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 "Ел ертењі" жастар ќоѓамдыќ бірлестігі  алдаѓы айда
болатын Президент сайлауына "Н±р Отан" партиясы
±сынѓан ‰міткерді ќолдау маќсатында флешмоб
(топтасып билеу) ±йымдастырды.

Ќостанайдыњ орталыѓындаѓы Єл-Фараби дањѓылы
мен Алтынсарин кμшесі ќиылысындаѓы ашыќ

Суреттерді т‰сірген  Айбек Ж‡ЗБАЙ.

алањќайда д‰йім жастар жиналып, єр ±лттыњ єуеніне
сай биін билеп, патриоттыќ єндерді орындады.

Б±л тамаша жобаѓа м±рындыќ болѓан "Ел ертењі"
жастар ќоѓамдыќ бірлестігі алдаѓы уаќытта да б±ќара
халыќтыњ басын ќосып, осы даѓдымен бірнеше игі
істерді атќаратынын жеткізді.

Сондай-аќ, осы жылы бірнеше айтулы мерекелердіњ
–  Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыѓы, Жењістіњ 70
жылдыѓы, Конституцияныњ ћєм Ќазаќстан халќы

ПРЕЗИДЕНТ САЙЛАУЫ

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ

"Кемел Президент –
      мыѓым мемлекет!"

Ж±мыс
берушілер мен

арнайы ќажеттілігі
бар т±лѓалардыњ,

ж±мыссыз
азаматтардыњ

назарына!
2015 жылѓы 31 нау-

рызда саѓат 10-да
Єулиекμл ауданыныњ
Бос орындар жєрмењ-
кесі μтеді. Жєрмењке
аудандыќ мєдениет
‰йінде μтеді. Іс-шараѓа
ќатысу ‰шін ж±мыс бе-
рушілердіњ алдын ала
жазылуы 2015 жылѓы
20 наурызѓа дейін ж‰ргі-
зіледі.
Аныќтама телефоны:

8-714-53-21085.

Ассамблеясыныњ 20 жылдыѓыныњ аталып μтілуі игі іс
шарадан менм±ндалап т±рды. Жиналѓан жастар: "Алѓа,
Ќазаќстан! Жаса, Ќазаќстан! Кемел Президент – мыѓым
мемлекет!", – деп бірауыздан ±рандап ќолдау кμрсетті.

Елбасы Н±рс±лтан Назарбаевтыњ "Н±р Отан"
партиясыныњ ХVІ съезінде сμйлеген сμзі газеттіњ 3-4
беттерінде жарияланып отыр.

Суретті т‰сірген Баѓдат Ахметбеков.

Бірлік бар жерде...
Г‰лназым
    САЃИТОВА

Облысымыздаѓы "Грин" аза-
маттыќ альянсы ќоѓамдыќ ќорын-
да  ‡кіметтік емес  ±йымдар мен
ќоѓамдыќ бірлестіктер жетекші-
лерініњ ќатысуымен дμњгелек
‰стел μтті.

–  Азаматтыќ ќоѓам институты
еліміз тєуелсіздік алѓаннан кейін
де, дейін де ж±мыс істеп келгені
белгілі. Ќазаќстандаѓы ‰кіметтік
емес секторы  билік пен халыќ
арасындаѓы байланыс ќызметін
атќаратын, кμпшіліктіњ талап-
тілектерін жоѓарыѓа жеткізе ала-
тын іргелі ±йымѓа айналды деп
айтуымызѓа болады. Сондыќтан
да, ќоѓамдаѓы μзгерістер мен
єлемдік экономикалыќ даѓдары-
сќа  байланысты осы кезењде ел-
іміздегі  т±рып жатќан барша
халыќ бірлесе бірігіп, ж±мылып
ж±мыс атќаруы ќажет деп ойлай-
мын. Б‰гінде  ‰кіметтік емес ±йым-

дардыњ   кμтеріп ж‰рген, айналы-
сып ж‰рген мєселелері де ауќым-
ды. Атап кетсек, ‡Е¦  26 пайызы
єлеуметтік  ќорѓау саласында,
салауатты μмір салтын насихат-
тау барысымен  осы ±йымдардыњ
17 пайызы, жастар мен балалар-
мен 15 пайызы ж±мыс істейді.
Жыл сайын  єлеуметтік мањызы
бар жобалар, форумдар, жоба-
лар мен идеялар жєрмењкесініњ
конкурстары ±йымдастырылады.
Ќазір  ‡кіметтік емес ±йымдар та-
рапынан атќарылып жатќан, ат-
ќарылуы тиіс мєселелер же-
терлік. Ењ бастысы ж±мыстары-
мызды табысты болуы ‰шін
‰кіметтік емес секторы мемлекетік
органдарымен, бизнес μкілдері-
мен тыѓыз байланыса отырып,
ынтымаќтаса ж±мыс істеуіміз
ќажет, – деді  бізге  облыстыќ
"Грин" азаматтыќ альянсы ќоѓам-
дыќ ќорыныњ жетекшісі Динара
¤тебаева.



Айбек 
     КӘДІРҰЛЫ

11 наурызда Астанадағы Тәуелсіздік сарайында 
Мемлекет басшысы, партия көшбасшысы  Н.Ә.На-
зарбаевтың төрағалық етуімен «Нұр Отан» партия
сының кезекті ХVІ Съезі болып өтті.  

Партияның кезекті Съезінің жұмысына 2000
ға жуық адам қатысты. Олардың ішінде  өңірлік 
конференцияларда сайланған 1200ден астам 
делегат –  ҚР Парламентінің депутаттары, мемле-
кеттік басқару органдарының, ұлттық холдингтер 
мен компаниялардың басшылары, зиялы қауым 
өкілдері, үкіметтік емес ұйымдардың жетекшілері, 
дипломатиялық корпус, халықаралық ұйымдар мен 
бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бар. 

Съезд делегаттарының  20%ға жуығы түрлі 
бастауыш партия ұйымдарының басшылары. 

Алқалы жиынның күн тәртібіне  «Нұр Отан»  пар-
тиясының атынан ҚР Президентіне үміткерді ұсыну, 
партияның Саяси кеңесі мен Орталық бақылаутек-
серу комиссиясының есептік мерзімдегі жұмысының 
қорытындысы және партияның Саяси кеңесі мен 
Орталық бақылауревизиялық комиссиясы мүше-
лерін сайлау тәрізді үш мәселе енгізілді.

Партия доктринасында: «Нұр Отан» – халықтық 
партия. Бізге ел тағдыры үшін жауапкершілік жүк-
телген. Партиямыз өзінің құрылған күнінен бастап 
адамның, қоғамның және мемлекеттің дамуына жа-
салатын жағдайды жақсарту мақсатымен экономи-
ка мен саясатта ауқымды реформаларды тұрақты 
түрде жүзеге асырып келді», – делінген.

Үш жылдың ішінде партияның сайлауалды 
уәделері табысты жүзеге асты. Мәселен, елді ме-

кендерді  ауыз сумен қамтамасыз ету 50,3%ға 
орындалды. Бүгінде барлық елді мекендер ұялы 
байланыс қызметімен қамтамасыз етілген.

Сонымен қатар, «Нұр Отан» партиясы тұрғын-
дардың барлық топтарын – жастарды, әйелдер 
мен балаларды, кәсіпкерлерді, ауыл тұрғындарын 
қамтыған 12 жобаны іске асыруда.

– Осындай еңселі жобалардың бірі – «Біздің 
ауыл». Ол ауылдық жерлердегі халықтың өмір са-
пасын арттыру мен тұрғындардың әлеуметтік мәсе-
лелерін шешуге арналған. Айталық, жоба аясында 
біз 9 мың акция мен сенбілік өткіздік. 2 мыңнан 
аса ауладағы балалар және спорт алаңқайларын 
жөндеп, қалпына келтірдік. 3 млннан. астам ағаш 
отырғызып, 12 мыңға жуық  әлеуметтік нысандарға 
жөндеу жүргіздік, – дейді Ұзынкөл ауданынан сай-
ланған делегат, қарапайым механизатор  Азамат 
Әмірғалиев.

СУРЕТТЕ: Съезд делагаты Азамат Әмірғалиев.

«Жастар қоғамдық 
келісімді қолдайды» 

Мұрат 
     ЖҮНІСҰЛЫ
 Ә. Боранбаев атындағы кинотеатр алдында қалалық Жастар бас

тамалар орталығының ұйымдастыруымен «Нұр Отан» партия сының 
ХVІ республикалық съезі және алдағы сәуір айында болатын кезек-
тен тыс Президент сайлауына қолдау көрсету мақсатында осындай 
атаумен флешмоб өткізілді.  

Флешмобқа қаланың кәсіптік оқу орындарынан 120 студент қатыс
ты. Онда жастар өз пікірлерін білдіріп, «Алға, Қазақстан!», «Самға, Қа-
зақстан!» деп жалынды ұрандар айтты. Ел бірлігін бірауыздан қолдай-
тындықтарын көрсетіп, «Мәңгілік елдің» символы шаңырақты бейнеледі.

Арқалық қаласы.

«Абай оқулары»

Өткен аптада Сарыкөл орта мектебінде өңір 
оқушыларын Абай және Шәкәрімнің рухани 
мұраларына деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу 
мақсатында дәстүрлі «Абай оқулары» байқауы 
байрағын түрді. 

Аталмыш байқаудың аудандық сыны 3 номинация бойынша өрбіп, 
оған қырық оқушы қатысты. Үміткерлердің әрқайсысы таланттарын 
танытып, шеберліктерін паш етуге тырысыпбақты.

Айталық, әділ қазылардың таңдауымен «Өлеңсөздің патшасы, сөз 
сарасы» (Абай және Шәкәрім өлеңдерін жатқа айту) номинациясын-
да  Шоқан Уәлиханов атындағы мектептің 9сынып оқушысы Әділет 
Есенғазы ешкімге дес бермесе,  «Көңілім әнді ұғады» (Абай және 
Шәкәрім әндерін орындау) номинациясында  Тәгіл орта мектебінің 
6сынып оқушысы Роман Шулекин шаршы алаңда сынға түскендерді 
шаң қаптырып,  ал «Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» (жас ақын-
дардың өз өлеңдері бойынша) номинациясында Бекет Өтетілеуов 
атындағы мектептің 9сынып оқушысы Аружан Қалиева қарсыласта-
рын қапыда қалдырып, бас жүлдені жеңіп алды. 

Жарыс соңында жеңімпаздар мен жүлдегерлер мадақтама  қағаз-
дары және арнайы сыйлықтармен марапатталып, алға суырылып 
шыққандары аймақтық байқауға жолдама алды.

Руслан ӘЛКЕЕВ.
Сарыкөл ауданы.

213 наурыз 2015 жыл

Қарлығаш 
 ОСПАНОВА

ҚМУ-дің мәжіліс залында 
облыстық ішкі саясат 
басқармасының өкілдері 
мен университеттің 
ғылыми қоғамы және 
ректорат мүшелері 
бас қосып, мерзімінен 
бұрын өтетін Президент 
сайлауына байланысты 
дөңгелек үстел өткізді. 
Онда облыстық ішкі 
саясат басқармасының 
басшысы Ж.Мақанов, 
белгілі ақын, профессор 
А.Шаяхмет, ветеринария 
ғылымдарының докторы 
В.Гершун, философия 
ғылымдарының докторы 
С.Қалдыбаев, ҚМУ-дің аға 
оқытушысы К.Орынбаева 
сөз сөйлеп, алдағы саяси 
науқанның мән-маңызы 
мен еліміздегі саяси 
тұрақтылықты тілге 
тиек етті.

Басқосуға жиналғандардың 
бәрі де қазіргі уақытта әлем 
елдерінің дағдарысты бастан 
кешіп жатқандығын, бірақ біздің 
еліміздің осы күрделі кезеңге 
қарамастан тұрақты мемлекет 
ретінде танылып отырғандығын 
алға тартты. Сол себепті де, 
дөңгелек үстел басына жиналған 
зиялы қауым өкілдері алдағы 
уақытта да саясиэкономика-
лық қатерлердің алдын алып, 
халықты дағдарыстан алып 

шығатын көрегенді көшбасшы-
ны таңдау маңызды екендігін 
тілге тиек етті. Әрі алда өтетін 
саяси додада тек Елбасыны ғана 
лайық ты үміткер ретінде бірауыз-
дан қолдайтындықтарын жеткізді.

– Көп ұлтты Қазақстан үшін ең 
қажеттісі – ол саяси тұрақтылық. 
Ал, саяси және әлеуметтік 
тұрақтылықты тек мықты Ел-
басы ғана қолда ұстай алады. 
Әлемде болып жатқан саяси 
қақтығыстарды көріп те, естіп те 
жатырмыз. Алысқа бармайақ, 
көрші елдерде болып жатқан 
жағдайларды айтуға болады. 
Ал, мұндайға жол бермес үшін біз 
ел болып алға қойған мақсаты-
мыздан таймауымыз керек. Тек, 
мықты ел – мықты Елбасымен 
ғана осындай саяси ахуалдық 
жағдайларда жақсы нәтиже-
ге жете алады. Сондықтан, біз 

бәріміз, яғни білім саласында 
еңбек етіп жатқан, ұрпақты тәр-
биелеп отырған тәлімгерлер де 
осы саясатты ұстануымыз керек, 
– дейді ҚМУдің аға оқытушысы 
Кәмила Орынбаева.

Облыстық ішкі саясат басқар-
масының басшысы Ж.Мақанов 
Елбасының алдағы саяси нау
қанға қатысуға өзін ұсынбаған-
дығын, ол кісіні партияның 
ұсынғандығын, сосын ғана Пре-
зиденттің сайлауға қатысуға 
келісім бергендігін алға тартты. 
Дегенмен, өзі де еліміздің азама-
ты ретінде алдағы саяси науқан-
да тек Елбасыны ғана лайықты 
үміткер ретінде қолдайтындығын 
әрі бұл сайлаудың Елбасы 
ұстанған саяси бағытты одан әрі 
қолдау үшін көпұлтты еліміздің 
бірлігі мен тұтастығын көрсету 
үшін қажет екендігін де жеткізді.

«Мықты ел – тек мықты  
Елбасымен ғана», -

дейді Қостанайдың зиялы қауым өкілдері

ПРЕЗИДЕНТ САЙЛАУЫ

Болашақ бүгіннен басталады

Облыстық мәслихат депутаттарының есіне
Қостанай облыстық мәлихаты бесінші шақырылымның кезектен 

тыс сессиясы (негізгі мәселе: облыстық бюджетті нақтылау туралы) 
2015 жылғы 17 наурызда сағат 12.00де мына мекенжайда: Қостанай 
қ., АльФараби даң., 66үй, облыстық әкімдіктің 4ші қабатындағы 
мәжіліс залында өтеді. Сессия қарауына жіберілген мәселелер бой-
ынша қосымша ақпарат «maslikhat.kz» арнайы интернетресурсына 
қойылған.

Внеочередная сессия Костанайского областного маслихата пя-
того созыва (основной вопрос: об уточнении областного бюджета) 
состоится 17 марта 2015 года в 12.00 часов по адресу: г.Костанай, 
пр. АлФараби, 66, здание областного акимата, 4 этаж, зал заседа-
ний. Дополнительная информация о вопросах, выносимых на рас
с мотрение сессии, размещена на официальном интернетресурсе 
«maslikhat.kz»
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 Ќымбатты ќазаќстандыќтар!
Ќ±рметті делегаттар мен съезд ќонаќ-

тары!
Баршањызды съезд ж±мысыныњ баста-

луымен ќ±ттыќтаймын. Сіздер байтаќ
Ќазаќстанныњ барлыќ аймаќтарын ќамти-
тын 850 мыњ партия м‰шесініњ атынан
келіп отырсыздар. Мен барша партиялас
серіктеріме еліміздіњ г‰лденуі мен μсіп-
μркендеуі ‰шін тμгілген μлшеусіз тер мен
ортаќ патриоттыќ ењбектеріњіз ‰шін зор
ризашылыѓымды білдіремін.

Алдымызда еліміз ‰шін таѓы бір таѓдыр-
лы,  тарихи белес т±р. Ќазаќстан халќы
Ассамблеясыныњ кезектен тыс Президент
сайлауын μткізу туралы бастамасы халыќ-
тыњ тарапынан ќызу ќолдау тапты. Санау-
лы к‰нде маѓан б±л мєселеге ќатысты
мыњдаѓан хат келіп т‰сті. Ќ±зырлы орган-
дар б±л бастаманы еліміздіњ зањдарына
сєйкес деп тапты. 26 сєуірде кезектен тыс
президент сайлауын μткізу туралы меніњ
Жарлыѓым халќымыздыњ бастамасына
жауап болды. Б±л – Отанымызды,
бейбітшілік пен келісімді ныѓайтудаѓы
біздіњ баѓытымызды жалѓастыруѓа жалпы-
халыќтыќ ±мтылыс пен бірліктіњ дєлелі.

Ќ±рметті ќазаќстандыќтар!
Тєуелсіздік жылдары ішінде біз ¦лы

жолды ж‰ріп μттік. Біздіњ еліміз єлемніњ
неѓ±рлым бєсекеге ќабілетті 50 елініњ ќата-
рына енді. ІЖ¤ 20 есе μсіп, 2014 жылы
жан басына шаќќанда 13 мыњ долларды
ќ±рады. Б‰гінде біз "Ќазаќстан – 2050"
Стратегиясыныњ басты маќсаты – єлемніњ
неѓ±рлым дамыѓан 30 елініњ ќатарына
енуге ќол жеткізу жолында ж±мыс ж‰ргізу-
деміз.

¤ткен  4 жылда 2011 жылдыњ сайлау
науќаны барысында мен айтќан барлыќ
міндеттерге ќол жеткізілді.

Біріншіден, ІЖ¤ кμлемі орта есеппен
жыл сайын 5,7 пайызѓа μсіп отырды. ‡де-
мелі индустриялыќ-инновациялыќ даму-
дыњ бірінші бесжылдыќ жоспары аяќтал-
ды.

Екіншіден, аграрлыќ сектор даму ‰шін
ќуатты серпін алды.

‡шіншіден, инфраќ±рылымдыќ сала-
ларда ‰лкен μзгерістер болды.

Тμртіншіден, шаѓын жєне орта бизнес
дамып келеді.

Бесіншіден, Ќазаќстан єлеуметтік жањ-
ѓыру жолына бет б±рды. 2010 жылдан бері
халыќтыњ табыстары 43 пайызѓа, ал айлыќ
ењбекаќы 130 мыњ тењгеге жаќындап, 64
пайызѓа μсті. Мемлекеттік єлеуметтік
жєрдемаќылар мμлшері 1,4 есеге, ењ
тμменгі зейнетаќы 1,8 есеге μсті.

Алтыншыдан, 4 жыл ішінде ауќымды
єкімшілік реформа ж‰ргізілді. Мемлекеттік
аппарат реформаланып, ‡кіметтіњ функ-
цияларыныњ 60 пайызы министрліктер
мен єкімдіктер дењгейіне берілді. Мини-
стрліктер саны 17-ден 12-ге дейін оњтай-
ландырылды. 9 агенттік ќысќартылып, ко-
митеттер ретінде министрліктер ќ±рамы-
на берілді. Аудандыќ мањыздаѓы ќалалар
єкімдерініњ, сондай-аќ селолыќ єкімдердіњ
сайланбалылыѓы енгізілді. Ќ±ќыќ ќорѓау
органдары мен сот ж‰йесінде терењ ре-
формалар ж‰руде. Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы ќатањ к‰рес ж‰ргізілуде. Кон-
фессияаралыќ келісім мен тыныштыќтыњ
арќаулыќ негізі ретінде мемлекеттіњ зай-
ырлылыќ сипаты ныѓайтылды.

Жетіншіден, елдіњ халыќаралыќ беделі
ныѓайып келеді.

Б‰тіндей алѓанда, біз жоспарланѓан-
дардыњ бєріне ќол жеткіздік! Алѓа ќарай
ќарышты ќадам жасалды! Б±л баршамыз-
дыњ ортаќ жењіс маршымыз!

Ќазіргі уаќытта єлемдегі ахуал к‰рделі-
лене т‰суде. Єлемдік рыноктарда энергия
кμздері мен металл баѓаларыныњ ќ±лды-
рауы экономикалыќ тєуекелдерді к‰рт
±лѓайтып жіберді. Барлыќ дерлік мемле-
кеттер елеулі геосаяси жєне экономика-

Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті, "Н±р
Отан" партиясыныњ Тμраѓасы Н.Назарбаевтыњ

партияныњ XVI съезінде сμйлеген сμзі
лыќ сын-ќатерлерді бастан μткеруде.

"Н±рлы Жол" жања экономикалыќ сая-
саты Ќазаќстанныњ экономикалыќ тєуекел-
дерге ќояр тосќауылы болды. Ол,
біріншіден, инфраќ±рылымдыќ дамудыњ
мемлекеттік баѓдарламасы аясында эко-
номикалыќ ауытќушылыќќа ќарсы іс-
ќимыл шараларынан, екіншіден, индуст-
рияландыру баѓытыныњ екінші бес жыл-
дыѓын одан єрі жалѓастырудан т±рады.
Сондай-аќ єлеуметтік саясат та айќын
белгіленді. Ќатањ бюджеттік саясат пен
‰нем мемлекеттіњ єлеуметтік міндеттеме-
леріне μзгеріс енгізбейді.

Сонымен бірге, жаћандыќ сын-ќатер-
лер мен тєуекелдердіњ терењдігі сондай,
ол  єр мемлекеттіњ т±раќтылыѓы мен та-
быстылыѓын сынаќќа салады. Сондыќтан
да біздіњ алдымызда жања міндеттер т±р.

Біріншіден, сыртќы факторлардыњ
мемлекет ќ±рылысына ыќпалыныњ теріс
сценарийіне жол бермеу. Екіншіден, да-
мудыњ ќол жеткізілген ќарќынын саќтау.
‡шіншіден, одан єрі даму ‰шін жаѓдайлар
жасау. Тμртіншіден, єлемніњ 30 дамыѓан
мемлекетіне  ќарай  алѓа  жылжуды   жал-
ѓастыру.

Біздіњ мемлекеттілігіміздіњ ауќымды
сын-ќатерлеріне ќалыптан тыс жєне к‰шті
жауап беру ќажет. Бір орында т±руѓа бол-
майды. ¤з табыстарымызды арќау етіп
μзіміздіњ мемлекеттілігімізді дамыту ‰шін
біздіњ алѓа ќарай ќозѓалуымыз керек. Сон-
дыќтан да мен бес институттыќ реформа-
ны алѓа тартамын.

Бірінші – Экономикалыќ баѓдарлама-
ларды сапалы ж‰зеге асыруды жєне мем-
лекеттік ќызметтерді ±сынуды ќамтамасыз
ететін ќазіргі заманѓы, кєсіби жєне авто-
номиялы мемлекеттік аппаратты ќалып-
тастыру.

Б‰гінде єкімшілік мемлекеттік ќызметтіњ
саяси дењгейге тєуелді екенін кμрмеу
м‰мкін емес. Б±л, тіпті, ешќандай саясат-
сыз кєсіби басќару ќажет болѓан кездіњ
μзінде де шешімдер ќабылдауды саясат-
тандырады. Мемлекеттік аппаратта белгілі
бір ќамќоршыныњ айналасында команда
ќалыптасады. М±ндай патронат жемќор-
лыќ ‰шін жаѓдайлар туѓызады, тамыр-та-
ныстыќты туындатады, кадрлыќ єлеуетті
тμмендетеді. Сонымен бірге ењбекке аќы
тμлеудіњ тμмендігінен мемлекеттік ќызмет
тартымсыз к‰йінде ќалуда. Кμбіне-кμп
мемлекеттік ќызметшілерде айќын ман-
саптыќ келешек жоќ, ал ќызметте жоѓары-
лау сол баяѓы ќамќоршыларѓа байланыс-
ты. Мен мањызды мемлекеттік баѓдарла-
малар мен жобалардыњ т‰рлі дењгейлер-
дегі жекелеген шенеуніктердіњ біліксіз-
дігінен "зардап шегіп" жатќанын білемін.

Сондыќтан мемлекеттік ќызметшілер
корпусын кєсіби жєне автономиялы етіп
жасау мањызды міндет болып табылады.
Сайлаулар, министрлердіњ, єкімдер мен
μзге де басшылардыњ ауысуы єкімшілік
мемлекеттік ќызметке єсер етпеуі тиіс.
Аѓымдаѓы позициялылыќтан мемлекеттік
ќызметтіњ мансаптыќ моделіне кμшу
ќажет. Єрбір басшы тμменнен бастап бар-
лыќ басќару сатыларынан μтуі тиіс.

Мемлекеттік ќызметшілерге, олардыњ
басќару ‰дерісіне ќосќан ‰лесініњ нєти-
желілігі бойынша ењбекке аќы тμлеудіњ
жања ж‰йесін енгізу ќажет. Олардыњ ќыз-
меттері мен экономикада ќол жеткізген
табыстарыныњ єр жылдаѓы нєтижелері
бойынша саяси ќызметшілер ‰шін бонус-
тар жєне єкімшілік ќызметшілер ‰шін сый-
аќылар тμлеуді ќарастыру ќажет. Жаќсы
ж±мыс істесе – бонус алады. Жаман ж±мыс
істесе, экономикада μсу жєне нєтижелері
жоќ болса – тиісінше, ењбекаќысы да
тμмендейді.

Б‰гінде мемлекеттік ќызметшілерге та-
лантты кандидаттарды, соныњ ішінде жеке
сектордан да, іздеудіњ жања арналарын
ашатын уаќыт келді. Белгілі бір лауазым-

дарѓа шетелдік менеджерлерді тарту
орынды болмаќ. Тілді білмеу де, азамат-
тыќ та б±л орайда кедергі болуѓа тиіс емес.
Кμптеген табысты елдер осылай жасай-
ды.

Мемлекеттік ќызметке ќабылдау ‰шін
біліктілік талаптары ќатањдатылуы тиіс.
Барлыќ дењгейлердегі мемлекеттік ќыз-
метшілерді толыќ аттестаттаудан μткізу
ќажет. Меритократия ќаѓидаттарын ќорѓау
жєне сыбайлас жемќорлыќќа жол бермеу
бойынша ж‰йелі ж±мысты жолѓа ќою ма-
њызды. Ол ‰шін Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігініњ ќ±рылымында сыбайлас жем-
ќорлыќпен к‰рес жμніндегі жеке дербес
бμлімшені ќ±ру ќажет. Меритократия тек
мемлекеттік аппарат ‰шін ѓана емес, со-
нымен бірге, соттарды, ќ±ќыќ ќорѓау
органдарын, ±лттыќ компаниялар мен хол-
дингтерді ќоса алѓанда, б‰кіл мемлекеттік
сектор ‰шін де жалпыѓа бірдей ќаѓидатќа
айналуы тиіс.

Бізге Мемлекеттік ќызмет туралы жања
зањды єзірлеу, Сыбайлас жемќорлыќќа
к‰рес туралы зањѓа μзгерістер енгізу ќажет
болады. Мемлекетке ќызмет ету біздіњ
ќоѓамымыздыњ бірлігін ныѓайту ‰шін негіз
болуы тиіс. Мемлекеттік ќызмет этностыќ
ќатыстылыѓына ќарамастан меритократия
ќаѓидаттары негізінде μзін-μзі кμрсетуге
бірдей м‰мкіндіктер беретін єділетті ќазаќ-
стандыќ ќоѓамныњ т‰пбейнесіне айналуы
керек.

Екінші – Меншік ќ±ќыѓына кепілдік бе-
ретін, кєсіпкерлік ќызмет ‰шін, келісім-
шарттыќ міндеттемелерді ќорѓау ‰шін жаѓ-
дай жасайтын, т‰птеп келгенде экономи-
калыќ μсім ‰шін негіз болатын зањныњ
‰стемдігін ќамтамасыз ету.

Б‰гінде  сот  ж‰йесініњ єлсіз буыны –
судьялар корпусы арасындаѓы сыбайлас
жемќорлыќ кμріністеріне жиі-жиі соќты-
рып жататын судьяларды іріктеу, судья-
ларѓа ќойылатын біліктілік талаптарыныњ
тиімсіздігі. Судьялар корпорациямен ме-
њіреу т±мшаланбауы тиіс жєне ќоѓамдыќ
сыннан тыс болмауы керек. Ашыќтыќ –
судьялар ќатарындаѓы жемќорлыќтан
емдейтін дєрі.

Ішкі істер органдарыныњ ж±мысы да
ќоѓам ‰шін мμлдір емес. Полиция ќоѓам-
ныњ μзіне деген сенімін арттыратындай
етіп ж±мыс істеуі керек. Б‰гінде азаматтар
жол инспекциясы офицерініњ жол ќозѓа-
лысы ережесін б±зѓаны ‰шін єкімге неме-
се министрге айыпп±л салатынына онша
сене ќоймайды. Б±л ретте АЌШ-тыњ Мем-
лекеттік  хатшысына ќатысты таяуда бол-
ѓан мысалды келтіруге болады. Джон Кер-
риге μз ‰йініњ алдындаѓы ќарды тазартпа-
ѓаны ‰шін айыпп±л салынды.

Сондыќтан полицияныњ мєртебесі мен
оныњ азаматтар алдындаѓы жауап-
кершілігін арттыру ќажет. Ќ±ќыќ ќорѓау
органдарыныњ мμлдірлігін, аќпараттыќ
технологияларды дамыту, патрульдік ќыз-
метті бейнетіркеушілермен жабдыќтау
бойынша шаралар дестесін ќалыптасты-
ру керек. Полицияѓа кєсіби жєне психоло-
гиялыќ іріктеудіњ жања ж‰йесін енгізіп, по-
лицейлердіњ μздерініњ біліктіліктерін
т±раќты т‰рде арттырып жєне растап оты-
руын ќамтамасыз ету мањызды.

Судьяларѓа ќойылатын біліктілік талап-
тарын ќатайту ќажет. Судьялар корпусын-
даѓы орыннан ‰міткер кандидаттыњ нота-
риуста, полицияда немесе зањгерлік ЖОО-
да емес, сот ж‰йесінде бес жылдан кем
емес ж±мыс μтілі болуы тиіс. Кандидаттар
негізгі ж±мысынан босатылѓан негізде
жєне бір жылдан кем емес мерзімде сот-
тарда μтетін сот таѓылымдамасы ‰шін
шарт ретінде ќатањ тестілік іріктеуден μтуі
тиіс. Кез келген жоѓары т±рѓан судья
тμменгі соттарда ж±мыс істеп кμруі керек.
Сол сияќты ќызметін жања бастаѓан судь-
ялар ‰шін ±заќтыѓы бір жылдан кем емес
сынаќ мерзімін енгізу де мањызды, оны

табысты μткеннен кейін олардыњ ‰здіктері
судьялыќќа сайланады.

Шетелдік жєне отандыќ инвесторлар
ќазаќстандыќ єділ соттыњ адалдыѓына
сенімді болуы тиіс. Оѓан деген сенімді арт-
тыру ‰шін инвестициялыќ дауларды
ќарауѓа шетелдік судьяларды тартып,
м±ндай дауларды шетелдік жєне халыќ-
аралыќ соттардыњ ‰здік стандарттары
бойынша ќарау ќажет.

Айрыќша мєселе – елдіњ Ќарулы
К‰штерін  жањѓырту.  Олар заманауи, ж±-
мылѓыш, кєсіби болуы тиіс. Кєсібилік жєне
озыќ ќару-жараќпен, сондай-аќ техника-
мен жараќтандыру есебінен армияныњ
жауынгерлік ќабілетін арттыруды ќамта-
масыз ету керек.

‡шінші – Индустрияландыру жєне єрта-
раптандыруѓа негізделген экономикалыќ
μсім.

Кєсіби мемлекеттік ќызмет жєне зањныњ
‰стемдігі орта тапты жедел ќалыптастыру
‰шін экономикалыќ реформалардыњ ке-
шенін ж‰зеге асыруѓа жаѓдай жасайды.
Сапалы μсім мен экономиканы єртарап-
тандыруѓа ќол жеткізу ‰шін біз индустрия-
ландыру баѓдарламасын ж‰зеге асыруда-
мыз. Ол уаќтылы жєне мейлінше ќажет
шара болып табылады. Индустрияланды-
ру – экономиканыњ ќ±ралы ѓана емес, со-
нымен бірге мемлекет дамуыныњ жєне
орта топты ќалыптастырудыњ мањызды
факторы. Дегенмен индустрияландыру
мен μњдеу секторы єзірге экономикалыќ
μсімніњ наѓыз ќозѓаушысы бола алѓан жоќ.
‡кімет онымен айналысуы тиіс.

Ауыл шаруашылыѓын мемлекеттік ќол-
дау ж‰йесінде де ќиѓаштыќтар бар. Аграр-
лыќ секторѓа бюджеттен ќосымша ќ±ны
тμмен сала μнімдері μндірісін субсидия-
лауѓа ќомаќты ќаржы бμлінеді. Оныњ
‰стіне, ауыл μндірушілері салыќ тμле-
мейді десе де болады. Б‰гінде ауыл ша-
руашылыѓы шикізатын ќайта μњдеу секто-
рын жања кешенді баѓдарламалар не-
гізінде дамыту мањызды. Б±л орайда ќайта
μњдеу салаларында транс±лттыќ компа-
ниялардыњ ќатысуымен шамамен 10 ірі
жобаны ж‰зеге асыруѓа кірісу ќажет. Ин-
дустрияландыру, сонымен ќатар, шаѓын
жєне орта бизнес арќылы ж±мыс орында-
рын ќ±ру мен елдіњ экспорттыќ єлеуетін
дамытуѓа баѓытталып отыр.

Ќазір кедендік ресімдеулер кμп уаќыт
алады, тариф саясаты к‰рделі жєне шым-
шытырыќ болып табылады, тарифтік емес
кедергілер єлемдік тєжірибеге кереѓар
келеді. Еуразиялыќ одаќ аясында тариф
саясатын оњтайландыру бойынша ауќым-
ды  ж±мыс  ж‰ргізу ќажет. Болашаќтаѓы
басты міндет экономикалыќ даму серпінін
ќамтамасыз ету болып отыр. Ж±мыстыњ
ќорытындылары экономиканы єртарап-
тандыру есебінен жања 3-4 экспорттыќ
μнімдердіњ туындауы болуы тиіс.

Шаѓын жєне орта сервистік кєсіпорын-
дар саласындаѓы даму шешуші баѓыт бо-
лып табылады. Туризмді дамытудыњ жања
баѓдарламасын ќабылдаѓан жμн. Б±л -
артыќ ењбек ресурстарын ауылды жер-
лерге тартудыњ мањызды мєселесі. Бізде
урбанизация єлсіз. Халыќтыњ 43 пайызы
ауылды жерлерде т±рады.

Ќазаќстанныњ интеграциялыќ саясаты
барысында ел экономикасыныњ єлемдік
шаруашылыќ байланыстарѓа тартылуын
кењейту ‰шін ќ±ралдар ќалыптастырыл-
ды. Алматыда ќаржы орталыѓын ќ±ру
‰дерісі жоѓары серпінділік алуы тиіс. Б±л
жерде Алматыныњ арнайы мєртебесін
зањнамалыќ бекіту мањызды.

Тμртінші –  Болашаѓы бірт±тас ±лт.
Біз μзіміздіњ т±раќтылыќ жєне келісім

моделін  дамытуда  айтарлыќтай табыс-
тарѓа жеттік. Ќазаќстан Конституциясы
нєсілдік, этностыќ, діни жєне єлеуметтік
ќатыстылыѓына ќарамастан, бар-
лыќ азаматтыњ ќ±ќыќтыќ тењдігіне4-бет
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кепілдік береді.
Сонымен ќатар, ќазаќстандыќ

біртектілікті одан єрі ныѓайту ќажет.
Ол азаматтыќ ќаѓидатына негізделуі тиіс.
Барлыќ азаматтар ќ±ќыќтыњ бір кμлемін
пайдалануы, жауапкершіліктіњ бір ж‰гін
арќалауы жєне тењ м‰мкіндікке ќол-
жетімділікті иеленуі  керек.  Мєњгілік  Ел
идеясы арќауындаѓы ж±мылдырушы
ќ±ндылыќтар – азаматтыќ тењдік;
ењбекс‰йгіштік; адалдыќ; оќымыстылыќ
пен  білімді  ќастер т±ту; зайырлы ел – та-
ѓаттылыќ елі. Осындай жаѓдайда  азамат-
тыќ  орныќты жєне табысты мемлекеттіњ
ењ сенімді іргетасы болады.

Мемлекет ќ±раушы ±лт ретінде ќазаќ
халќына айрыќша жауапкершілік ж‰кте-
леді. Ќазаќтар Жања Ќазаќстанныњ бол-
мысын ќалыптастыруда барша ±лыстар-
ды ±йыстырушы рμлге ие. Б±л – ќазаќтыњ
±лттыќ сипатын саќтап, дамытудыњ жєне
еліміздіњ ќазаќы болмысын ныѓайтудыњ
басты факторы.

Тілдердіњ ‰шт±ѓырлыѓын – ќазаќ, орыс
жєне аѓылшын тілдерін дамыту – ќоѓам-
ды топтастырудыњ, оныњ бєсекеге ќабі-
леттілігі μсімініњ кепілі. Ќазаќстанныњ бар-
лыќ азаматтары ‰шін ќандай да бір μзге-
шеліктер мен шектеулерсіз тиімді єлеу-
меттік лифттерді ќамтамасыз ету ќажет.
Біздіњ басты маќсатымыз – ќазаќстандыќ-
тар жања жалпы±лттыќ ќ±ндылыќтарды -
ќ±ќыќтыњ ‰стемдігін, мемлекеттік
дєст‰рлерді, ќазаќстандыќ ќ±ндылыќтар-
ды – μздерініњ этностыќ мінез-ќ±лыќ мо-
дельдерінен жоѓары ќоюлары керек. Бар-
лыќ ќазаќстандыќтар ‰шін ќазаќстандыќ-
тыњ бойында азиялыќтыњ да, еуропалыќ-
тыњ да озыќ сапаларын шынайы с‰згіден
μткізетін еуразиялыќ идеясы біріктіруші
болып табылады.

Орта тап ќазаќстандыќ ±лттыњ негізі,
кєсіби мемлекеттік аппарат ќалыптасты-
рудыњ ќайнар кμзі ретінде ќарастырылуы
тиіс. Б±л – зањ ‰стемдігіне барынша
м‰дделі жєне мемлекеттіњ халыќ пен ел-
дегі т±раќтылыќќа есептілігініњ ќозѓаушы
к‰ші. Сондыќтан наќ кењ кμлемді орта тап
±лттыќ біртектілікті ќалыптастырудыњ μзегі
болып табылады. Мемлекеттіњ аса мањыз-
ды ќ±жатында ресімделген Мєњгілік Ел
идеясы жалпыазаматтыќ ќ±ндылыќтар
ж‰йесі ретінде кμрінуі тиіс. Мектептерде
б‰кілќазаќстандыќ "Мєњгілік Ел" идеясы-
ныњ ќ±ндылыќтарын оќыту баѓдарлама-
сына енгізу ќажет.

Біздіњ елімізде 17 конфессияныњ
μкілдері бейбітшілік пен келісімде тату-
тєтті т±рып жатыр. Олардыњ ішіндегі аса
ірілері – ислам, православие жєне проте-
станттыќ. Ќазаќстан аумаѓында тарихи
ќалыптасќан Ханафит исламы ±стамды-
лыѓымен жєне тμзімділігімен, ислам
ќ±ндылыќтарын парасатты т‰сіндіруімен
ерекшеленеді. Ќазаќстандаѓы тегі славян
т±рѓындарыныњ кμп бμлігіне тєн правосла-
вие басты мєселе ретінде адамныњ ар-
±яты мен адамгершілік тањдауын, ізгілік
пен аяушылыќты ќояды. Соњѓы жылдары
Ќазаќстанда протестанттыќ шіркеуге ба-
рушылар ќатары μскені байќалады. Про-
тестанттыќ табысты жєне μнімді ењбекті,
±ќыптылыќ ќ±ндылыќтары мен ќайырым-
ды  істерді адам μмірініњ μзегі ретінде
ќарастырады. Осылайша, єр дінніњ μз
ќасиеті бар. Олар ќашанда ќазаќстандыќ-
тарды біріктіріп, бейбітшілік пен келісім,
ќоѓам мен экономиканы дамыту, мемле-
кетті ныѓайту ісіне ќызмет етуі тиіс.

Бесінші – Транспарентті жєне есеп бе-
руші мемлекет.

Ќазаќстан ќоѓамы μзгерістерге кезењ-
кезењмен бейімделіп келеді. Б±л - бізге ішкі
ќарама-ќайшылыќтардыњ ушыѓуѓа ±рын-
бай, саяси т±раќтылыќты ныѓайтуѓа

м‰мкіндік беретін мањызды фактор. Кμпте-
ген елдердіњ тєжірибесі "єуелі – к‰шті мем-
лекет жєне экономика, содан кейін саясат"
ќаѓидатын б±зу апаттарѓа алып келіп,
ќоѓамды "сындыратынын" кμрсетіп отыр.
Біреулерінде саяси режімдерді б±зу орын
алып, басќаларында экономика ќирап,
жанжалдар жєне тіпті азамат соѓыстары
пайда болады. Біз м±ны т‰рлі елдердіњ
тарихтарынан жаќсы білеміз жєне б‰гін
кμптеген мемлекеттерден кμзбе-кμз кμріп
отырмыз. Єлемніњ т‰рлі μњірлеріндегі
соњѓы азамат соѓыстары мен ќанды жан-
жалдар тізбегі ойластырылмаѓан жєне
жеделдетілген демократияландыру мем-
лекеттіњ т±раќтылыѓына кепілдік бер-
мейтінін жєне табысты экономикалыќ жањ-
ѓыртуды ќамтамасыз етпейтінін кμрсетіп
берді.

Саяси мєдениетсіз сайлаудыњ салда-
рын кμптеген елдердіњ ќазіргі ахуалынан
баѓамдауѓа болады. Соњѓы жылдары
кейбір елдердіњ азаматтары ењбек етуді
±мытты. Наразылыќ шерулері сєнге ай-
налды. Адамдары митингке шыѓуѓа
к‰нделікті ж±мысќа барѓандай асыѓатын
болды. Сол ‰шін оларѓа арандатушылар
жалаќы тμлейтін болды. Сайлау ж±ртты
біріктіретін емес, бауырларды бμлетін,
аѓайынды араздастырып, μзара ќару ке-
зендіретін болды. Кμшедегі ќарабайыр
саясатшылдыќ пен тек сайлаудан сай-
лауѓа дейін μмір с‰ру аќылды елдіњ жолы
емес. Елге ќызмет ету ‰шін емес, мансап
‰шін билікке ±мтылу да абырой єпермейді.

Осы орайда ±лы Абайдыњ ќара
сμздерін еске т‰сіремін. Ол ‰шінші ќара
сμзінде былай дейді: "‡ш жылѓа болыс
сайланады. Єуелгі жылы "Сені біз сайла-
мадыќ па" деп елдіњ б±лданѓанымен к‰н
μтеді. Екінші жылы кандидатпен ањдысып
к‰н μтеді. ‡шінші жылы сайлауѓа жаќын-
дап ќалып, таѓы болыс болып ќалуѓа бо-
лар ма екен деп к‰н μтеді. Енді несі
ќалды?".

Сайлау – єншейін сайлау μткізу ‰шін
емес, елді бірлікке шаќырып, ж±ртты
ењбекке ±йыту ‰шін болса, ѓанибет. Сон-
дыќтан жоѓарыда айтылып кеткен тμрт
маќсатты орындап, содан кейін саяси
мєселелерге  кμшкен  жμн. Б±л жолды
д‰ниеж‰зілік тєжірибе кμрсетіп отыр.

Бес институттыќ реформалар – ел дєл
осындай ізділікпен μтуі тиіс бес ќадам. Тек
осындай жаѓдайда ѓана біздіњ реформа-
ларымыз тиімді болады, ал ќоѓам мен мем-
лекет бірт±тас жєне т±раќты болады. Наќ
осындай жолдан барлыќ табысты мемле-
кеттер μткен.

Біріншіден, мемлекеттік органдар бас-
шыларыныњ есептілігі тєжірибесін кењейт-
кен жμн. Екіншіден, шешім ќабылдау
‰дерісініњ мμлдірлігін ќамтамасыз ету ке-
рек. "Ашыќ ‰кімет" тетігі арќылы азамат-
тар барлыќ дењгейдегі мемлекеттік орган-
дардыњ шешім ќабылдау ‰дерістеріне
белсенді тартылуы тиіс. Б±л ‰шін жасау
жєне ќабылдау алда т±рѓан кμпшілік аќпа-
раттарѓа ќолжетімділік туралы жања зањ
осыѓан негіз болады. Мемлекеттік орган-
дар мен єкімдіктер жанындаѓы ќоѓамдыќ
кењестердіњ рμлін к‰шейту мањызды.
‡шіншіден, азаматтыќ бюджеттендіруді
енгізген жμн. Єњгіме азаматтыќ ќоѓам
μкілдерініњ μњірлердегі бюджет ќаржысын
бμлуге ќатысуы туралы болып отыр.
Тμртіншіден, шаѓым жасау ж‰йесін ныѓай-
ту мањызды. Зањнамада азаматтардыњ
мемлекеттік ќызметшілердіњ іс-ќимылына
шаѓым жасауына м‰мкіндіктер кењейтілген
болуы керек. Бесіншіден, ќоѓамда μзін μзі
реттеуді кењінен енгізуді ќамтамасыз ету
ќажет. Мемлекеттік органдар жауап-
кершілігі аймаѓын єлеуметтік мањызды
мемлекеттік ќызмет кμрсетулер, олардыњ

дайындыѓына орай азаматтыќ ќоѓам ин-
ституттарына байланысты μкілеттіктерді
бере отырып, кезењ-кезењімен ќысќарту
керек.

Осы бес баѓыт бойынша оњ нєтижелер-
ге ќол жеткізілуімен жергілікті атќарушы
органдардыњ жања сайлау ж‰йесі туралы
мєселені шешуге болады. Билік μкілеттік-
терін біздіњ дєст‰рлерімізді есепке ала
отырып Президенттен Парламентке жєне
‡кіметке ќайта бμлуді кμздейтін конститу-
циялыќ реформа кезењ-кезењімен
ж‰ргізілетін болуы тиіс.

Осы бес реформа жинала келіп, Ќазаќ-
стан мемлекеттілігін ныѓайту мен єлемдегі
дамыѓан 30 елдіњ ќатарына ену ‰шін жаѓ-
дайлар жасайды. Б±л – "2050 – Стратеги-
ясын" орындауѓа бастар жол. Бес инсти-
туттыќ реформаныњ єрќайсысы – ел ‰шін
орасан зор сын-ќатер жєне ‰лкен ж±мыс.
М±ндай реформалар тек билік пен халыќ-
тыњ мыќты ерік-жігерімен ѓана ќамтама-
сыз етіле алады. Єлемдік тєжірибе
кμрсетіп отырѓанындай, к‰шті мемлекет,
дамыѓан жєне либералды ќоѓам ќалып-
тасуы ‰шін елдіњ алѓа ќарай 40-50 жыл
бойы т±раќты ќозѓалысы ќажет.

¦сынылып отырѓан шаралар ќоѓамдыќ
ќатынастар ж‰йесін т‰бегейлі μзгертеді.
Оларды ж‰ргізу ‰шін мен Президент жа-
нынан Жањѓырту жμніндегі ±лттыќ комис-
сия ќ±руды ±сынамын. Ол б‰кіл реформа-
лар кешенін ж‰зеге асыруды ‰йлестіретін
болады. Осылайша, біздіњ алдаѓы жылдар-
даѓы ењ μзекті маќсатымыз – осы бес ин-
ституттыќ реформаны іске ќосып, кезењ-
кезењімен ж‰зеге асыру.

Ќымбатты ќазаќстандыќтар!
Бірнеше к‰н ішінде мен еліміздіњ аза-

маттарынан, ењбек ±жымдарынан, білім
беру мекемелерінен, ќоѓамдыќ бірлестік-
терден кезектен тыс президенттік сайлау
μткізуді ќолдау жєне меніњ кандидатурам-
ды осы сайлауѓа ±сыну туралы μтініш
білдірген орасан кμп хаттар мен ‰ндеулер
алдым. Меніњ Ќазаќстан мен ќазаќстан-
дыќтардыњ игілігі жолындаѓы ењбегіме
жоѓары баѓа берген баршањызѓа зор рах-
мет! ¤з халќыњныњ осындай сеніміне ие
болудан артыќ марапат жоќ. Б‰гін съезд
мінберінен  меніњ  атыма  жылы сμздер
айтќан баршаѓа шын кμњілден ризамын.

Мен алдаѓы сайлауѓа "Н±р Отан" парти-
ясынан президенттікке кандидат ретінде
т‰суге μзімніњ келісімімді беретінім тура-
лы мєлімдеймін. Мен сіздерді, меніњ серік-
тестерім – н±ротандыќтарды, барлыќ
ќазаќстандыќтарды таѓы да топтасып,
жењіске жетуге шаќырамын! Біздіњ ортаќ
рухани к‰шіміз бен жоѓары маќсатымыз:
Мєњгілік Ел! Ол біздіњ ХХІ ѓасырдаѓы да-
муымызды прогресс ќуатымен толтыратын
болады.

Ќымбатты отандастар!
Тєуелсіздікті алу ‰шін ќандай ќажыр-

ќайрат керек болса, оны баянды ету ‰шін
одан да зор ќажыр-ќайрат керек. Кейінгі
±рпаќќа кемел Ќазаќстанды табыстау –
бєрімізге ортаќ парыз. Біз єлемдегі ењ
мыќты 50 елдіњ сапына еркін ќосылып,
енді ењ ќуатты 30 елмен иыќ тірестіру жо-
лына т‰стік.

Біздіњ ашыќ аспан астында ештењеге
тењгермейтін бір ѓана Отанымыз бар, ол –
Тєуелсіз Ќазаќстан! Бізге ХХI ѓасырда баѓ-
дар болатын бір ѓана стратегия бар, ол –
"Ќазаќстан – 2050"! Баршамызды ерен
істерге жетелейтін бір ѓана ±лы маќсат
бар,  ол – Мєњгілік Ел! Осы жолда к‰ллі
халќымызды біріктіруге, маќсатымызды
орындауѓа ж±мылдыратын "Н±р Отан"
партиясы! Ќасиетті Отанымызды н±рлан-
дыра т‰су ‰шін бір тудыњ т‰біне жиналып,
жарќын болашаќќа бірге ќадам басайыќ!

Біз ќашанда біргеміз!
Алѓа, Н±р Отан! Алѓа, Ќазаќстан!

3-бет

Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті, "Н±р Отан" партиясыныњ

Тμраѓасы Н.Назарбаевтыњ
партияныњ XVI съезінде сμйлеген сμзі

Жыл сайын 15 наурызда,
барлыќ єлем ж±ртшылыѓы
б‰кілєлемдік т±тынушылардыњ
ќ±ќыќтарын ќорѓау к‰нін атап
μтеді. Ќалыптасќан дєст‰р
бойынша Халыќаралыќ
т±тынушылардыњ ±йымдар
федерациясы (CI) єр жыл
сайын Б‰кілєлемдік
т±тынушылардыњ ќ±ќыќтарын
ќорѓау к‰нініњ таќырыбын
аныќтайды.

2015  жылы  б±л   к‰н
"Т±тынушылардыњ  ќ±ќыќтарын
д±рыс тамаќтануѓа
тоѓыстырайыќ) ±ранымен μтеді
("Tofocusonconsumersrightstohealthyfood").

Б‰гінгі тањда дені сау ±лттыњ
негізі адам. Біздіњ міндетіміз –
д±рыс тамаќтану жєне
экологиялыќ жаѓынан таза μнімді
сатып алу мєдениетін арттыру.
Д±рыс тамаќтанбау єлем бойынша
μлімніњ негізгі он себебі ішінде
тμртеуімен байланысты болады:
артыќ салмаќ пен семіздік,
жоѓары ќан ќысымы мен ќандаѓы
холестерин.

Семіздікпен,  диабетпен,  ж‰рек
ау-руымен жєне обырдыњ кейбір
т‰рлерімен байланысты сырќат
дењгейініњ артып кеткені
халыќаралыќ денсаулыќ саќтау
ж‰йесіндегі басты мєселеніњ бірі.
Артыќ салмаќтары мен семіздігі
бар адамдар саны артып келеді
жєне ќазіргі кезде осы проблеманы
шешуде табысќа жеткен бір де бір
мемлекет жоќ.

Зиянды тамаќ μнімдерініњ
болуы мен ќол жетімділігі, тамаќ
μнеркєсібі ірі халыќаралыќ
кєсіпорындарыныњ маркетингтік
практикасы жєне т±тынушылар
‰шін ќол жетімді аќпараттыњ
болмауы д±рыс тамаќтануѓа
арналѓан азыќ-т‰ліктерді тањдау
да т±тынушыѓа ќиындыќ
туѓызады.

Осыѓан байланысты,
Б‰кілєлемдік т±тынушылардыњ
ќ±ќыќтарын ќорѓау к‰нініњ
таќырыбы осы саладаѓы бар
проблемаларѓа т±рѓындардыњ
назарын аударады.

Ќ±рметті т±тынушылар – облыс
т±рѓындары!

Б‰кілєлемдік т±тынушылардыњ
ќ±ќыќтарын ќорѓау к‰нін атап μту
шењберінде Ќостанай облысы
т±тынушылар ќ±ќыќтарын ќорѓау
к‰нін атап μту шењберінде
Ќостанай облысы т±тынушылар
ќ±ќыќтарны ќорѓау
департаментімен Департаменттіњ
жєне оныњ аумаќтыќ
басќармаларын Консультациялыќ
орталыѓыныњ Ашыќ есік к‰ндері
μткізіледі. Сондай-аќ туындаѓан
проблемалар бойынша хат т‰рінде
хабарламаларды, с±раќтарды,
±сынынстарды dkgsenkostnay.krcc
мекенжайы бойынша
Департамент сайтына жолдай
аласыздар, ќауырт желісі 8/7142/
54-26-95.

Б.БАЙКЕНОВ,
Ќостанай облысы

т±тынушылар
ќ±ќыќтарын ќорѓау

департаменті
т±тынушылар ќ±ќыќтарын
ќорѓау бμлімініњ басшысы.

Б‰кілєлемдік
т±тынушылар
ќ±ќыќтарын
ќорѓау к‰ні
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¤њірімізде мемлекет ќазынасын толтыруѓа адалдыќ танытып,
салыќ кμлемін артыѓымен орындаѓан кєсіпорындар мен бизнес-
мендер аз емес. Солардыњ ќатарында жеке кєсіп иесі Валерий
Крапиваны ерекше атап μтуге болады. Мемлекеттіњ кірісін ±лѓай-
тып, салыќты 266% орындаѓан оныњ ісі бизнес тμњірегіндегілер-
ге ‰лгі болардай. Кμлік тасымалдаумен айналысатын В.Крапи-
ваныњ тек  2013 жылѓы табысы 346,7 млн. тењгені ќ±рапты.

В.Крапива секілді тапќандарын жасырмай, мемлекетке са-
лыќты еселеп тμлейтіндер облыстыќ мемлекеттік кіріс департа-
ментінде жиналды. Мекеме басшылыѓы ‰здік салыќ тμлеуші-
лерді 20 сала аталымы бойынша марапаттады.

– Екі ай бойы "‡здік салыќ тμлеуші" жєне "Сыртќы экономи-
калыќ ќызметтіњ ‰здік ќатысушысы" аталымдары бойынша об-
лысымыздыњ барлыќ жеке кєсіпкерлері мен зањды т±лѓалары
іріктеуден μтті. Б‰гінгі шараныњ маќсаты – бизнесті аяѓынан тік
т±рѓызып ќана ќоймай, басќаларѓа ‰лгі кμрсетіп, мемлекеттіњ
экономикасына ѓана емес, ќоѓамѓа да пайдасын тигізіп келе
жатќан кєсіпкерлердіњ жетістігін кμпшілікке паш ету. Б‰гін
μњірімізде  уаќтылы єрі адал т‰рде салыќ тμлеумен ќатар,  ин-
фраќ±рылымдардыњ  дамуына ‰лес ќосќан, бірќатар демеушілік
жасап ж‰рген кєсіпкерлеріміздіњ μнегелі ісі назардан ќалмай-
ды, – деді облыстыќ мемлекеттік кіріс департаментініњ басшы-
сы Айбек Паяев.

Дегенмен, б‰гінгі шарада "Шетелдік компания" жєне "Мони-
торингте т±рѓан ірі салыќ тμлеуші" номинациялары бойынша
"‰здік" танылѓандар болмады. Ал 21 кєсіпкер μндіріс, ќызмет,
сауда, ќ±рылыс, шаруа ќожалыѓы, балыќ шаруашылыѓы, кμлік
жєне байланыс, акциздеу, тіркелген салыќ, ќазба байлыќты пай-
далану, кєсіпкер емес жеке т±лѓа, сыртќы экономикалыќ ќыз-
мет ќатысушысы салалары бойынша марапатталды.

Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Жаќында ќаланыњ Сити-орта-
лыѓында єскери пошта тасушы-
лар майданнан келген хаттарды
кμпшілікке таратты. Ќостанай-
лыќтар Кењес Одаѓыныњ екі
мєрте Батыры Иван Павловтыњ
с±рапыл соѓыс кезінде єкесіне
жазѓан хатын оќып, білді.

Ќостанай облыстыќ тарихи-
μлкетану м±ражайы аќпан айы-
нан бері ¦лы Жењістіњ 70 жыл-
дыѓына орай "Майдан хаттары"
атты интерактивті акциясын
μткізуде. Осы іс-шара аясына
б‰гін  жерлестерімізге соѓысќа
ќатысќан жауынгерлеріміздіњ
туыс-туѓандарына жолдаѓан хат-
тарын кμпшілік назарына ±сын-
ды. Соѓыс жылдары тарихынан
сыр шертетін, шеттері желімдел-
ген, бір жапыраќ сары ќаѓазда
Отанѓа, туыс-туѓан, бауырларѓа
деген с‰йспеншілік сезімі жатыр.
Жарќын болашаќќа сенім арт-
ќан майдангерлер μздерініњ
кμњіл-к‰йлерін, ой-толѓаныста-
рын білдірген. ¤кінішке ќарай,
кейбірініњ армандары соњѓы хат

болып,  тек  ќаѓаз бетінде басыл-
ѓан тањбадай болып ќалѓан.

М±ражай ќорынан алынѓан
майдан хаттарыныњ т‰пн±сќала-
рынан жасалѓан кμшірмелердіњ
де  μскелењ  ±рпаќќа берер
тєрбиелік мањызы зор. Сонау
с±рапыл соѓыстыњ жањѓыры бо-
лып ќалѓан хабарлар оќыѓан

Кμктем келісімен жер-д‰ние бусанып,
ќар кμбесі сμгіледі. Осы мезгілде су тасу
ќаупі туындайды. Табиѓаттыњ тосын
ќ±былысына облыстыќ тμтенше
жаѓдайлар департаменті  дайын отыр.
Б±л туралы облыстыќ баспасμз
клубындаѓы брифингте айтылды.

Тμтенше жаѓдайдыњ болуын алдын ала болжау
м‰мкін емес. Десек те, облыстаѓы ТЖД маманда-
ры биыл μњірде кμктемгі су тасќыны болмайды деп
отыр. "Апат айтып келмейді" деген бар емес пе.
Сондыќтан аталѓан ведомство μкілдері апатты
жаѓдай бола ќалса, зардап шеккендерге кμмек
беруге саќадай сай дайын.

Кμпжылѓы зерттеулердіњ нєтижесі бойынша,
облыстыњ оњт‰стік аудандарындаѓы Торѓай, Ќара-
торѓай, Сарыторѓай, Ќабырѓа, ¦лы Жыланшыќ
μзендерінде жєне орталыќ-батыс аудандардаѓы
Желќуар, Тобыл, Єйет μздендерінде, солт‰стік
аудандардаѓы Тоѓызаќ μзенінде су тасќыныныњ
ќаупі бар. Аталѓан аймаќтар облыстыќ ТЖД-ныњ
баќылауында. ¤њірдегі кμктемгі су тасќыныныњ

алдын алуѓа биыл 27 млн.тењгеден астам ќаржы
бμлінді.

Биыл Таран ауданы, Майский ауылындаѓы Єйет
μзені жєне Єулиекμл ауданы, Кμктал ауылындаѓы
Теректі μзенінде м±з жару ж±мыстары жоспарла-
нуда. Наурыз айыныњ 12-13-інде "Кμктем – 2015"
оќу-жаттыѓуы ±йымдастырылады. Аталѓан іс-ша-
рада ќостанайлыќ ќ±тќарушылардыњ кєсіби
біліктіліктері мен дайындыќтары байќалмаќ.

– ¤њіріміздіњ аумаѓында 112 жєне 101 телефон
желілері к‰ндіз-т‰ні ж±мыс істейді. Аталѓан теле-
фон желілері т±рѓындардыњ бєріне ќолжетімді. Бір
де бір азаматтыњ ќоњырауы жауапсыз ќалмайды,
– деді  Ќостанай облыстыќ тμтенше жаѓдайлар
департаментініњ басшысы, полковник Талѓат
Кєкімов.

Су тасќынынан ќауіп жоќ

Ы.Алтынсарин м±ражайы
Халыќаралыќ єйелдер к‰ні
ќарсањында ќонаќтар
шаќырып, тамаша кеш
±йымдастырды. Жалпы
Ыбырай атамыз ќазаќ
тарихында єйелдердіњ
тењсіздігін т±њѓыш кμре
білген жєне сол ауыр
халден шыѓарып, μнер-
білімге тарту жолында
алѓаш ќол ±шын берген
ќайраткер екені белгілі.
Осы ‰рдісті м±ражай
ќызметкерлері жалѓап
отыр.

Еліміздіњ кμптеген єйел аза-
матшалары оќу оќып, іскерлік-

терін дамытып, μз отбасылары-
ныњ шырайын келтіріп, елдіњ
кμзќуанышы болып кμпшіліктіњ
ыќыласына бμленуде. Осыѓан
байланысты 8 наурыз ќарсањын-
да білім мен μнерді тењ ±стаѓан
ќыз-келіншектер Ы.Алтынсарин
мемориалдыќ м±ражайында
μткен "Шебер ќол, зерек ой"  атты
кеште бас ќосты. Ќонаќќа б‰гінде
кμпке ‰лгі болып ж‰рген Аруна
Жаќсаѓ±лова, Г‰лбану Ілиясова,
Малика М±ќтар келді. Олар сыр
бμлісе отырып, μздері жасаѓан
ќолμнерлерін де кμрсетті. Сон-
дай-аќ, "Аќ  дариѓа" хорыныњ
єншілері сазды єуендерін шашу
етіп ала келді. Жиналѓан педаго-
гикалыќ институты филология
факультеті мен индустриалдыќ
педагогикалыќ колледжініњ сту-
денттері іліммен ќоса μмірлік
тєжірибе жинаќтады.

 "Шебер ќол,
             зерек ой"
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Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

БАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫ

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

Ќыдырбек
         ЌИЫСХАН¦ЛЫ

Салыќты толыќ
тμлесењ – абыройѓа

бμленесіњ

Майданнан келген хаттарМайданнан келген хаттарМайданнан келген хаттарМайданнан келген хаттарМайданнан келген хаттар

адамды тебірентпей ќоймайды.
Майдангерлердіњ хаттарын

оќуѓа ниет білдірген адамдар об-
лыстыќ тарихи-μлкетану м±ра-
жайы сайтынан мол маѓл±мат ала
алады.

Махаббат БЕКБАЙ.
Суретті т‰сірген Айбек

Ж‡ЗБАЙ.

Таяуда Ќоста-
най педагогикалыќ
колледжінде ду-
манды жылдыњ
шымылдыѓын пе-
д а г о г т а р д ы њ
кμркемμнерпаздыќ
конкурс-байќауы
ашты. Байќау ба-
рысында оќыту-
шылар тек бала
оќытып ќана ќой-
май, тамаша μнер
иесі екендіктерін
таныта т‰скендей.

К о л л е д ж д е г і
мєдениет бμлімініњ
мењгеруші С.Доспанова асќан
кєсіби шеберлікпен "¤мір  аѓымы"
атты  ‰кілі бμрік киген ќазаќ ќызы-
ныњ  балауса жасμспірімнен –
бойжеткенге,  сєукелелі жас
аруѓа,  жас  келінніњ – аќ жаулыќ-
ты   сєби  с‰йген  жас  анаѓа,  одан
кимешекті  єже, кейуанаѓа  айнал-
ѓан  шаѓы – хореографиялыќ
ќойылыммен   μріліп,  ѓажап   бо-
лып  шыќты.  Оќытушылар Ю.Су-
хов пен Б.Шаяхметовтіњ "Смуг-
лянка" хореографиялыќ  ќойы-
лымынан  кейін,  А.Ќалиевтіњ

"Мен – ќазаќпын!" атты  ерж‰рек
жырын  Л. Ыбраева  кμркемдеп
оќыды. Онымен ќоса Батырбек
Байназаровтыњ жетекшілігімен
ќ±рылѓан ќазаќ  ±лт аспаптары
оркестрі Дєулеткерейдіњ
"Кμрѓ±лы" к‰йін орындаѓанда
μткен дєуірді  шарлап  шыќќан-
дай  болдыќ. ¤нерлі жандардыњ
єрбір μнері μзінше керемет бол-
ды.

Кеш  барысында биылѓы жыл-
дыњ  барлыќ  мерекелік таќырып-
тары хроникалыќ киносуреттеме-
лермен  ‰здіксіз кμрсетіліп отыр-

Таѓылымды мереке
ды. Мерекеге ќаты-
сушылар басынан-
аяѓына дейін ар-
найы тапсырыспен
тігілген, таќырыптыќ
к о с т ю м д е р м е н
шыѓуы – μте  бір  си-
рек  кездесетін  жаѓ-
дай, б±л шараѓа
ќатты  мєн  бер-
гендігініњ  дєлелі еді.

Елу адамдыќ хор
о ќ ы т у ш ы - м а м а н
Анна Гричуктіњ дири-
ж е р л і г і м е н
Ж.Нєжімеденов пен

Ш. Ќалдаяќовтыњ "Бейбіт к‰н –
тілегі" єнін, орыстыњ  "Родина
моя" хорын  μз дењгейінде  орын-
даѓаны  кμњілімізді  одан  да  єрі
шалќытып жіберді.

Мереке  соњы  μнер с‰йер
ќауым  мен  ќ±рметті  ќонаќтар-
дыњ   ризалыѓын  паш  еткен,  ±заќ
ќол  шапалаќтауына  ±ласып,
соѓыс-ењбек  ардагерлеріне  ±сы-
нылѓан  г‰л  шоќтарымен
кμмкерілді.

Єбдіќадыр
ЄбДІРАЙЫМ¦ЛЫ,

педколледж ќызметкері.
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Наурыз айы туѓанда,
жыл келеді,

Табиѓатпен жадырап
н±р келеді.

Аќындардыњ шабыты
шамырќанып,

Ж‰регіне тμгіліп жыр келеді.

Мєз болады адамзат
баладай боп,

Барша жанныњ пейілі
даладай боп.

Жер-Анада бусанып жатыр,
єне,

Айы-к‰ні жеткен бір
Анадай боп.

Т‰нгі жыр

Маѓынасыз сапырылды тіршілік,
Біреу солып, біреулерге б‰р шыѓып.
Отырмын мен ±ќсата алмай ойымды,
От заманныњ т‰тініне т±ншыѓып.
К‰н кμрмедім, кμњілімді т‰н басты,
¤тірік, арам, азѓан тірлік жымдасты.
Жайлау μмір жатушы еді жайќалып,
Ќарашы єне, дауыл соѓып ќ±м басты.
Т‰н жамылып отырмын мен кμз ілмей,
‡міт алдап шатыстырып сμзім кей.
¤мір жайлы бітпес меніњ толѓауым,
Жырым меніњ жыр анамныњ кμзіндей.
Т‰н тыныштыќ тербеп сыршыл баласын,
Мен отырмын жалѓап ойлар арасын.
Тањ атуѓа таяп ќалѓан сияќты,
¦йыќтасањшы ќызым, дейді анашым...

Шаттыќ пен баќыт
Шаттыќ пен баќыт кμздеген асыл м±ратым,
Ќиял мен ниет осыдан олар т±ратын.
Шаттыќпен адам баќытќа бастар жол тапса,
Кейбірі содан арам  ойды ќ±ратын.

Шаттыќ пен баќыт кез-келген жанныњ іздері,
Іздері жєне маќсатќып соны кμздері.
Біреуге баќыт байлыќпен атаќ астында,
Біреуге баќыт ананыњ жылы сμздері.

Шаттыќтыњ бєрі баќытќа бастап бармайды,
Бармайды жєне ќуаныш жолѓа салмайды.
Мезеттік шаттыќ алапат м±њѓа сілтесе,
Сирек бір шаттыќ кез-келген жанѓа бармайды.

Біреуге шаттыќ ќарныныњ бір сєт тойѓаны,
Біреуге баќыт 100 жасќа жетіп тойлары,
Біраќта  б±лар ќарама-ќарсы кей сєтте,
Бір жерден шыќпай, ќосылмас кейде ойлары.

Негізі баќыт μмірге мынау келгеніњ,
Шынай шаттыќ паќырѓа демеу бергеніњ.
Егер де адал, ибалы кісі сен болсањ,
Баќыт пен шаттыќ соњынан бір сєт ергеніњ.

Ќос ±ѓым сірє, ќосылар, сирек сєттерде,
Сол сирек сєтті байќайды адал, пєк кеуде!
Сондыќтан досым, м±њайма егер жыѓылсањ,
Тіктегін басты т±њѓиыќ батќан сєттерде!

Г‰лмира БИДОЛЛАЌЫЗЫ.
 Рудный ќаласы.

Нар-мекен
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Нєрленеді кμгеріп ќ±раќ т‰бі,
Азан-ќазан болады суат т‰бі.
Ауылдаѓы єжелер бєс тігеді,
С‰рін жайып соѓымныњ,

шуаќ к‰ні.

Бєйшешектер б‰р жарып,
б‰рленеді.

Ќызѓалдаќтар ќ±лпырып
т‰рленеді.

Егеменді елімніњ – болашаѓы,
Жайма шуаќ, алањсыз

к‰йге енеді!
 Балѓара

ЖЕДЕЛ¦ЛЫ.
 Рудный ќаласы.

Б±йда-м±њды ж±лќыласа нар-мекен,
Кμкірегімнен естілетін єн бμтен.
Т‰н баласы ж±лдыз аѓып тынбайды,
Ж‰регімді жырып кеткен ќан ба екен?
Нар-мекенніњ кμшіп кеткен ќазыѓы,
Ќайта оралып тμріне єлі озады:
"Темірќазыќ" тапжылмай т±р, μйткені,
Ќ±с жолыныњ б±рќырайды тозањы…

Светќали Н¦РЖАН.

Наурыз келді алаќай,
К‰н ќабаѓы ашылды.
Сыртќа шыќты балаќай,
Н±рдан шашу шашылды.

Ќыстай ‰йден шыќпастан,
Саѓыныпты даланы.
Ештењені ±ќпастан,
Ойнап асыр салады.

Жылѓалардан су аќты,
Балаларды мєз ќылып.
Кμктем к‰ні шуаќты,
Ажар берген Наз ќылыќ!

Абай ЌАЖИ.
Єулиекμл ауданы.

  ЖЫР-ШАШУ

Наурыз айы  туѓанда

Не деп маѓан ыњырсисыњ, нар-мекен? –
Ол-даѓы  бір… біздей болѓан зарлы екен…
Сеніњ барлыќ ќасіретіњді сіњірген,
Бізден шерлі, бізден желді бар ма екен?
Іњген-далам,
Мая-далам,
Нар-далам,
Таѓы ќандай μкпе арызыњ бар маѓан?
Бозторѓайдан баѓам тμмен, мен байѓ±с,
Сеніњ тамшы кμз жасыњды талмаѓан.
Боздай бермей, тоќтай т±ршы, бота-дμњ,
Кμшкен ж±рттыњ μшпей жатыр оты єрењ…
Кμзім ж±мсам… б±лт шудалы керуен,
Босып кетіп баратады жотамен.
Кμктем уыз аќтарѓанда к‰біден,
Кμз, ќ±лаќты ала алмаймын к‰німен,
Ыњыранѓан айыр ќанат ізінен,
Зыњыранѓан зымыранныњ ‰нінен.
Шыѓарѓанда тылсым шыѓан, жапан ‰н,
Ж‰регімде боздайтыны-ай ботаныњ…
Оралар ма… бізді ж±ртќа ќалдырып,
Аспан жаќќа кμшіп кеткен Отаным?



 1901 жылдыњ жазы. Ел жайлауда. Бір
к‰ні Арыстан деген жиеніміз маѓан: "Сен
Бесейге шын жиен болсањ Рамазанныњ
ќолында екі ж‰йрік бар, Атыѓай – Ќарау-
ыл, Керей – Уаќтыњ той-думанында екеуі
бірдей бєйге алып ж‰рген кμрінеді.
Соныњ біріне ќолќа салсањ ќайтеді", деп
кμњіліме жел салып жіберді. ‡йге келіп
шешемніњ екі аяѓын бір етікке тыѓайын.
Ат жалын тартып мінетін уаќытым бол-
ды, ќос ж‰йріктіњ біреуін ќалайда "єпер
де єпердіњ" астына алайын. Анам амал-
сыздан жолбасшы, атќосшы адамдар
тауып берді. ¤зі бірге ж‰ретін болды.
Атаќты Нияздыњ ±рпаѓы, 19 ѓасырдыњ
белгілі ќайраткері Елтінніњ Жігітініњ не-
мересі – Шалабай бидіњ ж±байы, єйгілі
Бесейдіњ ќызы Ќадиша тμркіндеп бара
жатыр деген хабар шыќќан соњ жолдаѓы
ел аяѓынан тік т±рып ќарсы алды.

Айта кететін бір жаѓдай, туыстан бала
жаќын деген рас ќой. Келе жатќан елден
єжем с±райтын: "Рамазанныњ ќос
ж‰йрігініњ несі артыќ?" – деп: Мына ба-
лам жиендік жасаѓысы келеді, – дейтін.
"Жат елге неге жариялайды?" – деп ой-
лайтынмын. Байќасам ол да саясат екен.
Сонда ќанжыѓалылар: "Ќолќа салсањ,
Кердμненге сал. Биылѓы бєйгеде К‰рењ-
белден бір мойын ѓана кем келді, біраќ,
т‰бі озады", – деп т‰ндіктей желпілдететін.

М±ќырѓа да жеттік, кμп к‰н ќонаќ бол-
дыќ, сонымен ±зын сμздіњ ќысќасы, кейін
ќайтатын да уаќыт жетті. Рамазан наѓа-
шым: "Жиен жолы ауыр деуші еді, ат жа-
лын тартып мінетін уаќытыњ болыпты,
тек Алла ѓ±мыр берсін, кμк бестіні байла-
тып ќойдым, жетегіне байлањдар", – деп
сањќылдап б±йрыќ ќылды. "Байладыќ
кμке, байладыќ", – деген дауыс естілді.
Далаѓа ќалай атып шыќќанымды, бєкімді
ашып, жетекте ауыздыќты ќайшылап
т±рѓан аттыњ шылбырын ќалай ќиып
жібергенімді μзім де сезбей ќалыппын.
"М±ндай мєстек бізде сасып жатыр, бер-
сењ Кердμненді бер, бермесењ, маѓан
м±ндай жабыныњ б±ты бір-аќ тиын", – деп
‰йге ќайта кірдім. Наѓашым: "Апыр-ай,
ќараѓым, назар салмасањ ќайтеді. Кер-

дμненді С±лтан арнап мініп ж‰р еді, сен
оныњ жасына жеткенше, таѓы бір ж‰йрік
туар, оны да міњерсіњ, ал ќазір ренжімей
екі ат мініп кет", – деді. Мен оѓан: "ойна-

ма, наѓашы. Бесейдіњ бір баласы екеу
мініп, бір баласы байталѓа ќарап отыр-
сын дегеніњ бе, с±раѓанымды бермесењ,
басќасын алмаймын", – дедім.

Наѓашым сыртта ж‰рген С±лтанды
шаќыртты. "Єй, С±лтан, мынау т±рѓан
кім?" – деп апасын н±сќады.

– "Е, апам емес пе, неге танымаймын",
– деп сабырлы ‰нмен жауап ќата бер-
генде, "ендеше, сырты т‰к, іші боќ мал
емес пе, ана дμненіњді байла", – деп сањќ
ете ќалды.

‡й іші жым-жырт. С±лтан ќойнына
ќолын салып, оќаланѓан т±марды алып
шыќты: "¤зім де соны ойлап келіп едім,
кμке, жиеннен не аяйыќ", – деп маѓан
ќарады. Ќуќыл тартќан ‰нінде ќан жоќ.

...Кердμнен жетекте, кμњіл кμтеріњкі, біз
келеміз. Артта салт атќа мінген С±лтан
да келеді. Апасын ќимады ма, атты ќима-
ды ма, бізді бір ќыдыру жерге шыѓарып
салды. Кейін естідік, "Апыр-ай, ініден

бала жаќын-ау, Кердμненді ќимай мен
де ж‰ре бердім, алды-артына ќарамай
апам да кете барды-ау", – депті.

Кердμнен осыдан кейін де біраз
бєйгеніњ ќызыѓын кμрді. Бірде с‰ліктей
жылтылдаѓан Кердμненді мініп келе
жатќанымда ‰лкен кμштіњ алдынан шыќ-
тым. Кμшті бастаѓан шонжарлардыњ
бірініњ аты иесі аунатып тастап алысќа
ќашып жатса керек. Атаќты шонжар: "Ша-
лабай-ау, Шалабай, атыњды бер, єйтпе-
се жирен атќа еш мал жерге жете алмай-
ды, малым кетсе жолым болмайды, бер
атыњды!" – деп ќолќа салды.

– Ойпыр-ау, мана кеткен атты ќалай
ќуады, мынау ыстыќта ат μлмей ме?
Манаѓы отыз ат жібермес, єкелер, деп
кμріп еді, "атыњ μлсе, т±яѓына бір жыл-
ќы берем, ал атым кетсе, онда мен елге
ќайтам", –  деп жер тепкілеп т±рып
алды.

– Ќап-ќап, болмас, ал енді, – деді. Бір
тыњѓылыќты жігіт жайдаќ мінді. Меніњ
бала – ерім оѓан келмеді. Ќ±йындатып
жμнелді, єлден уаќытта ќара баќайына
дейін малшынѓан жирен атты тењселтіп,
ќамшымен айдап єкелді. Кердμнен єлі
шиыршыќ атады, кμзі ±ясынан шыѓып,
аздап ќанталап кеткен сияќты, аќ кμбік
шашырап, б‰йірін де аса соќпайды.

– Жануар-ай, ќанатсыздыњ ж‰йрігі
екен, – артќы т±яѓы аяѓымды алѓа кμте-
ре шаптым. Манаѓы жігіттерден басып
озып, атты ќамшымен ќайырдым. Б±л за-
манныњ т±лпары, ќанаты бар мал ѓой –
деді.

– Ойбай, т‰кір, т‰кір, Ќажеке, ‰шкіріп
жібер, біреудіњ тілі, біреудіњ кμзі, – деп
ел гуілдесіп жатыр.

– Б±л Кердμненніњ ќызыѓын аќтыќ рет
кμргенім екен. Атаќты ќыпшаќ Балѓожа,
Ќанѓожа – Жањбыршы балалары. Пат-
шадан шен алып, шапан киген Балѓожа-
дан Ќошан, Алтынсары туады. Ќошан-
ныњ алѓаны атамыз Жігіттіњ ќызы. Одан
Омар туады. Олардыњ болыс болып
т±рѓан кезі. Суμгіздіњ туысы М±саныњ Ах-
меті (сол кезде ол да болыс) ќонаќасы
беріп жатќан кезі екен. Шалабай да ша-
ќырылѓан болар, біраќ кешігіњкіреп келіп
т‰сіп жатќанда аќ ‰йдіњ ішінде гуілдеген
єњгіме Кердμнен туралы екен. Келгендер
ыѓай мен сыѓай: ішінде Ќанѓожа баласы
Мінайдар болыс, єйгілі аќын Наушабай-
дыњ Н±ржаны бар.

– Ол ж‰йрікті жиендікпен єкелген,
сіздер де жиен емессіздер ме, – деген
желдіртпе сμздер болып жатќан болар.

Ел бірге, ќонаќќа шаќырылып келген
ќ±далар сый-ќ±рметке бμленіп деген си-
яќты, аттанарда єкеміз Омарѓа да, атал-
ѓан екеуіне де бір-бір ат байлатып. – Ал
жиен, ойѓа алѓаныњ болмаса, таѓы айт де-
генде Омар: "Єй, Шалабай, ±лдан сен,
ќыздан мен емес пе едім, Сєурігіњ т±рып,
мєстек байлаѓаныњ не. Байласањ, ана
ж‰йрігіњді байла, аруаќ риза болсын,
єйтпесе ана атыњды шеш, сеніњ т±ќы-
мыња лайыќ емес, меніњ таќымыма
лайыќ болмас", – депті.

– Жиен жан-ау, мына жалѓыз мінген
ат еді, бала жылайды ѓой, 200 жылќым
бар, соныњ тањдауын ќаласањ ќайтеді,
дегенде Омар: "Сеніњ балањ жыласа,
меніњ ќарам ‰зілгенше жылар. Ал мен
жыласам, сонау "Арам" кμрінгенше жы-
лармын", – деген.

"Ара" дейтіні "Араќараѓай" деп атала-
тын ќазіргі Обаѓан жері, Ќостанайдан 40
шаќырымдай, Балѓожа ±рпаѓыныњ ќоны-
сы. Сонда анамыз атты бергізген еді.
Біраќ оларда да кμп т±ра алмаѓан. Алып
барѓан жылы ќыстыњ басында бірінші
ањѓа шыќќанда ќасќырдыњ ‰йіріне кез-
десіп, бір к‰нде жетеуін соѓып, сегізіншіні
ќуып келе жатќанда алдынан ‰лкен жыра
кездесіп, ќарѓыѓанда омаќаса ќ±лап,
ж±лыны ‰зіліп кетіпті.

Сойып ќараѓанда, бір омыртќасы
артыќ екен, екі жаѓында ќос ќанаты бар
екен, – дейді.

Кердμнендей т±лпарлы жеріњнен  ай-
налсањ болмай ма, кењ даладай кμњілді
еліњнен айналсањ болмай ма?!

Осы к‰ні осындай ойѓа жиі келемін.
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Ќазаќтыњ белгілі аќыны,
шыѓыс жаућары "Шахнамені"
ќазаќша сμйлеткен, сыр с‰лейі
Т±рмаѓамбет Ізтілеу±лы соњын-
да кμп м±ра ќалдырѓан адам. За-
манында аќындыѓы, шешендігі,
єзіл-ќалжыњѓа шеберлігі
жμнінде кμптеген ањыз-єњгіме-
ге арќау болѓан жан. Ѓ±лама
шайыр туралы бір кітаптан
оќыѓаным бар еді. Т±рекењ жас
кезінде Б±ќарда белгілі дін
оќуында ж‰рген кезінде кењес
тєжік єдебиетініњ негізін салу-
шы, одаќ кезінде ±лт єдебиеті
аќсаќалдарыныњ бірі болѓан
Садриддин Айнимен бірге
оќыѓан екен. Т±рекењ тєжік
аќынынан ежептєуір кіші,
біраќ μзініњ біліктілігімен,
с±њѓыла ќалпымен, μзін тењ
±стаѓан екен. Бірде екеуі Б±ќар-
дыњ кμшесінде келе жатса, ал-
дарынан ‰стіне ж‰к артќан
т‰йені баќыртып бір μзбек пе,
тєжік пе біреуі кетіп бара жа-
тады. Басќа ж±рттыњ μкілдері
ќазаќты т‰йе т‰лігіне жаќын-
дыѓын, оны баѓып, шаруаѓа пай-
даланатындыѓын єжуа ќылаты-
ны да бар ѓой. Садриддин Т±ре-
кење ќарап:

– Т±рмаѓамбет, ана т‰йе не
деп бара жатыр? – дейді ѓой

жерге т‰сейік деп "тєкаппар-
лыќты" ќоюымызѓа тура келді.
Сμз ќадірін білгенді ќалай ќа-
дірлемессіњ –  деген, аќиыќ
аќын.

* * *
Алпысыншы жылдардыњ ор-

тасы. Мен онда "Албарбμгет"
кењшарында партком хатшысы-
мын. Бірде ‰йге жанында
Мєлікзада аѓамыз бар, сол кез-
де ж±мыс бабында облысќа,
одан єрі Алматыѓа ќызметке
ауысќан  Сапабек аѓа Єсіпов
келді. Сєкењ:

– Жас болсањ да єњгіме-
д‰кенге ќ±лаѓыњ т‰рік еді, мен
Н±рќан аѓамыздыњ аќындыѓы-
на байланысты ѓылыми ењбек
жазу ‰стіндемін, естігеніњ,
білгеніњ болса айтсањ, – деді.
Мен айттым:

– Аѓа, меніњ білетін
жєйттерім баспасμз бетіне жа-
рамайтын шыѓар, аѓамыз
μмірінен бірер к‰лкілі жайлар-
ды білуші едім.

Сєкењ де, аќын баласы
Мєкењ де:

– Ой, айта бер, ќажеті бол-
са, пайдаланармын, – деді. Со-
нан мен аќын аѓа μмірінен есті-
ген мына жєйттерді айттым.

єзілдеп. Сонда Т±рекењ айтќан
екен:

– Е-е, не десін. ‡стіме
аямай-аќ ж‰гіњді арттыњ,тай-
раќтатып кμшемен тіке тарт-
тыњ.  ¤лсем ќазаѓыммен
μлейінші, атасына лаѓнет сендей
сарттыњ, – деп бара жатыр.–
деп. Орысты "ќацап", украинды
"хохол", ќазаќты "ќырѓыз"
дейтіні сияќты μзбек-тєжікті
ќазаќ кемсіте "Сарт" деп айта-
тыны белгілі. Айни аќсаќал осы-
ны μзі кμпке таратса керек.

* * *

Жерлесіміз Сыраѓањ – Сыр-
бай Мєуленов аѓамыз жеке μзі
де, отбасы м‰шелерімен де,
белгілі мерекелерге арнайы де-
легациялармен де бірнеше мєрте
елге келді ѓой. Алматыда да
‰йінде болып, К‰нжамал жењ-

геміздіњ ќолынан дєм таттыќ.
Бірде Сырекењ айтады: Жаным-
да жас аќын Кењшілік інім бар,
оныњ ќайын ж±рты т±ратын На-
рынќолѓа бардыќ. Алматыдан
келгенбіз, аќындармыз ѓой,
μзімізше ќопаќардай боп,
ешкімді менсінбейтіндей к‰йде
отырмыз. Сонан бір мезгілде ‰й
иесі бір сμздіњ ретінде ќоњыр
даусымен:

– Бозінген боздайды екен
ботам-ау деп,

Ж‰к артса ќыр арќама бата-
ды-ау деп,

Бойжеткен жылайды екен
кетерінде,

Біреудіњ от жаѓына жатам-ау
деп .

Б±л сыр бойыныњ белгілі
с‰лейлерініњ бірі – ќыпшаќ
Б±дабай аќынныњ сμзі екенін
білетінмін. М±ны білген мына
аќсаќал тегін болмады, біз де

Н±рекењніњ аќындыќ аты
шыѓа бастаѓан кез. Ќарабидай-
ыќта (ќазіргі "Ењбек" кењшары-
ныњ аумаѓында) Н±рекењ ауыл-
дыќ кењес басшысы ма, єлде
хатшысы ма, єйтеуір ќызмет
істеп ж‰рген кезі болса керек.
Сол ауылда Н±рекењмен ќ±рбы
Ќараман Иманбек деген жігіт
соз ауруына ±шырап, сол дертін
ќазаќы єдіспен – сауысќанды
жаурынан жарып, ауырѓан
м‰шесін соѓан бμлеп ќойып,
"тєњірге жазып" жатќан кезі
болса керек. Замандасыныњ
кμњілін с±райын деп, ‰йіне кіре
бергенде аќын жанында ќол-
паштап ж‰рген ќатарлары "осы-
ѓан бір μлењ шыѓармайсыњ ба?"
– деп тапсырма берген ѓой.
Н±рекењде тоќтау бар ма, та-
балдырыќтан аттай бере ќоя
берсе керек:

– Кμрмедім Иманбектей
ауысќанды,

Ем іздеп жердіњ ж‰зін
тауысќанды,

Ќ±сќа да ±шып ж‰рген
ѓашыќ болып,

С‰йіпті ала ќанат
сауысќанды.

Орекен Орекен Орекен Орекен Орекен АЛМАТАЛМАТАЛМАТАЛМАТАЛМАТ,,,,,
Арќалыќ ќаласыныњАрќалыќ ќаласыныњАрќалыќ ќаласыныњАрќалыќ ќаласыныњАрќалыќ ќаласыныњ

т±рѓыны.т±рѓыны.т±рѓыны.т±рѓыны.т±рѓыны.

Марќ±м Василий (Масѓ±т Єлімжан±лы) Шалабаев кμрген-
т‰йгені мол, парасат т±нѓан кісі еді. Екі тілде де еркін
жазатын.  Мына єњгімесі осыдан  аттай 25 жыл б±рын
"Дала ќоњырауы"  газетінде жарыќ кμрген. Оќып кμрсењіз
ќазаќы  таѓлымы мен  шынайылыѓына  тєнті боласыз.

РЕДАКЦИЯ.

Масѓ±т Єлімжан±лы

КердμненКердμненКердμненКердμненКердμнен

(Естіген -білгеннен)
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¦лы Отан соѓысы басталѓанда Н±рмаѓамбет
Саѓындыќов Обаѓан ауданы Шоќќараѓай ауылын-
да м±ѓалім болатын. Жас жеткіншектерге білім
беріп, олардыњ саналы азамат болып μсуіне к‰ш-
жігер ж±мсап ж‰рген кμзі ашыќ, кμкірегі ояу азамат
еді. 1942 жылдыњ сєуірінде майданѓа аттанѓанда
Ќ±дай ќосќан ќосаѓы Н±рс±лу  (ел ішінде Н±рмаш
аталатын) шиеттей ‰ш ±лымен ќалѓан еді. ‡лкені
Еркеб±лан бесте,  ортаншысы Єміржан ‰ште, кішісі
Баќытжан жμргектегі сєби еді.

Таѓдырдыњ ісіне не шара? Н±рмаѓамбет Ленин-
град ‰шін шайќаста ќаза болды. Ќолына «ќара
ќаѓаз» алѓан ана тас т‰йін ж±мылып, білекті сыба-
нып колхоздыњ ж±мысына жегілді. Ол ±лттыќ
тєрбие мен салт-дєст‰рдіњ ортасы болѓан Аќсуат
ауылында туып, бойжеткен ќыз еді. Ќолындаѓы
шиеттей ‰ш ±лмен бірге жасы келген ата-енесі де
енді осы келініне ќарап ќалды. К‰ндіз к‰лкі, т‰нде
±йќы кμрмей, т±рмыстыњ  ауыртпалыѓын, с‰йген
жардыњ ќайѓысын ќайыспай кμтерді.

ЕРЛІК – ЕЛГЕ М¦РА, ¦РПАЌЌА – ¦РАН

ШАЊЫРАЌ

Сєбилерін ќанаттыѓа ќаќтырмай, т±мсыќтыѓа
шоќтырмай, ж±рттан кем ќылмай ќатарѓа ќосты.

Ауру-сырќаулы ата-енесініњ кμњілін тауып,
сыйлап, ќ±рметтеді. ¤зі ќашан д‰ниеден
μткенше асыл жарына деген адалдыѓын
саќтап, оныњ рухына бас иді.

Анамыздыњ сол  жанкешті ењбегі аќтал-
ды. Балаларыныњ ел аузына іліккен аза-
мат болѓанын кμрді. Ќартайѓан шаѓында
‰ш ќ±лыны асыл апаны тμбелеріне кμ-
теріп, ардаќтады.  Немерелері ќарт єженіњ
ѓ±мырын ±зартты, кейуана ж‰з жасќа жетіп,
2010 жылы д‰ние салды. Соѓан дейін ба-
лалары Ленинград ‰шін шайќаста ќаза
болѓан єкеніњ ќабірін тауып, басына таѓ-
зым етті.

Соѓыс салѓан ќиыншылыќты бір-біріне
с‰йеніш бола ж‰ріп жењген, ер жеткен ‰ш
±л жоѓары білім алды, Еркеб±лан єке жо-
лын ќуып ±стаз, Єміржан – кєсіби геолог,

тіпті сонау Вьетнам елінде кешегі Кењес ‰кіметініњ
тапсырмасымен жер ќойнауын барлаѓан маман
болды, Баќытжаны – агроном, облыста талай бас-
шылыќ ќызметтер атќарѓан танымал т±лѓа ретін-
де танылды.

Абзал ана Н±рс±лу Жолдасбайќызы Мыќтыѓ±-
лованыњ ењбегін елі де  єрдайым елеп отырды.
Ол талай мєрте ауылдыќ Кењестіњ депутаты, ±жым-
шар басќармасыныњ м‰шесі болып сайланды,
тылдаѓы, тыњдаѓы ењбегі ‰шін медальдармен ма-
рапатталды.

¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓы ќарсањында Отан
ќорѓау жолында опат болѓан майдангерлердіњ
жесірін, оныњ махаббатќа адалдыѓын, тμзімділігі
мен ќайсарлыѓын еске алып, рухына таѓзым ету
тірі ж‰рген біздерге де аманат болса керек...

СУРЕТТЕ: Н±рмаѓамбет пен Н±рс±лу сєби-
лері Єміржанмен бірге.

(Сурет отбасылыќ м±раѓаттан алынды).

Сєлім
     МЕЊДІБАЙ

Н±рмаѓамбет пен Н±рс±лу

¦лы жењістіњ 70 жылдыќ мерейтойы ќарсањында ауданымыздыњ
байырѓы т±рѓыны сексенніњ сењгіріне шыѓып, "Ардаќты ана" атаѓын
иеленген Рсалдина К‰лнар єжеміздіњ шањыраѓына арнайы барып,
с±хбаттасќан едім. Єжеміздіњ жасы сексенге келсе де, єдемі ж‰зінен,
жанарынан н±ры таймаѓан. К‰ш ќайраты бойында. Сμзі де шираќ.
Тек самай шашын аздап аќ ќырау шалѓан екен. Босаѓадан аттап
шањыраќќа сєлем беріп, єжеміздіњ жатын бμлмесіне кіре бергенім-
де орнынан ±шып т±рып, кμрпе тμсей бастады. Негізгі келгендегі маќ-
сатымды айтып, тμрге жайѓастым. Ендігі ойым єжеміздіњ сары сан-
дыќќа саќталѓан барќыт матасындай соѓыс жылдарында басынан
кешкен оќиѓаларынан сыр тарту. Ал єжеміз болса "айналайын ба-
лам, сєл кідіре т±р" деп кμздіњ жауын алатын кμк ќамзолын киіп, омы-
рауына алќаларын таѓып, суретке т‰суге ќамданып жатыр. Расында,
"ќартайѓанда бір бала", –  деген осы екен. К‰лнар єжеміз 1935 жылы
1 аќпанда ќарапайым шаруа отбасында д‰ниеге келген. Єкесі ¤зден-
бай тыл ардагері кешегі соѓыс жылдары елде ќалып, соќамен жер
жыртып, шыѓырмен су тартып, егін шаруашылыѓымен айналысќан.
¤рімдей К‰лнар єкесіне кμмектесіп, ќыз бала болса да ќара ж±мыс-
ќа бел шеше кірісіп, єбден тμселген. Ол кезде білім алмаќ т‰гілі кμз
шырымын алар бос уаќыттыњ μзі бола бермейтін сєт. Ертелі кеш
к‰йбењ тірлікпен айналысып, с‰ріне жыѓылатын. Басынан талай ќиын-
шылыќты μткізген єже ішерге ас, киерге киім таппаѓан. Ол заманда
он ‰йге бір сиырдан, бір ќойдан ѓана беріледі екен. Елден ќалѓан
ќарапайым халыќ ш±лыќ, биялай тоќып, майданѓа жіберіп отырѓан.
Тіпті кейбірі шашылѓан бидайды теріп, ќуырып жеген. Колхоздыњ
ќара ж±мысында ж‰ріп жетілген К‰лнар єже осындай адам айтса
нанѓысыз ќиындыќтарды басынан μткерген.

"Біздіњ заманымыз ќиындыќ пен ауыртпалыќќа толы кезењ еді.
Мен ашаршылыќ дєуірінде д‰ниеге келдім. Ол уаќытта єке-шешем
егін шаруашылыѓымен айналысты. Кейін ес білген шаѓымда ќара
ж±мысќа білек т‰ре кірістім. Елді д‰рліктірген соѓыс жылдары тылда
ењбек етіп, Ќайпен атањмен кμњіл жарастырып, т±рмыс ќ±рдым. Жа-
нымызды ш‰берекке т‰йіп, баламызды етегімізге орап μсірдік. Ал-
лаѓа ш‰кір, отаѓасы екеуміз заманныњ ќиындыѓына ќарамай 8 бала
тєрбиелеп, осы к‰нге жеткіздік. Мен μзімді баќытты анамын деп то-
лыѓымен айтуѓа ќ±ќылымын. Себебі "Ардаќты ана" атанып, 26 неме-
ре, 13 шμбере с‰йіп отырѓан жайым бар. Б‰гінгі ±рпаќ еркіндік пен
тењдікке ќол жеткізді. Ата-бабаларымыз ањсаѓан тєуелсіздік жас ±рпаќ-
тыњ еншісіне б±йырды", – деп К‰лнар єже ±заќ ойланып, тыныстады.
Б±л к‰нде соѓан сай зейнетаќы алып отырѓан єжей тылдаѓы жєне
одан кейінгі жылдардаѓы совхозда тμккен терініњ ењбек μтіліне ќосыл-
май ќалѓандыѓына ќынжылады. Біраќ жоќшылыќ пен ќиыншылыќ-
ты кμп кμрген кейуана б‰гінгі бейбіт замандаѓы ±рпаѓыныњ тірлігіне
ш‰кіршілік етумен келеді. Б‰гінде ќатары сиреп бара жатќан єрбір
тыл ењбеккерін наѓыз батыр, наѓыз μз елініњ патриоты деуге єбден
лайыќ. Ол кісілердіњ жасаѓан ерліктері еш ±мытылмайды. Ењбек ер
атандырар  деген  даналыќ  дєл осындай ењбек ардагерлеріне ар-
налѓандай. Еліне істеген ерлік еш ескерусіз ќалмайды жєне ескір-
мейді. Ардагерлердіњ ењбегін ардаќтау азаматтыќ борышымыз!

Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.

СУРЕТТЕ: Ардаќты ана К‰лнар Рсалдина.

ТЫЛ

ТауќыметТауќыметТауќыметТауќыметТауќымет

Осы уаќытќа дейін аймаќтыњ он жеті
μњірінде μткен Ќостанай облысыныњ
Єскери дањќ кітабы эстафетасы біздіњ
ауданѓа табысталды.

5-ші желтоќсанда аудандыќ ішкі саясат
бμлімініњ басшысы Елена Бауэр бастаѓан топ та-
рихи туындыны таныстыру маќсатында Тимиря-
зев ауылына атбасын б±рды. Оѓан Чехов ауылы-
ныњ єкімі, мектеп м±ѓалімдері мен оќушылары да

жиналды.  Шара
аясында ќос ауыл-
дыњ халќына  рухани
д‰ние туралы кењ
кμлемде т‰сіндіріліп,
халыќ ‰шін оныњ ќан-
шалыќты ќ±нды, жас
±рпаќ ‰шін мањызы
мол екендігі тілге тиек
етілді.

Шараѓа шаќырыл-
ѓан ќонаќтар облыс
±йымдастырып  жат-
ќан игі істіњ игілігі ту-
ралы ілтипаттарын
білдіріп, ал м±ѓалім-
дер мен оќушылар
соѓыс ардагерлері
жайында айтты.

Жалпы, сол с±м со-
ѓыстаѓы майдангер-
лердіњ  ерлік шежі-
ресін баяндайтын
б±л кітап ж‰ректен

ж‰рекке жол таппаќ. Яѓни, біздіњ ауданныњ он тμрт
округіне таныстырылып, μњірдегі ¦ОС ардагерлері
туралы ќажетті материалдармен толыќтырылып,
18 наурыз к‰ні Ќостанай ауданына салтанатты
т‰рде табысталмаќ.

Б±л шараныњ басты маќсаты – ќазіргі ќоѓам-
даѓы патриоттыќ дєст‰рді насихаттап, μз халќы-
мызбен маќтануѓа тєрбиелеу жєне елдіњ μткеніне
μз ‰лесін ќосќан белгілі т±лѓаларѓа ќ±рмет кμрсе-
ту.

Сарыкμл ауданы.
Жобаныњ жетекшісі Сєлім МЕЊДІБАЙ

Руслан
      ЄЛКЕЕВ

ЭСТАФЕТА

Дањќ кітабы – Сарыкμлде

Отты жылдар
               жањѓырыѓы
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта.
11.05 Айтуѓа оњай... 11.45 Т.х.
"Єпке". 12.30 Жањалыќтар. 12.55
Дауа. 13.25 Мєлім де беймєлім
Ќазаќстан. 13.50 Аќсауыт. 14.20
М.ф. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
"Келін". 17.00 Меніњ Ќазаќстаным.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 Шын ж‰ректен. 18.55 Зањ
жєне біз. 19.35 "Єпке". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай. 21.50 Т.х.
"Сырѓалым". 22.45 "Келін". 23.30 Сіз
не дейсіз? 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жеті к‰н. 11.00 Д.ф. "Єр ‰йдіњ
сыры басќа".11.30 Мен кμрген со-
ѓыс. 11.45 Магия кухни. 12.15 М.с.
13.00 Жањалыќтар. 13.15 Д.ф. "Страх
в твоем доме". 14.00 Т.с. "Долгий
путь домой". 15.00 Новости. 15.15
"Єр ‰йдіњ сыры басќа". 15.45 Сєтті
сауда. 16.15 М.с. 16.45 Моя исто-
рия войны. 17.00 Жањалыќтар. 17.15

13 наурыз 2015 жыл

 наурыздыњ
16-нан 22-не дейінАпталыќ телебаѓдарлама
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Кμзќарас. 17.45 Бизнес сыры. 18.00
Новости. 18.15 Ду-думан. 19.00 ТВ
Бинго. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Ар-
найы хабар. 21.00 Новости. 21.30
Т.с. "Дворец Абдин". 22.15 Т.с.
"След". 23.00 Жекпе-жек. 23.45 Жа-
њалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа-аќпа-
рат. 9.30 Волшебный фонарь. 9.55,
11.20, 12.55, 13.45, 15.55, 16.55,
19.25, 21.35 Телемаркет. 10.00 Арќа-
аќпарат. 10.35 "Ночные ласточки".
11.30 Первая студия. 12.00 "Финес
пен Ферб". 12.30 Вызов. 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.30 Новости. 13.45 Пока
жива память. 14.00 К.ф. "Долана".
16.00 "Гордость и предубеждение".
17.00 Магия природы. 17.30 М.ф.
17.45 Мєњгілік рух. 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.10 Ќазаќстан 2050. 18.25
Новости. 18.50 Пока жива память.
18.55 "Жас ±лан". 19.30 Территория
закона. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Интонация. 21.00 Новости. 21.30
Пока жива память. 21.35 "Ночные
ласточки". 22.35 "Парыз". 0.20 Жа-
њалыќтар.

классика". 0.00 "Крэнфордќа оралу".

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Салем ВОХ.
16.30 "Ѓарыштан келген ѓашыѓым".
17.40 "З±лым ќыз". 19.00 "Деффчон-
ки". 19.30 "Сашатаня". 20.00 Однаж-
ды в России. 20.30 Ревю. 21.00 "Уни-
вер". 22.00 "Интерны". 22.30 Ревю.
23.00 Кμњілді таспа. 23.30 Жасырын
камера. 0.00 Х.ф. "Соломенные псы".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Домашний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Айна online. 15.00 "Гадалка". 16.00
Т.с. "Виктория". 17.00 Орел и реш-
ка. 18.00 "Арам аќша. Адал махаб-
бат". 19.00 Айна online. 19.30 Моя
история. 20.00 7 NEWS. 21.00 Х.ф.
"Фортуна Вегаса". 23.00 Ќорќыныш
факторы. 0.00 "Демоны да Винчи".

17 наурыз,17 наурыз,17 наурыз,17 наурыз,17 наурыз,
сейсенбісейсенбісейсенбісейсенбісейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
"Єпке". 12.30 Жањалыќтар. 12.45
¦лы Жењіске - 70 жыл. 12.55 Спорт.
13.15 Алањ. 14.05 Сыр с±хбат. 14.35
М.ф. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
"Келін". 17.00 Келбет. 17.30 Жања-
лыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.15 Ас
болсын! 19.10 Ќылмыс пен жаза.
19.35 "Єпке". 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 "Сырѓа-
лым". 22.45 "Келін". 23.30 Т‰нгі сту-
дияда Н.Ќоянбаев. 0.00 Жањалыќ-
тар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 "Єр ‰йдіњ сыры бас-
ќа". 11.45 Магия кухни. 12.15 "Дво-
рец Абдин". 13.00 Жањалыќтар.
13.15 "Страх в твоем доме". 14.00
"Долгий путь домой". 15.00 Ново-
сти. 15.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры бас-
ќа". 15.45 Сєтті сауда. 16.15 М.с.
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас.
17.45 Экономкласс. 18.00 Новости.
18.15 Т.х. "Ѓашыќ ж‰рек". 19.00
Біздіњ ‰й. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Бюро расследований. 21.00 Ново-
сти. 21.30 "Дворец Абдин". 22.15
"След". 23.00 Арнайы хабар. 0.00
Жањалыќтар.

18 наурыз,18 наурыз,18 наурыз,18 наурыз,18 наурыз,
сєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.50 Айтуѓа оњай. 11.35
"Єпке". 12.30 Жањалыќтар. 12.50
Поэзия єлемі. 13.15 Зањ жєне біз.
14.00 Шарайна. 14.30 М.ф. 15.05
Єйел баќыты. 16.10 "Келін". 17.00
"¦лт маќтанышы". 17.30 Жањалыќтар.
17.50 ¤зекжарды. 18.10 Ќылмыс пен
жаза. 18.40 Мыњ т‰рлі мамандыќ.
19.10 Журналистік зерттеу. 19.35
"Єпке". 20.30 Жањалыќтар. 21.05
Айтуѓа оњай... 21.50 "Сырѓалым".
22.45 "Келін". 23.30 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 "Єр ‰йдіњ сыры бас-
ќа". 11.45 Магия кухни. 12.15 "Дво-
рец Абдин". 13.00 Жањалыќтар.
13.15 "Страх в твоем доме". 14.00
"Долгий путь домой". 15.00 Новости.
15.15 "Єр ‰йдіњ сыры басќа". 15.45
Сєтті сауда. 16.15 М.с. 17.00 Жања-

19 наурыз19 наурыз19 наурыз19 наурыз19 наурыз,,,,,
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
"Єпке". 12.30 Жањалыќтар. 12.50
Агробизнес. 13.15 Журналистік зерт-
теу. 14.10 Жан жылуы. 14.35 М.х.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 "Келін".
17.00 "¦лт маќтанышы". 17.30 Жа-
њалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
Мєлім де беймєлім Ќазаќстан. 19.10
Индустрияландыру: ±лттыќ μндіріс.
19.35 "Жедел жєрдем". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50
"Сырѓалым". 22.45 "Келін". 23.30 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.00 Жања-

7.00 Єн шашу. 8.00 Репортер пред-
ставляет. 8.20 Суперпапа. 9.00 Т.х.
"М±рагер". 10.00 Жањалыќтар. 10.30
Т.с. "Фериха". 11.30 Т.х. "Ќыз ѓ±мыры".
13.00 Жањалыќтар. 13.10 "20:30". 14.00
Новости. 14.10 Т.с. "Вангелия". 15.15
Т.с. "М±рагер". 16.40 "20:30". 17.30
"Фериха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00 "Ван-
гелия". 22.00 "Фериха". 23.00 Откры-
тая студия. 23.50 Сезім шарабы. 0.35
Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Миссия
Х". 10.05 Песни любви. 10.35 Ж‰зде-
су. 11.05 Б‰гінгі ѓылым. 11.30 Д.ф.
"Кемел кењістік". 12.05 "М. Фриман:
уаќыт пен кењістікке саяхат". 13.05
Онлайн Астана. 14.05 Научная не-
фантастика. 15.00 Т.х. "Крэнфорд".
16.00 "XXI ѓасыр кμшбасшысы".
17.30 Т±њѓыштар. 18.05 "М. Фриман:
уаќыт пен кењістікке саяхат". 19.20
Ученый совет. 20.10 Н±рлы Отау.
20.30 Наше кино. 21.00 Кітапхана.
21.30 Легенды и мифы Оперного.
22.00 Онлайн Астана. 22.50 "Арт-

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 М.с. 9.55, 11.25, 12.55,
13.45, 15.55, 16.55, 19.25, 21.35
Телемаркет. 10.00 Новости. 10.30
"Ночные ласточки". 11.30 Террито-
рия закона. 12.00 "Финес пен
Ферб". 12.30 Высота воли. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 13.45
Пока жива память. 14.00 К.ф. "Сар-
дар". 16.00 "Гордость и предубеж-
дение". 17.00 Магия природы. 17.30
М.ф. 17.45 Мєњгілік рух. 17.50 Жа-
њалыќтар. 18.10 Даму діњгектері.
18.25 Новости. 18.50 Пока жива
память. 18.55 "Жас ±лан". 19.30
Бірінші студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Дамафон. 21.00 Новости.
21.30 Пока жива память. 21.35
"Ночные ласточки". 22.35 "Парыз".
0.20 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 Т.с. "Кто в доме хозяин?". 9.00
"М±рагер". 10.00 Жањалыќтар. 10.30
"Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00
Жањалыќтар. 13.10 Открытая студия.
14.00 Новости. 14.10 "Вангелия".
15.15 "М±рагер". 16.35 Kaznet. 17.00
Такси. 17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "Вангелия". 22.00 "Фе-
риха". 23.00 Сырласу. 23.50 Жања-
лыќтар.

лыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Экономкласс. 11.45
Магия кухни. 12.15 "Дворец Абдин".
13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Страх в
твоем доме". 14.00 "Долгий путь до-
мой". 15.00 Новости. 15.15 "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". 15.45 Сєтті сауда. 16.15
М.с. 17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќа-
рас. 17.45 Бизнес сыры. 18.00 Но-
вости. 18.15 "Ѓашыќ ж‰рек". 19.00
Жекпе-жек. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Моя история войны. 21.00 Новости.
21.30 "Дворец Абдин". 22.15 "След".
23.00 Біздіњ ‰й. 23.45 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Ертегілер. 9.55, 11.25,
12.55, 13.45, 15.55, 16.55, 19.25,
21.35 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 "Ночные ласточки". 11.30 Пер-
вая студия. 12.00 "Финес пен Ферб".
12.30 Данышпан ќарѓа. 13.00 Жања-
лыќтар. 13.30 Новости. 13.45 Пока
жива память. 14.00 К.ф. "Шоќан Уєли-
ханов". 16.00 "Мушкетеры". 17.00
Магия природы. 17.30 М.ф. 17.45
Мєњгілік рух. 17.50 Жањалыќтар.
18.15 Третий тайм. 18.25 Новости.
18.50 Пока жива память. 18.55 "Жас

±лан". 19.30 Бірінші студия. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 53:63. 21.00 Но-
вости. 21.30 Пока жива память. 21.35
"Смерть шпионам. Ударная волна".
22.35 "Флеминг". 0.20 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "М±рагер". 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Біз біргеміз. 13.35 Той жыры. 14.00
Новости. 14.10 "Вангелия". 15.15
"М±рагер". 16.35 Kaznet. 17.00 Так-
си. 17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар. 20.30

"20:30". 21.00 "Вангелия". 22.00 "Фе-
риха". 23.00 Sky-studio. 23.50 Жа-
њалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Миссия
Х". 9.35 TED: Идеи, достойные рас-
пространения. 10.05 Саѓыныш сазы.
10.35 Атакєсіп. 11.00 "Эврика". 11.30
"Кемел кењістік". 12.05 "М. Фриман:
уаќыт пен кењістікке саяхат". 13.05
Онлайн Астана. 15.00 "Крэнфордќа
оралу". 16.00 "Лидер XXI века". 17.30
"‡кілі домбыра". 18.05 "М. Фриман:
уаќыт пен кењістікке саяхат". 19.50

Ќылќалам. 20.40 Семь муз. 21.00 Ка-
захстан в письмах. 21.20 "Танцую-
щий мир". 22.00 Онлайн Астана.
22.50 Концерт. 0.30 ¤мір. Театр.
Кино.

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Салем ВОХ.
16.30 "Ѓарыштан келген ѓашыѓым".
17.40 "З±лым ќыз". 19.00 "Деффчон-
ки". 19.30 "Сашатаня". 20.00 Однаж-
ды в России. 20.30 Ревю. 21.00 "Уни-

16 наурыз16 наурыз16 наурыз16 наурыз16 наурыз,,,,,
 д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі

лыќтар. 17.15 Кμзќарас. 17.45 100
бизнес-историй. 18.00 Новости.
18.15 "Ѓашыќ ж‰рек". 19.00 Біздіњ ‰й.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Моя исто-
рия войны. 21.00 Новости. 21.30
"Дворец Абдин". 22.15 "След". 23.00
Біздіњ ‰й. 23.45 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 М.с. 9.55, 11.25, 12.55,
13.45, 15.55, 16.55, 19.25, 21.35
Телемаркет. 10.00 Новости. 10.30
"Ночные ласточки". 11.30 Первая
студия. 12.00 "Финес пен Ферб".
12.30 Данышпан ќарѓа. 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.30 Новости. 13.45
Пока жива память. 14.00 К.ф.
"Біздіњ с‰йікті дєрігер". 16.00 "Муш-
кетеры". 17.00 Магия природы.
17.30 М.ф. 17.45 Мєњгілік рух. 17.50
Жањалыќтар. 18.10 Регион/10. 18.25
Новости. 18.50 Пока жива память.
18.55 "Жас ±лан". 19.30 Бірінші
студия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Сап т‰зе! 21.00 Новости. 21.30
Пока жива память. 21.35 "Ночные
ласточки". 23.00 "Парыз". 0.20 Жа-
њалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.05 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "М±рагер". 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Д.ф. "Сырты б‰тін...". 14.00 Новости.
14.10 "Вангелия". 15.15 "М±рагер".
16.35 Д‰ние жарыќ. 17.00 Такси.
17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
21.00 "Вангелия". 22.00 "Фериха".
23.00 Репортер представляет. 23.20
Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Миссия
Х". 9.40 TED. Идеи, достойные рас-
пространения. 10.05 "Ѓасырлар пер-
несі". 10.35 Кітапхана. 11.05 Реаль-
ная наука. 11.30 "Кемел кењістік".
12.05 "М.Фриман: уаќыт пен кењіс-
тікке саяхат". 13.05 Онлайн Астана.
14.05 ¤мір. Театр. Кино. 15.00 "Крэн-
фордќа оралу". 16.30 Таѓдырлы хат-
тар. 17.00 Идеи, достойные распро-
странения. 17.30 "Эйнштейн ізімен".
18.05 "М.Фриман: уаќыт пен кењісті-
кке саяхат". 19.00 TED: Таратуѓа

т±рарлыќ идеялар. 19.50 Тарих ай-
насы: ањыз бен аќиќат. 21.30 Музей
звуков. 22.00 Онлайн Астана. 22.50
Концерт. 0.00 "Крэнфордќа оралу".

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Салем ВОХ.
16.30 "Ѓарыштан келген ѓашыѓым".
17.40 "З±лым ќыз". 19.00 "Деффчон-
ки". 19.30 "Сашатаня". 20.00 Однаж-
ды в России. 20.30 Ревю. 21.00 "Уни-
вер". 22.00 "Интерны". 22.30 Ревю.
23.00 Кμњілді таспа. 23.30 Жасырын
камера. 0.00 Х.ф. "Карантин 2: тер-
минал".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Домашний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Айна online. 15.00 "Гадалка". 16.00
"Виктория". 17.00 ВООМ! 18.00
"Арам аќша. Адал махаббат". 19.00
Айна online. 19.30 Моя история.

А.Азимбаева. 20.00 7 NEWS. 21.00
Мои прекрасные. 23.00 Ќорќыныш
факторы. 0.00 "Демоны да Винчи".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 10.00 "Папаши". 11.00 "Сча-
стливы вместе". 12.00 Мультсериа-
лы. 15.00 "Городские легенды". 16.00
"Счастливы вместе". 19.00 "Кухня".
20.00 Информбюро. 21.00 "‡мітіњді
‰збе". 22.00 "Сен келерсіњ 2". 23.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Бэтмен и Ро-
бин". 3.00 Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Гос-
пожа горничная". 14.00 Винтаж. 14.30
Baby ГИД. 15.00 "Выхожу тебя ис-
кать". 16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.
17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Г.Дєу-
кенованыњ єн кеші. 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 Ќылмыстыќ іс №. 20.00
РТН. 20.30 Джиперы. 21.00 "Госпо-
жа горничная". 22.00 РТН. 22.30 В
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7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Миссия
Х". 10.05 Саѓыныш сазы. 10.35 Ќыл-
ќалам. 11.00 Легенды и мифы Опер-
ного. 11.30 "Кемел кењістік". 12.05
"М.Фриман: уаќыт пен кењістікке сая-
хат". 13.05 Онлайн Астана. 14.05
Н±рлы Отау. 15.00 "Крэнфордќа ора-
лу". 16.00 Научная нефантастика.
16.25 Культурный код. 17.30 "‡кілі
домбыра". 18.05 "М. Фриман: уаќыт
пен кењістікке саяхат". 19.30 Б‰гінгі

ѓылым. 21.40 Археология. Бабалар
м±расы. 22.00 Онлайн Астана. 22.50
Балет. 0.00 "Крэнфордќа оралу".

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Салем ВОХ.
16.30 "Ѓарыштан келген ѓашыѓым".
17.40 "З±лым ќыз". 19.00 "Деффчон-
ки". 19.30 "Сашатаня". 20.00 Однаж-
ды в России. 20.30 Ревю. 21.00 "Уни-

вер". 22.00 "Интерны". 22.30 Ревю.
23.00 Кμњілді таспа. 23.30 Жасырын
камера. 0.00 Х.ф. "Карантин".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым домом!
10.00 О самом главном. 11.00 Домаш-
ний ресторан. 12.00 Баспана бабы.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 "Гадалка". 16.00 "Викто-
рия". 17.00 Икона стиля. 18.00 "Арам
аќша. Адал махаббат". 19.00 Айна
online. 19.30 Моя история. Е.Кокеев.
20.00 7 NEWS. 21.00 Х.ф. "Следова-
тель Протасов". 23.00 Ќорќыныш фак-
торы. 0.00 "Демоны да Винчи".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен келерсіњ
2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00 Алдар-
аспан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
10.00 Т.с. "Папаши". 11.00 "Счастли-
вы вместе". 12.00 Мультсериалы.
15.00 "Городские легенды". 16.00
"Счастливы вместе". 19.00 "Кухня".
20.00 Информбюро. 21.00 "‡мітіњді
‰збе". 22.00 "Сен келерсіњ 2". 23.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Большое путе-
шествие". 3.00 Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30 М.ф.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 Т.с. "Госпо-
жа горничная". 14.00 Дело №. 14.10

Солнечная кухня. 14.40 Стиль жиз-
ни. 15.00 Т.с. "Выхожу тебя искать".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Концерт
Б.Исаева. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Ќоѓам жєне єйел. 20.00 РТН. 20.30
Винтаж. 21.10 "Госпожа горничная".
22.00 РТН. 22.30 Группа здоровья.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Варень-
ка. И в горе, и в радости". 12.00 "Ду
ќол шоколад". 12.55 Жањалыќтар.
13.00 Лучший город.KZ. 13.10 Ашы-
ѓын айтќанда. 14.00 П@утina+. 14.50
112. 15.00 "Департамент". 16.40 Да-
вай поженимся. 17.45 "Плюс лю-
бовь". 18.50 Пусть говорят. 20.00
Новости. 20.40 "С‰йген жар". 21.40
Жањалыќтар. 22.20 "Джодха жєне
Акбар". 23.20 П@утina. 23.45 Луч-
ший город.KZ. 23.55 "Орлова и Алек-
сандров".

6.30 "Япыр-ай". 7.15 "Жанќияр
патшайым". 8.00 Жањалыќтар. 8.30
"Ќайран заман. Жалѓасы". 9.35 Оњай
олжа. 10.10 "Хуторянин". 12.00 Но-
вости. 12.40 Главная редакция. 13.15
"Лесник". 15.15 Не ври мне. 16.15
"Махаббат м±њы". 17.45 "М±здан
суыќ, оттан ыстыќ". 18.45 КТК ќоржы-
нынан. 19.45 Оњай олжа. 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Ди-
агноз. 22.15 "Легальный допинг". 0.05
"Лесник".

ладу с природой. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Варень-
ка. И в горе, и в радости". 12.00 "Ду
ќол шоколад". 12.55 Жањалыќтар.
13.00 Лучший город.KZ. 13.10 Ашы-
ѓын айтќанда. 14.00 П@утina+. 14.50
112. 15.00 "Департамент". 16.40 Да-
вай поженимся. 17.45 "Плюс лю-
бовь". 18.50 Пусть говорят. 20.00
Новости. 20.40 "С‰йген жар". 21.40
Жањалыќтар. 22.20 "Джодха жєне
Акбар". 23.20 П@утina. 23.45 Луч-
ший город.KZ. 23.55 "Орлова и Алек-
сандров".

6.30 "Япыр-ай". 8.00 Жањалыќтар.
8.30 "Ќайран заман. Жалѓасы". 9.35
Оњай олжа. 10.10 "Легальный до-
пинг". 12.00 Новости. 12.40 Диагноз.
13.15 "Лесник". 14.15 Семейные дра-
мы. 15.15 Не ври мне. 16.15 "Махаб-
бат м±њы". 17.45 "М±здан суыќ, от-
тан ыстыќ". 18.45 КТК ќоржынынан.
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Черный квадрат. 22.15 "Ле-
гальный допинг". 0.05 "Лесник".

6.00 9.00 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 7.00 Т.с. "Сен ке-
лерсіњ 2". 8.00 Т.с. "‡мітіњді ‰збе".
9.00 М.ф. "Ветер крепчает". 11.30 Т.с.
"Мажор". 12.30 Мультсериалы. 14.30
Х.ф. "Астерикс и Обеликс в Брита-
нии". 17.00 Т.с. "Счастливы вместе".
19.00 Т.с. "Кухня". 20.00 Информбю-
ро. 21.00 "‡мітіњді ‰збе". 22.00 "Сен
келерсіњ 2". 23.00 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "15
минут славы". 3.00 Концерт.

7.00 Разбудильник. 12.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 Неизведанный Казах-
стан. 13.30 Территория происше-
ствий. 14.00 Д.с. "В поисках исти-
ны". 15.00 Фестиваль современной
этнической музыки. 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 Б.Исмаиловтыњ сєн
‰лгілері. 19.00 Жањалыќтар. 19.30 По
диким местам. 20.00 РТН. 20.30 Дело
№. 20.50 Торговый дом. 21.10 В ладу
с природой. 21.30 По следам музей-
ных невидимок. 22.00 РТН. 22.30
Baby ГИД. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00

Территория происшествий.

7.00 Доброе утро. 11.00 Т.с. "Ва-
ренька. И в горе, и в радости". 12.00
"Ду ќол шоколад". 12.55 Жањалыќтар.
13.00 Лучший город.KZ. 13.10 Ашы-
ѓын айтќанда. 14.00 П@утina+. 14.50
112. 15.00 Т.с. "Департамент". 16.40
Давай поженимся. 17.45 Т.с. "Плюс
любовь". 18.50 Пусть говорят. 20.00
Новости. 20.40 "С‰йген жар". 21.40
Жањалыќтар. 22.20 Т.х. "Джодха жєне
Акбар". 23.20 П@утina. 23.45 Луч-
ший город.KZ. 23.55 Т.с. "Орлова и
Александров".

6.25 "Япыр-ай". 7.10 Ж‰рекжар-
ды. 7.45 "Ќайран заман. Жалѓасы".
9.00 Базар жоќ алањы. 10.00 Х.ф. "Она
сказала "да". 12.00 Х.ф. "Люблю, по-
тому что люблю". 14.00 Другая прав-
да. 15.00 Портрет недели. 16.05 Слу-
ги народа. 16.50 "Махаббат м±њы".
17.45 "М±здан суыќ, оттан ыстыќ".
18.40 КТК ќоржынынан. 19.45 Оњай
олжа. 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Но-
вости. 21.40 Главная редакция. 22.15
"Легальный допинг". 0.05 "Лесник".

НТК

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТАСТАНА



20 наурыз20 наурыз20 наурыз20 наурыз20 наурыз, ж±ма, ж±ма, ж±ма, ж±ма, ж±ма

21 наурыз21 наурыз21 наурыз21 наурыз21 наурыз, сенбі, сенбі, сенбі, сенбі, сенбі

7.00 Концерт. 8.40 Агробизнес.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 М.ф. 10.15
Єзіл єлемі. 11.35 Жыл иесі - ќой.
12.00 Наурыз - н±рлы жол. 14.05
Арнайы жоба. 14.30 Поэзия єлемі.
15.05 Концерт. 16.50 Замана
б±лб±лдары. 17.30 Жањалыќтар.
17.50 Наурыздаѓы ќарбалас. 18.50
Концерт М. Беспаева. 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Сенбілік кездесу. 22.30
К.ф. "Елбасы жолы: тыѓырыќтан жол
тапќан". 0.15 Жањалыќтар.

7.00 Концерт. 8.30 К.ф. "Ќ±раќ
кμрпе". 10.00 Продвопрос. 10.20
М.ф. 11.45 Х.ф. "Ирония любви".
13.40 Орталыќ хабар. 14.40 Ж±лдыз-
ды дода. 16.10 Концерт. 17.30 Бокс.
"Астана Арланс" - "Баку файерс".
19.30 Бенефис-шоу. 21.00 Жеті к‰н.
22.00 Наурыздаѓы хикая. 22.30 Х.ф.
"Охота за призраком". 0.15 К.ф.

10

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.55 Айтуѓа оњай. 11.40 "Же-
дел жєрдем". 12.30 Жањалыќтар.
12.50 Индустрияландыру: ±лттыќ
μндіріс. 13.10 Кμкпар. 13.55 Сμнбес
сєуле. 14.30 М.х. 15.05 Єйел баќы-
ты. 16.10 "Келін". 17.00 Жан жылуы.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 Меніњ Ќазаќстаным. 18.40
Д.ф. "Ѓасырлар ‰ні". 19.10 Иман ай-
насы. 19.35 "Жедел жєрдем". 20.30
Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай...
21.50 Шын ж‰ректен. 22.45 "Келін".
23.30 Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев.
0.00 Жањалыќтар. 0.55 К.ф. "Біздіњ
с‰йікті дєрігер".

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 "Єр ‰йдіњ сыры бас-
ќа". 11.45 Магия кухни. 12.15 "Дво-
рец Абдин". 13.00 Жањалыќтар.
13.15 "Страх в твоем доме". 14.00
"Долгий путь домой". 15.00 Новости.
15.15 "Єр ‰йдіњ сыры басќа". 15.45

"Жауж‰рек мыњ бала".

8.00 Жањалыќтар. 8.30 Мєњгілік
рух. 8.40 Д.ф. "Кμктеммен ќауышу".
9.00 Новости. 9.30 Пока жива па-
мять. 9.35 К.ф. "Адамѓа ілтифат".
11.00 Армысыњ, єз-Наурыз! 13.00
А.Бекс±лтанныњ шыѓармашылыќ
кеші. 14.00 Третий тайм. 14.25 Д.с.
"Паула". 14.55 Пока жива память.
15.00 Концерт. 15.30, 17.55, 18.25
Телемаркет. 15.35 "¤ркениет тари-
хы". 16.25 М.с. 17.00 Т.с. "Клятва
отца". 18.00 Алдаспан. 18.30 "Атлан-
тида". 19.00 Армысыњ, єз-Наурыз!
21.00 Арќа-аќпарат. 21.30 К.ф.
"Жауж‰рек мыњ бала".

8.00 Єн шашу. 8.55 Такси. 9.10
Суперпапа. 9.50 Концерт. 11.05
Д‰ние жарыќ. 11.30 "Ќыз ѓ±мыры".
12.55 Айтыс. 15.00 К.ф. "Біржан сал".

17.35 Сделка. 18.05 Наурыз. 18.30
"Ќыз ѓ±мыры". 20.05 Ел аузында.
20.30 "20:30". 21.20 Sky-studio. 22.10
Концерт. 23.25 Х.ф. "РОМКОМ. Хо-
лостякам тут не место".

7.05 "Отырар сазы" оркестрініњ
шыѓармашылыѓы. 8.40 Там, где горы
белые. 10.55 Золотая середина.
12.00 Єдебиет єлемі. 13.00 Р. Стам-
ѓазиевтіњ шыѓармашылыќ кеші. 14.10
Т.х. "Алдар Кμсе". 16.00 XXI ѓасыр
кμшбасшысы. 17.30 Арнайы жоба.
19.00 Х.ф. "Очи черные". 21.10 Кон-
церт. 22.05 К.ф. "Махаббат бекеті".

8.20 М.х. 9.30 М.ф. "Барби: при-
ключения Русалочки". 11.00 М.ф.
12.30 К‰лкі базар. 12.50 Тематик-
шоу. 13.50 М.х. 16.00 Х.ф. "Я, сно-
ва я и Ирэн". 18.00 К‰лкі базар. 18.25
Жасырын камера. 19.30 Караоке-кил-

лер. 20.30 Х.ф. "Пираты Карибского
моря: проклятие черной жемчужи-
ны". 23.30 Х.ф. "Бобер".

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 Орел
и решка. 10.00 Моя история. 10.30
Я шопоголик. 11.00 СвиДЕТИли.
11.30 Страсти у плиты. 12.00 К.ф.
"Тосын баќ". 15.00 Х.ф. "Караси".
17.00 Экстрасенсы против ученых.
18.00 Жанкештілер жарысы. 19.00
Айна online. 20.00 Х.ф. "Келинка".
22.00 Моя история. Н.Адамбаев.
22.40 К.ф. "Бозбала мен бойжеткен".
0.00 Х.ф. "Веселые ребята".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00
Мультсериалы. 9.00 Х.ф. "Знаком-
ство с родителями". 11.30 "Дом ре-
цептов". 12.00 "Налегке". 12.30
"Ж±лдызды шањыраќ". 13.00 Алдар-
аспан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

22 наурыз22 наурыз22 наурыз22 наурыз22 наурыз,,,,,
жексенбіжексенбіжексенбіжексенбіжексенбі

8.00 Концерт. 9.00 Б‰гін жексенбі.
10.30 Жыл иесі - ќой. 11.00 Ќош
келдіњ, Наурыз! 16.10 Баламен бет-
пе-бет. 16.25 М.ф. 16.45 К.ф. "Елба-
сы жолы: тыѓырыќтан жол тапќан".
18.45 Єзіл єлемі. 20.00 Апта. 21.05
Д. Тањатаровтыњ шыѓармашылыќ
кеші. 23.05 К.ф. "Кμшпенділер". 1.00
Кμкпар.

7.00 Концерт. 8.30 Єсем єуен.
9.00 Жеті к‰н. 10.00 Концерт. 11.50
Х.ф. "По семейным обстоятель-
ствам". 14.00 Бенефис-шоу. 15.30
Т.Асардыњ єн кеші. 17.50 Ќазаќ
аруы-2015. 19.50 Ќызыќtime. 21.00
Жеті к‰н. 22.00 Наурыз - кμктем.

23.40 Х.ф. "Красавица и чудови-
ще". 1.40 К.ф. "Меніњ кінєлі періш-
тем".

8.00 Концерт. 9.25 Мєњгілік рух.
9.30 Д.ф. "Жан±я". 10.00 Наурыз
н±ры! 10.10 Концерт. 11.40 Даму
діњгектері. 11.55 Пока жива память.
12.00 Наурыз н±ры! 12.10 Сєттілікке
1001 ќадам. 12.20 Концерт. 13.40
Д.ф. "Аќ босаѓа". 14.00 Наурыз н±ры!
14.10 Армысыњ, єз-Наурыз! 16.15,
19.25 Телемаркет. 16.20 Д.ф. "Ас-
пани ќ±т". 17.00 "Клятва отца". 17.55
Мєњгілік рух. 18.10 "Атлантида".
19.30 Волшебный фонарь. 20.00 На-
урыз н±ры! 20.25 Пока жива память.
20.30 Бойт±мар. 21.00 Арќа-аќпарат.
21.30 Д.ф. "Жаушу". 22.00 Наурыз
н±ры! 22.15 К.ф. "Кμшпенділер".

8.00 Х.ф. "Ангел в тюбетейке".
9.45 "Сырты б‰тін...". 10.10 Концерт.
11.20 "Ќыз ѓ±мыры". 12.40 Айтыс.
13.50 Х.ф. "Жених напрокат". 15.45
Концерт. 17.00 Народное лото. 17.20
Єн мен єзіл. 18.10 Бай бол. 18.30
"Ќыз ѓ±мыры". 20.05 Той жыры. 20.30
"20:30". 21.20 Х.ф. "Коктейль". 0.15
"¦мытылмас".

7.00 Х.ф. "Шок и Шер". 8.35 Кон-
церт. 10.30 ‡кілі домбыра. 11.00
Ѓасырлар пернесі. 12.05 Джаз ран-
деву. 14.10 Т.х. "Алдар Кμсе". 16.00
Лидер XXI века. 17.00 Концерт. 19.00
К.ф. "Меніњ атым Ќожа". 20.30 Кон-
церт А.Жорабаевой. 22.30 ¤мір. Те-
атр. Кино. 23.00 К.ф. "Жер±йыќ".

9.00 М.ф. "Заколдованный маль-
чик". 10.10 М.ф. "Корпорация мон-
стров". 12.00 Х.ф. "Пираты Карибс-
кого моря: проклятие черной жем-
чужины". 15.00 М.х. 15.20 К‰лкі ба-
зар. 15.45 Ењ к‰лкілі єртістер. 16.40
К.ф. "Асыл жарым". 19.30 Караоке-
киллер. 20.30 Х.ф. "Пираты Карибс-
кого моря: сундук мертвеца". 23.30
Х.ф."Отпетые мошенники".

08.00 Шебербек аѓай. 8.45 М.с.
10.10 Х.ф. "Моя ужасная няня". 12.00
Айна онлайн. 12.45 К.ф. "Сезім сер-
гелдењі". 15.00 Х.ф. "Веселые ребя-
та". 17.00 ВООМ! 18.00 Жанкешті-
лер жарысы. 19.00 Концерт. 20.30
Кім білген. 21.00 Один в один-2. 0.00
Х.ф. "Невероятный Халк".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-

сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00
Мультсериалы. 9.00 Х.ф. "Знаком-
ство с Факерами 2". 11.00 "Дом ре-
цептов". 11.30 "Сєт сапар". 12.00
"Ж±лдызды шањыраќ". 12.30 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі. 15.00
М.ф. "Замбезия". 17.00 М.ф. "Шрэк".
19.00 М.ф. "Шрэк 2". 21.00 Концерт
театра "Шаншар". 00.00 Х.ф. "Супер
8". 2.00 Х.ф. "Доброе утро". 4.00 Кон-
церт.

7.00 М.ф. 9.00 Торговый дом. 9.30
М.с. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 Киноклуб. 11.30 Сол-
нечная кухня. 12.00 ПроАгро. 12.30
РТН Подробности. 13.20 Винтаж. 14.00
Хит-парад. 15.00 Ќоѓам жєне єйел.
15.30 "Ќоњыр" шыѓармашылыќ кеші.
17.00 "Выхожу тебя искать". 20.30 Тет-
а-тет. 21.00 В поисках истины. 22.00
По диким местам. 23.00 Моя правда.
0.00 50 хитов Е. Шакеева.

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНА

Сєтті сауда. 16.15 ¦лт саулыѓы.
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Бармысыњ,
бауырым? 18.00 Новости. 18.15
"Ѓашыќ ж‰рек". 19.00 Орталыќ ха-
бар. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Силь-
ные духом. 21.00 Новости. 21.30
Х.ф. "Воины Зу". 23.30 К.ф. "Бір
буын". 1.00 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 М.с. 9.55, 11.25, 12.55,
13.45, 15.55, 16.55, 19.25, 21.35
Телемаркет. 10.00 Новости. 10.30
"Смерть шпионам. Ударная волна".
11.30 Первая студия. 12.00 "Финес
пен Ферб". 12.30 Данышпан ќарѓа.
13.00 Жањалыќтар. 13.30 Новости.
13.45 Пока жива память. 14.00 К.ф.
"Ою-μрнек ќ±пиясы". 16.00 "Мушке-
теры". 17.00 Магия природы. 17.30
М.ф. 17.35 Мєњгілік рух. 17.50 Жа-
њалыќтар. 18.15 Алдаспан. 18.25
Новости. 18.50 Пока жива память.
18.55 "Тренер". 19.30 Бірінші студия.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Ќазаќстан
2050. 21.00 Новости. 21.30 Пока
жива память. 21.35 "Смерть шпио-
нам. Ударная волна". 23.00 Теле-

триптих "00.00". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "М±рагер". 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Sky-studio. 14.00 Новости. 14.10 "Ван-
гелия". 15.15 "М±рагер". 16.35 Д.ф.
"Сырты б‰тін...". 17.00 Такси. 17.30
"Фериха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"Вангелия". 22.00 "Фериха". 23.00 Ел
аузында. 23.25 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Миссия
Х". 9.35 TED: Идеи, достойные рас-
пространения. 10.05 Ѓасырлар пер-
несі. 10.35 "Эйнштейн ізімен". 11.30
"Кемел кењістік". 12.00 "М. Фриман:
уаќыт пен кењістікке саяхат". 13.05
Онлайн Астана. 15.00 Алты жасар
Алпамыс. 16.20 Таѓдырластар. 17.30
Бір сєт. 18.05 "М. Фриман: уаќыт пен
кењістікке саяхат". 19.50 Тарих ай-
насы: ањыз бен аќиќат. 21.40 Лите-

ратурный клуб. 22.00 Онлайн Аста-
на. 22.50 "Отырар сазы" оркестрініњ
шыѓармашылыѓы.

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Салем ВОХ.
16.30 "Ѓарыштан келген ѓашыѓым".
17.40 "З±лым ќыз". 19.00 "Деффчон-
ки". 19.30 "Сашатаня". 20.00 Однаж-
ды в России. 20.30 Ревю. 21.00 "Уни-
вер". 22.00 "Интерны". 22.30 Ревю.
23.00 Кμњілді таспа. 23.30 Жасырын
камера. 0.00 Х.ф. "Я, снова я и
Ирэн".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Домашний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Айна online. 15.00 "Гадалка". 16.00
"Виктория". 17.00 Измайловский
парк. 18.00 "Арам аќша. Адал ма-
хаббат". 19.30 KZландия. 20.00 7

NEWS. 21.00 Здравствуйте, я ваша
пятница! 23.00 Ќорќыныш факторы.
0.00 "Демоны да Винчи".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 10.00 "Папаши". 11.00 "Сча-
стливы вместе". 12.00 Мультсериа-
лы. 15.00 "Городские легенды". 16.00
"Счастливы вместе". 19.00 "Кухня".
20.00 Информбюро. 21.00 "‡мітіњді
‰збе". 22.00 "Сен келерсіњ 2". 23.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Знакомство с
родителями". 3.00 Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Гос-
пожа горничная". 14.00 В ладу с при-
родой. 14.25 Торговый дом. 14.45
Киноклуб. 15.00 Т.с. "Цезарь". 16.00
Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 Е.Ќ±дайберге-
новтыњ єн кеші. 19.00 Жањалыќтар.
19.30 По диким местам. 20.00 РТН.

НТК

14.00 "Кухня". 19.00 М.ф. "Шрэк".
21.00 Фильм-концерт с участием Кай-
рата Нуртаса. 23.00 Х.ф. "Знаком-
ство с Факерами 2". 1.00 Х.ф. "Афе-
ристы". 3.00 Концерт.

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 М.с. 10.20 Неизведанный
Казахстан. 10.50 Группа здоровья.
11.10 В поисках истины. 12.00 Лица
неизвестности. 12.30 Д.ф. "Неизвес-
тная версия". 14.00 Концерт. 16.00
ПроАгро. 16.30 Ќоѓам жєне єйел.
17.00 Джиперы. 17.30 Ж±лдыз-топ.
18.30 "Ќазаќстан байтаќ μлке". 19.00
Ќылмыстыќ №. 19.30 Baby ГИД.
20.00 РТН Подробности. 20.50 Вин-
таж. 21.30 Солнечная кухня. 22.00
По следам музейных невидимок.
22.30 Ќ. Н±ртас пен С. Исабаев. 0.00
Панорама недели.

6.00 К.ф. "Джентльмен". 7.30
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20.30 Группа здоровья. 21.00 "Гос-
пожа горничная". 22.00 РТН. 22.30
Солнечная кухня. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.00 "Ду ќол шоколад".
12.55 Ж±ма уаѓызы. 13.10 Ашыѓын
айтќанда. 14.00 П@утina+. 14.50 112.
15.00 "Департамент". 16.40 Жди меня.
17.45 "Плюс любовь". 18.50 Поле
чудес. 20.00 Новости. 20.40 "С‰йген
жар". 21.40 Жањалыќтар. 22.20
"Джодха жєне Акбар". 23.20 П@утina.
23.45 Танцуй!

06.05 "Япыр-ай". 7.00 Жањалыќ-
тар. 7.25 "Ќайран заман. Жалѓасы".
8.30 КТК ќоржынынан. 10.10 Х.ф. "Слу-
чайный попутчик". 12.00 Новости.
12.40 Наша правда. 13.40 "Лесник".
14.40 Семейные драмы. 15.40 Не ври
мне. 16.35 "Махаббат м±њы". 17.15
"Карадайы". 19.45 Ж±лдызды аќиќат.
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Наша правда. 22.40 Х.ф. "При-
мета на счастье". 0.50 Обзор матчей
Лиги Европы УЕФА.

Ќылмыстыќ іс №. 8.00 Тањѓы пошта.
8.30 П@утina. 8.50 Жањалыќтар. 9.00
Новости. 9.10 Смак. 9.45 Х.ф. "Я тебя
никогда не забуду". 11.35 Фабрика
грез. 12.05 "Ду ќол шоколад". 13.00
101 кењес. 13.25 Караоке такси. 14.00
П@утina+. 14.45 Кто хочет стать мил-
лионером? 15.50 Т.с. "Счастливый
шанс". 20.00 Новости. 20.30 Лучший
город.KZ. 21.30 Кешкi кездесу. 22.50
Жањалыќтар. 23.10 Тiлшi т‰йiнi. 23.35
Жањалыќтар. 23.55 Т.с. "Следствен-
ный комитет. "Россия для русских?".

7.05 Х.ф. "Бег иноходца". 8.25
Ж‰рекжарды. 9.00 Шаншар. 9.45
Юрмала-2013. 11.30 Бюджетный ре-
монт. 12.00 Новости. 12.40 Наша
правда. 13.35 Звездная жизнь. 14.35
Путь на Олимп. 15.10 Табыс кілті.
15.40 Ж±лдызды аќиќат. 16.20 КТК
ќоржынынан. 17.50 "С±лу бойжеткен"
мюзиклі. 19.35 "Карадайы". 21.00
Другая правда. 22.00 Х.ф. "Канику-
лы строгого режима". 0.00 Той
BestStar.

6.00 Жањалыќтар. 6.20 Тiлшi
т‰йiнi. 6.45 Жањалыќтар. 7.00 "Джен-
тльмен". 8.35 Жањалыќтар. 8.45 Вос-
кресные беседы. 9.00 Новости. 9.10
Здоровье. 10.10 "Казлото". 10.45 Луч-
ший город.KZ. 11.55 "Ду ќол шоко-
лад". 12.45 101 кењес. 13.10 Караоке
такси. 13.45 Кешкi кездесу. 14.55 Уга-
дай мелодию. 15.30 Добрый вечер,
Казхахстан! 16.40 Т.с. "Любовь без
лишних слов". 21.00 Аналитика. 22.00
П@утina+. 23.05 Точь-в-точь.

7.35 М.с. 8.00 КТК ќоржынынан.
9.00 Табыс кілті. 9.35 Бюджетный
ремонт. 10.10 Звездная жизнь. 11.10
Х.ф. "Кукушечка". 15.00 Дорога до-
мой. 15.15 "С±лу бойжеткен". 17.00
Той BestStar. 18.25 Шаншарѓа 20
жыл. 21.00 Портрет недели. 22.00
Слуги народа. 22.50 Базар жоќ
алањы. 0.00 Х.ф. "Выбор моей ма-
мочки".

вер". 22.00 "Интерны". 22.30 Ревю.
23.00 Кμњілді таспа. 23.30 Жасырын
камера. 0.00 Х.ф. "Специальное за-
дание".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Домашний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Айна online. 15.00 "Гадалка". 16.00

"Виктория". 17.00 СвиДЕТИли. 17.30
Страсти у плиты. 18.00 "Арам аќша.
Адал махаббат". 19.00 Айна online.
19.30 Моя история. О. Шишигина.
20.00 7 NEWS. 21.00 Человек-неви-
димка. 23.00 Ќорќыныш факторы. 0.00
"Демоны да Винчи".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен келерсіњ
2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00 Алдар-
аспан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.

10.00 "Папаши". 11.00 "Счастливы
вместе". 12.00 Мультсериалы. 15.00
"Городские легенды". 16.00 "Счаст-
ливы вместе". 19.00 "Кухня". 20.00
Информбюро. 21.00 "‡мітіњді ‰збе".
22.00 "Сен келерсіњ 2". 23.00 Ал-
дараспан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
1.00 Х.ф. "Бэтмен навсегда". 3.00
Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.

9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Гос-
пожа горничная". 14.00 Группа здо-
ровья. 14.25 Ќылмыстыќ іс №. 14.35
Профессиональный разговор. 15.00
"Выхожу тебя искать". 16.00 Жања-
лыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 Концерт. 19.00 Жања-
лыќтар. 19.30 "Ќазаќстан байтаќ
μлке". 20.00 РТН. 20.30 ПроАгро.
21.00 "Госпожа горничная". 22.00
РТН. 22.30 Тет-а-тет. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Варень-
ка. И в горе, и в радости". 12.00 "Ду
ќол шоколад". 12.55 Жањалыќтар.
13.00 Лучший город.KZ. 13.10 Ашы-
ѓын айтќанда. 14.00 П@утina+. 14.50
112. 15.00 "Департамент". 16.40 Да-
вай поженимся. 17.45 "Плюс любовь".
18.50 Пусть говорят. 20.00 Новости.
20.40 "С‰йген жар". 21.40 Жањалыќ-
тар. 22.20 "Джодха жєне Акбар". 23.20
П@утina. 23.45 Лучший город.KZ.

23.55 "Орлова и Александров".

6.05 "Япыр-ай". 7.00 Жањалыќтар.
7.25 "Ќайран заман. Жалѓасы". 8.30
КТК ќоржынынан. 10.10 "Легальный
допинг". 12.00 Новости. 12.40 Черный
квадрат. 13.15 "Лесник". 14.15 Семей-
ные драмы. 15.15 Не ври мне. 16.15
"Махаббат м±њы". 17.45 "М±здан суыќ,
оттан ыстыќ". 18.45 КТК ќоржынынан.
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Наша правда. 22.40 "Легальный
допинг". 0.35 "Лесник".
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АСТАНА. ЌазАќпарат –
АЌШ-тыњ танымал
"Forbes"  іскерлік журналы
2015 жылы наурыздаѓы
маѓл±маттар бойынша
єлемніњ ењ бай адамдары-
ныњ тізімін жасаѓан.

Рейтингке ќазаќстан-
дыќтардыњ ішінде бес аза-
мат – Болат ¤тем±ратов,
Єлижан Ибрагимов, Тимур
мен Динара Ќ±лыбаевтар,
Владимир Ким кіріп отыр.

Ењ бай ќазаќстандыќ
деп ЌР Теннис федера-
циясыныњ президенті,

Тізімдегі ењ бай бес ќазаќстандыќ
кєсіпкер Болат ¤тем±ратов
танылды. 57 жастаѓы
кєсіпкердіњ байлыѓы шама-
мен 2,6 млрд. долларѓа
тењ. Былтыр оныњ ќаража-
ты 2,2 млрд. долларѓа тењ
болатын. Жалпы тізімде
¤тем±ратов 714-орында
т±р. ¤тем±ратовтыњ ењ
бірінші ірі жобасы – "АТФ
Банк" компаниясы болды.
Оны кєсіпкер Италияныњ
"UniCredit" компаниясына
сатып, мол табыс тапты.
Кейін микронесиелер бе-
ретін "Kassa Nova"  мен

кєсіпкерлерге ќызмет
істейтін  "ForteBank" банк-
терін ашты. Былтыр мил-
лиардер "Сам±рыќ-Ќазы-
на" ќорынан Темірбанк
жєне Альянсбанк банкта-
рыныњ белгілі кμлемдегі
акцияларын сатып алѓан
болатын. Сонымен ќатар
Болат ¤тем±ратовтыњ иелі-
гінде Ќазаќстанда жєне
μзге де елдерде ќонаќ‰й-
лер желісі бар.

Ќазаќстандыќ миллиар-
дерлердіњ екінші орнын
єлемніњ ењ ірі μндіруші-

лердіњ бірі ENRC компа-
ниясыныњ акционері жє-
не "Еуразиялыќ банк" АЌ
Єлижан Ибрагимов
иеленді. Кен μндіру арќы-
лы байыѓан кєсіпкердіњ
бар байлыѓы 2,2 млрд.
долларѓа баѓаланѓан. 2014
жылы б±л кμрсеткіш 1,7
млрд. доллар шамасында
болды. Forbes тізімініњ
жалпы рейтингісінде ол
847-орында.

Ал Ќ±лыбаевтар жан-
±ясы 894-орынѓа жайѓас-
ќан. Олардыњ єрќайсысын-

да 2,1 млрд. доллардан
бар. Былтыр олардыњ бай-
лыѓы 1,8 млрд. долларѓа
баѓаланѓан болатын. Жур-
нал олардыњ ќызмет сала-
сын банк ісі деп кμрсеткен.
Динара Ќ±лыбаева Ќазаќ-
станныњ халыќ банкі компа-
ниясыныњ акционері екені
белгілі. Тимур Ќ±лыбаев
болса, Ќазаќстанныњ м±-
най-газ секторында ірі ой-
ыншылардыњ бірі. Ол Ре-
сейдіњ ењ ірі м±най-газ ком-
паниясы – "Газпром-
ныњ" директорлар кењесініњ

м‰шесі, "KAZENERGY"
ќауымдастыѓыныњ, Ќазаќ-
стан кєсіпкерлер палатасы-
ныњ Президиум басшысы
жєне Ќазаќстан бокс феде-
рациясыныњ президенті
болып табылады.

Мыс магнаты Владимир
Ким 1,8 млрд. доллармен
кμш соњын т‰йіндеді. Ол
жалпы рейтингте 1054
орында т±р. Ќазіргі уаќыт-
та В.Ким KAZ Minerals ком-
паниясыныњ (б±рынѓы
"Ќазаќмыс") мажоритарлы
акционері.



«НАУРЫЗ БАТА» БӘЙГЕСІНЕ

«Қостанай таңының» танымдық-тағылымдық, көңілашар қосымшасы

отоэтюдФ

Бүгінгі санда:
Қынамен сурет 
салу да әсемдік

12-бет

Кішкентай 
ханшайым

13-бет

Алғысымыз   
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17-бет
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Мейірбан болсын 
айналаң!

Ағарып атар таң да берсін,
Үпір-шүпір жан да берсін
Қора-қора мал да берсін,
Тіл үйірер бал да берсін,
Бақыт берсін, байлық берсін,
Не берсе де Алла берсін!

   ***
Қолыңды, кәне, жай, балам,
Мейірбан болсын айналаң.
Қашық жүрсін қайғы-мұң,
Тұнық болсын айдының!

Аман болсын аумағың, 
Мәуелі болсын бау-бағың!
Ақтан, балам, аққа жет,
Табанды бол, баққа жет!

Серікбай ОСПАНҰЛЫ.

Әз Наурыз! Жаңа жылым.
Жаңа жылым – 
  Жаңа күнім!
Барша жұртты 
     шаттандырып,
Шарықтаған көңіл бер.
Жан бітіріп табиғатқа
Тіршілікке шеру бер!

Су сіміріп, жер бусанып,
Қаулап өскен көгін бер.
Сай сылдырлап, 
  өзен тасып,
Аппақ айдын көлін бер!
Бетегесі белден болып,
Көк балауса көделері
Шабындығын шөбін бер!

Төскей толы төрт түлікке,
Қора толы төлін бер.
Алтындайын сары бидай,
Толқып өскен егін бер!
Емірентіп жердің төсін,
Астығын бер – өнім бер!

Елім өсіп, алға басып,
Өркендеудің өрін бер!
Үздік деген әлемдегі,
Отыз елдің ортасынан
Ойып тұрып орын бер!

Сұлтанбек  
БАЙДРАХМАНОВ,

зейнеткер.
Қостанай ауданы.

Өркендеудің өрін бер!



Байқауға қатысып, бақ сынаймын деген бұрымды 
арулар 54-28-42 нөміріне хабарласыңыздар.

«Ақмаңдайлым» қыз-келіншектерге арналған бетін-
де жарияланған «Бұрымды арулар» байқауының бүгінгі 
үміткері – Әлем Егізбай. Қостанай мемлекеттік уни-
верситеті психология факультетінің 3 курс студенті. 

– Мен шашымды төрт жастан бастап өсіріп келемін. 
Мектепте жүргенде анам мүлде шашымды қию ға жол 
берген емес. Оқуға кетіп бара жатқанда да «Қалаға 
барғанда, шашыңды қиып тастама, бұрымды қиюға бол-
майды, бұрымда қасиет бар» деген еді. Бірақ, мен сияқ ты 
шашы ұзын қыздардың дені қалаға келгенде қиып тастап 
жатады. Ал, мен өйте алмадым, әрі ұзын шаш өзіме 
ұнайды. Сондықтан, шашымның күтіміне де ерекше 
көңіл бөлемін. Жылына бір рет ұшын тегістеп тұра-
мын, бір жақсысы менің шашым тез өседі. Аптасына екі 
рет шаш күтіміне арналған маска жағамын, сосын өте 
қымбат сусабындарға әуес емеспін, керісінше құрамын-
да табиғи қосындылар ы бар сусабындарды пайдалануға 
тырысамын, – дейді Әлем Егізбай. 

Байқау

Қыздың көркі 
бұрымында!

Ақмаңдайлым
ҚЫЗ-КЕЛІНШЕКТЕРГЕ АРНАЛҒАН БЕТ

Қыздар!
1. Егер сүйген жігіттеріңе сүйікті жар боламын 

десеңдер, еңбекшіл болыңдар!
2. Егер ата-енеге қымбатты келін боламын 

десеңдер, еңбекшіл болыңдар!
3. Егер ертең шәкірттеріңе үлгілі ұстаз боламын 

десеңдер, еңбекшіл болыңдар!
4. Қоғамымызға адал перзент, асыл азамат 

боламын десеңдер, еңбекшіл болыңдар!
5. Болашақта келісті ана, кемеңгер әже бола-

мын десеңдер, еңбекшіл болыңдар!
6. Еңбекшіл адам – ең ардақты адам.
    Дүниедегі ең сұлу әйел – еңбекшіл әйел.
7. Қазіргі ең қымбатты қыз – еңбекшіл қыз.

(Ә.Нұршайықов).
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«Қыздың сыры - шөлдің суы сияқты,
Тереңде ғой, тереңде ғой, тереңде»

	 	 	 	 	 Қадыр	ақын

Бүгінде қыздардың 
дені қолдарына 
қынамен сурет салып 
алатынды шығарған. Бұл 
теледидардан күнделікті 
беріліп жатқан үнді 
сериалдарының әсері 
болса керек. Қолға 
қынамен сурет салу да 
бір өнер екен. Осы өнерді 
игеріп алған Әсемай 
Өмірзақова күніне 
бірнеше қызға қынамен 
қолдарына сурет 
салатынын айтады. 

Адамдар ертеден өзінің 
денесін түрлі ою өрнектермен 
безендіруді меңгерген. Қолға 
қына салу өнері көне Вави-
лонда, Ассириде, Месопотами-

де, Грецияда және өздеріңіз 
байқап жүргендей ежелгі Үн-
дістанда да кеңінен таралған 
екен. Қынамен сурет салу ол 
тек сәндіктің ғана емес, со-
нымен қатар тылсым күштер-
ден қорғайтын тұмар ретінде 
де танымал деседі. 

– Бұл өнерді құрбым-
нан үйрендім. Қазір қына-
мен сурет салудың түр-түрін 
білемін. Жалпы өзім суретті 
жақсы саламын. Бүгінгі таңда 
мейрамдар қарсаңында неме-
се жай сұлулық үшін, тіпті 
қалыңдықтар той алдында 
қолдарына сурет салдырып 
алады. Ол екі күн, үш күн 
немесе бір жеті қолда тұра-
ды. Қынаны арнайы Алматы 
қаласынан алдырамын. Кейде 
осы еңбегіммен ақша да та-
батыным бар. Суреттің қиын-
дығына қарай 700-1500 теңге, 
– дейді Әсемай. 

Өнердің 
бұл түрі «Менди» (Mehndi) деп 
аталады. Ал араб елдерінде 
жай «хна» – «Хенна» (Henna) 

деген атаумен қолданыста. 
Әдемі ою-өрнектеп салынған 
суретті бірі бояуға рұқсат 
десе, бірі боямаған дұрыс деп 
жатады. Деректерге сүйен-
сек, тұрмыс тағы әйелдің қо-
лын қынамен бояуына Құран, 
хадис және жамағатта ешбір 
тыйым жоқ. Әйелдің бұл әре-
кеті күйеуіне әдемі көріну 
болғандықтан сауапты болып 
саналады. Сондықтан, әйелдің 
қынаны сәндік үшін қолда-
нуына рұқсат. Тіпті, құп са-
налатын бірден-бір мұсылман 
әйелінің сәндік косметикасы 
деуге де болады.

Қынамен бояу тұрмыс 
құрған әйелмен қатар қыз-
дарға да рұқсат. Ал, қына-
мен нақыштап сурет салуда 

қыз-келіншек шариғат 
әдебін ұстанатын бол-
са, онда ешбір тыйым 
жоқ.

Бір ескертетіні, 
қазіргі таңда қа-
нық түс болуы үшін 
қынаға парафени-
лендиамин қоспасын 
қосып жатады. Бұл 
қоспаның әсерінен 

кейде түрлі 
аллергия лық 
аурулар тууы 
мүмкін. Сол 
себепті, мұн-
дай бояуларды 
пайдаланғанда 
осы мәселені 
де естен шығар-
маған жөн.

СУРЕТТЕ:	
Әсемай	 

Өмірзақова.	

  Қынамен  сурет  
     салу  да  әсемдік
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«Мен түріктің пәк сұлуын тәңіріме теңер ем,
Бетіндегі бір меңіне Самархан мен Бұхараны берер ем!
	 	 	 	 	 Хожа	ХАФИЗ

Қостанайлық Айдана Омарованың есімі облыс аумағына 
етене таныс. Кішкентай ханшайым бала күнінен сән байқау-
ларына қатысып, топ жарып жүр. Сондай-ақ әлемдік деңгей-
дегі сайыстарда бақ сынап, еліміздің мәртебесін арттыруға 
үлес қосуда. Ол не бары 5 жасында сән байқауына қатысқан. 
Қазіргі уақытта Айдананың жетістіктерін мақтана айтуға 
болатындай. 

– Бірде жергілікті телеарнадан балалардың сән байқауы 
өтетіні туралы хабарландыру көрдім. Талантты әрі көрікті 
бүлдіршіндердің арасында менің Айданамның үздік шығаты-
нына сендім. Осылайша, алғашқы қадамымызды бастадық, 
– деді анасы Сәуле Омарова.

Айдана Омарова 7 жасында «Little Miss&Mister Continent 
2011» байқауында бақ сынап, «Ертегі кейіпкерінің ең үздік 
костюмі» аталымында жеңімпаз атанды. Аталған сайыс 
Түркияның Анталия қаласында 2011 жылы өткен болатын. 
Халықаралық дәрежедегі байқауға 17 мемлекет қатысты. 
Сонымен қатар «Кішкентай ханшайым» республикалық бай-
қауында  Гран-при алды. Көпшіліктің көзайымына айналған 
кішкентай қыз Сочидегі «Кинотаврик» балалар фес тиваліне 
шақырту алды. Былтырғы жазда Болгариядағы «Әлем ханшай-
ымы» сайысында қазылар алқасынаың мүшесі болды. Себебі 
аталған байқауға 2013 жылы қатысып, жеңімпаз атанған 
болатын.

– «Әлем ханшайымы» – сән мен сұлулықтың байқауы деп 
бағалау әбестік болар. Себебі онда сыртқы келбет, жүріс-
тұрыс, киіну мәдениеті, талант сынға түседі. Яғни қаты-
сушы келбетті әрі өнерлі болуы керек. Сұлулық дегеніміздің 
өзі сыртқы әдемілік пен ішкі жан-дүниенің көркемдігі емес 
пе! Айдана шығармашылыққа жақын. Төрт жасынан вокал, 
би үйірмелеріне қатысады, – деді Сәуле Омарова. 

Сұлулық сайыстарында алдыңғы шептен көрініп жүрген 
Айдана еліміздің мақтанышы болып отыр. Кішкентай қыз 
аз уақыттың ішінде мол табысқа қол жеткізсе де есейгенде 
басқа саланы таңдағысы келеді. Дипломат, елші болуды ар-
мандайды. Ол қазір қаламыздағы М.Горький атындағы мек-
теп-гимназияның  4-сыныбында оқиды. 

Кішкентай  
ханшайым

Облыс орталығында мек-
теп оқушыларын физикалық 
және эстетикалық сұлулыққа 
тәрбиелеу,  сән әлемінің ере-
желері мен этиканы сақтауға 
баулу мақсатында «Жігіт сұл-
таны» байқауы өтті.  Аталған 
іс-шараға қаламыздағы білім 
ошақтарынан 11 ер бала қатыс-
ты. Байқаудың алғашқы ке-
зеңінде бозбалалар білек күшін 
сынасты. Ал екінші кезеңінде 
қатысушылардың әрқайсысы 
өздерін таныстырып, өнерлерін 
ортаға салды. Голливуд жұл-
дыздарының стиліндегі сәнді 
киім үлгісін көрсетті. Сәні мен 
сымбаты келіскен талантты 
боз балалар түрлі аталымдар 
бойынша марапатталды.

КЕРЕК КЕҢЕС
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СУРЕТТЕ:	байқаудың	қатысушылары.

Мөлдіреген жанарың
Көздің көру қабілетін арт-

тыру үшін балық тағамдарын, 
сәбіз, қызанақ пен қара жидек-
ті жиі жеу керек. Компьютерде 
жұмыс істеген кезде әрбір 15-20 
минут сайын көзді демалдырған 
дұрыс. 

Теледидар, компьютер, те-
лефон көзге артық күш сала-
ды. Үш жасқа дейінгі балалардың теледидарды көрме-
гені дұрыс. 12-14 жасар жеткіншектер 45 минут, 15-17 
жастағылар әрбір сағат сайын үзіліс жасағаны жөн. 

Түнгі сағат он мен таңғы үш аралығында көзде бөлі-
нетін гормондар болады. Телефоннан түскен жарық гор-
мондарға кедергі келтіреді. Нәтижесінде, ұйқы қашып, 
жүйке шаршайды. Сондықтан осы уақыт аралығында 
телефонды пайдаланбаған жөн. 

Көзді жиі-жиі жыпылықтатып, қабақты жоғары керіп, 
таңғалғандай түр таныту. Сосын екі алақанды қатты 
ысқылаймыз. Көз ұясын саусақ ұштарымен айналдыра 
уқалаймыз. Алақанмен көзді жұмып, сағат тілінің  бағы-
тымен айналдырамыз. Бұл әдісті балалар да, ата-аналар 
да жасай алады.

Балаға 6-7 жасқа дейін телефонды мүлдем бермеген 
дұрыс. Өйткені, бүлдіршіннің көру жүйесі толық дамып 
үлгермейді. Электромагниттік толқындар, жақыннан көр-
сетілген суреттер, жарық сәуле көзге күш түсіріп, дамуын 
тежейді.

– Орындыққа шалқай-
ып отырып, терең дем 
аламыз. Алға еңкейіп, 
іштегі демді баяу шыға-
рамыз. Мұны 5-6 рет 
қайталау керек.

– Орындыққа шалқай-
ып, көзді ашып-жұму 
керек. Бұл да 5-6 рет 
қайталанады.

– Қолды мықынға 
қойып, басты оңға 
бұрып, оң қолдың шын-
тағына, басты сол жаққа 
бұрып, сол қолдың шын-
тағына қараймыз (5-6 
рет).

– Алдымен жоғарыға 
қараймыз. Сосын көзді 
сағат тілімен айналды-

рамыз. Енді сағат тіліне 
қарсы жүреміз (5-6 рет).

– Қолды созып, сау-
сақ ұшына қараймыз. 
Қолды жоғарыға көтеріп, 
қимылды көзбен бақы-
лаймыз. Басты қозға-
май, қолды түсіреміз. 
Бұл жаттығуды 4-5 рет 
жасау жеткілікті.

– Алдымызда алыс 
тұрған затқа 2-3 секунд-
тай қараймыз. Сосын 
мұрынның ұшына 3-5 
секунд қараймыз. Бұл 
жаттығуды 6-8 рет қай-
талау қажет.

– Көзді жұмып, сұқ 
саусақтың ұшымен 30 
секунд уқалаймыз.

Моншаның 
пайдасы

Моншаның буы бұл-
шық еттің босаңсуына 
көмектесіп, ағзаның жұ-
мыс істеуге деген қабілетін 
арттырады. Алғашқыда 
буланатын бөлмеге кір-
генде қатты ыстық ты-
нысты тарылтып жібереді. 
Бірнеше минуттан кейін 
ағза оған үйреніп кетеді. 
Булану кезінде тамырлар 
кеңейіп, қан айналысы 
күшейеді, жүректің соғу 
жиілігі артады. Ағыл-те-
гіл тер шығып, оттегін 
тұтынып, көмірқышқыл 
газын шығару процесі 
ұлғаяды. Моншаға үзбей 
барудың нәтижесінде ағза 
шынығып, ауруға қарсы 
тұруы арта түседі. 

Монша процедуралары-
ның әсерінен жүрек пен 
өкпе қызметі жақсарады. 
Кейбір зерттеушілердің 
пікірі бойынша, монша 
осы органдарға жаттықты-
рушы ықпал етеді екен. 
Тері мен май бездерінің 
қызметін жандандырып, 
зат алмасу кезіндегі зи-
янды өнімдерді ағзадан 
шығаруға және терінің 
өте жақсы тазаруына 
септігін тигізеді. 

Артық тамақ ішу асқа-
занға зиянды екені бел-
гілі. Сол сияқты «монша 
пайдалы екен» деп, оған 
күн сайын бара беруге 
болмайды. Аптасына 1-2 
рет моншаға түсу жет-
кілікті. Егде адамдар сақ 
болғаны жөн. Олардың бу 
моншасында 10 минуттан 
артық отырмағандары 
дұрыс.

Буланатын бөлмеге 
кірерде басыңызды сула-
маңыз. Құрғақ шаш оны 
қатты қызудан қорғайды. 
Ыстықтан шыққаннан 
кейін үстіңізге суық су 
құю – денені шынықты-
ра түседі. Моншаға түсер-
де асқазанды толтырып 
алып немесе ашқарынмен 
баруға болмайды. Монша-
дан соң терінің үстіңгі қа-
батының ескірген, жаны 
кеткен клеткалары оңай 
түседі, тері нәзіктеніп, 
жұмсарады.

Көзге арналған жаттығулар



Алѓысым шексіз...
Мен кеншілер ќаласындаѓы

№7 ќазаќ орта мектебініњ 8-ші
сынып оќушысымын. Бар ілімі
мен білімін бойыма сіњірген
±стаздар зерделілігініњ нєти-
жесінде ќала, облыс, республи-
калыќ   дењгейдегі  т‰рлі  бай-
ќаулардыњ ж‰лдегерлері сана-
тына ендім. Зейінді ћєм ж‰зден
ж‰йрік, оза шауып бєйге алѓан
жас білімпаз, талантты жастар-
дыњ басын ќосќан "Ќазаќстан
Швейцариясы" аталатын
Кμкшетеу μњіріндегі Бурабай
жазѓы демалу орталыѓына
жолдама берген де осы мек-
тебім. Таудыњ етегінен  орын
тепкен осы орталыќта ењ ‰здік
атанѓан балалар демалуѓа,
кμњіл сергітуге, денсаулыѓын
ныѓайтуѓа барады екен. "Ањыз-
ды μлке – Бурабай" атты іс-
шара  μлке жайлы  ѓажайыпќа

Меніњ досымМеніњ досымМеніњ досымМеніњ досымМеніњ досым
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Ол 8"а" сыныбыныњ
оќушысы. Мектеп-
ішілік,  ќалалыќ,  об-
лыстыќ  кμлемінде
μтетін  мєдени  іс-ша-
раларѓа ‰немі ќатыса-
ды. Анасымен мек-
тепішілік, ќалалыќ іс-
шараларда ‰немі μнер
кμрсетеді. Перизат
Науырзым  тумасы.
Ол Мырзабековтер от-
басындаѓы бес бала-
ныњ бірі.

– Анамныњ маман-
дыѓы жантанушы бол-
ѓанымен μнерге μте
жаќын кісі. Бізді кіш-
кентайымыздан μнер-
ге баулыды. Мен 2 жа-
сымнан бастап сахна-
да єн салып ж‰рмін. Отбасы-
мызбен ќалалыќ,  облыстыќ
μнер сайыстарѓа жиі-жиі шы-
ѓып т±рамыз.  Перизат "Єнші
балапан", "Алтын микрафон",
сол секілді отбасылыќ "Отбасы
– алтын ±я", "Ж±лдызды сєт"

Перизат десе ПеризатПеризат десе ПеризатПеризат десе ПеризатПеризат десе ПеризатПеризат десе Перизат

секілді байќауларда μнер
кμрсеттік. Болашаќта оташы
дєрігер болѓым келеді. Себебі
адамдарѓа жаќсылыќ, жылу
сыйлаѓым келеді, – дейді Пе-
ризат.

Ѓалымжан ЕСІМБЕКОВ.

Мектебімізде "КВН" ‰йірмесі кμптен бері ж±мыс істейді.
‡йірме  орыс  жєне  ќазаќ  тілінде μтеді. ‡йірмені жетекшісі Да-
нияр аѓай Ќорѓанбеков. ‡йірмеде ‰йренгеніміз кμп. ¦лттыќ тілде
±йымдастырылатын жайдарман ойынына "Балдєурен" команда-
сы, оныњ м‰шелері Елшат Мырзахметов, Абзал Н±рмашов,
Ѓалымжан Есімбек, Арлан Ќазбеков, Елдар Елжанов, Ернар
Ѓалымбеков, Арнас Ќазимбеков, Сєкен Мырзабеков, орыс тіліндегі
ойындарѓа "Фэйс контроль" командасыныњ м‰шелері Темірлан
Совхозбаев, Айтуар Тєкенов, Айбар М±хамбетќалиев, Олжас
Ѓизатбеков, Зинур Ќауезханов ойнап, μнер кμрсетіп келеді. КВН
командаларыныњ жетістіктері де жоќ емес. Айта кететін болсаќ,
"Жайдарлы Жас ¦лан" интеллектуалдыќ ойынныњ сертифика-
тыныњ иегері, μткен жылы А. Байт±рсынов атындаѓы ЌМУ 75
жылдыѓына орай μткен КВН фестивалінде "Фэйс контроль" ко-
мандасы  кубокты ±тып алды. Сол секілді сол жылы М. Дулатов
атындаѓы ЌИНЭУ ректорыныњ кубогын да жењіп алды."Наша-
ќорлыќќа жол жоќ" таќырыбында Кμкшетау ќаласында μткен КВН
ойынына  да ќатысып,  командаларымыз жењімпаз атанды. Єлі де
жайдарманныњ алар асуы кμп деп ойлаймыз.

СУРЕТТЕ: "Жайдарманныњ" бір топ м‰шелері.

БІЗДЕ ЌОНАЌТАБІЗДЕ ЌОНАЌТАБІЗДЕ ЌОНАЌТАБІЗДЕ ЌОНАЌТАБІЗДЕ ЌОНАЌТА

Ќостанай ќаласындаѓы М.Хєкімжанова
атындаѓы №20 ќазаќ орта мектебініњ бір топ
оќушылары μздерініњ тырнаќалды маќалала-
рын газетімізге жолдапты, соларды оќыр-
мандардыњ назарына ±сынып отырмыз.

К‰мбірлеген к‰йлерК‰мбірлеген к‰йлерК‰мбірлеген к‰йлерК‰мбірлеген к‰йлерК‰мбірлеген к‰йлер
Халќымыз  ерте  заманнан  єндері мен к‰йлерін, асыл м±ра

ретінде ±рпаќтан-±рпаќќа жеткізіп, кμзініњ ќарашыѓындай саќ-
тап келген.  Сол халыќ ќазынасы домбыра ‰йірмесінде деп айта-
мын.  Біздіњ мектепте  домбыра ‰йірмесі ж±мыс істейді. ‡йірме
жетекшісі – Азамат М±ќатов. Домбыра ‰йірмесінде ноталармен
танысып, ќазіргі к‰йші, композиторлардыњ шыѓармаларын
‰йреніп ж‰рміз. Оќушылар ‰йірмелерге μз домбыраларымен ке-
леді. ‡йірме барысында  біз  ќаѓыс, перне басу жаттыѓуларын
‰йрендік. Содан кейін аѓайымыз  жењіл "Еркем-ай", "Біз μмірдіњ
г‰ліміз"  секілді єндерді домбырада  орындауды  ‰йретті.  ‡йірме-
де ‰йренгенімізді мектебіміздегі барлыќ іс-шараларда  домбыра-
мен орындап, кμрермендерге  ±сынамыз.

Г‰лсезім БОЛАТ,
7-сынып оќушысы.

 "Дос" сμзініњ маѓынасы не
екенін с±расањыз, єркім єрт‰рлі
жауап береді. Біраќ барлыѓы-
ныњ т‰сінігі бір, дос – ‰немі
ќасыњнан табылатын, ќиындыќ-
та кμмектесетін жан.

Меніњ ойымша, достыњ орны
бμлек, ќасыњда ќиналѓанда сы-
рыњды айтып, ал ќуанѓанда
ќуанышыњды бірге бμлісетін
жаќын досыњныњ болѓанына не
жетсін, шіркін! Ќазіргі заманда
шынайы дос табу μте ќиын...
Меніњ ењ жаќын ќ±рбым бар.
Оныњ есімі – Мєдина. Ол меніњ
єпкемдей болып кеткен жан.
Екеуіміз ќайда барсаќ та, бірге
ж‰реміз. Бір-бірімізді ешќашан
ренжіткен емеспіз, ќайта ќиын-
ќыстауда ќол ±шымызды бе-
реміз. Мен б±л μмірде μз
ќ±рбымды еш ренжітпей, єрќа-
шан да ќасынан табылѓым ке-
леді.

Дос туралы толѓанѓанда, ел
арасында айтылатын мынадай
бір ањыз есіме т‰сіп отыр: – Ер-
теде елімізде жаугершілік жиі
болатын кезде, ќазаќтыњ екі жа-
уынгері дос болады. Кенеттен
жаулар елге шабуыл жасап,
елдіњ мал-м‰лкін тонап, азамат-
тарын айдап єкетеді. Досыныњ

ОЙОЙОЙОЙОЙ

толы "Оќжетпес", "Ж±мбаќ-
тас" ањыздары  Бурабай
μлкесініњ ќ±пиясы мен с±лу-
лыѓы тарихи жерге деген ма-
хаббатымызды оятты. Жаќсы
демала отырып, т‰рлі іс-шара-
ларѓа ќатыстым. Актерлік ше-
берлігімізді ±штап, μнерлі
м±ѓалімдерден дєріс алдыќ.
Біз мектептен екі оќушы бар-
дыќ. Тыныштыќ Н±рќожа – ол
да мектептіњ жаќсы оќитын
оќушыларыныњ бірі. Маќтау
ќаѓаздарына ие болдыќ. Мек-
теп ±жымына алѓыс хат берді.
¤зіндік пікір-пайымы бар,
ќоѓамда т±лѓалыќ рμл атќара
алар сауатты болашаќ ±рпаќ
бізбіз ѓой. Осындай тамаша
жерге барып, ілім-білімімді
±штауѓа жолдама берген мек-
тебімніњ ±жымына,  ±стаздары-
ма, мектебіміздіњ директоры

Ќымбат Исланбекќызына алѓы-
сымды айтќым келеді.

Фариза ДОШИМОВА,
№ 7 орта мектебініњ

оќушысы.
Рудный ќаласы.

МеніњМеніњМеніњМеніњМеніњ
±стазым±стазым±стазым±стазым±стазым

Д‰ниеде оќушыѓа
±стаздан  жаќын кім бар?
Меніњ де  с‰йікті ±стазым
бар. Ол кісі-ніњ есімі –
Жењіск‰л ¤мірзаќова.  Ол
±стазымыз ќазаќ тілі мен
єдебиет пєнініњ м±ѓалімі.
Жоѓары сыныпќа  барѓанда
±стазымныњ сабаќ бергеніне
сондай жаќсы кμрдім, єлі де
солай. Ол кісініњ сабаќты
т‰сіндіргеннен кейін кітапты
оќымай-аќ бєрін ±ѓып алуѓа
болады. Сабаќты бар
ынтасымен, бар кμњілін бізге
арнап ±ѓындырады,
т‰сіндіреді... ¦стазымыздыњ
айтќанын тек ќана мен емес
барлыќ оќушылар да
с‰йсініп тыњдайды. Мен
±стазымды екінші анама
тењеймін. Анамдай ашыќ-
жарќын, мейірімді, сыпайы,
ќарапайым, білімді де білікті
жан. Екеуініњ айтќан аќылы,
ойы, сμзі, шаруаѓа
бейімділігі μте ±ќсас.
Жењіск‰л апайдыњ берген
тєлім-тєрбиесініњ арќасында
Абай атамыз айтќандай,
бес нєрсеге асыќ болып,
бес нєрседен ќашыќ болуды
‰йрендік. Ењбекке, талапќа,
жаќсылыќ жасауѓа ќ±штар
болдыќ. Осындай меніњ
±стазымдай адамдар  кμп
болса деп ойлаймын.

 Аружан
ЕМБЕРГЕНОВА,

9-сынып  оќушысы.
Ќарынсалды ауылы,
Аманкелді ауданы.

ФОТОЭТЮДФОТОЭТЮДФОТОЭТЮДФОТОЭТЮДФОТОЭТЮД

ДостарДостарДостарДостарДостар

ќолѓа т‰сіп ќалѓанын естіген ба-
тыр, к‰здіњ ќара суыѓына ќара-
мастан, досын ќ±тќаруѓа бара-
ды. Жау єскерлері оны ±стап
алады. Сонда ол былай дейді: –
"Мен ќолдарыња т‰скен бір жа-
уынгерге ќ±н тμлеп, сатып алуѓа
келдім. Біраќ меніњ беретін мал-
м‰лкім жоќ, тек жанымды  ѓана
бере аламын. Бір уыс жанымды
алып, досымды босатыњдар", –
деп μтінеді. Сонда олар жарай-
ды, мен сені ќыршыннан ќимай-
аќ ќояйын, маѓан сеніњ кμздеріњ
керек, екі кμзіњді ойып аламын,
– дейді. Б±ѓан да маќ±л, кμзімді
ал да, досымды босат деген екен
батыр. Ал жау жаѓы оныњ екі
кμзін ойып алып, досын т±тќын-
нан босатады. Єлгі жігіт т±тќын-
нан босаѓан досыныњ иыѓына
иыѓын ќойып, к‰лімдеп келе
жатты. Досыныњ μмірі, бостан-
дыѓы ‰шін ер жігіт ќос кμзінен
айырылѓанына ќапаланѓан да
жоќ, керісінше, досыныњ ќауіп-
тен ќ±тылѓанына разы болды.
Мінеки, достыќ деген ќайда жа-
тыр! Меніњ де дєл осылай досќа
адал болѓым келеді.

Раушан БІРЖАНОВА,
8-сынып оќушысы.

Сарыкμл орта мектебі.

Жас м±раты, білім, тєлім  –  талабы
¤нер, оќу –  жастыњ ќару жараѓы

ІЛИЯС ЖАНС‡ГІРОВ

Бμлімді Г‰лназым
Саѓитова
ж‰ргізеді

Жайдарлы ЖайдарманЖайдарлы ЖайдарманЖайдарлы ЖайдарманЖайдарлы ЖайдарманЖайдарлы Жайдарман
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7 Наурыз к‰ні Ќазаќстан ¦лттыќ чемпионатыныњ
Премьер-Лига командалары арасындаѓы ойындары
басталды. Биыл ел біріншілігініњ жоѓарѓы эшелонын-
да μнер кμрсететін он екі команда μзара ж±птасты.
Алматыныњ "Ќайратына" ќонаќќа барѓан "Тобыл" фут-
болшылары алѓашќы турда ќарсыластарына оњбай
±тылды. 0:4.

Владимир Вайсс жаттыќтыратын алматылыќ коман-
да  соњѓы жылдары  μз ќ±рамдарына кілењ мыќты
футболшыларды жинады. ¤йткені, клуб басшылары
"Ќайраттыњ" алдына ‰лкен міндеттер ж‰ктеген бола-
тын. Былтыр ел Кубогын жењіп алѓан оњт‰стік астана-
лыќтар биылѓы  маусымашарда Суперкубок ‰шін
болѓан тартысты кездесуде де тєп-тєуір μнер кμрсет-
кенін   жаќсы білесіздер.

Оныњ ‰стіне олар биылѓы чемпионат ж‰лдесінен
де дємелі.

Алматыдаѓы Орталыќ стадионда μткен матч ќос-
танайлыќтар ‰шін оњайѓа соќќан жоќ. 7000 жанк‰й-
ер тамашалаѓан футбол матчы ќос ќарсыластыњ ќай-
сысы басым екендігін є дегеннен-аќ айќындап берген.
Сμз жоќ алањ иелері μздеріне сенімді єрі жинаќы ой-
най білді. Соныњ арќасында олардыњ жењіске деген
±мтылысы "Тобыл" футболшыларына ќараѓанда ана-
ѓ±рлым жоѓары болѓандыѓын жасырудыњ ќажеті ша-
малы.

Жерлестеріміз де реті келгенде ќарсыластарѓа ‰н
ќатуѓа тырысты. Єсіресе, команда капитаны Н.Ж±ма-
сќалиевтіњ соќќылары "Ќайраттыњ" ќаќпашысы
В.Плотниковты біраз єуре-сарсањѓа салып ќойды.
И.Бугаев, О.Красич те, командаѓа ќысќы оќу-жаттыѓу
жиындарында келіп ќосылѓан К.Мкртчан да, Калу Уче
де алањ иелерініњ ж‰йкесіне тиген. Біраќ, м±ныњ бєрі
"Тобыл" ‰шін еш нєтиже єкелген жоќ. Матчтыњ 16-
шы минутында ќостанайлыќтардыњ айып алањына

Бетті єзірлеген
 Айбек КЄДІР¦ЛЫ

 Урицкий орта мектебіндегі кєсіподаќтар ±йымыныњ ±йымдастыруы-
мен мектеп м±ѓалімдері шањѓы шеруіне шыќты. "70 игілікті іс" атты аудан-
дыќ акция аясында μткен б±л шара – ¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓына
арналды.

 Ондаѓан шаќырымдарды ж‰ріп μткен шањѓышылар  б±л шарадан
айырыќша єсер алды. Сμйтіп, саналы ѓ±мырын білім саласына сарп
етіп ж‰рген жандар салауатты μмір салтын ±станудыњ жарќын ‰лгісін
кμрсетіп берді. Єуесќой шањѓышылар кешегі отты жылдары ќан май-
данда ерлік ‰лгісін танытќан  аталардыњ дањќты жолын еске алып,
Отанѓа деген с‰йіспеншілік таќырыбында єсерлі єњгіме μрбітті. Біздіњ
ќой ‰стіне бозторѓай ж±мыртќалаѓан заманда μмір с‰ріп жатќандыѓы-
мыз – Отан ‰шін от кешкен ата-бабаларымыздыњ арќасы деген ой
т‰йді. Сондай-аќ, ерж‰рек батырларымызѓа таѓзым етіп, олардыњ μшпес
ерліктерін ешќашан ±мытпайтындыќтарын, ±рпаќтан-±рпаќќа ±ѓынды-
ра беретіндіктерін  жеткізді.

Руслан ЄЛКЕЕВ.
   Сарыкμл ауданы.

ФФФФФутболутболутболутболутбол

БББББаскетболаскетболаскетболаскетболаскетбол

"Горняк" есе ќайтарды

2001 жылы туѓан жасμспірімдер
арасында μткен облыстыќ турнирге
бес команда – Ќостанай,Рудный
ќалалары мен Єулиекμл, Ќоста-
най, Денисов аудандарыныњ ко-
мандалары ќатысты. Жас баскет-
болшылар турнирдіњ тєртібі бой-
ынша μзара айналымдыќ ж‰йе
бойынша сынѓа т‰сті.

Жарыс ќорытындысы бойынша
ќоржындарына 10 ±пай салѓан
ќостанайлыќ команда ж‰лделі
бірінші орынды жењіп алды. Екінші
орын Ќостанай ауданыныњ коман-
дасына б±йырды. ‡шінші орынѓа
є у л и е к μ л д і к
с п о р т ш ы л а р
жайѓасты.

жењді

Екі ойында –
               жалѓыз ±пай

ХХХХХоккейоккейоккейоккейоккей

Рудныйдыњ "Горнягі" μз ала-
њында Астананыњ "Номадын"
ќабылдады. Б±л жолы жерлес-
теріміздіњ жолы оњѓарылды. "Гор-
няк"  хоккейшілері  ќонаќтарды
2/1 есебімен жењіп,  μз алањын-
да мерейлері ‰стем болды.

Осыныњ алдында Елордада
μткен ќос матчта Кеншілер
"кμшпенділерге"  есе  жіберіп ал-
ѓан-ды.

Естеріњізде  болса, ‰шінші
плей-офф кезењіне шыќќан  "Гор-
няк"-1/4 финалдыќ кездесудіњ
овертайымында алањ иелерінен
жењілуге мєжб‰р болды. Есеп
2:1. Сμйтіп, "Номад" маусым барысында алѓаш рет
рудныйлыќ хоккейшілерден басым т‰сті. Тμртінші кездесуде де  Юрий
Михайлик шєкірттері "Горняктен" таѓы айласын асырып кетті.

Алѓашќы жиырма минуттікте Юлиан Поповичтен пас алѓан Ярослав
Евдокимов Антон Тодыков ќорѓаѓан ќаќпаны дєл кμздеді. Тек ‰шінші тайм
да ѓана рудныйлыќтар таблодаѓы есепті тењестіруге м‰мкіндік алѓан. Тіпті
шешуші кезењде  жењіске де жетті. Біраќ келесі к‰ні астаналыќтардыњ
жолы болды.

ШањѓыШањѓыШањѓыШањѓыШањѓы

Шеруге шыќты

ЌЫЗДАРЌЫЗДАР

ВВВВВолейбололейбололейбололейбололейбол

Алматы ќаласында μткен
23-ші ел чемпионатыныњ
‰шінші тур ойындарында
"Динамо-Ќостанай"
командасы жењіске жетті.
"Б" жоѓары дивизионы
сапында алањѓа шыќќан
ерлер командаларыныњ
арасында ќостанайлыќтар
барлыќ он бес

Жењіспен оралды
м‰мкіндіктен 15 ±пай
жинап, жарыс кμшін
бастады.

Жерлестеріміз Ќызылорданыњ
"Ќорќыт-Ата", Тараз мемлекеттік
университеті, Ќазаќ ¦лттыќ-аграр-
лыќ университетініњ, Хромтаудан
келген "ТНК-КАЗХРОМ-2" жєне Ас-
тананыњ "ВЖДО" командаларымен
сынѓа т‰скен болатын.

"Динамо-Ќостанай" командасы-
ныњ капитаны Евгений Кабин тар-

тысќа толы μткен біріншілік туралы
былай дейді:

– Команда чемпионатќа μте
жаќсы єзірленіп барды. Сондыќтан,
єр кездесуде ќарсыластарды оњай
ењсеруге м‰мкіндік туды. Єрине,
‰шінші турѓа ќатысќан командалар-
дыњ ешќайсысы олќы емес. Оларѓа
тек сєл ѓана сєттілік жетіспеді.

Ќостанайлыќ волейболшылар
ќазір алдаѓы тур ойындарына
єзірлену ‰стінде.

еркін енген Жерар Гоу ала
допты ќаќпашыдан оп-оњай
асыра салды. Б±л жолы Гоу
ќатарынан  ‰ш доп соѓып,
биылѓы чемпионаттыњ т±њ-
ѓыш хет-трик авторы атан-
са, Бауыржан Исламхан да
шеберлігімен ерекшеленді.

Ел чемпионатыныњ ал-
ѓашќы турында "Тобыл" са-
пында алањѓа мына футбол-
шылар шыќты. А.Петухов,
Ш.Кучера, А.Садовничий,
Р.Аслан, Н.Кургулин,
К.Мкртчян, Н.Шливич
(С.Мошников 46), Н.Ж±мас-
ќалиев (к) , Т.Шимкович
(У.Калу 57), О.Красич

(И.Юрин 80), И.Бугаев
Ал  сєрсенбініњ сєтінде Алматыныњ Орталыќ ста-

дионында "Талдыќорѓанныњ "Жетісуына" ќарсы ойна-
ѓан жерлестеріміз  таѓы да μздерініњ дєрменсіздіктерін
кμрсетті. Тоќсан минут бойы жалѓыз доп соѓа алма-
ѓан "Тобыл" футболшылары  соњѓы ойында жалѓыз
ѓана ±пай олжалады. Енді ќостанайлыќтар 15 наурыз
к‰ні μз алањында Кμкшетаудыњ "Оќжетпесін" ќабыл-
дайды.

Матч соњынан μткен дєст‰рлі баспасμз мєслиха-
тында "Тобыл" командасыныњ бас бапкері Вардан Ми-
насян былай деді:

– Бізге бірінші ойыннан кейін психологиялыќ жаѓы-
нан ауыр соќты. ¤здеріњіз кμрген-
дей алѓашќы тайм ж‰йкеге кμп єсер
етті, ал кездесудіњ екінші бμлігінде
ѓана біздіњ футболшылар ойын
μрнегін жаќсартќанымен еш нєти-
же шыќпады. Біз екі ±пай жо-
ѓалттыќ, негізі осы кездесу-
де жењуіміз ке-
рек еді.

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

Астана
Ќайрат Алматы
Атырау
Ордабасы
Оќжетпес
Актμбе
Жетісу
Тараз
Шахтер Ќараганды
Ќайсар
Ертіс Павлодар
Тобыл

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
2
2
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1

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

                               Турнир кестесі
6
4
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1

Достыќтыњ бєрі – спортта...
                                         С.ДАНТЕС
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Сμзді баѓалау, сμзге тоќтау, сμзден маѓына іздеу адамды
мєдениеттендіре т‰седі.

 ІЛИЯС ОМАРОВ.

Сан есімніњ емлесі
1. К‰рделі сан есімніњ єр сы-

њары бμлек жазылады. Мысалы:
ж‰з бір, жиырма бесінші, екі
мыњ он бес т. б.

2. Цифрмен тањбаланатын
дара жєне к‰рделі сан есімдер-
ге жалѓанатын жалѓаулар де-
фис (-) арќылы жазылады. Мы-
салы: Ол 25-ке толды, мен 6-дан
7-ге кμштім. т. б.

3. Реттік сан есімдер араб
цифрымен берілсе, -ыншы,
-інші, -ншы, -нші ж±рнаѓыныњ
орнына дефис (-) жазылады да,
рим цифрымен берілсе дефис
ќойылмайды. Мысалы: 5-класс,
23-ќатар, 105-мектеп, біраќ

XX ѓасырдаѓы єдебиет, III том
т. б.

К‰н, жыл аттарымен тіркесіп
келген реттік сан есімдер араб
цифрымен берілсе де, дефис жа-
зылмайды. Мысалы: 8 наурыз,
1945 жыл т. б.

4. Екі, алты, жеті деген сан-
дарѓа болжалдыќ сан есімніњ
-ау, -еу ж±рнаѓы жалѓанѓанда,
т‰бірдін соњѓы ќысањ ы, і ды-
быстары т‰сіп ќалады. Мысалы
екі- екеу.

5. Болжалдыќ сан есімдер
цифрмен жазылѓанда, оларѓа
жалѓанатын ќосымшалар де-
фис (-) арќылы жазылады. Мы-

 Бетті єзірлеген
Мнауара ЌАБДРАХМЕТОВА

 Аударма туралы
бірер сμз

Д±рыс  аударма  жасау  ‰лкен  μнер. Тілдіњ  нєзік сырла-
рын білмей  аудару  мазм±нды ж‰детеді, шыѓарманыњ
екпінін, ішкі тынысын тарылтады. Мєтінді аудару кезінде
оныњ маѓынасын т‰сініп алу керек.  ¤йткені кейбір сμздердіњ
бірнеше маѓынасы болады. Аудармашы екі тілді ді жаќсы
мењгерген, сауатты болуы тиіс. Ќолданысќа енген жања
сμздерді де байќап ж‰рген жμн. Мысалы "эмбарго" деген
сμз бір  елге тауарлардыњ немесе  валютаныњ єкелуіне тый-
ым салу  немесе шектеу болса, "ратификация" деген сμз ха-
лыќаралыќ  шартты мемлекеттік биліктіњ жоѓары  орган-
дарыныњ  бекіту болып табылады.

Г‰лбану ДОСТИЯРОВА,
Ќазаќстан Республикасы  ІІМ-ніњ Оќу  орталыѓы

(Ќостанай ќ.) Мемлекеттік тіл  жєне  аќпарат
тобыныњ  инспекторы.

Суын ішкенСуын ішкенСуын ішкенСуын ішкенСуын ішкен
ќ±дыќќа т‰кірмеќ±дыќќа т‰кірмеќ±дыќќа т‰кірмеќ±дыќќа т‰кірмеќ±дыќќа т‰кірме

Б±л наќыл μзіње жаќсылыќ жасаѓан, тєрбиелеген ор-
тања жамандыќ ойлама деген ±ѓым береді. "‡ш ауыз
сμз" деген халыќ ертегісіндегі бір байдыњ баласы жы-
лќы жайып ж‰ріп, бір жолаушыѓа жолыѓады. Ол: "Бір
‰йір жылќы берсењ, мен саѓан ‰ш ауыз насихат сμз ‰йре-
темін", – дейді. Бала келіседі. Сонда єлгі адам: "Балам,
суын ішкен ќ±дыќќа т‰кірме, ертењгі асты тастама, оњ
ќолыњ ±рыс бастаса, сол ќолыњ арашашы болсын",–
депті.

Білгенге –
маржан

Егер сыйлаѓыњ келсе:
‡лкенге – сєлем,
Ќуантќанѓа – с‰йінші,
Балаѓа – базарлыќ,
Киімге – байѓазы,
Сєбиге – кμрімдік,
Ќуанышќа – шашу,
Саѓынѓанѓа – сєлемдеме.

Егер с±раѓыњ келсе:
Данадан – μнеге-білім,
Батырдан – сауѓа,
Ањшыдан – сыралѓы,
Олжадан – тєбєрік,
Ќонаќтан – б±йымтай,
Ќарттан – хал-жай.

Ќазаќ тілі
Бабам меніњ сμйлеп μткен ќазаќ тіл,
Дау-жанжалды шешіп берген ѓажап тіл.
Босаѓадан сыѓаламай, ешкімге
Жаутањдамай, еркін б‰гін азат тіл.
Ќазаќ тілі – болашаѓы елімніњ,
Саф алтыны ±лан-ѓайыр жерімніњ.
Бізге жеткен аманат боп бабадан,
Т±ныѓы сен айдын-шалќар кμлімніњ.

Жансая ЕСЕТОВА,
Ѓ.Ж±мабаев атындаѓы Боровской орта

мектебініњ 7 сынып оќушысы.
Мењдіќара ауданы.

 Сирек айтылатын

сμздер

Елті – дін адамыныњ, молданыњ єйелі.
Иенапат – мол, аѓыл-тегіл, аста-тμк.
Ерќашты – міністен, ж‰рістен, ж±мыстан ыѓыр болѓан

атты, т‰йені осылай атайды.
Жалќыаяќ – бала нєжісі, сусымалы, с±йыќ мінезді адам.
Жауб‰йрек – сапарда, жорыќта асыѓыс пісіріп жейтін

таѓам.
Ж±рын – киімніњ терімен єдіптелген т±сын ж±рындал-

ѓан дейді.
Кебен – ‰йілген шμп, маядан кμлемдірек болады.
Кеж – керкетпе, ќырсыќ мінезді адам.
Кежек – ‰йректіњ еркегі.
Керенау – енжар, немкетті, сылбыр ќимыл.
Кекіре – теріскен т±ќымдас дала μсімдігі.
Кμкіл – алѓыр ќ±стыњ бір т‰рі.
Кμсік – жеуге жарамды, сєбізге ±ќсас дала μсімдігі.
Кеспек – аѓаш бμшке.
Кербаќ –  ‰йк‰шік ешкіммен араласпайтын, єрі надан

адам.

салы: 100-деген, 1000-дап, са-
ѓат  5-терде т. б.

Болжалдыќ сан есімдердіњ
ќосарлану арќылы жасалѓан
т‰рлері сμзбен жазылса да,
цифрмен жазылса да, арасына
дефис ќойылады. Мысалы:
ќырыќ-елу ‰й, 40-50 ‰й т. б.

6. Ќосарланып айтылѓан топ-
тау сан есімдері сμзбен берілсе
де, цифрмен берілсе де дефис
(-) арќылы жазылады. Мысалы:
он-оннан, 10-15-тен, 20-20-дан  т. б.

 Анар ЄЛДИКЕНОВА,
 С.Мєуленов атындаѓы

гимназияныњ ќазаќ тілі
м±ѓалімі.

Т±ралыдан ќалѓан сμз

Адамѓа ‰ш ќуат керек:аќыл ќуат, ж‰рек ќуат, тіл ќуат.
Біреуі кем болса, жігіт кемдік ќылады. Ж‰рек кем болса,
топта сμз айта алмайды, аќыл болмаса, тіл де, ж‰рек те
лаѓып кетеді.Ал бастапќы екеуі болып, тіл болмаса ‰лкен
кемдік ќылады. Жігітке єуелі білім керек, екінші ѓылым
керек, ‰шінші ±ѓым керек. Сосын к‰тім керек, μткір
ж‰рек, орамды тіл керек. Сонда жігіт т‰гел болады.

НАЌЫЛ С¤ЗНАЌЫЛ С¤ЗНАЌЫЛ С¤ЗНАЌЫЛ С¤ЗНАЌЫЛ С¤З

ШЕШЕНДІК ШИЫРЛАРЫШЕШЕНДІК ШИЫРЛАРЫШЕШЕНДІК ШИЫРЛАРЫШЕШЕНДІК ШИЫРЛАРЫШЕШЕНДІК ШИЫРЛАРЫ
Сєлем – сμздіњ анасы

"Сєлем"  сμзі о баста  еврей тілінен ауысќан. Еврейше "ша-
лом"–  "бейбітшілік, татулыќ", ал "шалом алехем"– "тату бо-

лыњыз" деген сμздер. Кейін б±л сμз араб тіліне ауысып,
алѓашында тек тыныштыќ, ќауіпсіздікті білдірсе, кейін
амандыќты білу, амандасу маѓынасында ќолданылатын
болѓан. Осы маѓынада т‰ркі тілдеріне енген. Араб

тілінен аударѓанда  тыныштыќ пен игілік тілеуді
білдіреді. Ал негізінде б±л сμз м±сылман-
дардыњ "Ас-сєлему-алейкум" – "Сізге Алла
тыныштыќ берсін!" деген сμзінен шыќќан.
Оѓан жауап "Ує-алейкум ас-сєлам"–  "Сізге

де сол тыныштыќ, бейбітшілік тілеймін"
деген маѓынаны білдіреді. Ењ толыѓы
жєне д±рысы "Ує-алейкум-ас-сєлам уа
рахмат‰л-лаћи уа баракатућу" деу. Б±л

"Сізге бейбітшілік жєне Алланыњ
ќайырымы мен мейір-
бандылыѓын тілеймін"
деген сμз.

¤сімдік
атаулары

Ќазаќ тілінде маѓынасы
т‰сінікті, біраќ жиі айтыла
бермейтін μсімдік атаулары
аз емес. Біз кейде емдік
шμптерді орыс тіліндегі
атауымен біліп, ќазаќшасын
білмей жатамыз.
Оќырмандар біліп ж‰рсін,
к‰нделікті т±рмыста кєдеге
жаратсын деген оймен екі
тілдегі μсімдік атауларын
жариялап отырмыз.

Адамтамыр – жень-шень
Аќкелін –  ханделия
Аќбаќай –  белокопытник
Аќбасжусан –

тысячелистник
Аќбасшμп –  карелиния
Аќб‰йрек – чистяк
Аќг‰л – белоцветник
Аќдєрі – рапонтикум
Аќжелек –  петрушка
Аќжелкек – хрен
Аќж±пар – жасмин
Алѓа – корольковия
Алќа – паслен
Асайм‰сей –  абелия
Атќ±тыртќан –

колосняк ситниковый
Аязшμп–  морозник
Єжімжапыраќ – бруннера
Єріпдєрі – буквица
Баќаауыз – цимбария
Балбырауын – бедренец
Балпанаќ – латус
Балуаншμп – чихотная трава
Бармаќтамыр –

пальчатокоренник
Баубекќурай – конопля
Бессаусаќ – свинорой

(Жалѓасы бар).
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"Табиѓатты айтќаныња кμндіру ‰шін оѓан баѓыну керек"
Асанєлі ЄШІМОВ.

Жаратќанныњ
тањѓажайып
жаратылысы

Адам мен мысыќ екеуі 6 мыњ
жыл б±рын танысќан екен.
Б‰гінде кейбір тарихшылар 9
мыњ жыл б±рынѓы кішкентай
мысыќтардыњ с‰йегі мен адам
ќањќасы табылды деген дерек-
терді жиі айтып ж‰р.

Мысыќќа байланысты наным
мен ырымдар б‰гінгі к‰нге дейін
біздіњ μмірімізден кμрініс тап-
ќан. Мысалы, мысырлыќтар
мысыќ жануарын ќастерлеп, оны
б±л д‰ние мен о д‰ниені жалѓас-
тырушы деп ќадір т±тќан.
Мысыќтыњ нендей ќасиеттеріне
бола ќастерлеп, ай ханшайымы
Бастетке балап, оѓан арнайы са-
рай салдырѓанын кім білсін. Мы-
сырлыќтар фараондарыныњ
соњѓы сапарында ќ±рмет кμрсеті-
летіндей, киелі жануарларын да
бальзамдап, арнайы саркофагтар-
ѓа салып, ќ±рметпен ана д‰ние-
ге шыѓарып салѓан екен. Ал жа-
пондыќтар мысыќты μздерінше
ќастерлейді. К‰ншыѓыстыќтар
да мысыќтардыњ ќ±рметіне Ма-
неки-Неко храмын салдырѓан.
Мєселен тасбаќа т‰стес мысыќ-
тыњ м‰сіні аќша шаќырады де-
ген ниетпен баспанасыныњ
кμрнекі жеріне ќояды. К‰ншы-

ѓыс елінде ќайтыс болѓан бабала-
рыныњ жаны мысыќтарѓа ауады
деген сенім б‰гінгі к‰нге дейін
саќталѓан. Орыс халќы жања ‰йге
ќоныстанбас б±рын ‰йіне єуелі
мысыќты кіргізген. Мысыќ ‰йді
жаман к‰штерден тазартады,
олар адам кμзіне кμріне бер-
мейтін тылсым д‰ниені кμріп,
сол д‰ниемен байланыс орната-
тынына сенген. Ѓылыми тілмен
айтќанда мысыќ ‰йдегі теріс
энергиясы кμп жерді арнайы
тањдап алып, жаѓымсыз ќуатты
єлсірететін кμрінеді. Б±л ќасиет-
тердіњ барлыѓы да мысыќ болмы-
сыныњ ќ±пиялыѓын арттыра
т‰сіретіні рас. Осы уаќытќа дейін
мысыќ тышќан аулау ‰шін жа-
ратылѓан деп ойлап келгеніміз
даусыз. Алайда μзі мекендеген
баспананы жамандыќтан тазар-
тып, ондаѓы тыныштыќ пен бе-
рекені саќтау негізгі міндеті еке-
ніне ѓалымдар бізді иландыруда.
Осы сынды теорияныњ ќанша-
лыќты шындыќќа жанасатынын
білу маќсатында заманауи
ѓалымдардыњ зерттеу ж±мыста-
рына ‰њілсек.

Ќ.СЕЙДОЛЛА¦ЛЫ.
(Жалѓасы бар).

Аллаћ басќа салмасын єрине, біраќ кейбір
адамдар кімніњ ќашан о д‰ниелік болатынын
к‰ніб±рын сезетін ќасиетке ие болады екен. Б±л
тіпті кейде к‰тпеген жерден ашылатын ќасиет деп
те жатады. Ондай адамды кім жаќтырсын. Тап
осындай жаѓдай μз басымда бір-екі рет болѓаны
рас.

Жанкелдин ауданыныњ
Аќкμл ауылынан 12 шаќырым-
дай жерде жер астынан аѓып
жатќан шипалы су бар. Тентек-
сай деп аталады. Ауру-сыр-
ќауына, єсіресе, тері ауруымен
ауыратындар алыс-жаќыннан
м±нда жиі келеді. Аќкμл ауылы-
на келген ќонаќтар жолшыбай
осы ыстыќ суѓа шомылмай
μтпейді. Аќкμлдік аѓайынныњ
айтуынша, б±л шипалы су кμзі
1989 жылы табылѓан. Сол жыл-
дары Башќ±ртстаннан келген
геологтар осы μлкеде б±рѓылау
ж±мыстарын ж‰ргізу барысын-
да аныќтапты. Ќ±быр бойымен
жоѓары атќылаѓан ыстыќ су
жайылып, ќазір кішігірім
кμлшікке айналѓан.

М±нда жаз мезгілі туѓанда
сырттан келушілердіњ ќатары
кμбейеді. Олар отбасымен бірге
басына т‰неп жатып, ем ќабыл-
дайды. Ќазаќстанныњ єр айма-
ѓынан, тіпті Ресейден келушілер
де кездеседі.  Судыњ шипасы
теріге шыќќан жараларды ѓана
жазбайды, буын ауруларына да
бірден-бір ем. ¤йткені, судыњ
температурасы 56С градусќа
дейін жетеді. Жаздыњ ыстыќ
к‰ндері ыстыќтыѓы 70С градус-
ќа дейін кμтеріледі екен. Ол кез-
де шомылу тіпті м‰мкін емес.
Табиѓаттыњ тылсым к‰шіне тањ
ќаласыњ. Ќол-аяѓыњды батыр-
сањ, кєдімгідей ќыздырады.

– Зертханада тексергенде б±л
судыњ ќ±рамында йод, феррум,

к‰кірт бар екені аныќ-
талѓан. Оны ешќан-
дай зертханасыз да
байќауѓа болады, –
дейді ауыл т±рѓыны
Байжан Єбілев. Шы-
нында да ыстыќ су
аѓып жатќан кμл-
шіктіњ жиегі к‰кірт-
ке, темір ±нтаќтарына
±ќсайтын ќиыршыќ-
тарѓа толы. Су астын-
даѓы ќара батпаќтыњ
да емдік ќасиеті бар.
Оны тіпті ыдыстарына
салып єкеткендер де
кездеседі.

– Б±рыныраќта,
балыќ аулап ж‰рген
жылдары ќыс кезінде
байќаусыз жылымѓа
т‰сіп кетіп, ‰йге м±з
киіммен оралѓан
едім. Содан кейін
аяѓымнан баса алмай

ќалдым. Жазда осы ыстыќ суда
жарты саѓаттан ‰ш рет жатып
шыѓып, бойымдаѓы б‰кіл суы-
ѓымды кетірдім. Міне, ќазір
ж‰гірмесем де, барар жеріме
ќиналмай жетемін, – дейді Бай-
жан Єбілов.

Б±л ќыста да ќатпайды, буы
б±рќырап, аспанѓа кμтеріліп жа-
тады.  Алыстан арнайы дертке
дауа іздеп келгендерге ќиын-аќ.
¤йткені мањайында ешќандай ем
алып, ќонып, жатуѓа жаѓдай жа-
салмаѓан. Сондыќтан ауылдыќ-
тар алдаѓы уаќытта шипалы су
емделетін орынѓа айналса екен,
дейді.

Ш. АЊСАЃАНЌЫЗЫ.
Аќкμл ауылы,
Жанкелдин ауданы.

Тентексайдыњ
   ЫСТЫЌ СУЫ

Т‡СТІЊ Т‡СТІЊ Т‡СТІЊ Т‡СТІЊ Т‡СТІЊ  айтар сыры кμп айтар сыры кμп айтар сыры кμп айтар сыры кμп айтар сыры кμп

Бірінші жолы шым-шытырыќ
т‰с кμріп жатырмын. Біреу
белгілі бір ќайраткердіњ есімі мен
тегін айтыпты. Мен оны шала
тыњдап "Т‰ген Т‰генше" болса
ќайтейін  дегенім есімде. Сол
есім есімде т±рды. Тањертењ ра-

дио тыњдап отырып жањаѓы білімі
кемел академиктіњ ќайтыс бол-
ѓаны туралы естіп ќатты тањ ќал-
дым. Сєйкестік деп ойламаймын.

Бір жолы т‰нде т‰с кμріп жа-
тыр едім. Т‰сімде ѓайыптан
кμктен келгендей бір елеусіз,

к‰њгірттеу ‰н (тіпті аздап метал-
ды дауыс) Пєленше Т‰геншетегі
ќайтыс болды деді. Мезгіл ќыс
еді. Одан кейін шамамен 4-5 ай
уаќыт μтті. Басшылыќ ќызмет-
тегі наѓашым болып келетін кісі
кенеттен ќайтыс болды. Ж‰рек
дерті бар екен, ондай сырќаттар
аяќ астынан кетеді. Біраќ  маѓан
соны жеткізген дауыс иесі кім?
Егер мен білгенімде ескертер
едім, ж±мысты ќоя т±рып ем
ќабылдаса, тірі ж‰рер ме еді де-
ген μкініш ойдан кетпейді.

Ділнєр Д‡ЙСЕНЃАЛИ.

Мысыќтар
Мысыќтар
Мысыќтар
Мысыќтар
Мысыќтар шыныменшыныменшыныменшыныменшынымен

сиќырлы жануар ма?сиќырлы жануар ма?сиќырлы жануар ма?сиќырлы жануар ма?сиќырлы жануар ма?сиќырлы жануар ма?сиќырлы жануар ма?сиќырлы жануар ма?сиќырлы жануар ма?сиќырлы жануар ма?

Ќазаќ халќы жануарларѓа ерекше талѓаммен ќараѓан
халыќ ќой. Талѓампаздыѓы сол, кез келген малѓ±нды
ошаќ ќасына жаќындата бермеген. Ал мыњдаѓан жыл
адамзатпен бірлесе μмір с‰ріп келе жатса да мысыќты
неліктен босаѓасынан аттатты екен?
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К‰лкі адам баласыныњ жа-
сын ±зартады дейді. Олай бол-
са кезекті єзілдерімізді оќып,
сіздердіњ де μмірлеріњіз ±зара
т‰ссін  деп  тілейміз!..

*   *   *
Шал мен кемпірдіњ жања

т‰скен келіні есік алдын сыпыр-
майды екен. Шал мен кемпір
μзара келісіп, екеуміз тала-
сайыќ сен "мен сыпырамын" де,
мен "жоќ мен сыпырамын" дейін
м‰мкін келін ±ялѓаннан мен сы-
пырамын дейтін шыѓар депті.
Сμйтіп  шал мен кемпір сыпыр-
ѓыны алып таласа бастапты.
М±ны кμрген келіні келіп "не бол-
ды неге таласып жатырсыздар,
бір к‰н сіз сыпырыњыз, бір к‰н
енем сыпырсын" деген екен.

*   *   *
Єкім жыњдыханаѓа келіп

тексеру ж‰ргізіп жатыр екен.
Жындыхана бастыѓы: – Міне
єкім аѓа, мынау біздіњ жынды-
лар, тєулігіне 3 рет жаќсы
тамаќ береміз. Жылу бар, су
бєрі-бєрі жаќсы, – деп маќтап
жатса, єкім жаман жаќтарын
да байќап ќояды да: – Анау не?
Неге ана жерден су тамшылап

т±р, мынау жер неге лас. Ей,
мен жатќанда м±ндай емес еді
ѓой мына жер, – деп айѓай са-
лыпты.

*   *   *
– Ќарындас атыњыз кім бола-

ды?
– Сюзи.
Толыѓыраќ айтќанда ше?!
– Сюзанна
Одан да толыѓыраќ?!
– Саќыпжамал! Кμњіліњ

кμншіді  ме...
*    *    *

Масаѓа ±ќсайтын сырѓа са-
тып алѓан едім, б‰гін ќ±лаќ
т±сынан екі рет шапалаќ
жедім.

*   *   *
Бір к‰ні бір кісініњ жылќысы

μлейін деп жатыр екен. Сμйтіп
єйелі  "малымыз арам μлмесін
сояйыќ" депті. М±ны естіп ќой-
ѓан ќошќар  жылќыѓа келіп
"иеміз сені сояйын деп жатыр,
ќисалањдамай тік т±р" деген
екен.  Ќораѓа иесі кіріп келсе жы-
лќысы сап-сау, тіп-тік т±рады.
Ќатты ќуанѓан иесі ќошќарды
сойып тастапты.

*   *   *
Алтын балыќќа арманда-

рымды айтќан едім: "Мені
ќуырып, ‰стіне кетчуп жаѓып
жей сал" деді.

*   *   *
– Азамат есігіњізді ашыњыз
– Кім б±л:
– Полиция!!
– ‡йде ешкім жоќ,,
– Жарыќ жанып т±р ѓой!
– Ќазір μшірем.

*   *   *
Бірде барлыќ енелер мінген
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«Жастыќта кμкірек зор, уайым жоќ…»
                                                                          АБАЙ

кеме суѓа батып жатады.
М±ны кμрген келіндер ќуаныш-
тан айќайлап, бас орамалда-
рын аспанѓа атќан екен. Сон-
да бір келіншек ењкілдеп жылап
т±рады. Одан ж±рт, "неге жы-
лап т±рсыњ? Ќайта ќуанбай-
сыњ ба?" десе ол, енем ‰йде
ќалып ќойды деген екен.

*   *   *
– Меніњ к‰йеуім біз ‰йленген-

нен кейін бір айдан соњ ќайтыс
болды.

– Жарыќтыќ, кμп азап тарт-
паѓан екен...

*   *   *
Бір к‰ні жас ж±байлар ±ры-

сып ќалады. Сμйтіп, бір-бірімен
сμйлеспей, тек ќаѓазбен ѓана
хат жазысып ж‰реді. Бір к‰ні
к‰йеуі "мені тањертењ 6-да
оятып жіберші" деп ќаѓазѓа
жазады да, μзі жатып ќалады.
Тањертењ т±рса саѓат 9 бо-
лыпты, ќасында  "т±р саѓат
6 болды" деген тілдей хат жа-
тыр екен.

*   *   *
– Ќарындас, атыњыз кім?
-– Боранг‰л
– Ал меніњ атым  Дауылбай,

екеуміз ќосылсаќ "ураган" бола-
ды екенбіз ѓой, иє..

*   *   *
Байќаусызда балѓаменен

ќолыњызды ±рып алсањыз, тіл
байлыѓыњыздыњ ќай дењгейде
екендігін біле аласыз...

***
Наѓыз ќазаќтардыњ  диало-

гы:
– ‡йде кім бар?
– Ешкім жоќ, μзіміз!

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

Ілияс Омаров атындаѓы  Ќостанай  облыстыќ
ќазаќ  драма  театрыныњ

наурыз  айыныњ  репертуарлыќ  жоспары

Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: репертуарлыќ жоспарда μзгеріс-
тер болуы  м‰мкін.

Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефондары арќылы білулері-
њізге болады.

К‰нi
21
22
24
25
26
27
28
31

Ќойылымныњ аты
М.Байжиев   "Тіл  табысќандар"  комедия
Е.Ќ±шуаќтов   "Ќызыл алма"  комедия
Ж.Єлмеш  "М±њмен  алысќан адам" драма
У.Шекспир "Гамлет" трагедия
Ќазыѓ±л  "Мыржаќып" трагедия
Ќазыѓ±л  "Абай"  трагедия
Е.Тμлеубай  "Жењгетай"
Жетім балаларѓа арналѓан ќайырымдылыќ кеш

Уаќыты
 17.00
17.00
17.00
17.00
18.30
15.30
17.00
11.00

Кешегі   с±рќия  заманда
таѓдыр тєлкегімен  туѓан  елі-
нен  амалсыз  ауып  кеткен
ќазаќтар  аз  ба? Ќандай
кμрікті,  бай,   аты  ањызѓа ай-
налѓан  атаќты  елде  т±рсањ
да,  бар  керегіњ   табылып
баќуат ѓ±мыр  кешсењ  де,  ту-
ѓан  жеріње, еліње  ештење
жетпейді.  Туѓан ел,  туѓан  жер
±мытылмайды.

Жазушы,  драматург   Жол-
тай  Єлмештіњ б±л  туындысы-
ныњ  басты  кейіпкері   Асан
ќарт  та   ќазаќ  жерінен  бас
сауѓалап  кμшкен  ауќатты
єулеттіњ  ±рпаѓы.  Жаѓдайы
жаќсы,  бала-шаѓасы  бар.  Не
ішем,  не  кием   демейді.  Алайда   алыста  ќалѓан   ата  мекені
ањсатып,  ‰немі    саѓыныш   ќ±шаѓында к‰н   кешу   ќажытќан.
Жатса  да,   т±рса  да  ойлайтыны  елі.   Бар   арманы – туѓан
жерге    табанын  тигізіп,  ауасын  ж±ту, топыраѓын  с‰ю...
Мєњгіге   ќ±шаѓында   ќалу...

Драмада  кешегі  кењестік   кезењде  лажсыз  туѓан  жерді
тастап,  жер  ауып  кеткен мыњдаѓан  кμњілі  жаралы  ќањдас-
тарымыз отбасыныњ  туѓан   жерді  ањсаѓан   жан к‰йзелісі,
ішкі   шері  бір  отбасы  таѓдыры   арќылы    кμрсетіледі.

Оќиѓа   Францияда   басталып,    Т‰ркістан  ќаласында
аяќталады.

 Ќостанай облыстыќ орыс драма
театрыныњ репертуарлыќ жоспары

"М±њмен алысќан адам"
драма

21-25
25

сєрсенбі
26

бейсенбі
27 ж±ма

28 сенбі
29

жексенбі

""Наурыз"
"Лгунья" М. Мэйо

"Баба Шанель" Н. Коляда

"Леди Макбет Мценского
уезда"  Н.Лесков
"Примадонны" К.Людвиг
"Ходят слухи" М.Зуев

 Ќойылымныњ басталуы : сєрсенбі, бейсенбі – 18.00, ж±ма
– 18.30.

Сенбі, жексенбі –17.00.  Балаларѓа – 12.00.
Касса 11.00 -ден 18.00-ге  дейінгі аралыќта ж±мыс істейді.
 54-78 -34, 54-76-24  телефондарына  хабарласуѓа болады.

"Фенька" С. Астраханцев
"Не хочу быть собакой"
по мот. Нар. сказок

 Е.¤мірзаќов атындаѓы облыстыќ
филармонияныњ репертуарлыќ жоспары

К‰ні
18

наурыз

 Атауы
Наурыз мерекесіне концерттік кеш.

Уаќыты

18.30

Ќосымша аќпаратты мына телефондар бойынша алуѓа бо-
лады:  21-15-82,  54-48-14
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Естен кетпес 
бір бейне

Өмірзақ ИХТИЛЯПОВ,
Науырзым ауданының 
құрметті азаматы, «Құрмет», 
«Парасат» ордендерінің, Ресей 
халық ассамблеясы Алтын 
медалінің иегері

Мәлік Шаяхметов халық аузына 
ерте ілігіп, жап-жас күнінен өмірден өз 
орнын ойып тұрып алған азамат еді. 
Кеңес Одағы ыдырап,  бұрынғы қа-
лыптасқан экономикалық байланыс-
тар үзіліп, өндіріс ошақтары тоқтап, 
әлеуметтік сала қожырап, халық 
тығырыққа тірелген кезде көптеген 
азаматтар не істерін білмей абдыра-
ды. Ал Мәлік болса, өзінің еңбек етіп 
жүрген саласы – автобус паркін, такси 

паркін, троллейбус паркін жекешелендіріп, қала жұртшылығына қызмет 
етуді жаңаша құрып, заман ағымына, нарықтық экономика талаптарына 
бірден ілесті.

Бұрын атын ғана естіген азаматым еді.  1982 жылы біздің «Шолақ-
сай» кеңшарына Петр Шварц деген неміс жігіті директор болып та  ға-
йын далды. Мен ол кезде осы совхозда бас бухгалтер болып істейтінмін.

Көктемгі егіс, егін орағы кезінде талай мәселелер туындап жатады, 
уақыт ырғағы сол түйткілдерді дереу шешуді талап етеді. Сондай сәтте 
директор Қостанайдағы қолы ұзын досы Мәлікке жүгінетін. Мамандары 
таңертең барып, кешке мәселені тап-тұйнақтай шешіп, елге оралатын.

Мұның да өзіндік сыры бар екен. Біздің Петр мен қаладағы Мәлік 
бала күннен бірге өскен, бірге жүріп, есейген, бірге елге танылған, бір-
бірімен айырылмас достар болып шықты. Қостанайдың іргесіндегі Карл 
Маркс шаруашылығында қанаттары қатайған азаматтар бір-біріне сүйеу, 
қолдау көрсетіп жүреді екен.

Біздің директор үнемі:
– Малик Байекенович, мой всесильный земляк, – деп мақтан ететін.
Ал Мәлікпен танысып, біліскенім 2004 жыл еді. Совхоздың бас агро-

номы Айдарбек Жомартовтың қызы тұрмысқа шығатын болып, бүкіл ел 
болып құдаларды күттік.

Ауылда құдалық деген ерекше той. Құда түсетін үйге үлкен-кіші 
толық жиналады. Хабар маған да жетті, қыз ұзататын үйге қайырлы 
болсын айтып, құдалармен танысып, бір-бірімізді көптен білетін жан-
дардай қауқылдастық. Бес құданың ішінде төрде қасқиып отырған осы 
Мәлік Шаяхметов екен. Ол бас құда ретінде қасындағы азаматтарды 
таныстырды. Сөзі жатық, әзіл-қалжыңға шебер, жүзі жылы екен. Темір-
болат Оспанов деген жолдасының баласы біздің «Шолақсайға» күйеу 
бала болды.

Өзара әңгімеде Петр Шварц туралы да айтылды. Мәліктің осында 
тұрған Мүкәрам деген апасы мен Мағамбет деген жездесін біз де жақсы 
білетін едік. Мәлік мені де сыртымнан  жақсы біледі екен, онысын өзіне 
тән әдемі әзілімен әспеттеп  айтып жатыр.

Не керек, ол бір көргеннен-ақ өзіне тартып, баурап, ұмытылмастай 
әсер қалдырды. Көргені мен түйгені мол, ақжүрек адал азамат екені 
көрініп-ақ тұрды.

Түннің бір уағында құдалар демалсын деп, оларды қонақүйге жай-
ғастырдық. Мәлік машинаны өзі айдап келген екен.

– Жігіттер, мені енді түске дейін мазаламаңдар, демалайын, – деп 
рұқсат сұрады.

Түс әлетінде жігіттер Мәлікті оятуға барса, құдамыз терең ұйқыда 
екен. Барған кісілер оятуға дауаламапты.

– Апыр-ай, денесі ақ сазандай аппақ екен, төңірегіне ерекше бір 
шапақ шашып тұрғандай, – деп келді.

Міне, осы күннен бастап, біз Мәлікпен етене жақын араласып, дос 
болып кеттік. Талай той-жиындарда қатар отырдық, әзіліміз, әңгімеміз 
жарасты.

Мәкеңнің басына қара бұлт үйірілген қайғылы күндері де қасында 
болып, қайғыға ортақтасуға тырыстық. Қайтыс болған ұлының басына 
кесене салғанда да дұға ішінде болып, демедік.

Ол өзінің жұмыс кабинетіне ата-анасының суреттерін әспеттеп іліп 
қойған екен, олардың тіршіліктегі өмірімен де таныс болдық. Немере-
лерін де біліп, тілектес болып жүрдік. Мәлік болса, сол бүлдіршіндердің 
әрбір жетістігіне ерекше қуанатын.

Мәлік арқылы талай атпал азаматтармен таныстым. Солардың бәрі 
де Мәкеңнің жанынан табылуға құштар-тын. Бизнесі оңға басқан аза-
маттың қолы да ашық еді, қайырымдылық акцияларға белсене қатысып, 
әдебиет пен өнер адамдарын қолдауға дайын тұратын. Оның бәрін 
дабыра қылмай, үн-түнсіз жүзеге асырып жатушы еді, жарықтық.

Мәлік  дүние салды дегенде сенер-сенбесімді де білмедім. Елдің 
қабырғасы қайысты. Жаназаға мыңдаған адам жиналды.

Адам бұл дүниеде бір-біріне қонақ деген рас екен. Азаматымызды 
қаншалықты қимасақ та, тағдырдың ісіне шара жоқ. Демеу болары ар-
тында ұрпағы бар, орнында бар оңалар деген. Енді сол ұрпағы, аяулы 
жары – Жұлдызайы аман болсын.

Шаяхметовтер әулеті өсіп, өніп, Мәліктің аруағы қолдап, қорғап жүрсін!

СУРЕТТЕ: Мәлік Шаяхметов.

ӨМІР – ӨЗЕН «Федоров ауданы әкiмiнiң ап-
параты» мемлекеттік мекемесінің 
бірыңғай конкурстық комиссиясы 
(Қостанай облысы, Федоров ауда-
ны, 111900, Федоров ауылы, Кали-
нин к. 53, телефондар 87144221045, 
87144222528 (факс), электрондық 
мекенжай: akimatfed@mail.ru, 
fedorovka@kostanay.gov.kz) бос 
әкімшілік мемлекеттік лауазымдар-
ды басқаруға конкурс жариялайды:

1. «Федоров ауданы Костряков 
ауылдық округі әкімінің аппараты» 
ММ бас маманы, (Е-G-3 санаты). Ла-
уазымдық жалақысы еңбек өтiлiне 
байланысты – 53813 теңгеден 72391 
теңгеге дейiн.

Қызметтiк мiндеттерi: Аудандық 
бағдарламаларды орындау бойын-
ша, аудан әкімінің қаулысын, облыс 
және аудан әкімінің тапсырмаларын 
және шешімдерін мамандандырылған 
жүйесі  базасын «бақылау» бойынша 
бақылауға қойылған  құжаттардың 
(анықтама, актілер, ақпараттар) орын-
далуына тергеу жүргізеді және тіркеу 
жасайды. Осы мекеме және ұйымда-
рымен ақпараттық сұрақтар бойынша 
жұмыс жүргізеді ішкі және сыртқы сая-
си насихат. Керек жағдайларда  ақпа-
ратты  аудандық ішкі саясат бөліміне  
аппарат әкімшілігіне  ұсыну. Селолық 
округтің сайлаушылар базасы жұмы-
сын қамтамасыз етеді, сайлаушылар 
тізіміне өзгерістер және анықтамалар 
енгізеді, аудан әкімі аппаратының  
ұйым дастыру-бақылау және кадрлар-
мен жұмыс бөлімімен  салыс тырып 
тексеруді қамтамасыз етеді.

Жерг іл ікт і  қауымдастықтар 
кеңесін  және жиындар өткізу,  да-
йындауды қамтамасыз етеді, лездеме 
және кеңесті, тұрғындармен өткізіл-
ген жиындарды хаттамалау. Ауыл-
дық округ әкімінің жанындағы комис-
сияның отырысын, әкім жанындағы 
кеңесі, азаматтар жиналыстарының   
хаттамаларын жасайды. Аудандық 
бағдарламаларды орындау бойынша 
есеп жүргізеді, жылға  жоспар және 
жол картасын құрастырады, бақылау 
бойынша құжаттарды қалыптастыра-
ды. Есеп, ауыл шаруашылық кітабын 
жүргізу, статистикалық есеп, тұрғын-
дар саны туралы, тұрғын үй  және  
жеке  және шаруа қожалық мал саны  
туралы дайындайды. «Жеке қосалқы 
шаруалығы барлығы туралы анықта-
ма беру» жеке және заңды тұлғаларға  
мемлекеттік қызмет көрсету бойынша 
жұмыс жүргізеді және ұйымдастыра-
ды. Округтағы жастардың саны тура-
лы ақпаратты нақты құрастыру мақса-
тымен мониторинг өткізу, жастардың 
білім деңгейі туралы, жұмыспен қамту 
келелі мәселелерін  шешу, жұмысқа 
орналастыру, кәсіптік дайындалу. 
Мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, 
ауылдық округ жастарымен жұмыс 
бойынша, жұмыспен қамту саласында, 
ауылдық округ тұрғандарының  еңбе-
гін және  әлеуметтік қорғау, өз құзіреті 
шегінде  қатысады. Қажетті құжаттар-
ды ресімдеуді қамтамасыз етеді және 
сұралған ақпараттарды дайындайды.

Қатысушыларға қойылатын 
талаптар:  Жоғары білімі: білім 
(бастауышта оқыту педагогикасы 
мен әдістемесі); құқық (құқықтану); 
әлеуметтік ғылымдар, экономика 
және бизнес (экономика, мемлекеттік 
және жергілікті басқару); ауыл ша-
руашылық ғылымдары (агрономия). 
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан 
кем емес немесе осы санаттағы: білім 
(бастауышта оқыту педагогикасы мен 
әдістемесі); құқық (құқықтану); әлеу-
меттік ғылымдар, экономика және 
бизнес (экономика, мемлекеттік және 
жергілікті басқару); ауыл шаруашылық 
ғылымдары (агрономия)  нақты лауа-
зымның функционалдық бағытына 
сәйкес салаларда екі жылдан кем емес 
жұмыс өтілі бар ортадан кейінгі білімі 
рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конс-
титуциясын, «Мемлекеттік қызмет 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы», Қазақстан 
Респуб ликасындағы жергілікті мем-
лекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы», «Жеке және заңды  тұлғалар-
дың өтініштерін қарау тәртібі туралы», 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
туралы» Заңдарын, осы санаттағы 
нақты лауазымның мамандануына 
сәйкес салалардағы қатынастарды 
реттейтін  Қазақстан Рес публикасының 

нормативтік құқықтық актілерін, «Қа-
зақстан – 2050» Стратегиясы: қалып-
тасқан мемлекеттің жаңа саяси бағы-
ты стратегиясын білуі. Осы санаттағы  
лауазымдар бойынша функционал-
дық міндеттерді орындау үшін қажетті 
басқа да міндетті білімдер.         

2. «Федоров ауданы Костряков 
ауылдық округі әкімінің аппараты» 
ММ жетекші маманы, (Е-G-4 санаты). 
Лауазымдық жалақысы еңбек өтiлiне 
байланысты – 48047 теңгеден 64703 
теңгеге дейiн.

Қызметтiк мiндеттерi:  Кіріс және 
шығыс корреспонденциялық тіркеу-
лерімен қамтамасыз ету. Қатыстарды 
әзірлеу, өткізу кешенді сұрақтар бо-
йынша ұйымдастыру тұрақтылық және 
этносаралық қатынас және  қоғамдық 
ұйымдар  ақпараттық  насихат жұмыс-
тарын жүргізу. Ішкі саясат бойынша 
жіберілетін  құралым және ақпараттық 
деректер базасы бойынша (электрон-
дық мәтін) жұмыс.

Аудан әкімінің ішкі саясатын си-
паттау және  интернет-ресурстармен 
қамту. Мемлекеттік  ақпараттық сая-
сатын  орындау, өңір ішінде және 
қоғаммен байланысты қамтамасыз ету, 
бұқаралық ақпарат құралдарымен бай-
ланыс. Үйлестіру және жоспарлау, мо-
ниторингтерді талдау, қоғам қажеттілігі  
үрдісі. «Қазақстан-2050» Стратегиясы 
бойынша және Қазақстан Президенті 
жолдауы, құжаттар, бағдарламалар 
бойынша жұмыстар. Аудан әкімшілі-
гінің тиісті бөлімшелерімен және ішкі 
саясат бөлімімен өзара қарым-қаты-
настарын орнату. Ай сайын ақпарат-
тық материалдарды ұсыну,  аудан 
ұйымының нұсқауы бойынша. Ішкі 
саясат  әкім аппаратына жіберілетін 
құжаттармен, мекемелермен және 
ұйым дармен  жұмыс істеу, ақпараттық 
сұрақтар бойынша насихат жұмыста-
рын іске асырады. Жастармен мони-
торинг жүргізу және оқыту жөнінде  
аудандық  жұмыспен қамту және әлеу-
меттік бағдарламалар бөлімімен үнемі 
байланысты сақтайды. Округтағы 
жастардың нақты саны туралы, олар-
дың білім деңгейі, жұмыспен қамту, 
орналастыру, кәсіптік оқыту, әлеу-
меттік және құқықтық қорғау, демалыс 
және спорттық-бұқаралық іс-шарала-
ры мәселелері туралы ақпарат жасау, 
мониторинг жүргізуді жүзеге асыру. 
Жастар арасында «Салауатты тұрмыс 
салты» атты бағдарламаға қатысу.                                                                                                                                          
      Ауыл әкімі округінің қажетті құ-
жаттарын  ресімдейді және сұралған 
ақпараттарды дайындайды. Көктемгі 
– егін және жинау жұмыстарының ба-
рысы туралы ақпарат дайындау және 
күн сайын жиын жүргізу.

Ауылдық округтер АШТӨ-не мем-
лекеттік субсидиялар бойынша ақпа-
раттарды жеткізеді. Негізгі азық-түлік-
тердің бағаларына мониторинг 
жүргізеді. Инвестициялық жобаларды 
іске асыру жөнінде ақпарат береді. 
Ауылдық округте мал шаруашылығы 
саласын дамыту жөнінде ақпарат жи-
найды. «Федоров ауданы әкімдігінің 
Федоров аудандық ветеринарлық стан-
циясы» МКК АМБ және ААЖ бойынша 
бірлесе жұмыс жүргізеді. Мемқор және 
елді мекендер жерлерін орынды пай-
далану бойынша мониторинг жүргізеді.

Қатысушыларға қойылатын 
талаптар: Жоғары білім: білім (баста-
уышта оқыту педагогикасы мен әдіс-
темесі); құқық (құқықтану); әлеуметтік 
ғылымдар, экономика және бизнес 
(экономика, мемлекеттік және жергілікті 
басқару); ауыл шаруашылық ғылымда-
ры (агрономия) немесе ортадан кейінгі 
білім: білім (бастауышта оқыту педаго-
гикасы мен әдістемесі); құқық (құқықта-
ну); әлеуметтік ғылымдар, экономика 
және бизнес (экономика, мемлекеттік 
және жергілікті басқару); ауыл шаруа-
шылық ғылымдары (агрономия), неме-
се орта техникалық білім.

Қазақстан Республикасының Конс-
титуциясын, «Мемлекеттік қызмет ту-
ралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы», Қазақстан Республика-
сындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы», «Жеке 
және заңды  тұлғалардың өтініштерін 
қарау тәртібі туралы», «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» заңда-
рын, осы санаттағы нақты лауазымның 
мамандануына сәйкес салалардағы қа-
тынастарды реттейтін  Қазақстан Рес-
публикасының нормативтік құқықтық 
актілерін, «Қазақстан – 2050» Страте-

гиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты стратегиясын білуі. Осы 
санаттағы  лауазымдар бойынша функ-
ционалдық міндеттерді орындау үшін 
қажетті басқа да міндетті білімдер.         

Конкурс «Мемлекеттiк әкiмшiлiк 
лауазымдарға орналасуға конкурс өт-
кiзу және конкурс комиссиясын қалып-
тастыру қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері агенттігі төрағасының 
2013 жылғы 19 наурыздағы № 06-7/32 
бұйрығымен бекітілген, Бос әкімшілік 
мемлекеттік  лауазымға орналасуға 
конкурс өткiзу қағидасы (бұдан әрі – 
Қағидалар) негізінде жүргізіледі. 

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құ-
жаттар:

1) осы Қағидаларға 2- қосымшаға 
сәйкес нысандағы өтініш;

2) 3х4 үлгідегі суретпен осы Қағи-
даларға 3- қосымшаға сәйкес нысанда 
толтырылған сауалнама;

3) бiлiмi туралы құжаттардың нота-
риалды куәландырылған көшiрмелерi;

4) еңбек қызметін растайтын құ-
жаттың нотариалды куәландырылған 
көшiрмесi;

5) Қазақстан Республикасы 
Денсау лық сақтау министрлігінің 2010 
жылғы 23 қарашадағы №907 бұй-
рығымен бекітілген (Қазақстан Рес-
публикасының Нормативтік құқықтық 
актілердің тізілімінде 2010 жылы 21 
желтоқсанда №6697 болып тіркел-
ген) нысандағы денсаулығы туралы 
анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азама-
тының жеке куәлігінің көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде 
шекті мәннен төмен емес нәтижемен 
тестілеуден өткені туралы қолданыс-
тағы сертификат (немесе нотариалды 
куәландырылған көшірмесі).

Құжаттар конкурстың өтетіндігі 
туралы хабарландыруды соңғы жа-
риялаған сәттен бастап 10 жұмыс күн 
ішінде «Федоров ауданы әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік мекемесіне мына 
мекенжайға Қостанай облысы, Федо-
ров ауданы, 111900, Федоров ауылы, 
Калинин к. 53,  ұсыну қажет. Анықтама-
лар телефон 8(71442) 22528, электрон-
дық пошта – fedorovka@kostanay.kz.

Азаматтардың қолма-қол тәртіпте 
немесе пошта арқылы құжаттарды қа-
былдау мерзімінде берген құжаттары 
(қоса берілген құжаттары көрсетіле 
отырып құжат тігілетін мұқабаға са-
лынған) конкурстық комиссияның қара-
уына қабылданады. Конкурсқа қатысу 
үшін құжаттарды электрондық пошта 
арқылы берген азаматтар құжаттардың 
түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға 
дейін бір жұмыс күні бұрын кешіктір-
мей ұсынады.

Әңгімелесуге жіберілген кандидат-
тар әңгімелесуге жіберу туралы хабар-
дар ету күнінен бастап 5 жұмыс күн 
ішінде «Федоров ауданы әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік мекемесінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысы-
ның ашықтылығы мен объективтiлiгiн 
қамтамасыз ету үшiн оның отырысы-
на байқаушыларды қатыстыруға жол 
берiледi. Конкурс комиссиясының 
отырысына байқаушылар ретiнде Қа-
зақстан Республикасы Парламентiнiң 
және барлық деңгейдегi мәслихат де-
путаттарының, Қазақстан Республика-
сы заңнамасында белгiленген тәртiп-
те аккредиттелген бұқаралық ақпарат 
құралдарының, басқа мемлекеттiк ор-
гандардың, қоғамдық бiрлестiктердiң 
(үкiметтiк емес ұйымдардың), коммер-
циялық ұйымдардың және саяси пар-
тиялардың өкiлдерi, уәкiлеттi органның 
қызметкерлерi қатыса алады.

Байқаушы ретiнде конкурс комис-
сиясының отырысына қатысу үшiн 
тұлғалар әңгiмелесу басталуына 1 
жұмыс күнi қалғанға дейiн кешiктiрмей 
«Федоров ауданы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің кадр жұмы-
сы бөлімінде тiркеледi. Тiркелу үшiн 
тұлғалар «Федоров ауданы әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
кадр жұмысы бөліміне жеке басын 
куәландыратын құжаттың көшiрмесiн, 
ұйымдарға тиесiлiлiгiн растайтын құ-
жаттардың түпнұсқасын немесе көшiр-
мелерiн ұсынады.

Азаматтар конкурсқа қатысу жөнін-
дегі шығыстарын (әңгімелесу өтетін 
орынға және кері жол жүрісі, тұрғын 
үйлік орын-жайын жалдау, тұру, бай-
ланыстың барлық түрлерін пайдалану) 
өз қаражаты есебінен жүргізеді. 

Мусаев Ислам Магамедович сенiмдi тұлғасы Турба-
бин Илья Леонидович, кепiлдiк мүлiктi соттан тыс өткізу 
тәртібімен Қостанай облысы, Қарасу ауданы, Желез-
нодорожный ауылдық округінің аумағында орңаласқан 
шаруа қожалығын жүргiзуге арналған кадастрлік  нөмірі 
12-181-059-059, 20.06.2053 ж. дейін жалға алу, 400,0 га 
көлемі, кадастрлік  нөмірі 12-181-059-081, 23.07.2058 
ж. дейін жалға алу, 209,6 га көлемі, кадастрлік нөмірі 
12-181-059-006, 22.01.2021 ж. дейін жалға алу, 728,0 га 
көлемі, бөлінетін жер учаскесіне жер пайдалану (жалдау) 
құқығын сату жөнінен сауда өткізеді. Сатып алу баға-
сы қолма-қол ақшамен сауда өткiзілген сәттен бастап 5 
күнтізбелік күн ішінде енгiзiледi. Сауда 2015 жылғы 27 
нау рыз 13.00 сағатта мына мекенжайда болады: Қос-
танай облысы, Қарасу ауданы, Железнодорожное а. 
Өтінімдер 2015 жылғы 26 наурыз 18-00 сағатқа дейiнгі 
мерзімде сенімді тұлғаның орналасқан жерінде қабыл-
данады: Қос танай қаласы, Чкалов көшесі, 9 үй, 14 пәтер, 
телефон – 8-707-191-91-80.

Доверенное лицо Мусаева Ислама Магамедовича Тур-
бабин Илья Леонидович в порядке внесудебной реализации 
залогового имущества, объявляет о проведении торгов по 
продаже права временного возмездного землепользования 
(аренды) на земельные участки, расположенные на террито-
рии Железнодорожного сельского округа, Карасуского района 
Костанайской области, предназначенные для ведения кре-
стьянского хозяйства: кадастровый номер 12-181-059-059, 
аренда до 20.06.2053 г., площадью 400,0 га., кадастровый но-
мер 12-181-059-081, аренда до 23.07.2058 г., площадью 209,6 
га кадастровый номер 12-181-059-006, аренда до 22.01.2021 
г., площадью 728,0 га. Покупная цена вносится наличными 
деньгами в течение 5-ти календарных дней с момента  про-
ведения торгов. Торги состоятся  27 марта 2015 года в 13.00 
часов по адресу: Костанайская область, Карасуский район, 
с. Железнодорожное. Заявки принимаются в срок до 18-00 
часов 26 марта 2015 года по месту нахождения доверенного 
лица: г. Костанай, улица Чкалова, дом 9, квартира 14, теле-
фон для справок – 8-707-191-91-80.



13 наурыз 2015 жыл 20

 Наименование показателей

1
Выручка
Себестоимость реализованных товаров и услуг
Валовая прибыль
Расходы по реализации
Административные расходы
Прочие расходы
Прочие доходы
Итого операционная прибыль
Доход  по финансированию
Расходы по финансированию
Доля организации в прибыли(убытке) ассоциированных организаций ,
учитываемых по методу долевого участия
Прочие неоперационные доходы
Прочие неоперационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Расходы по подоходному налогу
Прибыль(убыток) после налогообложения
Прибыль за год относимая на:
Прочая совокупная прибыль,всего, в том числе:
Переоценка основных средств
Переоценка финансовых активов, имеющихся для продажи
Доля в прочей совокупной прибыли(убытке) ассоциированных организаций,
учитываемых по методу долевого участия
Актуарные прибыли(убытки) по пенсионным обязательствам
Общая совокупная прибыль
Общая совокупная прибыль, относимая на:
собственников  материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию, в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности

За
отчетный
период

3
322 969
261 888
61 081

40 883

366
20 564

150

197
89

20 822

20 822
20 822

( 4 094 )

( 4 094 )
16 728

За
предыдущий

период
4

230 516
192 051
38 465

37 871

85
679

-

-
-

679

679
679
(273)

(273)
406

ТОО Аудиторская фирма "АЛМАС"
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью

Серия МФЮ  № 0000158  от 27 ноября 2000 года.
Приложение 2

к приказу министра финансов Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 1

Наименование организации: ТОО "Темiржолсу-Костанай"
Сведения о реорганизации: нет
Вид деятельности организации: Водоснабжения и прием сточных вод; производство, передаче,

распределение и снабжение тепловой энергией.
Организационно-правовая форма: Товарищество с Ограниченной Ответственностью
Форма отчетности: неконсолидированная
Среднегодовая численность работников:  170  чел.
Субъект предпринимательства: средний
Юридический адрес (организации): РК,  г. Костанай, пр.Аль-Фараби  158/5.

Отчет о финансовом положении
                                    по состоянию на  31 декабря 2014 года                               тыс.тенге

На начало
отчетного
периода

4

2 871

5 244
-

9 619
207

17 941

341 096

11 208
352 304
370 245

66 621

7 360
7 169

81 150

10 332
10 332

394 823

(116 060)
278 763

278 763
370 245

На конец
отчетного
периода

3

24 195

9 188
22

8 899
2 130
44 434

496 048

-
496 048
540 482

68 349

9 098
1 286
78 733

14 876
14 876

546 287

( 99 414 )
446 873

446 873
540 482

АКТИВЫ

1
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочные активы
Активы, предназначенные для продажи
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Инвестиционное имущество
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные  активы
Итого долгосрочные активы
БАЛАНС
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочные обязательства
Обязательства, предназначенных для продажи
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательства
V. КАПИТАЛ
Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые инструменты
Резервы
Нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток)
Итого капитал, относимый на собственников
Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал
БАЛАНС

Приложение 3
к приказу министра финансов Республики Казахстан

от 20 августа 2010 года № 422
Форма  2

Наименование организации: АО "Темiржолсу-Костанай"

Отчет о прибылях и убытках
                            за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года                    тыс.тенге

Код
строки

2

010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
100
101

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
200

210
211
212
213
214
215
216
217
300
301

310
311
312
313
314
315
316
400

410
411
412
413
414
420
421
500

Приме-
чание

4

5
6
7
8

9

10

11

12
13

14

15

15

код
строки

2
010
011
012
013
014
015
016
020
021
022
023

024
025
100
101
200
300
400
410
411
412

413
500

600

Примеча-
ние

16
17

18

19

20

21
22

Приложение 6
к приказу министра финансов Республики Казахстан

от 20 августа 2010 года № 422
Форма  4

Наименование организации: АО "Темiржолсу-Костанай"
Отчет об изменениях в капитале

                                                                      за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года                                              тыс.тенге

Капитал материнской организации

 Сальдо на 1 января  предыдущего года
Изменения в учетной политике
Пересчитанное сальдо
Общая совокупная прибыль, всего
Прибыль/убыток за год
Прочая совокупная прибыль, всего, в т.ч.:
Прирост от переоценки основных средств
Перевод амортизации от переоценки основных средств
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи
Доля в прочей совокупной прибыли(убытке) ассоциированных
организаций, учитываемых по методу долевого участия
Актуарные прибыл(убытки) по пенсионным обязательствам
Эффект изменения в ставке подох.налога
Операции с собственниками, всего( сумма строк с 310 по 318),
в том числе:
Вознаграждения работников по акциям, в т.ч.:
Взносы собственников
Выпуск собственных долевых инструментов
Выплаты дивидендов
Сальдо на 1 января отчетного  года
Изменения в учетной политике
Пересчитанное сальдо
Общая совокупная прибыль, всего
Прибыль/убыток за год
Прочая совокупная прибыль (убыток), всего, в том числе:
Прирост от переоценки основных средств
Перевод амортизации от переоценки основных средств
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи
Актуарные прибыл(убытки) по пенсионным обязательствам
Эффект изменения в ставке подоходного налога на
отсроченный налог дочерних организаций
Операции с собственниками, всего, в т.ч.:
Вознаграждения работников по акциям, в т.ч.:
Взносы собственников
Выпуск собственных долевых инструментов
Выпуск долевых инструментов, связанные с объединением
бизнеса
Долевой компонент  конвертируемых инструментов
Выплаты дивидендов
Прочие распределения в пользу собственников
Прочие операции с собственниками
Изменения в доле участия в дочерних организациях,
не приводящей к потере контроля
Сальдо на 31 декабря отчетного  года

Итого
капитал

185 866

185 866
406
679
(273)

(273)

92 491

92 491

278 763

278 763
16 728
20 822
( 4 094 )

( 4 094 )

151 382

151 464

( 82 )

446 873

Доля
неконтро-
лирующих
собствен-

ников

Ре-
зер-
вы

Выкуплен-
ные

собственные
долевые

инструменты

Эмис-
сион-
ный

доход

Нераспре-
деленная
прибыль

(116 466)

(116 466)
406
679
(273)

(273)

(116 060)

(116 060)
16 728
20 822

( 4 094 )

( 4 094 )

( 82 )

( 82 )

( 99 414 )

Устав-
ный

(акцио-
нер-
ный)

капитал

302 332

302 332

92 491

92 491

394 823

394 823

151 464

151 464

546 287

код
стр.

010
011
100
200
210
220
221
222
223

224

225
226
300

310
311
312
315
400
401
500
600
610
620
621
622
623

625
626

700
710
711
712
713

714
715
716
717
718

800

поступления по договорам страхования
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги
авансы выданные поставщикам товаров и услуг
выплаты по оплате труда
выплата вознаграждения
выплаты по договорам страхования
подоходный налог и другие платежи в бюджет
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:
реализация основных средств
реализация нематериальных активов
реализация других долгосрочных активов
реализация  прочих финансовых активов
полученные дивиденды
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего , в том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение других долгосрочных активов
приобретение долевых инструментов других организаций
приобретение  контроля над дочерними организациями
приобретение  прочих финансовых активов
предоставление займов
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего , в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов
получение займов
получение вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего, в том числе:
погашение  займов
выплата вознаграждения
прочие выбытия
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности
4.Влияние обменных курсов валют к тенге
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

014
015
016
020
021
022
023
024
025
026
027
030

040
041
042
043
047
049
050
051
060
061
062
063
065
066
067
068
070
071
080

090
091
092
093
094
100
101
102
105
110
120
130
140
150

24 118
341 621
74 707
21 116
143 740

41 787
60 271
44 306

0

174 365
174 365

( 174 365 )

151 464
151 464

81

81
151 383

21 324
2 871

24 195

23 468
262 301
32 536
41 105
112 896

29 282
46 482
28 328

0

118 283
118 283

(118 283)

92 491
92 491

0

92 491

2 536
335

2 871

Директор                                                  Главный бухгалтер
__________________                                ____________________
        Аскаров К.К.                                  Кабдрахметова  Ш.М.
 25 февраля 2015 г.                              25  февраля 2015 г.

Директор                                                  Главный бухгалтер
__________________                                ____________________
        Аскаров К.К.                                  Кабдрахметова  Ш.М.
25 февраля 2015 г.                              25  февраля 2015 г.

Приложение 4 к приказу министра финансов Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Форма  3
Наименование организации: АО "Темiржолсу-Костанай"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
                                                                 за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года                                                           тыс.тенге

За предыдущий
период

4

290 629
262 012

5 149

За отчетный
период

3

385 927
358 542

3 267

Наименование показателей

1
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего, в том числе:
реализация товаров и услуг
прочая выручка
авансы полученные от  покупателей, заказчиков

код
строки

2

010
011
012
013

Директор                                                  Главный бухгалтер
__________________                                ____________________
        Аскаров К.К.                                  Кабдрахметова  Ш.М.
 25 февраля 2015 г.                              25  февраля 2015 г.

Отчет о финансовом положении, отчет о прибылях и убытках, отчет о движение денежных средств, отчет об изменениях в капитале
следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности,  которая является неотъемлемой частью данной финансовой отчет-ности.

Директор                                                  Главный бухгалтер
__________________                                ____________________
        Аскаров К.К.                                  Кабдрахметова  Ш.М.
25 февраля 2015 г.                              25  февраля 2015 г.

ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ¦ЛТТЫЌ БАНКІ ХАБАРЛАЙДЫ

Ќазаќстан Республикасы ¦лттыќ Банкініњ
Басќармасы 2015 жылѓы 25 аќпанда Ќазаќ-
стан Республикасы аќша-кредит саясатыныњ
2015 жылѓа арналѓан негізгі баѓыттарын
маќ±лдады.

Ќазаќстан экономикасыныњ дамуына 2015
жылы єлемдік ќаржы жєне тауар нарыќтарын-
даѓы ќ±былмалылыќты ќоса алѓанда, ќолай-
сыз сыртќы факторлар єсер етуі м‰мкін.

М±ндай жаѓдайда Ќазаќстан Республика-
сыныњ аќша-кредит саясаты баѓа т±раќтылы-
ѓын ќамтамасыз етуге баѓытталатын болады.
Жылдыќ инфляцияны 6,0-8,0% шегінде ±стап
т±ру Ќазаќстан Республикасы аќша-кредит
саясатыныњ негізгі маќсаты болып табылады.

¦лттыќ Банк 2015 жылѓа арналѓан аќша-
кредит саясатыныњ банктердіњ μтімділігін рет-
теу жμніндегі шараларын єзірледі. Б±л маќсат-
та ¦лттыќ Банк аќша-кредит саясатыныњ ќыс-
ќамерзімді тењгемен μтімділігін беру жєне алып
ќою жμніндегі ќ±ралдарыныњ ж‰йесін кењей-
теді. ¤тімділікті беру ашыќ нарыќ операция-
лары арќылы, сондай-аќ т±раќты тетік шењбе-
ріндегі операциялар бойынша ж‰зеге асыры-
латын болады. Банктердіњ портфельдеріндегі

μтімді баѓалы ќаѓаздардыњ шектеулі кμлемін
ескере отырып, банктердіњ тењгемен
μтімділікке ќолжетімділігін ќамтамасыз ету ‰шін
аќша-кредит саясатыныњ ќ±ралдары бойын-
ша кепілмен ќамтамасыз етудіњ тізбесін ке-
њейту жоспарланып отыр.

2015 жылы тењгемен жинаќ аќшаныњ тар-
тымдылыѓын арттыру жєне долларсызданды-
ру саясатын іске асыру маќсатында ењ тμменгі
резервтік талаптар тетігін μзгерту жоспарла-
нып отыр.

Валюта саясаты Ќазаќстан экономикасы-
ныњ ішкі жєне сыртќы бєсекеге ќабілеттілігініњ
арасындагы тењгерімділікті ќамтамасыз етуге
баѓытталатын болады.

¦лттыќ Банк аќша-кредит саясатыныњ баѓа
т±раќтылыѓын ќамтамасыз ету жμніндегі негізгі
маќсаты мен ќаржы ж‰йесініњ т±раќтылыѓына
жєрдемдесу арасындаѓы тењгерімділікке ќол-
дау кμрсететін болады.

Аќша-кредит саясатыныњ шараларын іске
асыру инфляцияны нысаналы дєлізде ±стап
т±ру ‰шін жєне экономиканыњ ±заќмерзімді
орныќты μсуі ‰шін жаѓдайларды ќамтамасыз
етуге баѓытталады.

Ќазаќстан Республикасы аќша-кредит саясатыныњ
2015 жылѓа арналѓан негізгі баѓыттары туралы

                                                                           1                                                                                   2                       3                          4



13 наурыз 2015 жыл 21
"Денисов ауданы єкімініњ аппа-

раты" мемлекеттік мекемесі 110500,
Денисов ауданы, Денисов селосы,
Калинин кμшесі, 5 ‰й, тел./факс
8(71434) 21157; электрондыќ мекен-
жай: ayaganova66@mail.ru, бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымына
орналасуѓа конкурс жариялайды:

ЕR-4 санаты бойынша "Дени-
сов ауданы єкімдігініњ экономи-
ка жєне ќаржы бμлімі" ММ бас
маманы.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланыс-
ты - 56376 тењгеден 76235 тењгеге
дейін.

Ќызметтік міндеттері: Білім
беру, мєдениет жєне спорт- бюд-
жеттік баѓдарламалар єкімшілерініњ
бюджеттік μтінімдерін ќарастырады,
олар бойынша ќорытынды дайын-
дайды. Тарификациялыќ тізілімдерді
жєне штаттыќ кестелерді тексеруге
ќатысады. Тоќсан сайын бюджеттік
±йымдар ж±мыскерлерініњ жалаќы
ќоры туралы аќпаратты дайындай-
ды. Бюджетті єзірлеу мен бюджеттік
комиссияѓа ќорытынды дайындау
барысында жетекшілік баѓыттар
бойынша бюджеттік баѓдарламалар-
дыњ тиімді баѓалауында; алдаѓы ‰ш
жылдыќ мерзімге арналѓан бюджеттік
параметрлерді єзірлеуге ќатысады.

Конкурсќа ќатысатын ‰міткер-
лерге ќойылатын талаптар:  Жо-
ѓары  (экономикалыќ).    Мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес не-
месе осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда екі жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдай-
да ортадан кейінгі (экономикалыќ)
білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Ќазаќстан Республика-
сыныњ "Мемлекеттік ќызмет тура-
лы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стра-
тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген, Бос єкімшілік мем-
лекеттік лауазымѓа орналасуѓа
конкурс μткізу жєне конкурс ко-
миссиясын ќалыптастыру ќаѓи-
далары (б±дан єрі – Ќаѓида) не-
гізінде ж‰ргізіледі.

Ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмi
– конкурс μткiзу туралы хабарлан-
дыру  соњѓы  жарияланѓан к‰нінен
бастап 10 ж±мыс к‰н ішінде;

1. осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3. Білімі туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырѓан кμшірме-
лері;

4. Ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ  нотариалды  куєланды-
рылѓан кμшірмелері;

5. Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау Министірлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907
б±йрыѓы бекітілген (Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Нормативтік-ќ±ќыќ-
тыќ єктілердіњ тізілімінде 2010 жылѓы
21 желтоќсанда № 6697 болып
тіркелген)  нысандаѓы денсаулыѓы
туралы аныќтама;

6. Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7. Ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
уєкілетті органмен белгіленген шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тес-
тілеуден μткені туралы ќолданыс-
таѓы сертификат (немесе нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Конкурстыќ  комиссиясыныњ
ќарауына (ќосымша берілетін ќ±жат-
тардыњ тізбесін кμрсетіп, ќ±жат
тігілетін  м±ќабада    орналастырыл-
ѓан) ќолма-ќол тєртіпте немесе пош-
та арќылы, сонымен ќатар ќ±жаттар
электронды т‰рде хабарландыруда

кμрсетілген элктрондыќ поштаѓа
ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
берілген ќ±жаттар ќабылданады. Кон-
курсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жатта-
рын электронды пошта бойынша
берген кандидаттар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын с±хбаттасудан б±рын
бір ж±мыс к‰ннен кеш емес уаќытта
±сынады. Ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын ±сынбаѓан жаѓдайда, кандидат-
тар с±хбаттасуѓа жіберілмейді.

Єњгімелесуге жіберілген кан-
дидаттар оѓан жіберу туралы ха-
барландыру алѓан к‰ннен кейін
5 ж±мыс к‰нніњ ішінде "Денисов
ауданы єкімініњ аппараты" ММ,
Денисов ауданы, Денисов село-
сы, Калинин кμшесі, 5 мекенжайы
бойынша єњгімелесуден μтеді.

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

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа жол беріледі.

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Денисов ауданы єкімі аппара-
тыныњ кадрлармен ж±мыс  бμлімін-
де тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар
Денисов ауданы єкімі аппаратыныњ
кадрлармен ж±мыс  бμліміне жеке
басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќала-
рын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Жєрмењке!
14 наурызда саѓат 9.00-де Спорт сарайында тауар μндірушілер

баѓасымен ауыл шаруашылыќ жєрмењкесі μтеді.
Ќосымша аќпарат тел.: 575 - 773.

"Азыќ-т‰лік келісім шарт
корпорациясы

 "¦лттыќ Компаниясы"
акционерлік ќоѓамы

т±ќым ссудасын берудіњ жєне мемлекеттік т±ќым ресурстарынан
т±ќым μткізудіњ басталѓаны туралы хабарлайды.

Ауыл шаруашылыѓы тауар μндірушілеріне  Ќазаќстан Республикасы екінші
дењгейдегі банктердіњ кепілдігімен жєне алдын ала тμлем шартымен аќшалай
ќаражатќа т±ќым ссудасын беру жєне т±ќым сату  "Азыќ-т‰лік келісім шарт
корпорациясы" ¦Ќ" АЌ  ресурстарында бар т±ќымнан ж‰зеге асырылады:

Ќостанай облысы ‰шін:

Осы баѓдарламаѓа ќатысу ‰шін ауыл шаруашылыѓы тауар μндірушілері-
не келесі ќ±жаттарды ±сыну ќажет:

– т±ќым ссудасын алу ‰шін – жазбаша μтінім, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ екінші дењгейдегі банкініњ кепілдік беру ниеті туралы хаты, жер учаскесі-
не сєйкестендіру ќ±жаттарыныњ кμшірмелері, ќ±рылтай ќ±жаттарыныњ
кμшірмелері.

– т±ќым сатып алу ‰шін – жазбаша μтінім, жер учаскесіне  сєйкестендіру
ќ±жаттарыныњ кμшірмелері, ќ±рылтай ќ±жаттарыныњ кμшірмелері.

Ауыл шаруашылыѓы тауар μндірушілерініњ μтінімдері  "Азыќ-т‰лік келісім
шарт корпорациясы" ¦Ќ" АЌ Ќостанай облыстыќ (μњірлік) μкілдіктерінде  ќабыл-
данады.

Ќосымша аќпаратты мына мекенжайдан алуѓа болады: Астана ќ., Мос-
ковская кμш., 29/3, тел. (8-717-2) 59-12-38, 59-12-39.

Еске алу
Ќадірлі бауырымыз, інім, аѓамыз, ќайынымыз,

ќайын аѓамыз, асыл жар, ардаќты єке, с‰йікті ата
болѓан Ќостанай ќаласыныњ т±рѓыны, Мењдіќара
ауданы Тμлењгіт ауылыныњ тумасы Єлм±ќан
Кμшмырза±лыныњ д‰ниеден озѓанына 21 наурыз-
да 40 к‰н толады. Жатќан жері жайлы, топыраѓы
торќа болып, ќабірі н±рѓа толып, орны пейіштіњ
тμрінде болсын демекпіз.

Еске алушылар: аѓа-жењгесі – Ќажым±ќан-
Ќарипа, жењгесі – К‰лєш, зайыбы – Салиха,
Ќ±ттыбай-Н±ржамал, Г‰лсім-Тоќтар, Ерм±ќан-
Баќытжамал, Даулетбай-Айс±лу, Рысбай-Сара,
Аманбай-Єлия, Бекежан-Айс±лу, ќыздары,
к‰йеу балалары, немерелері.

Еске алу
Мейірімді єке, ќамќор ата Берік Ќара±лы егер

арамызда ж‰ргенде 79 жасќа толар еді.
Бір ±яныњ болып едіњ тірегі,
Отбасыныњ жан шуаѓы, ж‰регі.
Ањѓардаѓы алтын жан деп танимыз
Жаќсы ісіњді жаќындарыњ біледі.

Байѓабылдан еске аламыз μзіњді,
¦мытпадыќ μнегелі сμзіњді.
Топыраѓыњ торќа болсын, атажан!
Орныњ жоѓы б±л к‰ндері сезілді.
Еске алушылар: келіні – Т±рсынк‰л, балала-

ры, немерелері.

"Єулиекμл ауданы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесі Єулие-
кμл ауданы, Єулиекμл селосы, 1-
Май кμшесі, 44, № 8- кабинет, аныќ-
тама ‰шін телефондар:21-006
Факс:21-000, электронды мекен-
жайы: auliekol@kostanay.kz бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымына
орналасуѓа ашыќ конкурс жариялай-
ды:

"Єулиекμл ауданы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ
зањ бμлімініњ басшысы, санаты Е-
3, лауазымдыќ ењбек аќысы ќыз-
мет μтіліне байланысты 78797
тењгеден 106344 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлімді басќаруды ж‰зеге асыру.
Аудан єкімдігініњ жєне єкімініњ
ќ±ќыќтыќ нормативтік актілерін шы-
ѓаруда зањды саќтауды ќамтамасыз
ету. Сотта аудан єкімі аппаратыныњ
ќызметініњ мєселелерін ќараѓанда
жєне басќа ±йымдарда аудан єкімі
мен єкімдігініњ атынан уєкілеттік жа-
сау.  Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерді
єділет органдарында тіркеуді ж‰зеге
асыру. Аудан єкімі аппаратына келіп
т‰скен Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерді
ж‰йелі есепке алуды жєне саќтауды
±йымдастыру. Ќазаќстан Республи-
касыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ акт-
ілерініњ мониторингін ж‰ргізу. Жеке
т±лѓалардыњ жєне зањды т±лѓалар-
дыњ μтініштеріне жауапты єзірлеу.
Халыќќа зањ ќызметін жєне ќ±ќыќтыќ
кμмек кμрсетуді ±йымдастыру. Аза-
маттардыњ μтініштерін ќарау.
Ќ±ќыќты т‰сіндіру ж±мыстарында
жєне ќ±ќыќтыќ білім нєсихатына
ќатысу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:  Жоѓары
білім: ќ±ќыќ (юриспруденция, халы-
ќаралыќ ќ±ќыќ, ќ±ќыќ ќорѓау ќыз-
меті).

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан  Респуб-
ликасыныњ "Ќазаќстан Республика-
сыныњ  Президенті туралы" Консти-
туциялыќ зањы, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті

мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стра-
тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 1
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген бос мемлекеттік  єкімшілік
лауазымѓа орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидалары негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтиже-
мен тестілеуден μткені туралы ќол-
даныстаѓы сертификат (немесе но-
тариалды куєландырылѓан кμшір-
месі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетін-
дегі туралы  хабарландыру соњѓы жа-
рияланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰н ішінде "Єулиекμл ауданы
єкімінініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесіне  мына мекенжайѓа: Єулие-
кμл селосы, 1-Май кμшесі,44, № 8-
кабинет, аныќтама ‰шін телефондар:

21-006 Факс:21-000 ±сыну ќажет.
Азаматтардыњ  ќолма-ќол  тєр-

тіпте  немесе   пошта  арќылы ќ±жат-
тарды ќабылдау мерзімінде берген
ќ±жаттары   (ќоса берілген ќ±жатта-
ры кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін
м±ќабаѓа салынѓан) конкурстыќ ко-
миссияныњ ќарауына ќабылданады.
Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын
электрондыќ  пошта арќылы берген
азаматтар,  ќ±жаттардыњ т±пн±сќа-
сын єњгімелесу  басталѓанѓа дейін
бір ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей
±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткер-
лер оны осы  єњгімелесуге жіберіл-
гені туралы хабарлама алѓан к‰нінен
бастап  5 ж±мыс к‰нініњ ішінде
"Єулиекμл ауданы єкімініњ аппара-
ты" ММ-де  36 кабинетте μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа жол беріледі.

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Єулиекμл ауданы єкімі аппара-
тыныњ кадр ќызметіне тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар Єулиекμл
ауданы єкімі аппаратыныњ кадр ќыз-
метіне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін
±сынады.

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

Сорт

"Омская 29"
"Омская 36"

Репродукция

1
2

Егіс
стандартыныњ

класы
2
2

Сорт
тазалыѓыныњ

санаты
1
1

Кμлемі,
тонна

2854,960
1297,626

Бунхоев Тахир Исмаиловичтіњ сенiмдi т±лѓасы Турбабин Илья Леонидович, кепiлдiк
м‰лiктi соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Ќарасу ауданы, Ушаков ауылдыќ
округініњ аумаѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргiзуге арналѓан кадастрлік  номері
12-181-071-064, 18.05.2057 ж. дейін жалѓа алу, 588,0 га кμлемі, кадастрлік  номері 12-181-
071-012, 24.07.2054 ж. дейін жалѓа алу, 2396,1 га кμлемі, бμлінетін жер учаскесіне жер
пайдалану (жалдау) ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізеді. Сатып алу баѓасы ќолма-ќол
аќшамен сауда μткiзілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгiзiледi. Сауда 2015
жылѓы 27 наурыз,  саѓат 11.00-де  мынамекенжайда болады: Ќостанай облысы, Ќарасу
ауданы, Ушаково а. ¤тінімдер 2015 жылѓы 26 наурыз, саѓат 18.00-ге дейiнгі мерзімде
сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай ќаласы, Чкалов кμшесі, 9
‰й, 14 пєтер, телефон - 8-707-191-91-80.

Доверенное лицо Бунхоева Тахира Исмаиловича Турбабин Илья Леонидович в поряд-
ке внесудебной реализации залогового имущества, объявляет о проведении торгов по
продаже права временного возмездного землепользования (аренды) на земельные учас-
тки, расположенные на территории Ушаковского сельского округа, Карасуского района
Костанайской области, предназначенные для ведения крестьянского хозяйства: кадаст-
ровый номер 12-181-071-064, аренда до 18.05.2057 г., площадью 588,0 га., кадастровый
номер 12-181-071-012, аренда до 24.07.2054 г., площадью 2396,1 га. Покупная цена
вносится наличными деньгами в течение 5-ти календарных дней с момента  проведения
торгов. Торги состоятся  27 марта 2015 года в 11.00 часов по адресу: Костанайская
область, Карасуский район, с. Ушаково. Заявки принимаются в срок до 18-00 часов 26
марта 2015 года по месту нахождения доверенного лица: г. Костанай, улица Чкалова, дом
9, квартира 14, телефон для справок - 8-707-191-91-80.

Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы басќармасы "Ќостанай тањы" газетініњ
2015  жылѓы 11 наурыздаѓы № 28 санында жарияланѓан, 2015 жылѓы 31
наурызда тендер μткізу туралы аќпараттыќ хабарламаѓа мына μзгеріс
енгізілетінін хабарлайды:

"Тендерге ќатысу ‰шін кепілдік жарна 10325 тењгені ќ±райды" деген сμздіњ
орнына "Тендерге ќатысу ‰шін кепілдік жарна 3097 тењгені ќ±райды" деген
сμз оќылсын.

"Єкімдіктіњ 2014 жылѓы 25 маусымдаѓы № 288 "Кєсіпкерлік ќыз-
метті ќолдау  саласындаѓы мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер рег-
ламенттерін бекіту туралы" ќаулысына μзгерістер енгізу туралы"
Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаулы жобасы
www.upp@kostanay.gov.kz сайтында орналастырылѓан.

Проект постановления акимата Костанайской области "О внесе-
нии  изменений  в  постановление  акимата  от  25  июня 2014 года
№ 288 "Об утверждении регламентов государственных услуг, ока-
зываемых в сфере поддержки предпринимательской деятельнос-
ти" размещен на сайте www.upp@kostanay.gov.kz
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"Ќостанай ќаласы єкімініњ аппара-

ты" мемлекеттік мекемесініњ бірыњѓай
конкурс комиссиясы (110000, Ќостанай
ќаласы, Пушкин кμшесі, 98, 301 каб.,
аныќтама телефоны: 8 (7142)53-03-55,
факс: 8(7142)53-39-80, электрондыќ
пошта: kadrykostanay@mail.ru) "Б" кор-
пусыныњ бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымдарына  орналасуѓа  конкурс
жариялайды;

1. "Ќостанай ќаласы єкімдігініњ ќ±ры-
лыс бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ
басшысы  (Е-R-1, 1 бірлік) лауазымдыќ
жалаќысы ењбек еткен жылдарына
ќарай 109548 тењгеден 147986 тењгеге
дейін

Ќызметтік міндеттері: Мемлекеттік
мекеме ќызметініњ аќпараттыќ-талдау,
±йымдастырушылыќ-ќ±ќыќтыќ жєне мате-
риалдыќ-техникалыќ ќамтамасыз ету
ж±мысын ±йымдастыру; ќ±рылыстарды,
ќ±рылымдарды б±зу, жерасты коммуни-
кацияларын кμшіру, ќ±рылыс алањдарын
дайындау кезінде инженерлік жараќтанды-
рудыњ ±йымдастырылуын баќылау, жоба-
лау ±йымдарымен жєне бас мердігермен
ЖСЌ дайындауды, беруді єзірлеуді жєне
келісімдеуді баќылау, к‰рделі ќ±рылыс
жоспарларын орындау, ќабылданѓан ма-
териалдар, б±йымдар, ќ±рылымдардыњ
мерзімі мен сапасы кμлемініњ сєйкестігі
жєне олардыњ  бекітілген ЖСЌ, ЌНжЕ, ТУ
сєйкестігі, т±рѓын ‰й ќ±рылысы, ауыл ша-
руашылыѓы маќсатындаѓы, инженерлік-
коммуникациялыќ жєне єлеуметтік ин-
фраќ±рылымдар объектілерін салу бойын-
ша ж±мыстардыњ орындалуын баќылау,
мердігер ±йымдардыњ орындаѓан ж±мыс-
тарын техникалыќ ќадаѓалауды жєне
ќабылдауды ќамтамасыз ету.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар:

Білімі жоѓары зањгерлік, экономикалыќ,
техникалыќ (ќ±рылыс, инженерлік), сєулет.

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ
біріне сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттiк ќызмет μтiлi ‰ш жылдан
кем емес;

2) жоѓары  немесе  жоѓары  оќу орын-
дарынан  кейiнгi  бiлiм баѓдарламалары
бойынша Ќазаќстан Республикасыныњ
Президентi жанындаѓы бiлiм беру ±йым-
дарында мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде
немесе шетелдiњ жоѓары оќу орындарын-
да шетелде кадрлар даярлау жμнiндегi рес-
публикалыќ комиссия бекiтетiн басым ма-
мандыќтар бойынша оќуды аяќтаѓан жаѓ-
дайда мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр жыл-
дан кем емес;

3) ѓылыми дєрежесiнiњ болуы;
4) мемлекеттiк органдарда басшылыќ

немесе μзге лауазымдарда ж±мыс μтiлi бiр
жылдан кем емес;

5) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓыттарына сєйкес са-
лаларда ж±мыс μтiлi тμрт жылдан кем
емес, оныњ iшiнде басшылыќ лауазымдар-
да бiр жылдан кем емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-
циясын, "Ќазаќстан Республикасыныњ
Президентi туралы" Ќазаќстан Республи-
касыныњ конституциялыќ зањын, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ "Мемлекеттiк ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкiмшiлiк рєсiмдер
туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру туралы" зањдарын; осы санаттаѓы наќ-
ты лауазымныњ мамандануына сєйкес
салалардаѓы ќатынастарды реттейтiн
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтiк
ќ±ќыќтыќ актiлерiн, "Ќазаќстан – 2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттiњ
жања саяси баѓыты стратегиясын бiлуi. Осы
санаттаѓы  лауазымдар бойынша функ-
ционалдыќ мiндеттердi атќару ‰шiн ќажеттi
басќа да мiндеттi бiлiмдер.

2. "Ќостанай ќаласы єкімдігініњ ќ±ры-
лыс бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ
мемлекеттік сатып алу зањды ќамтама-
сыз ету сектор мењгерушісі (Е-R-3, 1
бірлік) лауазымдыќ жалаќысы ењбек
еткен жылдарына ќарай 74313 тењгеден
99938 тењгеге дейін

Ќызметтік міндеттері: Бμлімніњ мем-
лекеттік сатып алуды μткізу бойынша
ж±мысты ±йымдастыру. ММ ‰шін тауар-
ларды, ж±мыстарды жєне  кμрсетілетін
ќызметтерді мемлекеттік сатып алудыњ
д±рыс ж‰ргізілуіне, мердігерлермен жасал-
ѓан шарттардыњ орындалуына баќылау
жасауды ќамтамасыз етеді жєне ж‰зеге
асырады. Тауарларды, ж±мыстарды жєне
кμрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік са-
тып алу бойынша есеп дайындау.  Мем-
лекеттік сатып алу шарттарыныњ жаѓдай-
ларынан туындайтын талаптарды ќою
жμніндегі уаќытылы ж±мысќа жеке жауап-
тылыќта болады. Мемлекеттік сатып алу
жμніндегі конкурс ќ±жаттамасын жєне бе-
рілген техникалыќ ерекшелікті баќылайды
жєне ќамтамасыз етеді. ММ жасалѓан
келісім шарттардыњ ќолданыстаѓы зањна-
маѓа (сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы жєне
мемлекеттік тапсырма бойынша)
сєйкестігін баќылайды. Мемлекеттік меке-

меде ќ±ќыќтану бойынша оќытылуын ќада-
ѓалайды. Мемлекеттік мекемеде ќолданы-
латын барлыќ  актілердіњ (ЄЌА) зањѓа
сєйкестігіне, басшыныњ б±йрыќтарына
жауап береді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар: білімі жоѓары ќ±ќыќ
(ќ±ќыќтану, халыќаралыќ ќ±ќыќ) єлеу-
меттік ѓылымдар, экономика жєне бизнес
(экономика, менеджмент, ќаржы). Ж±мыс
тєжірибесі келесі талаптардыњ біріне
сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі бір жарым
жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓытына сєйкес сала-
ларда ‰ш жылдан кем емес ж±мыс μтілініњ
бар болуы;

3)  жоѓары жєне жоѓары оќу орындары-
нан кейінгі білім баѓдарламалары бойын-
ша Ќазаќстан Республикасыныњ Прези-
денті жанындаѓы білім беру ±йымдарында
мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе
шетелдіњ жоѓары оќу орындарында шетел-
де кадрлар даярлау жμніндегі республика-
лыќ комиссия бекітетін  басым мамандыќ-
тар бойынша оќуды аяќтауы;

4)  ѓылыми дєрежесініњ бар болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-

циясын, Конституциялыќ зањдарын, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ "Ќазаќстан  Рес-
публикасыныњ Президенті туралы",  Ќазаќ-
стан Республикасыныњ  "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер
туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін
μзі басќару туралы" зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды рет-
тейтін Ќазаќстан Республикасыныњ нор-
мативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

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

3. "Ќостанай  ќаласы єкімдігініњ
ќ±рылыс бμлімі" ММ мемлекеттік ме-
кемесініњ техникалыќ ќадаѓалау  сек-
торыныњ бас маманы (Е-R-4, 1 бірлік)
лауазымдыќ жалаќысы ењбек еткен
жылдарына ќарай 56376 тењгеден 76235
тењгеге дейін.

Ќызметтік міндеттері: Ѓимарат ќ±ры-
лысына техникалыќ ќадаѓалауды ж‰ргізу,
нормативті-техникалыќ ережелерге сєйкес
жобалыќ – атќарушылыќ ќ±жаттаманы
ж‰ргізу, ѓимараттардыњ ќ±жаттамаларын
толтыруѓа баќылау ж‰ргізуді ж‰зеге асы-
ру, жобалау – сметалыќ жєне басќа да тех-
никалыќ ќ±жаттаманыњ тексерісін орын-
дау, μндірістік ѓимараттардыњ капиталдыќ
ќ±рылыс жоспарыныњ орындалуын баќы-
лау, капиталдыќ ќ±рылыстыњ жоспарын,
кμлемніњ мμлшерініњ сєйкестігін, ќ±рылыс-
монтаждыќ ж±мыстарыныњ ќ±ндылыѓын,
сонымен ќатар материалдардыњ сапасын
ќадаѓалау. Ѓимараттардыњ μндірісін ќада-
ѓалау мєселелерінде барлыќ ќ±жаттама-
ныњ саќталуын ќамтамасыз ету.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар:

Жоѓары техникалыќ ѓылымдар жєне
технологиялар (ќ±рылыс). Мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес немесе
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓытына сєйкес салаларда екі
жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейiнгi бiлiмi барларѓа
р±ќсат етiледi.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-
циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару ту-
ралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы"  зањ-
дарын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Республи-
касыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы: ќалып-
тасќан мемлекеттік жања саяси баѓытты
стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы лауа-
зымдар бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

4. "Ќостанай ќаласы єкімдігініњ сєу-
лет жєне ќала ќ±рылысы бμлімі" мем-
лекеттік мекемесініњ ќ±ќыќ р±ќсат бе-
руші ќ±жаттар секторыныњ жетекші
маманы (Е-R-5, 1 бірлік) лауазымдыќ
жалаќысы ењбек еткен жылдарына
ќарай 49969 тењгеден 67907 тењгеге
дейін.

Ќызметтік міндеттері: Ќала єкімдігініњ
ќаулысымен, ќала єкімініњ μкіміне сєйкес,
Ќостанай ќаласы аумаѓында ќ±рылыс
салу Ережелерін саќтау, ЌНмЕ, стандар-
тарды жєне жоѓары органдардыњ  басќа
да нормативтік актілер жєне зањнамалар-
ды саќтай отырып ќ±ќыќ белгіленген
ќ±жаттарды беру жєне дайындау ж±мы-

сын ќадаѓалайды, ќ±ќыќты беру ќ±жатта-
рын ресімдеуін ж‰зеге асырады. Ќ±жат-
тарды ќабылдайды, шыѓыс материалдар-
мен ж±мыс жасайды, ж±мыс т‰рлері мен
кμлемін аныќтайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар:

Жоѓары немесе ортадан кейiнгi білім
(сєулетші, инженер-ќ±рылысшы, техник-
ќ±рылысшы, зањгер).

Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-
циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару ту-
ралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы"  зањ-
дарын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Республи-
касыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы: ќалып-
тасќан мемлекеттік жања саяси баѓытты
стратегиясын білуі.

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

Конкурс "Бос єкiмшiлiк мемлекеттiк ла-
уазымѓа орналасуѓа конкурс μткiзу жєне
конкурс комиссиясын ќалыптастыру
ќаѓидаларын бекiту туралы" Ќазаќстан
Республикасы Мемлекеттiк ќызмет iстерi
агенттiгi Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 нау-
рыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы негізінде
ж‰ргізіледі (б±дан єрі – Ќаѓидалар).

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидалар-
ѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтыры-
лѓан сауалнама;

3) бiлiмi  туралы  ќ±жаттардыњ     нота-
риалды куєландырылѓан кμшiрмелерi;

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

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќара-
шадаѓы № 907 б±йрыѓымен бекітілген
(Ќазаќстан Республикасыныњ Нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде 2010 жылы
21 желтоќсанда № 6697 болып тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматы-
ныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеу-
ден μткені туралы ќолданыстаѓы сертифи-
кат (немесе нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс μткізу
туралы  хабарландыру  соњѓы  жариялан-
ѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰нніњ ішінде
110000, Ќостанай ќаласы, Пушкин кμшесі,
98, 301 каб. мекенжайы бойынша тапсы-
рылуы ќажет.

Азаматтар ќ±жат тiгiлетiн м±ќабада ор-
наластырылѓан жоѓарыда аталѓан ќ±жат-
тарды ќолма-ќол тєртiпте немесе пошта
арќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шiн ќ±жаттарды ха-
барландыруда кμрсетілген электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќасын єњгiмелесу басталѓанѓа
дейiн бiр ж±мыс к‰н б±рын кешiктiрмей
бередi.

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

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

Конкурстыќ комиссияныњ баќылаушы-
лары ретінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихаттардыњ депутаттары, Ќазаќстан
Республикасыныњ зањнамасымен белгі-
ленген аккредитация алѓан б±ќаралыќ
аќпараттыќ ќ±ралдардыњ μкілдері, басќа-
да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар),
коммерциялыќ  ±йымдар  мен  саяси
партиялардыњ, μкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отырысына
баќылаушы ретінде ќатысу ‰шін єњгіме-
лесу μткізудіњ басталуына бір ж±мыс
к‰ннен кешіктірмей, Ќостанай ќаласы
єкімініњ аппараты мемлекеттік мекемесініњ
персоналды басќару (кадр ќызметі)
бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа Ќос-
танай ќаласы єкімініњ аппараты мемле-
кеттік мекемесініњ персоналды басќару
(кадр ќызметі) бμліміне жеке куєлігініњ
кμшірмесін, ±йымѓа жататынын растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшірмесін ±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша шыѓындар
(єњгімелесу μтетін жерге жєне кері ќарай
жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-жай жалдау, т±ру,
барлыќ т‰рдегі байланыс ќызметтерін пай-
далану) азаматтардыњ μз ќаражаттары
есебінен ж‰ргізіледі.

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Мерейтой – 50!Мерейтой – 50!Мерейтой – 50!Мерейтой – 50!Мерейтой – 50!
С‰йікті ќызымыз, аяулы

апамыз САЃИТОВА Г‰лнар
Шаймарданќызын 50 жасќа
толу мерейтойымен ќ±ттыќ-
тап, зор денсаулыќ тілеп, ба-
лаларыњыздыњ, немере-
леріњіздіњ ќызыѓын кμріп ж‰ре
беріњіз деген тілекпен μлењ
шумаѓын арнаймыз.

Баќыттысыз, ардаќтысыз,
                    аяулы анасыз,
Сол баќыттыњ басы дейміз
                     ±л мен ќыз.
Б‰кіл елді бμледіњіз шаттыќќа,
50 деген жасќа келіп б‰гін сіз.
Мерейлі к‰н бєрімізге б±л деген,
Ќ±ттыќтаймыз ќуанышты г‰лменен.
50-іњіз 100-ге ±лассын  деген тілекті,
Жеткіземіз біз осы бір жырменен.
Ќ±ттыќтаушылар: ата-анањ: Шай-

мардан-Алтын, бауырларыњ: Сана-
лы-К‰лєйім, Ж±мабек-Г‰лзада,
Ерѓоныс-Баќыт, Наѓызхан-Ана-
ра, Ербол-Мєдина жєне жиен-
деріњ.

Дегтярёв Сергей Анатольевичтіњ  сенімді т±лѓасы кепілдік
м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Са-
рыкμл ауданы, Тагиль селолыќ округі аумаѓында орналас-
ќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан кадастрлік нμмірі
12-190-027-250, алањы 739,9 га,  бμлінетін  жер теліміне
жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні ту-
ралы хабарлайды.

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

Сауда 2015 жылѓы 26 наурыз,  саѓат 10.00-де Ќостанай
облысы, Сарыкμл ауданы, Тагиль с., Тагиль с/о  єкімдігі
ѓимаратында μткізіледі.

¤тінімдер 2015 жылѓы 25 наурыз,  саѓат 18.00-ге дейін
сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Са-
рыкμл п., Октябрьская кμш., 23, 2 пєтер, аныќтама ‰шін
телефон – 8 (71451) 22-2-41.

Доверенное лицо Дегтярёва Сергея Анатольевича в
порядке внесудебной реализации залогового имущества,
объявляет о проведении торгов по продаже права земле-
пользования делимого земельного участка расположен-
ного на территории, Сарыкольского района, Тагильского
сельского округа Костанайской области предназначенно-
го для ведения крестьянского хозяйства с кадастровым
номером: 12-190-027-250, площадью-739,9 га.

Покупная цена вносится наличными деньгами в тече-
нии 5-ти календарных дней с момента проведения торгов.
Торги состоятся 26 марта 2015 года в 10.00 часов по адре-
су: с.Тагильское, здание акимата Тагильского с/о, Сары-
кольского района, Костанайской области. Заявки прини-
маются в срок до 18.00 часов, 25 марта 2015 года по месту
нахождения доверенного лица: п. Сарыколь, ул. Октябрьс-
кая 23 кв 2,тел.для справок – 8 (71451) 22-2-41.

Гильманов Альберт Рафаиловичтіњ сенiмдi т±лѓасы Турбабин
Илья Леонидович, кепiлдiк м‰лiктi соттан тыс μткізу тєртібімен Ќос-
танай облысы, Ќарасу ауданы, Ушаков ауылдыќ округініњ аумаѓында
орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргiзуге арналѓан кадастрлік  номері
12-181-071-017, 24.07. 2054  ж. дейін жалѓа алу, 797,0 га кμлемі,
кадастрлік  номері 12-181-071-011, 24.07. 2054 ж. дейін жалѓа алу,
546,9 га кμлемі, 12-181-071-068, 18.05. 2057 ж. дейін жалѓа алу,
1151,7 га кμлемі, кадастрлік номері 12-181-071-069, 23.07. 2058 ж.
дейін жалѓа алу, 201,6 га кμлемі, 12-181-071-072, 23.07. 2058 ж.
дейін жалѓа алу, 90,3 га кμлемі, кадастрлік  номері 12-181-071-038,
23.07. 2058 ж. дейін жалѓа алу, 66,0 га кμлемі, бμлінетін жер учаске-
сіне жер пайдалану (жалдау) ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізеді.
Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткiзілген сєттен бастап
5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгiзiледi. Сауда 2015 жылѓы 27 наурыз,
саѓат 10.00-де мынамекенжайда болады: Ќостанай облысы, Ќарасу
ауданы, Ушаково а. ¤тінімдер 2015 жылѓы 26 наурыз,  саѓат 18-00-ге
дейiнгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады:
Ќостанай ќаласы, Чкалов кμшесі, 9 ‰й, 14 пєтер, телефон - 8-707-
191-91-80.

Доверенное лицо Гильманова Альберта Рафаиловича Турбабин
Илья Леонидович в порядке внесудебной реализации залогового
имущества, объявляет о проведении торгов по продаже права вре-
менного возмездного землепользования (аренды) на земельные уча-
стки, расположенные на территории Ушаковского сельского округа,
Карасуского района Костанайской области, предназначенные для
ведения крестьянского хозяйства: кадастровый номер 12-181-071-
017, аренда до 24.07.2054  г., площадью 797,0 га., кадастровый
номер 12-181-071-011, аренда до 24.07.2054 г., площадью 546,9 га,
кадастровый номер 12-181-071-068, аренда до 18.05.2057 г., площа-
дью 1151,7 га., кадастровый номер 12-181-071-069, аренда до
23.07.2058 г., площадью 201,6 га, кадастровый номер 12-181-071-
072, аренда до 23.07.2058 г., площадью 90,3 га., кадастровый номер
12-181-071-038, аренда до 23.07.2058 г., площадью 66,0 га. Покуп-
ная цена вносится наличными деньгами в течение 5-ти календарных
дней с момента  проведения торгов. Торги состоятся  27 марта 2015
года в 10.00 часов по адресу: Костанайская область, Карасуский
район, с. Ушаково. Заявки принимаются в срок до 18-00 часов 26
марта 2015 года по месту нахождения доверенного лица: г. Коста-
най, улица Чкалова, дом 9, квартира 14, телефон для справок - 8-
707-191-91-80.

Денисов ауданы  жєне Денисов ауданы єкімдігініњ т±рѓын
‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ, жолаушылар кμлігі жєне ав-
томобиль жолдары бμлімі "Дидар" мемлекеттік коммунал-
дыќ кєсіпорыны, орналасќан мекенжайы: Ќостанай облы-
сы, Денисов ауданы, Денисов с., Калинин кμш., 88, 2015
жылѓы 13 сєуірде саѓ. 15.00-де мына мекенжайда: Денисов
с., Калинин кμш., 88, т±тынушылар жєне μзге де м‰дделі
т±лѓалар алдында жылу ќуатын μндіру, беру, тарату жєне
жабдыќтау бойынша реттелетін ќызметтер жєне жылу
ќуатын μндіру, беру, тарату жєне жабдыќтау бойынша  ќыз-
меттер жμніндегі ж±мысы туралы есеп береді.

Государственное коммунальное предприятие "Дидар"
отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог Денисовского района
и Акимата Денисовского района, местонахождение: Коста-
найская обл., Денисовский рн., с. Денисовка, ул. Калинина
88. 13 апреля 2015 года в 15.00 по адресу с.Денисовка ул.
Калинина 88 проводит отчет о деятельности перед потре-
бителями и иными заинтересованными лицами по регули-
руемым услугам по производству, передаче, распределе-
нию и снабжению тепловой энергией и услуги по производ-
ству, передаче, распределению и снабжению тепловой
энергией.
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Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

ЕЛ ІШІ  – ¤НЕР КЕНІШІЕЛ ІШІ  – ¤НЕР КЕНІШІЕЛ ІШІ  – ¤НЕР КЕНІШІЕЛ ІШІ  – ¤НЕР КЕНІШІЕЛ ІШІ  – ¤НЕР КЕНІШІ

 ХХІ ѓасыр – техногендік жањару, жањѓыру
дєуірі болса да, ±лттыќ μнерін саќтап,
дєріптеп отырѓан елдер аз емес. Біз де осы
жаѓына ерекше мєн беріп келеміз. Ќазір
той-томалаќ ±лттыќ наќышсыз μтпейді.
Киімнен бастап, ыдыс-аяќ,
єшекей-б±йымдардыњ барлыќ элементтері
ќолданылып ж‰р. Алайда осы ќазынамызды
жасап, кμпшілікке паш етіп ж‰ргендер біздіњ
облысымызда некен-саяќ. Єсіресе, μткен
бабаларымыз т±рмыста ќолданѓан ±лттыќ
д‰ниелерімізді Лисаков ќаласында шыѓарып
жатыр дегенді естіп, μнер иесімен жолыѓуды
жμн санадыќ.

Лисаков ќаласында μткен жылы
ѓана жањадан ашылѓан "Дєст‰р" тігін
цехыныњ тыныс-тіршілігімен таны-
судыњ сєті т‰сті. ¦лттыќ киім-кешек,
кμрпе-жастыќ, ќоржын-дорба тігіп,
ою-μрнек салатын кєсіпорын б±-
рынѓы ТРЕСТ ѓимаратыныњ екі
бμлмесін жалѓа алѓан екен. Біз бар-
ѓанда ќауырт ж±мыс ж‰ріп жатты.
Бізді к‰лімсірей ќарсы алѓан кєсіп
иесі Айг‰л Балѓабаева шеберхананыњ
ішін аралатып, атќарылып жатќан
ж±мыстар жайында кењінен айтып
берді.

Б±рын есепші болып, кейіннен
ж±мыстан ќысќарып ќалѓан Айг‰л ата
кєсіпті ќолѓа алады.  Айг‰лдіњ μз
ісініњ шебері екенін м±ндаѓы ќызу
ж±мыс барысынан аныќ ањѓардыќ.
Осыдан бір жыл б±рын кμшедегі жар-
намалардан "Даму" ќоры арќылы μз
ісін ашуѓа болатынын естігенін айта-
ды. Сμйтіп ж±мыспен ќамту орталы-
ѓына барып, мєн-жайын біліпті:

– Єрі ойланып, бері ойланып, біздіњ
ќалада ќазаќы киімдер тігетін шебер-
ханалардыњ жоќ екенін  байќадым.
Сμйтіп осы идеям бойынша бірнеше
рет бизнес жоспарын жасап,  "Моно-
ќалаларды дамыту" баѓдарламасына
ќатысып, кєсібімді ашуѓа 1,5 млн.
тењге мемлекеттен кμмек алдым. Єрі
бала к‰німде єжемнен кμріп-білгенім
бар еді. Сол да септігін тигізді. Сμйтіп
бала кезімнен ќалѓан μнер кейіннен
‰лкен іске арќау болды. Б±л ќара-
жатќа тігін жєне μрнек салатын ма-
шина, т‰рлі маталар мен шикізаттар
сатып алдыќ, – деді.

Айг‰лдіњ μзі тапсырыспен алдыр-

ѓан заманауи тех-
никасына ќызыѓа
ќарадыќ. Б±л – ќа-
заќы ою-μрнек ті-
гетін автоматтанды-
рылѓан тігін маши-
насы болып шыќты.
Ол тапсырыс бе-

рушініњ талѓамына сай ою-μрнек са-
лып, тігеді. М±нда бірнеше тігін ма-
шинасы бар екен. Оныњ єзірге бар-
лыѓы да істеп т±р.

– Єзірге тек ќазаќы ‰лгідегі ша-
пандар мен ќамзолдар, кμрпешелер,
ќоржындар, жастыќ, кμйлектер мен
юбка тігіп жатырмыз. Алдаѓы уаќыт-
та ж±мысымыз жанданса, мектеп
оќушыларыныњ формаларын, єскери-

лер мен ж±мыс-
шылар киімде-
рін тігуді ќолѓа
алатын боламыз,
–дейді бізбен
єњгімесінде Ай-
г‰л.

Жоѓары тал-
ѓамѓа сай тігіліп
жатќан ќазаќы
кμйлек, ќамзол,
шапан ‰лгілері
кμз жауын ала-
ды. Ќазіргі тањ-
да ж±мыссыз
ж‰рген ‰ш єйел-
ді шеберханаѓа
тігінші ќылып
алѓан. Ж±мыс
барысы мен ма-

шиналардыњ ќалай ж±мыс істейтінін
μз кμзімізбен кμріп, тігіншілерді
сμзге тарттыќ. Жања цехта барлыќ
ќолайлы жаѓдай,   сапалы μнім шыѓа-
руѓа барлыќ м‰мкіндіктер бар дейді
шеберлер.

Жоѓарыда айтып μткеніміздей,
жања тігін шеберханасы ашылумен
ќалада жања ж±мыс орындары да
ашылып отыр. Айг‰л шеберханаѓа

ќолынан іс тігу келетін ќыз-келін-
шектерді ж±мысќа ќабылдауѓа дай-
ын екенін жєне кез-келген ‰лгіде тап-
сырыстар ќабылдайтынын жеткізіп,
мемлекет тарапынан кμрсетілетін
ќомаќты ќолдауѓа арќа с‰йейтінін
білдірді.

– Біздіњ ќаламыздан басќа Таран
жєне Денисов аудандарынан тапсы-
рыс т‰сіп, бірнеше ќазаќы киім тігіп
жμнелттік. Алдаѓы уаќытта ісімізді
жетілдіріп, ±лттыќ нышан белгісі са-
лынѓан костюмдер мен кμйлектер
тікпекпіз. Жєне жеке ѓимарат алып,
одан єрі ісімізді жандандырсаќ деген
ойымыз бар. Бізге єлі де насихат
ж±мыстары жетіспей жатыр. Ќала-
мызда ±лттыќ киімдерді тігетін тігін
цехы бар екенін кμпшілік біле бер-
мейді. Сондыќтан біз μзімізді жарна-
малауѓа мєжб‰рміз, – дейді Айг‰л
Балѓабаева.

Ашылѓанына аз уаќыт болѓан тігін
шеберханасыныњ ісіне сєттілік, ал-
даѓы уаќытта μндірістіњ μнімі μтімді
болуына тілектестік білдірдік.

Лисаков ќаласы.

СУРЕТТЕРДЕ: Шеберлердіњ
ќолынан шыќќан б±йымдар.

Ќазаќта: – "Ж±маќ
ананыњ табаныныњ
астында" деген сμз бар.
Міне, осыѓан лайыќ
жанныњ бірі – Лесхоз
ауылыныњ аќылшысы,
ќ±рметтісі Раѓиза
Жаќыпова.

 Ол – 9 ќ±рсаќ кμтерген ардаќты ана,
алайда олардыњ бесеуініњ ѓана кμзі тірі.
Раѓиза Балќожаќызы бар бейнетті ба-
сынан μткерген адам. Тіпті, жастайынан
ќара ж±мыстыњ ќамытын киіп, т‰рлі са-
лада тер тμкті. Тыл кезінде к‰ні-т‰ні тыр-
маныњ ќасында ж‰ріп, кμмекші міндетін

Анасы бар адамдар ќартаймайды
Руслан
          ЄЛКЕЕВ

атќарѓан. Сол бір ќиын-ќыстау к‰нде-
рінде аштыќты да, жоќтыќты да кμрген
жан.

Раѓиза єжей б‰гінде сексен жастыњ
тμртеуініњ тμріне шыѓып отыр. ¦лын –
±яѓа, ќызын – ќияѓа ќондырѓан. Бала-
лары мен немерелерін ќанатыныњ ас-
тына алып, ‰лгі-μнеге кμрсетіп келеді.
Жалпы, 20 немересі бар.

Ауылдыњ ардаќтысына айналѓан
аяулы ана, асыл єже "К‰міс алќа" иегері.
¦лы Жењістіњ 60 жєне 65 жылдыќ ме-
рекелеріне орай медальдармен мара-
патталѓан.

"Анасы бар адамдар ќартаймайды"
– демекші,  єжейдіњ шањыраѓына шат-
тыќ пен береке тілеп, ‰йдегі нєзік жан-
дарды єйелдер мерекесімен шын
ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз! Ѓ±мырлары-
њыз ±заќ, к‰ндеріњіз берекелі болсын!

 Сарыкμл ауданы.

ЌОЛ¤НЕРДІЌОЛ¤НЕРДІЌОЛ¤НЕРДІЌОЛ¤НЕРДІЌОЛ¤НЕРДІ кєсіп еткен
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Көгілдір көктемнің ме-
рейлі мерекесі яғни, 8 
наурыз – Халықаралық 
әйелдер күніне арналып қа-
лалық мәдениет сарайының 
ұйым дастыруымен облыс
тық қазақ жасөспірімдер 
театрында нәзік жандардың 
құрметіне «Ең әдемі келін-
шек – 2015» атты байқауы 
өтті. 

Көктем табиғатымен үн-
дескен жылылық, шексіз 
мейірімділік, дүниеге жаңа 
келген тіршілік иесіне 
нұрын шашып, келешекке 
ақ жол, адал ниет нұсқап 
өмір себуші асқақ құдірет 
иесі, адам сәулетшісі – ол 
Ана. Ана әрбір адамның 
жарық дүниедегі ең жақы-
ны, жанашыры, қадірлісі, 
қамқоршысы, ақ сүтін 
емізіп аялаған, жанын да 
аямаған ардақтысы. Өйткені 
әйелдің қолында тіршілік-
тің шырайы, отбасының 
шырағы бар. Ерді үйдің иесі 
деп санаған дана халқымыз 
әйелді шаңырақтың киесі 
деуі де сондықтан. Ана – 
үйдің берекесі, қыз баланың 
өнегесі, шаруаның несібесі.

Шұғылалы көктемнің 
алғашқы қарлығашы, 
осынау бір тамаша көктем 
мерекесіне тән әдемілік пен 
нәзіктіктің белгісі – жанұя-
ның жылуын суытпай, тал 
бесікті тербей отырып, ұр-
пағының бойына адамдық 
қасиеттерді дарытып отыр
ған келіндеріміз байқаудың 
6 кезеңі бойынша өзара 
сынға түсті. 

Қазақ келініне тән па-
расаттылық пен ізеттілік-
ті, отбасы құндылықтарын 
құрметтеу мақсатында ұр-
пақ тәрбиесіне жауапты 
аяулы ана, сүйікті жар 
бола білетін абыройлы да 
сымбатты келіншектердің 
өнерін бағалау үшін өнерге 
жанашыр, үлгілі отбасының 
аяулы да, көп балалы ана-
лары қазылық жасады.

Нәтижесінде бұл байқау
ға қала мекемелері ара-
сынан 8 үміткер қатысып, 
дүйім жұртты өнерлерімен 
тәнті етті. Қазылар алқа-
сының шешімі бойынша 
Торғай аграрлықтехни-
калық колледжінің оқы-
тушысы Бағила Балмашева 
«Өнерлі келін» номина-
циясын, Алуа ауылының 
мәдени ұйымдастырушысы 
Айт күл Орынбекова «Үлгілі 
келін», ал Арқалық меди-
цина колледжінен Исламия 
Камалиева «Білімді келін», 
Арқалық қаласы өңірлік 

емханасының әлеуметтік 
қызметкері Сайранкүл Қа-
сымханова «Заманауи» но-
минациясын иеленсе, III 
орынды «Золотой ключик» 
балабақшасының атаанасы, 
Арқалық өңірлік туберку-
лезге қарсы диспансерінің 
экономисі Жадыра Садано-
ва (кілем), IIорынды Арқа-
лық медицина колледжінен 
Райса Нұрхан (сабуфер),  
Iорын «Азықтүлік» ком-
паниясы үміткері Айнұр 
Кәдірбаева (толқынды 
пеш) иеленді. Ал «Ең әдемі 
келіншек – 2015» атағына, 
яғни Бас жүлде (теледидар) 
3 баланың анасы Арайлым 
Бабасованың еншісіне бұй-
ырды. 

Байқауға қатысқан бар-
лық үміткерлерге бағалы 
сыйлықтар ұсынылды. 

Зәмзәгүл ТАПАЛОВА,
қалалық мәдениет 

сарайының әдіскері.

Арқалық қаласы. 

«Ең әдемі келіншек – 2015» Наурыз айы келгенде
Әз: Халық аңызында күн мен түннің дәлме дәл теңелер 

сәтінде көкті жарып ерекше бір гуіл өтуге тиіс. «Оны қой 
ғана біледі. Егер күндіз өтсе, қой арқылы қойшы ғана аңға-
руы мүмкін» деген сөз бар. Осы гуілді наурыздың 22-сіне 
дейінге үш күннің ішінде өтеді деп есептеген халқымыз 
«Әз болмай, мәз болмайды» деген тәмсіл қалдырған. Сол 
үш күннің ішінде тырнақ пен шаш алуға болмайды. Әз 
өткенде өсімдік әлемінен бастап, күллі тіршіліктің тұла 
бойына, бір тал түгіне дейін жан жүгіреді. Сол жан байқау-
сызда тырнақ, шашпен бірге қиылып кетсе, адамның қолы 
мен басы селкілдейтін болады-мыс.

k
«Марттың 22 күні – Наурыз мейрамы (Жаңа жыл) екенін 

қазақ баласының көбі біледі. Бұл мейрам – дін мейрамы 
емес, ұлт мейрамы. Тегінде Наурыз ұлт мейрамы болған-
дығының үстіне оның тарихи маңызының тереңдігі бар. 
Ызғарлы қыстың кетіп, жан иесі өмір қуатын туғызған 
жыл, жаздың келетіндігіне барлық жаратылыспен қатар 
қазақ елі де қуанатын. «Қыс бойы өлімнің есігін күзетіп, 
үңгірде жатқан кәрі құйрық, мертік – шортықтар да қы-
бырлап дүниеде бар екендіктерін білгізе бастайтын, ау-
рулар сауығамын деп, аттар тойынамын деп, жалаңаштар 
киімсіз де күн көремін» дегендей жұрттың бәріне үміт, 
әркім де жылы шырай сезіне бастап, «бәріміз де табиғат-
тың бергеніне ортақпыз» дегендей сағынышты көрісулері, 
жалынды құшақтасуларымен Жаңа жылды қарсы алатын. 
«Бүгінгі күні Самарқанның көк тасы да жібіпті» – десіп 
Наурыз күні пейі лін кеңітпеген адамды тастан да қатты 
қылып шығарғысы келіп, аңыз қылысатын. 

Еңбекші қазақ елі, шығынды тыртаңнан аттарының ба-
сын тарта ұстап, тарихи мейрамдардың Наурызды жаңа 
тұрмысқа лайықты мейрамдап өткізудің жолына түсіңдер. 
Жаңа жылға жаңа тілек, игі үмітпен шығуымыз керек». 

Сәбит ДӨНЕНТАЕВ.

Бұлақ көрсең, 
    көзін аш!

Дәстүр бойынша үйге қос шырақ жағылады, ыдыстар 
ернеуіне дейін айранмен, сүтпен немесе бұлақ суымен 
толтырылады. Бұл – тоқшылықтың белгісі. Табиғатпен 
байланыс күн Анаға деген тағзымнан көрінеді. Бұл күні 
бұлақтар тазартылып, көшеттер отырғызылған. «Бұлақ 
көрсең, көзін аш!», «Бір тал ексең, он тал ек!» деген аталы 
сөз осыдан шыққан болу керек. Наурыз – достық, еңбек, 
бейбітшілік мерекесі.

 Бұл күні әркім өз үйін әшекейлейді, көше, ауыл алуан 
түске безендіріледі. Төрге құрақ көрпе төселеді, қабырға-
ларға кілем жайылады. Мәселен, қазақта құрақ көрпеге 
періште қонады деген ұғым бар.    Құрақ көрпенің шаршап 
келіп отырған кісіні түлететін қасиеті бар екен.

Топтастырған Қ.ДОСЖАНОВА.

abababab
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Міржақып Дулатов 
атындағы техникалық- 
э к о н о м и к а л ы қ  к ол -
леджінің студенттерімен 
қазақ хандығының 550 
жылдығына арналған та-
рихи калейдоскоп іс-ша-
расы өткізілді.

  Биыл, 2015 жылы, 
Қазақстан Республикасы 
атаулы күн «Қазақ хан-
дығының 550 жылдығын» 
тойланатынын айта келіп,  
Әбу Насыр Әл-Фарабидің 
«Тарихтың өткенін білмей, болашақты болжау мүм-
кін емес» деген дана сөзінен үзінді келтірілді.

Студенттерге «Ерден атаның әңгімелері» және 
«Абылай хан» бейнебаяндары көрсетілді. Олар тек 
қана тарих беттеріне үңіліп қана қоймай,  сонымен 
қатар екі топқа: «Тәуке хан» және «Абылай хан» 
топтарына бөлініп, тарих ойынын ойнады. Әрбір 
топ қойылған сұрақтарға жауап беріп, өз ұпайларын 
алды.  

Ең қызықты тапсырма «Егер мен хан болсам» 
тақырыбына жазылған эссе болды. Студенттер 

өзара талқылап, әркім 
өз жауаптарын, өз пікір-
лерін, ойларын айтып, 
тиісті ұпайларын жеңіп 
алды. Жеңген топ мара-
патталды.

КИнЭУ-дің оқытушы-
лары Бәкір Марғұлан мен 
Хусаинова Гүлнәр қолдау-
ларымен осы «Западный» 
кітапханасының іс-шара-
сы жақсы деңгейде өтті. 
Келешек ұрпақ өз елінің 
тарихын білу үшін, біз  

оларға патриоттық тәрбие беруге міндеттіміз. Әри-
не, оқытушылар осының бәрін түсініп, кітапхана-
шыларды әрқашан қолдайтындарына өте ризамын.  

Мариям ИМАҚАНОВА,
«Қостанай қаласы әкімдігінің мәдениет 

және тілдерді дамыту бөлімнің орталықтан-
дырылған кітапхана жүйесі» ММ 

«Западный» қалалық кітапханасының 
кітапханашысы 

СУРЕТТЕ: іс-шарадан көрініс.

Жүз жылдар аралығымен
ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНА – 550 ЖЫЛ
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