ала білуге
тиіспіз. Ол сабаќтыњ т‰йіні біреу
ѓана – Мєњгілік Ел біздіњ μз ќолы-
мызда. Ол ‰шін μзімізді ‰немі
ќамшылап, ±дайы алѓа ±мтылу-
ымыз керек. Байлыѓымыз да, ба-
ќытымыз да болѓан Тєу-

Мєњгілік ел –
м±ратымыз!

елсіздігімізді кμздіњ ќарашыѓын-
дай саќтай білуіміз керек". Елба-
сы Жолдауында айтылѓан осы
бір сμздер єрбір саналы азамат-
тыњ жанын тербері сμзсіз.

Ел мен тіл егіз ±ѓым. Мєњгілік
сμзі бабалардан мирас болып
келе жатќан мєњгі μлмейтін асыл
ќазынамыздыњ бірі – ана тілімен
де тыѓыз байланысты. Олай бол-
са, мєњгілік елдіњ онымен ќатар
жасап, бірге дамитын мєњгілік тілі
болуы да шарт. Ол – мемлекеттік
тілі – ќазаќ тілі. Мемлекеттік тілді
дамыту жμніндегі кешенді шара-
ларды ж‰зеге асыру елімізде та-
бандылыќпен жалѓасып келеді.
Мемлекеттік тілді дамытуѓа жыл
сайын миллиондаѓан ќаржы
бμлінеді. Елбасы μз Жолдауын-
да мемлекеттік тіл саласында
жеткен жетістіктерімізге тоќтала
келіп, енді ешкім μзгерте алмай-
тын бір аќиќат бар! Ана тіліміз
Мєњгілік Елімізбен бірге мєњгілік
тіл болды. Оны даудыњ таќыры-
бы емес, ±лттыњ ±йытќысы ете
білгеніміз жμн деп ой т‰йді. Олай
болса, ана тілімізді – мєњгілік тіл
ету μз ќолымызда. Алдыѓа ќой-
ѓан ±лы маќсаттары бар, ертењі-
не сеніммен ќарайтын, жастары
алѓыр, жањалыќќа жаны ќ±штар,
рухы биік ел ѓана мєњгілік ел бо-
лып ѓасырлар бойы жасайды.
Олай болса Елбасы салѓан сара
жолдан таймайыќ, елдігіміз бен
туѓан тіліміз мєњгілік жасай
берсін!

 Жас±лан ЌАБЖАНОВ,
 Ќостанай ќалалыќ

Єділет    басќармасыныњ
тіркеу инспекторы.

Жолдаудан
 РИИ-ге дейін –
 БІР ЌАДАМ...

"Ќазаќстан жања жаћандыќ наќты ахуалда: μсім, реформалар,
даму" Жолдауында Елбасы экономикалыќ тєуекелдерге, жалпы, еш-
тењеге де ќарамастан, мемлекет халыќты єлеуметтік ќолдау шара-
ларын ж‰зеге асыруды жалѓастырады" деді жєне 2016 жылдыњ 1
ќањтарынан бастап єлеуметтік сала ќызметкерлеріне, соныњ ішінде
білім беру саласы ќызметкерлеріне – 29 пайызѓа дейін жалаќы кμте-
рілетінін жариялады.

"Мемлекеттік м‰лік туралы" Зањына сєйкес Рудный индустриялыќ
институты ќызметі жеке кіріс есебінен ќаржыландырылатын шаруа-
шылыќ ж‰ргізу ќ±ќыѓындаѓы мемлекеттік кєсіпорын нысанындаѓы
коммерциялыќ ±йым болып табылады.

Осыѓан ќарамастан кєсіпорынныњ жеке кірісін, м‰лкін маќсатты
жєне тиімді пайдалануды жіті баќылаудыњ арќасында жєне Жол-
даудаѓы Елбасыныњ тапсырмасын орындау маќсатында Рудный ин-
дустриялыќ институты 2016 жылдыњ 1 аќпанынан бастап ќызмет-
керлер мен оќытушылардыњ жалаќысын 15-тен 32 пайызѓа дейін
арттыру туралы шешім ќабылдады.

Жања сеткаѓа сєйкес тμлем кезінде ќызметкер мен оќытушыныњ
білімі ѓана емес, сондай-аќ біліктілігі, тєжірибесі мен жауаптылыќ
дењгейі де ескеріледі.

 Жас±лан АЛПЫСБАЕВ,
Рудный индустриялыќ институтыныњ проректоры.
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Кењестік дєуір ыдыраудыњ ал-
дында облысымызда "Ќазаќ тілі"
ќоѓамы ќ±рылды. Аты айтып
т±рѓандай, сол кездегі ана
тіліміздіњ м‰шкіл жаѓдайын ±йым
арќылы т‰зеу, мєдениет, ±лттыќ
ќ±ндылыќтарымызды жањѓырту
еді. Ќоѓамныњ ыќпалыныњ арќа-
сында облыс орталыѓында орыс
тілді мектептерде ќазаќ сынып-
тары ашыла бастады. С.Мєуленов
мектебі (ќазіргі гимназия), №10
жєне №9 мектеп-балабаќшалары
ана тілімізде оќытылатын болды.
Калинин кμшесі Ыбырай атамыз-
дыњ есімін иеленді, Свердлов
Абай дањѓылы, Киров Ќайырбе-
ков кμшесі болып μзгерді. "Ди-
дар" – ќаладаѓы  алѓашќы   ашыл-
ѓан ±лттыќ мейрамхана. Мешіт
ѓимараты м±сылман жамаѓатќа
ќайтарылды,  "Мирас", "Арман-
дастар" ±лт-аспаптар ансамблі,
ардагерлер хоры ќ±рылды.

Сол ќиын-ќыстау заманда
±лттыњ жоѓын жоќтап, м±расын
т‰гендеген, "Ќазаќ тілі" ќоѓамы-
ныњ басында ж‰рген Саѓындыќ
Орынтаевты ќайсар жан деп
білеміз. Олай дейтініміз, Саѓын-
дыќ  аѓа  Ќостанайдыњ ауылша-
руашылыќ техникумын зоотех-
ник мамандыѓы бойынша аяќтап,
бірнеше жыл осы салада ењбек
етті. Кейін 60-жылдардыњ басын-
да Мєскеудегі Тимирязев атын-
даѓы  ауыл шаруашылыќ акаде-
миясында оќып ж‰ріп, сол заман-
даѓы кењестік идеологияѓа ќайшы
саналѓан "Жас т±лпар" ±йымына
м‰ше болады. Еліміздіњ мемлекет
жєне ќоѓам ќайраткерлері М±рат
Єуезов, Маќаш Тєтімов, Ѓалым
Єбілсейітов, Алданыш Н±рымов-
тармен бірге КСРО астанасында
±лт патриоттары ±йымын ќ±ру
рухани с±раныстан туѓан д‰ние.
Жаст±лпарлыќтардыњ бєрі
дерлік μз ойларын жетер жеріне

жеткізе алатын, сμздері μткір,
Ресейде оќитын ќазаќтыњ жай-
сањ ±лдары мен ќыздары еді. Са-
ѓындыќ Орынтаев "Жас т±лпар"
бірлестігініњ академиядаѓы фили-
алыныњ жетекшісі болѓан екен.

Студент Саѓындыќ кезекті се-
местр, курс аяќталѓанда, уаќыт-
ты босќа μткізбей, Ресей мен
б±рынѓы кењестік елдердіњ елін,
жерін аралап, олардыњ мєдениеті,
салт-дєст‰рі, μнерімен танысып
ж‰руді єдетке айналдырыпты.
Мєскеуден Балтыќ елдері,
КСРО-ныњ небір єсем ќалаларын
кμреді. Тіпті, оќу практикасын
Подольск, Дмитриев μњірлерініњ
шаруашылыќтарында μткізгені
бір дєурен. Ал, дипломдыќ
тєжірибе ж±мыстарынан Кали-
нинград облысыныњ Ново-Боб-
руйск шаруашылыѓында бас зоо-
техник ќызметінде μткенін маќ-
тан етеді.

Саѓындыќ Орынтаев Мєскеу
ќаласында оќып ж‰ріп, ‰лкен
театрлардаѓы ќойылымдарды та-
машалап ќана ќоймай, небір та-
маша актерлермен танысќан
екен. Єлемніњ т±њѓыш ѓарыш-
керін ќарсы алу, КСРО басшы-
сы мен ењ танымал т±лѓалар бас
ќосќан Кремльдегі жања жылдыќ
салтанатты шараѓа ќатысуы –
Саѓындыќтыњ ќатардаѓы студент
болмаѓанын ањѓартады.

Жоѓары оќуды аяќтап келген-
нен кейін аѓамыз аудандыќ ауыл
шаруашылыќ басќармасыныњ
бас зоотехнигі, мемлекеттік асыл
т±ќымды станция директоры
ќызметтерін атќарды. Ауыл ша-
руашылыѓы саласымен ќоса
кейін жоѓары педагогикалыќ
жєне саяси мамандыќтарды да
игеріп алып, μњіріміздіњ ќоѓам-
дыќ μміріне араласып келеді.
Єсіресе,  еліміздегі  сайлау   нау-
ќандарында, Ќазаќстан халќы
Ассамблеясыныњ ж±мысында
μзініњ белсенділігін тμмендеткен

Ѓибратќа
толы
ѓ±мыр

МЕРЕЙ

Ќостанайдыњ
ќ±рметті азаматы

Саѓындыќ Орынтаев
туралы сμз

емес. Сол ењбегі ‰шін талай жо-
ѓары наградалар алды. Еліміздіњ
білім беру ісініњ ‰здігі, Ќостанай
ќаласыныњ ќ±рметті азаматы,
Ќазаќстан Журналистер Одаѓы-
ныњ м‰шесі.

Аѓамыз – шыѓармашыл жан.
Ол кісініњ ќолынан талай μзекті
маќалалар, танымдыќ д‰ниелер
шыќќан. Алѓаш бесінші сынып-
та ж‰рген кезінде маќала жазѓан
бала Саѓындыќ "Ќазаќстан пио-
нері", "Лениншіл жас", "Егемен
Ќазаќстан" газеттерінде туынды-
ларын жариялап келеді. Облыс-
таѓы баспасμздіњ ќарашањыраѓы
– "Ќостанай тањыныњ" оќыр-
мандарына да Саѓындыќ Орын-
таевтыњ есімі кењінен танымал.
Бір ѓана еврей халќыныњ тарихы,
μмірі  мен  мєдениеті  жμнінде
жазѓан маќалаларѓа оќырман та-
рапынан жаќсы пікірлер айтыл-
ды. Сол себепті, біз Саѓындыќ
аѓамызды ‰немі бастамашыл,
белсенді авторымыз ѓана емес,
газетіміздіњ шынайы жанашыры
деп баѓалаймыз.

Айтпаќшы, аѓамыздыњ бала
жасынан салауатты μмір салтын
±станып ќана ќоймай, оны кењі-
нен дєріптеуге атсалысып келе
жатќанын да маќтанмен айта ке-
туіміз керек. Жасынан спортпен
ш±ѓылданѓан адам ‰шін 80 жас
деген – ќарттыќ кезі емес. Ењ
бастысы, Алла ол кісіге ±заќ
ѓ±мыр нєсіп етсін. Ал ќазаќтыњ
"Кμп жасаѓаннан с±рама, кμпті
кμргеннен с±ра" дейтін наќыл
сμзі μмірі ѓибратќа толы, аќыл-
кењес беруден жалыќпаѓан Са-
ѓындыќ М±ќаш±лындай алдыњѓы
буынѓа арналѓан тєрізді.

Сєкење  мерейтойына байла-
нысты облыс єкімі А.М±хамбе-
тов те ќ±ттыќтау хатын жолда-
ды.

СУРЕТТЕ: Саѓындыќ Орын-
таев.

МЄСЕЛЕНІЊ МЄНІСІ

Ќайта
ќаржыландыру
баѓдарламасы

бекітілді

¤нердегі ќос ж±лдыз
Жаќында аудандыќ музыка

мектектебінде "¤нердегі ќос
ж±лдызѓа  80 жыл" атты еске
алу кеші μтті. ¦йымдастырушылар
Башарин Ќажыѓалиев пен Тμкен
Елтебаевтыњ μмір жолдары мен
шыѓармашылыќ жетістіктерін
келешек ±рпаќќа кењінен
насихаттады.

Іс-шараѓа μнерде де, μмірде де бірге
болѓан Ќазаќстан Республикасыныњ
ењбек сіњірген мєдениет ќайраткері,
к‰йші, сазгер Айтбай М±здаханов,
жыршы, термеші, республикалыќ

байќаулардыњ жењімпазы Айтм±ханбет
Сейдахметовтер арнайы келді. Сонымен
ќатар, аудандыќ білім бμлімініњ
єдіскері Анар Сєндібекова да ќонаќта
болды.

Т.Елтебаев ауданымыздыњ жоѓары
білімді т±њѓыш музыка маманы. Ол
1936 жылдыњ 5-ші тамызында
Аманкелді ауданыныњ ќазіргі Ќарасу
ауылында д‰ниеге келген. Жастайынан
μнерге ќ±штар болып, μз білгенін
μзгелерге ‰йретіп, тынымсыз ењбек
еткен жан. Ол ±лт-аспаптар оркестрін
жєне аудандыќ халыќ театрын μз
ќолымен ќ±рысќан бірегей т±лѓалардыњ
бірі.

Ал, Б.Ќажыѓалиев 1936 жылдыњ 16-
шы сєуірінде Аманкелді ауданыныњ
Ќ±мкешу ауылында д‰ниеге келген.
Талантты жігіт μз білімімен Абай
атындаѓы Семей педагогикалыќ
училищесіне т‰сіп,  1956 жылы
аяќтаѓан. 1969 жылы μзініњ μнердегі
досы Т.Елтебаевтыњ шаќыртуымен
Аманкелдіге келіп, аудандыќ мєдениет
‰йінде кμркемдік жетекші болып
ж±мыс істеді. 1972-1974 жылдары
мєдениет ‰йініњ басшысы болып ќызмет
атќарды.

Баѓдарламада μнердегі ќос ж±лдыз
Т.Елтебаев пен Б.Ќажыѓалиевќа
арналѓан арнау жырлар, к‰йлер,

єндерден шашу шашылды. Солардыњ
бірі Х.М±сабаевтыњ сμзіне жазылѓан,
Р.Шегенбаевтыњ жања туындысы
"Тμкенді еске алу" єні шырќалды.
Астана ќаласында μткен Ќазанќап±лы
Тєттімбеттіњ 200 жылдыѓына арналѓан
к‰йшілер байќауыныњ 2-ші орын
ж‰лдегері Айбол Ќасымбек±лы
А.М±здахановтыњ Тμкенге арнаѓан
"Аќќайыњ" к‰йін  наќышына келтіріп
шертті.

Шара соњында музыка мектебініњ
ќызметкерлері мен оќушылары кеш
ќонаќтарымен естелік суретке т‰сті.

 Єнет Ж¦МАБЕК.
Аманкелді ауданы.

Ќыдырбек
         ЌИЫСХАН¦ЛЫ

Мемлекет басшысыныњ Ќазаќстан Республикасы
‡кіметініњ 2015 жылѓы 11 аќпандаѓы кењейтілген отырысын-
да берген тапсырмасын орындау ‰шін ¦лттыќ Банкі басќар-
масы 2015 жылѓы 24 сєуірде, Ипотекалыќ т±рѓын ‰й/ипоте-
калыќ ќарыздарын ќайта ќаржыландыру баѓдарламасын
(б±дан єрі – Баѓдарлама) бекітті.

Баѓдарламаныњ маќсаты – ќарыз алушылардыњ (кепіл бе-
рушілердіњ) жалѓыз т±рѓын ‰йін саќтау, ќарыздарѓа ќызмет
кμрсету шарттарын жењілдету жєне проблемалыќ кредит-
тердіњ ‰лесін тμмендету болып табылады.

2016 жылѓы 15 ќањтардаѓы жаѓдайѓа ќараѓанда Баѓдар-
лама бойынша 534 μтініш берілді, 290 ќарыз алушымен жал-
пы сомасы 1 млрд. тењгеге ќайта ќаржыландыру шарттары
жасалынды.

Ќостанай облысы єкімдігініњ 2015 жылѓы 7 шілдедегі
№ 287 ќаулысымен Ќостанай облысында ипотекалыќ т±рѓын
‰й ќарыздарын/ипотекалыќ ќарыздарын ќайта ќаржыланды-
рудан бас тартуларѓа ќатысты алынѓан ќарыз алушылар-
дыњ шаѓымдарын ќарау жμніндегі комиссия (б±дан єрі  –
Комиссия)  ќ±рылды. Б‰гінгі тањда Баѓдарламаныњ іске асы-
рылуын ќамтамасыз ету маќсатында ќайта ќаржыландыру-
дан бас тартылѓан азаматтардан  т‰скен 67 μтінішті ќарады.

Комиссия отырысыныњ ќорытындылары бойынша, екінші
дењгейдегі банктерге (б±дан єрі – Банктер) ќарыз алушы-
лардыњ 30 μтінішін ќайта ќарау ±сынылды.

Ќазіргі уаќытта ЌР ¦лттыќ банкімен Баѓдарламаѓа μзгер-
тулер мен толыќтырулар енгізу бойынша ж±мыс ж‰ргізілуде.
Соныњ ішінде:

1) Баѓдарламадаѓы ќатысушы – Банк тізімін "АФ Ипотека"
АЌ ќарыз алушыларын ќосып кењейту;

2) Банктер "Проблемалыќ кредиттер ќоры" АЌ салымдар-
ды игеру кезењін 2016 жылѓы 01 желтоќсанѓа дейін ±зарту;

3) 2015  жылѓы 01  ќањтардаѓы жаѓдайы бойынша кепіл
берушіге жєне ќарыз алушы (бірлесіп ќарыз алушы) болып
табылмайтын, ќарыз алушыныњ ері (ж±байы) жалѓыз т±рѓын
‰йдіњ жалѓыздыѓы бойынша шектеуді бас тарту;

4) 2015 жылѓы 01 ќањтардаѓы жаѓдайы бойынша кепілде
т±рѓан жылжымайтын м‰лікте ќарыз алушыѓа ЌР зањнама-
ныњ талаптарына сєйкес ќарыз алушыѓа жаќын туыстары
болып табылатын екі отбасыныњ м‰шелері (ресми тіркел-
ген) т±ратын, ќарыз алушыѓа т±рѓын ‰й аумаѓы бойынша
шектеуді бас тарту;

5) Баѓдарламаныњ критерийлері бойынша т±рѓын ‰й бо-
лып табылмайтын, жылжымайтын м‰лік меншігіндегі (мыса-
лы: коммерциялыќ жылжымайтын м‰лік, саяжай ‰йі жєне
т.б.), біраќ ќарыз алушы жєне оныњ отбасысы ресми т‰рде
т±ратын ќарыз алушыѓа жєне ќарыз алушыныњ ері (ж±байы)
‰шін жалѓыз жылжымайтын м‰лік болып табылатын ќарыз
алушыларды ќарыз алу баѓдарламасына ќосу;

6) Баѓдарламаныњ критерийлеріне сєйкес т±рѓын ‰йден
басќа меншікте "жеке т±рѓын ‰й ќ±рылысы" нысаналы таѓай-
ындауымен ќосымша жер учаскесі бар ќарыз алушыларды
Баѓдарламаѓа ќосу;

7) Б±рын "м‰гедек-балаларды тєрбиелейтін немесе бар
отбасылар" сияќты ХЄОТ мєртебесі болѓан, алайда, егер
кємелет жасќа толѓан м‰гедек ењбекке ќабілетсіздігі жоќ бо-
лып табылатын жєне ќарыз алушы – ата-ананыњ ќарауын-
да  ќалѓан  жаѓдайда банкке ќарызды ќайта ќаржыланды-
руѓа μтініш жасаѓан сєтінде оны к‰ші жойылѓан ХЄОТ сана-
ты бойынша ќарыз алушыларды ќарау жобалануда.
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Полиэтносты Қазақстан 
халқы үшін дәстүрлі ислам-
ның рухани әлеуеті мен құн-
дылықтары ұлтаралық тату-
лық пен дінаралық келісім 
мәдение тіне ықпалы зор екені 
белгілі. Себебі, ислам діні мұ-
сылман дінін ұстанатын ха-
лықтардың рухани-имани өр-
леуі мен қайта жаңғыруында 
басым және жетекші рөл атқа-
рады. Белгілі ғалым М.Орынбе-
ков «Духовные основы консо-
лидации казахов» еңбегінде дін 
исламның қазақ қоғамындағы 
орны мен маңызын былай деп 
баяндаған: «Адамның теңдігі 
мен еркіндігін, өмірдегі әділет-
тілік пен қайырымдылық құн-
дылықтарын уағыздаған мұ-
сылман діні – еркіндік және 
бауырмал түркілердің дүние-
танымына тең келеді. Мұсыл-
ман бейнесі халықтың басым 
көпшілігі үшін өте тартымды. 
Ислам жоғарғы биліктің басын-
дағылардан бастап, төмендегі 
кедейлер мен жарлы-міскін-
дерді қамтыған әрбір әлеумет-
тік таптың түсінігі мен ұстаны-
мына лайық әрі дұрыс келді».

Енді осы Ислам дінінің ұлт-
қа, ұлтаралық қатынастарға 
ұстанымын қарастырып, 
оның ішкі догмаларына тал-
дау жасап көрейік. Бұл біздер-
ге Исламның ұлт мәселесіне 
қаншалықты көңіл бөлетінін 
және өзге ұлттар мен бейбіт 
ғұмыр кешуге шақыратынын 
көрсетпек. Тіпті, адамдардың 
өзара қарым-қатынасын рет-
тейтін дін исламдағы қағи-
даттардың Ата заңымыз Конс-
титуциямен де сәйкес келіп 
жататын тұстарын да байқауға 
болады. Сонымен, мамандар-
дың айтуынша «ұлт» – ортақ 
тілі, қалыптасқан мәдениеті, 
біріктіруші салт-дәстүрлері 
мен діні бар адамдардың әлеу-
меттік бірлестігі. Сонымен бір-
ге көптеген ұлттардың ортақ 
аумағы, ортақ экономикасы, 
сол ұлт өкілдерін біріктіретін 
мемлекеті болады.

Біраздан бері ұлт, қоғам, дін 
және мемлекет сияқты өзекті 
мәселелерге қатысты зерттеу 
жасап жүрген ғалым Амангелді 
Айталы ағамыз да, өзінің «Ұлт 
дегеніміз ұлы ынтымақтастық» 
атты мақаласында: «Ұлт» тер-
минін әртүрлі анықтауға болар, 
бірақ оның терең әлеуметтік, 
тарихи тамырын, тіл бірлігін, 
мәдени ерекшелігін, дәстүр-
лері мен салтын көрмеу мүм-
кін емес», – деп ұлт ұғымына 
қатыс ты ойын топшылайды. 
Демек, әрбір ұлттың тілі, та-
рихы мен мәдениеті, салты мен 
дәстүрі және діні болады. Ал 

енді Исламдағы «ұлт» ұғымы 
бірнеше мағынада келуі мүм-
кін: біріншісі, «шағб» – аймағы 
мен мәдениеті және тілі ортақ 
халық, ұлт; екіншісі, «қабилә» 
– ру, жүз мағынасында келеді; 
үшіншісі, «умма» – рухани 
және діни сенімі бір, соның 
арқасында бір-біріне жақын 
адамдардың тобы.

Құранда бұл туралы былай 
делінген: «Ей, адам баласы! 
Шүбәсіз сендерді бір ер, бір 
әйел ден (Адам мен Хауадан) 
жараттық. Сондай-ақ, бір-
біріңді тануларың үшін сен-
дерді ұлттар, рулар қылдық. 
Шынында Алланың қасында 
ең ардақтыларың тақуаларың» 
(Шуғара: 13).

Осы аятты қағида етіп 
ұстанған Ислам ешбір ұлтқа бір 
ұлттың үстінен үстемдікті, бір 
нәсілдің басқа нәсілден жоға-
рылығын, біртекті келесі тек-
тен артық қоймайды, барлығы 
тең. Артықшылық тек құдай-
шылдықта, тақуалықта. Бұған 
қатысты белгілі хадистердің 
бірінде Мұхаммед пайғамбар-
дың (с.ғ.с.) мынадай хадисі бар:

«Арабтың араб еместен 
артықшылығы бар ма әлде 
араб еместің араб алдында ар-
тықшылығы бар ма? Немесе 
қара түстінің ақ түстінің ал-
дында артықшылығы бар ма, 
әлде керісінше болады ма? Ар-
тықшылық тек – тақуалық пен 
жақсылықта ғана болады!». 
Жоғарыдағы аят пен хадистен 
көргеніміздей Ислам адамды 
ұлтына, жынысына, дініне не-
месе нәсіліне, мансабы мен 
қызметіне қарап бөлмейді. 
Бірін-бірінен артық көрмейді. 
Артықшылық тек жақсылықта. 
Егер біз исламдағы осы ере-
женің мазмұнын қазіргі тіл 
мен баяндайтын болсақ, онда: 
«Тегіне, әлеуметтік, лауазым-
дық және мүліктік жағдайына, 
жынысына, нәсіліне, ұлтына, 
тіліне, діни көзқарасына, на-
нымына, тұрғылықты жеріне 
байланысты немесе кез келген 
жағдаяттар бойынша ешкімді 
ешқандай кемсітуге болмай-
ды», – деп Ата заңымыз Конс-
титуциямен үндесіп жатқан 
жерлерін де көруге болады.

Исламда адамның тегі мен 
нәсіліне қарағанда рухани 
жақындық пен тақуалық бірін-
ші орынға шығады. Сондықтан 
да Құранда «үмбет» сөзі жиі ай-
тылады.

«Әр үмметтің елшісі бар. 
Олардың елшілері келген кез-
де, араларына әділдікпен үкім 
шығарылады әрі оларға зұлым-
дық қылынбайды»  (Жүніс: 47).

Ислам қандай да бір ұлт-

қа оның ұлты үшін қарсы 
шықпайды және басқалар-
ды да соған үндемейді. Се-
бебі, Ислам ұлтқа және ұлт-
тық мәселеге қатысты анық 
әрі берік ұстанымға сүйенеді. 
Бұл ұстанымның түсіндірмесі 
– тағдыр концепциясы, яғни 
Алла адамдарды түрлі ұлт етіп 
Өзі жаратты. Демек, адам оны 
өзгерте алмайды. Оны өзгер-
туге адамның құқығы  да жоқ, 
құдіреті де жетпейді. Мұсыл-
ман ғалымдары осы тұжырым-
ды басшылыққа ала отырып, 
адамдардың ұлттарға, тай-
паларға бөлінуі ақырзаманға  
д ейін жалғаспақ деп біледі.

Ислам жай ғана ережелер 
жиынтығы емес, оның ішінде 
мәдениеттер мен алуан түр-
лі дәстүрлер бар. Сондықтан 
Ислам – жер бетіндегі этни-
калық мәдени дәстүрлерді 
жоққа шығармайды, керісін-
ше, оларды өз ішіне қамтиды. 
Британдық тарихшы, философ 
Арнольд Джозеф Тойнби өзінің 
«Цивилизация перед судом 
истории» атты жинақтама-
сында Ислам дініндегі татулық 
пен бірлікке қызыға отырып, 
былай сипаттайды: «Мұсыл-
мандар арасындағы нәсілділік 
сананың жойылуы – Ислам 
мен қазіргі әлемнің керемет 
жетістіктерінің бірі. Осы Ис-
ламдық қасиетті тарқату қа-
жеттілігі жиі кездеседі».

Кейбір исламның атын 
жамылған «мұсылманшыл» 
ағымдардың насихатынан 
естіліп, шет мемлекеттік бұқа-
ралық ақпарат құралдарынан 
ара-сыра көрініп қалатын «Мұ-
сылмандық ұлтшылдық», «Ис-
ламшыл нәсілдік» немесе «Діни 
ұлтшылдық» сияқты ұрандары 
шынайы исламның доктри-
насында жоқ. Бұл – мемлекет 
ішіндегі тұрақтылық пен бей-
бітшілікті  бұзуға және Ислам-
ды «құбыжық» етіп көрсетуге 
бағытталған теріс пиғылды 
ағымдардың, дін дұшпандары-
ның жасайтын айла-тәсілдері. 
Шынайы Ислам қоғам мүше-
лерін өзара достық орнатуға, 
бір-бірін құрметтеуге үндейді. 
Мұның айқын мысалын ха-
лықтың жетпістей пайызын 
мұсылман халқы құрайтын 
өзіміздің полиэтносты қоғамы-
мыздан көріп отырмыз. Тари-
хи және мәдени қалыптасқан 
Ислам діні адамгершілік пен 
рухани құндылықтар арқылы 
халықтың әлеуметтік, идеялық 
тұрғыдан ұйысуынан егіз бо-
лып, елді бірлікке, татулыққа 
шақырып келеді.

Жалғас САНДЫБАЕВ,
дінтанушы.

ДІНІҢ - ДІҢГЕГІҢ

  ИСЛАМНЫҢ 
   ұлтқа көзқарасы

«Тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, 
нәсіліне, ұлтына, тіліне, діни көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне 
байланысты немесе кез келген жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай 
кемсітуге болмайды». 
       (ҚР Конституциясынан алынды).

Қасқырбай 
 ҚОЙШЫМАНОВ

Қойнауы дәнге толған 
Меңдіқара ауданында екі 
дүниенің асылы, Пайғамба-
рымыз Мұхаммедтің (с.ғ.с) 
туған күні – Мәуліт мерекесі 
аталынып өтті. Шара Харьков 
ауылындағы Мәдениеті үйінде 
ұйымдастырылды. Алдымен, 
барша мұсылман жамағаты-
ның рухына арналып құран 
оқытылды. Мәнді мерекелік 
кешті танымал өнерпаздар 
Мұрат Нағашыбай мен Нұр-
бол Әбдіғали жүргізіп отырды.  

Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасының Қостанай 
облысы бойынша өкіл имамы 
Бақытбек қажы Тәжімбет ар-
найы келіп, тұрғындарға өз құт-
тықтауы мен мағыналы уағызын 
жеткізді.

– Бұл мәжілістің басты мақ-
саты – Мұхаммед (с.ғ.с.) Пайғам-
бардың іс-әрекеттерін насихат-
тау, салауаттар айту, жастарға 
имандылық қағидаттарын түсін-
діру, оларды отансүйгіштікке, 
бауырмалдыққа, адамгершілік-
ке, ата-ананы құрметтеуге және 
түрлі теріс қылықтардан сақта-
нуға шақыру. Қазіргі уақытта, 
әрбір адамның Алла Тағаланы 
танып, имандылықты паш етуге 
бар жағдай жасалған кезеңде 
өмір сүріп жатқанымызға сансыз 
шүкір етейік! Бүгінгі ұлық мереке-
ге жиылған мұсылманның, барша 
меңдіқаралықтардың отбасына 
амандық тілеймін, адал қызмет-
теріңізді сауаптан жазсын, – деді 
облыстың бас имамы.

Өз кезегінде Меңдіқара ау-
данының әкімі Виктор Ионенко 
мәуліт мейрамымен құттықтап, 
Меңдіқарада жаңа мешіттің 
бой көтеретінін айтты. Жаңа 
құрылыс тың жобасы көрсетіліп, 
оның жай-жапсарын халыққа 
түсіндірді. Сондай-ақ, аудан әкімі 
белгілі қаламгер Жолбарыс қажы 
Баязидке Қостанай облысының 
80 жылдығына байланысты ме-
рекелік төсбелгі тақты. 

Қазақстанның Еңбек Ері Сай-
ран Бұқанов бұл шараның маңыз-
дылығына тоқталды.

– Құран Кәрімде талап етіл-
гендей, шынайы мұсылмандарға 
тән ізгілік орнықса, барша әлем 
береке-бірлік, бейбіт өмірге бөле-
неді. Осындай ынтымақтың үл-
гісі – Мәуліт мерекесін жоғары 
дәрежеде атап өту. Ұмыт бола 
бастаған мәдениетіміз бен салт-
дәстүрімізді, тіліміз бен дінімізді 
жаңа заманға сай жаңғыртып да-
мытуға жағдай туа бастады. Аты 
аталған мейрам осымен үшінші 
жыл қатарынан Харьков ауылын-
да өткізіліп келеді. Осы тұста 
ұсынарым, жыл сайын барлық 
аудандар кезектесіп ұйымдас-
тырсын. Себебі, Мәуліт айының 
қасиетін әр елді мекендердегі 
жастар ұғынса дейміз. Бұл үрдісті 

кейінгі жалғастырушы – солар, – 
деді Сайран Балкенұлы.  

Ізгілік пен адамагершілік – 
Исламның дінінің басты қағида-
сы. Осы тақырыпты арқау еткен 
жас өнерпаздар көрермендерге 
екі бірдей қойылым көрсетті. 
Меңдіқара ауданындағы Ғ.Жұ-
мабаев атындағы орта мектептің 
8 сынып оқушысы Мая Орына-
лы «Жетім қыздың монологын» 
оқып, жиылғандардың ет-жүрегін 
елжіретті, ата-әжелеріміз көзіне 
жас алды. Ал «Тастанды бала» 
сахналық қойылымының негіз-
гі мақсаты – адами қасиеттерді 
жоғалтпау. Көшеден жас нәрес-
те тауып алған жол тазалаушы 
жігіттің рөлін Мұрат Нағашыбай 
сомдады.

Ислам дінін қадір тұтқан 
барша қауымның өтініш-тілегін 
орындап, осыдан 18 жыл бұрын 
Бестауда мешіт салдырған Қа-
зақстанның еңбек сіңірген ауыл 
шаруашылығы қызметкері Ибраш 
Естаев та мерекемен құттықтай 
келіпті. 

 Қазақстанның еңбек сіңірген 
мәдениет қызметкері Бақытжан 
Сәуекенов, жас әншілер Достияр 
Қайдар мен Қанат Ражановтар да 
мағыналы әндер орындады. Күй 
тартысқа шыққан Мейір Нұрмұ-
хамбетов пен Хамит Мұстафин-
дер көпшіліктің ыстық ықыласы-
на ие болды.

Сахнаға келесі болып аудан-
дық Мұса қажы Зұлқарнайұлы 
атындағы мешіттің бас имамы  
Қадырбек Исмаилов шықты.

– Жиырма бес жылға енді 
аяқ басқан жас ел үшін алда 
талай асу бар, атқарылған іс те 
аз емес. Бүгінде еліміз ұстанған 
бағыттың дұрыстығын Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев та өз сөзін-
де айқындап берген еді. Тәуел-
сіз еліміздің туы жығылмай, бес 
уақыт намазымыз бұзылмай, бір 
атаның ұлындай, бір ананың қы-
зындай, тату-тәтті болып жүрейік. 
Барлық Меңдіқара тұрғындарын 
жаңа мешіттің салынуына бір кісі-
дей атсалысуын шақырамын, – 
деді ауданының бас имамы.

Содан соң барша жамағатқа 
арнап ас берілді.

Меңдіқарадағы 
мәуліт 

мейрамы
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Егер дос-жарансыз қалғың келмесе, 
кінәмшыл болма.

Егер қайғысыз болғың келсе, қызған-
шақ болма.

Өміріңді қиналмай өткізгің келсе, 
қол жеткен табысыңды қолдан берме.

Егер өзіңді азаптан құтқарғың келсе, 
бітпейтін іске қол ұрма.

Егер өзіңді қайыршы деп айтпауын 
тілесең, табылмайтын нәрсені іздеме.

Егер абыройдан айырылғың келмесе, 
жақсылық жасауды ұмытпа. 

Егер масқара болғың келсе, істемеген 
істі істедім де.

Егер пердем жыртылмасын десең, 
біреудің пердесін жыртпа.

Егер сыртымнан жұрт күлмесін де-
сең, қол астыңдағыларға рақымды бол.

Егер ұзақ өкінетін жағдайдан 
сақтанғың келсе, көңілің нені қаласа, 
соны істеме.

Егер зерек болғың келсе, жүзіңді ха-
лық көзімен көр.

Жомарттықты қаласаң, опасыз бол-
ма. Біреуден аламын деп дәмеленбе.

Егер айыпсыздар қатарында болғың 
келсе, жеке басының қамын ойлайтын 
нәпсінің құлы болма.

Егер халықтың сүйіктісі болғың кел-
се, көпшіліктің мұң-мұқтажын жақтап 
сөйле.

Егер тілім ұзын болсын десең, қолың 
қысқа болмасын.

Қарттық және 
жігіттік

Жігіттің мінезі жеңіл болмай, сал-
мақты, сабырлы болуы шарт. Данышпан 
Аристотелис: «Адам жігіт кезінде диуана 
мінездес болады» депті. Ал сен де диу-
аналыққа салынып, надан жігіттердің 
қатарына қосылудан сақтан. Ашулы, 
ызақор болма. Ашу-ыза әрдайым пәле 
шақырады. Өмірдің жігіт кездегі ләзза-
тын қастерлей білгін. Қартайған соң ол 
ләззатты іздеп таба алмайсың. 

***
Ей, перзентім, жігіттік шағыңда 

тәкаппар болма, кішіпейіл, қарапай-
ым әрі ақ көңілді болғын. Әрдайым тек 
боз балалармен сұхбаттасумен шектеліп 
қалмай, қарттармен де әңгіме-дүкен 
құрғаның дұрыс болады. Әрбір бас қосу 
мәжілісіне қарияларды да қатыстырға-
ның абзал. Өйткені қарттардың білгенін 
жастар білмейді. Кейбір жастар қарттар-
ды мазақ етіп ойнағысы келеді. Олар 
қарттарды өзіне тәуелді деп есептейді 
де, құрметтемейді. Бұл жақсы қасиет 
емес.

***
Ей, перзентім, есіңде болсын, жігіт-

тердің қатарында қарттарды да құрмет-
те. Олар туралы артық аспай сөз айтпа. 

Үлкендердің алдында әдеп сақта. Әр 
сөзіңді аңдап сөйле. 

***
Ей, перзентім, қартайсаң – бір жерде 

өмір сүруге әрекет ет. Қарттықта ұзақ 
сапарға шығу ақылға сыймайды, сол 
сияқты қаржысы аз адам да саяхатқа 
шығып әуреленбесін. Себебі – қарттық 
та дұшпан. Мұқтаждық та дұшпан. Бұл 
екі дұшпанмен сапарға шығу даналыққа 
жатпайды.

Нәпсіні тыю 
Сахиби Смаилұлы Сахиби Аббад 

өзінің қарындастары және қызметкер-
лерімен бас қосып тағам жеген еді. Бір 
кісі табақтан бір қасық ас алды. Оның 
қасығында бір қыл бар еді. Сахиби 
Смаил оны көріп, «қасығыңдағы қылды 
алып тастағын» дейді. Ол кісі алдындағы 
асты тастап, мәжілістен шығып кетіпті. 
Сахиб оны шақырып алдырады да: «Сен 
не үшін тағамды жеуді аяқтамай, біздің 
дастарқанымызды тастап шығып кет-
тің?» деді. Ол:  «Қасықтағы көрінген 
қылды айқайлап айтқан адамның таға-
мын жеу маған лайықты емес» деді. Са-
хиб бұл сөзден қатты ұялды.

Ей, перзентім, тағам алдында түрлі 
істеріңмен шұғылданып, одан соң дай-
ындалған асты келтіруге бұйыр. Мәде-
ниетті халықтың әдеті екі түрлі болады. 
Біреуі – тағамды бірінші өзі алады, одан 
кейін басқаларға қойдырады. Екіншісі 
– алдымен тағамды басқаларға қойды-
рып, соңынан өзі алады. Кейінгісі – сая-
сат ақылының жолы. Қонаққа әртүрлі 
тағам дайындаған жөн. Өйткені әрбір 
адамның асқазаны әртүрлі, бірдей бо-
луы мүмкін емес. Көп жейтіндер де, аз 
жейтіндер де тәбеті тартқанын жеп, той-
ғаны мақұл.

 

Қонақ  қадірі 
Халифа Мухтасим бір күнәліні өз ал-

дына шақырып, өлтірмек болады. Күнәлі 
кісі: «Ей, момындардың әмірі, Құдай, 
Пайғамбардың құрметі үшін маған бір 
кесе су беріп қонақ ет, мен өте шөлдеп 
тұрмын. Содан кейін қалаған үкіміңді 
бұйырғын», – деді. Халифа Мухтасим 
өтінішін қанағаттандырып, оған су 
берді. Ол кісі суды ішкеннен кейін, араб-
тың дәстүрі бойынша: «Ей, момындар-
дың әмірі, берген бір кесе суыңызбен 
енді сіздің қонағыңыз болдым, адамгер-
шілік, ар-ұятқа сай бұйрығыңды бер, 
егер қонақты өлтірудің реті болса, мені 
өлтіріңдер. Егер күнәмді кешірсең, мен 
сіздің алдыңызда өз күнәм үшін тәуба 
етемін», – деді.

Мухтасим: «Дұрыс айтасың, қо-
нақтың жолы ұлық, енді күнәңді 
кешірдім, сен де тәуба етіп бұдан кейін 
қисық жолға қадам баспағын», – деді. 

Ей, перзентім, демек, әрбір адамның 
үйіне қонақ болып бара берме, өзіңнің 

ар, ұят, абыройыңа нұқсан келтіреді. 
Егер қонақ болып бара қалсаң, ашыққан 
күйіңде барма, сол сияқты қатты жүріп 
ентігіп бару да келіспейді.

Әзіл-күлкі
Мазақ, яғни бұралқы сөзбен кісіге 

әзіл айтудан аулақ бол. Әзілді мас кезің-
де айтпа, өйткені жамандық әзілден 
басталады. Боғауыз, жаман сөз айтудан 
ұялғын. 

***
Қысқасы, келеке, мазақ, дау-шардан 

өзіңді аулақ ұста. Әзіл-сықақ айту айып 
емес, оны аңлап айтқаның абзал. Әзіл 
айту керек, бірақ әзілің зілді болмасын.

Ей, перзентім, өзіңнен төмен адам-
мен әзілдес, яки әзілдеспе, бірақ ізет, 
құрметтен айырылып қалма. Тең құр-
быларыңмен әзілдессең, айыбы жоқ, 
ақың кетпейді. Ұят сөздерді айтпа, шек-
тен тыс әзіл айтсаң, сөзің қадірсіз бо-
лады. Жұртқа не айтсаң, соны жұрттан 
естисің. Бірақ бір адаммен ұрыспа. Ұрыс 
ақылды, құдіретті адамдардың ісі емес, 
балалардың ісі. Кездейсоқ ойламаған 
жерден біреумен ерегісіп қалсаң, аузыңа 
келген сөзбен балағаттама, керіскеннің 
соңында келісерлік жай қалсын. Ар-на-
мыстан жұрдай болатын ұят жағдайға 
бармағын. Бұл сипаттағы ұятсыздыққа 
базар адамдары мен қаны бұзық, без-
ер адамдар бара алады, солардың әдеті. 
Әдет-ғұрыптың ең жақсысы – кішіпейіл, 
кіршіксіз ақ көңілділік болады. 

Демалыс 
хақында 

Ей, перзентім, білгенің жақсы, да-
нышпандар ұйқыны кіші өлім деген 
екен. Сондықтан да өлген адамды мәңгі 
ұйықтаған адаммен теңейді. Бұл екеуі де 
дүниеден хабарсыз болады. Біріншісі – 
жаны жоқ өлік, екіншісі – жаны бар өлік.

Көп ұйықтау – жаман әдеттің бірі. Де-
неңді ауырлатып, табиғатыңды талқан-
дап, жүзіңді кесел адамға ұқсатады. Алты 
нәрсе адамның жүзіне өзгеріс енгізеді: 
бірі – күтпеген қуаныш, екіншісі – жа-
сынан келген қайғы-қасірет, үшіншісі – 
қатты азап, төртіншісі – ұйқы, бесіншісі 
– мастық, алтыншысы – қарттық. Адам 
қартайса реңі өзгереді, бірақ бұл өзгеріс 
басқа түрге енеді. Адам ұйықтағанда тірі 
немесе өлі деп үкім шығаруға болмайды. 
Өлген кісіге де, ұйықтаған кісіге де үкім 
жоқ.

Біліп алғын, денең жаныңмен тірі. 
Денең – жаныңның мекен-жайы. Жан 
денеде ғана қарар тауып орналасқан. 
Жанның үш түрлі қасиеті бар. Олар: 
өмір, әрекет-қимыл, әрекетсіздік. Де-
ненің де үш түрлі қасиеті бар. Олар: өлім, 
әрекетсіздік, салмақтылық. 

(Жалғасы бар)

НӨМІРДЕН – НӨМІРГЕ         

қабуснама

ҚОСТАНАЙ  
  ОБЛЫСЫНА – 80 ЖЫЛ

Берекелі өңір – 
Қостанай 

Қостанай облысы – татулық пен бірліктің 
ғажап мекені, алтын ұя бесігі, құт-берекесі. 
Бұл мекен  небір зіл батпан қиындықтарды 
бастан өткізсе де, бүгіндер құба жонның 
құланындай зымырап өтіп, еңсесін тіктеп 
қарайтын еңселі өлкеге айналды. Биыл – 
Қостанай облысының құрылғанына 80 жыл. 
Бұл жылдар кемел Қостанайдың келбетті 
бейнесі саналады. 

Осы атаулы датаға орай Л.Толстой атын-
дағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада  
«Берекелі бай өңір» атты құжаттық кітап көр-
месі ашылды. Көрмеде 200 астам дереккөз-
дер, кітапхана қорындағы кітаптармен қатар 
облыстық тарихи-өлкетану мұражайынан, 
Қос танай облысының мемлекеттік мұраға-
тынан алынған экспонаттар мен құжаттардың 
көшірмелері қойылған. Мұндағы материалдар 
облыс тарихын тереңірек білуге, оның өткені 
мен қазіргі жағдайы жайлы ақпарат алуға, 
тарихи оқиғалар мен фактілерді бағалауға 
мүмкіндік береді. Көрмеде «Ақтөбе облысы 
екі облысқа: Ақтөбе және Қостанай облысы-
на бөлінсін... Қостанай облысының орталығы 
болып Қостанай қаласы бекітілсін»  деп ке-
летін «Қазақ АКСР жаңа облыстар құру тура-
лы» 1936 жылдың 29 шілдесіндегі қаулының 
көшірмесі ерекше құнды деректердің бірі 
болып табылады. Сонымен қатар, Қостанай 
облысының өткені мен бүгіні жайлы «Тарихы 
тұңған мекен» атты бірінші бөлімнен таны-
са аласыз. Біздің облысымыз жаңа үлгідегі 
экономикаға көшудің қиын жолын басынан 
кешірді. Өңіріміздегі облыс экономикасы-
ның дамуы негізінен өнеркәсіп, ауыл шаруа-
шылығы, құрылыс пен сауда есебінен жүзеге 
асады. Өңіріміздегі әр жылдардағы гүлденуі 
мен өркендеуін, жеткен жетістігін «Әсем қала, 
гүл қала» атты келесі бөлімнен  қарастыра 
аласыз. «Тұрақты даму ғана тіршілік тірегі» 
деген босқа айтылмаған болса керек. Қала-
мыздың инновациялық дамуы жайындағы 
мәліметтерді де жолықтыра аласыздар. 

Көрменің «Аймақ дамуы, ел дамуы» деп 
аталатын бөлімі облыс өңірлеріне арналған. 
80 жыл ішіндегі қарыштап дамуының арқасын-
да экономика мен мәдениет зор жетістіктерге 
жетті. Қостанай облысына кіретін қалалар мен 
аудандар тарихы туралы кітаптардан басқа 
да осы бөлімде сол өңірлерден шыққан, туған 
жерінің мақтанышына айналған, еңбек ерлері 
жайында материалдар да бар.

«Туған өлкем – Қостанай» деп аталған 
келесі бөлімінде, Қостанай жерінде қазақ 
халқының көрнекті өкілдері ұлтының мақта-
нышына айналған ағартушы Ы.Алтынсарин, 
тұңғыш ғалым Ш.Уәлиханов, қазақ халқының 
рухани көсемі болған А.Байтұрсынов, М.Ду-
латов, Б.Майлин, ақындар М.Хәкімжанова, 
С.Мәуленов пен Ғ.Қайырбеков, қазақтың 
тұңғыш кәсіби дәрігері Қ.Мұхамеджанов, 
аттары әлемге әйгілі болған ғалымдар 
Ө.Сұлтанғазин, К.Сағадиев, актерлер С.Қо-
жамқұлов, Е.Өмірзақов, Қ.Бадыров, Ә.Бо-
ранбаев секілді және т.б. көптеген тұлғалар 
жайлы құнды деректер қойылған. Көрмені 
қостанайлық суретші Александр Захарченко-
ның өлкеміздің көрікті жерлерін бейнелеген 
суреттері және «Әдеби Қостанай» атты кітап 
сөресі толықтыра түскен. 

Біздің өңір табиғи пайдалы қазбаларымен 
де бай. Қостанай облысының геологиялық 
мұражайымен серіктестік орната отырып, 
алғаш рет кітапханамызда  өлкемізде шыға-
рылатын пайдалы қазбалардың үлгілерін-
де оқырмандарымыздың назарына ұсынып 
отыр мыз. Бұл үлгілер бүгінгі таңда оқырман-
дардың қызығушылығын арттырып отыр.

Асылы, өз өлкемізді лайықты мақтан 
еткен абзал. Көрме жылдың аяғына дейін 
жалғасын таппақ.

Анар БАЗАРБАЙ,
ОӘҒК қоғаммен байланыс сектор 

меңгерушісі.



Ендігі еңбегін де Жәнібек 
ауылына арнаған. Кейіпкерлері 
сол Көкалат, Көлқамыс ауылы-
ның тұрғындары. Бас-аяғы 37 
минутқа созылатын фильм 
сәтті шыққан. Тұнып тұрған 
романтика, тұнып тұрған по-
зитив деуге толық негіз бар. 
Оқиға желісі қала баласының 
әбден компьютерге, интернет-
ке сіңіп, бар санасын жоғалтып 
бара жатқанын көрсетеді. 

Қаладан ауылға қыдырып 
келген балақай Бекжан басын-
да «ішім пысады, ауылда не 

бар?» деп қиқаңдай бастайды. 
Бірақ, сол баяғы ауылын шексіз 
сүйетін Айдар үйіне қыдырып 
келген қалалық жиеніне нағыз 
ауылдың қандай болатынын 
көрсетеді. Оқиға желісі арқылы 
нағыз қызық ауылда екені жақ-
сы берілген. Басталғаннан-ақ 
көрерменді бірден баурап ала-
ды. Ауылдың қысқы көрінісі, 
балалардың ойыны, бәрі-бәрі 
шынайы суреттелген. Сонымен 
қатар фильмнің ішінде бірнеше 
әндер орындалып, баурап ала-
ды. Оларды балалар да, ауыл 

әншілері де нақышына келтіріп 
шырқағаны жанға жайлы. 

Бұл жолы да кино тек ауыл 
тұрғындарының күшімен 
түсірілгені қуантады. Ешқан-
дай театр әртісі де, жасанды 
көрініс те жоқ. Ауыл баласы 
қалалықтардан еш кем түспей, 
жан-жақты дамып, спорттан 
да, білімнен де оза алатыны 
ұтымды берілген. Тағы бір 
жақсы тұсы – туған өлкенің 
тарихы да сөз болады. Биылғы 
жылы 90 жыл болғалы отырған 
атақты Айса атамыз салдырған 
Албарбөгеттің тарихы атадан 
балаға жетіп келеді. Одан қал-
ды Қабырға өзенінің балығы 
қандай. 

Бүгінде төрт қабырғаға қа-
малып, айналасында не болып 
жатқанына көңіл бөлмейтін 
бала әр үйде өсіп келеді. Шы-
нымен де мына фильмнен соң 
ауылдың көрінісі қандай тама-
ша екеніне көз жеткізе түскен-
дейсің. Балалар көрсе ауылға 
асығары сөзсіз.

Басты рөлді Кәкімжан Сәру-
ар ойнап шыққан. Алғашқы 
фильмде де өз рөлін Сәруар 

жап-жақсы алып шыққан еді. 
Сол қалпынан танбай, әр сөзін 
нық, кәнігі әртістердей ойнаға-
ны тәнті қылады.

Келешекте де осындай 
дүние лердің көбейгенін қалай-
мыз. Сәттілік тілейміз. Әлеу-
меттік желі көрермендері өз ой-
ларын былайша білдірген екен:

Мұхарбек Махамбет:
– Керемет деп мақтауға, 

біздікі деп мақтануға тұрарлық 
дүние екен! Жәнібек біздің ер-
леді. Сүйінші, қазақ! Үйде оты-
рып, көк жәшіктен кино көре 
қалсаң, кәсіби актерлердің 
сөйлегенін көріп, осылар сөзін 
ұмытып қалмаса жарар еді деп 
отырасың. Ал, мына қарапай-
ым ауыл тұрғындары, менің 
жерлестерім, ойын балалары 
кәсіби әртістен кем емес. Ма-
нат пен Салтанат, менің құрда-
сым Мұхит сериалға сұранып 
тұрған дап-дайын актерлер 
екен ғой. 

СУРЕТТЕ: режис-
сер Жәнібек Кәкім-
жан отбасымен.

«Қостанай таңының» танымдық-тағылымдық, көңілашар қосымшасы

Бүгінгі санда:
Көңіл қымбат

13-бет
Ең алғашқы  

балалар  
дизайнері

14-бет
Үздік аспаз

15-бет
«Кәусарым»

18-бет

Жұма
№30

12 ақпан
2016 ж.

Біздің ауыл тамаша...

ӨНЕР

18-бет.

Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Жақын арада әлеуметтік желіде «Кәусарым» атты 
қысқаметражды фильмнің тұсауы кесіліп, біздер де 
көрермені бола алдық. Фильмді Жанкелдин ауданы 
Көкалат ауылының тұрғыны Жәнібек Кәкімжан түсірген. 
Жәнібек Алматыдағы Т.Жүргенов атындағы Қазақ 
ұлттық өнер академиясының студенті. Жас режиссер 
бұл фильмге дейін де өзінің туған ауылында Ғабит 
Мүсіреповтың «Боранды түнде» атты шығармасының 
желісі бойынша  қысқаметражды фильмін түсірген 
болатын. Алғашқы еңбегінің кейіпкерлерінің барлығы да 
ауыл адамдары. Оқиға да ауылда өрбіді. 
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«Ақын орны – қаламы қандай биікке көтеріп 
шығарса, сол жерде»

   Ғабит МҮСІРЕПОВ.

***   ОҚЫРМАННЫҢ ӨТІНІШІ    ***

Құрметті редакция! Менің сүйіп тыңдайтын 
бірнеше әндерім бар. Кейде солардың 
мәтіндерін, кейбір сөздерін ұмытып, 
шатастырып алып, тосылып қаласың. 
Әрине, бұзып айту қиянат қой . Егер 
мүмкіндік болса, Рамазан Стамғазиевтің 
орындауындағы «Дариға-дәурен» әнінің сөзін 
газетке шығарсаңыздар, алғыстан басқа 
айтарым жоқ.

С.КӨШКЕРГЕНОВА.
Қостанай ауданы 

  Сөзі Несіпбек Айтовтікі
Әні Тұрсынжан Шапайдікі

Аққу-қаз әуелейді қалықтаған,
Қайтейін, қанатым жоқ қалып барам. 
Жүрегім құс боп ұшып кетті-ау бірге, 
Жылатып жалғыз қалай алып қалам? 
Дариға-дәурен!

Гагигай, гиккай, гиккай,
Гагигай, гиккай.
Гагигай-гиккай-гиккай,
Гагигай, гиккай, гагигай, 
Дариға, шіркін, дәурен!
м-м-м-м-м…

Қаз көшіп, омырауын алқымдаған,
Айдын көл мұңаяды салқындаған.
Асылын Төлегендей ғашықтардың,
Айналып алты қаздай қаңқылдаған-оу,
Дариға-дәурен!

Гагигай, гиккай, гиккай,
Гагигай, гиккай.
Гагигай-гиккай-гиккау,
Гагигай, гиккай, гагигай, 
Дариға, шіркін, дәурен!

Дариға шіркін дәурен.
Гаккай, гигигай-гигигай-гигигай-
   гигигай-гигигок,
Гагигай, гагигай-гигигай-гигигай-
   гигигай-гигигок,
Гагигай-гагигай-гагигай,
Дариға, шіркін, дәурен!
Айналып алты қаздай қона алмаған,
Дариға-ай, шіркін, дәурен.

Демеймін аға, сенбессің,
Науқасты жырмен емдеттім.
Сондағы тапқан бар пайдам –
Құрбаны болдым жеңбестің.
Солай да солай, жан аға,
Сен кешкен мұңды мен кештім.
Тұтандым бірде, сөнгенмін,
Өнердің жүгін өңгердім.
Шеттетті талай шенділер,
Бәріне соның көнгенмін.
Солай да солай, жан аға,
Сен көрген жайды мен көрдім.
Тұлпар ма, тәйірі, шаппаған,
Жүлде алғам елім мақтаған.

Шабысым шаттандырса да,
Желісім жұртқа жақпаған.
Қаладан сендей, жан аға,
Мен де бір пәтер таппағам.
– Ақынсың, – деді, –  ағылдым,
Келмеді жеңіл шағылғым.
Барыммен базар боп жүрген,
Немересі едім Бабырдың.
Өзіңе ұқсап, жан аға,
Жұмыссыз мен де сабылдым. 
Шегі жоқ мынау арманның,
Өлеңге тәнті тарланмын.
Алаңсыз ұшып ұямнан,
Қиырын кездім жалғанның.

Өзіңше әйел, балама,
Жақпай да сөйтіп қалғанмын.
Бас бұрмай қаржы, бұйымға,
Жүріппін ұқсап құйынға.
Айтқызбай анау ащыдан,
Жиі алдым тойлы жиында.
Өзіңше өлең бәрі бір,
Қайнайтын жүрек, миымда.
Бүлкілде жүрек, бүлкілде,
Қызу бер шабыт шіркінге,
Өзіме сендір, өзгеге,
Сену де қиын бұл күнде.
Сен кешкен күнді мен кештім,
Сен болу бірақ мүмкін бе?..

Мұқағали Мақатаевқа   
85 жыл

r

r

Жан аға

Маздаған  өлең
Сен қыран ең, жыр жолында мұзбалақ боп сілкінген,
Өміріңнің қымбат еді бір күні аса бір күннен.
Деп жүрген ем өзіңе арнап бір жыр жазсам, шіркін, мен,
Саған деген асыл теңеу таба алмаспын мүмкін мен?!

Тосып алдан қауіп-қатер тұрса дағы жүз жерде,
Отты өлеңің қаймықпастан жігер берер біздерге.
Түссем егер өзің өткен соқпақтаған іздерге,
Кезігермін тынық көктем, сан дауылды күздерге.

Сен жыр еттің қақаған қыс, талай аптап жазды да,
Алматыны, Алатауды, сонау Қарасазды да.
Кеттің мәңгі тағдыр саған ерте қабір қазды да,
Әйтсе де артта дей алмаспыз, қалдырыпсың аз мұра.

Баян етіп жыр жазудың бақыты мен азабын,
Өлеңдетіп өтті сенің жастық шағың – базарың.
Сен емес пе ең шыңнан төмен сарқыраған таза ағын,
Өкпелімін тағдырыңа көп еді ғой жазарың.

Жырларыңнан сезем ескен ақиқаттың лебін,
Оқығанда қайта соғып кеткен сынды жүрегің.
Кетсең де өзің өлеңіңе ұзақ өмір тіледің,  
Енді өлеңің мәңгілікке маздайтынын білемін.

Тоғайбай БАБЫР.
Әулиекөл селосы.

Сыймай отыр жүрек шіркін, кеудеме,
Мұқағали 85 жасқа келгенде.
Оның әлі жас күндері сияқты,
Жырлары тұр дүбірлетіп бұл күнде!

Ол өмірді, жастық шақты жырлаған,
Жақсылықты ешбір жаннан қимаған.
Өлеңдері өрт теңізі секілді,
Төгілер ед, өр кеудеге сыймаған.

Өкінбеген құрмет көрмей туғанға
Өмір шіркін, арғымағын қуған ба?
Жырларың бар, артта қалған өшпестей,
Жақсы адамдар кең дүниеге сыйған ба?!

Қырық бес жас аз еді ғой саған тым,
Өлшеп берді күндеріңнің сағатын.
Жырларыңды бірге кеткен өзіңмен
Күндер туар өзіңе арнап жазатын.

Өлең-жырың өлмес мұра өзіңе,
Біз жырлаймыз жастық шақты егіле.
Топырағың торқа болсын, ақыным,
Кейінгі ұрпақ есіне алар бүгінде!..

Айгүл АБУСАГИТОВА,
№28 Құсмұрын орта мектебінің 
математика пәнінің 
мұғалімі.

Мұқағали  
атаға

Жүректен жазған өлеңін,
Құмартып әр жас оқиды.
Маңызы бар, мәні зор,
Тез ұғынып, тоқиды.

Оқырман елің тұрғанда,
Томдарды шаң баспайды.
Екпіндете сөйлесе,
Тау қопарып тастайды.

Қылыштай тіліп түсетін,
Сөздері оның өткір ғой.
Өлең жазған ақынның,
Тұлғасы да  ірі ғой.

Қаламы мен өлеңі,
Ақынның қос қанаты.
Кейінгі ұрпақ ұмытпа,
Мұқағали атаны.

Бітай  МАРЖАН,
Фурманов орта мек-

тебінің  оқушысы.
Арқалық қаласы.

Арнау

Дәриға-дәурен



Алматыдағы емдеуші дәрігерім 
қызмет ауыстырып кеткен соң, амал 
жоқ сол емдеуші дәрігерімді іздеп, 
Астанаға келіп кезекті дәрігерлік 
тексеруден өтіп жүргеніме бір апта 
болды. «Өміріме ауру кірді, әлек кірді» 
дегендей, кейде жаным сыздап, тәнім 
ауырғанда өзімді қоярға жер таппай 
кетемін. Осындай жағдайда жүр-
генімде бұрын Алматыда бірге тұрған 
есікпе-есік көршім, әрі құрбым Салта-
натпен кездесіп, жанымды ауыртып 
жүрген жайларды айтып, сырласпақ 
болып оған телефон шалдым. 

– Алло, Салтанат қалдарың қа-
лай? Мен ғой Зейнеп.

– Жақсы. Қайда жүрсің?
– Мен осында емханада емделіп 

жүрмін, бүгін қолым бос еді, сағындық 
қой кездессек қайтеді.

– Жарайды, кел. ВИП городокта 
коттеджде тұрамыз, жақындағанда 
ұялы телефонға қоңырау шал.

Мен қуанып кеттім. Асығыс так-
си ұстап, әне-міне дегенше жетіп 
келдім, қоңырау шалып едім, есік ал-
дынан мені Салтанаттың өзі емес, 
күзет қызметкері қарсы алды. Оған 
да мән бермеппін, үйге кірдім қазір 
Салтанат көзіме көрінсе бас салып 
құшақтағым келіп тұрған.  Бірақ 
ішке кірген менімен оның ісі де болған 
жоқ. Қолдарында екі-үш телефон, аузы 
жабылмай сөйлеп отыр. Мен состиып 
есік аузында тұр едім, – Ой кірсейші, 
бір керек адамдармен сөйлесіп жа-
тыр едім, отыра бер. Мен ішке кірдім. 

Сән-салтанаты жарасқан керемет үй 
дастарханы жайнап тұр. Қолынан те-
лефоны түспеген Салтанат арасын-
да келіп шәй ішсей деп қояды. Бірақ, 
амандық-саулық, қал-жайымды сұрау 
деген ойында жоқ.  Мен отырмын. 
Орнымнан сәл қозғалсам, алтынмен 
апталған, күміспен қапталған шыны 
ыдыстарды сындырып алам ба, деп 
үрке қараймын. Бір сәт есік қағылып, 
үйге үлде мен бүлдеге оранған бір келін-
шек кіріп еді, оны айналып, толғанып 
қарсы алған Салтанат:

– Кіре бер, Алматыда көрші болған, 
бір кісі келіп отыр, қазір кетеді ғой, 
кел жаным, жоғары шық, – деді.

Ол әлгі келіншекке бәйек болып 
жүр.  Мен қате естіген жоқпын ба, 
Алматыда көрші болған кісі деді ме, 
онсызда ауырып тұрған жаным сыздап 
кетті.  Сен айтқандай біз  жай ғана 
көрші болдық па? Сонау 90-шы жыл-
дары екеуіміз жарты нанды  жарып 
жеп, бүтін нанды бөліп жеп бауырдай 
болып едік қой. Мен жұмыстан кел-
генше терезеден қарап, тағатсызда-
на күтіп менсіз шәй да ішпейтін едің,  
балалар жас болатын, үй жұмысынан 
қолымыз қалт еткенде пәтерге қолы-
мыз жеткенше  Алматының бұрыш-
бұрышын кезіп, пәтер жалдап тұрған 
кездерімізді, қожайынымыздан көрген 
құқайымызды айтып, бірде жылап, 
бірде күліп біздерді көрші қылған бір 
Аллаға риза болатын едік қой. Сен ба-
лалармен жұмыс істемей үйде отыр-
дың, қысқарту деген бәлеге ұшырамай 
тұрып  мен де қызмет атқардым. Бір 

көйлекті өзіме алсам, саған да қоса 
алатынмын. Бірде, таңертең сен қа-
ражат қажет деп, қиналап келдің, 
«көршің үшін намазыңды бұз» деген 
ғой, құлағым мен қолымдағы гауһар-
ларымды  шешіп бердім емес пе, енді 
байқаймын, тұрмысың түзелгенде 
мен керексіз жандардың қатарына 
қосылыппын. Мен үнсіз орнымнан 
тұрып, ауыр есікті әрең ашып,  аула-
дағы иттерді шулатып, қаруланған 
күзетшілердің арасынан темір қақпа-
дан көңілім құлазып шықты.  Тас 
қорғанмен қоршалған керемет сәнді 
үйлердің арасымен селсоқ жүріп келем. 
Құлазып келе жатқан көңілімді күздің 
қара суық желі одан сайын қалтыра-
тып жіберді. Бір үйдің қақпасынан өте 
бергенімде:

– Зейнеп, сені де көретін күн бар 
екен ғой, сен осы жерде тұрасың ба? 
– деп жүгіре келіп көптен кездеспеген 
Жәниға мені құшақтай алды. Өң-түсің 
жоқ қой, ауырып тұрсың ба? – жүрші 
үйге. Ол мені қолымнан жетектеп үл-
кен үйге қарай емес, оның қасындағы 
аласа екі бөлмелік шағын үйге алып 
келді. Аса кең емес іші жылылыққа 
толы үйге кіріп,  Жәниғаның шын қуа-
нып тұрғанын көріп мен де жайланып, 
жөн сұрай бастадым. 

– Ой, Зейнеп өзіңмен қатар қыз-
мет атқарған күндер артта қал-
ды ғой, отағасы екеуміз жұмыстан 
қысқартуға түскен соң, Алматыдағы 
екі бөлмелі пәтерді сатып, Астанаға 
көшіп келгенбіз. Содан үлескер болып, 
салынып жатқан құрылысқа ақша-

мызды бергенбіз, енді қазір үй де жоқ, 
ақша да жоқ, пәтер жалдап жүрген 
жайымыз бар. Біраз жайды бастан 
өткердік, «кейде үйді сен саттың, жоқ 
сен саттың» деп бір-бірімізбен айқай-
ласып қаламыз. Ең бастысы, басымыз 
аман, бауырымыз бүтін соған шүкір-
шілік дейміз. Тағы бір айтарым, бір 
жамандық, бір жақсылықты жасайды 
екен. Біз тұрып жатқан мына үйдің қо-
жайындары өте жақсы жандар. Біздің 
жұмысқа орналасуымызға, балалар-
дың оқуына да, осы кісілер көмектес-
ті. Қазір бірге туған ағайын-бауыр 
сияқтымыз. Жәниға маған шын ықы-
ласымен шәй беріп, өткен-кеткенді 
еске алып, көңілімді көтеріп тастады. 

– Зейнеп, есіңде ме, менің туған 
күніме сен ақ маржан моншақ сыйлап 
едің ғой, кейінгі уақыт үзіліп қалса 
да, мен оларды жинап бойтұмардай 
сақтап қойдым. Қалай ұмытайын, 
сол кезде ешкімде жоқ асыл тасты 
сен сыйлап едің. «Арпа, бидай ас екен, 
алтын, күміс тас екен» десек те сол 
кездегі сенің дархан көңіліңе риза бо-
лып едім. Сен ауырдым деп уайымда-
ма, біз қасыңда боламыз, дәрігерлер-
мен сөйлесеміз. Біздің үйдің қожайыны 
Жарас аға осындағы бір аурухананың 
бас дәрігері. Менің көңілім бір демдел-
гендей, теледидар көріп жатып, көзім 
ілініп кетіпті. Оянсам Жәниға қазан-
нан қазы-қарта,жал-жаясын пісіріп, 
түсіріп жатыр екен. Мен оның шын 
пейіл-ниетіне риза болдым, тіпті 
ауруымнан сауығып кеткендей өн-
бойым ды жеңілдік пен көңілділік жай-
лай бастады. Далаға шықтым, аспан-
да сансыз жұлдыздар жымыңдап, дала 
да мамыр айындай жылынып кеткен-
дей сезілді. Бір ауыз сөзден суынып, бір 
ауыз сөзден қуанып қалатын қайран 
көңіл-ай! Көңілімнің қуанышқа толға-
ны соншалық: 

Бұл фәниде қашанда өмір қымбат,
Өмір қымбат, адамдық сенім 
       қымбат.
Байлығың да,  дүние бәрінен де
Көңіл қымбат, адамдық сезім 
      қымбат, 
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Бұқар жырау

Қаржас Қалқаман ба-
тырдың баласы Бұқар 
жырау деген қария болған 
екен. Заманындағы сын-
шылар ол кісіні «көмекей 
әулие» дейді екен. Көме-
кейі бүлкілдеп сөйлейді 
де отырады екен. Қара 
сөз жоқ, аузынан шыққан 
сөзінің бәрі жырлауменен 
шығады екен. Сол Бұқа-
рекең Абылай ханға айт
қан екен: «Сенен бұрын 
жеті ханды жебеледім, 
кеше Еңсегей бойлы Ер 
Есім ханға да жолдас бол-
дым. Сен оның түстігіне 

де жарамайсың» — деп. 
Абылай хан бір жаққа 
аттанарда Бұқарекеңді 
алдырып, айдың, күн-
нің сәтін сұрайды екен. 
Сонда Бұқарекең: «Сары-
бура келіп, сенің туың-
ның түбінде тұрып пәлен 
жаққа қарай шабынды» 
— дейді екен. Сол айт
қан жағына бет алып ат-
танса, шауып, жаншып 
алып келеді екен. Егер 
Сары бура келіп туың-
ның түбінде шөгіп, мой-
нын салып жатып алды» 
— десе, аттанбайды екен. 
Ол заманда Сарыарқада 

орыс деген жұрттан ны-
шан жоқ екен. Абылай 
ханға сәлемдеме беріп: 
«Өзіңе қараған жұртты 
бізге жау қылма» — деп 
сыйлап тұрады екен. 
Олайбұлай жүрген сау-
дагерлері Абылайға тар-
тутаралғы беріп, ешкім 
тимеске хат алып кетеді 
екен...

***

Абылай хан жоңғар-
ларға қарсы бір жорықта 
алдын барлау үшін, мың 
адамды екіге бөліп, бір 
тобын Қарабұжыр Қан-

жығалы Жанатайға, екін-
шісін сол рудан шыққан 
ақсақал Бөгенбайға баста-
тып, ілгері жіберіпті. 
Екеуі де ханның ержүрек, 
сенімді батырлары екен. 
Батырлар ұзақ уақыт 
бойы орала қоймаған соң, 
Абылай уайымдап, өзінің 
көріпкел жырауы Бұқар-
дан: «Менің жігіттеріме 
не болды екен, оралма-
уына не себеп?» — деп 
сұрапты. Сонда Бұқар ай-
тыпты: "Жанатай Талқы 
арқылы барады, ал Бөген-
бай Құлжан батыр секілді 
қиыннан жол тауып өтеді. 

Ал енді ХанБаба болса, 
көп ұзамай қайтып келер. 
Талқының асуы қысыңқы 
әрі қауіпті» — депті. 
Абылай ішінен Жанатай-
дың зор қауіпке душар 
болғанын сезді. Жырау 
сөзін жалғастырып: «Жа-
натай бұзыпжарып өтіп, 
ұлысын олжалайды. Жа-
натай әкелген аққұба қы-
зды Абылай сұлтан ала-
ды» — дейді. Абылайдың 
айтуынша, сол жолғы 
болжамың орындалуынан 
соң, төбесі көкке жеткен-
дей зор қуа нышқа бөлен-
се керек...

Ләззат ҚАПЫШЕВА 

Көңіл қымбат
Елімізге танымал талантты  радиожурналист, Қазақ 
радиосының «Қайырлы таң, Қазақ елі!» редакциясының 
басшысы, ҚР Мәдениет қайраткері, Қазақстан 
Журналистер одағы сыйлығының  иегері. Сондай-ақ, 
Ләззат  біздің жерлесіміз, Аманкелді ауданының тумасы. 
Небір жүректен шыққан радионовеллалары бірден баурап 
алып, нәзік сезімдеріңізді тербетіп, ерекше бір күйге 
бөлейді. Сіздерге ұсынып отырған автордың сондай 
дүниелерінің бірі.                                                        

Редакция

БҰРЫНҒЫНЫҢ СӨЗІ
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«Мағынасыз жылтырақты сақтамайды ел еске,  
шын сұлулық тереңдікте емес пе?»

   Мұхтар ШАХАНОВ.

Сәнді киіну үшін бай болу міндетті емес. Ақшаны ақылмен 
жұмсап, өзіңізге жарасатын киімді таңдай білсеңіз болғаны. 
Ең бастысы, биік талғам, үйлесімділікті естен шығармаңыз. 

Әр адам өзінше бір әлем. Әркімнің табиғаты да өзгеше. 
Үйлесімді киіне білесіз бе? Ендеше фотосуреттеріңізді мына 
электронды мекенжайға жолдаңыздар: kostanaytany@mail.ru 

№5 қатысушымыз Инабат Зулпыхарова. Ол Қостанай қа-
ласындағы №115 мектептің 11-сыныбында оқиды. Бойжеткен 
төрт жылдан бері биология пәнін тереңдетіп оқып жүр. 2014 
жылы Алматы қаласындағы олимпиадаға қатысып, «Шашы 
ұзын қыз» аталымымен марапатталды. Инабат гимнасти-
ка, домбыра, би үйірмелеріне қатысты. Бес жасынан бастап 
шашын өсіріп келеді. Бұл жолы этностильдегі киім үлгісін ұсы-
нып отыр.

Қазақстандағы ең алғашқы 
балалар дизайнері кім екенін 
білесіз бе? Ол ақтөбелік 8 жа-
сар Аяна Мұратова. Кішкен-
тай дизайнер 7 жасында сән 
көрсетіліміне қатысады. Қойы
лымнан соң қиялындағы киім-
дердің суретін сала бастайды. 
Анасы суреттегі киімді өз қо-
лымен тігіп береді.

Қазіргі уақытта Аяна 
киімнің жаңа үлгілерін ойлап та-
уып, қалалық сән апталықта-
рына қатысуда. Оның анасы 
Ақтөбедегі ательемен келісім
шарт жасасып, киім тігумен 
айналысуда. Аянаның қиялынан 
туындаған киім үлгілері  «Ayana 
Styles» деген атаумен отандық 
брендтік тауар ретінде сауда-
ланады. Аянаның ойлап тапқан 
киімдеріне тұтынушылардың 
қызығушылығы мол.

Аяна Мұратова би, вокал 
үйірмелеріне қатысады. Беске 
оқитын баланың сән үлгілерін 
көрсетуге де бейімі бар. 

Білім беру саласы. Бұл 
саланың киімі – классика. Білім 
ордасы болғандықтан, шәкірттер 
немесе студенттер білім беруші-
ге қарап, бой түзейді. Сондықтан 
да, оқытушының киімі басты 
назарда болады. Сондықтан 
мұғалімнің киімі таза, қара
пайым, жинақы, іскерлік стильде 
болуы керек. 

Қаржы саласы. Бұл салада 
жұмыс істейтіндер үшін фор-
мальды стильде киіну маңызды. 
Бұрындары банк қызметкерлері 
(әйелдер) ақ кофта, қара кос
тюм, тізеден түсетін қара юбка, 
өкшелі аяқ киім киюге міндетті 
болатын. Кейіннен шалбар кию
ге де рұқсат етілді. Киімнің түсі 
ақ пен қара болуы – банкте-
гілердің өзгермейтін ережесі. 
Дегенмен, қаржы институтының 
жеке белгісіне сай, көк, жасыл, 
сары түстер қосылуы мүмкін.

Медицина қызметкерінің 
киімі тазалықтың белгісі болуы 
тиіс. Дәрігерлер көбіне бастан 
аяқ ақ түсті киім киеді. Ақ халат, 
ақ қалпақ, ақ түсті аяқ киім – бұл 
дәрігердің дресскоды. Дәрігерге 
иығы ашық, тым тар көйлек кию-
ге тыйым салынады. Тазалыққа 
үлкен мән беріледі, себебі, ақ 
– өте кіршең түс. Ұзын тырнақ, 
ұзын кірпік, жайылған шаш та 

дәрігердің образына жат.

Заң саласы. Сот залы мен 
прокурордың қызмет бөлмесі-
не еркін стильді киіммен кіре 
алмайсыз. Себебі, бұл – мем-

лекеттік жоғары органдар және 
адам тағдыры мен мемлекеттік 
мәселелерді шешуші мекеме. 
Бұл ортада классикалық үлгі-
дегі киім міндетті. Ал прокурор 
немесе полицей қызметкерлері 
мемлекетпен бекітілген дресс 
кодқа сай киінеді. Ол арнайы 
кос тюм мен шалбар, бас киім. 
Аяқ киім қара түстен болады. 
Құқық қорғаушының лауазымы-
на сай, екі иығына жұлдызша-
лар тағылады. Ал басқа да заң 
кеңселері болса (АХАЖ бөлімі, 
нотариус, фирма) классикалық 
үлгіге сәйкес киімдерді киеді.

Бұқаралық ақпарат құрал-
дары саласына телеарна, кино-
студия, баспа үйі, газет редак-
циясы  жатады. Бұл саланың 
қызметкерлері де классикалық 
стильді барлық стильден артық 
көреді. Егер телеарна қызмет-
кері болса, маманданған сти-
листердің көмегіне сүйенеді. 
Тележүргізушілер формальды 
стильді қатаң ұстанады. Ол 
әшекейлермен, сәнді шаш үл-
гілерімен толықтырылады. Ал 
баспа үйлері арнайы стильге 
бағынбайды. Редакция қызмет-
керлері жеке талғамына сай киі-
неді. Олар киген киім қызметке 
әсер етпеуі мүмкін. 

Ерлерге арналған  
қол сағат

Қол сағатты сәл бостау қылып тағады. 
Теріден жасалған бауының түсі белдік пен 

аяқ киімнің түсіне сәйкес болғаны дұрыс. Ал көлемі 
білекке сай болуы тиіс. Тым үлкен қол сағаттар білекті жіңішкертіп, 
ал тым кішкентайы білекті керісінше жуан етіп көрсетеді. 

Сағат адамның әлеуметтік мәртебесіне, қызмет орнына сай 
таңдалғаны жөн. Жұмыста ұстамды киіну керек болса классика-
лық сағатты таңдаңыз. Экономист, дәрігер, заңгерлердің бойынан 
салмақтылық сезіліп тұрғаны абзал. Түрлітүсті сағатты жылдың 
төрт мезгілінде де тақса болады. Романтикалық сәнді сағаттар 

сауық кештерге арналған.

Қыз бала 14-15 жасқа толысымен-ақ бой 
түзей бастайды. Үсті-басын таза ұстап, 
сәнді киінуге, өзінің есейгенін сезіп, айна-
ласындағыларға әдемі, сымбатты көрінуге 
тырысады. Осы айтылғандар – шаш күтімі, 
бет, тіс күтімі, сияқты кісіге ажар беретін 
косметикалық-гигиеналық атрибуттар. Мәсе-
лен, қыз баланың көркі алдымен арқасына 
өрген білектей бұрым, яғни шаш күтіміне 
байланысты болатыны хақ. Бойжеткеннің 
өңіне шашының қалыңдығы мен ұзындығы, 
өрген қос бұрымы жарасымды. Бойжеткенге 
сырт келбетке қарау, оған уақыт табу, киім 
киюде өзіндік өрнегіңді іздеуге ұмтылу, бет- 
ауызға шетелдік опа-далапты жаға салудан 
әлдеқайда қиын. Сәнге сай киіну – қымбат 

киімдерің болсын деген сөз емес, ол – аз ғана 
киімің болып, соны ұқыптылықпен, орны-ор-
нымен, сәнімен кию, яғни үстіңдегінің бәрі 
бір-бірімен үйлесіп тұрсын деген сөз. Қыз 
баланың талғаммен киінуінің бір сыры – өз 
тұрқының кейбір табиғи кем-кетігін жасы-
рып, жақсы жағының бәрін айқын көрсете 
алатындай, яғни моданы өзіне бейімдей ала 
білуінде. Ішкі, рухани мәдениеті төмен адам-
ның талғаммен киіне алуы да екіталай. Жас 
адамның, әсіресе, қыз баланың бүкіл кес кін-
келбеті (отырыс-тұрысы, жүріс-жүгірісі, сөз 
саптауы, жұртпен қарым-қатынасы т.б.) 
әсем де нәзік болуы тиіс. 

Инабат НҰРЖАН, 
ҚМПИ-дың 4 курс студенті.

Ең алғашқы 

балалар  

дизайнері

ҚЫЗЫҚ ЕКЕН

***   КЕРЕК КЕҢЕС   *** 

Мамандыққа  
сай киіну

Біздің анықтама:
Сән ( modus деген латын 

сөзі) – өлшем, тәсіл, іс-қимыл 
бейнесі. Сән – белгілі бір талғам-
ның уақытша үстем болуы. Сән 
– әлеуметтік құбылыс.

Силуэт (siluett деген фран-
цуз сөзі) – ұзындығы мен ені 
бойынша адам мүсінінің пропор-
циясына сай келетін геометрия-
лық фигуралардың (тікбұрыш, 
трапеция, үшбұрыш, сопақ, т. б.) 
бірін беретін киімнің кез келген 
бөлігінің сыртқы кескіні. Силует-
тің мынадай түрлері болады: тік 
силуэт, белдес силуэт, сопақ си-
луэт,  X – силуэт, трапеция силуэт, 
жартылай жантайған силуэт.

Стиль (styios деген грек 
сөзі) – мәнер, сипат, ерекшелік. 
Киімде бірнеше – классикалық, 
романтикалық, спорттық, фоль-
клорлық (этникалық) стильдер 
болады.

Дресс код (ағылшын сөзі 
dress code – киім кодексі) – ар-
найы іс-шара мен мекемеге арнап 
киілетін киім формасы. «Дресс 
код» терминін алғаш болып Ұлы-

британия халқы қолданған. 
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"Ас ж‰рген жер – береке,
Дастарќан дємі – киелі".
                                 ХАЛЫЌ НАЌЫЛЫ.

1. Банандарды бір-
бірімен бірге, басќа
жемістермен бірге
саќтауѓа болмайды.

Бананды бірге
саќтаѓан жаѓдайда,
олардан жемісті тез
ќ±ртатын газ
бμлінеді. Бμлек
саќтаѓанда, банандар
±заќ ќараймай,
ќ±рымайды.

минутќа тоњазытќышќа салып
ќоямыз. Иі ќанѓан ќамырды 30
минуттан кейін бір ќайтара илеп,
екіге бμлеміз. Домалаќ ќылып
оќтаумен жайып, шамалы
уаќытќа бетін ашып ќойып, кеп-
тіреміз. 15 минут жеткілікті.
Ќамырды кесіп, бірініњ ‰стіне
бірін ќойып, кеспе кескендей
кесіп шыѓамыз. ¦н сеуіп, бір-
біріне жабысып ќалмауын ќада-
ѓалањыз.

3. Ќызѓан  майѓа  шетінен   аз-
ѓантай кеспелерді салып, ќуыра-
мыз. Майды кμбірек ќ±йѓаныњыз
д±рыс болады, себебі кеспелер
ќуыру барысында екі есе ісініп
піседі. Жєне жабысып ќалмас
‰шін ‰немі араластырып т±ру μте
мањызды! Ќызарып піскен кеспе-
лерді с‰зіп аламыз.

4. Кеспелердіњ бєрін ќуырып
болѓаннан кейін, шєрбєтін дай-

1.Тамаќты жатып ішуге болмайды.  Дені сау адам
д±рыс отырып тамаќтанады. Ал отыра алмайтын адам
жатып ішеді, сондыќтан м‰гедек адамныњ ќылыѓын
жасама. Д±рыс отырмаймын деп денсаулыѓыњды б±зба.

2. Ас ‰стінен аттама. Астан ‰лкен емессіњ.
3. Єкесі отырѓанда баласы бас ±стамайды.
4. Дастарќанѓа бірінші нанды єкеліп ќояды.
5. Ас ішкен ыдысты тμњкеріп ќоюѓа болмайды.
6. Ас ішіп болѓан соњ "тойдым" деуге болмайды,

"ќанаѓат" деу керек.
7. Ертењгі асты тастама.
8. Кешкі асќа ќарама.
9. Балаѓа ми жеуге болмайды.
10. Дастарќаннан аттауѓа болмайды.

Тыйым сμздер

Ќ¦РАМЫ:
Ашытуына:
Ашытќы - 1 шай ќасыќ
Шекер - 4 ас ќасыќ С‰т - 50гр
Ќамырына:
¦н - 500 - 600 гр + 2 - 3 ас ќасыќ
Т±з - 0,5 шай ќасыќ
С‰т - 150 мл (0,75 стаќан)
С±йыќ май - 4 ас ќасыќ
Ж±мыртќа - 2 дана + 2 саруыз
Салмасына (начинка):
С‰збе - 500 гр
Шекер - 4 ас ќасыќ
Ванилин 1 -3 гр

‡здік АСПАЗ

ындаймыз.Оны да єркім єрќалай
істейді. Жасанды бал ќолдануѓа
да болады.  Ыдысымызѓа алды-
мен шекер салып, оныњ ‰стіне
бал ќ±йып, баяу отта шекер ері-
генше ‰немі араластырып отыра-
мыз. Шекері ерігеннен кейін,
бірден піскен кеспелердіњ ‰стіне
ыстыќтай ќ±йып, тез-тез аралас-
тырамыз. Ќолымызды м±здай
суѓа малып т±рып араластыруѓа
болады.

5. Басќа бір ыдысты міндетті
т‰рде м±здай сумен шайып алы-
њыз, єйтпесе чак-чакты салѓан-
нан кейін жабысып ќалады. Бар-
лыќ жеріне шєрбєт тиген чак-
чакты ылѓал ыдысќа салып, ‰стін
сєл ѓана басып шыѓамыз. ¤те
ќатты басып жібермењіз, ‰гітіліп
кетуі м‰мкін.

Салќындаѓан чак-чакты кесіп
дастарќанѓа ќойыњыз.

Ж±мсаќ, єрі тєттіЖ±мсаќ, єрі тєттіЖ±мсаќ, єрі тєттіЖ±мсаќ, єрі тєттіЖ±мсаќ, єрі тєтті
БЄЛІШБЄЛІШБЄЛІШБЄЛІШБЄЛІШ

"Чак-чакты" білмейтін
адам жоќ шыѓар.
Шаймен ішкен сондай
жаќсы. Дємі де тіл
‰йіреді. Біраќ б‰гінде
ќыз-келіншектер осы
чак-чакты да д‰кеннен
сатып алатынды
шыѓарыпты. Ал μзім
дайындаѓанды
±натамын, – дейді
Г‰лжаућар Досова.
Г‰лжаућар б‰гін

μзініњ тєттісімен
бμліскелі отыр. Чак-
чакты єркім єрќалай
пісіреді. Б‰гінгі ќ±рам-
мен пісіріп кμріњіздер.

Ж±мыртќа - 1 дана
Сары май - 2 ас ќасыќ
Бетіне жаѓуѓа:
Ж±мыртќаныњ сарыуызы - 2
1. Ќамырды ашытпас б±рын,

ашытќыны ашытып аламыз. Ол
‰шін бір ыдысќа ашытќы шекер
салып, ‰стіне жылы с‰т ќ±йып,
араластырамыз. Бетін жауып,
жылы жерге ќоямыз.  Ашытќы
кμпіріп, екі есе кμтерілуі тиіс!

2. Басќа бір ыдысќа жылы с‰т,
с±йыќ май ќ±йып, 2 ж±мыртќа+
2 сарыуыз, т±з, ±н салып,

кμпіршіп т±рѓан ашытќымызды
ќ±йып, ќамыр илейміз. Ќамыр
илегенде μте ж±мсаќ болады
жєне ќолѓа жабыса береді. Сон-
дыќтан 2-3 асќасыќ ±н салуѓа бо-
лады, одан артыќ салмањыз, се-
бебі бєлішіњіз піскеннен кейін
ќатты боп ќалады. Егер ±нды
ќалай μлшеріњізді білмесењіз, 1
толыќ асќасыќ ±нда 30гр ±н бо-
лады, солай μлшеп салыњыз!
Ќамыр ќолыњызѓа жабыса берсе,
ќолыњызды майлап та илеуге бо-
лады. Иленген ќамырды бетін
жауып, кμтерілгенше жылы жер-
ге ќоямыз.

3. Кμтерілген ќамырды бірдей
16 бμлікке бμліп, майланѓан та-
баѓа  саламыз  жєне  аздап   кμте-
рілгенше бетін жауып ќоямыз.

4. С‰збеге шекер, ванилин,
сары май, ж±мыртќа ќосып ара-
ластырамыз. Егер с‰збењіз ірі
болса міндетті т‰рде миксермен
немесе блендермен т‰йіршіктері
езілгенше араластырыњыз. Сал-
мамызды    (начинка)  ќамыры-
мызѓа салу ‰шін стаќанныњ т‰бін
±нѓа батырып алып, дєл ортасы-
нан басып, ш±њќыр жасаймыз.

5. Ш±њќырларѓа толтырып
салмамызды салып, ж±мыртќа-
ныњ сарыуызын
жаѓып, 180 дєре-
жеде ысыѓан
пеште 30-40
минут ќызарѓ-
анша пісіріп
аламыз.

2. Ж±мыртќаны
±заќќа саќтаудыњ

сыры бар екен.
‡шкір жаѓымен

тμмен саќталѓанда
ж±мыртќа

тоњазытќышта
єлдеќайда ±заѓыраќ

саќталатыны
байќалѓан.

3. Цитрус
жемістері мен
ќызанаќты
тоњазытќышќа
салмаѓан д±рыс.
Тμмен
температура
жылуѓа ‰йренген
жемістерді б±за
ды.

КЕЊЕСТЕРКЕЊЕСТЕРКЕЊЕСТЕРКЕЊЕСТЕРКЕЊЕСТЕР

Ќ¦РАМЫ:
Ќамырына:
 Ж±мыртќа – 2 дана
 Ж±мыртќаныњ сарыуызы – 3
 С‰т – 4-5 ас ќасыќ
 ¦н – 2,5-3 стаќан
Шєрбєті:
 Бал – 200 гр
 Шекер – 1 стаќан
1. Бір ыдысќа ж±мыртќамыз-

ды жєне ж±мыртќаныњ сарыуы-
зын салып, с‰т ќ±йып, араласты-
рамыз. ¦нныњ жарты бμлігін са-
ламыз да, араластырамыз. Ќа-
мыр с±йыќ болып жабыса бастай-
ды, ќалѓан бμлігін салып, ж±м-
саќтау, біраќ ќолѓа жабыспайтын
ќамыр илейміз. Ќ±рамында кμр-
сеткен  ±нныњ  μлшемі  ж±мырт-
ќалардыњ ‰лкен-кішілігіне бай-
ланысты. Егер ж±мыртќалары-
њыз кішкентай болса 2,5 стаќан,
‰лкен болса 3 стаќан жетіп ќала-
ды. Ќамыр ќатты болып кетпеуі
тиіс!

2. Ќамырды пакетке салып, 30



Тауды серуендеп кешкілік етектегі
ауылѓа  т‰стім. Ќарсы жолыќќан ќария
аман-сєлемнен соњ, μн бойыма асыќпай
барлап ќарап алды да:

– Б±рынѓылар б±лќыншаќ асынушы
еді, сеніњ артыњдаѓы єлем-жєлеміњніњ
ішінде не бар? – деді ќуланып. Б±лќын-

шаќтыњ не екенін білмесем де арќаѓа
артынѓан дорбаныњ бір т‰рі деп ойлап
‰лгердім де:

– Ой, ата кμрпе-жастыѓым ѓой, –
дедім...

– Е- е-е-е, – деді де мені бастап ‰йге
кірді, апамыздыњ шайы даяр екен.
Ќаймаќ пен сары майды сапырып
ќария екеумізге шайын ќ±йды. Жай-
ланѓан соњ ќариядан:

– Ата  баѓанаѓы  б±лќыншаѓыњыз не
нєрсе деп ем, одан б±рын б±рын шай
ќ±йып отырѓан апамыз:

– Балам ол жылќы терісінен жасал-
ѓан ыдыс ќой – деді.

*   *   *
Арасында бір ќариясы бар ‰ш-тμрт

кісі жолаушылап келе жатып  жолда бір
ауылѓа т‰стенеді.  Дастарќан жайып,
шай ќ±йып беріп отырѓан єйелге ќонаќ
ќария к‰йеуініњ μмірден μткеніне жаќ-
сы сμз айтып, ќайѓысына ортаќтасты.
Ќарияныњ  ‰зењгілестері шал оны ќай-
дан   білді  екен деп ањ-тањ. Аттанып,
жолѓа шыќќан соњ  ќария оныњ мєнісін
т‰сіндіріп береді. Ертеректе байы μліп,
жесір ќалѓанынын ањѓарту ‰шін єйел
кимешегініњ жаќтауына сары жіппен
μрнек салып ќояды екен. Ќария соны
байќап барып кμњіл айтыпты.

*   *   *
Ќазаќта  атаќты  батыр  ќайтыс бол-

ѓанда, моласыныњ басына ќыл жалау-
лы найзалар ќоятын болѓан. Ал кμш-
кенде батырдыњ атын ерттеп, киім-
дерін ердіњ ‰стіне, бас киімін ердіњ ал-
дыњѓы ќасына ќойып, ќыздары, болма-
са туыстары атын жетектеп, кμштіњ ал-
дында келе жатады. Ал ќыздарыныњ
бірі найзаѓа байланѓан жалауды ту
ќылып алып ж‰рген.

*   *   *
Ќайтыс болѓан адамныњ жолдастай

мінген  аты  болса,  жетісі немесе ќыр-
ќын бергесін сол жылќыны  ќара терін
шыѓарып, суытып, ќ±йрыќ-жалын
к‰зеп, "т±лдайды". Б±л атќа мінуге
болмайды, бір жыл жылќымен бірге
ќоя береді. Ал ертедегі барымташылар
ішінде м±ндай "т±лданѓан жылќы" ба-
рын кμрсе, "обал болады" деп сол ‰йірге
тиіспейді екен. Осылайша ±рылардыњ
μзі д‰ниеден озѓан ер-азаматтыњ єруа-
ѓын ќ±рметтесе керек. Бір жылдан соњ
марќ±мѓа берілетін аста сояды. Атты
соярда жоќтау айтатын болѓан.

*   *   *
¦лтымызда ауруы єбден жењіп, беті

бері ќарамасын білген соњ,  науќастыњ
ќасына отбасы, туѓан-туыстары жинап
арыздасатын ѓ±рып бар. Олар аурудыњ
соњѓы айтар μсиетін, аманатын тыњдай-
ды, бір-біріне кешірім айтып, с‰йегіне
кімдердіњ т‰сетініне, ќайда жерлейті-
ніне, бейітін ќалай т±рѓызу керектігі-

не, киім-кешек, жеке заттарын кімге
‰лестіру ќажеттілігіне келіседі, соњын-
да ќалѓан ±рпаѓыныњ бір-бірімен тату-
тєтті μмір с‰ретініне уєделерін естиді.

*   *   *
¤лген кісініњ жарамды да таза киім-

дерін жекжат-ж±раѓаттарына жєне

сыйлас замандастарына  таратып бе-
реді, м±ны "сиыт беру" деген. Бір ес-
керетін нєрсе, ондай киімді марќ±м-
ныњ туыстарына бермейді.

*   *   *
Ќазаќ ертеректе енесі μлген тμлді

μзге малдыњ бауырына салып, μсіріп
телитін болѓан.  Мысалы, екі інген
ќатар бір мезгілде боталап, біреуі μліп,
ботасы ќалса, ботаны екінші інгенге
байќатпай, бауырына салады.  Б±л тєсіл
сиыр, бие, ќой-ешкіге де ќолданѓан.

*   *   *
Б±ла. Ќ±лынынан енесін еркін еміп

μскен дμнен жылќыны "б±ла" деп  ай-
тады. Єрі жердіњ отына тойып жетіл-
ген жылќы мыќты єрі тμзімді келеді.
Б±ла жылќыны ертеде жауѓа мініп,
бєйгеге ќосатын болѓан. Ќазаќта еркін
де ерке μскен кісіні "б±ла" деген.

Кμкзер – ертеде ќазаќ єбзелшілері
μњдеген тері т‰рініњ атауы. Кμкзерді
иленген теріні к‰кірт бояуына салып
дайындайды. М±ндай тері т‰рі ќазаќ
арасында ерекше баѓаланѓан арнайы
тєсілмен жасайтын кμксауыр теріге
±ќсайды. Сондыќтан кμкзер ат єбзелін
жасауда, ер-т±рманды сєндеуге, сон-
дай-аќ теріден жасалѓан ‰й-жићазда-
ры мен аяќ киімді єсемдеуге пайдалан-
ды. Кμкзер кењ тарала ќоймаѓан.

 Кμгент‰п. Б±рынѓы кезде наѓашы
ж±рттыњ алѓаш тμркіндеп келген
ќызѓа немесе жиенге ырымдап сыйѓа
тартатын малдыњ тμлі. Б±л жиенніњ на-
ѓашы ж±ртына алѓаш келгені ‰шін бє-
сіре, мал атау дєст‰рі жиенќ±рыќ деп
аталатын ѓ±рыпќа ±ќсас. Малдыњ тμлі
ќашанда береке-байлыќтыњ бастауы са-
налатындыќтан, кμгент‰п беру ыры-
мыныњ ѓ±рыптыќ мєні ерекше. Кμген-
т‰п беру – туѓан-туыс арасындаѓы тату-
лыќты саќтайтын, бір-біріне деген ќ±р-
метті, ізеттіліктік арттыратын тєрбие-
лік астары бар ќазаќы ортада ежелден
орныќќан жосын. Елде білетіндер  б±л
дєст‰рді єлі к‰нге дейін саќтап келе
жатыр.

Кμгеншар – ќазаќтыњ дєст‰рлі туыс-
тыќ атауларыныњ ішінде "жиеншарѓа"
±ќсас "кμгеншар" деген бар. Б±л - на-
ѓашы ж±ртына ќатысты ќолданылатын
атау. ¦затылѓан ќыздан туѓандар
"жиен", одан "жиеншар", жиеншар-
дан "дегеншар", осы дегеншардан ту-
ѓанды "кμгеншар" деп атаѓан. Кμген-
шардыњ наѓашы ж±рт ортасында ала-
тын орны ерекше, яѓни жиен, жиен-
шар сияќты ерекше ќ±рметке бμленді.

Кеусен – ќырман бастырып жатќан-
да жаќсы тілек айтып келген адамдар-
ѓа дєндей берілетін сыбаѓа, садаќа. Ди-
ќандардыњ астыќ бастырып жатќанын
кμрген адамдар, дос-жарандары "ќыр-
ман толсын, ќызыл мол болсын!", "ќыр-

М±хтар ЄУЕЗОВ:

Тєњірініњ ќалауы-
мен тарих таѓдыры
ежелгі ж‰з сан руды
шалќар далаѓа б±р-
шаќша шашып жібе-
ріп, тобымен тоѓысты-
рып, єбден араласты-
рып барып, ќойны-ќо-
нышын толтыра ќайта
жинаѓан. Арѓы заман-
нан дањќты аталары-
ныњ тікелей м±рагері
болып табылатын ќа-

заќ халќыныњ ана тілініњ бірлігі, т‰р т±тас-
тыѓыныњ ‰йлестігі, єдет-ѓ±рпыныњ ортаќ-
тыѓы жєне соѓан орай μзіндік менталитет
осы ±лттыќ ±лыстар аясында ±йысќан сан
ѓасырлыќ ќалтќысыз аралас ±рпаќтан-
±рпаќќа μткен туыстыќ жалѓастыќтыњ нєти-
жесі. Б±рын да айтќанбыз, єлем тарихын-
да дєл ќазаќ сияќты ежелден-аќ берік
ќалыптасќан бірт±тас ±лт некен-саяќ, тіпті
жоќ та шыѓар. Т‰ркі ж±ртыныњ ќарашањы-
раѓы – бізбіз! Алтын орданыњ ж±ртында біз
отырмыз!

*   *   *
Т‰ркініњ ќарашањыраѓы – ќазаќ! Сонау

алтын орда заманындаѓы кμш-ќон салта-
наты, аты ањызѓа айналѓан кμк к‰йме, арба-
ныњ ‰стіндегі киіз ‰й – тек ќазаќта ѓана саќ-
талѓан. Басќа бірде-бір елде жоќ! Киіз ‰йді
арбаныњ ‰стіне тігу – Керей мен Найман-
дардан ќалѓан. Сол дєст‰р кешегі он
сегізінші ѓасырѓа дейін саќталып келді. Кμк
к‰ймені ±стаѓан – біздіњ ќазаќ!

*   *   *
... орыс тілінен ќазаќтыњ тілі єлдеќайда

бай, икемді, ырѓаќты, маѓыналы, єсем,
ыќшам, єуезді. Екі тілді салыстыруѓа бол-
майды, ќай жаѓынан алѓанда да біздіњ
тіліміз артыќ!

Бауыржан МОМЫШ¦ЛЫ:

Біз майданда ж‰-
ріп  ќан  кештік, кμз
жасымызды кμл еттік.
К‰н-т‰н демей ењбек
етіп, жењіс ‰шін тер
тμктік. Осыныњ бєрін
біз тарих алдында,
Отан алдында, адам-
гершілік  намыс ал-
дында, азаматтыќ
арымыз алдында  аќ
ниетпен борышы-
мызды μтеу ‰шін істедік. Ел дегенде ењіре-
ген  ерлеріміздіњ  ќан  майданда  ќ±рбан
болѓандары аз емес. ¦лы отан, туѓан елім,
туѓан жерім деп соѓыс жалынына шарпыл-
маѓан біздіњ  елде  бірде-бір отбасы жоќ.
Соѓыс ќайѓысы, соѓыс м±њы єрќайсымыз-
дыњ басымызда бар. Соѓыста  талай сањ-
лаќ батырлардыњ, аќылды ерлердіњ ќан
майданда ќаза тапќанын, мен μз кμзіммен
кμргенмін. Менен артыќ, менен батыр, ме-
нен аќылды жігіттердіњ μліп кеткенін
кμзіммен кμрдім. Олардыњ имандары жол-
дас болсын. Олардыњ єруаѓыныњ алдында
тізе б‰гіп, басымды иемін. Соѓыстан ќолын
беріп, аяѓынан айырылып, м‰гедек болып
келген небір  ерлер  ар ‰шін, намыс ‰шін
ќол ќусырып ќарап отырмай, ќолынан кел-
генше  ж±мыс  істеп  ж‰р. Жалѓыз батыр,
жалѓыз жан майданѓа т±лѓа бола алмас,  азы-
нап жалѓыз арыстан орманды билеп бола
алмас" деп меніњ бабаларым бекер айтќан
емес.

Жастарѓа берер батам:  ата-бабаларыњ-
нан асып кетсем, шыраќтарым ешќандай
дауым жоќ, біраќ та ата-бабаларыњнан кек
алмањдар. Екінші айтарым, біздіњ  єруаѓы-
мызды ±ялтпастан ¦лы отанымыздыњ
ќадірін, намысын маќтаныш ететіндей аза-
мат болып μсіњдер!

ЖАДЫМЫЗДА Ж‡РСІН

ЌазаќыЌазаќыЌазаќыЌазаќыЌазаќы
       ќалып       ќалып       ќалып       ќалып       ќалып

¦ЛТТЫЌ  БОЛМЫС

манѓа Ќыдыр дарысын!", "ќырманѓа
береке!", "ќырманыња Ќыдыр ќонсын!"
деген тілектер айтып, "ќырман тасы-
сын, обынан  ассын!" деп  сєлемдесетін
болѓан. Ќырманшы "айтќаныњ келсін!"
деп олардыњ шелек, дорба, ќоржында-
рына бидай, тары, т.б. салып береді.
Оны кеусен деп атаѓан.

Кμктеме білезік – ортасынан топ-
салап жасаѓан к‰міс білезік т‰рі. Ќ±ры-
лымдыќ жаѓынан басќа білезіктерден
μзгешелігі бар. Кμктеме білезіктіњ орта
т±сындаѓы бμлігі жеке жасалып, кор-
пусќа топса арќылы бекітіледі. Оныњ
екінші ±шы білезіктіњ келесі жаѓын-
даѓы ќобыѓа киіледі. Киілетін екі ќобы
бір-біріне ќарама-ќарсы пішінде жаса-
лады, яѓни бірі ішке, екіншісі сыртќа
"ќайырылѓан". Осылай  кμктеліп бекі-
тілген білезік ќобысыныњ т‰йіскен же-
ріне "ќазыќ" деп аталатын темір киіліп
ќ±лыпталады. Ќазыќ шынжырѓа бай-
ланады, шынжырдыњ екінші ±шы
білезіктіњ бір б‰йірінен немесе жоѓар-
ѓы жаѓындаѓы орнатылѓан тойнаќќа
бекітіледі.

Кμнаяќ – халыќ ауыз єдебиетінде,
соныњ ішінде хикаяларда жиі кезде-
сетін адамѓа ќаскμй демонологиялыќ
кейіпкердіњ атауы. Ол орман-тоѓайлы
жерде мекендейтін ер адам бейнесінде
суреттеледі. Оныњ басты сипаты аяќта-
ры ±зын кμн теріден т±рады екен де-
седі. Ол адамѓа ќастандыќты осы ш±ба-
тылѓан кμн аяѓымен жасайды екен.
Кμбінесе ен тоѓайларды мекен ететін
кμнаяќ аѓаштыњ б±таѓында отырып,
бейсауыт жалѓыз жарым жолаушыныњ
жолын тосады. Адамды алдап-арбап
мойнына ќарѓып мініп алады да, ±зын
кμн аяќтарымен байлап-матап, адам-
ныњ діњкесі ќ±рыѓанша т‰спей ќояды.
Ертеде ќазаќы ортада ‰рей-ќорќыныш
тудыратын б±л кейіпкер туралы т‰сі-
нік кейбір ырым-тыйымдардыњ ќалып-
тасуына арќар болѓан. Мысалы, елсіз
ен тоѓайѓа жалѓыз баруѓа болмайды не-
месе ќолына ж‰зі бар ќ±рал, ќамшы
алып бару ќажет дейтін ырымдардыњ
себебін ондай жерлерде ќаскμй к‰ш-
тердіњ мекендейтіндігімен т‰сіндіреді.

Кμнек /Кμнекке салар/ – ќызѓа
ќ±да т‰сіп барѓанда жігіт жаѓынан та-
лап етілетін кєденіњ т‰рі. Кейбір дерек-
терге ќараѓанда, жігіт жаѓыныњ ќ±да-
ларын к‰тіп жатќан ‰йдіњ шањыраѓы-
нан  ќыздыњ жењгелері кμнекті жіпке
байлап т‰сіреді. Ќ±далыќќа келген
жаќ  кμнекке  μздерініњ кєделерін сал-
ѓан. Ал таѓы бір деректерде  єйелдердіњ
біреуі ќ±далар отырѓан ‰йге кμнекті
алып кіріп, кереге басына іледі. Оны
тоќылдата ±ра отырып, жања ќ±далар
тарапынан кєде талап еткен. Тіпті кєде-
ге кμњіл толмаса, кμнекті шайќап,
ішіндегі суды ‰стіне тμгетінін айтып,
ќ±даларды бопсалайды. Б±л жерде
кμнектіњ шайќалуы, ћєм оныњ ішіндегі
судыњ тμгілетіндігі ќ±т-береке мен
ырыстыњ кететіндігін символдыќ
тілмен білдіретіндігі болса керек.
¤йткені кμнек  ќазаќы  ортада  басќа
ас-таѓамѓа  пайдаланылатын ыдыстар
сияќты ‰йдегі молшылыќтыњ, ырыс-
тыњ символы болып табылады.

Адалбаќан – ет, ас-ауќаттыќ азыќ-
т‰лік таѓамдарын ілуге арналѓан ба-
ѓан. Адалбаќан деп аталуыныњ μзі
ќазаќтыњ μз ќолынан μткен, μзіне ѓана
тєн, тμл таѓамдарын (ќазы-ќарта, жал-
жая т.с.с) ќысы-жазы саќтаудан шыќ-
ќан. Адалбаќан кμбінесе б±таѓы кμп
ќайыњ мен шыршадан (самырсыннан)
жасалады. Жас аѓашты кесіп алып
ќабыѓын аршыѓаннан кейін, оныњ
б±таќтарын т‰п жаѓынан бір с‰йемдей
ќалдырып, ±шын кесіп тастайды, б±таќ
т‰бірлерін баќанныњ жоѓарѓы ±шыныњ
баѓытымен майыстырып иеді де, ±шта-
рын ќайыспен не мыќты жіппен баќан-
ныњ діњіне тањып, кμлењкеде кептіреді.
Иілген б±таќтар жазылып кетпейтін-
дей болып єбден кеуіп ќалыптасќан
кезде тањѓышты шешіп алып, оныњ
±штарын ‰шкірлеп жонып ілгек жа-
сайды. Адалбаќан сєнді болу ‰шін ше-
берлер оныњ сыртын єр т‰рлі бояулар-
мен μрнектеп сырлайды, б‰ршік бас
алтын, к‰міс шегелермен наќыштай-
ды.
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16     Ата дєст‰р – ±рпаќќа μнеге.
                              ЕЛ С¤ЗІ.



16

12 аќпан 2016 жыл

17"¤ткен к‰ндердіњ ќ±діреті – шындыќ".
                      Ќадыр Мырза Єлі.

Осыдан бірнеше жыл б±рын
меніњ аѓам ауыр науќастан ќай-
тыс болды. Ол біздіњ ауылдан 30
шаќырымдай жерде орналасќан
кμрші ауылда т±ратын еді. Ал
мен ата-анаммен бірге т±рып
жаттым. Аѓам ќайтыс болар ал-
дында μзін ата-анасыныњ ‰йінен
шыѓарып, жерлеуді μтінген еді.
Соњѓы  сапарѓа  аттанып  бара
жатќан адамныњ сμзін жерге тас-
тамай, аѓамды μзі туып-μскен
‰йіне алып келдік. Кμп ±замай
аѓам ќайтыс болды. Жан-жаќтан
аѓылып туыстарымыз кμњіл ай-
тып жатты. ‡йдіњ іші абыр-са-
быр, у-шу. Мен ол кезде μте жас
едім, неше к‰нгі ±йќысыздыќ-
тан ќатты шаршасам керек,
кμрші бμлмеге барып жантая
т±рдым. Біраќ ±йыќтаѓан жоќ-

болѓан жаѓдайды айтып бердім.
Ол еш саспастан, "єбден ќалжы-
рап шаршаѓансыњ ѓой, ±йыќтап
кеткенде т‰сіњде кμрген болар-
сыњ" деді. Дегенмен єпкем екеу-
міз аѓамныњ  денесін  ‰йден шы-
ѓарѓаннан кейін едендерді с‰р-
тіп алдыќ. Ертењінде мен, єпкем
жєне жездем таѓы бірталай кісі-
лер бар, аѓамныњ зиратыныњ ба-
сына барып ќайтпаќ болдыќ. Зи-
рат  басынан  ќайтып  бара   жат-
ќанда оќыс жаѓдай болды. Єпкем
мен жездем ‰шеуміз жолдан
жайбараќат μте бергенде бізге
ќарай жоѓары жылдамдыќпен
аѓып келе жатќан кμлікті байќап
ќалдым. Сасќалаќтап ќалыппын,
дегенмен есімді тез жидым. Сол
кезде мені оњ жаѓымнан біреу
ќатты итергендей болды. Мен
єпкемніњ ќолынан ќоса тарта
кеттім де, жездеме "Абайла!" деп
айѓайлап ‰лгердім. Кμзді ашып
ж±мѓанша жездемніњ ќатты ќ±-
лап бара жатќанын білемін, єпкем
екеуміз μзіміздіњ аман екенімізді
сезген соњ-аќ жездеме ќарай
ж‰гірдік. Абырой болѓанда ол
тірі  екен,  беті-ќолдары  сырыл-
ѓан, ќабырѓасы сыныпты. ‡шеу-
міз де кμліктіњ ќайдан сап ете
ќалѓанын білмейміз. Єйтеуір бір
опаттан аман ќалдыќ. Кейін ой-
лаймын, марќ±м болып кеткен
аѓам бізді осы оќыс опаттан аман
алып ќалѓан екен ѓой. Егер біз
оныњ айтќан μтінішін орындама-
ѓанда не болар еді. Сμйтіп, мар-
ќ±м аѓам ‰ш бірдей адамныњ
μмірін аман алып ќалды.

Ержан БАТЫРБАЕВ.
Аманкелді ауданы.

Жанс±лу бірінші курсќа биыл ќабыл-
данѓан еді. Алматыдаѓы университеттіњ
грантын ±тып алѓан ќостанайлыќ ќыздыњ
ќуанышында шек болмады.  Алдымен, не-
мере аѓасы Мараттыњ ‰йінде жатып
оќыды. Кейіннен жол ќатынасыныњ ±заќ-
тыѓына байланысты Жанс±луды жатаќ-
ханаѓа орналастырѓанды жμн кμрді. Сабаќ
басталып кеткендіктен, жатаќхана мењ-
герушісі орынныњ жоќтыѓын, біраќ жа-
ќын арада бір отбасы т±ратын бμлменіњ
босайтындыѓын айтќан-ды...

Жанс±луѓа  бір  апта  уаќыттан  соњ
орын б±йырды. Ол  он тμртінші бμлмеге
жайѓасты. Жанс±лумен бірге Айым
есімді оралдыќ ќыз т±ратын болыпты.
Айым – иманж‰зді, білімге ќ±штар бой-
жеткен.

К‰ндер μтіп жатты. Жанс±лу да жатаќ-
ханаѓа ‰йреніп ќалѓан. Бір к‰ні єдеттегі-
дей сабаќтан келсе, бμлменіњ астањ-кес-

тењі шыѓып жатыр екен. Бесін уаќыты бо-
латын. Ќабырѓада ілініп т±рѓан саѓат
теріс айналып, жастыќ-кμрпелер жерде
жатты, ыдыс-аяќтыњ барлыѓы сыныпты.
Не ойларын білмей ќалѓан Жанс±лу
ќ±рбысын к‰тті. Кμп кешікпей Айым да
келді. Ол да мєн-жайдан хабарсыз. Б±рын
соњды мынадайды кμрмеген екеуі кμрші
бμлмелердегі ќыздардан, жатаќхана мењ-
герушісінен с±растырды. Дегенмен,
ешкім де ешнєрсе байќамаѓанын айтады.
Ќос ќ±рбы бμлмені толыќ жинастырмай,
тμсек-орынды ѓана ретке келтіреді. Ке-
лесі к‰ні ќ±ќыќ ќорѓау органдарына бол-
ѓан жайды айтуѓа бекініп, ±йќыѓа жата-
ды.

Т‰н ортасында, саѓат ‰ш-тμрттіњ ша-
масында ќатты дауыстардан Жанс±лу
шошып оянады. Ќарањѓы бμлмеге
т‰рілмеген шымылдырыќтыњ арасынан
айдыњ сєулесі ѓана т‰сіп т±рды. Ж‰регі

Біздіњ ауылда бос ‰й т±ратын. Оѓан ешкім де ќоныстанбайтын.
Ол ‰йдіњ ќ±пиясы туралы єркім сан-саќќа ж‰гіртіп айтатын. ‡й
ењселі, аумаѓы да ‰лкен. Биік жерге т±рѓызылѓан, кμрнекті еді. Ауыл
адамдары оны "ќарѓыс атќан ‰й" деп атайтын...

Ол ‰й сол ќалпында бірнеше жылдай ќањырап, бос т±рды. Ешкім
кμшіп келіп, ќоныстанбады. Кейін естідік, ол ‰йдіњ μз ќ±пиясы бол-
ѓан екен. ‡лкен кісілер осы ‰йде ‰ш адамныњ ќаны тμгілген дейтін.
Біз, балалар, ол ‰йдіњ мањайынан μткенде айналып μтуші едік. Осы-
дан отыз жыл б±рын болѓан сол оќиѓаны ауылдыњ бала-шаѓасына
дейін білетін еді...

...Бірде біздіњ ауылѓа жас дєрігер отбасымен кμшіп келіп, осы
‰йге ќоныстанады. Бір к‰ні ауыл адамдары оѓаш ќылыѓы жоќ жас
маманныњ 2-3 к‰н бойы ‰йінен шыќпаѓанын, есігініњ бекітулі, тере-
зесініњ пердесі ашылмаѓанын байќайды. Шаѓын ѓана ауыл емес
пе? Содан б‰кіл ауылдастары к‰діктеніп, жиналып, єлгі ‰йдіњ есігін
б±зып кіреді. Терезесі т±мшаланѓан бμлмеде ќолы ќанѓа боялѓан
дєрігерді кμргенде бєрі шошып ќалады. Ол абайсызда єйелін
μлтіріп алыпты. Єйелі ж‰кті екен. Есі шыќќан ол ішіндегі балала-
рын ќ±тќармаќшы болып, єйеліне дереу ота жасамаќшы болады.
Біраќ, бєрі кеш еді. Келіншектіњ ќ±рсаѓына егіз бала біткен екен.

Осы  ќанды оќиѓаныњ соты ауылдаѓы клубта μтіп, б‰кіл ауыл
біразѓа дейін естерін жия алмайды. Ол ату жазасына кесіліпті. Кейін
б±л ‰йге сырттан бір отбасы кμшіп келіп, ќоныстанады. Біраќ, оныњ
да єйелі сол ‰йде кμп ±замай ±заќ науќастан ауырып μлді. Екі
оќиѓадан кейін ауыл т±рѓындары осы ‰йге ќоныстанбайтын болып-
ты.

Кейіннен μткен-кеткендер осы ‰йдіњ ішінде жылаѓан баланыњ
даусы шыѓатынын айтады. Пенделікке барѓан бєзбіреулер ќарау-
сыз ‰йдіњ есік-терезесін алмаќ болѓан екен. Алайда, т‰нде тере-
зеніњ єйнегін б±зып алуѓа барѓандар ‰й ішінде аќ киім киген жас
єйел мен балалардыњ шырылдап жылаѓанын кμріп, естерінен тана
жаздаѓан. Б±л єњгіме ел ішіне тез тарап, ол ‰йдіњ мањынан ешкім
сыныќ кірпіш те алмайтын, тіпті мањынан ж‰рмейтін де болѓан екен.

Кейін ауылдыњ ‰лкендері б±л ‰йде жас баланыњ жаны ќалып
ќойѓанын айтады. Сондыќтан ол ‰йге тиіспей, ешкімде ќоныстан-
байтын кμрінеді.

Біз  ол жаќтан кμшкенде сол ‰йдіњ бос т±рѓанына 20 жылдай
болѓан еді. Б‰гінде, сол ‰йдіњ таѓдыры не болды екен деп ойлай-
мын. Енді бір жолым т‰скенде, сол ауылѓа арнайы барып, кμрсем
деген ниетім бар.

Инабат ЖАЌСЫЛЫЌЌЫЗЫ.

пын, кμзімді ж±мып жатќаным
сол еді, бμлмеге біреу аќырын
басып кіргендей болды. Жаныма
біреудіњ жаќындаѓанын сезіп
жатырмын. Біраќ кμзімді ашып
ќарауѓа батылым бармайды. Бір
кезде кμзімді ашып ќалсам ќай-
тыс боп кеткен аѓам меніњ ал-
дымда т±р. Ќорыќќанымнан ды-
бысым шыќпай ќалды. Ол маѓан:
"Ќорыќпа, сен меніњ айтќаным-
ды тыњда жєне б±лжытпай орын-
да. Меніњ денемді жерлеуге
алып кеткеннен кейін міндетті
т‰рде еденді, табалдырыќты с‰р-
тіњдер" деді де есіктен шыѓып
кетті. Марќ±м аѓамды кμріп,
оныњ айтќанын естігеннен кейін
есімді жинай алмай біразѓа дейін
ќозѓалмай жаттым. Бір кезде
есіктен  тєтем  кірді. Мен оѓан

Иесіз ‰йдіњИесіз ‰йдіњИесіз ‰йдіњИесіз ‰йдіњИесіз ‰йдіњ

ќ±пиясыќ±пиясыќ±пиясыќ±пиясыќ±пиясы

д‰рс-д‰рс соѓа берді. Сол мезетте кμзі
ќ±рбысы Айымѓа т‰сті. Адамѓа ±ќсас
єлдебір  ќара  с±лбаныњ  ќ±рбысын
ќылѓындырып жатќанын кμреді.  Жа-
найќайѓа басќан ќыздыњ даусынан
Айым шошып оянды да жарыќты
ќосты. Айымѓа т‰к болмаѓанын кμрген
Жанс±лу талып ќ±лады.

Ертењіне дєрігерлер Жанс±лудыњ
есін жиѓанын, біраќ сμйлемейтінін
жеткізді. Айым да ќ±рбысыныњ т‰нде
шошып оянѓанын айтты. Дєрігерлер
єлденеден секем алѓан деп т±жырым-
дады. Айым да жатаќханадан шыѓып,
туысыныњ ‰йіне кμшіп кетті.

Жанс±лу сол оќиѓадан соњ екі жыл-
дан кейін ѓана тіл ќатты. Он тμртінші
бμлмеде    болѓан  оќиѓаны толыќтай
баяндап бере алмады.

Ќ.БОРАНБАЙ¦ЛЫ.

Марќ±м аѓамМарќ±м аѓамМарќ±м аѓамМарќ±м аѓамМарќ±м аѓам

мені μлімненмені μлімненмені μлімненмені μлімненмені μлімнен

ќ±тќарып ќалды...ќ±тќарып ќалды...ќ±тќарып ќалды...ќ±тќарып ќалды...ќ±тќарып ќалды...
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Халық даналығы.

12 ақпан  2016 жыл

Айдар, Бекжан, Кəусарлардың обра-
зы шынайы шыққан. Туған жер, өскен 
орта, өз ауылыңды сүюдің үлгісі осы 
фильм. Рахмет, Жəнібек!

Абылай Мауданов:
– Биыл Қостанай облысының 80 жылдығы. 

Туған жерді сүюге тəрбиелейтін бұл фильмнің 
тұсаукесерін осы датаға орайластырып, облыс 
орталығында, Арқалық қаласында өткізу керек. 
Балаларға арналған кинотуынды бізде жоқтың 
қасы. Сол жағынан қарағанда «Кəусарым» 25 
жыл толған Тəуелсіздігіміздің жемісі деуге бо-
лады! Ауыл өмірінің жарқын жақтары штрих-
тармен, детальдармен сəтті берілген. Тұтас ки-
ностудия миллиондаған қаражатпен түсіретін 
дүниені бір ауыл, бір отбасы-ақ өздері сомдап 
шыққаны таңғаларлық. Балалардың басты əлеу-
меттік проблемасы «ғаламторға тұтқындық» пен 
одан құтылу жолы да əдемі көрінген. Актерлік 
шеберліктеріне өте риза болдым. Тіпті, Сəруəр-
дың түріне қарап тұрып-ақ риза боласың! Бек-
жан да жақсы ойнап шыққан екен. Кəусардың 
рөлі де сəтті таңдалған. Бар эпизод сөйлеп тұр. 
Албарбөгеттің тарихын айтып, ауылдың спорт-
шы балаларын көрсеткені де құптарлық! Өнерде 
дəйім жолың болып, жұлдызың биіктен көріне 
берсін Жəнібек!!!

Ерсін Қоңыршина: 
– Өте жақсы түсірілген. Үлкен еңбек, шығар-

машылық ізденіс. Айса Нұрманов бөгеті жайлы 
да əдемі келтірілген.

Қасқырбай 
 ҚОЙШЫМАНОВ

Облыстық Достық үйінде 
«Кəусарым» қысқаметражды 
фильмінің ресми тұсаукесері 
өтті. Ресми дейтініміз, бұл 
фильм осыдан біраз уақыт 
бұрын ғаламтор желісінде та-
раған еді. Қостанай облысы-
ның 80 жылдығы қарсаңында 
өткізілген «Кəусарымның» 
таныстырылымына жергілік-
ті билік өкілдері мен облысқа 
танымал тұлғалар қатысты. 
Сондай-ақ, кинотуындының 
режиссері Жəнібек Кəкімжан, 
бас продюсер Манап Кəрбо-
зов, сценарий авторы Салтанат 
Шаймағанбетова, басты рөл-
дерді сомдаған Сəруар Кəкім-
жан, Әйгерім Назархановалар 
да осы кеште болды.

Облыстық мəслихат хатшы-
сы Сайлаубек Ещанов жас ре-
жиссер Жəнібектің бастамасы-
на сəттілік тіледі. Белгілі ақын 
Ақылбек Шаяхмет те шағын 
фильмге байланысты пікірін 
білдірді.

– Құрғақ мақтау адамды 
құртады. Мысалы, Ахмет Бай-
тұрсынов «Қазақтың бас ақы-
ны» деген мақаласында Ұлы 
Абайды сынайды. Біріншіден, 
фильмнің атын «Кəусар» деп 
қойса да болар еді. Өйткені, 
«Кəусар» тек қыздың ғана 
аты емес, елге деген сағыныш, 
ауылдың табиғатына деген 
сүйіспеншілікті көрсетеді. Ба-
лалардың рөл ойнағанына өте 
риза болдым. Фильмде жүрек-
ті шымырлататын сəттер жоқ 
емес. Тағы айта кетерлігі, «Сан-
та-Клаус» киімімен балалар-
дың далада билеп жүрген эпи-
зоды бар. Мұны бізге батыс тан 

жұққан дер едім. Осындай 
ұсақ-түйек кемшіліктері бар. 
Жəнібектің болашағынан көп 
үміт күтемін, – деді Ақылбек 
Қожаұлы.

Ішкі саясат басқармасы бас-
шысының орынбасары Ерлан 
Қалмақов басқарманың алғыс 
хатын табыс етті. 

– «Кəусар» аты айтып 
тұрғандай, тұнықтықты, таза-
лықты білдіреді. Кішкентай ба-
лалардың боямасыз қылықта-
рын көріп қуанып отырдық. 
Бірден жастық шақты, ауылы-
мызды еске түсірді. Ең басты-
сы, Тобыл-Торғай өңірінен 
жас режиссердің шығып келе 
жатқанына ризамыз, – деді Ер-
лан Қалмақов.  

Сахнаға шыққан облыстық 
халық шығармашылық орта-
лығының көркемдік жетекшісі 
Салтанат Өтелбай аты аталған 
фильмнің жастар тəрбиесіне 
жақсы əсерін тигізетінін айт-
ты. Туған жерді сүюге тəр-
биелейтін, бүгінгі ауылдың 
тірлігін айшықтай фильмнің 

тұсаукесеріне танымал əртіс 
Қонысбек Бегайдаров ойын 
былай түйіндеді:

– Елубай Өмірзақов, Қапан 
Бадыров, Әнуар Боранбаев-
тың туған елінде неге мықты 
кино майталмандары тумайды 
дейтінмін. Бүгінгі Жəнібектің 
«Кəусарым» фильмін көріп, 
ішім жылып отыр. «Если хо-
чешь сделать театр, во-первых, 
делай его в подвале» деген сөз 
бар. Алматы, Астана емес, 
Мəскеу емес, өзінің кіндік қаны 
тамған жерде алғашқы қада-
мын жасаған Жəнібек Кəкім-
жанға алғысым зор. 

– Әр нəрсенің бастауы бо-
лады. Балаларға арналған ки-
нотуынды бізде жоқтың қасы. 
Қазіргі əлеуметтік проблема – 
«ғаламторға тұтқындық» пен 
одан құтылу жолын барынша 
көрсеткім келді. Тұтас кино-
ны мол қаражатпен түсіреді. 
Ал мен бір-ақ камерамен 
түсірдім. Айтқан сынды қа-
былдап, орнын толтыруға 
тырысамын, – деді режиссер 
Жəнібек Кəкімжан.

«Кәусарым»

Біздің ауыл тамаша

Кенже 
    ҚОНЫСБАЙ

Мерекеге толы көктем 
айлары қарсаңында гүл са-
татын дүкендер сөресінде 
ерекше гүл шоқтары пайда 
болды. Қостанай қаласын-
дағы «Golde Rouse» дүкені-
нен көкөністерден жасалған 
гүл дестесін табуға болады. 

Пайдалы дестелерді Әділ 
Тасболатов есімді жігіт са-
тады. Ерекше гүлдерді 
Санкт-Петербург қаласынан 
көрген. Елге оралған соң 
туған қаласы Қостанай-
ға әкелуді жөн санап, са-
тылымға шығара бастаған. 
Алғаш күннен-ақ қалың 
жұрт қызығып, тұтынушы-
лар көбейген. 

– Алматыда оқып жүр-
генімде гүл сатумен айна-
лыса бастадым. Міне, содан 
бері үш жыл болды. Қазір 
Мәскеуде білімімді терең-
детіп жатырмын. 

Алғаш Ресейден көрдім. 
Алматыға оралғасын өзім 
жасап, сата бастадым. Дәру-
мендерге толы гүл дестесін 

Қос танайға алты ай бұрын 
әкелдім. Сосын Рудный 
қаласынан да сұраныстар 
түсіп, сол жақта сатылымға 
шықты. 

Аталған гүлдің пайдасы 
өте зор. Ауруханада жатқан 
кісілерге, жас аналарға, ба-
лаларға сыйға тартуға бо-
лады. Кейбір қыздарға хош 
иісті гүлдер жақпай жата-
ды, сондай сәттерде ерекше 
дестемен таң қалдыра ала-
сың. Тіпті, кей кезде әйел 
адамдар келіп, күйеуіне, 
ағасы мен інілеріне арнап 
сатып алады. Десте көп 
күттірмей, он бес минуттың 
ішінде дайын болады. Ең ба-
стысы, өзге гүлдерше мере-
келерден соң солып, жарам-
сыз боп қалмайды, – дейді 
Әділ Тасболатов.

Десте қияр, орамжапы-
рақ, тәтті бұрыш, сәбіз, ас 
бұршақ сияқты көкөністер-
ден тұрады. Сонымен қатар 
алма, алмұрт, жүзім сынды 
жемістер қосуға болады. 
Тапсырыс берушінің талға-
мына сай қылып әзірлейді. 
Бағасы да қолжетімді.  

Көкөніс-гүл 
дестесі сатыла 

бастады
11-бет.

«Әр өлеңі – бір әлем»
Аудан, ауыл мектеп оқушылары арасында  Аманкелді ауданы 

әкімдігінің мәдениет және тілдер дамыту бөлімі мен орталық кітап-
хананың ұйымдастыруымен «Мұқағали оқулары» сайысы өткізілді.

Төрелік жасаған әділқазылар шешімі негізінде «Менің пірім – 
Мұқағали»  ақынның өлеңін мәнерлеп оқу сайысында 1-орынды  
Нұрманов орта мектебінің оқушысы Тұрысбек Нұрдана иеленсе, 2 
және 3-орын Жаңауыл орта мектебінің оқушысы Хайролла Талшын 
мен Амантоғай орта мектебінің оқушысы Үсенбай Сырымға  бұйырды.

Ал, «Жауқазын жыр жанымды жүр мазалап... » атты өз төл туын-
дысын оқу сайысында  Мейірманов орта мектебінің оқушысы Әуез-
хан Ернұр үздік деп танылып 1-орынға, Қолдасбаев орта мектебінің 
оқушысы Аманбаева Ақтілек  2-орынға ие болса, 3-орынды Жасбуын 
орта мектебінің оқушысы Сағымбаев Нұрман және Боранбаев орта 
мектебінің оқушысы Хұсайын Жаңылсын өзара бөлісті. Іс-шара бары-
сында аудандық мәдениет үйінің әншісі Қонарбаев Абзал ән шырқап, 
көрермендер қошеметіне бөленді. Жеңімпаздар мен сайысқа қаты-
сушылар арнайы дипломдармен және ынталандыру сыйлықтарымен 
марапатталды.

Е.ОЛЖАҒҰЛОВ,
Аманкелді аудандық орталық  кітапхана қызметкері.



Билік не дейді?

Бәрі де футбол үшін!
Қала әкімі Базыл Жақыпов 

халық алдында есеп берген-
де «Орталық стадион» қала 
әкімдігінің балансына өтетінді-
гін мәлімдеді. Ал жазға салым 
оған күрделі жөндеу жүргізіл-
мек. Құны шамамен 1,3 млрд.
теңгеге бағаланып отыр.

Мұны  облыс әкімі Архимед 
Мұхамбетов те қуаттады.

– Алдағы екі жылдың ішін-
де біздің орталық стадион күрделі жөндеуден өткізіледі. Қазір оның 
жағдайы сын көтермейді. Жүгіру жолдары жарамсыз, спортшылар 
киініп-шешінетін орынның да сиқы жоқ. Мұндай проблемаларды көп-
теп келтіруге болады. Сондықтан, стадионды қалаға беріп жатырмыз. 
Оны үш-төрт механизмнің есебінен жөндейміз. «Жол картасы – 2020» 
бағдарламасы арқылы инвесторлар тартуымыз мүмкін, бюджет қаржы-
сы да жұмсалады. Әрине, оңай емес, – дейді өңір басшысы.

Мұның сыртында биыл елімізде 5-6 футбол манежі салынады. Соның 
бірі Қостанайда бой көтермек. «Балалар жыл он екі ай бойы футболмен 
шұғылдануы үшін бұл өте қажет», – деді аймақ басшысы тұрғындардың 
алдында.

Футбол

Сергейге артар  
сенім зор 

Футболдан Қазақстан Ұлттық 
құрамасының шабуылшысы Сер-
гей Хижниченко Түркияда екінші 
оқу-жаттығу жиынын жалғастырып 
жатқан қостанайлық «Тобыл» фут-
бол клубының сапына қосылды 
және келісім-шартқа қол қойып, «То-
был» ойыншысы атануы әбден мүм-
кін деп хабарлайды Vesti.kz сайты. 

С.Хижниченко маусымаралық 
үзілісте жаттығуды «Ақтөбе» коман-
дасымен бастаған. Алайда, қаңтар 
айының аяғында ақтөбелік клубпен 
келісім-шартты үзген. Бұған дейін шабуылшы «Восток», «Атырау» және 
елордалық «Астана» мен қарағандылық «Шахтердің», сондай-ақ Поль-
шаның «Корона» командаларында өнер көрсеткені белгілі. 

Әсіресе, Сергейдің «Шахтер» командасындағы ойыны қазақ футбо-
лының жанкүйерлеріне жақсы таныс. Енді ол «Тобылдың» бойына қан 
жүгіртіп, көш басынан көрінуіне  өз үлесін қосады деп сенеді қостанай-
лықтар.  Ескерте кетейік, «Тобыл» сапында бұрын «Ақтөбе» намысын 
қорғаған басқа да футболшылар бар. Олар – қорғаушы Дмитрий Мирош-
ниченко, Виктор Дмитриенко, жартылай қорғаушы Йоан Чиприан Дяк.  

Кенже ҚОНЫСБАЙ.    

1912 ақпан  2016 жыл

Қостанай күрес мектебі 
елімізде мықтылардың сана-
тында. Дүниежүзілік талай 
жарыстардан қоржындары 
бос қайтпайтын палуандар 
астықты өңірдің мерейін асы-
рғанын сан мәрте жаздық, айт-
тық. Әлем спорты аренасының 
биігінде қазақтың көк байрағын 
желбіреткен саңлақтарымыз 
жайлы бұл жолы да қалам тер-
бегелі отыр мыз. Бүгінгі сұхба-
тымыздың кейіп кері – танымал 
бапкер Сәлім Атығаев.

– Сәлім Нағызханұлы, не нәрсе 
де адамның бойына бала жастан 
дариды. Яғни, бала біткен бел-
гілі бір спортшыға немесе өнер 
қайраткеріне еліктейді, соған ұқ-
сағысы келеді. Сіз спортқа қалай 
келдіңіз? Кім тәрбиеледі?

– Мен өзі Жанкелдин ауданын-
дағы бұрынғы «Албарбөгет» кең-
шарының тумасымын. Сол жерде 
алғаш рет мектеп табалдырығын 
аттадым. Әлі есімде, бірінші сы-
ныпқа барған жылы қазақ күресі-
нен ҚР спорт шебері Қонысқара 
Нұрғалиевтің қол астында жаттыға 
бастадым. Міне, оған да отыз 
жылдан асқан екен. Талай мәрте 
мектепішілік жарыстардың жеңім-
пазы атанғаным бар. Мұның бәрі 
өзіңіз айтпақшы, спортшы ағала-
рымызға еліктеуден өріс алған 
шығар. Біздің жақта «екі адам 
келе жатса, біреуі міндетті түрде 
палуан болады», – деген шын-
дыққа көбірек жанасатын  бір 

сөз бар. Сол айтпақшы, палуан 
ағаларымызға ұқсағымыз келгені 
рас. 1989 жылы Торғай кентіндегі 
Ш.Уәлиханов орталау мектебіне 
ауысқан соң Әділбек Молдағы-
сымов ағамыздан тәлім тердім. 
Кейін аудандық спартакиадалар 
мен мектеп оқушылары арасын-
да өткен бірнеше турнирлерде топ 
жардым. Білікті жаттықтырушы 
Рәшид Мұхамеджанов та менің ұс-
тазым. Біз осындай мықты-мықты 
мамандардан көп нәрсе үйрендік.

– Ұмытпасам, тоқсаныншы 
жылдардың аяқ шенінде Сіздің 
есіміңіз облыс жұртшылығына 
етене танылды. Тіпті, облыстан 
тысқары жерлерде жеңімпаз 

атанғаныңызды бүгінде біреу 
білсе, біреулер білмейді. Күресті 
ерте тастап кеткен жоқсыз ба?

– Енді есіме түсіп отыр, 1996 
жылы Қостанайдағы А.Байтұр-
сынұлы атындағы Мемлекеттік 
университетінің спорт факуль-
тетіне түсіп, сонда ҚР еңбек сіңір-
ген жаттықтырушысы Олжабай 
Сәрсен баев дайындады. Менің 
облыстық жарыстарды ұтып, ре-
спубликалық турнирлерде, бірін-
шіліктерде дүркін-дүркін жүл-
дегер атануым осы жылдардың 
еншісінде. Қазақ күресі, дзюдо, 
самбо, еркін күрес те бірнеше рет 
облыс чемпионы болдым. Бұл сол 
ағаларымның арқасы. Айтпақшы, 
1999 жылы «Студенттер көктемі» 
фестивалінде қоян-қолтық төбе-
лес чемпиондық тұғырға көтерді. 
Келесі жылы наурыз айында өткен 
турнирде 70 келі салмаққа дейінгі 
палуандар арасында «түйе палу-
ан» жүлдесі бұйырды.  Содан соң 
Қазақ күресінен спорт шеберлі-
гіне үміткер нормасын орында-
дым. Осыған қарап спорттан ерте 
қол үздім дей алмаймын. Біраз 
жетістікке жеттік.Енді сол біл-
генімді кейінгі буынға үйретсек, 
сол олжа.

– Қазір өзіңіз де шәкірт тәрбие
леп жүрсіз. Сондықтан шығар, 
үнемі күрестің маңайынан табы-
ласыз.  Мерейіңізді үстем етіп 
жүрген шәкірттеріңіз бар ма?

– 2002 жылдан бері облыс 
орталығындағы Ы.Алтынсарин 

атындағы дарынды балаларға 
арналған мектеп-интернатында 
дене шынықтыру пәнінің мұғалімі 
болып жұмыс істеймін.  Құдайға 
шүкір, азды-көпті жетістіктеріміз 
бар. Оның үстіне, қазақ күресінен 
республикалық, халықаралық 
додаларда төрешілік етемін, бас 
хатшылық қызмет атқарамын. 
Осыдан алты жылдай бұрын ҚР 
туризм және спорт министрлігі 
«Қазақ күресінен ҚР Ұлттық дәре-
жедегі төреші» деген куәлік бер-
ген болатын.

2008 жылдан бері мектеп-ин-
тернаттың спорт залында Қазақ 
күресінен оқушылар арасында 
Наурыз мерекесіне арнап  облыс-
тық турнир өткізіп жүрмін. Бұл 
дәстүрге айналған. Құдай қаласа, 
биыл тоғызыншы мәрте ұйымдас-
тыруды жоспарлап отырмыз. Бас 

жүлдеге үлкен теледидар тігеміз.
Шәкірт дегеніңізден шығады, 

өткен жылы ақпан айында Бело-
руссия астанасы – Минск қала-
сында, ел Президенті А.Лукашен-
коның жүлдесі үшін өткен әлем 
Кубогына Асылбек Әлкей есімді 
палуанды апардым. Абырой 
болғанда, Асылбек сол байрақты 
бәсекенің бас жүлдесін ұтып алды. 

Бүгінде Қостанайдағы қа-
зақ-түрік лицейінде жаттықты-
рушы болып қосымша жұмыс 
істеймін. Осы білім ошағында 
оқитын тағы бір шәкіртім – Бек-
зат Бекмұхамбетов облыстық тур-
нирде жеңімпаз атанды. Жалпы, 
алдағы күндерден күтер үмітіміз 
мол.

Күрес

САҢЛАҚ
танымал палуан, белгілі спорт маманы  

Сәлім Атығаевпен сұхбат

Атқа шауып, 
бәйге алған...

Алтыншы сыныпта оқып 
жүргенде Торғайда өткен об-
лыстық спартакиадада аламан 
бәйгеге қатысып, бірінші орын-
ды жеңіп алған. Жүлдеге – мо-
тоцикл мінді. Ал, Көкшетауда 
өткен Абылай ханның 280 жыл-
дық тойында 25 шақырымдық 
аламан бәйгеде 180 аттың ішін-
де Сәлімнің сәйгүлігі жүлделі 
үшінші орынды иеленді.

Еңбегі еленді
Сәлім Атығаев  2011 жылы 

сол кездегі облыс әкімі С.Кула-
гиннің қолынан «Өскелең ұр-
паққа білім беру және тәрби-
елеу жүйесін дамытуға қосқан 
үлесі үшін» Құрмет Грамотасын 
алды. Облыстық білім басқар-
масының мақтау қағазына ие 
болды.

Енді бір айдан соң көптен 
күткен кезекті футбол маусымы 
басталады. Биыл ел чемпиона-
тында жылдағыдай он екі коман-
да бақ сынайды.  Жерлестеріміз 
бүгінде Түркияда оқу-жаттығу 
жиындарында жүр. «Тобыл» ел 
чемпионатының алғашқы мат-
чын өз алаңында – Премьер-Лига 
сапына қайта оралған Оралдың 
«Ақжайығымен» өткізеді. Назар-
ларыңызға 2016 жылғы Қазақстан 
Ұлттық чемпионаты алғашқы ай-
налым ойындарының кестесін 
ұсынамыз.

 13 наурыз (жексенбі) I тур 
«Тобыл» (Қостанай) — «Ақ-

жайық» (Орал)  
19-наурыз (сенбі) II тур
 «Атырау» – «Тобыл» 

3-сәуір (жексенбі)  III тур
 «Тобыл» – «Шахтер» (Қараған-

ды) 
9-сәуір (сенбі) IV тур 
«Ордабасы» (Шымкент) – «То-

был» 
13-сәуір (сәрсенбі) V тур 
«Тобыл» – «Ақтөбе» 
17-сәуір (жексенбі) VI тур 
«Астана» – «Тобыл» 
23-сәуір (сенбі) VII тур 
«Тобыл» – «Жетісу» (Тал-

дықорған) 
27-сәуір (сәрсенбі) Қазақстан 

біріншілігінің Кубогі, 1/8 финал 
1-мамыр (жексенбі) VIII тур 
«Тобыл» – «Тараз»  
5-мамыр (бейсенбі) IX тур 
«Ертіс» (Павлодар) – «Тобыл»  
9 мамыр (дүйсенбі) Х тур
 «Тобыл» – «Қайрат» (Алматы)
14 мамыр (сенбі) ХI тур
«Оқжетпес» (Көкшетау) – «То-

был»

Ойын кестесі 

Бетті әзірлеген  

Айбек КӘДІРҰЛЫ
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Шырѓа-
лањ". 10.50 "Єпке". 11.45 Айтуѓа
оњай. 12.30 "‡й болу ќиын..." 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.05 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.00 Журналистік зерттеу.
17.30 Жањалыќтар. 17.55 Д.ф.
"Ќазаќстандаѓы єскери білім беру
ж‰йесі". 18.15 М.ф. 18.35 "Ж‰регім
сізге аманат". 19.30 Жањалыќтар.
20.20 Айтуѓа оњай... 21.05 "Шырѓа-
лањ". 22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі сту-
дияда Н. Ќоянбаев. 23.30 "‡й болу
ќиын..." 0.00 Жањалыќтар. 0.50
"Єпке".

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Осколки".
11.00 Новости. 11.10 Магия кухни.
11.45 "Сотќа жеткізбей". 12.15 "Трак-
торшыныњ махаббаты". 13.00 Жања-
лыќтар. 13.15 "Семейные мелодра-
мы". 14.10 "Гречанка". 15.00 Ново-

2012 аќпан 2016 жыл

  аќпанныњ
15-нен 21-не дейінАпталыќ телебаѓдарлама

15 аќпан,15 аќпан,15 аќпан,15 аќпан,15 аќпан,
д‰йсенбід‰йсенбід‰йсенбід‰йсенбід‰йсенбі

Профилактика. 17.00 Меніњ
Ќазаќстаным. 17.30 Жањалыќтар.
18.00 ¤згерген μњір. 18.35 "Ж‰регім
сізге аманат". 19.30 Жањалыќтар.
20.20 Серпіліс. 21.05 Т.х. "Шырѓа-
лањ". 22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі сту-
дияда Н. Ќоянбаев. 23.30 "‡й болу
ќиын..." 0.00 Жањалыќтар. 0.45
Спорт.

Профилактика. 17.00 Жањалыќ-
тар. 17.15 Т.с. "След". 17.55 Орта-
лыќ Хабар. 19.00 ТВ Бинго. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Арнайы Хабар.
21.00 Итоги дня. 21.30 Т.с. "Оскол-
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Шырѓа-
лањ". 10.50 "Єпке". 11.45 Айтуѓа
оњай. 12.30 "‡й болу ќиын..." 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.05 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.05 Спорт. 17.30 Жања-
лыќтар. 18.15 М.ф. 18.35 "Ж‰регім
сізге аманат". 19.30 Жањалыќтар.
20.20 Айтуѓа оњай... 21.05 "Шырѓа-
лањ". 22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі сту-
дияда Н. Ќоянбаев. 23.30 "‡й болу
ќиын..." 0.00 Жањалыќтар. 0.50
"Єпке".

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Ос-
колки". 11.00 Новости. 11.10 Магия
кухни. 11.45 "Сотќа жеткізбей". 12.15
Т.х. "Тракторшыныњ махаббаты".
13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Условия
контракта". 14.10 "Гречанка". 15.00
Новости. 15.10 "С‰йген жарым".
16.00 Жањалыќтар. 16.15 Біздіњ ‰й.

ки". 22.30 Жекпе-жек. 23.15 Бетпе-
бет. 23.50 Жањалыќтар. 0.25 Итоги
дня.

Профилактика. 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.10 "Даму діњгектері". 18.30
Новости. 19.00 "Ќазаќстан-Ќоста-
най" арнасы алтын ќорынан. 19.30
Бірінші студия. 20.00 Арќа єуендері.
20.30 Жањалыќтар. 21.10, 22.10 Те-
лемаркет. 21.30 Новости. 22.15 Т.с.
"Мама-детектив". 23.05 "Ќызыл са-
райдаѓы т‰с". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.50 М.ф. 8.10 Біздіњ
уаќыт. 9.00 Т.х. "Ханшайым". 10.20

17.00 Новости. 17.15 "След". 17.55
Таѓдыр жолы. 18.25 Т.х. "Пєлен-
шеевтер". 19.15 "Тракторшыныњ ма-
хаббаты". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Бюро расследований. 21.00 Итоги
дня. 21.30 "Осколки". 22.30 "След".
23.15 Бетпе-бет. 23.45 Арнайы
Хабар. 0.20 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Алдаспан. 10.00 Новости.
10.40 "Мама-детектив". 11.30 Бірінші
студия. 12.05 Третий тайм. 12.30
Ажар. 12.25, 13.55, 15.05, 17.25,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.
13.00 Жањалыќтар. 13.50 М.ф. 14.00
"Сырѓалым". 15.00 Д.ф. "Абай". 15.30
М.с. 16.00 "Ќызыл сарайдаѓы т‰с".
17.00 АВС+. 17.20 Д.ф. "Ж. Аймауы-
тов". 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Реги-
он/10. 18.30 Новости. 19.00 "Ќазаќ-
стан-Ќостанай" арнасы алтын ќоры-
нан. 19.30 Первая студия. 20.00
Ќазына. 20.30 Жањалыќтар. 21.20
"1001 история успеха". 21.30 Ново-
сти. 22.15 "Мама-детектив". 23.05
"Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 0.00 Жања-
лыќтар.

7.00 Кaznet. 8.00 "20:30". 8.30
Жањалыќтар. 9.00 "Ханшайым". 10.20
"Украденная жизнь". 11.30 "Жетім
ж‰рек". 13.30 "Єлия". 14.40 "Хан-
шайым". 16.00 "Махаббат хикаясы".
17.00 "¦рланѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім
ж‰рек". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "¦рланѓан таѓдыр".
22.00 "Єлия". 22.50 Т.с. "Хорошие
руки". 23.40 "20:30". 0.10 Жањалыќ-
тар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 8.55 Неизвестный Казах-
стан. 9.30 ¤мір жолы. 10.00 Ќайыр-
лы к‰н. 11.05 "Жаратылыс ж±мбаќта-
ры". 12.10 ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ
идеялар. 13.00 Ќайырлы к‰н. 14.25
Золотая середина. 15.00 "Жањашыл-
дар". 16.00 TED: Идеи, достойные
распространения. 17.00 "Жаратылыс
ж±мбаќтары". 18.00 ¦лы дала елі.
19.20 Ученый совет. 21.15 Больше,
чем любовь. 22.00 Культпоход. 22.10
"Сахна сырлары". 22.35 Аќсарай.
0.05 "¤зен бойында".

7.30 К‰лкі базар. 8.20 Ревю. 8.40
Екі езу. 9.20 "Зайцев + 1". 9.50 "Физ-
рук 2". 10.20 "Интерны". 10.50 "Ре-
альные пацаны". 11.20 Комеди ву-
мен. 12.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ.
16.20 Екі езу. 16.40 "Айжан". 17.40
"К‰н єміршісі". 19.00 "Зайцев + 1".
19.30 Комеди вумен. 20.40 "Универ".
21.10 "Физрук 2". 21.40 "Реальные
пацаны". 22.10 Ревю. 22.40 "Айжан".
0.00 Х.ф. "В тылу врага".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Шыдамныњ
шегі. 8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым
домом. 10.00 О самом главном. 11.00
Смеяться разрешается. 12.00 Айна
онлайн. 12.30 Келењсіз кездесу. 13.20
"‡зілген жапыраќтар". 15.00 "Гадал-
ка". 16.00 Т.с. "Моя большая семья".
16.50 Х.ф. "Любовь в большом горо-
де 2". 18.30 "Побег из аула". 19.30
"‡зілген жапыраќтар". 21.00 "Ќараг‰л".
22.00 Человек-невидимка. 23.00 "Сек-
ретные материалы". 0.00 "Ответный
удар".

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНАсти. 15.10 "С‰йген жарым". 16.00
Жањалыќтар. 16.15 Біздіњ ‰й. 17.00
Новости. 17.15 "След". 18.00 Тур де
Хабар. 18.25 "Пєленшеевтер". 19.15
"Тракторшыныњ махаббаты". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Таѓдыр жолы.
21.00 Итоги дня. 21.30 "Осколки".
22.30 "След". 23.20 Бетпе-бет. 23.55
Жањалыќтар. 0.30 Итоги дня.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Регион/10. 10.00 Новости.
10.40 "Мама-детектив". 11.25, 12.25,
13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 11.30 Первая сту-
дия. 12.00 М.с. 12.30 Бойт±мар. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 14.00
"Сырѓалым". 15.00 "Абай". 15.30 М.ф.
16.00 "Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 17.00
АВС+. 17.20 Д.ф. "С. Ерубаев". 17.50
Жањалыќтар. 18.10 Третий тайм. 18.30
Новости. 19.00 "Ќазаќстан-Ќостанай"
арнасы алтын ќорынан. 19.30 Бірінші
студия. 20.00 Арќа єуендері. 20.30
Жањалыќтар. 21.30 Новости. 22.15
"Мама-детектив". 23.05 Т.х. "Таѓдыр".
0.00 Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 8.00 "20:30". 8.30
Жањалыќтар. 9.00 "Хорошие руки".
10.00 "Украденная жизнь". 11.10
"Жетім ж‰рек". 13.10 "Єлия". 14.10
Каznet. 14.40 "Хорошие руки". 16.00
"Махаббат хикаясы". 17.00 "¦рлан-
ѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім ж‰рек".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
21.00 "¦рланѓан таѓдыр". 22.00
"Єлия". 22.50 "Хорошие руки". 23.40
"20:30". 0.10 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 8.10 Байтерек. 9.25 ¦лы
дала батырлары. 10.00 Ќайырлы к‰н.
11.05 "Жаратылыс ж±мбаќтары".
12.10 ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ идея-
лар. 13.00 Ќайырлы к‰н. 14.40 Сек-
реты музеев. 15.00 "¤зен бойында".
16.00 TED: Идеи, достойные распро-
странения. 17.00 "Жаратылыс
ж±мбаќтары". 19.05 Тайны и судьбы
великих казахов. 22.00 Культпоход.
22.15 "Текті сμздіњ тμресі" - терме".
0.00 "¤зен бойында".

НТК

Т.с. "Украденная жизнь". 11.30 Т.х.
"Жетім ж‰рек". 13.00 Т.х. "Єлия".
14.00 Избранное за неделю. 14.40
"Ханшайым". 16.00 Т.х. "Махаббат
хикаясы". 17.00 Т.х. "¦рланѓан таѓ-
дыр". 18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 "Єлия".
22.50 Т.с. "Меч 2". 23.40 "20:30". 0.10
Жањалыќтар.

Профилактика. 17.15 Д.с. "Жа-
ратылыс ж±мбаќтары". 18.00 ¤мір.
Театр. Кино. 19.25 Ученый совет.
21.00 Наш Казахстан. 22.00 Культ-
поход. 22.10 ¦лы дала елі. 22.50
"Портреты заговорили". 0.00 "Жања-
шылдар".

Профилактика. 17.20 Екі езу.
17.40 Т.х. "К‰н єміршісі". 19.00 "Зай-
цев + 1". 19.30 Комеди вумен. 20.40
"Универ". 21.10 "Физрук 2". 21.40
"Реальные пацаны". 22.10 Ревю.
22.40 "Айжан". 0.00 Х.ф. "Тревож-
ный зов".

Профилактика. 17.00 Х.ф. "Лю-
бовь в большом городе". 18.30 "По-
бег из аула". 19.30 "‡зілген жапы-
раќтар". 21.00 "Ќараг‰л". 22.00 Че-
ловек-невидимка. 23.00 Т.с. "Секрет-
ные материалы".

Профилактические работы. 17.00

КТК

ЕВРАЗИЯ

17 аќпан17 аќпан17 аќпан17 аќпан17 аќпан,,,,,
сєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Шырѓа-
лањ". 10.50 "Єпке". 11.45 Айтуѓа
оњай. 12.30 "‡й болу ќиын..." 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.05 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.00 Келбет. 17.30 Жања-
лыќтар. 17.55 Табыс сыры. 18.15
М.ф. 18.35 "Ж‰регім сізге аманат".
19.30 Жањалыќтар. 20.20 Айтуѓа
оњай... 21.05 "Шырѓалањ". 22.00
"Келін". 22.55 Т‰нгі студияда Н. Ќоян-
баев. 23.30 "‡й болу ќиын..." 0.00
Жањалыќтар. 0.50 "Єпке".

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Ос-
колки". 11.00 Новости. 11.10 Магия
кухни. 12.15 "Тракторшыныњ махаб-
баты". 13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Ус-
ловия контракта". 14.10 "Гречанка".
15.00 Новости. 15.10 "С‰йген жа-
рым". 16.00 Жањалыќтар. 16.15
Біздіњ ‰й. 17.00 Новости. 17.15
"След". 17.55 Тур де Хабар. 18.25

"Пєленшеевтер". 19.15 "Тракторшы-
ныњ махаббаты". 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Ќайсар жандар. 21.00 Итоги
дня. 21.30 "Осколки". 22.30 "След".
23.30 Бетпе-бет. 0.05 Жањалыќтар.
0.40 Итоги дня.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 "Даму діњгектері". 10.00
Новости. 10.40 "Мама-детектив".
11.25, 12.25, 13.55, 15.05, 17.25,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.
11.30 Бірінші студия. 12.05 Высота
воли. 12.30 "530:630". 13.00 Жања-
лыќтар. 13.30 Новости. 14.00 "Сыр-
ѓалым". 15.00 "Абай". 15.30 М.с.
16.00 "Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 17.00
АВС+. 17.20 Д.ф. "Ш. Айманов".
17.50 Жањалыќтар. 18.10 Интонация.
18.30 Новости. 19.00 "Ќазаќстан-
Ќостанай" арнасы алтын ќорынан.
19.30 Первая студия. 20.00 Элегия-
лыќ эсселер. 20.30 Жањалыќтар.
21.30 Новости. 22.10 "Мама-детек-
тив". 23.05 "Ќызыл сарайдаѓы т‰с".
0.00 Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 8.00 "20:30". 8.30
Жањалыќтар. 9.00 "Хорошие руки".
10.00 "Украденная жизнь". 11.10
"Жетім ж‰рек". 13.10 "Єлия". 14.10
Каznet. 14.40 "Ханшайым". 16.00
"Махаббат хикаясы". 17.00 "¦рлан-
ѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім ж‰рек".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
21.00 "¦рланѓан таѓдыр". 22.00
"Єлия". 22.50 "Хорошие руки". 23.40
"20:30". 0.10 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 9.20 Т±њѓыштар. 10.00 Ќай-
ырлы к‰н. 11.05 "Жаратылыс ж±мбаќ-
тары". 12.10 ТЕD: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 13.00 Ќайырлы к‰н.
14.30 Летопись степи. 15.00 "Жања-
шылдар". 16.00 TED: Идеи, достой-
ные распространения. 17.00 "Жара-
тылыс ж±мбаќтары". 18.00 Больше,
чем любовь. 19.25 ¤мір. Театр.
Кино. 22.00 Культпоход. 22.10 "Пор-
треты заговорили". 22.35 Концерт-

ный оркестр акима г. Алматы под
управлением М. Серкебаева. 0.00
"¤зен бойында".

7.30 К‰лкі базар. 8.20 Ревю. 8.40
Екі езу. 9.20 "Зайцев + 1". 9.50 "Физ-
рук 2". 10.20 "Интерны". 10.50 "Ре-
альные пацаны". 11.20 Комеди ву-
мен. 12.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ.
16.20 Екі езу. 16.40 "Айжан". 17.40
"К‰н єміршісі". 19.00 "Зайцев + 1".
19.30 Комеди вумен. 20.40 "Универ".
21.10 "Физрук 2". 21.40 "Реальные
пацаны". 22.10 Ревю. 22.40 "Айжан".
0.00 Х.ф. "В тылу врага 2: Ось зла".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Шыдамныњ
шегі. 8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым
домом. 10.00 О самом главном.
11.00 Смеяться разрешается. 12.00
Айна онлайн. 12.30 Келењсіз кезде-
су. 13.20 "‡зілген жапыраќтар".
15.00 "Гадалка". 16.00 "Моя боль-
шая семья". 17.00 Караоке - живой
звук. 18.30 "Побег из аула". 19.30
"‡зілген жапыраќтар". 21.00
"Ќараг‰л". 22.00 Человек-невидим-
ка. 23.00 "Секретные материалы".

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА
0.00 "Ответный удар".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Киелi неке".
9.00 "Бєйбіше-тоќал". 10.00 "Базар-
баевтар". 11.00 М.с. 12.00 "Ералаш".
13.00 Информбюро. 14.00 "Бєйбіше-
тоќал". 15.00 "Бригада". 16.00 "Папи-
ны дочки". 18.00 "Лондонград. Знай
наших". 19.00 "Слуга народа". 20.00
Информбюро. 21.00 "Киелi неке".
23.00 "К‰йеу бала". 00.00 "Слуга на-
рода". 1.00 Х.ф. "Город и деревня".
3.00 Х.ф. "Гремлины".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Группа здоровья. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Когда ее совсем не
ждешь". 14.00 Винтаж. 14.30 Baby
Гид. 15.00 "Госпожа горничная". 16.00
Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір
аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ќыл-
мыстыќ іс №. 20.00 РТН. 20.30 "7
передача". 21.00 "Когда ее совсем
не ждешь". 22.00 РТН. 22.30 В ладу
с природой. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00

Территория происшествий. 0.10 Па-
норама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 "Белые
волки". 11.55 Басты патруль. 12.05
"С‰йген жар". 12.30 "Ѓажайып жан".
13.00 Ашыѓын айтќанда. 13.55
П@утina. 14.20 "Станица". 15.15 Но-
вости. 15.40 "Судебные истории".
16.45 Давай поженимся. 17.50
Пусть говорят. 18.55 "Золотая клет-
ка". 20.00  Новости. 21.00 "С‰йген
жар". 21.30 "Ѓажайып жан". 22.00
Жањалыќтар. 22.45 "Джодха жєне
Акбар". 23.35 П@утina. 0.00 Время.
0.30 "Мажор".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Сильнее судьбы". 12.00 Но-
вости. 12.40 Диагноз. 13.20 "Хму-
ров". 15.10 "Барышня-крестьянка".
16.10 "Таѓдырмен тартыс". 18.00 "Ма-
хаббат м±њы". 19.00 "Махаббатта
шек бар ма?" 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Черный квад-
рат. 22.10 "Сильнее судьбы". 0.00
"Хмуров".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ 7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

7.30 К‰лкі базар. 8.20 Ревю. 8.40
Екі езу. 9.20 "Зайцев + 1". 9.50 "Физ-
рук 2". 10.20 "Интерны". 10.50 "Ре-
альные пацаны". 11.20 Комеди ву-
мен. 12.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ.
16.20 Екі езу. 16.40 "Айжан". 17.40
"К‰н єміршісі". 19.00 "Зайцев + 1".
19.30 Комеди вумен. 20.40 "Универ".
21.10 "Физрук 2". 21.40 "Реальные
пацаны". 22.10 Ревю. 22.40 "Айжан".
0.00 Х.ф. "В тылу врага 3: Колум-
бия".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Шыдамныњ
шегі. 8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым
домом. 10.00 О самом главном.
11.00 Смеяться разрешается. 12.00
Айна онлайн. 12.30 Келењсіз кезде-
су. 13.20 "‡зілген жапыраќтар".
15.00 "Гадалка". 16.00 "Моя боль-
шая семья". 17.00 Караоке - живой
звук. 18.30 "Побег из аула". 19.30
"‡зілген жапыраќтар". 21.00
"Ќараг‰л". 22.00 Человек-невидим-
ка. 23.00 "Секретные материалы".
0.00 "Ответный удар".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Киелi неке".
9.00 "Бєйбіше-тоќал". 10.00 "Базар-
баевтар". 11.00 М.с. 12.00 "Ералаш".
13.00 Информбюро. 14.00 "Бєйбіше-
тоќал". 15.00 "Бригада". 16.00 "Папи-
ны дочки". 18.00 "Лондонград. Знай
наших". 19.00 "Слуга народа". 20.00
Информбюро. 21.00 "Киелi неке".
23.00 "К‰йеу бала". 00.00 "Слуга на-
рода". 1.00 Х.ф. "Секс в большом
городе". 3.00 Х.ф. "Как есть жареных
червяков".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Винтаж. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы.
13.00 "Когда ее совсем не ждешь".
14.00 Baby Гид. 14.20 Ќылмыстыќ іс
№. 14.30 Легенды эфира. 15.00 "Гос-
пожа горничная". 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 Маленькие путе-
шествия по большому краю. 20.00
РТН 20.30 ПроАгро. 21.00 "Когда ее
совсем не ждешь". 22.00 РТН. 22.30
Легенды эфира. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.00 Территория происшествий. 0.10

Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 "Белые
волки". 11.55 Басты патруль. 12.05
"С‰йген жар". 12.30 "Ѓажайып жан".
13.00 Ашыѓын айтќанда. 13.55
П@утina. 14.20 "Станица". 15.15 Но-
вости. 15.40 "Судебные истории".
16.45 Давай поженимся. 17.50
Пусть говорят. 18.55 "Золотая клет-
ка". 20.00  Новости. 21.00 "С‰йген
жар". 21.30 "Ѓажайып жан". 22.00
Жањалыќтар. 22.45 "Джодха жєне
Акбар". 23.35 П@утina. 0.00 Время.
0.30 "Мажор".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен
μшпенділік". 10.10 "Сильнее судь-
бы". 12.00 Новости. 12.40 Черный
квадрат. 13.10 "Хмуров". 15.30 "Ба-
рышня-крестьянка". 16.30 "Таѓдыр-
мен тартыс". 18.00 "Махаббат
м±њы". 18.30 "Єйел ќырыќ шыраќ-
ты". 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Но-
вости. 21.40 Наша правда. 22.40
"Сильнее судьбы". 0.20 "Хмуров".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

КТК

ЕВРАЗИЯ
31 АРНА

АЛАУ

6.00 "Ризамын". 7.00 "Киелi неке".
9.00 Т.с. "Базарбаевтар". 10.30 М.с.
12.00 "Ералаш". 13.00 Информбюро.
14.00 Т.с. "Бєйбіше-тоќал". 15.00 Т.с.
"Бригада". 16.00 "Папины дочки".
18.00 "Лондонград. Знай наших".
19.00 "Слуга народа". 20.00 Информ-
бюро. 21.00 "Киелi неке". 23.00 "К‰йеу
бала". 00.00 "Слуга народа". 1.00 Х.ф.
"Бонни и Клайд". 3.00 Х.ф. "Вскры-
тие пришельца".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Baby Гид. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы.
13.00 Т.с. "Когда ее совсем не ждешь".
14.00 Дело №. 14.10 Солнечная кух-
ня. 14.30 По следам музейных неви-
димок. 15.00 "Госпожа горничная".
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
Маленькие путешествия по большо-
му краю. 20.00 РТН. 20.30 Винтаж.
21.10 "Когда ее совсем не ждешь".
22.00 РТН. 22.30 Группа здоровья.

7 АРНА

23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 Т.с. "Бе-
лые волки". 11.55 Басты патруль.
12.05 "С‰йген жар". 12.30 "Ѓажайып
жан". 13.00 Ашыѓын айтќанда. 13.55
П@утina. 14.20 "Станица". 15.15 Но-
вости. 15.40 "Судебные истории".
16.45 Давай поженимся. 17.50  Пусть
говорят. 18.55 "Золотая клетка". 20.00
Новости. 21.00 "С‰йген жар". 21.30
"Ѓажайып жан". 22.00 Жањалыќтар.
22.45 "Джодха жєне Акбар". 23.35
П@утina. 0.00 Время. 0.30 "Мажор".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Сильнее судьбы". 12.00 Ново-
сти. 12.40 Главная редакция. 13.20
Другая правда. 14.10 "Хмуров". 15.50
"Барышня-крестьянка". 16.50 "Таѓ-
дырмен тартыс". 18.00 "Махаббат
м±њы". 19.00 "Махаббатта шек бар
ма?" 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Ново-
сти. 21.40 Диагноз. 22.10 "Сильнее
судьбы". 0.00 "Хмуров".

Т.с. "Папины дочки". 18.00 Т.с. "Лон-
донград. Знай наших". 19.00 Т.с. "Слу-
га народа". 20.00 Информбюро. 21.00
Т.с. "Киелi неке". 23.00 Т.с. "К‰йеу
бала". 00.00 Т.с. "Слуга народа". 1.00
Х.ф. "Высоты свободы". 3.00 Х.ф.
"Последняя Мимзи Вселенной".

7.00 Разбудильник. 9.00-12.00
Профилактика. 12.00 ¤мір аѓымы.
13.00 SoloWay. 15.00 "7 передача".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00
¤. Алтаевтыњ шыѓармашылыќ кеші.
19.00 Жањалыќтар. 19.30 Маленькие
путешествия по большому краю.
20.00 РТН. 20.30 Дело №. 21.10 В
ладу с природой. 21.30 Легенды эфи-
ра. 22.00 РТН. 22.30 Baby Гид. 23.00

¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

Профилактические работы. 17.00
Жањалыќтар. 17.05 Давай поженим-
ся. 18.00 Пусть говорят. 19.00 Т.с.
"Золотая клетка". 20.00  Новости.
21.00 "С‰йген жар". 21.30 Т.х. "Ѓа-
жайып жан". 22.00 Жањалыќтар. 22.45
Т.х. "Джодха жєне Акбар". 23.35 П@у-
тina. 0.00 Время. 0.30 Т.с. "Мажор".

Профилактика. 17.05 "Таѓдырмен
тартыс". 18.00 "Махаббат м±њы". 19.00
"Махаббатта шек бар ма?" 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Глав-
ная редакция. 22.10 Т.с. "Сильнее
судьбы". 0.00 Т.с. "Хмуров".
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Шырѓа-
лањ". 10.50 "Єпке". 11.45 Айтуѓа
оњай. 12.30 "‡й болу ќиын..." 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.05 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.05 Жан жылуы. 17.30
Жањалыќтар. 17.55 Иман айнасы.
18.15 Баламен бетпе-бет. 18.35
"Ж‰регім сізге аманат". 19.30 Жања-
лыќтар. 20.15 Айтуѓа оњай... 21.00
¦лттыќ шоу: Роза шаќырады. 22.10
"Келін". 23.05 Журналистік зерттеу.
23.30 Сіз не дейсіз? 0.00 Жањалыќ-
тар. 0.45 "Єпке".

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Осколки".
11.00 Новости. 11.10 Магия кухни.
11.45 "Сотќа жеткізбей". 12.15 "Трак-
торшыныњ махаббаты". 13.00 Жања-
лыќтар. 13.15 "Семейные мелодра-
мы". 14.05 "Гречанка". 15.00 Ново-
сти. 15.10 "С‰йген жарым". 16.00

21
Жањалыќтар. 16.15 ¤мір сабаќтары.
17.00 Новости. 17.15 "След". 18.25
"Пєленшеевтер". 19.15 "С‰рбойдаќ".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Startup
Болашаќ. 21.00 Итоги дня. 21.30 Х.ф.
"Небраска". 23.40 Т.х. "Перекресток
в Астане".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Єуендер єлемі. 10.00 Но-
вости. 10.40 "Мама-детектив". 11.30
Бірінші студия. 12.00 М.с. 12.20,
13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 12.30 Волшеб-
ный фонарь. 13.00 Жањалыќтар.
14.00 "Сырѓалым". 15.00 "Абай".
15.30 М.ф. 16.00 "Таѓдыр". 17.00
АВС+. 17.20 Д.ф. "С. Асфендияров".
17.50 Жањалыќтар. 18.10 Алдаспан.
18.30 Новости. 19.00 "Ќазаќстан-
Ќостанай" арнасы алтын ќорынан.
19.30 Первая студия. 20.00 Парал-
лели. 20.30 Жањалыќтар. 21.30 Но-
вости. 22.10 "Мама-детектив". 23.00
Телетриптих "00.00". 0.00 Жањалыќ-
тар.

7.00 Кaznet. 8.00 "20:30". 8.30
Жањалыќтар. 9.00 "Хорошие руки".
10.00 "Украденная жизнь". 11.10
"Жетім ж‰рек". 13.10 "Єлия". 14.10
Каznet. 14.40 "Ханшайым". 16.00
"Махаббат хикаясы". 17.00 "¦рлан-
ѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім ж‰рек".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
21.00 "¦рланѓан таѓдыр". 22.00
"Єлия". 22.50 "Хорошие руки". 23.40
"20:30". 0.10 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 8.10 Байтерек. 9.20 Наш
Казахстан. 10.00 Ќайырлы к‰н.
11.05 "Жаратылыс ж±мбаќтары".
12.10 ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ
идеялар. 13.00 Ќайырлы к‰н. 14.20
Музей ќ±пиялары. 15.00 "¤зен бой-
ында". 16.00 TED: Идеи, достойные
распространения. 17.00 "Жараты-
лыс ж±мбаќтары". 18.00 Егіз ж‰рек.
19.30 Сахна сырлары. 22.00 Х.ф.

"Меня зовут Дэвид". 0.00 "¤зен бой-
ында".

7.30 К‰лкі базар. 8.20 Ревю. 8.40
Екі езу. 9.20 "Зайцев + 1". 9.50 "Физ-
рук 2". 10.20 "Интерны". 10.50 "Ре-
альные пацаны". 11.20 Комеди ву-
мен. 12.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ.
16.20 Екі езу. 16.40 "Айжан". 17.40
"К‰н єміршісі". 19.00 "Зайцев + 1".
19.30 Комеди вумен. 20.40 "Универ".
21.10 "Физрук 2". 21.40 "Реальные
пацаны". 22.10 Ревю. 22.40 "Айжан".
0.00 Х.ф. "Невидимка".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Шыдамныњ
шегі. 8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым
домом. 10.00 О самом главном.
11.00 Смеяться разрешается. 12.00
Айна онлайн. 12.50 Келењсіз кезде-
су. 13.20 "‡зілген жапыраќтар".
15.00 Х.ф. "Коснуться неба". 16.50
Измайловский парк. 19.30 "‡зілген
жапыраќтар". 21.00 "Ќараг‰л". 22.00
Вечерний Киев. 23.40 Х.ф. "Путь
воина".

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

6.00 "Ризамын". 7.00 "Киелi неке".
9.00 "Бєйбіше-тоќал". 10.00 "Базар-
баевтар". 11.00 М.с. 12.00 "Ералаш".
13.00 Информбюро. 14.00 "Бєйбіше-
тоќал". 15.00 "Бригада". 16.00 "Па-
пины дочки". 18.00 "Лондонград. Знай
наших". 19.00 "Слуга народа". 20.00
Информбюро. 21.00 "Киелi неке".
23.00 "К‰йеу бала". 00.00 "Слуга
народа". 1.00 Х.ф. "Шоссе смерти".
3.00 Х.ф. "Девушка из воды".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 ПроАгро. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Когда ее совсем не
ждешь". 14.00 В ладу с природой.
14.20 Торговый дом. 14.30 По сле-
дам музейных невидимок. 15.00
"Госпожа горничная". 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
Маленькие путешествия по большо-
му краю. 20.00 РТН. 20.30 "7 пере-
дача". 21.00 "Когда ее совсем не
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7.00 Концерт. 8.00 Айналайын.
8.35 Агробизнес. 9.00 Сенбілік тањ.
10.05 Дауа. 10.35 Єзіл єлемі. 12.30
Ас болсын! 13.15 Табыс сыры. 13.30
Т. Досымовты еске алу кеші. 15.40
Т.х. "Арнайы μкілдер". 18.40 Т.х.
"¤мірдіњ μзі новелла". 19.30 Жања-
лыќтар. 20.05 ‡здік єндер. 21.00
Дара жол. 22.35 Жайдарман. 0.05
Жањалыќтар. 0.40 К.ф. "Гудзон ќар-
шыѓасы".

7.00 Тамаша. 8.30 Бармысыњ,
бауырым? 9.15 Продвопрос. 9.35 Тур
де Хабар. 10.05 М.ф. 12.55 Сказка
"Синяя свечка". 14.00 Орталыќ Ха-
бар. 15.15 Жеті єн. 16.30 К.ф. "Ал-
дар Кμсе". 17.45 Ш. Ќалдаяќовтыњ
єн кеші. 19.50 Бенефис-шоу. 21.05
Жеті к‰н. 22.05 Х.ф. "Гаттака". 0.05

"Перекресток в Астане". 1.35 "Сыѓан
серенадасы" спектаклі.

8.00 Жањалыќтар. 8.40 М.с. 9.00
Новости. 9.30, 11.50, 14.00, 16.50,
18.20, 19.50, 20.20, 23.25 Телемар-
кет. 9.40 К.ф. "Сіз кімсіз, Ка мыр-
за?". 11.20 Аспаз мектебі. 11.30
Єуендер єлемі. 12.00 Телетриптих
"00.00". 13.05 Єдемі-Ай. 14.05 ¤.
Алтаевтыњ шыѓармашылыќ кеші.
16.30 "Томпаќ". 17.00 "Парыз". 18.00
"530:630". 18.30 Т.с. "Убить Стали-
на". 19.30 Єуендер єлемі. 20.00 По-
лиглот: Тіл - т±ѓыр! 20.30 ДамаФон.
21.00 Арќа-аќпарат. 21.35 Т.с. "Фа-
ворский". 23.15 "Парыз".

8.00 Новости. 8.30 Жањалыќ-
тар. 9.00 Суперпапа. 9.40 М.ф.
10.00 "Украденная жизнь". 11.10

"Жетім ж‰рек". 13.10 Х.ф. "Я это
я". 15.15 Айтыс. 16.40 Отбасы.
17.00 "¦рланѓан таѓдыр". 18.00
"Жетім ж‰рек". 20.00 Біздіњ уаќыт.
21.00 "¦рланѓан таѓдыр". 22.00 Ел
аузында. 23.00 Кеш емес. 23.40
Т.х. "Ємірші єйел".

7.00 "Тарих тылсымы". 8.50 Ле-
топись степи. 9.35 Х.ф. "Маньчжур-
ский вариант". 10.50 Золотая сере-
дина. 11.30 Дала єуені. 12.15 ¤мір
жолы. 13.20 Х.ф. "Здесь тебя не
встретит рай". 14.35 Концерт. 16.30
¤мір. Театр. Кино. 18.00 Байтерек.
18.45 "Аќылдыњ кілті. ¤мірдастан".
20.25 Концерт. 22.00 Х.ф. "Фрида".
0.30 "¤нер ырѓаѓы".

8.20 Ж±лдыздар шеруі. 8.40 Екі
езу. 9.00 Как это сделано. 10.00 М.ф.
"Красавица и Чудовище: Чудесное

Рождество". 11.20 М.с. 13.40 Ењ
к‰лкілі єртістер. 14.40 Екі езу. 15.00
М.ф. 16.20 М.ф. "Гарфилд 2: Исто-
рия двух кошечек". 18.00 Алтын тас-
па. 19.00 "Ауылдастар". 20.10 Од-
нажды в России. 21.00 Х.ф. "Я, Фран-
кенштейн". 22.40 Х.ф. "Мачо и Бо-
тан".

7.30 Выжить любой ценой. 8.30
"Шебербек аѓай". 9.00 СвиДЕТИли.
9.30 "Будьте здоровы". 10.20 Х.ф.
"Одуванчик". 12.00 Q-елі. 12.30
Айна онлайн. 15.00 М.ф. 16.20 Кон-
церт. 18.00 Айна онлайн. 18.40
ТОЙLIКЕ. 19.40 Х.ф. "Лейла". 21.00
Х.ф. "Ешь, молись, люби". 23.35
"История одного отката". 0.30 Х.ф.
"Брат 2".

6.00 Єзіл студио. 7.00 Информ-
бюро. 8.00 "Киелi неке". 10.00 Гото-
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21 аќпан21 аќпан21 аќпан21 аќпан21 аќпан,,,,,
жексенбіжексенбіжексенбіжексенбіжексенбі

7.00 Концерт. 8.30 Айналайын.
9.00 Аќсауыт. 9.30 Б‰гінгі жексенбі.
11.05 М.х. 12.35 "¤мірдіњ μзі новел-
ла". 13.25 Жарќын бейне. 13.55 Са-
ѓындырѓан єндер-ай. 15.40 "Арнайы
μкілдер". 18.30 Єзіл єлемі. 19.00
Мєнерлеп сырѓанау. 20.00 Апта.
21.00 Концерт. 22.55 "¤мірдіњ μзі
новелла". 23.45 К.ф. "Ќош бол,
Г‰лсары!" 1.30 Апта.

7.00 Тамаша. 8.30 Жеті к‰н. 9.30
Айбын. 10.00 Ас арќау. 10.25 М.ф.
12.15 Сказка "Красная Шапочка".
13.20 Бенефис-шоу. 14.35 М. Маќа-
таевтыњ еске алу кеші.  16.30 "Ал-
дар Кμсе". 17.00 "Зєуре". 18.30

Ќызыќ times. 19.45 Ду-думан. 21.00
Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. "Чикаго". 0.00
"Перекресток в Астане".

8.00 Єуендер єлемі. 8.30 М.с.
9.20 К.ф. "Боярышник". 10.50, 13.55,
15.10, 16.55, 17.30, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 11.00 Аспаз мек-
тебі. 11.20 К.ф. "Кєусарым". 12.00
"1001 история успеха". 12.30 Д.ф.
"Ќазаќтыњ Бауыржаны". 13.05 Єдемі-
Ай. 14.00 Концерт. 16.20 "Томпаќ".
17.00 "Парыз". 18.00 Єуендер єлемі.
18.30 Т.с. "Убить Сталина". 19.30
Волшебный фонарь. 20.00 "Ќазаќ-
стан-Ќостанай" арнасы алтын ќоры-
нан. 20.30 Вызов. 21.00 Арќа-аќпа-
рат. 21.35 "Фаворский". 23.15 "Па-
рыз".

8.00 Суперпапа. 8.40 М.ф. 10.00
"Украденная жизнь". 11.10 "Жетім
ж‰рек". 13.10 Х.ф. "Трижды о люб-
ви". 15.10 Айтыс. 16.10 Ел аузында.
17.00 "¦рланѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім
ж‰рек". 20.00 Избранное за неделю.
20.40 Репортер представляет. 21.00
"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 Той жыры.
22.20 Отбасы. 22.40 "Аналар". 23.00
Сырласу. 23.40 "Ємірші єйел".

7.00 "Тарих тылсымы". 9.55 "За-
гадочная Япония". 11.20 Ученый со-
вет. 12.00 ¤мір жылы. 13.00 "Аќыл-
дыњ кілті. ¤мірдастан". 15.30 ¦лы
дала елі. 16.35 "Кемел кењістік". 18.00
Бєйтерек. 18.45 "Мыњ к‰й". 20.20 Х.ф.
"Холодная гора". 0.25 Екі ж‰рек - бір

таѓдыр.

8.20 Ж±лдыздар шеруі. 8.40 Екі
езу. 9.00 М.ф. "Чокнутый профес-
сор". 10.30 М.с. 12.20 Х.ф. "Живая
сталь". 15.00 Х.ф. "Я, Франкенш-
тейн". 16.50 Ењ к‰лкілі єртістер.
18.00 "Ауылдастар". 20.00 Экстра-
сенсы ведут расследование. 21.00
Х.ф. "Одной левой". 23.05 Тематик-
шоу. 0.00 Танцы.

7.40 М.ф. 9.00 М.ф. "Карлик Нос".
10.20 Измайловский парк. 12.00 Шай
ішейік. 13.15 Концерт. 15.00 Х.ф.
"Ешь, молись, люби". 17.35 Вечер-
ний Киев. 18.00 Жан сырым. 18.45
Т.с. "Лейла". 21.00 Вечерний квар-
тал. 22.50 Х.ф. "Рэд". 0.50 Х.ф. "Путь
воина".

6.00 Єзіл студио. 7.00 М.ф. 8.00
"Киелi неке". 10.00 Х.ф. "Страшно
красивый". 12.30 М.ф. "Монстры про-
тив пришельцев". 14.00 Х.ф. "Мис-
сия: невыполнима 2". 17.00 Х.ф. "Мис-
сия: невыполнима 3". 20.00 "Киелi
неке". 22.00 Айтыс алањы. 23.00 Х.ф.
"Эон Флакс". 1.00 Х.ф. "Джинсы-та-
лисман 2".

7.00 М.ф. 9.00 М@триЦа. 9.30
Неизведанный Казахстан. 10.00 Тор-
говый дом. 10.20 Baby Гид. 10.50 В
ладу с природой. 11.10 Легенды эфи-
ра. 11.30 Солнечная кухня. 12.00
ПроАгро. 12.30 РТН Подробности.
13.20 Винтаж. 14.00 "Кебэк". 16.00
Ж±лдыз-топ. 17.00 "Госпожа горнич-
ная". 20.30 "7 передача". 21.00 Са-
ѓындырѓан єндер-ай. 22.00 "Кебэк".
0.00 SoloWay.
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вим с Адель. 10.30 "Ералаш". 12.00
М.ф. 13.30 Х.ф. "Страшно красивый".
15.30 "Фартовые деньги". 16.00 М.ф.
"Монстры против пришельцев". 18.00
Х.ф. "Миссия: невыполнима 2". 21.00
Фильм-концерт. 22.00 "Киелi неке".
00.00 Х.ф. "Миссия: невыполнима
3". 3.00 Х.ф. "Крик совы".

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 В ладу с природой. 10.00
По следам музейных невидимок.
10.20 Неизвестный Казахстан. 10.50
Группа здоровья. 11.10 М@триЦа.
12.00 SoloWay. 14.00 Т.х. "Кебэк".
16.00 ПроАгро. 16.30 Ќоѓам жєне
єйел. 17.00 "7 передача". 17.30
Кμзайым. 18.30 Ж±лдыз-топ. 19.00
Ќылмыстыќ іс №. 19.30 Baby Гид.
20.00 РТН Подробности. 20.50 Вин-
таж. 21.30 "Емшан" - шопинг с ком-
фортом. 22.00 Легенды эфира. 22.30
"Кебэк". 0.00 Территория происше-
ствий.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 Т.х. "Ма-
рьина роща". 8.00 Тањѓы пошта. 8.35
П@утina. 9.00 Таблетка. 9.40 Х.ф.
"Прощание". 11.35 Фабрика грез.
12.00 "Єйел сыры...". 13.00 101 ке-
њес. 13.25. П@утina+. 14.25 Точь-в-
точь. 16.15 Добрый вечер, Казахстан!
17.20 Т.с. "Иллюзия счастья". 20.00
"Первая программа". 21.00 "Иллюзия
счастья". 22.00 Кешкі кездесу. 23.10
Жањалыќтар. 23.50 Т.с. "Клим".

7.05 М.ф.  7.20 Х.ф. "Зина-Зину-
ля". 8.40 КТК ќоржынынан. 9.30
Ж‰рекжарды. 10.10 Кривое зеркало.
12.00 Новости. 12.45 Наша правда.
13.40 Х.ф. "Вечный зов". 16.30 Біздіњ
концерт. 17.40 Шаншар. 18.20 К.ф.
"Кілт". 20.00 "Єйел ќырыќ шыраќты".
21.00 Сверхъестественные. 22.00
Другая правда. 23.00 "Я стесняюсь
своего тела". 0.30 Дорогая, мы уби-
ваем детей.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 "Марьина
роща". 7.50 Жањалыќтар. 8.25
П@утina. 8.45 Воскресные беседы.
9.00 Здоровье. 10.10 Казлото. 10.50
"Леонид Куравлев. Афоня и другие".
12.00 "Єйел сыры...". 13.00 101 ке-
њес. 13.25 Кешкі кездесу. 14.30 Кон-
церт. 16.15 Добрый вечер, Казахстан!
17.20 Т.с. "Право на любовь". 21.00
Аналитика. 22.00 П@утina+. 22.55 Єн
дария. 23.45. Без страховки.

7.05 М.с. 8.00 КТК ќоржынынан.
9.40 Х.ф. "Ночные сестры". 11.10 Х.ф.
"Партия для чемпионки". 15.00 КТК-
да Ќабатов. 16.10 Біздіњ концерт. 17.20
Шаншар. 19.30 "Єйел ќырыќ шыраќ-
ты". 20.30 Эксперимент. 21.00 Порт-
рет недели. 22.10 Х.ф. "Тихие сосны".
23.50 "Я стесняюсь своего тела".

ждешь". 22.00 РТН. 22.30 Солнеч-
ная кухня. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00
Территория происшествий. 0.10 Па-
норама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 "Белые
волки". 11.55 Басты патруль. 12.05
"С‰йген жар". 12.30 "Ѓажайып жан".
13.00 Ашыѓын айтќанда. 13.55 Ж±ма
уаѓызы. 14.10 П@утina. 14.35 "Первая
помощь". 15.15 Новости. 15.40 Х.ф.
"Испытательный срок". 17.40 Жди
меня. 18.40 Лотерея "Автокуш". 18.50
Поле чудес. 20.00 Новости. 21.00
"С‰йген жар". 21.30 "Ѓажайып жан".
22.00 Жањалыќтар. 22.45 "Джодха
жєне Акбар". 23.35 Точь-в-точь.

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Сильнее судьбы". 12.00 Но-
вости. 12.40 Наша правда. 13.35
"Хмуров". 15.30 "Барышня-крестьян-
ка". 16.30 "Таѓдырмен тартыс". 18.00
"Махаббат м±њы". 18.30 "Єйел ќырыќ
шыраќты". 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Наша правда. 22.40
Х.ф. "Синдром шахматиста".

Иіс тиюден абай
болыњыздар!

Облыстыќ тμтенше жаѓдайлар де-
партаментініњ кризистік орталыѓында
"Иіс тиюден улану ќаупінен ќалай саќ-
тануѓа болады?" таќырыбында бри-
финг μтті. ¤рт сμндірушілер б±л мєсе-
ле жылдан жылѓа μзекті болып бара
жатќанын айтуда. Иіс тиюден ажал
ќ±шатындар саны жыл μткен сайын
артып келеді екен. 2015 жылдыњ
ќазан айынан бастап Ќостанай облы-
сында 3 адам ќаза болѓан.

Депаратменттіњ аѓа инженері
Т.Бекмаѓамбетов м±ржадан т‰тін шы-
ѓатын жолды жабу кезінде пеш ішінде
жанбай ќалѓан шоќ немесе кμмірден
иіс т‰зіледі. Мамандар иіс тию ќыстыњ
к‰ндері єрі кμпшілік ±йќыда жатќан-
да кμп болатынын айтады.

– Департамент ќызметкерлерініњ
жекеменшік ‰йлерді тексеруге зањ
бойынша ќ±ќыѓы жоќ. Олардыњ тек
алдын алуѓа ѓана μкілеттілігі кіреді.
Аулаларды аралап, пеш ќ±рылѓыла-
рын ќолдану кезінде ќауіпсіздік ша-
ралары туралы аќпарат жазылѓан па-
раќшалар, брошюралар таратады, –

Ќостанай облыстыќ соты Денисов
аудандыќ білім бμлімініњ бірінші
сатылы сот шешіміне келтірген
апелляциялыќ шаѓымы бойынша
азаматтыќ істі ќарады. Шаѓымда
аудандыќ білім бμлімі орта мектеп
директорын ж±мысќа ќайта алу
туралы аудандыќ соттыњ 2015
жылдыњ 20 ќарашасындаѓы шешімін
жоюды с±раѓан.

Еске салар болсаќ, Галина Моргуль 1986
жылдан бастап мектеп директоры болып
ќызмет істеген. Осы жылдар ішінде оќу
орны тек ауданда ѓана емес, облыс бойын-
ша алдыњѓы ќатарлы білім ошаѓы ретінде
танылѓан. Оќушылар білім кμрсеткіші жа-
ѓынан μте жаќсы жетістіктерге ќол жеткізіп,
бірнеше рет "Алтын белгі" алѓан. Мектеп
басшысыныњ атына т‰скен алѓыс хаттар да
жоќ емес. Ал аѓымдаѓы жылдыњ 18 мамы-
рында "Денисов орта мектебі" ММ мемле-
кеттік аттестациядан с‰рінбей μткен. Соны-
мен ќатар, директор μзініњ ±лѓайѓан жасы-
на ќарамастан сырќаттану бойынша неме-
се μтемаќысыз демалыс алмаѓан.

Соттыќ талќылау барысында талапкер
ќолданыстаѓы ЌР Ењбек кодексіне сай бір

Ш±ѓа
   ЌОЊЌАБАЙ

Сот шешімі μзгеріссіз
ќалдырылды

ай мерзім б±рын жазбаша ескертусіз ж±-
мыстан шыѓарылѓаны аныќталды. Г.Мор-
гульмен ењбек келісім-шартын б±зу туралы
б±йрыќта ЌР Ењбек кодексініњ 51 бабыныњ
2 бμліміне сілтеме жасалып, ењбек келісім-
шарты оныњ мерзімініњ μтуіне байланысты
б±зылѓандыѓы наќтыланады. Алайда,
ќ±жатта келісім-шарттыњ ќашан бекітілгені
жєне оныњ ќашан мерзімі аяќталѓаны
кμрсетілмеген. Жауапкер мен талапкер
арасындаѓы ењбектік ќатынас мерзімсіз си-
патќа ие. Сот талапкерді ж±мыстан шыѓа-
руѓа негіз таппай "Денисов орта мектебі" ММ
директоры Моргульмен ењбек келісім-шар-
тын б±зу туралы "Денисов аудандыќ білім
бμлімі" ММ б±йрыѓын зањсыз деп танып,
к‰шін жойды.

Сонымен ќатар, сот шешімімен талап-
кер пайдасына 72 200 тењге кμлемінде
ењбекаќы, 30 000 тењге моральдыќ залал
μтемі жєне 10 000 тењге соттаѓы μкіл ќыз-
метіне шыѓын μтемі μндірілген болатын.

Ќостанай облыстыќ сотыныњ сот алќа-
сы бірінші сатылы сот шешімін μзгеріссіз
ќалдырды.

Сот ќаулысы зањды к‰шіне енді.
Ќостанай облыстыќ сотыныњ

баспасμз ќызметі.

дейді департаменттіњ аѓа инженері
С.Оњѓарбаева.

 ¤рт азаймай т±р

Былтырѓы жылы облысымыздыњ 31
сауда н‰ктесі ќызыл жалынѓа оралѓан
екен. Тілсіз жауѓа басты себеп болѓан-
дар – сымныњ ќысќа т±йыќталуы жєне
μрт ќауіпсіздігі ережесін саќтамау. Б±л
жμнінде облыстыќ ТЖД бастыѓыныњ
орынбасары В.Шиллер жергілікті
кєсіпкерлермен μткен басќосуда айтты.

– ‡стіміздегі жылдыњ басында Руд-
ный ќаласындаѓы г‰л сататын д‰њгіршек
пен Арќалыќ ќаласындаѓы "Шанс" д‰ке-
нінде μрт болды. Онда т±рмыстыќ тех-
никалардыњ орнын ауыстыру кезінде
μрт ќауіпсіздігі ережесініњ б±зылѓаны
аныќталды.

Мамандар сауда нысандарыныњ
аумаќтары неѓ±рлым ‰лкейген сайын
ќауіптілігі де соншалыќты к‰шейе бе-
ретінін айтты. Олардыњ ќатарына
аумаѓы 1,5 мыњнан астам шаршы
метрлік сауда ошаќтары мен азыќтана-
тын орындар, 200-ден артыќ адамдыќ
спорт кешендері, 100-ден астам адамѓа
арналѓан жатаќханалар мен ќонаќ
‰йлер жатады.
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Ќостанай облысыныњ кєсіпкерлер палатасы "Бизнестіњ жол картасы
2020" Бизнесті дамыту мен  ќолдаудыњ бірыњѓай баѓдарламасыныњ
"Кєсіпкерлікті ќолдаудыњ ќаржылыќ емес шаралары" тμртінші баѓыты аясын-
да ж±мыс істейтін кєсіпкерлік ќызметті ж‰ргізуге сервистік ќолдауды ±сыну
туралы хабарлайды.

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

лыќ есептілікті жасаумен байланысты кμрсетілетін ќызметтер;
– Кедендік рєсімдер бойынша кμрсетілетін ќызметтер;
– Менеджмент ж‰йелерін енгізу жμніндегі барлыќ  процессті толыќ с‰йе-

мелдеу жєне консультация беру;
– Зањгерлік ќызметтер кμрсету;
– Маркетинг мєселелері бойынша ќызметтер;
– Аќпараттыќ технологияларѓа ќызмет кμрсету саласындаѓы консуль-

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

пайдаланушылардыњ сатып алуына байланысты кμрсетілетін ќызметтер;
– Менеджмент мєселелері жμніндегі ќызметтер.
Сервистік ќолдау экономиканыњ барлыќ секторларында єрекет ететін

шаѓын жєне орта кєсіпкерлік субъектілеріне μтеусіз негізде ±сынылады.
Ќызметтерді алу ‰шін Ќостанай облысы Кєсіпкерлер палатасыныњ (Ќос-

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

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

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Жанкелдин ауданыныњ Торѓай селосында т±ратын ана-

мыз – Рабиѓа АРЫСТАНБЕКЌЫЗЫН 12 аќпанда 77 жасќа
толѓан туѓан к‰німен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз. Єулеттіњ
±йтќысы, жаќын-жуыќќа ќайырымды жан бола білген ана-
мыздыњ єр ісі бізге ‰лгі-μнеге.

Сізге зор денсаулыќ, ±заќ ѓ±мыр, баќыт тілей отырып:
Кμњіліњде дарќандыќ бар даладай,
Ќуанасыњ єркез шіркін, баладай!
Аќ тілекті аќтарамыз б‰гін біз,

Туѓан к‰ніњ ќ±тты болсын,  Апатай! –
дейміз!

Ізгі тілекпен: балалары,
немерелері, шμбересі.

"Новотроицк-1" ЖШС 2016 жылѓы 29 аќпанда саѓ. 09.00-де мына мекен-
жайда: Ќарабалыќ ауданы, Новотроицк селосы, "Новотроицк-1" ЖШС кењсе-
сінде ќатысушылардыњ кезектен тыс жалпы жиналысы болатынын хабарлай-
ды.

К‰н тєртібінде (мєселе):
1. Кμктемгі егіс жєне жиын-терін ж±мыстарын ж‰ргізуге заем алу ‰шін "Аг-

рарная кредитная корпорация" АЌ-ѓа ж‰гіну туралы.
2. 26.11.2015 ж. CL100044442277N1 кредит желісін ±сыну туралы Келісім

бойынша ќаржыландыру лимитін ±лѓайту жєне кепілдік алу ‰шін "Ќазаќстан
Халыќ Банкі" АЌ-на  ж‰гіну.

3. Серіктестіктіњ Банк алдындаѓы барлыќ бар жєне болатын  міндеттеме-
лерін тиісінше орындауды ќамтамасыз ету ретінде  Банкке м‰лікті кепілге
ќоюѓа келісім беру туралы.

4. "Ќазаќстан Халыќ Банкі" АЌ-ныњ м‰лікті соттан тыс μткізуге келісімін
жасалѓан келісім-шарттар бойынша "Новотроицк-1" ЖШС міндеттемелерін
орындамаѓан немесе тиісінше орындамаѓан жаѓдайда ѓана беру.

5. Директорѓа осы шешімді орындау ‰шін ќажетті барлыќ келісім-шарт-
тарѓа  ќол ќою μкілеттігін беру.

ТОО "Новотроицк-1" сообщает, что "29" февраля 2016 года в 09.00 часов
по адресу: Карабалыкский район, село Новотроицкое, контора ТОО "Ново-
троицк-1" состоится внеочередное общее собрание участников.

Повестка дня (вопроса):
1. Обращение  в АО "Аграрная кредитная корпорация", для получения

займа на проведение весенне-полевых и уборочных работ.
2. Обратиться   в  АО "Народный Банк Казахстана" за увеличение лимита

финансирования по Соглашению о предоставлении кредитной линии
CL100044442277N1 от 26.11.2015г. и получением гарантии.

3. О предоставлении согласия на залог Банку имущества в качестве обес-
печения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств
Товарищества перед Банком.

4. Предоставление согласие  АО "Народный Банк Казахстана" на внесу-
дебную реализацию имущества только в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств ТОО "Новотроицк-1" по заключенным дого-
ворам.

5.Наделение директора полномочиями на подписание всех договоров
необходимых для исполнения настоящего решения.

"Уєкілетті ±йымдарѓа ќолма-ќол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
±йымдастыру бойынша ќызметті ж‰зеге асыруѓа лицензия беру"

мемлекеттік ќызметін автоматтандыру
Ќазіргі уаќытта, "Уєкілетті ±йымдарѓа ќолма-ќол шетел

валютасымен айырбастау операцияларын ±йымдастыру
бойынша  ќызметті ж‰зеге асыруѓа лицензия беру" мемле-
кеттік ќызметін кμрсету ‰рдісі "Е-лицензиялау" –
www.elicence.kz мемлекеттік аќпарат базасы", аќпараттыќ
ж‰йе щењберінде автоматтандырылып, ќызмет алушылар-
да аталмыш ќызметті электронды т‰рде пайдалану м‰мкіндігі
бар.

Мемлекеттік ќызметті электронды т‰рде алу ‰шін ќыз-
мет алушыѓа электрондыќ цифрлыќ ќолтањба алу ќажет,
www.egov.kz "электрондыќ ‰кімет" веб-порталында ("Е-
лицензиялау – www.elicence.kz мемлекеттік аќпарат база-
сында)  тіркеліп, ќажетті электронды мемлекеттік ќызметті
тањдап, μтініш беру, мєліметтердіњ электрондыќ форма-
сын толтырып, ќажетті ќ±жаттарды тіркеп, уєкілетті ±йым-
ныњ (Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамаларымен бекі-
тілген ќ±ќыѓына немесе оѓан берілген лицензиясына сєйкес
ќолма-ќол шетел валютасымен айырбас операцияларын
±йымдастыруѓа ќ±ќыѓы бар зањды т±лѓа) электронды цифр-
лыќ ќолтањбасымен арызѓа ќол ќойып жіберу ќажет.

Уєкілетті ±йымдарды лицензиялау шарттары жєне
тєртібі, біліктілік талаптары, ќ±жаттар тізімі Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ ¦лттыќ Банк Басќармасыныњ 2014 жылѓы
16.07 №144 ќаулысымен бекітілген, Ќазаќстан Республи-
касыныњ ќолма-ќол шетел валютасымен айырбас опера-
цияларын ±йымдастыру Ережелерінде ќарастырылѓан.

Мемлекеттік ќызметті электронды т‰рде алу артыќшы-
лыѓы:  ќызметтерді алумен байланысты ќолжетімді аќпа-
рат алу, мемлекеттік ќызметті алу ‰рдісін жењілдету, ќыз-
метті алумен байланысты уаќытты ќысќарту, μтініш бойын-
ша  ж±мыстыњ єр кезењінде ќызмет алушыныњ хабардар

болуы, ‰й немесе кењсе компьютерінен мемлекеттік ќыз-
меттерді ±сыну туралы арызды беру м‰мкіндігі, мемлекеттік
ќызмет алдын-ала жазылусыз, жылдам ќызмет кμрсетусіз
жєне кезекте т±рмай кμрсетіледі.

Ќызмет алушы "электронды ‰кімет" веб-порталында
"жеке кабинет" арќылы жойылѓан р±ќсат режимінде мем-
лекеттік ќызмет кμрсету мєртебесі жєне тєртібі туралы,
сонымен ќатар мемлекеттік ќызмет кμрсету мєселелері
бойынша бірегей байланыс – орталыѓынан аќпаратты алу
м‰мкіндігіне ие.

Мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижелері туралы аќпа-
раттар: лицензияны жєне (немесе) оныњ ќосымшасын беру,
ќайта рєсімдеу, лицензия дубликаттарын жєне (немесе)
оныњ ќосымшасын беру, немесе мемлекеттік ќызметті кμрсе-
туден бас тарту жμніндегі дєлелді жауапты ќызмет алушы-
ныњ "жеке кабинетіне" ќызмет кμрсетуші уєкілетті т±лѓаныњ
электронды цифрлыќ ќолтањбасымен расталѓан электрон-
ды ќ±жат ‰лгісіндегі жіберіледі.

Мемлекеттік ќызметтерді кμрсету с±раќтары бойынша
аныќтамалыќ ќызметтердіњ байланыс телефондары Ќазаќ-
стан Республикасы ¦лттыќ Банкініњ интернет-ресурсында
орналастырылѓан:

www.nationalbank.kz, мемлекеттік ќызметтерді кμрсету
мєселелері бойынша бірегей аныќтама орталыѓы: 8-800-
080-77-77, 1414, сонымен ќатар, Ќостанай ќаласы Байма-
ѓамбетов кμшесі 195 ‰й, 305 кабинет, телефоны: 8(7142)
54-18-81, 54-62-34 мекенжайы бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасы ¦лттыќ Банкініњ Ќостанай филиалына жолыѓуѓа
болады.

  Ќазаќстан Республикасы ¦лттыќ Банкініњ
Ќостанай филиалы.

М.Дулатов атындаѓы Ќостанай инженерлік-экономикалыќ университетініњ
±жымы ауыр жєне орны толмас ќаза – экономика ѓылымдарыныњ кандидаты,
доцент

ШЄКІРЖАНОВ Мансур Шєкіржан±лыныњ
ќайтыс болуына байланысты туыс-туѓандарына кμњіл білдіреді.

"Новотроицк-1" ЖШС 2016 жылѓы 01 наурызда саѓ. 09.00-де мына ме-
кенжайда: Ќарабалыќ ауданы, Новотроицк селосы, "Новотроицк-1"
ЖШС кењсесінде ќатысушылардыњ кезектен тыс жалпы жиналысы бола-
тынын хабарлайды.

К‰н тєртібінде (мєселе):
1. "Новотроицк-1" ЖШС машина-трактор паркін "КазАгроФинанс" АЌ-

дан ќаржылыќ лизингтіњ тиісінше келісім-шартын жасай отырып лизингке
ауыл шаруашылыѓы техникасын алу арќылы жањартудыњ кейбір мєселе-
лері туралы.

2. Серіктестік атынан барлыќ ќажетті іс-єрекетті ж‰зеге асыру ‰шін
μкілеттіктер беру туралы.

ТОО "Новотроицк-1" сообщает, что 01 марта 2016 года в 09.00 часов
по адресу Карабалыкский район, село Новотроицкое, контора ТОО "Но-
вотроицк-1" состоится внеочередное общее собрание участников.

Повестка дня (вопроса):
1. О некоторых вопросах обновления машинно-тракторного парка ТОО

"Новотроицк-1" посредством получения сельскохозяйственной техники
в лизинг у АО "КазАгроФинанс" с заключением соответствующего дого-
вора финансового лизинга.

2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых
действий от имени Товарищества.

Доверенное лицо к/х "НАН" в порядке внесудебной
реализации залогового имущества обьявляет о прове-
дении торгов по продаже права  землепользования де-
лимым земельным  участком расположенным на терри-
тории  Ленинградского сельского округа, Сарыкольско-
го района  предназначенного для ведения крестьянско-
го хозяйства  с кадастровым номером 12-190-035-019,
площадью – 133,0 га.

 Покупная цена вносится  наличными деньгами в те-
чение 5  календарных дней с момента проведения тор-
гов. Торги состоятся 22 февраля 2016 года в 18.00 по
адресу: с.Ленинградское, Сарыкольский район, Коста-
найская область. Заявки принимаются  в срок до 18.00
часов, 21 февраля 2016 года по месту нахождения до-
веренного лица: п. Сарыколь, ул. Октябрьская 23, кв 2,
телефон для справок: 8-714-51-22-2-41.

"НАН" ш/ќ сенімді т±лѓасы  кепілдік м‰лікті соттан тыс
μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы Сарыкμл ауданы
Ленинград селолыќ округі аумаѓында орналасќан ка-
дастрлік нμмірі 12-190-035-019, алањы – 133,0 га,  шаруа
ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан, бμлінетін жер теліміне  жер
пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні тура-
лы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілген
сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі. Сауда
2016 жылѓы 22 аќпанда саѓат 18.00-де мына мекенжай-
да болады: Ќостанай облысы, Сарыкμл ауданы, Ленин-
град селосы. ¤тінімдер  2016  жылѓы 21 аќпан саѓ. 18.00-
ге дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде
ќабылданады:  Сарыкμл к., Октябрь кμш., 23,  2 п., аныќ-
тама ‰шін телефон: 8-714-51-22-2-41.

Сарыкμлдегі оќушылар
спартакиадасы

Сарыкμл ауданында
тоѓызќ±малаќтан жыл сайын дєст‰рге
айналѓан  оќушылар спартакиадасы
жалауын желбіретті. Б±ѓан барлыѓы
15 мектептен спортшылар ќатысты.

Кμптен к‰ткен жарыс кμњілді єрі тартысќа
толы μтті. Єсіресе, б±л ойынѓа  ±дайы кμњіл
бμліп ж‰рген ±л-ќыздар жекелей сынаќта топ
бастады. Сондай-аќ, жалпы есепте бірінші
орынды Тимирязев орта мектебі баѓындыр-
са, екінші орынды  Ќарашілік негізгі мектебі
еншілеп, ал маяктыќтар ‰штікті місе т±тты.

Айта кетейік, Арман Шєймерденов секілді
жас жаттыќтырушы жетекшілік ететін Тими-
рязев ќ±рамасы облыстыќ жарысќа жолда-
ма алды.

 Сарыкμл ауданы.

СПОРТ

80 шаќырымды ж‰гіріп μтті

Руслан
      ЄЛКЕЕВ

Ќуаныш
       ЕСЌАБЫЛ

 Биыл Ќостанай об-
лысыныњ ќ±рылѓанына
80 жыл. Мерейлі да-
таѓа орай "Ќайрат жєне
Ко" єуесќой желаяќтар
клубы 80 шаќырымдыќ
марафон ±йымдастыр-
ды. Оѓан 15 пен 64 жас
аралыѓындаѓы 16
спортшы ќатысып, Ли-
саковтан Рудный ќала-
сына дейін жолды
ж‰гіріп μтті. Шараныњ
басы-ќасында ж‰рген
Ќайрат Тμлебаевтыњ
айтуынша, облысы-
мыздыњ ќос ќаласын жалѓаѓан марафон Тобыл
μњірінде т±њѓыш рет μтіп отыр.

– Осыѓан дейін 42 шаќырымдыќ марафон мен
±зындыѓы 2000 шаќырымнан асатын Таран-Вол-
гоград веложарысына ќатыстым. Ал осындай ак-

цияны ±йымдас-
тыру туралы идея
маѓан жања жыл-
дан кейін келді.
Газет оќып оты-
рып, биыл облы-
сымыз 80 жылды-
ѓын атап μтетінді-
гіне кμзім т‰сті.
Осылайша, мере-
кеге μз ‰лесімізді
ќосып, салауатты
μмір салтын наси-
хаттау ниетімен
осындай шараны
±йымдастырдыќ.
Акция "Туѓан
μлкем, сенімен
маќтанам!" деп

аталады, – дейді спортшы.
Мєре сызыѓын ќатысушылар 3 саѓатта ж‰гіріп

μтті. Оларды кеншілер ќаласыныњ ж±ртшылыѓы
жылы ќарсы алып, рудныйлыќ тарихи-μлкетану
м±ражайында экскурсия ±йымдастырды.
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Сусыз өмір жоқ. Бұл жәй айтылған сөз 
емес. Негізі, адам денесінің 60-80 %-і судан 
тұрады. Ең бастысы, біздің қаламыз толық су-
мен қамтылса дейсің. Ал су сапасы – бұл бөлек 
мәселе. Әдетте қала тұрғындарына жеткізіл-
мес бұрын, су тазартудың өте күрделі жүйесі-
нен өткізіледі. Дегенмен,  ол тұтынушыларға 
жеткенше 50-60% -ке ескірген коммуникация-
лық жүйелер арқылы қайта ластанады және 
органикалық заттарға, түрлі бактерияларға, 
вирустарға тап болады. Бактериялар мен ви-
рустарды айтпағанның өзінде мыс, мышьяк, 
нитраттар, нитриттер, пестицидтер сияқты ор-
ганикалық және органикалық емес заттардың 
әсерінен  бауыр, асқазан-ішек тракті, жүйке 
жүйесі, тері қабаты тәрізді адамның ең маңыз-
ды органдарына қауіп тууы мүмкін. Осылайша 
су құбырларының суы  біздің ағзамызға түрлі 
лас қалдықтарды тоғытады.

«Аква Сила» компаниясы өз клиенттері-
не кері осмос қолданылатын су тазартқыш 
фильтр ұсынады. Осы арада кері осмос де-
ген не деген сұрақ туындауы мүмкін. Осмос 
– грек тілінен аударғанда қысым, қозғау салу 
дегенді білдіреді. Тірі ағзаларда зат алмасу-
дың негізі осы осмосқа тікелей байланысты. 
Соның арқасында тірі клеткаға қажетті зат-
тар беріледі, және  шлактарды шығарады. 
Технологиялық процестерде осмостың пайда 
болуы мембрананы жартылай өткізетін түрлі 
концентраттарынан бөлінген екі тұзды ерітін-
дісі арқылы байқалады. Мембрана шамамен 
шағын размерлі молекулалар мен иондарды 
өткізіп жібереді, алайда, үлкен размерлі мо-
лекулалы заттар үшін кедергі жасайды. Су-
дың молекуласының мембрана арқылы өтуге 
қабілеті зор, ал тұзды сулардың ертіндісіне еш 
әсер ете алмайды.

Мембрана арқылы  ең кіші су молекулала-
ры мен кислородтар ғана өтеді, бір жағынан 
үнемі  ең таза су жиналады, ал барлық лас су-
лар мен балшықтар екінші жағында қалады, 

канализацияға кетеді. Шотландиялық «Hubert» 
фильтріндегі  кері осмос әдеттегі әдістерге қа-
рағанда  белсенді көмірдің көмегімен бірқатар 
заттардың адсорбациясы мен механикалық 
бөліктеріне негізделген өте жоғары дәрежеде 
тазартуды қамтамасыз етеді.

 Кейде кері осмостан соң біз «өлі» суды 
тұтынамыз деген пікірлер жиі ұшырасады. 
Осыған байланысты ғылымда баяғыдан бері 
«өлі» және «тірі» су деген мағына қалыпта-
сқан. Олардың әрқайсысының жақсы-жаман 
жақтары бар, оны қандай мақсатқа пайдала-
насыз, мәселе осында. Біздің фильтрлер хими-
ялық құрамы жөнінен  қабылданған нормалар 
мен стандарттардан  көп тәуір таза су өн-
діреді. Клиенттеріміз үйдегі краннан су ағып 
тұрғанда оның сапасын күн сайын сезінеді. 

Және  күнделікті дүкендерден сатып алудың 
немесе арнайы бөтелкеге тапсырыс берудің 
қажеті жоқ.

Тазартылған суды кез келген жағдайда қол-
дануға болады: ішуге, ас әзірлеуге, балалар 
үшін, диеталық тағамдарға, жуынуға, қыры-
нуға, күнде тіс тазартуға, коктейль мұздарына, 
үй жануарларына, киім үтіктеуге, гүл суаруға, 
бет тазартуға және т.б.

Тазартылған су зат алмасуларды жедел-

детеді, сондықтан арықтау процесі де жедел 
жүргізіледі.  Ішкі ағзалар артық майдан ары-
лады, бұл жүрек-қан тамырлары жүйесінің 
жақсаруын қамтамасыз етеді. Шаш, тері, тыр-
нақтардың жағдайын жақсартады. Терінің бөр-

туі, безеу кетіп, ол тегістеліп, жұмсара түседі.  
Шаш қатты хлорланған судан зардап шекпей-
тін болады, сондықтан түсуі кемиді, керісінше, 
тез өсіп, барынша күтімді көрінеді. Бүйректе 
тастың жиналуы азаяды, иммунитет күшейді, 
ал адамдар маусымдық ОРВИ және тұмаумен 
сирек ауырады.

Әдетте, фильтрлерді  үлкен кісілер жиі 
сатып алады. Өйткені, олар өз немерелерінің 

таза су ішкенін қалайды. Олардың денсау-
лығына немқұрайлы қарамайды.  Біз қарт 
кісілердің мұндай қадамын өте құптаймыз. 
Қазіргі уақытта зейнеткерлер үшін жеңіл-
діктер жасау жағын қарастырып жатырмыз.  
Өзінше шешім қабылдай алмайтын балалар 
мен немерелерінің жағдайын үлкендер ойла-
мағанда қайтсін?!

Көптеген адам бізден басқа маркалы филь-
трлердің бағасына қарағанда сіздердікі неге 
төмен деген сұрақтар қояды. Оларға: қондыр-
ғыларымыз көпшілікке арналған, ал қалтасы 
көтеретіндер 300-400 мың. теңгенің фильтрін 
сатып алады деп жауап қатамыз.  Сервистік 
қыз мет көрсету – шығынға жұмсалатын қаржы-
ның бағасы да қолжетімді екендігін айтқымыз 
келеді. Компания  клиенттердің картридждерін 
тегін ауыстырып немесе қойып береді.

 Біздегі философия мынадай – таза су 
тұтыну арқылы әр адам салауатты өмір салтын 
қалыптастырып, дұрыс тамақтануды, спорт-
пен айналысуды ойласуы керек.  Бұл біздің 
командаға үлкен стимул береді. Бұл дегеніңіз 
қоғамға және жақындарымыздың өмір сапа-
сын жақсартуға себесін!

Біздің фильтрлерді алғысы келетіндер бол-
са, кез келген уақытта мына телефондарға ха-
барласуларына болады: 8 705-717-66-66, 8 701 
– 190-66-74, «Аква-Сила KZ» ЖШС.

Ауыз су қандай  
болуы керек?

 Зумрет  Самратова бір кез-
дері Қостанайда тұрған еді. 
Балалар үйінде жұмыс істеп, 
оқушыларға қолөнерді үйре-
тетін. Ерінбей әр сабақта түр-
лі-түрлі дүние жасайтын. Көбі-
не ұлттық кәдесыйларға көңіл 
аударып, істеп қоятын. Балалар 
да риза, өзі де осы істен рахат 
алатын. 

Өмір ағымымен Астана қала-
сына көшуге тура келді. Астана 
бүгінде жақсы дамыған қала. 
Жан-жақтан келіп жатқандар 
көп. Қай-қайсысы болмасын 
түрлі іске ден қойған. Тіптен 
адам қиялы сан қилы екенін 
көріп таң қаламыз. Бірақ бір 
байқағанымыз, бүгінде ұлттық 
сарындағы қолөнерге деген бет-
бұрыс жақсы. Оюлы көрпелер, 
ағаш табақтар мен тегенелер, 
қолдан әзірленген кәдесыйлар-
дың түр-түрі заманға сай әзірле-
нуде десе де болады. Осы ортаға 
қостанайлық Зумрет те тез сіңіп 
кетті. Онда барғанда да балалар-
мен бірге сәндік-қолданбалы 
өнерді дамытты. Онда да сол 
өнерін жанына серік етті. Енді 
тек үйретіп қана қоймай түрлі 
жәрмеңкелерге қатысуды әдет-

ке айналдырды. 
Бүгінде «Рэдисон» қонақүйін-

дегі елімізде жұмыс істейтін ел-
шілердің жұбайлары ұйымдас-
тыратын қайырымдылық 
жәрмеңкесіне де қатысып жүр. 

Сурет сол жәрмеңкеде түсірілген. 
Зумрет Астанаға шет ел азамат-
тарының көп келетінін айтады. 

– Астана – мәдени ошақ. 
Осының арқасында қазақтың 
қолөнері жақсы дамып келеді. 

Себебі мұнда шет ел азаматтары 
көп келеді. Олар біздің ұлттық 
дүниелерімізге қызығып, там-
санып жатады. Қолдан жасалған 
кәдесыйларды сатып алады. 
Олар көбіне киізден, ағаштан, 

күмістен жасалған заттарға 
құмар. Ұлттық үлгідегі туын-
дыларды көргенде естерінен 
тана жаздады. Таныстарына 
оны-мұны сатып алып, оларға 
қызық қой, мәре-сәре болды 
да қалды. Бұлардың барлығы 
да таза табиғи материалдан 
жасалады. Моншақтан өрілген 
дүниелер, ұлттық киімдеріміз 
олар үшін өте қызық. Осындай 
заттарды жасауға тырысамыз, – 
дейді қолөнер шебері. – Тағы бір 
айтарым, қолөнермен айналы-
сып, оны әрі қарай дамытамын 
дегендер үшін Астана, Алматы 
таптырмас қала. 

Қазір Зумрет ЭКСПО-ға 
дайындық үстінде. Өзінің үздік 
дүниелерін көптен күткен ша-
рада көрсеткісі келеді. Бұл шара 
көптеген қазақстандықтар үшін 
жол ашатын мүмкіндік болары-
на сенеді. Кез келген қара пайым 
адам көрмеге қатыса алады. Тек 
ерекше идея болса болғаны. 
Ойын жүзеге асырып, талпы-
ныс жасаса шынымен де әлемді 
таңқалдыру тек өз қолымызда. 

СУРЕТТЕ: қолөнер шебері 
Зумрет Самратова. 

ЭКСПО – 2017

Талпыныс болса болғаны
Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Бүгінде қолөнермен айналысатындардың қатары көп. 
«Ерінбеген етікші болады» демекші, көрпе, қоржын тігетіндер 
қазір әр ауылда бар шығар. Бұл біздің төл өнеріміздің дамуына 
жол ашып отырса, бір жағынан қазір адамдар қарап отыруға 

болмайтынын түсінген сияқты. Әркім қолынан келгенше 
бір іспен айналысуға тырысуда. Көпшілігі бос уақыттарында 
интернетті тиімді пайдаланып, керектеріне жаратып жатады. 
Білмегенін үйреніп, бейне сабақтарда көрсетілгенді дәл 
айнытпай істеуге дағдыланады. Бара-бара өзінің де шебер болып 
кеткенін аңғармай қалады-ау, сірә. Абай атамыздың «үйрен де, 
жирен» деген сөзін түсінгендер баршылық. 

Кері осмостты жүйе-
сінің Hubert фильтрлері 
үй жағдайында барынша 
сапалы су өндіреді.

1. Бұл дегеніңіз – ерітіл-
меген қалдықтарды жою: 
құм, тұнбаны, тотты және 
т.б. жоя ды

2. Хлорды, органикалық 
және органикалық емес 
қалдықтарды, ауылшаруа-

шылығы химикаттарын 
және басқаларын жояды.

3. Суды ұшатын орга-
никалық бірлестіктерден, 
хлордан, иіс пен жағымсыз 
иістен тазартады.

4.  Еритін және ерімей-
тін қалдықтарды, ауыр ме-
талдарды, бактерияларды 
жояды.

5. Иіс пен ашыған иісті  
жоя ды,  судың дәмдік са-
пасын жақсартады.

Таза су ішіңіз!
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Баѓасы келiсiм бойынша.

"Махаббатым

меніњ –

μмірім меніњ".

"Жизнь моя –

моя любовь"

Т‰сірілген: Оњтістік Корея,
2015.

Режиссер: Лим Чан Санг
Актеры: Шин Мин А, Чо

Чжон Сок, Ю Ха Джун, Со Кан
Джун, Юн Чон Хи, Ра Ми Ран,
Ли Си Юн, Пэ Сон У, Ко Кю
Пил, Чон Мо Сон, Со Шин Э.

Жанр: романтика, комедия,
мелодрама.

Жасына ќарай шектеу:
14  жасќа дейін.

Ён Мин жєне Ми Ён ќара-
пайым ерлі-зайыптылар.
Бірге оќыды, кездесіп ж‰рді,
бір-біріне ѓашыќ болып
‰йленді. ¤згелер сияќты
б±лар да ‰й болды. ‡йленген
соњ б±лар да μмірдіњ бар
ќызыѓынан ќалып бара жат-
ќандай сезіне бастады. Не
істеу керек?

"Апат келгенде"
"И грянул шторм"

Т‰сірілген: АЌШ, 2016.
Режиссері: Крэйг Гиллеспи.
Актерлері: Крис Пайн, Бен

Фостер, Эрик Бана, Рэйчел
Броснахэн, Кейнан Лонсдейл,
Холлидей Грейнджер, Кейси
Аффлек, Кайл Галлнер, Грэм
МакТавиш, Майкл Рэймонд-
Джеймс.

Жанры: триллер, драма.
Жасќа шектеу ќойылѓан:

12 жасќа дейін.
Фильмніњ желісі шындыќќа

сай. Оќиѓа желісі 1952 жылы
болѓан. М±найшылардыњ ке-
месін ќ±тќарам деушілер
біраз ќиындыќќа кездеседі.

"Ќазаќстан"

кинотеатрынан

кμре аласыздар

КІТАП ЄЛЕМІНДЕ

     "Сарыкμл –"Сарыкμл –"Сарыкμл –"Сарыкμл –"Сарыкμл –
таза б±лаќтай"таза б±лаќтай"таза б±лаќтай"таза б±лаќтай"таза б±лаќтай"

Н.Дєулетова атындаѓы Сарыкμл аудандыќ
кітапханасында осындай атаумен жергілікті жазушы
єрі  μлкетанушы В.В.Стародубтыњ жања кітабыныњ
т±саукесері μтті.

Оѓан автордыњ с‰йікті оќырмандары, колледж студенттері мен мек-
теп оќушылары ќатысты. Кітапќа арналѓан кеште автор μз туындысы
жайлы ќысќаша таныстырып, оны жазуына ќандай себеп т‰рткі бол-
ѓанын, Сарыкμлдіњ сан ќырлы салаларын ќамтыѓандыѓын жєне оны
таза б±лаќќа тењегендігін тілге тиек етті. Бір-бір данадан оќырман-
дарѓа таратып берді.

Айта кеткен жμн, б±ѓан дейін автордыњ "Сарыкμл", "Ауылдан хат",
"Ќалдырар ізіњ мєњгілік", "Сарыкμлдіњ тарихи-мєдени орындары"
жєне басќа да кітаптары шыќќан болатын.

Ал, осы жолѓы кітабы "Сарыкμл ауданы єкімдігініњ ішкі саясат
бμлімі" ММ мемлекеттік єлеуметтік тапысырысы бойынша "РАУАН"
жастар ќоѓамдыќ бірлестігініњ ќолдауымен жарыќ кμріп отыр.

Сарыкμл ауданы.

 Руслан
       ЄЛКЕЕВ

«ЌОСТАНАЙ ТАЊЫ»
газетіне   жарнама  бергіњіз келсе,

мына  телефондарѓа
хабарласыњыз:

5 4 - 3 3 - 2 2 ,
5 4 - 9 9 - 6 9 (фак с )
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