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Екі жақты 
келісімге келді

Айбек 
     КӘДІРҰЛЫ

Облыс әкімдігі мен Қытайдың  аудандық мәдени 
қауымдастығы арасында іскерлік қарым-қатынас 
аясында меморандумға қол қойылды. Маңызды 
құжат аясында қытайлық кәсіпкерлер Тобыл 
өңірінде зығыр майын өсіріп, өнім өңдейтін зауыт 
ашуды көздеп отыр.

Осыған сәйкес облыс әкімі Н.Садуақасов Қытайдың Zhongfu 
Investment Group Limited Company инвестициялық компаниясы мен 
Алматыдан арнайы келген «Kaz Grain Food Almaty» делегациясын  
қабылдады. Екі жақты кездесуге Қытай жағынан Ли Чифэнг, Лю Ли-
чиан, қазақстандық компания басқармасының төрағасы  Бауыржан 
Баймұхамбетов қатысты. Тараптар өзара қарым-қатынасты 
нығайтып, ауылшаруашылық саласында бәсекеге қабілетті 
бірлескен өндіріс ошағын ашуға уағдаласты. 

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

2-бет.

Нұрболат
  МЕШІТБАЕВ

Жанары бал-бұл жанып, жаңа өмірге қанат қаққан 
түлектердің аңсары – еліне адал қызмет етіп, өз ор-
нын тауып, халқының қуанышына бөлену. Кеше 
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік 
университеті бірнеше түлектерін түлетіп, өміріне 
ақ жол тілеп шығарып салды. Солардың қатарында 

болашағынан көп үміт күттіретін Қасқырбай Қой-
шыманов, Зарина Нұрғазина, Айдана Папанина 
сынды жігерлі де айбынды талантты жастарымыз 
бар. Олардың бар қалауы – төртінші билік санала-
тын мамандық – журналистикада абыройлы қызмет 
істеп, халық пен билік арасындағы көпірді нығай-
тып, қоғам алдындағы өз міндетін тиянақты атқару. 
Қазірдің өзінде Қасқырбай Қойшыманов ғасырға 
жуық тарихы бар газет – «Қостанай таңы» басылы-

мының жорналшысы. Өлең-жырлары да газетімізде 
жиі жарық көруде. 

Қасқырбай сынды ізімізді басқан жас әріптес-
терімізге сәттілік тілеп, қаламы қарымды, ойы алым-
ды қаламгер болуын тілейміз!

СУРЕТТЕ: Жас жорналшылар: Қасқырбай,  
Зарина, Айдана.

Суретті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

«Қалауымыз – журналистика»
дейді біздің жас ізбасарлар
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РЕДАКЦИЯДА НЕ ЖАҢАЛЫҚ?

Торғайлық оқырмандар 
атынан

Жанкелдин ауданының әкімі Асқарбек Кенжеғарин «Қостанай 
таңы» газеті редакциясында болып, журналистерді Байланыс және 
ақпарат қызметкерлері күнімен құттықтап, Алғыс хат пен ескерткіш 
сыйлық тапсырды.

«Облыстық «Қостанай таңы» газетін ауданымыздың жылнамасы 
деп білеміз, ол жанкелдиндіктер үшін көкейтесті және жедел ақпа-
рат көзіне айналды. Ұжымның шығармашылық ізденісінің арқасында 
«Қостанай таңы» оқырманның сүйікті газетіне айналып отыр», – деп 
аталып көрсетілген Алғыс хатта.

Редакция ұжымы Торғай оқырмандары атынан жүрекжарды лебізін 
білдірген Асқарбек Ахметбекұлына ризашылық сезімін білдіреді.

Жастарды жұмысқа 
шақыруда

Қымбат 
     ДОСЖАНОВА

Қостанайда «Жас Отан» Жастар қанатының 
«Сәтті қадам» жобасы бойынша құжаттарды 
қабылдау басталды. Аталған жобаға 18 бен 29 жас 
аралығындағы азаматтар қатыса алады. Партиялық 
жоба оқу бітірген жастардың мамандығы бойынша 
жұмыс істеуіне мүмкіндік бермек.

Жоба аясында «Жас 
Отан» ЖҚ ҚОФ 13 жұмыс 
беруші мекеме және ұй-
ыммен меморандумға қол 
қойды. Олар: облыстық 
білім басқармасы, облыс
тық әділет департаменті, 
«Қазақтелеком» АҚ, «Ивол-
гаХолдинг», «Баян сұлу» 
АҚ, «Евраз Каспиан сталь» 
ЖШС, «СарыарқаАвто-
Пром» ЖШС, «АгромашХолдинг» АҚ, «Қостанай минералдары» АҚ.  
Аталған мемлекеттік мекемелер мен жекеменшік компанияларда 
жастар тәжірибеден өте алады. Тәжірибеден өтуші үш апта ішінде 
берілген тапсырманы тиянақты орындап, өзінің қарымқабілетін көр-
сетуі керек. Жұмыс беруші тараптың көңілінен шығып жатса, тұрақты  
жұмысқа қабылданады. 

– Аталған жобаның мақсаты – жастарды жұмыспен қамту. Сон-
дықтан дипломын алған түлектерге еліміздегі ірі компанияларда сынақ 
мерзімінен өтіп, тәжірибе алуға жол ашылып отыр. Өзім де осы жоба 
бойынша жұмысқа орналастым, – деді «Жас Отан» ЖҚ ҚОФ жобала-
рының үйлестірушісі Бауыржан Жүнісов.

Жобаға қатысу үшін түйіндемені kostanay@zhasotan.kz электрон-
ды мекенжайына жіберу керек. Құжаттар 1 тамызға дейін қабылдана-
ды. «Сәтті қадам» жобасы туралы толығырақ білгіңіз келсе 8 707 517 
73 18 немесе 39 14 74 байланыс телефондарына хабарласыңыздар.

СУРЕТТЕ: брифингтен көрініс.

Кең көлемді жаттығу өтті
Өткен аптада Қостанай облысында терроризмге қарсы кең көлемді 

жаттығулар өткізілді, оларға өңірдің құқық қорғау және мемлекеттік ор-
гандары тартылды. Жаттығулардың барынша шындыққа  жақын болуы 
мақсатында ісшараларда белгілі бір үлесте құпиялылық сақталды. 

Жаттығулар өткізудің өзектілігі дайындықты және мемлекеттік 
және құқық қорғау органдарының заманауи жағдайларында терро-
ризм сипатындағы қауіпқатерлерге қарсы тұру қабілеттілігін тексеру 
қажеттілігінен туындады.

Сценарий бойынша, жаттығулар тек мемлекеттік және құқық қорғау 
органдарының ғимараттарында ғана емес, сонымен қатар барша ха-
лықтың тіршілік қабілеті олардың қалыпты жұмыс істеуіне байланысты 
ірі сауда орталықтарында, көлік инфрақұрылымы объектілерінде де 
өткізілді.

Апта бойына облыс орталығының тұрғындары құқық қорғау ор-
гандары қызметкерлерінің шартты бұзушылардың жолын кесу және 
жою жөніндегі ісәрекеттерінің куәсі болды. Жаттығулар өткізу кезінде 
халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінен барлық қажетті шара-
лар қолданылды, жаттығу өтіп жатқан жерлерді орап қоршауға алу 
жүргізілді, автокөлік қозғалысы шектелді және басқалары.

 Көптеген азаматтардың қоғамдық саналылығын атап өткен жөн, 
олар өздерінің жеке бастамалары бойынша, өтіп жатқан жаттығулар 
туралы білместен, қырағылық танытты және адамдардың көп жи-
налатын жерлерінде қалдырып кеткен күмәнді заттар туралы тиісті 
органдарға хабарлады. Мұндай фактінің әрқайсысы бойынша опе-
ративті ден қою шаралары қолданылды және айқындылық енгізілді.

Жаттығулардың қорытындысы бойынша, жалпы алғанда, органдар 
мен мекемелердің өзара ісқимылына оңды баға берілді.

Тәжірибе көрсеткеніндей, құқық қорғау және арнайы органдарының 
азаматтық халықтың жанжақты қолдауы және көмектескен кезіндегі 
үйлесімді ісәрекеттері – бұл террористік және экстремистік көріністер-
ге қарсы ісәрекеттің және оған жол бермеудің басты кепілі.

Қостанай облысы әкімдігінің жанындағы 
терроризмге қарсы комиссияның аппараты.

226 маусым  2015 жыл

Яғни, қытайлық кәсіп-
керлер зығыр өсіру мен 
оны өңдеуге 500 млн. 

АҚШ доллары көлемінде инвес
тиция салуға ниетті.

Облыс басшысының айтуын-
ша, соңғы жылдары облыс та 
сұйық май өндірісі жандана 
бастаған. Бүгінде өндірілген 
өнімнің 30%ы экспортқа шыға-
рылады. Біздің өңір майлы 
дақылдар көлемін ұлғайту мәсе-
лесіне аса ден қойып отыр. Биыл 
360 мың гектар алқапқа түрлі 
дәнді дақылдар себілді. Бұл 
барлық егістік көлемінің 8%ына 
тең  «Біз ауылшаруашылық са-
ласы бойынша байланыс орна-
тамыз, – дейді  Ли Чифэнг. – Қы-
тай сұйық майдың 80 пайызын 
сырттан тасымалдайды. Қазіргі 
таңда үкіметтің күш салуына 
қарамастан, әлі майға деген 

тапшылық 20% тең.Сондықтан 
Қытай жағы сұйық май өндірісін 
жолға қою ды міндеттеп отыр.  
Бұл ретте Сіздердің облыста-
рыңызға инвестиция салу біз 
үшін аса маңызды». 

Жалпы, Қытай Қазақ елінің 

ауылшаруашылығы секторын 
дамытуға 1,6 млрд. доллар 
қаржы бөлген.

СУРЕТТЕ: кездесу кезінде.
Суретті түсірген Бағдат 
АХМЕТБЕКОВ.

Екі жақты келісімге келді
1-бет.

Жұматай 
 КӘКІМЖАНОВ

Сәрсенбінің сәтінде облыс әкімдігінің сегізін-
ші қабатында аймақ басшысының қатысуымен, 
жергілікті билік өкілдерінің  кеңейтілген жиналысы 
өтті. Аудан, қала басшылары мен басқарма же-
текшілерінің басын біріктірген жиында әлеуметтік 
және еңбек келеңсіздіктерін болдырмау мәселесі 
қаралды. 

Осы мәселеге кеңінен тоқталған облыстық  ең-
бек инспекциясы басқармасының жетекшісі Максим 
Моргунов мырза өңірде орын алған кемшіліктерді 
тізбектеп берді. «Әлеуметтік жағдайды шиеленістір-
меу мақсатында, облысымызда   2013 жылдан 
бері арнайы жобалар жүзеге асырылуда. Осыған 
қарамастан, жалақының уақытында берілмеуі, жұ-
мыс орындарындағы қайғылы оқиғалар мен еңбек 
тәртібінің бұзылуы – кейбір мекемелерді тығырыққа 
тіреген. Мәселен, соңғы бес айдың көлемінде өңір-
де 35 қайғылы жағдай орын алып, 37 жұмысшы 
зардап шекті, үшеуі қаза тапты. (Көрсеткіш – был-
тырғы жылмен салыстырғанда 51 % төмендеді). 
Қайғылы оқиғалардың барлығы да қауіпсіздік шара-
ларын сақтамаудың  салдарынан, жұмыс берушінің 
я болмаса жұмысшының салғырттығынан болған. 
Осы тектес оқыс оқиғалардың жиі тіркелуі – жұмыс-
шылар арасында қобалжу тудыруы ықтимал», – 
деді ол. 

Әлеуметтік жағдайды шиеленістіретін тағы 
бір мәселе – жұмысшылардың жалақыларын то-
лық көлемде, уақытында алмауы. Қазіргі уақытта 
Қос танай облысындағы жалақы қарызы  19,1 млн. 
теңгеге жетті. Лисаков қаласындағы «Алтын ұн» 
кәсіпорыны қызметкерлеріне 1,1 млн. теңге бо-
рышты. Жұмысшылардың жалақыларын қайтару 
мақсатында, кәсіпорынды банкрот деп жариялап, 
мүліктерін сату мәселесі көтерілді. Әзірге, оны ала-
тын адам табылмай тұр. 

Жыл басынан бері Еңбек инспекциясына тұрғын-
дардан еңбек құқығының бұзылуына байланысты  

мыңнан астам шағым түскен. Арыздардың басым 
бөлігі жалақыға қатысты болып шықты. Мекеме 
өкілдері мәселені түсіндіру жұмыстары арқылы 
шешуді жөн көріпті. 

Мемлекеттік органдар мен әлеуметтік 
серіктестік тердің әлеуметтік және еңбек шиеленіс
терін болдырмау мәселесін көтерген облыстық 
жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасының басшысы Ерлан 
Жаулыбаев жиналғандарды біраз дүрбелеңге сал-
ды. Мекеме басшысының есебін бөлген облыс бас-
шысы аудан, қала әкімдерін бірінен соң бірін кө-
теріп, мәселенің мәнісін сол арада білуге тырысты. 
Аймақ басшысын алаңдатқан әлеуметтік бағдарла-
малардың жүзеге асырылмауы. Мәселен,  Қарасу, 
Алтынсарин аудандары мен Арқалық қалаларында 
жұмыссыздық деңгейі өте жоғары болып шықты. 
Арқалық әкімін орнынан тұрғызған Н.Садуақасов 
– «Шағын қалаға қаржы молынан құйылып жа-
тыр. Мемлекеттік бағдарламалардың басым бөлігі 
шағын қалаларды дамытуға бағытталған. Бұдан 
өзге, субсидия, мазут алу үшін де қомақты қаржы 
бөлініп тұрады. Арқалықтағы өндіріс ошақтары да 
жанданып, жаңа кәсіпорындар ашылуда. Осыған 
қарамастан, сіздің жақта жұмыссыз жүргендер көп. 
Не бітіріп жүрсіздер?» – деп сұрады. Мемлекеттік 
бағдарламаларға мән бермеген Науырзым, Қоста-
най, Сарыкөл аудандары мен Қостанай, Рудный 
қалаларының әкімдеріне ескерту жасалды.   

– Мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асы-
рылуын қадағаламаған билік басшылары жауапқа 
тартылатын болады. Әлеуметтік жағдайды жақсар-
туға бағытталған жоспарлар дер кезінде аяқтала-
тын болсын, – деп қадап тапсырды аймақ басшысы.

Жиынның екінші бөлігінде мемлекеттік қызмет 
көрсету мәселесі талқыланды. Мұнда облыс әкімі 
аппаратының жетекшісі Арман Әбенов пен ХҚКО 
директоры Е.Жұмабайдың баяндамалары тыңдал-
ды. Осыдан кейін, дене шынықтыру және спорт 
басқармасының жетекшісі С.Матвиенко облыстық 
спартакиадаға әзірлік мәселесін сөз қылды.

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Нұралы САДУАҚАСОВ:

«Жұмыссыздықпен күреспеген 
әкім жұмыссыз қалады»

«Жастар күні – 2015» фестивалі 
шығармашыл жастарды қолдауға 
бағытталған. Іс-шараның алғашқы 
күні, 24 маусымда, облыстың ау-

дан, қалаларында «Мейірімділік 
апталығы» акциясы басталды. Ал 
екінші күні, 25 маусымда, бос жұ-
мыс орындарының жәрмеңкесі мен 

шағын футбол турнирі өтті. Үшінші 
күні, 26 маусымда, «Хинди» бояулар 
марафоны басталды. Төртінші күні, 
27 маусым, спорттық сайыстарға 
арналып отыр. Дәл осы күні облыс 
орталығында XI Дельфий ойын-
дары салтанатты түрде ашылады. 
Фестивальдің соңғы күні қалалық 
жағажайдағы гала-концертпен 
аяқталмақ.

Жастар фестивалі басталды
Қымбат 
      ДОСЖАНОВА

Қостанайда дәстүрлі «Жастар күні – 2015» фестивалі 
басталды. Аталмыш іс-шара биыл бес күн тойланбақ.  
Яғни, 24-28 маусым аралығында облыс жастарына 
арналған көңілді шаралар ұйымдастырылады.
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  Иісшіл ит 10 келі есірткіні тапты
Ќарабалыќ.  "Ќайраќ-авто" шекаралыќ баќылау бμлімі елара-

лыќ есірткі тасымалыныњ жолын кесті. Б±л жолы ќос тєжікстан-
дыќ азамат Душанбеден Самараѓа наша алып μтпек болды. "Опель
Астра" автокμлігіне м±ќият тыѓылѓан есірткіні иісшіл ит аныќта-
ды. К‰дік тудырѓан кμлікті бастан-аяќ тінту барысында, темір
ќањќасы  астынан  астыртын  ќуыстар  табылды. Тєркіленген
есірткілердіњ жалпы салмаѓы – он келіге жаќын.

Ќайѓылы оќиѓалар кμбейді
Єулиекμл. Суѓа кеткендер саны таѓы да 2 адаммен толыќты.

Ќайѓылы жайттыњ бірі Тобыл μзенінде болды. Мас к‰йінде суѓа
т‰скен 25 жастаѓы жігіттіњ ќауіпсіздік шараларын саќтамаѓаны
белгілі болды. Осыѓан ±ќсас оќиѓа Єулиекμл ауданында тіркелді.
"Купальное "μзеніне шомылуѓа барѓан 35 жастаѓы ер кісі ажал
ќ±шты.  Оныњ  да  μмірмен ќош айтысуына ішімдікке сылќия
тойып алуы себеп болѓан.

18 миллиард тењге субсидия бμлінді
Облыста. Б±л  сома  μткен жылѓыдан 2,2 млрд-ќа кμп. ¤сім

14%-ды  ќ±райды.  ¤њірдегі А¤К-ніњ даму ауаны мемлекеттік
ќолдау арќасында ќарќын ала т‰суде. Ќазынадан ќарастырылѓан
18 млрд. тењге субсидияныњ  12,6 миллиарды μсімдік шаруашы-
лыѓына ж±мсалады. 4,1 млрд.тењге – мал шаруашылыѓына, ќалѓан
1,3 млрд. μзге де баѓдарламалардыњ игілігіне жаратылмаќ.

Этносаралыќ келісім туралы
Облыста. Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ этносаралыќ

жєне конфессияаралыќ ќарым-ќатынас баѓытындаѓы ќызметін
Ассамблеяныњ ѓылыми-сараптамалыќ тобыныњ м‰шелері ‰немі
насихаттауда. Топ μкілдері ЖОО мен колледждерде болып,  эт-
носаралыќ таќырыбында дєрістер оќыды. Мамандар м±ндай
оќытулардыњ ±лтаралыќ келісімді ныѓайтарына ныќ сенімді.

 Сенбілікке ешкім келмеді
Ќарасу. Жылда ±йымдастырылатын  "Таза жаѓалау" шарасына

биыл ауылдыќтар ќатыспай ќойды. Дєст‰рлі тазалыќ ж±мысын
биыл аудандыќ єкімдік жанындаѓы жастар бастамалары орталыѓы
±йымдастырѓан еді. ¤кінішке ќарай, осы жолы жаѓа тазалауѓа
ешкім келмепті. Бар болѓаны ‰ш адам айналаны ќоќыстан тазар-
тып, єкімдіктіњ берген арнайы кμлігіне ќоќыстарын артып жібер-
ген. "Ауыл т±рѓындары шараѓа беймаралдыќ танытса да, айнала-
ны ластамауѓа тырысса екен", – дейді ±йымдастырушылар.

Аудандыќ  газетке – 80 жыл
Аманкелді. Таяуда  Ќ.Єбенов атындаѓы мєдениет ‰йінде аудан-

дыќ "Аманкелді арайы"  газетініњ  80 жылдыѓы салтанатты т‰рде
аталып μтті.  Рєсімге редакция ±жымы  мен баспаханада єр жыл-
дарда  ќызмет  істеген журналистер, жергілікті билік μкілдері
ќатысты.  Аудан єкімі Ж.Таукенов тілшілерді тμл мерекесімен
ќ±ттыќтап, ж‰рекжарды тілегін  арнады.  Салтанатты жиын соњы
аудан μнерпаздарыныњ концертіне ±ласты.

 ‡здіктер ќатарына ќосылды
Рудный. Рудный индустриалдыќ институты "Эко-инженерлік

- биоќалдыќтарды μњдеу жєне жањартылѓан ресурстарды орныќ-
ты пайдалану" атты магистрлік жобасын ж‰зеге асыру арќылы
кєсіпорындармен тиімді ынтымаќтастыќты дамытќаны ‰шін ЌР
БЃМ жєне Ќазаќстандаѓы "Эразмус+" баѓдарламасыныњ ¦лттыќ
офисі дипломымен марапатталды. Жоѓары мєртебеге ие болѓан
білім ошаѓы  Ресей, Германия, Латвия жєне Эстония ЖОО-мен
бірігіп  "Экологиялыќ инжиниринг" білім беру баѓдарламасын
єзірлеуге кірісті.

Ќазаќстан полициясыныњ
ќ±рылѓанына 23 жыл. Ќоѓамдыќ
тыныштыќтыњ саќшылары
к‰ндіз-т‰ні зањ б±зушылыќтыњ
жолын кесіп, ќылмыскерлерді
ќ±рыќтаудан тыным тапќан емес.
Ќостанай облысы бойынша ІІД
кєсіби мерекеге орай салтанат-
ты жиын μтті. Полиция ќызмет-
керлерін тμл мерекелерімен об-
лыс єкімі Н±ралы Садуаќасов
ќ±ттыќтады.

– Жыл сайын полицияныњ
жеке ќ±рамына 6,5 млрд.тењге
кμлемінде ќаржы бμлінеді. 100
бірлік автокμлік алынып, бейне
баќылау камераларыныњ саны
артты. ¤ткен жылы Рудный ќала-
сында шаћардыњ тыныс-
тіршілігін камералар арќылы ба-
ќылау ‰шін жедел басќару орта-
лыѓы ашылды. Ќазір облыс ор-

‡здік тєртіп саќшылары
марапатталды

талыѓында мамандандырылѓан
халыќќа ќызмет кμрсету орталы-
ѓыныњ ќ±рылысы ќарќынды
ж‰ріп жатыр. Яѓни, Елбасыныњ
ќоѓамдыќ тєртіпті саќтау тапсыр-
масын орындауѓа барлыќ жаѓдай
жасалѓан. Єлі де жасалады.
Сіздерге зањдылыќтыњ саќталуы
жолындаѓы ќиын ќызметтеріњіз-
ге тμзімділік тілеймін.  Халыќтыњ
сеніміне ие болу б±л ‰лкен
мєртебе, єрі жетістік, – деді об-
лыс єкімі Н±ралы Садуаќасов.

Ќ±р алаќан келмеген μњір бас-
шысы 6 полиция ќызметкерін μз
атынан марапаттады. Мемле-
кеттік ќызметкерлер к‰німен об-
лыс єкімін ќ±ттыќтаѓан департа-
мент басшысы Н±ралы Садуаќа-
совќа да сыйлыќ жасады.  Мара-
паттар мен сыйлыќтар м±нымен
шектелген жоќ. Ќазаќстан ІІМ ар-
дагерлер кењесініњ атынан 2 по-
лиция ардагері "ІІМ ќ±рметті ар-
дагері" тμсбелгісін иеленді. Таѓы

екеуі Алѓыс хатпен марапаттал-
ды. Ішкі істер министрі атынан
ќала єкімі Ахмедбек Ахметжанов
ќ±рмет грамотасын алды. Тμл
мерекеде 2 тєртіп саќшысы мер-
зімінен б±рын жоѓары шенге ие
болды. Салтанатты жиында ќыз-
меттегі жетістіктері ‰шін ‰здік
тєртіп саќшыларына министрдіњ
ќ±рмет грамотасы, "Ішкі істер
органыныњ ‰здігі" тμсбелгілері
жєне грамота мен Алѓыс хаттар
табыс етілді.

Мерекелік  іс-шарада  жинал-
ѓандар  ќызмет  бабында  ќаза
тапќан полиция ќызметкерлерін
еске алды. Рухтарына таѓзым
етіліп, бір минуттыќ ‰нсіздік жа-
рияланды.

Ќоѓамдыќ тєртіп к‰зетінде
т±рѓан полицейлер б‰гінде сал-
танат киімдерін киіп, сахна
тμрінде єн шырќап, би биледі.
Мерекелік концерт жеке ќ±рам
к‰шімен ±йымдастырылды.

Махаббат
             БЕКБАЙ

Облысымыздаѓы "Грин" азаматтыќ
Альянсы" ќоѓамдыќ ќоры ішкі саясат
басќармасыныњ тапсырысы бойынша
"Этносаралыќ жєне конфессияаралыќ
толеранттылыќты насихаттау
баѓытындаѓы "Достыќ керуені"
аќпараттыќ-насихаттыќ топтыњ ќызметін
±йымдастыру" жобасын ж‰зеге асыру
аясында Денисов ауданында болып,
"Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ
мемлекеттік этносаясатты ж‰зеге
асырудаѓы  рμлі" атты  дμњгелек ‰стел
μткізді.

Жиын барысында "Грин" азаматтыќ Альянсы"
ќоѓамдыќ ќоры тμрайымыныњ орынбасары, жо-
баныњ  жетекшісі М.Даньярова жиналѓандарѓа
"Достыќ керуені" жобасыныњ мєн-маѓынасымен,
келешекте атќарылатын  шаралармен таныстыр-
ды. Ал, жобаныњ ‰йлестірушісі Александра Сус-
лова болса  б‰гінгі тањда ќазаќстандыќ ‰лгі  болып
табылатын- этносаралыќ толеранттылыќтыњ ма-
њызын, Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ ќызметі
мен атќарып жатќан ж±мыстарына ќостанайлыќ-
тардыњ ќосќан ‰лесі жайлы айтты. Кездесуде жи-
налѓандарѓа  аќпарат жеткізу аясында т‰рлі єдісте-
мелік,  мысалы, ќойылып отырѓан проблемалар-
ды, логикалыќ тапсырмаларды, μзекті с±раќтар-
ды т‰сіну ‰шін ойын ретінде,  бейнекμріністер
кμрсету, таныстыру  секілді тєсілдері ќолданыл-
ды.

"Достыќ керуені" аќпараттыќ-насихаттыќ топ-
тыњ м‰шесі Рагим Єбілов облысымыздаѓы Достыќ
‰йініњ ќызметі, Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ

20 жылдыѓына, ¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓына  ар-
налѓан іс-шаралар туралы, ±лттыќ тілдерді ‰йре-
тетін жексенбілік мектептер, кμркемμнерпаздар
‰йірмесіне ќатысатын μзге ±лт μкілдерініњ жаста-
ры жайлы кењ т±рѓыда жан-жаќты єњгімеледі.

Осы дμњгелек ‰стелде сμйлеген  аудандыќ
мєдениет жєне  тілдерді дамыту бμлімініњ же-
текшісі  Наѓима Спанова  этносаралыќ толерант-
тылыќ пен конфессияаралыќ, достыќ аясында
μткізілген,  ±йымдастырылѓан  іс-шаралар, атап
айтќанда,   ауданда  "Меніњ Ќазаќстаным" атты
фестивальдіњ μткенін, Наурыз мерекесі, 1 мамыр
– Ќазаќстан халќыныњ бірлік к‰ні тойланѓанын сол
секілді ауданда  неміс ±лт μкілдерініњ "Возрожде-
ние" жєне "Ќазаќтыњ ќонаќ ‰йі" секілді  орталыќ-
тардыњ тіркелгенін, жєне де  басќа да ±лттыќ мєде-
ни орталыќтардыњ  ашылуына жєрдемдесуін
жеткізді.  Аудандыќ ішкі саясат бμлімініњ жетекшісі
Надежда Кищук  дμњгелек ‰стелде єзірбайжан мє-
дени орталыѓын ќ±ру,  ауданда атќарылып жат-
ќан шараларѓа, ж±мыстарѓа  ж±ртшылыќтыњ бел-
сенді т‰рде араласу, облыстыќ этномєдени орта-
лыќ м‰шелерініњ б±л баѓытта ќолдау кμрсетіп,
кμмектесуі секілді  ±сыныстар айтты.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан кμрініс.

"Достыќ керуені""Достыќ керуені""Достыќ керуені""Достыќ керуені""Достыќ керуені"
‡КІМЕТТІК ЕМЕС ¦ЙЫМДАРДА

Г‰лназым
    САЃИТОВА

 "Батыр – ел ‰шін туады, елі
‰шін μледі" – деп, дана хал-
ќымыз айтќандай, Жалѓызтал
ауылында да елін ќорѓаѓан
батыр аталарымыз аз емес.
Олар жау оѓына ќасќая т±рып,
ќасыќ ќандары ќалѓанша
ерен ерлік кμрсетті. Отанын
ќорѓап, μз туѓандары, туѓан
жерлері ‰шін жандарын аяма-
ды. ¤здерініњ арттаѓы ±рпаќ-
тарына бейбіт μмір сыйлауѓа
тырысты.

Биылѓы айтулы мереке
¦лы жењістіњ 70 жылдыѓына
орай ауылдыќ ардагерлер
±йымыныњ басшысы Сапар-
бай Ќабжанов атамыз бен ауы-
лымыздыњ єкімі Ќасым Ќанаѓат
Тоќсейітќызыныњ  ±йымдасты-

Ер есімі – ел есінде!

руымен батыр аталарымыздыњ
ерлігіне арналып, мєњгілік ес-
керткіш таќта орнатылды. Оѓан

демеушілік жасаѓандар
ауыл т±рѓындары мен ба-
тыр аталарымыздыњ ±р-
паќтары жєне ардагерлер
±йымы болды. Ескерткіш
таќтаныњ ашылуына батыр
аталардыњ жан-жаќтаѓы
барлыќ ±рпаѓы жиналып,
аруаќтарѓа арналып ас
берілді.

Ауыл єкімдігі μздерініњ
ќонаќжайлылыѓын кμрсе-
тіп, єн-жырдан шашу шаш-
ты. Осы к‰ні μткен іс-шара
баршаѓа тамаша кμњіл-к‰й
сыйлады.

Айг‰л НАСРЕДИНОВА,
Жалѓызтал ауылыныњ

мєдени ±йымдастырушысы.
Арќалыќ ќаласы.
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Газеттің бақылау пакетінің 51%  
–  мемлекеттікі,  ал  49% – газетке 
қалса дұрыс.

Қазақстандағы БАҚ-тың 75% 
жеке меншікте. Бұдан қорқатын 
ештеңе жоқ. Ал бірақ ғасырға 
жуық халыққа қызмет етіп келе 
жатқан басылымдарға келгенде 
қатты ойлану керек. Әсіресе қа-
зақтілді  облыстық газеттер. Мен  
тендерге түсетін мемлекеттік 
бюджетте отырған облыстық ба-
сылымдар хақында жоғарыдағы 
билікке, ақпарат министріне дей-
ін  бірнеше рет айтқанмын. Маған 
қарсы шыққандар болды. Облыс-
тық қазақ газеттерінің жанашыр-
лары да жеткілікті еді. Жоғары 
билік облыстық қазақтілді тарихи 
басылымдарды жекешелендіруге 

асықпағаны лазым. Мұның оңтай-
лы да дұрыс шешімін шығару 
әлі де болса  өңірдегі әкімдік пен 
мемлекеттік меншік органдары-
ның қолында. Өңірлердегі байыр-
ғы қазақ газеттерін  қорғау, оның  
халыққа қызмет етуіне шынайы 
қамқорлық көрсетіп отыру,  менің-

ше,  жергілікті атқарушы биліктің 
парызы .

– Сізді журналистер Одағы-
ның төрағасы, белгілі көсем-
сөз шебері ретінде не толған-
тып жүр?

– Мені  жиі мазалайтын – 
еліміздің ақпарат кеңістігі. Қазір  
белгілісі, елімізде Ресей БАҚ-ы 
жеткілікті. Телеарналарды алып 
қараңызшы. Тіпті шектен шығып 
барады. Мен екі ел арасындағы 
тату-тәтті достығымызды, эко-
номикалық келісім-шартымызды 
да жақсы түсінемін. Қолдаймын. 
Әйтсе де, бір қауіп бар секілді. 
Мысалы, бір кездерде көршіміз 
Қырғызстанда Бакиев Путинге 
ұнамай қалды да, Ресей БАҚ-ы  
жаппай жабыла жұмылып, оны 
тақтан кетіруде зор  қызмет көр-
сетті. Мен сондай қауіптен сеске-
немін.

Тағы бірі, ашық айтайын, 
биліктегі қазақ тілі мәселесі. 
Меніңше, биліктегі басшыларда 
қазақша ойлай алатын, қазақша 
сөйлей алатын адамдар көбірек 
болса деңіз. Тіліміздің сонда 
ғана бағы жанар еді.  Мен өзім 
Ресейде туып-өскен азаматпын.   
Туған елге келгесін жатпай тұр-
май қазақша үйренуге ұмтыл-
дым. «Абай жолын», қазақша 
газет-жорналдарды оқыдым. 
Жатақханада Шымкент пен Та-
раздың балаларымен бірге тұр-
дым. Осылардың арқасында,  қа-
зақшаны игеріп алдым. Ай тайын 
дегенім – ынта керек. Ынта мен 
ықыласың күшті болса, қазақ тілін 
игерудің қиындығы болмайды. 
Биліктегі замандастарым осыны 
ескерсе, нұр үстіне нұр.

– Бір кездері Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
тұңғыш баспасөз хатшысы, 
Үкіметтің баспасөз хатшысы, 
кеңес заманының ең бедел-
ді баспасөзінің елдегі тілшісі 
болған, қоғам қайраткері, та-
нымал көсемсөзші Сейітқазы 
Матаевтың қалың оқырманға 
айтары болса керек-ті.  Осы 
орайда   естелік кітабыңыз 
жазылуы заңды емес пе?

– Мен былтыр алпысқа тол-
дым. Ойлап қарасам айтар ой-
лар да, қызықты жайттар да 
бар. Кітап жазуыма да болар 
еді. Бірақ, оны кім оқиды?  Қазір  
естелік, басқа да  кітаптар көп-
теп  шығып жатыр... Қолға ұстап 
көреді де, көбісі оқымайды.  Ал 
мен жазсам,  оқитын кітап жаза-
мын. Ол қолымнан келеді. Бірақ 
енді оны  уақыт көрсетер.  Бәлкім 
жазылып та қалар.

– Әңгімеңізге рақмет.
Алматы.

Ж.Аязбеков: – Секе, соңғы 
жылды алайық,  Қазақстан 
Журналистер Одағы не тын-
дырды?

С.Матаев: – Бір жыл 
емес, үш-төрт жылдан бері біз 
қолымыз дан келгенше одақтың 
облыс тардағы  филиалдарының 
ахуалын жақсартып, ықпалын кү-
шейтуге ұмтылып келеміз. Өйт-
кені, өңірдегі журналистердің 
әлеуетін арттырсақ, тұтастай  ел 
журналистерінің күшін еселеп, 
журналистиканың пәрменділі-
гін күшейтуге мүмкіндік туады.  
Шүкір, Алматыда және Астана-
да журналистер одағының өз үйі 
бар.  Бұл екі қалада журналис-
тер де көп. Қаламдастарымыз-
ды қорғау ға қашанда дайынбыз. 
Егер  бір тілшіге біреу шоқпар 
ала жүгірсе, кеуде тосып, қорғап 
қалатын  қауқарымыз бар деп 
есептеймін.  Өңірлердегі фили-
алдарда  журналистерді әлеу-
меттік жағынан қорғалуына  үнемі 
назар аудару керек екенін айтып 
жүрміз. Бірақ, әрине, барлық жер-
де жағдай біркелкі емес. 

Одақ  «Әділ сөзбен» (Сөз 
бостандығын қорғау  халықара-
лық қоры)  бірлесе жүргізіп отыр-

ған бір ісі – журналистердің заң 
жағынан сауаттылығын арттыру. 
Осы орайда бірнеше облыстар-
да семинар өткіздік. Шыны керек, 
бүгінгі журналистердің  бір пара-
сы заңды білу және заңға жү-
гінуге үстірт қарайды. Мәселенің 
мәнісін саралап жазуға шорқақ, 
содан барып бизнесмендермен 
соттасып , көп жағдайда жеңіліп 
қалып жатады.

 – Секе, менің білгім ке-
летіні – журналистердің әлеу-
меттік жағдайын жақсарту, 
айталық, тұрғын үй, сыйақы,  
ипотекалық жеңілдіктер, зей-
нетақылық кәсіби санатын 
анықтау сияқты біршама 

соқталы мәселе бар. Осыны 
билік тармақтарына айтып, қа-
бырғасынан қойдыңыздар ма? 

– Біз мұны жақсы білеміз. Қой-
дық, ресми түрде де, бетпе-бет 
кездесіп те, жүзбе-жүз сөйлесіп 
те айттық. Шешімін таппай ке-
леді. Мұны Парламенттегі  Да-
риға Назарбаеваға да жеткізген-
біз. Қазақстанда журналистердің 
ешқандай мәртебесі жоқ. Олар 
мемлекеттік қызметкер емес. 
Жер жүзіндегі көпшілік елдерде, 

біздің қоғамда да БАҚ өкілдерін  
төртінші билік деген түсінік бар. 
Бірақ шынтуайтына келгенде 
бәрі басқаша. Мысалы, мем-
лекеттік билік тармақтарында: 
Парламент, Сот, Үкіметтің әрқай-
сысының  өзіндік мәртебесі бар. 
Олар заң жүзінде бекітілген.  Ал 
«төртінші билікте» мұның бірі де 
жоқ. Тіпті пәтер алуға келгенде 
мемлекеттік БАҚ-тың адамдары-
на «қолжетімді баспана» бағдар-
ламасыда ескерілмеген. Себебі 
сол біреу – журналистер мемле-
кеттік қызметкерге жатпайды. 

Бізге бұл орайда  бюджеттен 
қаржыландырылатын баспасөз 
органдарына тиісті мәртебе беру 

туралы бұқаралық ақпарат құрал-
дары туралы ұлттық заңнамаға 
толықтыру енгізу керек шығар. 
БАҚ, журналистердің құқығы 
мен бостандығының негіздерін 
өзгертуіміз, кеңейтуіміз керек-ау.  
Мен осыдан төрт-бес жыл бұрын 
Алматыдағы тұрғын үй комиссия-
сының мүшесі болғанмын. Сонда 
мен мұны жақсы түсіндім. Кеңес 
заманынында Одаққа мүше жур-
налистердің пәтеріне 7-8 шаршы 
метр қосып беретін. Қазір бұл 

жоқ. Мұны шешу керек.
 Менің бір қуанатыным, кейінгі 

кезде қазақ басылымдары көбей-
іп әрі сапасы жақсарып келеді. 
Әйтсе де, мемлекет тарапынан 
қазақ баспасөзіне қамқорлық 
керек. Бәлкім ол мемлекеттік 
тапсырыс бола ма, басқа да 
жеңілдіктер ме қарастырылып, 
мемлекеттің қорғауына алынға-
ны жөн. Бұл жерде бәріне  бір-
дей емес,  солтүстік өңірдегі 
қазақтілді газеттерге ғана. Неге 
екені түсінікті.

– Сейітқазы мырза, соңғы 
жылдары өңірлердегі жергілік-
ті БАҚ сатыла бастады. Жар-
тылай да, тұтасымен де. Мы-
салы, біздің облыста бірқатар 

аудандық, қалалық  газеттер 
сатылды. Сіз бұл туралы не 
дейсіз?

– Жалпы бұл дұрыс.  Бірақ 
мәселе бар, ол – оның кімге 
сатылуында. Бұл жерде біздің 
позициямыз газеттерді арзанда-
тып, өз редакциясына сату керек. 

Қазақстан Журналистер Одағының 

төрағасы Сейітқазы Матаев 
пен «Қостанай таңы» газетінің 

Директор-Бас редакторы  

Жанұзақ Аязбеков арасындағы 

кәсіби сұхбат

Мәртебе керек
ОРАЙЛЫ ӘҢГІМЕ
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«Хабар» агенттігінің Қостанай об-
лысындағы меншікті тілшісі Мағауия 
Қалиев тің есімі жұртшылыққа жақсы та-
ныс. Ол бес жылдан бері республикадағы 
маңдайалды телеарнаның облыстағы қо-
сынында жемісті қызмет атқарып келе 
жатыр. Мұның алдында облыстық телера-
диокомпаниясында он бес жылдан артық 
еңбек еткені тағы бар.  Сол кезде облыстық 
телеарнаның ішінде бір емес, екі арна жұ-
мыс істеді. Бірі облысты қамтыса, «Заман» 
телеарнасы қала және қаланың іргесін-
дегі ауылдарға хабар таратты. Міне, осы 
тұста тілшілердің «екі майданда» қатар 
еңбек етуіне тура келді. Және редакция 
басшылығы әр хабардың, түрлі бағдарла-
малардың, жаңалықтар қызметінің сапа-
сына басты  назар аудара білді. Басшылар 
әр хабардың ішкі мазмұнына, оның са-
пасына терең үңілетін. Әсіресе, телеар-
на директорының орынбасары, белгілі 
журналист-қаламгер Жанұзақ Аязбекұлы 
жас журналистерді телевизия саласының 
ұңғыл-шұңғылына дейін үйретіп шығар-
ды. Кез келген бағдарламаның ішінде 
бір түйір дәні болса да, көрермендерге 
ой саларлық жағына қатты көңіл аудару 
қажеттігін жете түсіндіреді. Бүгінде есім-
дері елге танылған бір топ журналистердің 
«Жәкеңнің шинелінен шықтық» деуі сон-
дықтан. Солардың бірі осы Мағауия. 

Мағауия Назымұлы Науырзым ауда-
нының  «Науырзым» кеңшарына қарасты 
Сарышығанақ елді мекенінде туып-өсті. 
Ес біліп, етек жаба бастаған тұста осы бір 
шағын ауылда елу шақты үй болатын. 
Бірақ, әкесінің қызметіне байланыс-
ты мұнда көп тұрақтаған жоқ. Өмірбек 
ауылына қоныс аударды (кезінде «Науыр-
зым» кеңшарының бөлімшесі болған). Ол 
кезде мұнда үш-ақ кластық мектеп қана 
бар . Мәкең осы бастауыш білім ошағынан 
алғаш рет әріп танып, жазу үйренді. Одан 
әрі оқуын  нағашыларының қолында, ау-
дан орталығы – Докучаевкадағы Науыр-

зым орта мектебінде  жалғастырған.  
«Жігіттің жақсы болмағы – нағашыдан» 

деген, Кәментай апа үлкен ұлды нағашы-
ларының қолына берді. Ел ішінде Тәшкен 
Қауметов есімді ақылман қария өткен. 
Оқыған-тоқығаны көп. Жүрген-тұрған 
ортасына аса беделді, қиыннан қиысты-
рып сөз таба білетін ділмәрлығы бар кісі 
көрінеді. Мағауия міне, осы кісінің тәлімін 
алды. Ел ішінде «Ескі Науырзым» аталып 
кеткен Науырзым кеңшарында он 

жылдықты тәмамдады. Мектепте де жа-
ман оқушы болған жоқ. Әсіресе, қазақ тілі 
мен әдебиеті пәніне өте алғыр-тұғын. Ша-
масы, нағашы жұрттан дарыса керек. Тіл-
шілік қасиеттің негізі сол кезде қаланған 
болуы керек.

Өз атасы – Сейдәзім ақсақал да көргені 
көп кісі еді, жарықтық! Н.Ахметбековтың 
«Қарға ұры» дастанын жатқа айтады екен. 
Қашан көзі жұмылғанша газет-журналдар-
ды үйіне жаздырып, оқитын. Бұлар Қара-
тайдан Сейдәзім, Зейпен, Назым, Қуаныш 
атты төрт ұл тарайды. Әкесінің туған ағасы 
болғандықтан ол кісіні кейін гілер ата деуі 
заңды. Бала күнінде Сейдәзім шал бұған  
ескі қиссаларды, жырларды оқытып, жат-
татқызады. Үйренсін дегені ғой. Қария 
бертінде тоқсан жасқа келіп дүниеден 
өтті. Мәкеңнің өзегін өртейтін өкініші сол, 
атасының тағылымды әңгімелерін таспаға 
түсіре алмағандығы.

Мағауия Назымұлымен бірге оқыған 
азаматтардың арасында екі дүркін әлем 
чемпионы Нұржан Ермағамбетов, заң 
ғылымдарының кандидаты Өмірбек 
Оразбаев, оқымай-ақ техниканың хас 
шебері атанған Ілияс Жансейітов, Мұх-
тар Жүсіпов, ішкі істер саласында ши-
рек ғасырдан бері қызмет атқарып келе 
жатқан Мақсұт Молдахметов сынды өз 
ісінің білікті мамандары бар. Бұл жігіттер 
әлі күнге дейін бала күнгі достық жібінің 
қылын үзген емес.

«Ұстазы жақсының ұстанымы жақ-
сы». Нақ осы сөзді Мәкеңе қарата айт-
сақ, ақиқаттың ауылынан онша алыста-
маймыз. Кезінде Қазақ КСР-нің білім 
және ғылым министрі болған Шайсұлтан 
Шаях метов, Қыпшақ Ысмағұлов, Нұрсұл-
тан Шәйкенов, Пиалаш Сүйінкина, Күлтай 
Әбдірахманова тәрізді білікті ұстаздар-
дан білім алды. Өзі де сол аға-апаларына 
ұқсағысы келетін. Онжылдықты бітіріп, 
мамандық таңдауға көшкенде Мағауия 
агрономдықты қалапты. Ол кезде шын 

мәнінде бұл мәртебелі мамандық еді ғой. 
Әрі ауылға жақын маңда оқығысы кел-
ді. Сөйтіп 1983-1985 жылдары Қостанай 
ауылшаруашылық институтының агроно-
мия факультетін екі курс оқып тауысты 
да қатарымен Отан алдындағы борышын 
өтеуге аттанды. Шешен-Ингуш АССР-інде 
өзінің екі жылдық әскери борышын өтеп, 
қатардағы жауынгерден  танк  коман-
дирі, аға сержант шеніне дейін көтерілді. 
Қандай жағдайда болсын өзіне жүктелген 
міндетті тиянақты, аса жауапкершілікпен 

орындай білетін жас жігіт елге оралғасын 
да қарап отырған жоқ. Екі білекті түріп 
жіберіп, жұмысқа кірісті. Әкесі ауырып 
қалғалы, бар жүк үйдің үлкені – осыған 
артылған. Сондықтан, оқуын жалғастыра 
алмады. Қостанайда енді ғана ашылып 
жатқан дизель зауытына слесарь болып 
жұмысқа орналасты. Кейін құрылысшы 
атанып, Науырзым ауданында бірнеше 
үйлер салды. Айтпақшы, Мәкеңнің «3-ші 
дәрежелі құрылысшы» деген куәлігі де бар. 
Тек, 1989 жылы ғана үзіліп қалған оқуын 
жалғастыруға мүмкіндік туды. Бірақ, күт-
пеген жерден жаңа бір кәсіпті игеруіне 
тура келді.

– Ол кезде отбасымызда жалғыз ше-
шем ғана жұмыс істейді. Бір ғана табыспен 
күнелту мүмкін емес қой. Сондықтан үйде-
гі алты баланың ең үлкені ретінде жұмыс 
істеуіме тура келді, – деп еске алады Маға-
уия Назымұлы сонау бір жастық шақтарын 
ойға оралтқанда, – Тоқсаныншы жылдары 
аудандық «Жазира» газеті енді ашылып 
жатқан. Бір күні Ілияс екеуміз редакци-
яның жанынан өтіп бара жатқанбыз. Бір 
кезде досым маған тосын ұсыныс айтып, 
«Мында Күлтай апайымыз жауапты хат-
шы болып істейді, кіріп шықсайшы», – деп 
сүйрей жөнелді. Басылымның редакторы 
Асқар Жарылғасымов болатын. Ілияс дос-
тың айтқанына көнуге тура келді. Міне, 
менің журналистикаға келу хикаям осын-
дай. Алғаш журналистика мамандығын 
игеріп, үйіріп әкетуіме Күлтай Камалқызы 
ықпал етті.

Сол жолы Мағауия  Әбілқасым Тәйір-
бергенов, Таңат Қалмақов, Тоғайбай Бабы-
ров тәрізді тісқаққан журналист ағалары-
ның арқасында  тілшіліктің қыр-сырына 
қанықты. Газеттің ішкі кухнясын меңгеріп 
алды. Өзі де кейін жауапты хатшы қызмет 
атқарғаны бар. Міне, содан бастап Маға-
уияның журналистикадағы жаңа дәуірі 
басталды. Аудандық үнпарақта толық бес 
жыл істегеннен кейін Мағауия Қалиев от-
басымен Қостанайға қоныс аударды. Бұл 
1995 жыл болатын.

Келе сала облыстық радиоға тілшілік 
қызметке тұрды. Қостанайға көшіп келген-
деріне екі ай толғанда Мағауия мен Нұр-
гүлдің ұлдары – Нұрхан өмірге келді. Бұл 
кезде облыстық телерадиокомпания сы-
ның төрағасы Нұрхан Ислямиев еді.Ол кісі 
маңайына талантты жастарды шоғырлан-
дыра білді. Оларға сенім артты. Қаламда-
рын ұштады. Бір ғажабы, осы Нұрекең қан-
ша басшы болғанмен, бәлсінуді білмейтін, 
өте қарапайым азамат. Туа бітті мінезі сол. 
Жұмыста жұмысты талап етеді, былайғы 
уақытта жас болсын, жасамыс болсын, бөл-
ген жоқ. Үйлеріне шақырса барады. Төраға 
жас отбасының жатақханадағы тар бөл-
месіне құтты болсын айтып барып, дәм 

де татқан. Енді міне, сәби өмірге келген-
де Мағауияның Тұрсын, Кәлима, Ырысты 
тәрізді әріптес апалары тамаша ұсыныс 
айтыпты: «Биыл Ұлы Абайдың 150 жыл-
дығын, Шоқан Уәлихановтың 160 жылдық 
мерейтойын атап өтіп жатырмыз. Біздің 
Нұрхан ағай да 50 жасқа толып жатқан жоқ 
па, шақалақтың есімі Нұрхан болсын», – 
дескен. Ешкім қарсы болған жоқ, бәрі де 
орынды айтылған ұсынысты құп алды.

Мәкең радиомен қоса телевизия сала-

сында да тер төкті. Алдымен қатардағы 
тілші болды, кейін аға редакторлық қыз-
метке жоғарылатылды. Ол қандай шаруа 
атқармасын, өзінің туа бітті мінезінен бір 
айныған емес. Баяғы сол салмақты, сырбаз 
қалпы. Тәжірибелі маман ретінде жастарға 
кеңес беруден жалыққан жоқ. Қажетті дү-
ниеңізді  асықпай, аптықтай, бәрін рет-
ретімен түсіндіріп береді. Сондықтан 
шығар, Мағауияның маңына шығармашыл 
жастар үйір. Мағауия Назымұлы облыстық 
телеарна эфирінде «Апта», «Қылмыс пен 
жаза» тәрізді хабарларды жүргізді. Оның 
жасаған хабарларының әр саны  өз көрер-
мендерін шынайы лығымен баурап әке-
тетін. Осы арқылы ол жұртшылыққа кеңі-
нен танылды.

Бірде мынадай қызық оқиға болған: 
2000 жылдардың бас кезі болуы керек. 
Екеу міз Таран ауданының Мариновка 
ауылына той басқаруға бардық. Үзіліске 
шыққанымыз сол еді, жұрт кеу-кеулеп 
әкетті дерсіз: «Мына кісі Мағауия Қа-
лиевтен айнымайды екен», – дейді. Әл-
гілер Мәкеңді айналшықтап, маңайынан 
ұзайтын емес. «Дәл таптыңыздар. Бұл сол 
Мағауияның өзі еді», – дегенім сол еді, 
жаңағы жерде жүрген бір топ адамдар 
орындарынан ұшып түрегеліп, біздің 
қасымызға жетіп келді. Бәрі Мағауияға 
таңырқасып қарайды. Міне, телевизияның 
құдіреті дегеніңіз осы. Кейде көшеде не-
месе автобуста келе жатқанда көп кісілер 
бас изесіп амандасып жатады. Сондайда 
Мәкең «бұлар кімдер еді?» – деп маған қа-
райды. Мен де танымаймын. «Экраннан 
көріп, сыртыңнан тілеулес болып жүрген 
азаматтар шығар», – деймін.

Журналистика саласында ширек ға-
сырға жуық қызмет істеген Мағауия На-
зымұлының еңбегі атаусыз қалып көр-
ген емес. ҚР Президентің алғыс хатына 
ие болды. Облыс әкімінің сыйлығын 
жеңіп алды. ҚР Мәдениет және ақпарат 
министр інің құрмет грамотасымен ма-
рапатталды. Бұл талантты журналисттің 
алған жүлделерінің бір парасы ғана. Оның 
алар асуы әлі алда деп білемін. 

Бүгінде Мағауия зайыбы Нүргүл Ғаб-
дымәжитқызы екеуі бір ұл,бір қыз өсіріп 
отыр. Үлкені – Нұрхан геолог мамандығын 
таңдаса, кішісі – Айша қызымыз С.Мәуле-
нов атындағы №24-ші мектеп-гимназия-
ның 7-сыныбын бітірді. Мәкең ұл-қызына 
келісті тәрбие берді. Нүргүл екеуі солар-
дың қызық-қуанышын көрсек дейді.  

Республикаға есімі белгілі журналист 
Мағауия Қалиевтің біз білетін қырлары 
осындай.

СУРЕТТЕ: «Хабар агенттігінің Қос
танай облысындағы меншікті тілшісі 
Мағауия Қалиев.
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Сыралғы  дос    
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Айбек 
     КӘДІРҰЛЫ

Қоғамдағы ең күрделі мамандықтың бірі – журналистік кәсіп. Ол көп 

жұмысты, ізденісті талап етеді. Қағазқаламды қару етіп, микрофон 

асынған жандардың ісі былайғы жұртқа қызық көрінуі әсте мүмкін. 

Бірақ, бұл қызығынан гөрі, шыжығы басым, бар жантәніңмен беріле 

жұмыс істеуді қалайтын мамандық. Шындығы осы. Қарапайым тілші 

қажет кезінде  экономист те, саясаткер де, спортшы мен дәрігер 

де бола білуі керек. Сонда ғана ақпарат шынайы шығады. Мен 

әңгімелегелі отырған жігіт ағасы осы қасиеттерді бойына жинай 

білген бесаспап маман, өз ісінің нағыз хас шебері.

Белгілі журналист, «Хабар» агенттігінің облыстағы 
меншікті тілшісі Мағауия Қалиев туралы бір үзік сыр
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Рухы биік жазушы
Дей алмаймын дара туған данамын,
Ел алдында аласамын, баламын.
Қажетіне жарар болсам халқымның,
Қиналмай-ақ өлімге де барамын.

Сәбит ДОСАНОВ.

Қазіргі қазақ әдебиетінде әдеби сынның назарынан қалыс 
жүрген жазушылар аз емес. Солардың бірі – күні бүгінге дейін 
25 том көлеміндегі көркем шығармалары жарық көрген жазушы, 
Мемлекеттік және М.Шолохов, В.Пикуль атындағы Халықаралық 
сыйлықтардың лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
Ресей әдебиет академиясының академигі, Ресей педагогика және 
әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі, Қостанай облы-
сының құрметті азаматы, бірқатар шығармалары алыс және жақын 
шет елдерде кітап болып шыққан, көрнекті суреткер Сәбит Досанов.

Досанов Сәбит Аймұханұлы 1940 жылы қаңтар айының 12-ші 
жұлдызында Қостанай облысы Аманкелді ауданының Байғабыл 
ауылында дүниеге келген.

Еңбек жолын Қазақ телевидениесінде, «Жазушы» баспасында 
редактор, «Қазақ әдебиеті» газетінде бөлім меңгерушісі болып 
бастаған.

1985-1989 жж. КСРО Әдебиет қорының қазақ бөлімшесінің ди-
ректоры, 1991–1995 жж. Республикалық Халық шығармашылығы 
және мәдени қызмет көрсету орталығының бас директоры, 1996–
1997 жж. «Қайнар» баспасының бас редакторы болды.

С.Досановтың аса шабытпен, зор ынта ықыласпен беріле 
жазған шығармасы қазақ әдебиетінде бірегей еңбек екенінде дау 
жоқ. Жазушы Сәбит Досановты көркем сөздің көрнекті шебер-
лерінің қатарына алып келген құпияның бірі – оның кейіпкер-
лерін бірыңғай ақ, қарамен ғана емес, құбыла құлпырған көк бо-
яулармен бейнелейтіндігінде болса керек.

Сәбит Досановтың алғашқы «Қайырлы таң» очерктер мен әң-
гімелер жинағы 1966 ж. жарық көрді. Бұдан соң «Қыран қалғымай-
ды», «Ақ аруана» повестер жинақтары мен «Тау жолы», «Екінші 
өмір» романдары жарияланды. «Жер тағдыры», «Сексен бестің 
көктемі», «Адаспаңдар, адамдар», «Сыңсып ұшқан сыңар аққу» 
шығармалары жазушыны өмірдің өзекті мәселелерін көтере білетін 
көркемсөз шебері ретінде танытты.

Сәбит Аймұханұлы әдеби сын мен әдебиет зерттеу бағытында 
да жемісті еңбек етіп, оқырман қауымға «Соны іздер», «Жүректің 
отын сөндірме», «Қазына» монографияларын ұсынды.

Жазушының «Жиырмасыншы ғасыр» романы жанашырлар 
тарапынан керемет бағаланды. «Жиырмасыншы ғасыр» романын 
әлем таныған сыншы Феликс Кузнецов «қазақ әдебиетіндегі үлкен 
оқиға» деп бағалады.

Сәбит Досанов – алпысыншы жылдар ішінде әдебиетке келіп, 
бүгінгі прозаның салмақты жүгін көтерген топтың ірі өкілдерінің 
бірі.

Оның шығармалары оқырмандардың жылы ықыласына 
бөленіп, жазушы есімі қазір қалың қауымға белгілі. Кітаптары 
орыс, қырғыз, француз сияқты шет тілдеріне аударылып, өз оқыр-
мандарының кітапханасынан орын алуда.

Мария Ахметова айтқандай, «Сәбиттің ескі сүрлеуді таптамай, 
әдебиетке өзіндік үнімен, сырымен, айтар ойымен келгені, өмірді 
өзінше көріп тануға, өзінше бейнелеуге ұмтылысы, осы жолдағы 
сәтті ізденістері оның оқырманын тез табуына, оның жүрегінен 
жылы орын алуына себеп болғаны даусыз. Реалистік әдебиет еш 
уақытта алдына ондай мақсат қоймайды».

Оның шығармашылығы еркін ақыл-ой мен қажырлы еңбекті 
тоғыстырған көркемдік кестесі келісті, өзгеше әлем. Себебі, қа-
лам тартқан қай тақырыбын да сана сүзгісінен өткізіп, өрелі ой 
айтудың құралына айналдыратын жазушының арман аңсары да 
асқаралы.

Сергей Есенин атындағы «Алтын күз» әдеби сыйлығының лау-
реаты, Василий Шукшиннің алтын медалінің иегері, Сәбит Досанов 
сонымен бірге аса көрнекті орыс мемлекет қайраткері Геннадий 
Зюгановтың шешімімен «Тың жерлерді игерудің 60 жылдығы» 
және «Панфиловшы» ескерткіш-медалімен марапатталды.

Сәбит Досанов Дунду (Ангола) және Арқалық, Қостанай қала-
ларының, ШҚО Ақсат ауданы және Қостанай облысы Аманкелді 
ауданының құрметті азаматы, Шығыс Қазақстан мемлекеттік уни-
верситетінің құрметті профессоры.

Қазақ әдебиетінің «Алтын ғасыры» атанған жетпісінші жылда-
ры жұлдызы жанып, үлкен романдар жазған Сәбит Досанов тек 
қаламгер ғана емес, қоғам қайраткері.

Көркем сөздің көрнекті шебері
ТУҒАН ЖЕРДІҢ ТҰЛҒАЛАРЫ

Сәбит Досанов 75 жаста

Жазушы туралы лебіздер

Досановтың «Аруана» хикаясында аналық 
түйе мен оның ботасын сипаттауы адамнан 
бетер. Тілсіз түйенің туған мекенін, балажан-
дығын сипаттағанда Сәбит оқырмандарының 
сана-сезімін толғандырып, кейде көзіне жас 
алғандай халге келтіреді. Кейбір сипатында жақ-
сы ақындар дәрежесіне көтерілген автор қазақ 
тілінің қайдағы бір тәтті балын тамызады.

Сәбит Мұқанов:

Әбіш Кекілбаев:

Егер, әлгі атом бомбасындай, бейбіт 

мақсатқа жұмсай алсақ, Сәбит Досанов-

тың бойында да талай қабілет, ұйымдас

тырушылық шеберлік, күшжігер көп.
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Сәкен Жүнісов:

Жігітсің саудаламай да, алаламай да 
Бағалайтын ардың құнын, 
Батырсың қайыспай да, майыспай да
Көтеретін нардың жүгін. 
Әттең, «Аруанаң» Мәскеуге боздап барып, 
Зиялы қауымның қозғап бәрін, 
Тебірентсе де, орыстың боздақтарын
Шұбыра түсіп, «шұбатыңды» ішіп,
ойланып, пішіп отырса да, 
Жібімей қойды өз қазағың – жолдастарың.

Серік Қирабаев:

Қазақ қызы Айжанның 
бейнесі де қазақ әдеби-
етіне Сәбит қосқан жаңа, 
тың ерекше бейне.

Өтежан Нұрғалиев:

Аспанға ұшсаң, қос қанатты құстайсың,
Жерге түссең, елдің сөзін ұстайсың.
Қазақ үшін сен кешегі Сәбитсің!
Башқұрт үшін сен бүгінгі Мұстайсың!
Айтар біреу: «Ой қойшы!» деп саған сын,
Айтар біреу: «Ой қойшы» деп маған сын.
Ақын болсаң, көсем болсаң – ел үшін,
Ал, мен үшін, ең бастысы – Адамсың!!!

Серік Тұрғынбеков:

Сәбит аға, Сәбит аға сүйікті,
Армандатқан асқар таудай биікті,
Әркез дәмді кітабымен, сөзімен,
Сүйген халқын сүйсіндірді, ұйытты.

Айқарма бетті дайындаған Сәлім МЕҢДІБАЙ.

1. Адаспаңдар, адамдар = Не заблуждайтесь, 
люди: деректі кітап / С.Досанов. – Алматы: Са-
нат, 1999. –544 б.

2. Ақ аруана = Белая аруана: хикая / С. До-
санов. – Алматы: Арда, 2012. – 144 б.

3. Ақбас бүркіт: әңгімелер мен хикаяттар / 
С.Досанов. – Алматы: Атамұра, 2008. – 432 б.

4. Алтын күрек әні: Аманкелді, кейін Арқа-
лық аудандық партия комитетінің бұрынғы 
секретары О.Қозыбаевтың тың игеруге қосқан 
үлестері жайлы баяндалады / С. Досанов. – Ал-
маты, 1969. – 109 б.

5. Алыстағы аяулым:  хиқаят, әңгіме, новелла, 
пьеса / С. Досанов. –Алматы: Атамұра, 1996. 
– 224 б.

6. Аптаның сегізінші күні: роман, әңгіме, пье-
са / С.Досанов. – Астана: Елорда, 2003. – 448 б.

7. Аспан жылаған түн: әңгімелер / С.Досанов. 
– Алматы : Арда, 2012. - 208 б.

8. Бұлбұл үні / С. Досанов. – Алматы : Қа-
зақстан, 1969. – 74 б.

9. Далалық мегалит/ С. Досанов. – Алматы: 
Арда, 2013. – 584 б.

10. Екінші өмір: роман / С. Досанов. – Алма-
ты, 1982. – 296 б.

11. Жер тағдыры / С. Досанов. – Алматы: 
Қайнар, 1979. – 224 б.

12. Жиырмасыншы ғасыр: роман-эпопея/ 
 С.Досанов. – Алматы: Арда, 2010. – Т. 1. – 520 б.

13. Жиырмасыншы ғасыр: роман-эпопея / 
С.Досанов. - Алматы: Арда, 2010. – Т. 2. –432 б.

14. Жиырмасыншы ғасыр: роман-эпопея / С.
Досанов. – Алматы: Арда, 2010. – Т. 3. – 512 б.

15.Жиырмасыншы ғасыр: роман-эпопея / С. 
Досанов. – Алматы: Арда, 2011. – Т. 4. –480 б.

16. Жиырмасыншы ғасыр. Ұлы дала 
шежіресі: роман / С.Досанов. – Алматы: Санат, 
1998. – 400 б.

17. Жүрегімде жүз сәуле: деректі кітап / 
 С.Досанов. – Алматы : Санат, 2004. – 448 б.

18. Жусан иісті кимберлит = Кимберлит с 
ароматом полыни: деректі проза = документаль-
ная проза / С.Досанов. – Өскемен, 1999. – 384 б.

19. Жылдың он үшінші айы / С.Досанов. – 
Алматы, 1990. – 544 б.

20. Қас қағым және мәңгілік: деректі хикая 
/ С. Досанов. – Алматы: Арда, 2012. – 216 б.

21. Қылбұрау (Ұлы Даланың Ұлы қайғысы): 
роман / С.Досанов. –Алматы: Атамұра, 2003. 
– 400 б.

22. Қыран қалғымайды: повестер / C.Доса-
нов. – Алматы, 1971. –159 б.

23. Қыран мен жылан / C. Досанов.– Алма-
ты: Қазақстан, 2008. – 464 б.

24. Сексен бестің көктемі: публ. / С. Досанов. 
– Алматы: Қазақстан, 1989. – 280 б.

25. Соны іздер: қазіргі қазақ әдебиеті жайлы 
ойлар / С. Досанов. –Алматы: Жазушы, 1970. 
– 184 б.

26. Сыңсып ұшқан сыңар аққу = Великие 
уходят, чтобы остаться: көркем проза = доку-
ментальная проза / С.Досанов. – Алматы : Арда, 
2006. – 448 б.

27. Сырлы әлем = Миром правит слово, 
А словом правит поэт: деректі кітап / құраст. 
 С.Досанов. – Алматы, 2004. – 408 б.

28. Тұйық: роман / С.Досанов. – Алматы: 
Арда, 2007. - 608 б.

29. Ұйық: роман / С.Досанов. – Алматы: 
Арда, 2005. – 544 б.

Сәкеңнің шығармаларыЖазушы туралы 
лебіздер
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ОЛ К‡НДЕРДІЊ ¤ШПЕС ДАЊЌЫ

Ќарашал
1945 жыл. Кμктем ерте туып,

ауыл адамдары ќыстан аман
шыќќан  малын  ќырѓа айдап
жатќан кез. Єр шањыраќќа
ќайѓы-ќасірет єкелген с±м со-
ѓыс та аяќталуѓа шаќ ќалѓан.
Майдан шебінен "ќара ќаѓаз-
дар" аѓылып жатса да ел ењсесі
т‰сер емес. Халыќтыњ жалѓыз
арманы – балалары мен аѓа-іні-
лерініњ соѓыстан оралуы. От пен
оќтыњ ортасынан  аман-есен
келген жаќындарын бауырѓа
басып, саѓыныштарын басу.
Ауыл адамдары осы бір арман-
ныњ жетегінде μмір с‰ріп жат-
ты. Сол кμктемніњ бір к‰нінде
ауыл ќариялары кењес ќ±рып,
с±рапыл соѓыстыњ єйтеуір бір
бітерін сμз етіп отырѓан-ды.
Ауылдыњ байырѓы пошташысы
єњгімешіл топќа жаќындады.
Сол уаќыттары пошташы кμрсе
ел адамдары абдырап ќалатын.
"Ќандай хабар єкелді, жаќсы ма,
жаман ба?" деген сумањдаѓан са-
уалдар єркімніњ мазасын ќашы-
ратын. Міне, сол пошташы б‰гін
де суыќ хабар єкелген сыњайлы.
Ауылдыњ ‰лкені Ќарашалѓа жа-
ќын келіп, "Сіздіњ ±лыњыз Бер-
лин т‰біндегі шайќаста 1945
жылдыњ сєуір айында ерлікпен
ќаза тапты" деген ќара ќаѓазды
±стата салды.  Ќаусаѓан ќара
шалѓа б±дан ауыр соќќы болар
ма?. Ќария отырѓан жерінен
т±ра алмай ќатты да ќалды. Ар-
тынша бір жамбасына ќисая
ќ±лап есінен танды.  Отырѓан-
дар ќарияны кμтеріп ‰йіне алып
барѓанда Ќаракемпір де ес-
т‰ссіз с±лап жатыр екен. Ауыл-
дыќтар жабылып ж‰ріп ќос
ќарияныњ естерін жидырып,
кμњіл айтты. Шєйіт болѓан аза-
маттыњ аруаѓына баѓыштап
ќ±ран оќыды. Кешкі жаназада
Ќарашал:

– "¤мір-μзен. Кейде μзенніњ
арнасы кеуіп, жоѓалып кететіні
бар. Енді бірде арнасы толып-
тасып, жаѓаѓа жайылып халыќ-
тыњ шμлін, кμњілін басатын.
Міне, адам μмірі де сондай"
деуші еді б±рынѓылар. Аталы
сμз орынды айтылѓан екен. Са-
ѓынышпен к‰тіп отырѓан балам
майданнан оралса, меніњ де шμл
басќалы отырѓан μмірім μзгерер
еді. Єттењ, арман аќиќатќа ай-
налудыњ орнына ‰мітіміз
мєњгілікке ‰зілді. Кемпіріміз
екеуміз енді тамыры кепкен ќу
ќайыњдаймыз.  Артымыздан  ер-
ген  ќызымыз  да  жоќ. Аузы-
мызѓа су тамызар кім бар?,–
деп ањыраѓан еді.

Ќарияныњ  ашынѓанда  айт-
ќан осы бір сμзі жиылѓан
ж±рттыњ ќ±йќасын шымырла-
тып, ж‰ректерін тіліп μтті.
‡лкен-кішініњ бєрі кμздеріне
жас алды. Ж‰рекке т‰скен ќара
ќ±рт ќойсын ба? Баласыныњ
ќазасынан соњ Ќарашал мен

кемпірі бірінен соњ бірі кμз
ж±мды. Жарыќ  д‰ниемен  ќош
айтысќан ќос ќария балалары-
на ќа-рай асыќќандай. Олардыњ
рухы ана д‰ниеде табысќан шы-
ѓар...

Сарышал
1948 жыл. Сол баяѓы ауыл.

Ешбір μзгеріс жоќ. Єр ‰йдіњ ма-
њындаѓы ќой мен сиырдыњ саны
ѓана кμбейген.

Т‰н. Ауыл тым-тырыс ±йќы-
да жатыр. Ќыбырлаѓан жан
жоќ.

 Тањ да  ќылањдап, аспан сар-
ѓыштанып, ќара т‰некті ќаќ
жарып  к‰н шыѓып келеді. Ауыл
ішінде бір дыбыс жоќ. Тек Са-
рышалдыњ ‰йініњ алдындаѓы
жер ошаќта маздап от жанып
жатыр. Єнекей, жерошаќ пен
‰й арасында ерсілі-ќарсылы
ж‰рген єйелдердіњ к‰бірі есті-
ле бастады. Жерошаќ мањын-
даѓы бμренеге жайѓасќан, к‰пі
киген Сарышал терењ ойѓа кет-
кен. Кμршісі Ќарашалдыњ жан
тапсырар алдындаѓы айтќан сμзі
есінен кетер емес.

...1946 жылдыњ шілде айы.
Кешкі мезгілде кμршісініњ жаѓ-
дайын білуге барѓанында Ќара-
шал "Тез арада ауыл аќсаќалда-
рыныњ басын ќос. Олармен ма-
ќ±лдасып ќалайын" деп еді. Осы
бір ауыз сμзден соњ кμрші-
кμлем Ќарашалдыњ ‰йіне аѓыл-
ды. Ауылдастар кμгалда таза
ауада басќосты. Сонда Ќара-
шал:

– Иє, бауырлар! Бєріміз де
б±л μмірге ќонаќпыз. Алла мањ-
дайымызѓа жазѓан мерзімнен
артыќ ешкім де ж‰рген емес.
¤лім біреуге ерте, біреуге кеш
келеді.  ¤мірдіњ  ќызыѓын кμр-
местен соѓысќа аттанып, Же-
њіске ‰ш-тμрт тєулік ќалѓанда
Берлин  т‰бінде шєйіт болѓан
баламныњ ќайѓысынан жаман
ауруѓа шалдыќтым. Тіпті ас бат-
пайды. Нєр татпаѓаныма ‰ш
жеті. ¤зімді-μзім ќамшылап,
сумен ауыз жібітемін. Алла та-
ѓала есімнен айырмай т±рѓанда
μздеріње алѓыс айтып, ризашы-
лыѓымды білдіргім келді. Аман
болыњдар. Мен μлімнен ќорќып
отырѓаным жоќ. Артымнан
±рпаќ ќалмай бара жатќанына
ќайѓырамын. "Орнында бар
оњалар, орнында жоќ жоѓалар"
деген бар емес пе. Меніњ μлімім
шын μлім. Артымда ќалѓан
ешкімім жоќ. Сонымен бір ата
ќ±риды.

Ауылдыњ ‰лкендерін жинап,
кењес ќ±рѓан Ќарашал б‰гіндері
жоќ. Мєњгілік ±йќыда жатыр.
Оныњ кμзін кμрген ауылдаста-
ры марќ±мныњ аруаѓынан ба-
ѓыштап д±ѓа оќиды. Сол бір бас-
ќосуда  Ќарашалдыњ таѓы бір
айтќаны "Сарышал, сен баќыт-
тысыњ. Жасыњ асып, майданѓа
шаќырылмадыњ. Ењбек майда-

нынан он екі м‰шењ т‰гел елге
оралдыњ. Соѓыс уаќытындаѓы
ќиыншылыќќа ќарамай μз
ќызыњды, аѓа-ініњніњ балала-
рын жаныњнан бір елі тастамай
баќтыњ. Оларды аман-есен
жеткізіп, отбасын ќ±руларына
атсалыстыњ. Бізге ќ±дайы кμрші
болдыњ. ‡лкен басымызды сый-
лап, ауырып сырќаѓанда ќолты-
ѓымыздан с‰йедіњ. Жалѓызы-
мыздан айырылѓанда да жаны-
мыздан табылдыњ. Сол жаќсы-
лыѓыњ Алла таѓаладан ќайтсын.
Сеніњ баќытыњды ќызѓанбай-
мын, ќызыѓамын. Бєйбішењ
д‰ниеден  μткенімен, екінші ал-
ѓаныњ кμпті кμрген, аталы елдіњ
єйелі кμрінеді. Алла ќолдап, осы
єйеліњ саѓан бір ±л туып берер.
Ќалаѓан жеріњніњ ќызына ќ±да
т‰сіп,  ќ±дандалы  боларсыњ.
Немереніњ алаќанынан да су
ішерсіњ! Алла  таѓала соѓан жаз-
сын".

Ќарашалдыњ б±л батасы
кейін орындалды да.  Шынында
да  Сарышал  атамыз  ќыздан
туѓан  жиендерін  кμріп,  жас
нєрестеніњ иісін искеген.

Кμкжиектен  к‰н  кμтеріле
бастады. Сол-аќ екен, ауыл
адамдары  ±йќыдан  оянып,
жерошаќтарына  от жаѓа бас-
тады. Сиыр мμњіреп, ќой мањы-
рап, ќ±стар сайрап кењ дала
азан-ќазан болды да кетті. Ма-
наѓы м‰лгіген тыныштыќты
к‰йбењ тіршілік алмастырды.
Кенет Сарышалдыњ ‰йінен
іњгєлаѓан нєрестеніњ дауысы
шыќты. "Ей, жарыќ к‰н! Мен
жарыќ д‰ниеге келдім!" деген-
дей жас туманыњ  дауысы  жер
жарды.  "Айѓайла балам, айѓай-
ла! Б‰кіл ауыл естісін" деп Са-
рышал ќуанышы ќойнына сый-
май, кемсењдеп жылап жіберді.
Ќыз-келіншектердіњ бірі ‰йден
ж‰гіре шыѓып, ќариядан
с‰йінші с±рап жатыр. Ал енді
бірі кμрімдік с±рап єуре.
Ќуаныштан μксігін баса алмаѓан
ќария "Єлгі кемпір ќайда? (жењ-
гесі Бєдіѓ±л єжемізді айтады)
Тез арада таратпай ма жиѓан-
тергенімізді" деп ќыз-келіншек-
терді єжелеріне ќарай баѓыттап
жіберді.

Содан бері талай жыл, талай
уаќыт μтті. Сарышал арманы
орындалып, Ќарашалдыњ бата-
сы оњ болып, жас баланыњ иісін
искеп, баќилыќќа кеткелі де
бірталай жыл болыпты. Т‰с
кμріп,   атын  Т±раќты деп ќой-
ѓан ±лы да ќартайып, елдіњ сый-
лы азаматы, немере с‰йген атаѓа
айналды. "Орнында бар оњалар"
деген осы да. ¦рпаќ ±рпаќќа
жалѓасып жатыр!

Мінекей, ќ±рметті оќыр-Мінекей, ќ±рметті оќыр-Мінекей, ќ±рметті оќыр-Мінекей, ќ±рметті оќыр-Мінекей, ќ±рметті оќыр-
ман! Сіздерге осы екі ќария-ман! Сіздерге осы екі ќария-ман! Сіздерге осы екі ќария-ман! Сіздерге осы екі ќария-ман! Сіздерге осы екі ќария-
ныњ таѓдыры туралы Сарыкμлныњ таѓдыры туралы Сарыкμлныњ таѓдыры туралы Сарыкμлныњ таѓдыры туралы Сарыкμлныњ таѓдыры туралы Сарыкμл
ауданы   Соналы  ауылындаауданы   Соналы  ауылындаауданы   Соналы  ауылындаауданы   Соналы  ауылындаауданы   Соналы  ауылында
болѓан бір мезетті ±сыныпболѓан бір мезетті ±сыныпболѓан бір мезетті ±сыныпболѓан бір мезетті ±сыныпболѓан бір мезетті ±сынып
отырмын.отырмын.отырмын.отырмын.отырмын.

Сламбек-ВячеславСламбек-ВячеславСламбек-ВячеславСламбек-ВячеславСламбек-Вячеслав
Н¦РЃАЛИЕВ.Н¦РЃАЛИЕВ.Н¦РЃАЛИЕВ.Н¦РЃАЛИЕВ.Н¦РЃАЛИЕВ.

Ќостанай ќаласы.

 мен  мен 

Ќуаныш
   ЕСЌАБЫЛ

Таран ауданыныњ тумасы Ќапар
Балтабаев 1942 жылы 18 жасында
єскер  ќатарына  алынып, 305 диви-
зияныњ 1002 полк ќ±рамында взвод
командирініњ кμмекшісі ретінде 1945
жылѓа дейін соѓысќан. Украина мен
Белоруссия, Чехословакияда болып,
ќанды шайќасќа ќатысты.

Ќапар Ќ±лахмет±лы ќан майданда
ќанша рет жауынгер достарымен жа-
раќат алып, μлім аузынан аман ќалды.
Украинаныњ оњ жаќ бμлігін жау ќолы-
нан босатќанда ќатты жараќаттанып,
Польшаѓа емделуге жіберіледі. Ауру-
ынан айыќќан соњ, соѓысќа ќайта орал-
ды. Ол: "Жењіс  туы  желбіремейін-
ше, кеудемде жаным барда Отаным
‰шін  беріспеймін"  деген ±ранмен
шайќасты.

– Елге 1945 жылдыњ 5-желтоќса-
нында ѓана оралдым. Шынымды айт-
сам, аман-есен оралѓаныма баќытты-
мын. Соѓыстан кейін μзімніњ туѓан
μлкеме ќызмет еттім. ¤мірімніњ ењ
жарќын сєттері сол жылдар еді, – дейді
ардагер.

Кμрсеткен ерлігі ‰шін кеудесі ор-
ден-медальѓа толѓан соѓыс ардагері –
ќаламыздыњ маќтанышы. Ол "Ерлігі
‰шін" медалімен, ІІІ-ші дєрежелі
"Дањќ" орденімен, 2-ші дєрежелі
"Отан соѓысы" орденімен, сондай-аќ

Ерлігімен
жењісті жаќындатты

таѓы да басќа кμптеген мерейтойлыќ
марапаттармен марапатталѓан.

Б‰гінде соѓыс ардагерініњ арманы
жоќ. Ол бізге берген с±хбатында ата-
анасынан ерте айрылып ќалѓандыѓын,
соѓан ќарамастан ±заќ та мєнді μмір
с‰ріп жатќанына дєн риза екенін жа-
сырмады. ¤кінішке ќарай, ќазіргі тањ-
да Ќапар Балтабаев Рудный ќаласын-
даѓы ардагерлер мен м‰гедектерге ар-
налѓан облыстыќ интернатта т±рып
жатыр. Оныњ суреті ќ±рмет таќтасы-
ныњ тμрінен орын алып, кμрсеткен
ерлігі баршаѓа ‰лгі болып отыр. Ќапар
Ќ±лахмет±лына єлі де ±заќ ѓ±мыр
кешіп, бейбіт μмірдіњ ќызыѓына бμле-
не берсін деген тілек айтамыз.

Меніњ єкем, соѓыс ардагері Ибраев Ахметолла Тμлеген±лы 1897
жылы  Ќостанай  облысы,  Мењдіќара ауданы, Аќсуат ауылында
д‰ниеге келген. Єкеміз соѓысќа 1942 жылы 1 аќпанда аттанды, сон-
да мен жања туып жатќан 14 к‰ндік сєби екенмін. Єкеміз сол с±рапыл
соѓысты  жаралы аяѓы сыздап ауырѓанда еске алатын.

"Алматыда ќ±рылѓан 116-атќыштар дивизиясыныњ ќ±рамында
болып, єскери дайындыќтан μткеннен кейін, наѓыз ќантμгіс соѓыс-
тыњ ортасында болѓан едік. Єскердіњ жартысынан кμбі ќазаќтар бо-
латын. Барѓан бетте Волоколамск т‰бінде атыс ±яларын жасау, окоп
ќазу, танкілерді μткізбеуге бμгеттер орнату ж±мыстарын атќардыќ.
Бірде фашистер бізді артиллериясынан атќылай бастады. Айнала-
мызѓа снарядтар т‰сіп, жарылып жатты. Солардыњ бєріне ќарсы
т±рып, тμтеп беріп жатќан негізінен μзіміздіњ ќаракμз ќазаќтар еді.
Сол жолѓы кμрсеткен ерлігімізді ескеріп, біраз жігіттер "Ерлігі ‰шін"
медалімен марапатталѓан едік.

Енді бірде жаудыњ самолеттері ±шып келді де, бізді бомбаныњ
астына алды. Мен сол соѓыста аяќтан ќатты жараланып, ес-т‰ссіз
ќансырап жатќан жерімде, ауылдас жерлесім М±хамеджан мені
μліктерді жинап ж‰рген кμлікке салып жіберіпті. Артынан санитар-
лар меніњ тірі екенімді кμріп, госпитальѓа жеткізіп салса керек. Содан
мен госпитальда жатып емделіп, Ќ±дай саќтап елге аман-сау жеттім
-ау" дейтін. "Ќырыќ жыл ќырѓын болса да ажалсыз μлмейді", деген
ѓой, єкеміз бір аяѓынан айырылып келсе де, елге келгесін ќарап отыр-
мады. Колхоздыњ ќой фермасында мењгеруші, ќырман мењгерушісі,
басќарманыњ орынбасары сияќты ж±мыстарды атќарды. Совхоз
болѓаннан кейін шμпші де, балташы да болды. Апам Тєжен болса,
колхоздыњ ќойын сауып, одан ірімшік жасайтын, ќой ќырќудан ал-
дына жан салмайтын еді. 1946 жылы 15 сєуірде ќойлы ауылдан елге
кμшіп келген к‰ні сіњілім Ќ±ндызай д‰ниеге келді. Ол кейін б‰кіл ел
таныѓан дањѓайыр диќан болды. Сонау с±рапыл соѓыстан аман ора-
лѓан єкемізге  туѓан жерініњ топыраѓы б±йырып, 1978 жылы 81 жа-
сында д‰ниеден μтті.

К‰лтай ИБРАЕВА,
майдангердіњ ќызы.

Ќостанай ќаласы.

СУРЕТТЕ: Ахметолла Ибраев ж±байы Тєженмен бірге.

Волоколамск т‰біндеВолоколамск т‰біндеВолоколамск т‰біндеВолоколамск т‰біндеВолоколамск т‰бінде
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта.
11.05 Айтуѓа оњай. 11.45 Т.х. "Бола-
шаќ". 12.30 Жањалыќтар. 12.50
Дауа. 13.25 Білгірлер бєйгесі. 14.10
Аќсауыт. 14.45 М.ф. 15.00 Єйел ба-
ќыты. 16.10 "Келін". 17.00 Меніњ
Ќазаќстаным. 17.30 Жањалыќтар.
17.50 ¤зекжарды. 18.10 "‡й болу
ќиын...". 18.40 Бірігей мємілегер.
19.35 "Болашаќ". 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 Т.х. "Ќазы-
на". 22.45 "Келін". 23.40 Т‰нгі студи-
яда Н. Ќоянбаев. 0.10 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жеті к‰н. 11.00 Д.ф. "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". 11.45 Магия кухни.
12.25 М.с. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
"Семейные мелодрамы". 14.00 Т.с.
"Женский доктор". 15.00 Новости.
15.15 Б±йымтай. 16.00 ¤мір сабаќ-

26 маусым 2015 жыл

маусымныњ
29-нан шілденіњ 5-не дейінАпталыќ телебаѓдарлама
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тары. 16.25 Т.с. "Тракторшыныњ ма-
хаббаты". 17.00 Жањалыќтар. 17.15
Кμзќарас. 17.45 Мен кμрген соѓыс.
18.00 Новости. 18.10 "С±лтан С‰лей-
ман". 19.00 ТВ Бинго. 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Арнайы хабар. 21.00
Новости. 21.30 Т.с. "Гречанка". 22.20
Т.с. "След". 23.10 Жекпе-жек. 23.55
Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа-аќпа-
рат. 9.30 Волшебный фонарь. 9.55,
11.25, 12.25, 13.55, 15.10, 17.25,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.
10.00 Арќа-аќпарат. 10.35 "Маруся".
11.30 Первая студия. 12.00 М.с.
12.30 Вызов. 13.00 Жањалыќтар.
14.00 "‡й болу ќиын". 15.15 "Пусты-
ни мира". 16.00 "Єпке". 17.00 Д.с.
"Кењ ауќымда". 17.30 М.с. 17.50
Жањалыќтар. 18.10 Ќазына. 18.25
Новости. 18.55 Д.ф. "Сμнбес сєу-
ле". 19.30 Первая студия. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Интонация. 21.00
Новости. 21.35 "Маруся". 22.35 "Па-
рыз". 0.20 Жањалыќтар.

Отау. 21.00 Кітапхана. 21.30 Леген-
ды и мифы Оперного. 22.00 Онлайн
Астана.  22.50  Кеше ѓана... 0.00
"Шыњѓыс хан".

7.00 Ж±лдыздар шеруі. 7.20
"Еріксіз неке". 8.35 К‰лкі базар. 9.00
КВН на бис. 9.30 "Универ". 10.05
"Интерны". 11.10 Камеди Вумен.
12.10 "Уличная магия". 12.40 М.с.
15.30 Сєлем ВОХ. 16.30 "Еріксіз
неке". 18.00 С±лу бол! 19.00 "Зай-
цев +". 19.30 Камеди Вумен. 20.30
Камеди Клаб. 21.00 "Универ". 21.30
"Интерны". 22.50 К‰лкі базар. 23.15
Жасырын камера. 0.00 Х.ф. "Брук-
линские полицейские".

8.00 Айна онлайн. 9.00 Музы-
кальная академия Евровидения.
10.00 О самом главном. 11.00 Сме-
яться разрешается. 12.00 Жанкеш-
тілер жарысы. 13.00 Ќорќыныш фак-
торы. 14.00 Сайќымазаќтар. Жасы-
рын камера. 15.00 Такая LIFE. 15.30
Фабрика звезд. 16.30 Т.с. "Гадал-
ка". 17.00 Человек-невидимка. 18.00
"Арам аќша. Адал махаббат". 19.00

30 маусым,30 маусым,30 маусым,30 маусым,30 маусым,
сейсенбісейсенбісейсенбісейсенбісейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Ќазына".
10.50 Айтуѓа оњай... 11.35 "Болашаќ".
12.30 Жањалыќтар. 12.45 Спорт. 13.10
Алањ. 13.55 Индустриялды Ќазаќстан.
14.25 М.х. 15.00 Єйел баќыты. 16.10
"Келін". 17.00 Жарќын бейне. 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
"‡й болу ќиын...". 19.10 Ќылмыс пен
жаза. 19.35 "Болашаќ". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50
"Ќазына". 22.45 "Келін". 23.40 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.10 Жања-
лыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Гречанка".
11.00 Новости. 11.10 Д.ф. "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". 11.45 Магия кухни. 12.20
М.с. 13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Се-
мейные мелодрамы". 14.00 "Женский
доктор". 15.00 Новости. 15.15 Б±йым-
тай. 16.00 ¤мір сабаќтары. 16.30
"Тракторшыныњ махаббаты". 17.00
Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас. 17.45
Экономкласс. 18.00 Новости. 18.15
"С±лтан С‰лейман". 19.10 Біздіњ ‰й.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Бюро рас-
следований. 21.00 Новости. 21.30
"Гречанка". 22.20 "След". 23.10 Ар-
найы хабар. 23.40 Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,
15.10, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Те-
лемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Новости.

7.00 Єн шашу. 8.00 Kaznet. 8.20
Суперпапа. 9.00 Т.х. "Жетім μссе".
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Жетім
μссе". 10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар. 13.10
"20:30". 14.00 Новости. 14.10 "Охота
на Берию". 15.15 "Жетім μссе". 16.40
"20:30". 17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "Охота на Берию".
22.00 "Фериха". 23.00 Открытая сту-
дия. 23.50 Т.х. "М±рагер". 1.00 Жа-
њалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.10 Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасыр-
лар пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 13.00 Онлайн
Астана. 14.30 Школа кочевников.
15.00 "Шыњѓыс хан". 16.05 TED: Идеи,
достойные распространения. 17.00
Д.ф. "Комендант Невеля". 18.00
Жасампаз ѓылым. 18.30 Первые.
19.30 Ученый совет. 20.20 Н±рлы

10.35 "Маруся". 11.30 Первая сту-
дия. 12.00 М.с. 12.30 Д.ф. "Бірегей
іскер". 13.00 Жањалыќтар. 14.00 "‡й
болу ќиын". 15.15 "Пустыни мира.
16.00 "Єпке". 17.00 Кењ ауќымда.
17.30 М.ф. 18.10 Даму діњгектері.
18.25 Новости. 18.55 "Сμнбес сєу-
ле". 19.30 Бірінші студия. 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 Ажар. 21.00 Ново-
сти. 21.35 "Маруся". 22.35 "Парыз".
0.00 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 К‰лдірген. 8.30 Такси. 9.00
"Жетім μссе". 10.00 Жањалыќтар.
10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры".
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ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК 31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК
13.00 Жањалыќтар. 13.10 Открытая
студия. 14.00 Новости. 14.10 "Охота
на Берию". 15.15 "Жетім μссе". 16.35
Каznet. 17.00 Такси. 17.30 "Фери-
ха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00 Да-
кар. Испытание на грани. 21.25 "Охота
на Берию". 22.25 "Фериха". 23.25
Сырласу. 0.15 "М±рагер". 0.25 Жа-
њалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.10 Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасыр-
лар пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа

т±рарлыќ идеялар. 13.00 Онлайн
Астана. 14.15 XXI ѓасыр кμшбасшы-
сы. 15.00 "Шыњѓыс хан". 16.05 TED:
Идеи, достойные распространения.
17.00 Фильмы-сказки. 18.30 ¤мір.
Театр. Кино. 19.05 TED: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 19.30 Атакєсіп.
21.00 Первые. 22.00 Онлайн Астана.
22.50 "Ѓашыќсыз ѓасыр" драмасы.
0.00 "Шыњѓыс хан".

7.00 Ж±лдыздар шеруі. 7.20
"Еріксіз неке". 8.35 К‰лкі базар. 9.00
КВН на бис. 9.30 "Универ". 10.05 "Ин-
терны". 11.10 Камеди Вумен. 12.10
"Уличная магия". 12.40 М.с. 15.30

Сєлем ВОХ. 16.30 "Еріксіз неке". 18.00
С±лу бол! 19.00 "Зайцев +". 19.30
Камеди Вумен. 20.30 Камеди Клаб.
21.00 "Универ". 21.30 "Интерны".
22.50 К‰лкі базар. 23.15 Жасырын
камера. 0.00 Х.ф. "Чемпион".

7.30 Сайќымазаќтар. Жасырын
камера. 8.00 Ќыздар арасында. 9.00
"Цена жизни". 10.00 О самом глав-
ном. 11.00 Смеяться разрешается.
12.00 Жанкештілер жарысы. 13.00
Ќорќыныш факторы. 14.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 15.00 Та-
кая LIFE. 15.30 Фабрика звезд. 16.30
"Гадалка". 17.00 Человек-невидимка.
18.00 "Арам аќша. Адал махаббат".
19.00 "20 минут". 19.50 "Нєпсі мен
намыс". 21.00 "Цена жизни". 22.00
Человек-невидимка. 23.00 "Секретные
материалы". 0.00 Фактор страха.

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 10.00 Т.с. "Счаст-
ливы вместе". 11.00 "Неслучайная
встреча". 12.00 Мультсериалы. 14.00
"Мен саѓан ѓашыќпын". 15.00 Єзіл сту-
дио. 16.00 КазахSTAR. 17.00 Ералаш.
18.00 Т.с. "Дворняжка Ляля". 19.00
"Неслучайная  встреча". 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 "С‰йген с±лу".
23.00 "Мен саѓан ѓашыќпын". 00.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Танго втроем".
3.00 К.ф. "Служители закона".

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. "Жар-
кий лед". 14.00 Дело №. 14.10 Сол-
нечная кухня. 14.40 Неизведанный
Казахстан. 15.00 Т.с. "Госпожа гор-
ничная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
Є. Сламханныњ єн кеші. 19.00 Жања-
лыќтар. 19.30 Ќоѓам жєне єйел. 20.00
РТН. 20.30 Винтаж. 21.10 "Жаркий
лед". 22.00 РТН. 22.30 Группа здоро-
вья. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панора-
ма дня.

7.00 Доброе утро. 10.55 "Дубров-
ский". 11.50 "Братство десанта". 12.55
"С‰йген жар". 13.45 "Джодха жєне
Акбар". 14.35 Ашыѓын айтќанда. 15.30
Жањалыќтар. 15.40 Судебные исто-
рии. 16.40 Давай поженимся. 17.50
Пусть говорят. 18.55 "Ветреная жен-
щина". 20.00 Новости. 20.40 "С‰йген
жар". 21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джод-
ха жєне Акбар". 23.20 П@утina. 23.50
"Чужой среди своих".

6.50 КТК ќоржынынан. 7.35 "Са-
рай ханымдары". 8.25 Жањалыќтар.
8.55 "Карадайы". 10.10 Т.с. "Отец
Матвей". 12.00 Новости. 12.35 Глав-
ная редакция. 13.15 "Хмуров". 15.10
Семейные драмы. 16.25 "Сарай ха-
нымдары". 17.30 "Махаббатта шек бар
ма?". 18.30 "Таѓдырмен тартыс". 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.35
Диагноз. 22.15 "Птица в клетке". 0.00
"Хмуров".

Т.х. "20 минут". 19.50 Т.х. "Нєпсі мен
намыс". 21.00 "Цена жизни". 22.00 Че-
ловек-невидимка. 23.00 Т.с. "Секрет-
ные материалы". 0.00 Фактор страха.

6.00 "Ризамын". 7.00 Т.х. "С‰йген
с±лу". 9.00 Х.ф."Золото дураков".
11.00 М.ф. "Шрэк 2". 13.00 Мультсе-
риалы. 14.00 Т.х. "Мен саѓан ѓашыќ-
пын". 15.00 Єзіл студио. 16.00 Ера-
лаш. 17.00 Х.ф. "Игрок". 19.00 Т.с.
"Неслучайная встреча". 20.00 Инфор-
мбюро. 21.00 "С‰йген с±лу". 23.00
"Мен саѓан ѓашыќпын". 00.00 Алдар-
аспан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
1.00 Х.ф. "Держи ритм". 3.00 К.ф.
"Дублеры".

7.00 Разбудильник. 9.00 М.с.
10.00 В поисках истины. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 Территория происше-
ствий. 13.30 Безопасная дорога.
14.00 О. Остроумова. Любовь зем-
ная. 15.00 И. Крутой. Мой путь. 16.00
Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 И. Расылхан.
19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ќауіпсіз
жол. 20.00 РТН. 20.30 Дело №. 20.50

Торговый дом. 21.10 В ладу с приро-
дой. 21.30 Неизведанный Казахстан.
22.00 РТН. 22.30 Baby Гид. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 10.55 Т.с. "Дуб-
ровский". 11.50 Т.с. "Братство десан-
та". 12.55 Т.х. "С‰йген жар". 13.45
Т.х. "Джодха жєне Акбар". 14.35 Ашы-
ѓын айтќанда. 15.30 Жањалыќтар.
15.40 Судебные истории. 16.40 Да-
вай поженимся. 17.50 Пусть говорят.
18.55 Т.с. "Ветреная женщина". 20.00
Новости. 20.40 "С‰йген жар". 21.40
Жањалыќтар. 22.20 "Джодха жєне
Акбар". 23.20 П@утina. 23.50 Т.с.
"Чужой среди своих".

7.25 Ж‰рекжарды. 8.00 КТК ќор-
жынынан. 8.50 ¤нерлі отбасы. 10.10
Удиви меня. 11.20 Х.ф. "Два дня".
13.15 Другая правда. 14.15 Портрет
недели. 15.20 Слуги народа. 16.30
"Сарай ханымдары". 17.30 "Махаббат-
та шек бар ма?". 18.30 "Таѓдырмен
тартыс". 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.35 Главная редакция.
22.15 Т.с. "Птица в клетке". 0.00 Т.с.
"Хмуров".
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Ќазына".
10.50 Айтуѓа оњай. 11.35 "Болашаќ".
12.30 Жањалыќтар. 12.45 Ќылмыс
пен жаза. 13.10 Поэзия єлемі. 13.40
Ѓасырлар ‰ні. 14.30 М.ф. 15.00 Єйел
баќыты. 16.10 "Келін". 17.00 Д.ф. "¦лт
маќтанышы". 17.30 Жањалыќтар.
17.50 ¤зекжарды. 18.10 "‡й болу
ќиын...". 19.10 Астана - ќаржы инве-
стициялыќ орталыќ. 19.35 "Болашаќ".
20.30 Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа
оњай... 21.50 "Жедел жєрдем". 22.45
"Келін". 23.40 Т‰нгі студияда Н. Ќоян-
баев. 0.10 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.30 Аймаќтар
аламаны. 10.00 Жањалыќтар. 10.10
"Гречанка". 11.00 Новости. 11.10
Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры басќа". 11.45
Магия кухни. 12.25 М.с. 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
"Семейные мелодрамы". 14.00 "Жен-
ский доктор" 15.00 Новости. 15.15
Б±йымтай. 16.00 ¤мір сабаќтары.
16.30 "Тракторшыныњ махаббаты".
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Жедел
жєрдем". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
"Болашаќ". 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Агробизнес. 13.10 Астана - ќаржы
инвестициялыќ орталыќ. 14.00 Жан
жылуы. 14.25 М.х. 15.00 Єйел баќы-
ты. 16.10 "Келін". 17.00 "Шетелдегі
ќазаќ балалары". 17.30 Жањалыќтар.
17.50 ¤зекжарды. 18.10 "‡й болу
ќиын...". 18.45 Бірегей сардар. 19.10
100 наќты ќадам: мемлекеттік ќыз-
мет. 19.35 "Болашаќ". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 22.00
Ќазаќстанныњ жања индустриялануы:

2015 жылдыњ I жарты жылдыѓыныњ
ќорытындылары. 22.45 "Келін". 23.40
Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев. 0.10
Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.30 Аймаќтар
аламаны. 10.00 Жањалыќтар. 10.10
"Гречанка". 11.00 Новости. 11.10
Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры басќа". 11.45
Магия кухни. 12.25 М.с. 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Семейные мелодрамы". 14.00 "Жен-
ский доктор". 15.00 Новости. 15.15
Б±йымтай. 16.00 ¤мір сабаќтары.
16.30 "Тракторшыныњ махаббаты".
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас.
17.45 Бизнес сыры. 18.00 Новости.
18.15 "С±лтан С‰лейман". 19.10 Жек-

пе-жек. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Д.ф.
21.00 Новости. 21.30 Отчет прави-
тельства о работе по реализации
ГПФИИР. 22.30 "Гречанка". 23.20
"След". 0.10 Біздіњ ‰й. 1.00 Б±йым-
тай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,
15.10, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Те-
лемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Новости.
10.35 "Маруся". 11.30 Первая студия.
12.00 М.с. 12.30 "Бірегей тєлімгер".
13.00 Жањалыќтар. 14.00 "‡й болу
ќиын". 15.15 "Чудеса природы". 16.00
"Єпке". 17.00 "Кењ ауќымда". 17.30 М.с.
17.50 Жањалыќтар. 18.10 Третий тайм.

18.25 Новости. 18.55 "Сμнбес сєуле".
19.30 Бірінші студия. 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 Бойт±мар. 21.00 Новости.
21.30 "Маруся". 22.35 "Парыз". 0.00

Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 Єзілстан. 8.30 Такси. 9.00 "Жетім
μссе". 10.00 Жањалыќтар. 10.30 "Фе-
риха". 11.40 "Ќыз ѓ±мыры". 12.20 Т.х.
"Мадхубала". 13.00 Жањалыќтар.
13.10 Біз біргеміз. 13.35 Той жыры.
14.00 Новости. 14.10 "Порох и дробь".
15.15 "Жетім μссе". 16.35 Kaznet.
17.00 Такси. 17.30 "Фериха". 18.40
"Ќыз ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар.
19.20 "Мадхубала". 20.30 "20:30".
21.00 Аstana live. 22.00 "Фериха".
23.00 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED: Идеи,
достойные распространения. 10.10
Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасырлар
пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 13.00 Онлайн Астана.
14.30 Єдебиет єлемі. 15.00 "Шыњѓыс
хан". 16.05 TED: Идеи, достойные
распространения. 17.00 Фильмы-сказ-
ки. 18.05 Б‰гінгі ѓылым. 19.05 TED:
Таратуѓа т±рарлыќ идеялар. 19.30
Кітапхана. 21.20 Лови момент. 22.00
Онлайн Астана. 22.50 Опера "Кар-
мен". 0.00 "Шыњѓыс хан".

7.00 Ж±лдыздар шеруі. 7.20

"Еріксіз неке". 8.35 К‰лкі базар. 9.00
КВН на бис. 9.30 "Универ". 10.05 "Ин-
терны". 11.10 Камеди Вумен. 12.10
"Уличная магия". 12.40 М.с. 15.30
Сєлем ВОХ. 16.30 "Еріксіз неке".
18.00 С±лу бол! 19.00 "Зайцев +".
19.30 Камеди Вумен. 20.30 Камеди
Клаб. 21.00 "Универ". 21.30 "Интер-
ны". 22.50 К‰лкі базар. 23.15 Жасы-
рын камера. 0.00 Х.ф. "Экспери-
мент".

7.30 Сайќымазаќтар. Жасырын
камера. 8.00 Ќыздар арасында. 9.00
"Цена жизни". 10.00 О самом глав-
ном. 11.00 Смеяться разрешается.
12.00 Жанкештілер жарысы. 13.00
Ќорќыныш факторы. 14.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 15.00 Та-
кая LIFE. 15.30 Фабрика звезд. 16.30

17.50 Незабытые истории. 18.00
Новости. 18.15 "С±лтан С‰лейман".
19.10 Біздіњ ‰й. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 100 бизнес тарихы. 21.00 Но-
вости. 21.30 Д.ф. "С Назарбаевым о
главном". 22.30 "Гречанка". 23.20
"След". 0.10 Біздіњ ‰й. 1.00 Б±йым-
тай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,
15.10, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55
Телемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Ново-
сти. 10.35 "Маруся". 11.30 Первая
студия. 12.00 М.с. 12.30 Д.ф. "Біре-
гей кемењгер". 13.00 Жањалыќтар.
14.00 "‡й болу ќиын". 15.15 "Чудеса
природы". 16.00 "Єпке". 17.00 "Кењ
ауќымда". 17.30 М.с. 17.50 Жања-
лыќтар. 18.10 Регион/10. 18.25 Но-
вости. 18.55 "Сμнбес сєуле". 19.30
Бірінші студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Элегиялыќ эсселер. 20.50 1001
история успеха. 21.00 Новости.
21.35 "Маруся". 22.35 "Парыз". 0.00
Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.15 Жањалыќтар.
8.30 Такси. 9.00 "Жетім μссе". 10.00
Жањалыќтар. 10.30 "Фериха". 11.30
"Ќыз ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар.
13.10 Д‰ние жарыќ. 13.35 Ќалжыњ-
ќоржын. 14.00 Новости. 14.10 "Охо-
та на Берию". 15.15 "Жетім μссе".
17.00 Такси. 17.30 "Фериха". 18.40
"Ќыз ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар.
20.30 "20:30". 21.00 Т.с. "Порох и
дробь". 22.00 "Фериха". 23.00
Єзілстан. 23.15 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.10 Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасыр-
лар пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 13.00 Онлайн
Астана. 14.40 Литературный клуб.
15.00 "Шыњѓыс хан". 16.05 TED: Идеи,
достойные распространения. 17.00
Фильмы-сказки. 18.05 Жасампаз
ѓылым. 19.05 TED: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 19.30 Ученый совет.
21.20 Музей звуков. 22.00 Онлайн
Астана.  22.50  Концерт. 0.00 "Шыњ-
ѓыс хан".

7.00 Ж±лдыздар шеруі. 7.20
"Еріксіз неке". 8.35 К‰лкі базар. 9.00
КВН на бис. 9.30 "Универ". 10.05
"Интерны". 11.10 Камеди Вумен.
12.10 "Уличная магия". 12.40 М.с.
15.30 Сєлем ВОХ. 16.30 "Еріксіз
неке". 18.00 С±лу бол! 19.00 "Зай-
цев +". 19.30 Камеди Вумен. 20.30
Камеди Клаб. 21.00 "Универ". 21.30
"Интерны". 22.50 К‰лкі базар. 23.15
Жасырын камера. 0.00 Х.ф. "Разде-
литель".

7.30 Сайќымазаќтар. Жасырын
камера. 8.20 Ќыздар арасында. 9.00
"Цена жизни". 10.00 О самом глав-
ном. 11.00 Смеяться разрешается.
12.00 Жанкештілер жарысы. 13.00
Ќорќыныш факторы. 14.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 15.00 Та-
кая LIFE. 15.30 Фабрика звезд. 16.30
"Гадалка". 17.00 Человек-невидим-
ка. 18.00 "Арам аќша. Адал махаб-
бат". 19.00 "20 минут". 19.50 "Нєпсі
мен намыс". 21.00 "Цена жизни".
22.00 Человек-невидимка. 23.00 "Сек-
ретные материалы". 0.00 Фактор

страха.

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 10.00 "Счастливы
вместе". 11.00 "Неслучайная встре-
ча". 12.00 Мультсериалы. 14.00 "Мен
саѓан ѓашыќпын". 15.00 Єзіл студио.
16.00 КазахSTAR. 17.00 Ералаш.
18.00 "Дворняжка Ляля". 19.00 "Не-
случайная встреча". 20.00 Информ-
бюро. 21.00 "С‰йген с±лу". 23.00 "Мен
саѓан ѓашыќпын". 00.00 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.
"Явление". 3.00 К.ф. "Кровавый ал-
маз".

7.00 М.с. 7.50 С.Морозов. Судь-
ба, с которой я не боролся. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 Є. Сламханныњ єн кеші.
13.00 "Жаркий лед". 14.00 Винтаж.
14.30 Baby Гид. 15.00 "Госпожа гор-
ничная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
Т. Асардыњ єн кеші. 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 Ќылмыстыќ іс №. 20.00
РТН. 20.30 Солнечная кухня. 21.00
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"Жаркий лед". 22.00 РТН. 22.30 В ладу
с природой. 23.00 "Ќоњыр" шыѓарма-
шылыќ кеші. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 10.55 "Дубров-
ский". 11.50 "Братство десанта".
12.55 "С‰йген жар". 13.45 "Джодха
жєне Акбар". 14.35 Ашыѓын айтќан-
да. 15.30 Жањалыќтар. 15.40 Судеб-
ные истории. 16.40 Давай поженим-
ся. 17.50 Пусть говорят. 18.55 "Вет-
реная женщина". 20.00 Новости.
20.40 "С‰йген жар". 21.40 Жањалыќ-
тар. 22.20 "Джодха жєне Акбар". 23.20
П@утina. 23.50 "Чужой среди сво-
их".

6.50 КТК ќоржынынан.
7.35 "Сарай ханымдары". 8.25 Жања-
лыќтар. 8.55 "Карадайы". 10.10 "Отец
Матвей". 12.00 Новости. 12.35 Диаг-
ноз. 13.15 "Хмуров". 15.10 Семейные
драмы. 16.30 "Сарай ханымдары".
17.30 "Махаббатта шек бар ма?".
18.30 "Таѓдырмен тартыс". 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.00 Новости. 21.30 С На-
зарбаевым о главном. 22.30 Т.с. "Я
не смогу тебя забыть". 0.20 "Хмуров".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

АСТАНА

НТК

7 АРНА
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7.00 Концерт. 8.10 Ќымызхана.
8.40 Агробизнес. 9.00 Сенбілік тањ.
10.05 Дауа. 10.40 М.ф. 11.40 Роза
шаќырады. 13.00 Білгірлер бєйгесі.
13.45 Поэзия єлемі. 14.15 Мен кμрген
Елбасы: ±ядан ±шќандар. 14.45
Єлем таныѓан Ќазаќстан. 15.00 Аяла-
ѓан Астана-2015. 17.30 Жањалыќтар.
17.45 Ќазаќстан барысы-2015. 18.55
"Жігіттер" квартетініњ концерті. 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Сенбілік кезде-
су. 22.30 Жайдарман. 0.20 Жања-
лыќтар. 0.50 К.ф. "Кμшпенділер".

7.00 Ќалжыњ ќоржыны. 8.00 Єсем
єуен. 9.00 Продвопрос. 9.20 Спорт
без границ. 11.00 Церемония под-
нятия флага. 11.40 Х.ф. "Королева
бензоколонки". 13.10 Орталыќ хабар.
14.40 Єсем єуен. 15.00 Ретрокон-
церт. 16.30 Д.ф. "Зеленый бастион".
17.15 К.ф. "Біздіњ с‰йікті дєрігер".
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Ќазаќ-
станныњ жања индустриялануы: 2015
жылдыњ I жарты жылдыѓыныњ ќоры-
тындылары. 10.50 Айтуѓа оњай.
11.35 "Болашаќ". 12.40 Иман айна-
сы. 13.00 100 наќты ќадам: мемле-
кеттік ќызмет мєртебелі іс. 13.45
Кμкпар. 14.30 М.х. 15.00 Єйел баќы-
ты. 16.10 "Келін". 17.00 Жан жылуы.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 Концерт. 19.05 Ауыр
μнеркєсіп: ел экономикасыныњ ло-
комотиві. 19.20 Ќазаќстан шетелдік
кμзімен. 19.35 "Болашаќ". 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50
Шын ж‰ректен. 22.40 "Келін". 23.35
Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев. 0.05
Жањалыќтар. 0.35 ¤зекжарды. 0.55
К.ф. "Сардар".

7.00 Айт±мар. 8.00 Астана кеш-
тері. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Гре-
чанка". 11.00 Новости. 11.15 Д.ф.
"Єр ‰йдіњ сыры басќа". 11.45 Магия
кухни. 12.25 М.с. 13.00 Жањалыќ-

18.55 Концерт. 19.45 Бенефис-шоу.
21.00 Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. "Путь
Лидера. Огненная река". 23.30 Тур-
нир по боям без правил ММА.

8.00 Жањалыќтар. 8.30, 8.55,
11.35, 12.55, 13.55, 16.20, 17.55,
18.25, 19.55 Телемаркет. 8.40 М.с.
9.00 Новости. 9.35 Х.ф. "Меня зовут
Кожа". 11.40 Регион/10. 12.00 Теле-
триптих "00.00". 13.00 Третий тайм.
13.20 "Бірегей сєулеткер". 14.00 Кон-
церт. 16.00 Т.х. "Тєуекел". 17.00 Д.ф.
"Абулхаир Мухаммед Гази Бахадур
Хан". 18.00 Арќа єуендері. 18.30 Т.с.
"Дело гастронома". 19.30 Элегиялыќ
эсселер. 20.00 Алдаспан. 20.30 Да-
мафон. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.35
Х.ф. "Крапленый".

8.00 Єн шашу. 9.25 Суперпапа.
10.05 Жаќсыларѓа жол ашќан. 10.35

К‰лдірген. 11.00 Д‰ние жарыќ. 11.30
"Ќыз ѓ±мыры". 12.10 "Мадхубала".
12.50 Т.с. "Настоящие". 14.55 Х.ф.
"Суперневестка". 17.00 Д.ф. "Арте-
рия Астанадан басталады". 17.20
Ќалжыњ-ќоржын. 17.40 Ел аузында.
18.00 Астана ж±лдызы-2015. 22.30
Х.ф. "Волк с Уолл-стрит". 1.45 "¦мы-
тылмас".

7.00 Сол бір кеш... 8.25 Х.ф. "Бой-
ся, враг, девятого сына". 10.45 Зо-
лотая середина. 12.00 Астанаѓа са-
яхат. 13.00 Х.ф. "Дервиш вызывает
Париж". 14.40 Концерт. 16.00 XXI
ѓасыр кμшбасшысы. 17.30 Кітапха-
на. 18.05 ¤зен бойында. 19.05 Кон-
церт. 21.00 Х.ф. "Любящие тебя".
23.25 К.ф. "Біздіњ с‰йікті дєрігер".

7.55 Ж±лдыздар шеруі. 8.10 М.ф.
9.30 Звезданутые. 10.00 М.ф. 11.40

"Маша и Медведь". 12.20 Ќыз
ќылыѓы. 14.00 К‰лкі базар. 14.20 М.х.
14.50 Х.ф. "Гарфилд-2: история двух
кошечек". 16.20 Х.ф. "Доктор Ду-
литтл-3". 18.00 К‰лкі базар. 18.30
Тематик-шоу. 19.30 Караоке-киллер.
20.30 Х.ф. "Люди Х". 22.30 Х.ф. "Гро-
мобой".1.00 Дом 2.

8.00 Шебербек аѓай. 9.00 Орел и
решка. 10.00 Караоке - живой звук.
12.00 К.ф. "Хамити Шарманыњ ќалын-
дыѓы". 14.30 Номинант премии "Жас
дидар" - "Кеттім" фильмі. 15.00 Х.ф.
"Самара". 19.00 Q-елі. 20.00 Art
football. 21.00 Х.ф. "Загнанный".
23.00 Бокс. 0.00 Х.ф. "Берни".

6.00 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 7.00 Ќазаќша
концерт. 8.00 "Ризамын". 9.00
Ералаш. 10.00 "Эльф". 12.00
"Налегке". 12.30 Алдараспан,
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8.00 Ќымызхана. 8.30 Аќсауыт.
9.00 Б‰гін жексенбі. 10.30 Бала-
мен бетпе-бет. 10.50 Шетелдегі
ќазаќ балалары. 11.10 М.ф. 11.40
К.ф. "Бєйтерек". 12.50 Мен кμрген
Елбасы: ќиядан шалѓандар. 13.15
Е. Ќ±сайыновтыњ шыѓармашылыќ
кеші. 14.45 Єлем таныѓан Ќазаќ-
стан. 15.00 Аялаѓан Астана-2015.
18.00 Астана-арќау. 20.00 Апта.
21.00 Ж. Айжанованыњ шыѓарма-
шылыќ кеші. 22.50 Елбасы жолы:
от-μзен. 0.30 Кμкпар.

7.00 Ќалжыњ ќоржыны. 9.00 Жеті
к‰н. 10.00 Ас арќау. 10.30 Концерт.
11.30 Х.ф. "Самая обаятельная и
привлекательная". 13.00 Концерт.

15.00 Бенефис-шоу. 16.15 Х.ф. "Ос-
торожно, корова!". 18.15 Д.ф. "Опе-
рация "Сапфир". 19.15 Вечер опе-
ретты. 21.00 Жеті к‰н. 22.00 Мюзикл
"Арман жолы". 23.00 "Путь Лидера.
Железная гора". 0.40 Концерт.

8.00 М.ф. 9.30, 11.30, 12.25,
13.20, 15.55, 16.55, 18.25, 19.25
Телемаркет. 9.35 К.ф. "Ањшы бала".
11.00 Д.ф. "Ел анасы". 12.00 Высо-
та воли. 12.30 Сап т‰зе! 13.00 Даму
діњгектері. 13.30 Арќа єуендері. 14.00
А. ‡лкенбаеваныњ шыѓармашылыќ
кеші. 16.00 "Тєуекел". 17.00 Д.ф.
"Абулхаир Мухаммед Гази Бахадур
Хан". 18.00 Интонация. 18.30 "Дело
гастронома". 19.30 Волшебный фо-
нарь. 20.00 Ќазына. 20.30 Вызов.
21.00 Арќа-аќпарат. 21.35 Х.ф. "Крап-
леный".

8.00 Єн шашу. 8.10 К.ф. "М±ста-
фа Шоќай". 10.55 Концерт. 13.55
Строка жизни. 14.20 "Настоящие".
16.30 "Сырты б‰тін...". 17.00 народ-
ное лото. 17.20 Сырласу. 18.10 Бай
бол. 18.40 "Ќыз ѓ±мыры". 19.20 "Мад-
хубала". 20.05 Астана - армандар
орындалады. 20.30 "20:30". 21.20 Ре-
портер представляет. 21.40 Х.ф. "Су-
мерки". 0.00 "¦мытылмас".

7.00 Концерт. 8.45 Бєйтерек. 9.50
Тарихтан бір к‰н. 10.10 Ѓылыми ке-
њес. 11.00 Арнайы жоба. 12.00 Кеше
ѓана. 13.10 К.ф. "Біздіњ с‰йікті
дєрігер". 14.45 Джаз-рандеву. 16.00
Лидер XXI века. 17.15 Астана-арќау.
18.35 Ѓажайып туынды. 19.00 Кон-
церт. 20.25 К.ф. "Біржан сал". 22.55
Тайные знаки. 22.30 Река звука.

7.55 К‰лкі базар. 8.20 М.х. 9.00
Рыжие. 9.30 Х.ф. "Доктор Дулиттл-
3". 11.20 М.ф. 12.55 Х.ф. "Гарфилд-
2: история двух кошечек". 15.00 Ќыз
ќылыѓы. 16.00 Алтын таспа. 17.00
Караоке-киллер. 18.00 Х.ф. "Люди
Х". 20.00 М.ф. 21.30 Ењ к‰лкілі
єртістер. 22.20 Тематик-шоу. 23.20
WiFi-25. 0.00 Х.ф. "Белые цыпочки".

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 Му-
зыкальная академия Евровидения.
10.00 Измайловский парк. 12.00 К.ф.
"Сезім сергелдені". 15.00 "Самара".
18.00 Концерт. 20.00 Q-елі. 21.00
Премия МузТВ-2010. 0.00 Х.ф. "Заг-
нанный".

6.00 "Ризамын". 9.00 Шоу
"100%". 10.00 М.ф. "Скуби-Ду и

кибер-погоня". 12.00 "Сєт сапар".
12.30 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 15.00 Х.ф."Приклю-
чение Плуто Неша". 17.00 М.ф.
"Шрек 3". 19.00 Х.ф. "Машина вре-
мени". 21.00 Фильм-концерт. 00.00
Х.ф. "Сумасшедшая езда". 2.00
К.ф. "Обряд". 4.30 Ќазаќша 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 Кино-
клуб. 11.30 Солнечная кухня.
12.00 ПроАгро. 12.30 РТН Под-
робности. 13.20 Винтаж. 14.00
Хит-парад. 15.00 Ќоѓам жєне
єйел. 15.30 Ќазаќстан байтаќ
μлке. 16.00 Моя правда. 17.00
"Госпожа горничная". 21.00 В
поисках истины. 22.00 Єн-Хади-
ша концерті. 0.00 Ищи Ветрова!

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНА

тар. 13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Се-
мейные мелодрамы". 14.10 "Женс-
кий доктор". 15.00 Новости. 15.15
Б±йымтай. 16.00 ¤мір сабаќтары.
16.30 ¦лт саулыѓы. 17.00 Жањалыќ-
тар. 17.15 Бармысыњ, бауырым?
18.00 Новости. 18.15 Д.ф. "Астана:
воплощенная мечта". 19.00 Орталыќ
хабар. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Сильные духом. 21.00 Новости.
21.30 Самѓа Ж±лдыз. 23.30 Х.ф. "Са-
пожник". 1.30 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,
15.10, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55
Телемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Ново-
сти. 10.35 "Маруся". 11.30 Первая
студия. 12.00 М.с. 12.30 "Бірегей
сардар". 13.00 Жањалыќтар. 14.00
"‡й болу ќиын". 15.15 "Чудеса при-
роды". 16.00 "Айналайын". 17.00 "Кењ
ауќымда". 17.30 М.с. 17.50 Жања-
лыќтар. 18.10 Алдаспан. 18.25 Но-
вости. 18.55 "Сμнбес сєуле". 19.30
Бірінші студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Сап т‰зе! 21.00 Новости. 21.30

"Маруся". 23.00 Телетриптих "00:00".
0.00 Жањалыќтар.

7.00 Єн шашу. 7.10 "20:30". 7.40
Жањалыќтар. 8.30 Такси. 9.00 "Жетім
μссе". 10.00 Жањалыќтар. 10.30 "Фе-
риха". 11.40 "Ќыз ѓ±мыры". 12.20
"Мадхубала". 13.00 Жањалыќтар.
13.10 "Сырты б‰тін...". 14.00 Ново-
сти. 14.10 Єн мен єзіл. 15.15 "Жетім
μссе". 16.40 Kaznet. 17.05 Такси.
17.30 "Фериха". 18.40 "Ќыз ѓ±мыры".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
21.00 "Порох и дробь". 22.00 "Фери-
ха". 23.00 Астана ж±лдызы-2014. 1.00
"М±рагер".

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.10 Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасыр-
лар пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 13.00 Онлайн
Астана. 14.15 Лидер 21 века. 15.00
"Шыњѓыс хан". 16.05 TED: Идеи, до-
стойные распространения. 17.00
Фильмы-сказки. 18.05 Эйнштейн

ізімен. 19.05 TED: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 19.30 Кітапхана. 21.00
Єњгіменіњ ашыѓы. 22.00 Онлайн Ас-
тана.  22.50  Сол  бір кеш... 0.00
"Шыњѓыс хан".

7.00 Ж±лдыздар шеруі. 7.20
"Еріксіз неке". 8.35 К‰лкі базар. 9.00
КВН на бис. 9.30 "Универ". 10.05
"Интерны". 11.10 Камеди Вумен.
12.10 "Уличная магия". 12.40 М.с.
15.30 Сєлем ВОХ. 16.30 "Еріксіз
неке". 18.00 С±лу бол! 19.00 "Зай-
цев +". 19.30 Камеди Вумен. 20.30
Камеди Клаб. 21.00 "Универ". 21.30
"Интерны". 22.50 К‰лкі базар. 23.15
Жасырын камера. 0.00 Х.ф. "Побег
из тюрьмы".

7.30 Сайќымазаќтар. Жасырын
камера. 8.20 Ќыздар арасында. 9.00
"Цена жизни". 10.00 МУЗ ТВ-2010.
12.00 Жанкештілер жарысы. 13.00
Ќорќыныш факторы. 14.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 15.00 Ико-
на стиля. 16.00 Измайловский парк.
18.00 Концерт. 19.50 Q-елі. 20.40

Айна онлайн. 21.00 Караоке - живой
звук. 23.00 Х.ф. "Я не знаю, как она
делает это".

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 10.00 "Счастливы
вместе". 11.00 "Неслучайная встре-
ча". 12.00 Мультсериалы. 14.00 "Мен
саѓан ѓашыќпын". 15.00 Х.ф. "Про-
ект "Золотой глаз". 19.00 "Уральс-
кие пельмени". 20.00 Информбюро.
21.00 "С‰йген с±лу". 23.00 "Мен са-
ѓан ѓашыќпын". 00.00 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.
"Эльф". 3.00 К.ф. "Дневник памяти".

7.00 М.с. 7.50 И. Крутой. Мой
путь. 9.00 РТН. 9.30 М.с. 10.00 Жа-
њалыќтар. 10.30 М.ф. 11.00 "Ќоњыр"
шыѓармашылыќ кеші. 13.00 "Жаркий
лед". 14.00 В ладу с природой. 14.25
Торговый дом. 14.45 Киноклуб. 15.00
"Госпожа горничная". 16.00 Жања-
лыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 Пай-пай, ќыздар-ай.
19.00 Жањалыќтар. 19.30 Тєуелсіз

НТК

Шаншар, Нысана к‰нделігі. 14.00
М.ф. "Приключения Алдара Косе".
15.00 Х.ф. "Схватка". 19.00 Х.ф.
"Властелин колец: Две крепости".
23.00 Шоу "100%". 00.00 Х.ф.
"Дж. Эдгар". 2.00 К.ф. "Типа кру-
той охранник". 4.00 Ќазаќша кон-
церт.

7.30 М.ф. 9.00 РТН. 9.30 М.с.
10.20 Неизведанный Казахстан.
10.50 Группа здоровья. 11.10
Тайны нашего кино. 12.00 Н. Ка-
раченцов. Нет жизни до и после.
13.00 В. Шалевич. Любовь немо-
лодого человека. 14.00 Є. Бей-
сеуовке арналѓан кеш. 16.00
ПроАгро. 16.30 Тєуелсіз елдіњ
т±лѓалары. 17.00 Стиль жизни.
17.30 Ж±лдыз-топ. 18.30 Ќауіпсіз
жол. 19.00 Ќылмыстыќ іс №. 19.30
Baby Гид. 20.00 РТН Подробнос-
ти. 20.50 Винтаж. 21.30 Солнеч-
ная кухня. 22.00 Советские ма-
фии. 22.30 Кμзайым. 0.00 Пано-
рама недели.
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елдіњ т±лѓалары. 20.00 РТН. 20.30
Группа здоровья. 21.00 "Жаркий лед".
22.00 РТН. 22.30 Солнечная кухня.
23.00 Є. Бейсеуовке арналѓан кеш.
0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 10.55 "Каждый
за себя". 11.50 "Братство десанта".
12.55 "С‰йген жар". 13.45 "Джодха
жєне Акбар". 14.40 Ж±ма уаѓызы.
14.55 Ќылмыстыќ іс №. 15.30 Жања-
лыќтар. 15.40 Х.ф. "Ландыш сереб-
ристый". 17.40 Жди меня. 18.50 Поле
чудес. 20.00 Новости. 20.40 "С‰йген
жар". 21.40 Жањалыќтар. 22.20
"Джодха жєне Акбар". 23.20 П@утina.
23.50 Три аккорда.

6.50 КТК ќоржынынан. 7.35 "Са-
рай ханымдары". 8.25 Жањалыќтар.
8.55 "Карадайы". 10.10 "Отец Мат-
вей". 12.00 Новости. 12.35 Наша прав-
да. 13.35 "Хмуров". 15.30 Семейные
драмы. 16.50 КТК ќоржынынан. 17.45
"Карадайы". 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.35 Наша правда. 22.30
Х.ф. "Мечтать не вредно". 0.30 Тай-
ный шоу-бизнес.

6.00 Т.х. "Три мушкетера". 8.00
Тањѓы пошта. 8.30 П@утina. 8.50
Жањалыќтар. 9.00 Новости. 9.10
Смак. 9.45 Х.ф. "Тариф новогодний".
11.35 Фабрика грез. 12.05 "Ду ќол
шоколад". 13.00 Караоке такси. 13.30
101 кењес. 14.00 П@утina+. 14.50 Уга-
дай мелодию. 15.35 Добрый вечер,
Казахстан! 16.40 Т.с. "Другая жен-
щина". 20.00 Первая программа. 20.35
"Другая женщина". 21.30 Кешкі кез-
десу. 22.50 Жањалыќтар. 23.20 Єн
дария. 0.05 Х.ф. "Спираль".

7.15 Х.ф. "Зина-Зинуля". 8.50 КТК
ќоржынынан. 9.50 Удиви меня. 11.00
Звездная жизнь. 12.00 Новости. 12.35
Х.ф. "В ожидании весны". 14.30 Путь
на Олимп. 15.00 "Махаббат м±њы".
16.30 Той BestStar. 18.00 "Карадайы".
21.00 Очная ставка. 22.00 "Беремен-
на в 16". 23.00 Х.ф. "Мама понево-
ле". 1.25 Ревизорро.

6.00 Жањалыќтар. 6.35 Конт-
рольная закупка. 7.00 "Три мушкете-
ра". 8.35 Жањалыќтар. 8.45 Воскрес-
ные беседы. 9.00 Новости. 9.10 Здо-
ровье. 10.10 "Казлото". 10.45 "Фрун-
зик Мкртчян. Человек с гордым про-
филем". 11.55 Кешкі кездесу. 13.05
Караоке такси. 13.40 101 кењес. 14.05
Єн дария. 15.00 Концерт Ирины Ал-
легровой в Олимпийском. 16.45 Т.с.
"Ветер в лицо". 21.00 Аналитика.
22.00 П@утina+. 23.05 Х.ф. "Форт
Росс". 1.10 Что? Где? Когда?

7.05 М.с. 8.15 КТК ќоржынынан.
10.00 Х.ф. "Гадкий утенок". 13.45
Звездная жизнь. 14.45 Дорога домой.
15.00 "Махаббат м±њы". 16.25 Жања
єзіл - жања єн-2015. 17.00 М. Ж‰нісо-
ва мен Ќ. Н±ртас. 20.00 ¤нерлі отба-
сы. 21.00 Х.ф. "Последний день".
0.35 Удиви меня!

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ
КТК

"Гадалка". 17.00 Человек-невидимка.
18.00 "Арам аќша. Адал махаббат".
19.00 "20 минут". 19.50 "Нєпсі мен
намыс". 21.00 "Цена жизни". 22.00
Человек-невидимка. 23.00 "Секретные
материалы". 0.00 Фактор страха.

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 10.00 "Счастливы

вместе".11.00 "Неслучайная встре-
ча". 12.00 Мультсериалы. 14.00 "Мен
саѓан ѓашыќпын". 15.00 Єзіл студио.
6.00 КазахSTAR. 17.00 Ералаш.18.00
"Дворняжка Ляля". 19.00 "Неслучай-
ная встреча". 20.00 Информбюро.
21.00 "С‰йген с±лу". 23.00 "Мен са-
ѓан ѓашыќпын". 00.00 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.
"Долгая помолвка". 3.00 К.ф. "Мис-
тер простофиля".

7.00 М.с. 7.50 Знаки судьбы. 9.00
РТН. 9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 М.ф. 11.00 Т. Асардыњ єн кеші.
13.00 "Жаркий лед". 14.00 Группа
здоровья. 14.25 Ќылмыстыќ іс №.
14.35 Советские мафии. 15.00 "Гос-
пожа горничная". 16.00 Жањалыќтар.
16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат.
17.30 "Ќоњыр" шыѓармашылыќ кеші.

19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ќазаќстан
байтаќ μлке. 20.00 РТН. 20.30 ПроАг-
ро. 21.00 "Жаркий лед". 22.00 РТН.
22.30 Стиль жизни. 23.00 Пай-пай,
ќыздар-ай. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 10.55 "Дубров-
ский". 11.50 "Братство десанта". 12.55
"С‰йген жар". 13.45 "Джодха жєне
Акбар". 14.35 Ашыѓын айтќанда. 15.30

Жањалыќтар. 15.40 Судебные исто-
рии. 16.40 Давай поженимся. 17.50
Пусть говорят. 18.55 "Ветреная жен-
щина". 20.00 Новости. 20.40 "С‰йген
жар". 21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джод-
ха жєне Акбар". 23.20 П@утina. 23.50
"Чужой среди своих".

6.50 КТК ќоржынынан. 7.35 "Са-

рай ханымдары". 8.25 Жањалыќтар.
8.55 "Карадайы". 10.10 "Отец Мат-
вей". 12.00 Новости. 12.35 Главная
редакция. 13.15 "Хмуров". 15.10 Се-
мейные драмы. 16.30 "Сарай ханым-
дары". 17.30 "Махаббатта шек бар
ма?". 18.30 "Таѓдырмен тартыс". 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.35
Наша правда. 22.35 "Я не смогу тебя
забыть". 0.25 "Хмуров".

Б‰гінде  нашаќорлыќ ќоѓамы-
мыздыњ ќасіреті, кμзге кμрінбес
келењсіз жауы десек, артыќ айт-
ќандыќ емес. Маман дєрігер-
лердіњ  сμзімен айтсаќ, ќазіргі тањ-
да  нашаќорлыќ елімізде т±рѓан
ењ μткір проблеманыныњ бірі бо-
лып табылады. Міне, осы мєсе-
леге байланысты Ќостанай ќала-
сындаѓы №6 "Южный" орталыќ-
тандырылѓан  кітапхана ж‰йесініњ
ќ±рылымдыќ бμлімшесінде "На-
шаќорлыќќа жол жоќ" таќыры-
бында μткен диалогтыќ формада
іс-шара барысында мамандар,
жастар жан-жаќты талќылады,
μздерініњ ой-пікірлерін жеткізді.

– Нашаќорлыќ  болашаѓымы-
зѓа ќауіп тμндіріп т±рѓан  індет.

¤МІРДІЊ ¤КСІГІ – ЕСІРТКІ

¤мірге адам бір-аќ рет келеді
Г‰лназым
    САЃИТОВА

‡лкен-кішіміз болмасын осы
індетке ќарсы т±рып,  єрбір
тиімді алдын алу шарала-
рын ж‰ргізуіміз керек.  Жас-
тарымызѓа, мектеп оќушы-
ларына нашаќорлыќтыњ,
есірткі заттарыныњ адам
организміне, отбасыѓа тигі-
зер єсері,  зардаптары ќан-
дай екендігі туралы  баян-
дайтын бейнероликтер,
кμріністер кμрсетіп ќана ќой-
май,  бос уаќытты тиімді пай-
далану мен салауатты μмір
салтын  ±стануѓа шаќырып, наси-
хаттыќ ж±мыстар легін  тоќтатпа-
уымыз ќажет, – деді кітапханашы
Єлия Сєйпенова.

Содан кейін жиналѓандарѓа
μњірдегі салауатты μмір салтын
ќалыптастыру орталыѓыныњ ма-

маны  Жанна Байт±рсынова элек-
трондыќ бейнекμріністер арќылы
есірткі дегеніміз не,  адам баласы
осы заттарды ќолданѓаннан кейін
тигізер зиянды єсері,  соњында
ќандай келењсіз, айыќпас жаѓ-
дайѓа, дертке душар болатын-

дыѓы туралы айтып берді.
Ал,  облыстыќ наркология-
лыќ диспансердіњ психоло-
гы Елена Искакова наша-
ќорлыќќа байланысты на-
ќты μмір шындыѓын баян-
дайтын дєлелдер келтіре,
болѓан жаѓдайлар мен  та-
биѓи, химиялыќ ќосынды-
лар,  синтетикалыќ жол ар-
ќылы,  μсімдіктерден алы-
натын улы заттар, есірткі ту-
ралы айтты.  Олардыњ ќай-
ќайсысы болмасын адам

μміріне, соныњ ішінде жастары-
мызѓа тμндіріп отырѓан ќаупі зор
екендігін жеткізді. Жєне де жина-
лѓандар есірткі мен нашаќорлыќ-
тыњ  залалдыѓын баяндайтын
"Мечта" фильмін кμрді.

Жастар тарапынан мамандар-

ѓа "Нашаќор ќанша жыл μмір
с‰реді?  Б±л дерттен айыѓуѓа бо-
лады ма? Синтетикалыќ жасанды
жолмен алынатын есірткі заттары
мен химиялыќ μндіруден μтетін
μсімдіктерден алынатын улы зат-
тардыњ мысалы, героинніњ айыр-
машылыѓы бар ма? Есірткі затын
таратушылар бар, олар ќандай
жазаѓа тартылады? Адамныњ на-
шаќор екеніне сыртќы белгісіне
ќарап ќалай ажыратуѓа болады?
секілді  толѓандырѓан с±раќтарын
ќойды. Наркологиялыќ диспан-
сер  психологы Елена Искакова
жастардыњ, жиналѓандардыњ ќой-
ѓан с±раќтарына деректер келті-
ре, жауап берді.  Шара аясында
"Ѓасыр дерті: есірткі" атты шаѓын
кітап кμрмесі ±йымдастырылды,
буклеттер таратылды, с±раќ-жау-
ап ойыны μтті.
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Бүгінгі санда:
Қызым, саған 

айтам!
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Халқымыздың  
     бас мүсіншісі

Газет аптасына үш рет: сей-
сенбі, сәрсенбі, жұма күндері 
шығады. Сейсенбі, сәрсенбі 
күндері 12 беттен, жұмада екі 
рет 16 бет, екі рет «Ақшам» 
қосымшасымен 24 бет болып 
шығады. Сәрсенбі, жұма күн-
дері басылым түрлі-түсті бо-
лып басылады.

«Қостанай таңы» газетіне 
жазылу бағасы жыл басынан 
өзгеріссіз қалады, яғни:

– жеке оқырмандарға жа-

зылу бағасы:
6 айға – 1900 теңге.
– кәсіпорындар, мекеме-

лер мен  ұйымдар үшін:
6 айға – 2100 теңге.
– Ұлы Отан соғысы арда-

герлері үшін:
6 айға – 1750 теңге.
«Қостанай таңы» газетіне 

«Қазпошта» бөлімшелерінде 
және аймақтық «Костанай-
ские новости» газеті редакция-
сының баспасөз тарату қыз-

метінде жазыла аласыз.
Қостанай қаласы бойынша 

газеттің индексі:

– жеке оқырмандар 
үшін– 54679

– зейнеткерлер мен Ұлы 
Отан соғысына қатысушылар 
үшін –54680

– кәсіпорындар, мекеме-
лер мен  ұйымдар үшін–  54681

Селолық жердегі жа-
зылушылар үшін газеттің 
 индексі:

– жеке оқырмандар үшін 
– 54682

– зейнеткерлер мен Ұлы 
Отан  соғысына  қатысушылар 
үшін – 54683

– кәсіпорындар, мекеме-
лер мен  ұйымдар үшін–  54684.

аспасөз – 2015Б

"Қостанай таңы" – сенің газетің

Сәлім 
      МЕҢДІБАЙ

Қазақтың тұңғыш мүсіншісі, Қазақстан-
ның халық суретшісі, Қазақстан Республика-
сы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, «Па-
расат» және «Құрмет» ордендерінің иегері, 
профессор Хакімжан Есмаханұлы Наурызбаев-
тың туғанына биыл 90 жыл толады. Марқұм 
Х.Е.Наурызбаевты кәсіби  білім алған тұңғыш 
қазақ мүсіншісі ретінде ел жақсы біледі. Ол 
басқаны айтпағанда, Ұлы Абайдың, Жамбыл 
Жабаевтың, Шоқан Уәлихановтың, Қаныш 
Сәтбаевтың ескерткіштерін тұңғыш рет 
сомдап,  монументальді өнерде өз  қолтаңба-
сын қалдырған қас шебер. Сонымен бірге рес

публиканың барлық облыс орталықтарында  
Х.Наурызбаевтың туындылары қаланың көр-
кіне көрік қосып, халыққа руханиэстетикалық 
дем беріп тұр.

– Х.Е.Наурызбаевтың 90 жылдық мерей-
тойына орай кемеңгер мүсіншінің атын келе-
шек ұрпақ есінде мәңгі қалдыру мақсатында 
оның өз ескерткішін қою біздің қасиетті бо-
рышымыз және перзенттік парызымыз деп 
есептеймін, – дейді  Қазақстан Республикасы 
Сәулетшілер одағының президенті А.Рүстем-
беков.

Бұл ретте біздің мүсінші ағамызбен талай 
жылдар бойы бірге жүріп, лайықты шәкірті 
бола білген Қазақстанның еңбек сіңірген қай-
раткері Тілеуберді Бинашев өз ұстазының 

мүсінескерткішін жасапты.
Ол әдейі редакцияға келіп, осы орайда 

атқарылған істерден хабардар етті.
Өз ісінің шебері жасаған мүсінге КСРО Ха-

лық әртісі А.Әшімов, Қазақстан Суретшілер 
одағы басқармасының төрағасы Б.Өмірбеков, 
Қазақстан Сәулетшілер одағының президенті 
А.Рүстембеков және басқа мамандар жоғары 
баға берген.

–Мүсінді Хакімжан ағамыздың туған өл-
кесі, Қостанайға орнатсақ қас талантқа көр-
сетілген ерекше  құрмет болар еді, – дейді 
Тілеуберді Бинашев.

СУРЕТТЕ: Асанәлі Әшімов пен мүсінші 
Тілеу берді Бинашев Хакімжан Наурызбаев 
ескерткіші  қасында.

Хакімжан Наурызбаевтың туғанына 90 жыл
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КЕҢЕС 

Қызым, саған 
айтам! 

(Ұзатылып бара жатқан 
қызына анасының  

өсиеті)
Қызым!
Өзің бойжетіп, үйімізден 

шығып, адамдары мүлдем 
бейтаныс бір шаңыраққа бара-
сың, мінез-құлқы беймәлім бір 
адамның өмірлік жолдасына 
айналасың. Сен оның қызмет-
кері бол, ол саған жәрдемші 
болсын!

1.Қанағатшыл бол! Өмір-
лік жолдасыңның тапқан 
азық-түлігін, дүние-мүлкінің 
бәрін де қанағатшылдықпен 
қабыл ал. Өйткені қанағат 
жаныңды рахатқа бөлейді.

2. Айтылған сөздерді әрдайым зейін қойып тыңда.
Өмірлік жолдасыңа қарсылық білдірме, онымен пікірлес 
және ынтымақта бол!

3.Өмірлік жолдасыңның көзі түсетін барлық жерге 
көңіл бөл.

4.Жағымсыз иіс шығуы мүмкін болған нәрселердің 
бәрін таза ұста. Үйіңнен үнемі жағымды иіс шығып 
тұрсын.

5.Есіңде болсын: тазалық пен әдемілік суға байланыс-
ты. Барлық нәрсе сумен тазарады.

6.Еріңнің тамақтанатын және ұйықтайтын уақытына 
назар сал. Тамақты оның ойындағыдай етіп дайында.

7.Үйдегі мал-мүлік, жиһаздарға ықтият бол.
8.Еріңнің жақындарымен жақсы қатынаста бол. Сенің 

үй иесі, берекесі екендігіңді білдіреді.
9.Еріңнің сырын ешкімге айтпа.
10.Еріңді құрмет тұт, айтқанын орында. Сөз қайтарып 

қарсы шықпа. 
Қысқасы, қызым, өмірлік жолдасыңа құрмет көрсетіп, 

қаншалықты көңіл бөлсең, оған соншалықты сүйкімді 
боласың.

«Мұсылман әйелдің ері алдындағы міндет-
тері» кітабынан.

«Менің байқауымша, сұлуды ит қаппайды. Олай 
болса сұлулықты ит те түсінеді»

     Ғабит МҮСІРЕПОВ.

Қазақтың көзі ашық, көкіре-
гі ояу қыздары көздері бояу қыз
дарға айналып бара жатыр! 
Халқымыз қыздардың тәрбиесіне 
ерекше көңіл бөлген. «Қыз үйде, 
қылығы түзде», «Жақсы қыз екі 
жаман баланы құрайды», «Қыз
ға қырық үйден тыйым» деген 
мақалмәтелдер осының айқын 
дәлелі. Атабабаларымыз қыз-
ды жат жұрттық деп, барынша 
ізетті, сыпайы, инабатты, ибалы, 
мейірім ді де қайырымды, қылықты 
да қырмызы болуын әрдайым қа-
дағалап отырған.

Сонымен қатар, қазақ халқы 
қыз баланың әдетғұрып, салтса-
насына үлкен мән берген. Қызға 
қырық үйден тыйым салып, отба-

сылық өмірге жастайынан тәрбие
леген. Қыз баланың абыройының 
төгілуі, бүкіл ру, халқына қара 
таңба, дақ ретінде қабылданған. 
Ал қазір ше? Қазір бәрі басқаша 
әрі жоғарыда айтылғандарға 
мүлдем кереағар. Заман өзгерді 
ме, әлде заман емес, адам өзгерді 
ме,  әйтеу ір, «Әй» дейтін әже, «қой» 
дейтін қожа жоқ, сонау ХІ ғасыр-
дың өзінде Мөңке би болжап кет-
кен «қарап тұрған жігітке қыз ар-
тылған» ақырзаман орнағандай... 
«Қазақ қызы – бар мұратын отба-
сының игілігіне байлаған, әлемдегі 
ең ізгі қыз.

Қазақ қызы – бар тілегін пер-
зентінің жолына арнаған, әлемдегі 
ең мейірбан қыз. Қазақ қызы– бар 

бақытын некелі ерін сыйлап, от-
басының түтінін түзу шығарған 
әлемдегі ең адал қыз. Ұлттың 
ұйыт қысы, ұрпақтың анасы. Солай 
болған, солай бола беруге тиіс. Неге 
десеңіз, бұл қыздың бойында сиқыр
лы, құтты, өзгеше қасиет бар, 
оның аты – сұлулық: жан сұлулығы, 
тән сұлулығы… Ол рас, «әлемдегі ең 
сұлу – Қазақ қызы», –  деп Мұхтар 
Мағауин айтып кеткендей, боян-
сақ та иманымызды, қарапайым-
дылығымызды жоғалтпайық!

Сөз соңында «иманы бар ибалы 
қыздар ғана ертең елдің айналар 
анасына» дегім келеді.

Гүлдана ӘБДІБАЕВА,
ҚМУ-дің 1 курс  

студенті.

Талғамның өзгергені рас қой. Әсіресе, 
арулардың талғамы... көбі баяғыша ішкі 
сезімін, ойын жеткізе алмай, қысылып, 
қипақтап тұратын жігіттерді ұнатпайды. 
Оларды жасыққа балайды. Ал бұл заман-
да ерлігі мен өрлігі көзге түсіп тұратын, 
батыл жігіттердің жолы болғыш. Неге? 
Менің құрбым, неге екенін қайдам, соңғы 
жылдары өзгеріп кетті. Мінездегі ұяң-
дықпен, жүзіндегі мейірімділікпен, ішкі 
дүниесіндегі нәзіктікпен күресуді мақ-

сат етті. Өзін қатыгез әрі салқынқанды 
қырынан көргісі келді. Бәлкім, тағдыры 
соған итермелеген болар. Бір таңқалар-
лығы, «Неге, сен өзіңе лайық жігітпен қол 
ұстаспайсың, неге шеттетесің бәрін де?» 
деген сұрағыма былай деп жауап берді:

–Мен бұзық, дөрекі мінезді болса да 
Нұрлыбекті ғана ұнатқан сияқтымын. 
Бірақ онымен бірге өмір сүруге әзірге 
дайын емеспін.

–Қалайша?
–Біріншіден, өзімді мына өмірге 

«машықтандырып» болған жоқпын. 
Екіншіден, дөрекі, бұзық жігітте ғана жа-
сықтық болмайды екен.

Бұдан соң мен соңғы кездері қолқа 
салып жүрген бір жігітті есіне салдым.

–...Ол оқыған, қызметі де бар. 
Жап-жақсы жігіт қой. 

–Бәлкім... Бірақ ол мені баурап ала 
алмады.

–Неге? Нұрлыбек сияқты машинасы 
бар, дөкейдің ұлы болмағаны үшін бе?

–Жоқ. Мені байлық та, атақ та қы-
зықтырмайды. Оның көлігі жоқ, дөкейдің 

ұлындай мінезді болғанын көргім келеді. 
Ешуақытта «шаршадым», «ауырдым» 
деген сөзін естіртпейтін, сыр алдырмай-
тын өрлік пен ерлік көргім келеді бой-
ынан. Ал ол... Маған сөз айтқалы, менің 
қас-қабағыма қарап, дәл өз деңгейімде 
өмірдің күйбең тіршілігіне әлсіздігін та-
нытқаны мені қинай түседі. Мен оның жа-
нында қорғансыздың күйін кешіп өтетін 
сияқтымын...

Иә, құрбым осылай жауап қатты. Мен 
оның талғамын түсінуге тырысып жүрмін.

Ш.ЖАҚСЫЛЫҚҚЫЗЫ.

oooooooooo

ОЙ-ТОЛҒАМ

Қазақ қызының тағдыры алаңдатады

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

хабарласыңыздар.
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«Ақмаңдайлым» қыз-келіншектерге арналған 

бетінде жарияланған «Бұрымды арулар» байқауы-

ның бүгінгі үміткері – Дидар ИБРАЕВА. Ол Қоста-

най гуманитарлық колледжінің түлегі. 

– Шаш тек сұлулық пен мәдениеттіліктің 

белгісі ғана емес, ол қыздар қауымына берілген 

Алланың бір айрықша сыйы, еншісі. Шолпы, 

шашбау – сол сый құрметке сай әр қыздың әсем 

табиғатымен нәзік жаратылысына лайықталған 

қазақтың талғампаздық үлесі, әрі ұлттық сыр 

сипаты ғой. Шашымды қатты қарап күтемін. 

Мен сусабынды көп қолданбаймын, мейлінше 

аз қолдануға тырысамын. 2 шәй қасық сусабын-

ды 1 стакан суда араластырып жуамын. Жылы 

сумен ғана шайқаймын. Одан кейін бальзам шай-

ғышпен шаямын. Бальзам шайғыштар шашқа 

жұмсақтық пен олардың жақсы таралуына 

көмектеседі. Сонымен қатар, шашыма 

қолдан жасалған маскаларды пайда-

ланамын. Әсіресе, айранмен жиі 

жуамын, – дейді Дидар.

СЫР

Бойжеткен талғамымен таныссыз ба?

Байқау
Қыздың көркі бұрымында!
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"Келісті кμріну ‰шін жас єрі с±лу болу міндетті емес"

Дайындаѓан
Ќымбат ДОСЖАНОВА

84 жастаѓы модель

Керек кењес

ФРАНЦУЗ ДИЗАЙНЕРІ КОКО ШАНЕЛЬ.

Єлемдегі ењ кєрі модельді білесіз бе? Оныњ
есімі – Кармен Делль Орефайс, жасы 84-те.

Гиннестіњ рекордтар кітабына енген американдыќ
Кармен єлемдегі сєн моделініњ ењ ±заќ тєжірибесі бар
маманы. Сєн индустриясында 47 жылдан астам уаќыт
ќызмет етіп келе жатќан ол єлі де подиумдарда сєн
‰лгілерін кμрсетіп ж‰р. Кейбір деректерде оныњ б±л
салаѓа келуіне досы, фотограф Норман Паркинсон
себеп болѓан делінеді. Аќс‰йектер басќосќан кештіњ
бірінде Карменді кμзі шалѓан суретші оныњ μте тар-
тымды, єдемі екендігін айтып, суретке т‰сіргісі ке-
летіндігін  жасырмайды. Сол сєттен бастап сєн єле-
міне бет б±ра бастаѓан Карменніњ ењбек жолы єлі де
жалѓасын табуда.

Єдемі болу – наѓыз μнер. Ол бетке жаѓатын єсері мол
крем, опа-далаптардан басталмайды. Медицина
ќызметкерлері с±лулыќ аѓзаны ќалыпты ±стаудан
басталады деп есептейді. Ол ‰шін мына 10 ќадамныњ μзін
жасасањыз жетіп жатыр.

1-ќадам. Ќалыпты ±йќы. Єрбір ересек адамѓа 8 саѓаттыќ т‰нгі
±йќы ќажет. ¦йќысыздыќтыњ салдарынан кμздіњ тμменгі жаќ бμлігінде
єжімдер пайда болуы м‰мкін. Жылдам єрі тыныш ±йыќтауыњызѓа
лаванда немесе т‰ймедаќ майларын пайдалану немесе шμптен жа-
салѓан "±йќы" жастыќшалары кμмектеседі.

2-ќадам. Су. Аѓзадаѓы судыњ жеткіліксіздігінен адам терісі жапа
шегеді. Шын мєнінде оны ылѓалдандыру ‰шін крем пайдалану
жеткіліксіз. К‰ніне 6-10 стаќан немесе 2 литрге дейін таза суды ішу
єдемі ќμрінуге жєне μзіњді жаќсы сезінуге кμмектеседі. Су аѓзадаѓы
токсиндердіњ шыѓуына септігін тигізеді.

3-ќадам. Д±рыс тамаќтану. Майлы, тєтті, ащы, ±ннан жасалѓан
таѓамдарды аз пайдаланып, жеміс-жидектер, кμкμністер, жањѓаќ, бал-
ды кμбірек пайдаланѓан д±рыс. Сонда аѓзањыз табиѓи жолмен таза-
рады.

4-ќадам. ¤сімдік майы. Табиѓи μсімдік майлары аѓзаны Е дєруме-
німен толыќтырады. Сондай-аќ тамаќты ќорыту мен зат алмасуды
ќалпында саќтайды. К‰ніне 1 ас ќасыќ зєйт‰н, грек жањѓаѓы майы
сияќты табиѓи μсімдік майларын ќалыпты пайдалану бет, ќол, мойын
жєне б‰кіл дененіњ терісін тегіс єрі ж±мсаќ етеді.

5-ќадам. Тμмен температуралар. Тањертењ ±йќыдан т±рѓанда
аздап м±з салынѓан єрт‰рлі шμптердіњ (т‰ймедаќ, аќжелкен) т±нба-
ларымен немесе м±з салынѓан минералды сумен жуыну бет терісіне
керемет массаж болмаќ.

6-ќадам. Жоѓары температуралар. Аптасына бір рет моншаѓа
барыњыз (єрине денсаулыѓыњыз кμтерсе). Жоѓары температуралар
аѓза жасушаларын ашып, одан токсиндердіњ бμлініп шыѓуына єсерін
тигізеді.

7-ќадам. Температураныњ ауысуы. Бет терісініњ жастыѓын жєне
с±лулыѓын саќтау ‰шін бет орамалды ыстыќ суѓа батырып, сыѓып
алып бетіњізге жапсырмалайсыз. Одан соњ дєл солай μте салќын
суда, осы процесті бірнеше рет ќайталайсыз. Ыстыќ жапсырмадан
бастап, салќын жапсырмамен аяќтаѓан д±рыс.

8-ќадам. Скрабтар. Денењіз бен бет терісіне майлы тері ‰шін ап-
тасына 1 реттен кем, ќ±рѓаќ терілер ‰шін 10 к‰нде 1 реттен кем скраб
ќолдануды ±мытпањыз. Скраб пайдалану терідегі μлі жасушалардан
арылтады.

9-ќадам. Балшыќ. Балшыќтан жасалѓан маскаларды Ежелгі Еги-
петте пайдаланѓан. Балшыќтан жасалѓан масканы жасау μте жењіл.
Ол ‰шін балшыќты жылы сумен ќоймалжыњ ќалыпќа келгенге дейін
араластырып, бетке жаѓып, 10-15 минут ±стайды. Содан соњ жылы
сумен жуып тастайды.

10-ќадам. Ќозѓалыс. К‰ніне ењ болмаѓанда 1 шаќырым жаяу
ж‰ріњіз. Жаяу ж‰ру сергек сезінумен ќатар сыртќы келбетіњізге де
пайдалы.

Ќызыќ екен...

– С±лулыќ байќауыныњ ма-
њызы ќандай?

– Байќауда тєн мен жан с±лу-
лыѓыныњ ‰йлесімділігі шешуші
роль атќарады. Б±л дегеніміз
байќау єдемілікке жєне μзін-μзі
±стауѓа, мєдениеттілікке жєне
кітап оќуѓа ‰ндейді. Ќатысушы-
ларды іріктеу кезінде олардыњ
сыртќы кескін-келбетіне жєне
рухани жанд‰ниесіне мєн бе-
реміз. Кμрікті ќыздарымыздыњ
білімдерін тексеру ‰шін белгілі
авторлардыњ шыѓармаларынан
с±раќтар ќоямыз. Сондай
сєттері тосылып, жауап бере
аламайтын ќыздар болады. Б±л
дегеніміз кітап оќымайтындар-
дыњ бар екенін білдіреді. Кейбір
ќатысушылар ситуациялыќ
с±раќтарѓа мардымды жауап
бере алмай, ќобалжып білгені-
нен айырылып ќалады. Ал с±лу-
лыќ байќауы д±рыс жауапты
білмесењ де ќиыннан ќиысты-
рып, жол табуѓа ‰йретеді.

– "Мисс Ќостанай" сайысы-
на кімдер ќатыса алады? Ол
‰шін не істеу керек?

– Ќостанайдаѓы с±лулыќ
байќауы  2001 жылдыњ 14 ќыр-
к‰йегінен бастап μтіп келеді.
Алѓашќы байќауѓа 15 ‰міткер
ќатысып, Наташа Хадык жењіс-
ке жетті. Сол уаќыттан бастап
б±л сайыс Ќостанай ќаласы-
ныњ туѓан к‰ні ќарсањында
т±раќты т‰рде ±йымдастырыла-
ды. Ќатысушылардыњ жасына

шектеу ќойылмайды. ¦лтына,
діни кμзќарасына ќарап бμлін-
бейді. Ењ бастысы, ‰міткердіњ
жасы 16-ѓа толуы керек. Бойы-
ныњ ±зындыѓы 1,72 сантиметр
болса жетіп жатыр. Ал одан да
с±њѓаќ бойлыларѓа тіпті ќуа-
ныштымыз. Сонымен ќатар
шаштыњ ±зындыѓы, дене бітім-
ніњ пропорциясы да ескеріледі.

Ќатысушы ќыздарымыз кμ-
рікті, денсаулыѓы мыќты, сымбат-
ты, мєдениетті, μнерлі, білімді
болѓаны жμн. Хореграфиялыќ
сауатыњыз болса, тіпті жаќсы.
Себебі  сырты с±лу болѓанмен
биге икемі жоќтар баршылыќ.
‡міткерлерді іріктегеннен соњ ‰ш
апта бойы дайындаймыз. Мо-
дельдік агенттіктіњ психолог, пе-
дагогтары єрбір ќатысушымен
жеке-жеке ж±мыс істейді. Біз
μкше туфлимен ќалай ж‰ру ке-
ректігін ‰йретеді. Дайындыќ
аяќталысымен финалдыќ сайыс
басталады. Оѓан дейін ќазылар
алќасы м‰шелерініњ аты
жμндері ќ±пия саќталады.

– Сіздіњ т‰сінігіњізде с±лу-
лыќ дегеніміз не? Адам с±лу
болуы ‰шін не істеу керек?

– Адамныњ сыртќы сымбат,
с±лулыѓы кімге де болсын ±най-
ды, ќызыѓамыз, кейде іштей ќыз-
ѓанамыз. Єр адамныњ бет-бей-
несі, кескін-келбеті, мінез-
ќ±лќы єрт‰рлі, бір-біріне
±ќсамайды. Кейбір адам-
ныњ бет-бейнесі айтар-

ССССС±лулыќ±лулыќ±лулыќ±лулыќ±лулыќ

сыры –сыры –сыры –сыры –сыры –

к‰тімдек‰тімдек‰тімдек‰тімдек‰тімде

Єдемілікке
бастар

10 ќадам

"Мисс Ќостанай"
с±лулыќ байќауы 2001
жылдан бастап
±йымдастырылып келеді.
Оныњ маќсаты – ќыз
балаларды тєн с±лулыѓы
мен жан с±лулыѓын
‰йлестіре білуге
тєрбиелеу. Аталмыш
сайысќа ќатысу ‰шін не
істеу керек? Осы жєне μзге
де сауалдарымызды
байќаудыњ
±йымдастырушысы,
"Sultan San Bell"
модельдік агенттігініњ
директоры Людмила
Писчанскаяѓа жолдаѓан
едік.

лыќтай с±лу болмаса да, μзіне
тартып т±рар ќасиеті болады. Ол
ќасиет – адамныњ  ішкі  жанд‰-
ниесініњ тазалыѓы. С±лулыќ тек
беттіњ тегістігімен, кμздіњ єдемі-
лігімен, тістіњ т‰зулігімен μлшен-
бейді. С±лу адам деп наѓыз
кμркем мінез иесін айтады. Небір
ажарлы, кμрікті, с±лу адамдар
бар, біраќ олардыњ єттеген-ай
дейтін т±стары жетерлік. Меніњ
ойымша с±лулыќ дегеніміз – тєн
мен жан с±лулыѓыныњ ‰йлесуі.

С±лулыќ дегеніміз – шаш. Тек
сол шашты к‰тіп ±стау керек.
Шаш адамныњ ажарын ашаты-
нын екініњ бірі ескере бермейді.
К‰тімге келгенде кμптеген ќыз-
дар ќор болып ж‰р. Ауылда ќан-
шама с±лу ќыздарымыз ж‰р.
Міне, солар к‰тімніњ жоќтыѓынан
табиѓат берген кμріктеріне д±рыс
мєн бермейді. Не-
гізінде, адамныњ
бєрі с±лу. ¤з басым
Алматы, Ќостанай,
¤скемен, Ќараѓан-
ды ќалаларыныњ
ќыздарын с±лулар-
дыњ ќатарына жат-
ќызар едім.

– Єњгімењіз-
ге рахмет!
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Міне, жадырап жаз да келді.
Біздіњ мектеп-гимназиямызда
каникул басталысымен "Ќуыр-
маш" атты 6-10 жастаѓы балалар
‰шін демалыспен жєне денсау-
лыѓыныњ сауыќтырылуын ќам-
тамасыз ету маќсатында  мек-
теп жанында к‰ндізгі жазѓы де-
малыс алањы ±йымдастырыла-
ды. Аусым ±заќтыѓы жиырма
к‰н.  "Ќуырмашта" ењ алдымен

АяулыАяулыАяулыАяулыАяулы

анашыманашыманашыманашыманашым
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єлеуметтік жаѓынан аз ќамтыл-
ѓан, кμп балалы отбасы, ата-ана-
сыныњ  ќамќорлыѓынсыз  ќал-
ѓан,  толыќ емес отбасы мен
ж±мыссыздар отбасындаѓы ба-
лалар демалады. Осындай санат-
таѓы отбасындаѓы 12 бала тегін
тамаќтанады. Жазѓы демалыс
алањыныњ баѓдарламасы олар-
дыњ ќызыѓушылыѓы мен психо-
логиялыќ жас ерекшеліктері

есепке ала отырып жасалады.
‡ш топќа,  "Балапан", "Балдєу-
рен", "Ж±лдыз" деп бμліндік.
Осы топтардыњ μз ±рандары,
б±рыштары бар. Алањда "Ќазаќ
тілі", "Орыс тілі", "Аѓылшын
тілі" ‰йірмелері ж±мыс істейді.
Балалар  облыс орталыѓындаѓы
"Ќазаќстан" кинотеатрында,
І.Омаров атындаѓы ќазаќ драма
театрында, орталыќ демалыс
саябаѓында, облыстыќ ќуыр-
шаќ театрында, ойын-сауыќ
орталыќтарында болып, ќы-
зыќты экскурсия жасады. Сол
секілді т‰рлі ќызыќты, таѓы-
лымдыќ, таќырыптыќ, спорт-
тыќ  іс-шаралар ±йымдастыр-
дыќ, балалар белсене араласты.
¤здерініњ μнерлерін, білімдерін
кμрсетті. Єн айтты, би-биледі.
Ењ ‰здік, белсенді деген оќушы-
ларымыз маќтау ќаѓаздарымен
марапатталды.

М. ЕЛЕУСІЗОВА,М. ЕЛЕУСІЗОВА,М. ЕЛЕУСІЗОВА,М. ЕЛЕУСІЗОВА,М. ЕЛЕУСІЗОВА,
№24 мектеп-№24 мектеп-№24 мектеп-№24 мектеп-№24 мектеп-

гимназиясыныњгимназиясыныњгимназиясыныњгимназиясыныњгимназиясыныњ
єлеуметтік педагогы.єлеуметтік педагогы.єлеуметтік педагогы.єлеуметтік педагогы.єлеуметтік педагогы.

Ќостанай ќаласы.

Бμлімді Г‰лназым
Саѓитова ж‰ргізеді

Аудандаѓы ''Балдєурен'' балабаќшасыныњ ''Айналайын'' ере-
сек тобында ''Ќош бол, с‰йікті балабаќшам!" атты мерекелік
ертењгілік μтті. Шараны топ жетекшілері Г.Ибраева мен Э.Ма-
хамбетова ±йымдастырды. Єсем музыка єуенімен балаќайлар
безендірілген залѓа кіруімен басталды. Салтанат иелерін бала-
баќша мењгерушісі Р.Плохотнюк пен єдіскер В.Синицина
ќ±ттыќтады. Сонан соњ  мерекелік шарада  кішкентай
б‰лдіршіндер  тєтті тілдерімен таќпаќ, μлењ айтып, ±лттыќ би
т‰рлерін биледі. Б‰лдіршіндер с±раќтарѓа жауап беріп, μздерініњ
ой-μрістерініњ кењ екендігін кμрсетті.

Мархаба ЮСУПОВА.Мархаба ЮСУПОВА.Мархаба ЮСУПОВА.Мархаба ЮСУПОВА.Мархаба ЮСУПОВА.
 Сарыкμл ауданы.

Ќазаќ тілініњ кμркемдік ерекшелігін, бай сμз ќорын, Абай
шыѓармаларын насихаттау, ќазаќ тілі мен єдебиетіне, мєдение-
тіне деген этнос μкілдерініњ ыќыласын арттыру єрі еліміздіњ
рухани бірлігін ныѓайту, мемлекеттік тілдіњ ќолдану аясын ке-
њейту, талантты жастарды іздеу маќсатында  15-25 жас аралы-
ѓында аудандыќ тілдер орталында μткен "Абай оќулары" жєне
кμркемсμз  оќу  шеберлерініњ  Оралхан  Бμкей  атындаѓы  бай-
ќауына 8"А" сынып оќушылары Дарина Жикина, Рашид Ќамба-
ров, Дина Алимбаева,  мектептіњ жас маманы Айбат Сатбаев
ќатысты. "Абай оќуларында" талапќа сай  Дина Алимбаева  аќын-
ныњ  поэзиялыќ шыѓармаларын, єнін тамаша орындап, М.Єуе-
зовтыњ "Абай жолы" романынан ‰зінді оќыды.  Ал, кμркемсμз
шеберлер сайысыныњ ережесіне сай прозалыќ, драмалыќ  шы-
ѓарма мен μлењді мєнерлеп оќуда  Дарина Жикина, Рашид Ќам-
баров, Айбат Сатбаев тебірентер дауыстарымен, образѓа ене
білумен кμрерменді  тєнті етті. Байќау ќорытындысында ќаты-
сушылардыњ барлыѓы баѓалы сыйлыќтармен марапатталды.

М. Н¦РТАЗИНА,М. Н¦РТАЗИНА,М. Н¦РТАЗИНА,М. Н¦РТАЗИНА,М. Н¦РТАЗИНА,
№2 ¦зынкμл орта мектебі директоры-№2 ¦зынкμл орта мектебі директоры-№2 ¦зынкμл орта мектебі директоры-№2 ¦зынкμл орта мектебі директоры-№2 ¦зынкμл орта мектебі директоры-

ныњ тєрбие істері жμніндегі орынбасары.ныњ тєрбие істері жμніндегі орынбасары.ныњ тєрбие істері жμніндегі орынбасары.ныњ тєрбие істері жμніндегі орынбасары.ныњ тєрбие істері жμніндегі орынбасары.

ЖењімпаздарЖењімпаздарЖењімпаздарЖењімпаздарЖењімпаздар

ќызыќты к‰ндерќызыќты к‰ндерќызыќты к‰ндерќызыќты к‰ндерќызыќты к‰ндер

Асыл да  аяулы анамныњ
есімі – Раушан.  ¤те мейірімді
жан. Анамныњ еркелетіп, мањ-
дайымнан емірене искегені,
ыстыќ ќ±шаѓы ерекше к‰ш
береді. Ауырып ќалѓан сєттер-
де анамныњ мейірлене айтќан
єрбір сμзін естігенде єп-сєтте
жазылып кеткендей боламын.
Меніњ анам мына єлемдегі ењ
керемет кісі. Меніњ ер-
келігімді кμтеріп, айтќан
сμзімді жерге тастаѓан емес.
Оњашада аќылын айтып,
сабаќ оќуыма да кμмектеседі.
Ойымды айтќызбай-аќ
т‰сінетін жан болса, ол –
анам. ¤мірге єкеліп, μсіріп,
тєрбиелеп жатќаны ‰шін ана-
ма алѓысымды айтамын. Анам-
ныњ мен ‰шін жасап жатќан
жаќсылыѓын ќалай μтерімді
де білмеймін. Бір аныѓы – са-
баѓымды "5"-ке оќып, ‰лгілі
оќушы атансам, анам ќуанып
ќалады. Сондыќтан кμбірек
"5" баѓасын алуѓа тырысамын.
Жалѓыз тілегім бар. Ол –
анамныњ амандыѓы. Ол кісі
ауырмаса, мен де баќытты-
мын.  Аяулы анашым, мен сізді
ќуанту ‰шін ‰лгілі, тєрбиелі
оќушы болуѓа  тырысамын.

ЌазыбекЌазыбекЌазыбекЌазыбекЌазыбек
ХАМИТБЕК,ХАМИТБЕК,ХАМИТБЕК,ХАМИТБЕК,ХАМИТБЕК,

6- сынып6- сынып6- сынып6- сынып6- сынып
оќушысы.оќушысы.оќушысы.оќушысы.оќушысы.

‡рпек ауылы,
Аманкелді

ауданы.

Талап, ењбек, терењ ой,
Ќанаѓат, раќым – ойлап ќой,
Бес асыл іс – кμнсењіз АБАЙ

1. М±з айдында жеті бала,
Асыр сап ж‰р сырѓанап.
Сырѓанамай екі бала,
Жаѓалауда т±р ќарап.
Енді осы бар баланыњ
Санын айтсањ – жарадыњ!

2.Кμлден ±шты жеті ќаз,
Ќайтып ќонды екі ќаз,

Ж±мбаќты есептер
Ќонбады оныњ нешеуі?
Кєне, кім тез шешеді?

3.Жања ѓана шалѓында,
Алты б±зау ж‰р еді.
Єлде шаршап ќалды ма,
Жатып ќапты біреуі.
Нешеуі енді жайылып,
Айт, ж‰ргенін айырып.

¦ялы телефонда ќызыќ кμп

Айналайын,Айналайын,Айналайын,Айналайын,Айналайын,Айналайын,Айналайын,Айналайын,Айналайын,Айналайын,

   балалалар!   балалалар!   балалалар!   балалалар!   балалалар!
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Бетті дайындаған 
Мнауара  

Қабдрахметова.

«Сөз әлемінде» жарияланған материал-
дарға қатысты пікірлерін айтып хабарласқан 
белсенді оқырмандарымызға алғысымызды 
айтамыз. Тіл мәселелері туралы ойларыңыз 
болса, жазыңыздар, хабарласыңыздар.

Халқымыз «Қазақтың сәлемі түзелмей, қазақтың 
әлемі түзелмейді»  дейді. Қазіргі жағдайда амандасу 
қандай болу керек  деген сұраққа ғалым Сапарқан Мыр-
забек «Сәлемет боларсыз!», «Сәлеметсіз бе?», «Сәлемет-
сіздер ме?» деген амандасу үлгілерінен басқа ата мен 
баланың: «Ассалаумағалейкум, ата!», «Уағалейкумасса-
лам, балам!» және әже мен баланың: «Армысыз, әже!», 
«Бар бол, балам!» деген амандасу үлгісін ұсынады. 
Ғалым қазақ тілінде «арма» деген сөздің бар екеніне 
«Астықтың үлкені – жарма, сәлемнің үлкені – арма!» 
сияқты халық мақал-мәтелін келтіріп көзімізді жеткі-
зеді. «Арма» – «арыма» дейтін болымсыз  етістіктен 
ықшамдалған, одағайға айналған сөз. Тілде екеуінің де 
жарысып жүру мүмкіндігі бар.  «Арма» сөзі ауру-сыр-
қау, қайғы-қасірет, бәле-жала, жоқшылық басыңа жо-
ламасын деп тұр. Ал Ұлттық ғылым академиясы А.Бай-
тұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты шығарған 
«Қазақ тілінің сөздігінде» «арма» сөзінің мағынасын 
түсіндіруде «Аман-есен бе?», «Жасық пышақ өтпейді 
жаныса да, жаман арма демейді таныса да» деген мы-
салдар келтірілген. «Армысың, Әз Наурыз!» деген сөз 
тіркесі де сіңісті болып кетті. Олай болса «армысыз» 
деп амандасу үлгісі де бізге жат емес.

Алтыннан  
   ардақты...

«Алтын» деген сөзбен өзімізге қымбатты, құрметті, 
бағалы заттарды атайтынымыз бар. Кіндік кескен туған 
жерімізді «алтын бесік» дейміз. Туып өскен ортамызды, 
шыққан жерімізді  «алтын босаға» дейміз.  «Алтын қазына», 
«алтын қор», «алтын адам» деген тіркестер бар. Бірақ осы 
сөзді оңды-солды қолдана берсек, қадірі кетпей ме? «Алтын 
нан» деген дүкенді көргенде осындай ойға қалдым. «Алтын 
астық», «алтын дән» деген қалыптасқан ұғымдар бұрыннан 
бар. Мағынасы жақын болса да, «алтын нан» дегенді дұрыс 
көрмедім. Сол сияқты, «Алтын авто» деп темір-терсек жөн-
дейтін жерді алтынға теңеген де ерсі сияқты. Қостанайда 
«Алтын кілем» деген дүкен де бар. Алтынның кілемге қа-
тысы қандай деген ойға қаласың. Осындай дүкен, мекеме, 
шеберханалардың атауларының дұрыс болуын қадағалай-
тын ешкім болмағаны ма? Бұл да болса мемлекеттік тілге 
немқұрайлы қараудың бір көрінісі деп ойлаймын.

Шолпан ӘБІЛДИНА.
Затобол кенті.

Сәлемнің үлкені –
арма

ОҚЫҢЫЗ, ҚЫЗЫҚ!

Ең ауыр газет
Дүниедегі ең ауыр және көп сөзді газет 

«Нью-Йорк таймс» газетінің 1963 жылғы 7 
сәуірдегі нөмірі. Ол күнгі газетте 702 бет 
болған. Ал салмағы  3 келіге жеткен. Көп 
сөзділіктің салмағының мұнша ауыр болаты-
нын кім білген десеңізші.

«Журналистика» термині француз 
тіліндегі «journal» сөзінен шыққан. 
Бұл – «күнделік», «журнал» деген 
мағынаны білдіреді. Ағылшын тілінде 
осыған ұқсас «journalism», неміс тілінде 
«Journalistik» деген сөздер бар. Ежелгі 
Рим мен Грекия жерінде «журналистер» 
патша жарлығын халыққа жеткізу үшін 
қызмет ететін. Ежелгі Египеттегі перға-
уындар сарайында папирустан оралған 
газеттердің шығып тұрғандығы белгілі. 
Рим жерінде Юлий Цезарьдың айтқан-
дары бірнеше дана болып жазылып, ха-
лыққа таратылған. Нағыз репортерлік 

қызметті француздар дамытты. Олар 
алғашында қала көшелеріне жиналып, 
Париж жаңалықтарымен бөлісетін, кейін 
олардың арасынан жаңалық таратумен 
арнайы айналысатын адамдар бөлініп 
шыға бастады. Ең алғашқы «журналис-
терді» бай париждіктер арнайы шақыр-
тып, ақпарат сұрайтын болған. Ал нағыз 
журналистика баспа үйлері ашылып, 
кітап басып шығару үрдісі дамығаннан 
кейін пайда болды. Алғашқы газеттерде 
саудагерлер және олардың тауарлары, 
сауда жолдары, тауар бағасы жазыла-
тын еді.

СӨЗ ТӨРКІНІН ТАНИ ЖҮР

Журналистер –  
     жаңалық таратушылар

Тіл әсерлі де тартымды 
болуы үшін тілдегі си-

нонимдерді дұрыс пайдалана 
білу керек. Ана тілінің си-
нонимдерін реңктерін ажыра-
тып, мағыналық ерекшелік-
терін жақсы білсең, ойыңды 
дәлме-дәл жеткізе аласың. Ал 
тіліміз синонимге өте бай. Қа-
зақ тіліндегі бет деген сөзді 
мысалға алайық: бет, жүз, 
түр, түс, келбет, көрік, өң, 
ажар, шырай, пішін,  кейіп, 
кескін, дидар, нұсқа, рең, 
рай, әлпет, ұсқын, мүсін, 
нысай, сүрең, сиық, сұрық, 
тұрпат, бәден, сықпыт, әр, 
порым, пошым, сыңай, жа-
мал. Біз ол сөздерді білсек те 
бәрін бірдей қолдана бермей-
міз. Оларды қатар қолдана 
алсақ, тіліміз де шұрайлы бо-
лар еді. Мысалы, «сұлу қыз» 
дегенде, «сұлу» деген сөздің 
басқа синонимдерін еске ал-

сақ, тіл байлығымызды таны-
тар едік: әдемі, әсем, көркем, 
ажарлы, әрлі, шырайлы, кел-
бетті, кескінді, көрікті, рай-
лы, реңді... Бір затты кіш-
кентай деп жатамыз. Осы 
сөздің қаншама синонимі бар 
емес пе? Кішкентай, титтей, 
кішкене, бармақтай, қарша-
дай, құйттай, құйтымда, құй-
тақандай, құрттай, қылау-
дай, қылдай, қылдырықтай, 
титімдей, оймақтай, зәредей, 
шынашақтай, тырнақтай, 
шүйкімдей... Синонимдерді 
дұрыс қолдану үшін әрбір 
жеке сөздің мағынасын жете 
білу керек. Мысалы, талас, 
дау, ұрыс, керіс, жанжал 
деген синонимдік қатар-
дағы сөздердің мағынасына 
үңіліп көрелік. «Талас» деген 
сөз адамдардың арасындағы 
келіспеушілікті білдірсе, 
«дау» деген сөз оның басыл-

май, қыза түскенін көрсетеді. 
«Ұрыс» келіспеушіліктің өр-
шіген түрі болса, оның ша-
рықтау шегі «жанжал». Тағы 
бір ескеретін жағдай, мәндес 
сөздер кейде бірінің орнына 
бірі қолданылмайды. Мыса-
лы, ел, халық деген сөздер 
синоним болса да, «ішіне ел 
қонды» деп айтылғанымен 
«ішіне халық қонды» деп 
айтылмайды. «Табиғатта 
бір-бірінен ағаш жапырақта-
ры болмайды. Сол тәрізді сөз-
дер де біріне-бірі теңбе-тең, 
айнығысыз, нақ бірдей бо-
лып ұшыраса бермейді. Әр-
бір сөздің қалай да белгілі 
бір ерекшеліктері болады», – 
деген В.Белинскийдің пікірі 
барлық тілдегі синонимдерге 
ортақ қағида.  

Гүлжауһар ИБРАЕВА,
№5 орта мектептің қазақ 

тілі мұғалімі.

Тіліміз шұрайлы болсын десек...

Бұл сөз – тілімізге енген, сіңісіп кеткен сөзде
рдің 

бірі. Қазір  еңбектеген баладан, еңк
ейген қарияға 

дейін «ана» деген сөздің орны
на «мама» деп айтып 

та, жазып та жүр. «Мама» сөзінің төркінін жан-

жақты зерттеген жазушы әрі этнограф Сейіт Кен-

жеахметұлының айтуынша: «Рас, тілімізде «мама» 

деген сөз бар, бірақ ол адамға
 емес, малға қатысты 

айтылады. Мысалы, қазақтар көп төлдеген, қолд
а 

өскен, жуас бие мен сиырды, қазды «мама бие», 

«мама сиыр», «мама қаз» деп атайды. Бұл – мал-

дың, құстың қасиетін, тегін білдіретін с
өз. Бірақ 

бұл қазақ ұғымындағы «ана» деген сөзге ешқандай 

қатысы жоқ. Тек үндес, айтылуы ғана  ұқсас сөздер. 

Қазақ адамға айтылатын немесе малға айтылатын 

сөздерді бір-біріне араластырмай, қоспай айтады» 

деген екен. Олай болса, қазақты
ң әр сөзі өз орнымен, 

ұғымын бұзбай, қасиетін кетірмей ай
тылса, жазыл-

са ғой. «Папа» және «мама» сөздерінің тілімізд
егі 

балама атаулары жеткілікті болса да, оларды қол-

данбайтынымыз рас. «Папа» сөзінің орнына әкені 

құрметтеп, сыйлағанды білдіретін «әкей», «жан 

әке», «әкежан», «әкетай» атауларын,  ал «мама» 

сөзін анасын жақсы көріп, анасына еркелеп айта-

тын «анажан», «апатай», «анашым», кейде «шеше»  

сөздерімен алмастырса, сәнді де үйлесімді емес п
е? 

«Мама» деген  
  қазақ сөзі ме?

Әзілде кек, 
  өсекте шек жоқ
Сөздің түрі көп. Оның жанға 

жағымсыз бір түрі – өсек сөз. 
Өсекті кім көп айтады? Маман-
дардың пікіріне қарағанда, ер 
адам әйел адамнан көп сөйлейді. 
Мәселен, әйел күніне орта есеппен 
3920 сөз сөйлесе, еркек 4850 сөз 
сөйлейді. Ер адамдардың көзі өт-
кір, ал әйел адамдардың құлағы 
сақ болды. «Өсекті еркектер ай-
тады, әйелдер таратады» деген 
сөз бар. Әйелдердің көбісі өсек 
айтқысы келіп тұратын көрінеді, 
әрі құпия ны 32 минуттан артық 
сақтай алмайтын болып шықты.  
«Сізге өсек айтқан адам сізді де 
өсектейді» деген испан халқының 
мақалы бар. Осыны есте сақтайық.

***
Бір топ әйел дастархан басын-

да шәй ішіп, өсекті өрбітіп отыра-
ды. Шәй құюшы әйел жанындағы 
әйелге сыбырлап: «Самаурыннан 
су тасып кетті», – дейді. Бұл сөз 
төрдегі әйелге жеткенше: «Са-
марқанды су басып кетіпті», – 

деп өзгерген екен.
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Бетті єзірлеген Айбек КЄДІР¦ЛЫ

Президенттік кμп сайыстан жо-
ѓары оќу орындарыныњ арасындаѓы
универсиада Ќостанайда жалауын
кμтерді. Осымен сегізінші мєрте
μткізілген студенттер додасын А.Бай-
т±рсынов атындаѓы Ќостанай мем-
лекеттік университеті ±йымдастырды.
Биылѓы универсиада Ќазаќ ханды-
ѓыныњ 550 жылдыѓына, ¦лы Жењістіњ
70 жылдыѓына жєне Ќазаќстан хал-
ќы Ассамблеясыныњ 20 жылдыѓына
арналды.

Алањ иелерімен ќатар Алматы,
¤скемен, Тараз, Петропавл ќала-
ларынан келген командалар Бас
ж‰лдені сарапќа салды. Жарыстыњ
алѓашќы к‰ні оќ ату жєне суѓа ж‰зу
сайыстары μткізілді. Жас спортшы-
лар аптап ыстыќќа ќарамастан жо-
ѓары дењгейде μнер кμрсетті. Ал

УУУУУниверсиаданиверсиаданиверсиаданиверсиаданиверсиада

Ќасќырбай
       ЌОЙШЫМАНОВ

Студенттер сайысы

Жаќында Ресей-
діњ Киров ќаласын-
да гір тасын кμтеру-
ден "Жењіс Кубогы"
жарысы μткен бола-
тын. Ардагерлер
аламанынан алтын
алѓан алыптардыњ
арасында жерлесіміз
Александр Чебаный
да бар. Кировте μт-
кен турнирдіњ ал-
ѓашќы бєсекесінде-
аќ облыс маќтаны-
шы μзініњ алыптар
айќасына мыќты дайындыќпен кел-
генін байќатты. Алдымен, 10 ми-
нуттыњ ішінде гір тасын 114 рет
кμтерсе, екінші "Алыптар к‰ші" деп
аталатын кезењде 228 рет ж±лќи
кμтерді. Аќтыќ кезењдегі серпе
кμтеру сайысында спортшыларѓа
таѓы 10 минут берілді. Ќостанай-
лыќ атлетші темірді 342 рет

кμтеріп тіс ќаќќан тμрешілерді
тањ ќалдырды.

Жетпіс бес жастаѓы
жењімпаз

ГГГГГір кμтеруір кμтеруір кμтеруір кμтеруір кμтеру

– Гір тасын кμте-
румен жастайым-
нан айналысамын.
Алѓашќы чемпион-
дыќ ќадамым оќу-
шылыќ кезден бас-
талды. Денсаулыќ-
ты жас кезден к‰ту
ќажет жєне кμњіл
к‰йге аса мєн бер-
ген жμн. ‡лкен спорт-
та ж‰рген сан жыл-
дар ішінде т‰йгенім –
спортты с‰ю керек,
оѓан шын берілсењ

ѓана жетістіктерге жете аласыњ,
– дейді чемпион ќария.

Єлемніњ  т‰кпір-т‰кпірінен
жиылѓан 200 спортшыныњ ара-
сында аты озѓан Александр Че-
баныйды жерлестері маќтан т±та-
ды. Б‰гінде чемпионныњ ізін ќуѓан
бір топ жас-тар 75 жастаѓы
спортшыныњ есімі Гиннестіњ ре-
кордтар кітабына енгенін
ќуанышпен айтып ж‰р.

Ќостанайдыњ "Тобылы" сырт алањда, "Аќтμбеге"  2:1 есебімен жол
берді.  Ойынныњ 6-шы минутында Игорь Юрин гол соѓып, ќостанайлыќ
футболшыларды алдыѓа шыѓарѓан еді. Осы есеп ойынныњ аяѓына дейін
саќталды. Тек, 77 минутта Маркос Пиззели таблодаѓы
есепті тењестірсе, арада екі минут μткенде Данило Неко
μз командастарына жењіс сыйлады. Мањызды ‰ш ±пай-
дан айырылып ќалѓан "Тобыл" ќазір турнир кестесініњ то-
ѓызыншы сатысына т‰сті. Енді жерлестеріміз 28-ші маусым
к‰ні "Таразды" ќабылдайды.

жењіл атлетикадан ерлер арасын-
да жекелей сынѓа т‰скен Єнуар
Ќозыбаев ‰здік атанды. Жарыс
ќорытындысында нєзік жандылардыњ
ішінде Елена Лютинецтіњ баѓы жан-
ды.

Жарыстыњ екінші к‰ні спорттыњ
басќа да т‰рлерінен жарыстар
±йымдастырылды.

Универсиада ќорытындысы бой-
ынша жењіс т±ѓырына А.Байт±рсы-
нов атындаѓы Ќостанай мемлекеттік
университетініњ командасы кμте-
рілді. Екінші орынды М.Ќозыбаев
атындаѓы  СЌО мемлекеттік универ-
ситетініњ ќ±рамасы иеленді. ‡здік
‰штікті Д. Серікбаев атындаѓы Шы-
ѓыс Ќазаќстан мемлекеттік универ-
ситеті ќанаѓат т±тты.

СУРЕТТЕ: универсиададан
кμрініс.

Суретті т‰сірген автор.

ФФФФФутболутболутболутболутбол

"Аќтμбеден" жењіліп ќалды

ќорытындыланды
Спорт адамныњ денсаулыѓын,

жан д‰ниесін ќалпына келтіретін
ењ бір ѓажайып μнер. Мейрам-
бек Єбдіќадыр±лы осы спортты
бала жасынан жанына серік ет-
кен жан. Ол Оњт‰стік Ќазаќстан
облысындаѓы Отырар ауданыныњ
тумасы. Бала к‰нінде єкесі
марќ±м:  "Темекі шекпе, одан
ешќандай пайда таппайсыњ.
Одан да спортпен айналыс", –
деп жиі ќ±лаѓына ќ±йып отыру-
шы еді.

Ол кезде ауылдыќ жерлерде
спорт залдары деген жоќ. Бала
біткен мектеп жанындаѓы алањ-
ќайда футбол, волейбол, баскет-

бол ойнайтын. К‰рес дегенді тіпті,
білмей μсті. Оѓан арнайы жат-
тыќтыратын маман да тапшы еді.
Оњт‰стік μњірде к‰н жылы бол-
ѓандыќтан, б±лар ќара к‰зге
дейін алашапќын болып доп те-
беді. Ќарап отырса, балалыќ
шаѓы доп ойнаумен μткен екен.

Мейрамбектіњ єлі есінде,
оныншы класќа кμшкен жылы
мектептіњ жанынан ќазаќ к‰ресініњ
‰йірмесі ашылѓанда  ќуанышын-
да шек болмады. Тура ‰ш айдан
кейін белдесу μнеріне бейімі бар
балаларды баптау ‰шін Ќуат
¤кшебаев есімді жаттыќтырушы
келді. Кілењ балањ спортшы
кілемніњ жоќтыѓына да ќарама-
ѓан. Мектеп-интернаттан матрац
єкеп жаттыѓады. Арман ќуѓан бір
топ μндірдей жастар сμйтіп ж‰ріп
орта мектепті де т‰гесті. Кењес
μкіметі т±сында жасы он сегізге
толѓан жігіт-желењді єскер ќата-
рына шаќыру міндеті ќатањ ба-
ќыланатын. 1970 жылы Мейрам-
бек те μзі ќ±ралыптас жігіттермен
бірге Отан алдындаѓы борышын
μтеуге аттанды. Сахалин ќала-
сында Отан алдындаѓы борышын
атќара ж‰ріп, самбомен айналы-
сты. Бір к‰ні рота командирі жа-
уынгерлерді жинап алып, кімніњ
ќандай спортпен ш±ѓылданаты-
нын с±рамай ма. Біреулер еркін
к‰респен, енді бірі к‰рестіњ клас-
сикалыќ т‰рімен машыќтанып
ж‰ргенін айтыпты. Мейрамбек
"мен ќазаќша к‰респен ш±ѓыл-
дандым", – десе, командирі: "Ол
ќандай к‰рес? – деп тањѓалады.
Б±л ќазаќ к‰ресініњ кейбір єдіс-
айласын кμрсетеді. Шамасы,
єскербасыѓа ±наѓан болуы керек,
сен де жарысќа  барасыњ депті.
Сондаѓы ќуанѓанын кμрсењіз!
Б±рын-соњды самбомен айналыс-
паса да, сол жолы роталар ара-
сында ж‰лделі бірінші орынды
жењіп алѓан еді. Сμйтіп, полк ара-
сында μтетін жарысќа жолдама
алды. Мейрамбек μз єріптестер-

АААААрдагеррдагеррдагеррдагеррдагер

імен бірге тμрт ай бойы полка-
ралыќ турнирге ыждаѓатты
єзірленді. Дайындыќ барысында
ќазаќша к‰рестіњ єдіс-амалдарын
кμп ќолданады. ¤з есебінше,
єзірлігі мыѓым сияќты. Жењіс жо-
лында не нєрсеге де дайын. Ши-
рыѓып т±р. Кμп ±замай жарыс та
басталды...

Б±л жартылай сында Алексей
Петухов есімді орыс палуанынан
10:1 есебімен ±тылып ќалып,
ж‰лделі ‰шінші орынды місе т±тты.
Басќа амалы бар ма, енді?! Со-
ѓан ќанаѓат. Мейрамбек – жау-
ынгер жартылай финалѓа шыќ-
ќанша жамбас, аяќтан, іштен
шалу аяќпен ќаѓып т‰сіру сияќты
ќазаќша к‰рестіњ єдістерін
кμбірек ќолданды. Онысын μзі
кейін айтады.

1989 жылы Мейрамбек Цели-
ноград ќаласындаѓы С.Сейфул-
лин атындаѓы мемлекеттік инсти-
туттыњ спорт факультетіне оќуѓа
т‰седі. Сонда ж‰ріп тєжірибе жи-
наќтады. Ќаз ССР-іне ењбек
сіњірген жаттыќтырушы Николай
Мирошниктіњ ќол астында жат-
тыќты. Ол кезде самбодан ел
ішінде ќаларалыќ, облысаралыќ
жарыстар жиі μтетін. Бірде Це-
линоградта тыњгерлердіњ б‰кіл-
одаќтыќ бірінші турнирі ±йымдас-
тырылды. Жарысќа Кењестер
Одаѓыныњ т‰кпір-т‰кпірінен ж‰зде-
ген палуандар жиналыпты. Сол
жолы Мейрамбек Єдіќадыр±лы
самбодан спорт шеберлігіне
‰міткер нормасын ќорѓады. Ал
оныњ досы Р‰стем Ибраев КСРО
спорт шебері атанды. Екеуі ±заќ
жылдар бойы бірге к‰рескен.
1996 жылы ЌР спорт шеберлігін
сєтті ќорѓап шыќты.

Мейрамбек аѓамыз оќуды
аяќтасымен арнайы жолдамамен
Ќостанай облысына келіп, ж±мыс-
ќа орналасты. Содан бері отыз
жылдан астам уаќыт μтіпті. Б‰гінде
Таран ауданында жемісті ењбек
етіп ж‰р. Осы уаќыттар аралы-

ѓында Мєкењ Олжабай Сєрсен-
баев, Бейсен Єубєкіров, Абай
Сарыбаев, Аркадий Ахметов,
Евгений Мовчан тєрізді Торѓай,
Ќостанай μњірініњ азаматтарымен
танысып, достасып кетті. Айтпаќ-
шы, б±л кісі жаттыќтырушылыќ
ќызмет атќара ж‰ріп, республи-
калыќ, халыќаралыќ жарыстарѓа
да тμрелік еткен. ¤зі "Халыќара-
лыќ дєрежедегі тμреші" атанды.
Жасы алпысќа келсе де боз
кілемді ќимайды,  осыдан екі жыл
б±рын спорт ардагерлері ара-
сында Болгарияда μткен єлем
чемпионатында ќола ж‰лдені
жењіп алды. Оныњ шєкірттері де
±стаз мерейін асырып, т‰рлі жа-
рыстарда олжа салѓанын кμз
кμрді.  Кμбісініњ есімі елге етене
танымал. Мєселен, Юрий Кулик
Ќазаќстан ќ±рамасыныњ сапын-
да к‰ресті. Сергей Макаренко
оќушылар арасында μткен ел
чемпионатыныњ екі д‰ркін чемпио-
ны атанѓан. Алексей Барсуков
ќазаќ к‰ресінен мектеп оќушыла-
ры арасында екі мєрте Ќазаќ-
стан чемпионыныњ тєжін киді.
Б±лардан басќа Александр Ку-
лик, Надежда Калиновская, Вла-
дислава Афанасьева, Сергей
Шевцов тєрізді талай мєрте ел
мерейін μсірген оѓландар бар.

Спорт мамандары арасында
сыйлы, єзілге ±ста Мейрамбек
Єбдіќадыр±лы алпыс жасќа тол-
са да єлі т±ѓырынан тая  ќойѓан
жоќ. Ол тєуелсіз ел спортына єлі
де  ќомаќты  ‰лес ќоса берері
даусыз.

Рєшид
М¦ХАМЕДЖАНОВ,

жаттыќтырушы.
Ќостанай ауданы.

СУРЕТТЕ: Мейрамбек
Єбдіќадыр±лы  оралдыќ
єріптесі, халыќаралыќ
дєрежедегі тμреші Берік
Ж±маѓалиевпен бірге.

Бар μмірін
к‰реске арнаѓан

Бар μмірін
к‰реске арнаѓан

"Дені саудыњ – жаны сау"
                                        МАЌАЛ



Ертедегі  тылсымдарѓа кує
болѓан ата-єжелеріміз айтќан
ањыз-єњгімелер єлі есімде. Сон-
дай тылсым оќиѓалардыњ бірі –
Аманкелді ауданына ќарасты
‡рпек ауылында т±рѓан Алты-
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17"Ќырыќтыњ бірі – ќызыр,
Жетініњ бірі – єулие" ХАЛЫЌ ДАНАЛЫЃЫ.

АянАянАянАянАян

най єжей жайында. Тоќсанын-
шы жылдардыњ аяѓында Алты-
най єже аќыл-есі ауысып ќай-
тыс болды. Бала к‰нінен солай
сырќатты екен. Д‰ниеге сол
к‰йінде келді ме, єлде Алтынай

апайды жын ќаќќан деген сμз
рас па, єйтеуір єжем былай
дейтін еді:

"Соѓыстан кейінгі жылда-
ры, ауыл т±рѓындары сырт
жаќќа шыѓып, егін егіп, ењбек
ететін. Ал кішкентай б‰лдір-
шіндер ‰йде жалѓыз ќалып,
ќас ќарайѓанша шешелері
ќалдырѓан ќатќан нан мен
ќара суды азыќ ќылып отыра-
тын. Сондай кездердіњ бірінде
Алтынай апасы К‰місаймен
‰йде жалѓыз ќалады. Алтынай
бесікте жатќан сєби. К‰місай
болса, кμњілі дала ќуып ж‰ре-
тін ойын баласы. Апалы-сіњі-
лілердіњ ‰лкені бесіктегі бμ-
песін жалѓыз тастап, шыда-
май тысќа шыѓып, ойын ќы-
зыѓына кіріп кетеді. Арада
біраз уаќыт μткен соњ тєтесініњ
есіне ‰йде ќалѓан сіњілісі т‰-

седі. Жылап ќалмап па екен де-
ген ниетпен, ‰й терезесінен
жалма-жан ќараса, бесіктегі
бμпесін тыр жалањаш єйел бей-
несінде ‰ш жын ќоршап отыр.
К‰місайды бірден ќорќыныш
билеп, бір орында т±рып ќала-
ды. ‡ш єйелдіњ біреуі Алтынай-
ды емізіп отыр екен. Сол сєтте
терезден сыѓалап т±рѓан К‰-
місайды байќап ќалѓан жындар
жоќ болып кетеді. Ж‰гіріп ‰йге
кірсе, нєрестеніњ бет-аузы ќи-
сайып, ауыр халде жатыр".

Міне, содан бері Алтынай
єжей сол к‰йі μмірініњ соњына
дейін аќыл-есі ауысќан к‰йде
μмірден μтті.

Ертеде дала кезіп кμшіп ж‰рген керуен аял-
дап, демалу ‰шін ен далаѓа тоќтайды. Керуен-
басы алыс жол арќалап келе жатќан ж‰кті ±ры-
ќарылардан ќорѓау ‰шін сарбазын к‰зетке
ќояды. Тыныѓып, кμш т‰зелді-ау деп тањ аты-
сымен ж‰рмекке жиналѓан керуен, к‰зетшініњ
м‰рдесін кμреді. Біреу тамаѓынан бауыздап кет-
кен екен. Кμргендерінен ќатты ќорќып, б±л жер-
ден тезірек кетуге асыѓады. Шапшањ ж‰рген
керуен біраз жолды артќа ќалдырады. Енді
кішкене ж‰ргеннен кейін ж‰ріс μнбей, тоќта-
маќќа бел буѓан олар, к‰зетке таѓы біреуді

ќояды. Тањ сєріде μткендегідей
к‰зетшініњ  алќымнан  бауыз-
далѓанына кує болады. Ќатты
сескене  бастаѓан  б±лар оќиѓа
болѓан жерден ќаша жμнеліпті.

Ќырсыќќанда жол да ќысќар-
май, мењзеген мекен жеткізер
емес. ‡шінші к‰ні аялдаѓанда,
к‰зетке таѓы бір сарбаз ќойып,
оны μздері сыртынан баќылап
отырады. Т‰н тынышталып, бєрі
±йќыѓа кеткенде, ќарауыл жігіт
ќалтасынан пышаќ алып, μзін
тамаќќа орып жіберуге ыњѓай-
лана бастайды. Ањдып отырѓан
керуенбасы ќасына жаќындап,
шап беріп ќолынан ±стап ќару-
ды ж±лып алады.

– Б±л ќайткеніњ? – деп бас
сала с±раѓанда, жігіт: – "Ќатты
шаршап, кμзім ілініп кетіпті,

сол кезде бейтаныс кемпір келіп, ешкісін сойып
беруімді μтінді", – деп жауап ќатты. Пышаѓын
алып,  бауыздаѓалы  т±рѓаны сол еді, сендер
келіп оятып алдыњдар,  дейді.

Жапанда ќараусыз ќалѓан ми далада, жын-
шайтан мекен етеді деп айтушы еді ќариялар.
Б±л єњгіме талай-талай біз білмейтін тылсым-
дардын бір парасы ѓана.

(Ержан Сейдахметовтыњ айтуы бойынша
жазылды)

Кенже ЌОНЫСБАЙ.
ЌМУ студенті.
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1937-1938 жылдардаѓы ста-
линдік репрессия Алаштыњ
небір нар т±лѓалы азаматтарын
жалмаѓаны белгілі. Осынау
з±лмат елдіњ єрбір аймаѓын
шарлап, кμзі ашыќ, кμкірегі
ояу деген талай игі-жаќсыны
оќќа байлады. Б±л маќала жа-
зыќсыз айдау кμріп, μлім
ќ±шќан жаќсылардыњ бірі
М±ќан молда туралы болмаќ.
Біздіњ ауылда М±ќан молданыњ
есімін білмейтін адам жоќ.
Елдіњ ‰лкен-кішісі сол кісініњ
тылсым к‰шке ие екендігінен
хабардар. Біздіњ ауыл деп отыр-
ѓаным Ќостанай облысы Жан-
келдин ауданына ќарасты
Аќшыѓанаќ ауылы. Сол кезењ-
де тек Аќшыѓанаќ табанынан
бірнеше адам т‰рлі жаламен
атылып кеткен.

М±ќан  молда  1873 жылы
Торѓай ауданыныњ Ќаракμл
елді мекенінде туѓан. Єкесініњ
есімі – Баќтыбай, анасы –
¦лмыш (Быќыжан деп атаѓан).
М±ќан молда Торѓай кμлеміне
аты мєшћ‰р Сатыбалды ишан-
ныњ туѓан жиені.

Сол уаќыттары барлыќ жапа
шеккендерге небір айыптар та-
ѓылѓандыѓы б‰гінде белгілі
жай. М±ќан молдаѓа да сондай
айып таѓылады.Т±тќындаушы
милиционер молдаѓа келіп:
"Аспаннан т‰скен алтын кітап
сенде деп естідік, ќайда?" – де-
генде  М±ќан  молда  "Ол сен
Торѓайдан шыќќанда-аќ келген
жаѓына ќайта кеткен" – депті.
Сол кезде т±тќындарды Аќшы-
ѓанаќтан Торѓайѓа жаяу айдап
апарады екен. Єлгі ќызыл жен-
дет ел сыйлаѓан молданыњ са-
ќалын да кесіп алады.

Б‰гінде  М±ќан молданыњ не-
мерелерініњ ќолында аталары-
ныњ ќандай айып таѓылып атыл-
ѓаны жєне ќашан  аќталѓандыѓы
туралы ќ±жат бар. Ќостанай об-
лыстыќ  прокуратурасыныњ
"Аќтау туралы аныќтама" ќа-
ѓазында Баќтыбаев т±тќындал-
ѓанѓа дейінгі мекенжайы "Ала-
кμл" колхозы, ж±мыс орны "ќа-
тардаѓы колхозшы" деп кμрсе-
тілген. "1937 жылдыњ 23 жел-
тоќсанында Ќостанай облысы
бойынша ІІХКБ-ныњ органымен
кењес ‰кіметіне ќарсы ‰гіт жєне
насихат таратќандыѓы ‰шін
т±тќындалды. 1938 жылдыњ 13
аќпандаѓы Ќостанай облысы бой-
ынша ІІХКБ-ныњ ‰штігініњ ке-
њесімен ењ жоѓарѓы жаза – ату
‰кімі шыѓарылѓан" деп кμрсеті-
лген. 1993 жылдыњ 14 сєуірінде
ќабылданѓан ЌР "Жаппай саяси
ќуѓын-с‰ргін ќ±рбандарын аќтау
туралы" зањыныњ 2-ші, 5-ші бап-
тарыныњ "в" тармаќтары не-
гізінде  М±ќан  Баќтыбаев  саяси
ќуѓын-с‰ргін ќ±рбаны болып та-
нылып, аќталды. Ќ±жаттыњ со-
њында облыс прокурорыныњ
орынбасары, єділет  кењесшісі
Ы.Тілеуѓалиевтіњ ќолы ќойы-
лып, мμрі басылѓан. Уаќыты
2003 жылдыњ 6-маусымы.

Кейіпкеріміздіњ аты шыќќан
молда болуы да ерекше жаѓдай,
тылсым  оќиѓа.  М±ќан жары

Раќыш Шыѓанбайќызымен бас
ќосќан соњ біраз уаќыт балалы
бола алмайды. Содан шарапаты
тиер деген болуы керек, С±лтан
есімді хазіреттіњ алдына бара-
ды. Сонда Хазірет М±ќан мол-
даѓа болѓан жайды баяндайды.

"Ертеректе жолаушылап
бара жатќан 7 кісіні ќараќшы-
лар ±стап алып μлтіріп, аттары
мен д‰ние-м‰ліктерін єкеткен
екен. Ќараќшылардыњ ќолынан
ќаза тапќандар іздеусіз ќалѓан.
Сен сол адамдар жатќан жерге
белгі орнат", – дейді С±лтан ха-
зірет. Ол жерді ќалай табатын-
дыѓын с±раѓан М±ќанѓа Хазі-
рет аталѓан жерге барѓанда ал-
дынан ќараќ±с ±шатындыѓын,
аяѓыныњ  ізі ќалатындыѓын, сол
жерге белгіні орнату ќажеттігін
айтады. Б±л ќазіргі Ырѓыз ау-
данына ќарасты Н±ра ауылына
кіретін "Бозінгеннніњ ќуысы"
деген  жер. М±ќан молда сол
жерді тауып, белгі ќояды. Бел-
гіні ќойѓан Аќназар, Ќарамен
єулиелер екен. Сол оќиѓадан
соњ М±ќан молдаѓа ќасиет, кие
ќонады. Тылсым к‰шке ие бол-
ѓан молда, жын-перілерді ба-
ѓындырып, оларѓа т‰рлі істерін
тапсырып, ж±мсайды. Молда
ќ±ран оќу арќылы дем салып,
жындарын шыѓарып, емдеп,
жазып отырѓан. Енді осындай
оќиѓалардыњ  бізге  жеткенде-
рінен бірнешеуін баян етейін.
Бірде молданыњ алдына байдыњ
бєйбішесі баласы мен келінін
єкеледі. Баласы дертке ±шыра-
ѓан, іші ауырып б‰кірейіп ж‰-
реді екен. М±ќан молда кітабын
ашып  жігіттіњ  дерті  дуадан
болѓандыѓын біледі. Дуалаѓан
μзініњ келіншегі екен. Ол м±н-
дай іске жігітті μзіне ќаратып
алу ‰шін барѓан. Молда м±ны
жігітке айтпайды, 40 к‰н ем-
дейді. Бір к‰ні єлгі байдыњ ба-
ласы ‰лкен дєретке отырѓысы
келетіндігін айтады. М±ќан
молда жанына жігіттерді ертіп
ауыл  сыртынан  ќашыќтау жер-
ге  кісі  бойынан  терењірек ш±њ-
ќыр ќаздырып ќояды. Жігітті
аќ матаныњ ‰стіне отырѓызады.
Сонда єлгі  жігіттіњ ішінен μр-
мекшіге ±ќсас бір зат т‰седі.
Ќамыспен ш±ќып кμрсе жы-
бырлайды екен. Яѓни, дуадан
пайда болѓан дерт іштен сыртќа
шыѓады. Молда оны астында
тμсеулі жатќан аќ матасымен
орап, ќаздырѓан ш±њќырдыњ
т‰біне тастатып кμмдіреді жєне
оќып, ќиямет-ќайымѓа дейін
байлап тастайды. Бойынан дуа
кеткен жігіт бірден жаќсарып
сала  береді.  Осыдан соњ жас
отбасыныњ шырќы б±зылады.
Себебі  дуадан  арылѓан жігіт
келіншегіне ќарамай ќояды.
Шањыраќтыњ шайќалуын ќала-
маѓан молда таѓы бір жеті ем
ж‰ргізіп, екеуін табыстырып,
дертінен ќ±лантаза айыќтырып
шыѓарып салады.

Марат ЌАЙСАРБЕК¦ЛЫ,
Дала μлкесі тарихы

облыстыќ м±ражайыныњ
ѓылыми ќызметкері.

Арќалыќ ќаласы.
(Жалѓасы бар).

К‰зетшіК‰зетшіК‰зетшіК‰зетшіК‰зетші
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ФОТОЭТЮД

Елгезек 
бала –
Нұрасыл

Менің мектептерде, түрлі шараларда ән айта-
тыным бар еді. Жаңа жылдық концертке де бір 
ән дайындағанмын. Әннің аты: «Жаңа жыл». Со-
нымен не керек, сол әнді айтатын болып үйден 
сөзін жаттап, ақ тер көк тер болып өлеңнің сөзін 
жаттағандай болдым. DVD-ге караоке дискіні салып 
жіберіп, 2000 мың теңгеге сатып алған микрофон-
мен «Жаңа жыл» әнін айтып күнде дайындалдым. 
Анам маған ән айтып жатқанда, қатемді түзетіп, 
былай айтасың, мына жерін былай айтасың деп, 
білгенін айтып отыратын. Бір жағынан ән айтуға 
анамның қосқан үлесі зор. Анамның арқасында 
біраз жаттығып қалдым. 

Үйде айтқанда өлең сөзін ұмытпай, әнді нақышы-
на келтіріп орындап жүрдім. Үйде дайын далған бір 
бөлек, мектепте дайындалған бір бөлек. Сөйтіп, 
желтоқсанның жиырма тоғызы да болды. Концерт 
кешкі жетілер шамасында басталды. Жоғарғы 
сыныптың екі жақсы жүргізеді деген оқушыла-
ры сықиып киініп, қолдарына қара папкаларын 
алып қақшиып концертті бастап жіберді. Менің 
бір әдетім, өлең айтатын сәтім таяған кезде жүре-
гім лүпілдеп, қатты қобалжитынмын. Сонымен 
жүргізушілердің бірі: – Кезекті әсем әнді қабыл 
алыңыз дар. Ән: «Жаңа жыл». Орындайтын: Бәлен-
шеұлы Бәленше, – деп хабарлады. Қара кос тюм 
киіп алып, қызыл галстукты қақшитып, қолдарым 
дір-дір етіп сахнаға қарай бет алдым. Залда көрер-
мендер толып тұр. Ине шаншырлық жер жоқ. Ән 
басталды. Ішімнен «О, Құдайым, әнді өз деңгейінде 
орындап шығайыншы», – деп бір айттым. 

Сонымен, бірінші шумақты айттым, әрі қарай 
қайырмасы кетті, ән жүріп жатыр. Қызық  кейін 
басталды. Ішімнен екінші шумақты айтайын де-
сем, ойыма түспей қойды. Ал, қырсық шалды де-
ген осы. Әннің екінші шумағы басталуға санаулы 
секундтар ғана қалды. Мен болсам, мелшиіп әлі 
тұрмын. Ішімнен «енді қайттым, не істеймін?», – 
деген ойлар маза бермеді. «Әнімдіі айта алмасам 
ұят болар, – дедім де ақындыққа бастым. Әнім 
басталды, мен ойдан жаңа жыл туралы сөздерді 
ұйқассыз аңыратып жатырмын. Сондағы айтқан 
төрт жолым әлі есімде. 

«Жаңа жыл, жаңа жыл келді, 
Жаңа күн, жаңа күн келді, 
Құтты болсын, Жаңа жыл, құтты болсын, 
Ортаға шық билеңдер, кәне достар», – ал керек 

болса, дым ұйқассыз, қара сөзді өлеңнің әуеніне 
әрең деп келтіріп, қара терге түсіп, куплет біт-
кенде «уффф» дедім. Мәз-мейрам көрермен, менің 
куплетті ұмытып, ойдан айтып жібергенімді де, 
байқамай қалды. Өйткені, көрерменнің өлең сөзіне 
қарайтын шамалары жоқ, барлығы мәз-мейрам 
болып отыр. Сөйтіп, өмірімде, ойдан төрт куплет 
өлең шығарып жібергенім бар. Ән аяқталысымен, 
барлығы қол шапалақтап жатыр. Басымды идім де 
сахнадан кетіп қалдым. Болған оқиғаны ата-анала-
рыма айтып, бәрінің шек сілесін қатырғаным бар. 

(Ғаламтордан)

– Қайда жұмыс істейсің?
– Әуежайда
– Кім болып?
– Әжетхана тазалаушы
– Мұндай жұмыстың қажеті қан-

ша? Таста одан да!
– Осыны сылтау қылып авиациядан 

кетейін бе?!
***

Жұмыс іздеген бір жігіт бас
тықтың әңгімелесуінен өтуде:

– Арақ ішесің де?
– Бар ма?
– Жоқ. Негізінде сұрап жатқаным 

ғой.
– Негізінде, мен де ішпеймін.

***
Түрме бастығы өлім жазасына 

кесілген қылмыскерді электр орын-
дығына отырғызуда

– Сіздің соңғы тілегіңіз?

– Менің қолымнан ұстап отырыңыз
шы, қобалжығаным сонда басылады. 

***
Кешқұрым көршісінің есігін қаққан 

келіншек: 
– Әйгерім, оқтауың бар ма?
– Бермеймін, өзім де күйеуімді 

күтіп отырмын!
***

– Ата, соғыс кезінде сіз екі ұшақты 
құлатыпсыз ғой?

– Иә, екеуіне де жағар майды жар-
тылай құйып едім . . .

***
– Бизнесмен мырза, сіздің 

есепшіңіздің ақшаңыз бен қызыңызды 
алып қашып кеткені рас па?

– Рас. Бірақ, ол барлығын да қай
тарамын деп тілдей хат қалдырған 
екен. Қызымды кеше ұшаққа отырғы
зып жіберіпті . . .

 ***

– Эх, әкемнің айтқанына 
құлақ асу қажет еді. Мен болсам, 
тыңдамадым. Әттегенай, не деген 
сұмырай едім.

– Әкең саған не айтып еді?
– Айтып отырмын ғой, не айтқанын 

естімедім деп . . .
***

Жол жүру ережесінен емтихан.
– Сіз көлікпен келе жатырсыз.  Бір 

мезетте алдыңыздан кәрі кемпірді же
тектеген қыз шыға келеді. Сіз сонда 
қайсысын басасыз?

– Хм... Кемпірді.
– Тежегішті басу керек, тежегішті! 

***
– Сіздің салмағыңыз қанша?
– 115
Қанша болғанын қалайсыз?
– 60
– Хм, артық 55 келі салмақ... 

Аяғыңызды кесіп тастауға болады...
– Немене?!
– Жожоқ, мен әншейін, тығы-

рықтан шығар жолдарды қарасты-
рып жатырмын.

СҰРАҚТАРЫ:
1. XVIIІ ғасырда шығармалары аңызға айналған 

сардарлар Қабанбай мен Бөгенбай батырларға ар-
налған халық ауыз әдебиеті көрнекті өкілдерінің бірі;

2. Көзінің тірісінде үлкен абыройға ие болып, қа-
зақ халқының есінде қазақ жерін біріктіруші ретінде 
қалған хан;

3. 1773 жылы 17-18 қарашада Усиха өзені бойында 
Пугачевке жолыққан Нұралы ханның арнайы өкілі;

4. Е.Пугачев көтерілісінде басты күш қазақтар-
дан құралып, басып алған бекініс;

5. 1836 жылы Кенесарының ағасы Саржан өлтіру-

ге бұйрық берген хан:
6. 1802 жыл С.Датұлы қаза болған жер
7. С.Датұлы старшын болған ру;
8. Кенесары әскерінің жеке отрядын басқарған 

белгілі батыр, Амангелдінің атасы
9. 1822 жылғы «Сібір қазақтарының Ережесі» 

бойынша аға сұлтанға 10 жылғы еңбегі үшін берілген 
атақ:

10.Кіші жүздегі көтеріліс басшыларының бірі, 
Пугачев көтерілісіне қатысқан батыр

11. 1860 жылы 19-21 қазанда қоқандықтар мен 
орыс әскерлері шайқасқан жер?

12. 1791 жылы Кіші жүздің ханы болып сайланды?
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нан айнып, адасќан ќауымѓа
айналып кетуіміз бек м‰мкін"

Б±л кітапта нешеме ѓасыр-
лар бойына ата-бабаларымыз-
дан бері ќарай ±станып келе
жатќан єдет-ѓ±рып, салт-сана,
дєст‰ріміздіњ адамгершілік
принциптеріміз бен д‰ниета-
ным, кμзќарастарымыздыњ μз
дініміздіњ рухымен, ±станѓан
маќсат-м±раттарымен бір арна-
да тоѓысып, бір-бірімен μзара
жымдасып, сай келетін, ойѓа
ќонымды т‰рде баяндалѓан.

Дала елініњ ќалыњ ж±ртын
жаќсылыќ пен имандылыќќа
‰ндейтін  осынау ќадірлі де

ќ±нды кітап кμзі ашыќ, кμкірегі ояу
кєрі-жасты бір сілкіндіріп, ашыќ
ой, асыл мазм±нымен риза ет-
кенін жаќсы білеміз. Алдаѓы
уаќытта  дін мен дєст‰рдіњ бір-
т±тастыѓын саќтап, Алла таѓала-
ныњ ємір еткен амалдарына бой
±сына отырып, исламѓа деген
адалдыѓымыз бен ќ±рметімізді
арттыра беру абыройлы боры-
шымыз болмаќ.

Соњѓы екі жыл аясында ЌМДБ
басшылыѓымен Республика ай-
маѓында μткізіліп жатќан діни-на-
сихаттыќ мањызды шаралар кμп-
шілік кμњіліне ќуаныш ±ялатып
келеді. Осындай аса мањызды ‰л-
кен ж±мыстардыњ бірі аќпан ай-
ында Астанада μткен мешіт имам-
дарыныњ  республикалыќ  фору-
мы болды. ¤зініњ мєні мен маѓы-
насы жμнінен ќ±рылтайлардан
кем соќпайтын б±л келелі жиын-
да шариѓат талаптарына сай ат-
ќарылѓан ж±мыстардыњ жетістік-
тері айтылып, алдаѓы бес жылѓа
белгіленіп отырѓан ауќымды
істердіњ белестері белгіленіп, та-
рихи ‰рдістіњ, амалды іс-ќимыл-
дыњ єдістері мен  тєсілдері сара-
ланѓан. Ел дамуыныњ ќазіргі ке-
зењдегі жай-к‰йі мен жаѓдайла-
рын жан-жаќты ескере отырып,
заман рухына сай ЌМДБ ќыз-
метін одан єрі дамытудыњ Т±жы-
рымдамасын ќабылдады. Соны-
мен бірге б±л форумда ќазаќ елі
м±сылмандарыныњ исламдаѓы
бейнесін жєне шариѓат пен діні-
міздегі алар орнын сипаттап ай-
ќындайтын ќ±жат – Ќазаќстан м±-
сылмандарыныњ Т±ѓырнамасын
талќылап ќабылдады. Ел м±сыл-
мандарыныњ μмірінде м±ндай
стратегиялыќ мєні бар баѓдарла-
малыќ жоспарлар б±рын-соњды
болып кμрмеген. Аталѓан б±л екі
ќ±жаттыњ маќсаттары айќын да
зор: еліміздегі м±сылман ќауым-
ныњ μзекті деген мєселелерін,
баѓыт-баѓдарын айќындап ше-
шу, ќоѓамныњ барлыќ м‰шелері-
мен санаса отырып, мемлекет
м‰ддесін жєне зањнамалыќ к‰ші
бар шешімдерді ескеру арќылы
μз дініміздіњ рухани гуманитар-
лыќ ыќпалын ныѓайтып, арттыру.

Болашаќта мешіттер мен
имамдардыњ к‰нделікті ќызметін-
де басшылыќќа алынатын б±л екі
баѓдарлама мыњ жылда да мєні
кеміп, μзгермейтін дєуірлік ќуат-
к‰ші, рухы бар ќ±жаттар болып
саналады. Ќазаќ м±сылманда-
рыныњ  діндегі Ата зањы тєрізді
б±л баѓдарламалар дінімізді да-
мытып, μркендетуге игі ыќпал
етеді деп сенеміз. Діни ілім мен
тєжірибені Єбу Ханафи мазхабы-
ныњ ±станымдарына сєйкес да-
мытып, іске асыруды ќамтамасыз
ететін сара жолымыз болмаќ.

Форумда ќабылданѓан баѓдар-
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"Саясат к‰нде μзгереді, ал дін
– мєњгілік"

Н±рс±лтан НАЗАРБАЕВ.

Ежелден еркіндікті армандап
келген халќымыз Тєуелсіздіктіњ
аќ тањы атќаннан кейін асыл
дініміз – исламмен ќайта табы-
сып жатыр. ¦мыт бола бастаѓан
мєдениетіміз бен салт-дєст‰рі-
мізді, тіліміз бен дінімізді жања за-
манѓа сай жањѓыртып дамытуѓа
жаѓдай туа бастады. Ал, нешеме
ѓасырлардан бері ата-бабала-
рымыздыњ ±станѓан діні – ислам.
Ол б‰кіл адамзат пен μркениет
тарихына айрыќша ‰лесін ќосып
келе жатќан ±лыќ дін. Дініміздіњ
тарихи даму жолына ойша кμз
ж‰гіртсек. Исламныњ Жаратушы
ќ±діреттен келген Ќ±ран Кєрім-
нен кейінгі негізгі т‰п ќазыѓы М±-
хаммед Пайѓамбардыњ (с.ѓ.с.) ха-
дистері мен с‰ннеті. Бір Аллаѓа
сенген ±лтымыз μзініњ м±сылман-
дыќ μмір салтына Ќ±ранды жєне
с‰ннет дєст‰рлерін біріктіріп,
ќабыстыра білген. Демек, μткен
бабалардыњ тіршілік тынысын-
даѓы осы жайды б‰гінгі жања
±рпаќќа ±ѓындыру замана тала-
бы болып отыр.

ЌМДБ-ныњ соњѓы бір-екі жыл-
да тындырып келе жатќан ора-
сан зор ж±мыстарыныњ маѓына
мєні де осыѓан саяды. Ќазаќ хал-
ќы μзіндік ділі бар, тамырын те-
рењге жайѓан ќ±ндылыќтары, ру-
хани бай м±ралары мол ±лт.
Тіліміз бен дініміздіњ, μнеріміз
бен салт-сана, дєст‰ріміздіњ бір
бμлігі ретінде ислам да єр заман-
да μркендеп, дамуымыздыњ
±йтќысы болып келеді. Жєне ал-
даѓы  уаќытта да солай бола бе-
ретініне сенеміз.

ЌМДБ тμраѓасы, Бас М‰фтиі-
міз, хазрет Ержан ќажы Малѓа-
жы±лыныњ бастамасымен жарыќ
кμрген "Дін мен дєст‰р" атты кі-
тапта хазрет М‰фти былай деген:

"... маќсатымыз – ±лттыќ таби-
ѓатымызбен сабаќтас шариѓат-
таѓы мазхабымыз бен танымдыќ
мектебімізді  т±ѓырлап, асыл д‰-
ниелерімізді, жаућарларымызды
жарыќќа шыѓару, ‰зілгенімізді
жалѓап, жоѓалтќанымызды т‰ген-
деу, сан ѓасырлыќ тарихы бар
діни дєст‰рлерімізді ќалпына
келтіру. Сол арќылы ќазаќтыњ то-
лыќќанды ±лтќа, Алаштыњ іргелі
елге айналуы ‰шін ќолдан кел-
генше ‰лес ќосу... Ќоѓамды ын-
тымаќќа ±йытатын, бірлікке бас-
тайтын ќ±ндылыќтарымызды
ќадірлеуіміз ќажет. Дєст‰рлі
дінінен, ділі мен тілінен, єдет-
ѓ±рпынан ажыраѓан елдіњ бола-
шаѓы жоќ. Сол ‰шін рухани
ќ±ндылыќтарымызды ќ±нттай
белгеніміз жμн. Єйтпесе, Ќ±ран
Кєрімде ескертілген аќиќат жолы-

ламада мешіт ќызметіндегі имам-
дар жайлы кμп ж±рттыњ кμкейін-
де ж‰рген ойлар тμњірегінде жаќ-
сы пікірлер айтылѓан. Ќазіргі
имамдар б±ѓан дейінгі ќызмет-
керлерге ќараѓанда дін жаѓдайы-
нан жаќсы хабардар, оќыѓан
адамдар. С‰йінеріміз сол – кμбі
жастар. Єйтсе де μмір бір орын-
да т±рмайды. Ќазіргі уаќыт μзге-
ше. Ж‰ктелер міндет те, жауап-
кершілік те артып отыр. Заман
рухын д±рыс та терењ т‰сінудіњ
сыртында  ‰здік білім, д‰ниеуи
саясаттыњ да ќыр-сырынан ха-
бардар болуды ќажет етеді.

Бір сμзбен айтсаќ, имамдар,

мешіт ќызметкерлері б‰гін μмір
драмасыныњ ќалыњ ортасында
ж‰рген жандар. Сондыќтан олар-
ѓа єркез Алла жар болып, діни
білімі,  адамгершілік  абзал  ќа-
сиеттері, кішіпейілділігі мен мей-
ірімді жан-д‰ниелері, кμпшілікті
єрдайым жаќсылыќќа жетелеу,
оларды ќалыњ ж±рттыњ аќ бата,
аќ алѓысына бμлей берсін де-
мекпіз!

Ќазіргі заманда діни ќызметте
ж‰рген т±лѓалар ќоѓамдаѓы кμш-
басы дењгейіндегі ањыздай асыл,
абзал жандар болуѓа керек. Діні-
міздіњ абыройын асќаќтатып, ме-
рейін ‰стем ететін де осылар.
Сондыќтан да олардыњ этикасы
деген озыќ дамыѓан μркениетті,
мєдениеті жоѓары елдердіњ осы
заманѓы этикасынан  да биік дењ-
гейде болѓаны лєзім. Єйтеуір
кемшін  т‰сіп жатпауымыз керек.

Астана форумы тек дін сала-
сында ѓана емес, ел μміріндегі
‰лкен тарихи оќиѓа болды. Оѓан
арнайы келіп ќатынасќан бірне-
ше шетелдік ислам діні ќайрат-
керлері мен басшылары форум
ж±мысына жоѓары баѓа беріп,
онда ќабылданѓан тарихи ќ±жат-
тардыњ – Т±ѓырнама мен Т±жы-
рымдаманыњ  сыр-сипаты мен
алѓа ќойып отырѓан заманауи
міндеттерініњ терењ мєн мањы-
зын атап, дєл осындай маќсат-
таѓы ‰лкен форумдарды μз елде-
ріњде де μткізудіњ ќажеттілігін ай-
тты, ЌМДБ-ныњ б±л ќызметіне зор
баѓа берді. Діни форум жєне онда
ќабылданѓан тиісті шешімдер ел
м±сылмандарыныњ, дін ќызме-
тіндегі имамдардыњ да алдаѓы
ж±мысында тыњ серпіліс тудыра-
ды. Діни насихаттыњ сипаты мен
мазм±ны жаќсарып иманды,
ізгілікті істер μрлеу алатынына
сенім білдірді. Ќазаќ елі м±сыл-
мандары б±рын-соњды естіп те,
оќып та кμрмеген м±ндай тарихи
тыњ баѓдарламалар дін басшы-
лыѓына жањадан ѓана келген аса
білімді, имандылыќ  рухымен ер
жетіп есейген, ислам м±раттары-
на мейлінше адал жєне оларды
терењ т‰сінетін оќымысты жас
ѓ±лама ќажы азаматтардыњ терењ
ізденісі мен аса жемісті ќызметі-
ніњ нєтижесі. Мєњгілік елдіњ діні
де мєњгілік! Асыл дініміздіњ мєњ-
гілік мєні бар м±раттарын, сара
жолын айќындаѓан Т±ѓырнама
мен Т±жырымдамамыз ќайырлы,
ќ±тты болсын! Б±ларѓа Жарат-
ќан Алламыздыњ н±ры жаусын!
Ел халќын ынтымаќ пен бірлікке,
баќыт пен  берекеге, тыныш-
тыќќа жеткізе берсін!

Жолбарыс ќажы БАЯЗИД,
аќын, Ќазаќстан

Жазушылар одаѓыныњ
м‰шесі, Ќостанай ќаласыныњ

ќ±рметті азаматы.

ДІНІЊ – ДІЊГЕГІЊ

Алѓаш  жолыќќанымда ол
ежелгі танысындай мені  баурап
єкетті.  Сμзі салмаќты. Пікірі ор-
ныќты. Жымиып к‰лгені де єдемі.
Облыстыќ газетте жарияланѓан
маќалаларын т±шынып оќыѓаным
болмаса, б±рын-соњды  кμрмеген
адамым.  Єйтсе  де  мамандыѓы-
мыздыњ сєйкестігінен тез ‰йлесіп
кеттік.

"Болар бала бесігінде б±лќы-
нар" демекші, μршіл талабы ±шуѓа
ќанатын ќомдаѓан тау ќыранын
елестеткендей. ЌазМУ-діњ журна-
листика факультетіндегі дєрісін
місе т±тпай, ±дайы ізденісте  ж‰реді
екен.

Єуелі облыстыќ "Торѓай тањы",
беріректе "Ќостанай тањы" газетте-
рінде меншікті тілші ќызметін ат-
ќарѓан т±ста б±лаќ суын шμліркеп
ішкен жолаушыѓа ±ќсады. ¤зіндік
жазу мєнерімен т‰рлі жанрѓа ќалам
тербеді. Тањдаѓан таќырыбын жете
мењгерді. Сμзі  мен  сμйлемі мінсіз
ќаланѓан кірпіштей. Жазуы да ап-
аныќ, тайѓа тањба  басќандай. Сол-
ѓ±рлым редактор да, оныњ орынбасар-
лары да, бμлім мењгерушілері де еш
жерін т‰ртпейді. Кезекшілер лездеме-
лерде жарыса маќтайды.

Єсіресе, малды ауылдыњ μзекті
мєселелері ќамтылѓан сериялы мате-
риалдары оќырман ќауымѓа ±нады.
Соѓан орай т±стастары  "Ќайран, біздіњ
Мылтекењ!" десіп сыртынан талай
тамсанды да.

Ауданда мєдени, єдеби шаралар
μтерде ±йымдастырушылар ‰йрен-
шікті  єдетімен  шарќ ±рып Мылтыќ-
байды іздейді. ¤йткені, сахнаѓа кμте-
рілген соњ бір жапыраќ ќаѓазына анда-
санда ‰њіледі де, бєйге атындай ±заќќа
сілтейді. Мєселен, атаќты аќындар
Сырбай Мєуленовтыњ, Ѓафу Ќайыр-
бековтыњ, танымал жазушылар Ќой-
шыѓара Салѓаринніњ, Ќоѓабай Сєрсе-
кеевтіњ кештерін ж‰ргізген сєттерін
тамашалап, шешендік μнеріне тєнті
болѓанмын.

Жергілікті атќару органдары жо-
ѓары жаќќа мањызды ќ±жаттарын
жіберерде де Мылтыќбайдыњ кμмегі-
не ж‰гінеді. Сауаты мол жас маман
тапсырманы б±лжытпай орындап,
±шќырлыѓын танытады.

Тек кейбіреулердіњ "жуу жолы-
мен" ењбегіне ризашылыѓын білдіру-
ге єрекеттеніп, шабыттыњ аќ шаѓала-
сы тμбесінде ќалыќтаѓан мезетті те-
жейтіні-аќ жаман.

М±ндай жаѓымсыз ќылыќ ќ±лаѓы-
ма шалынып, оњашада ќалаѓа ќоныс
аудару керектігін ескерткенмін, соны-
мен ќатар, Алматыдаѓы  оќу орнын
‰здік бітіргендерге лайыќты ќызмет
б±йырмаѓанын наќты мысалдармен
дєлелдегенмін. Ќайтейін, жаќсы
кμретін інім уєжімді ‰нсіз тыњдаудан
єрі аспады.

Іс сапармен Торѓайѓа барѓанда
міндетті т‰рде Мылтыќбайды ќасы-
ма ертетінмін. Себебі,  ауданныњ ты-
ныс-тіршілігіне ќаныќ. Кез-келген
мєселеде ой бμлісуге дайын. ‡немі
кішіпейіл, аќжарќын ќалпынан айны-
майды.

... Ќоњыр к‰з. Тайфа апай ќаќпа
алдындаѓы сєкіде отыр тμњірегін
кμзбен шолып. Ал, жастар μзара бол-
машы нєрсеге мєз. Ќариямен сєлем-
десуге зауќы жоќ.

 Ертеректе ауаткомныњ н±сќаушы-
лыѓына орналастырѓан ќамќоршым-
ныњ еленбеуі меніњ ж‰регімді ауырт-

¤МІР – ¤ЗЕН

Жанкелдин аудандыќ
"Біздіњ Торѓай" газетініњ б±рынѓы

редакторы Мылтыќбай
Ысмаѓ±лов жайлы  бір ‰зік сыр

ты. Шынымен, заманында єйелдер
арасынан  суырылып шыѓып, аупарт-
комныњ, ауаткомныњ хатшысы, газет
редакторы  ретінде есімі аудан кμле-
міне кењінен жайылѓан Сафарѓалие-
ваныњ ±мытыла бастаѓаны ма?

Кезекті жазѓы демалысымда
жањаѓы  оќиѓаны  Мылтыќбайѓа ќаз-
ќалпында баяндап, "Ешкім мєњгілік
емес. Біраќ, игі істері – келер ±рпаќќа
аманат, ‰лгі-μнеге. Ендеше ‰йіне єдейі
соѓып, т±њѓыш редакторлардыњ бірі
Тайфа апайдыњ жанын жадыратайыќ-
шы. Газетіњніњ соњѓы сандарын ќолы-
на ±статсањ, балаша ќуануѓа тиіс" де-
генмін. Обалы нешік, ±сынысымды
Мылтыќбай бірден ќолдады.

Табалдырыќтан аттаѓан бетте апай
бізді  ќ±шаѓына орады. Газетті ±сын-
ѓанда  редакциядаѓы  жастыќ шаѓы
ойына оралып, кμњілі босады.

Мањайды ќарањѓылыќ жайлаѓасын
р±ќсат с±рауѓа ыњѓайланѓанымызда
"Ќайда асыѓасыњдар. Отырыњдар.
Ендігі єњгімені дємніњ ‰стінде
гμйітейік", – деп ќимастыќ жасады.

¤мірден кμргені мен т‰йгені мол
кісі єріден ќозѓайды. Соѓыс жылда-
ры газетте μрескел ќателер жіберіп,
ќуѓын-с‰ргінніњ  ќ±рыѓына іліккен-
дерге тоќталѓанда жадында саќтау
ќабілетініњ мыќтылыѓына тањдандыќ.

Мылтыќбай ара-т±ра курстастары-
ныњ дені республикалыќ басылым-
дарда  белді  ќызмет  істейтініне мар-
ќаятын.

Д‰ниеден озѓанда естеліктерін
оќып, єлгі достарыныњ сыњарынан
айырылѓан аќќудыњ к‰йін кешкенін
сездік.

"Орнында бар оњалар" деп бекер
айтпаѓан ѓой, данагμй бабаларымыз.
Ш‰кір,  ќызы  Г‰лім  ќазір "Біздіњ
Торѓай" газетініњ редакторы.

– Єкем жазылушылардыњ санын
арттыруды кμздейтін. Келешекте ма-
териалдардыњ мазм±нын жоѓары дењ-
гейге кμтерсем, безендірілу сапасын
жаќсартсам деп армандайтын.

Мен газеттіњ ел арасындаѓы бе-
делін тμмендетпеу, сол арќылы
єкемніњ рухын риза ету ‰шін маза-
сызданамын, – дейді Г‰лім  аѓынан
аќтарылып.

Б‰гінде  ќара  сμздіњ  тайпалѓан
жорѓасы Мылтыќбай Ысмаѓ±ловтыњ
екінші μмірі зањды  жалѓасын тауып,
μміршењ туындыларымен киелі де
ќасиетті Торѓайдыњ тарихын толыќ-
тырып т±р.

"Жаќсыныњ аты μлмейді" деген
осы!

Жаќсылыќ Ж‡НІС¦ЛЫ,
баспасμз ардагері.
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Микрокредиттік ұйымдарын 
қайта тіркеу үшін аз ғана уақыт қа-
лып отыр. Қазақстан Республика-
сының «Микроқаржы ұйымдары ту-
ралы» Заңнамасының 31 бабының 
1 тармағына сәйкес, коммерциялық 
емес микрокредиттік ұйымдар-
ды қоспағанда, микрокредиттік 
ұйым дар 2016 жылғы 1 қаңтарға 
дейінгі мерзімде Қазақстан Рес
публикасының заңдарына сәйкес 
мемлекеттік қайта тіркелуге жа-
тады. Осы тармақта белгіленген 
талаптар сақталмаған жағдайда, 
микрокредиттік ұйымдар Қазақстан 
Республикасының заңдарына сәй-
кес қайта ұйымдас тырылуға не та-
ратылуға жатады.Коммерциялық 
емес микрокредиттік ұйымдар 2016 
жылғы 1 қаңтарға дейінгі мерзім-
де қайта ұйымдастырылуға не та-
ратылуға жатады.

Жұмыс істеп жүрген  микро-
кредиттік ұйымдар 2016 жылдың 
1 қаңтарына дейін   өз қызметінде 
микроқаржы ұйымдары туралы 
Заңның 31 бабының 4 тармағын-
да көзделген нормаларды  бас-
шылыққа алады.

Есептік тіркеуден өту үшін, 
микроқаржылық ұйым өзінің ор-
наласқан жері бойынша Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің фи-
лиалына микроқаржылық ұйым
дар туралы Заңның 14 бабының 1 
тармағымен көзделген  құжаттар-
ды қоса  белгіленген нысандағы 
өтінішті ұсынады. 

Құжат тізімдемесі бойынша 
ұсынылатын құжаттардан басқа, 
кредиттік тарихты қалыптастыру 
және оларды пайдалану жүйе
сінің қатысушыларына қойыла-

тын талаптарға сәйкестігі туралы 
құжаттың көшірмесін ұсыну қажет 
екендігін ескерген жөн. Аталған 
құжат «Қазақстан Республика-
сындағы кредиттік бюролар және 
кредиттік тарихты қалыптастыру 
туралы» Қазақстан Республика-
сының  Заңына сәйкес жасалған 
ақпарат беру туралы шарт жасау 
үшін қажет, сондайақ аталған құ-
жаттың бар болуы микроқаржылық 
ұйымдар туралы Заңнның 14 ба-
бының 1 тармағымен көзделген.

Микроқаржылық ұйымдардың 
ақпараттық қызмет нарығындағы 
өз қызметін бастауға дайын болуы 
жөнінде  және кредиттік тарихты 
қалыптастыру мен оларды пайда-
лану жүйесіне қатысушыларының 
қызметінде ақпараттық процесті 
ұйымдастыру бойынша талаптар-
ды орындауға дайын болу туралы 
ҚР Ұлттық Банкінің қорытындысы 
– микроқаржылық ұйымдардың 
кредиттік тарихты қалыптастыру 
және оларды пайдалану жүйесінің 
қатысушыларына қойылатын та-
лаптарға сәйкестігі туралы құжат 
болып табылады. 

Аталған қорытындыны алу 
үшін, микроқаржы ұйымына, Қа-
зақстан Республикасы Қаржы 
ұйым дарын реттеу мен қадаға-
лау агенттігі Басқармасының 
2008 жылғы 18 шілдедегі № 105 
қаулысымен бекітілген, кредиттік 
тарихты қалыптастыру жүйесіне 
қатысушылардың қызметіндегі 
ақпараттық процесті ұйымдас
тыруға және оны пайдалануға, 
қауіпсіздік жүйесін қалыптасты-
руға, олардың электрондық жаб-
дықтарына, кредиттік тарихтың 

деректер базасының сақталуына 
және үйжайларына қойылатын 
ең төменгі талаптарды белгілеу 
жөніндегі Нұсқаулықпен белгілен-
ген талаптарды орындау қажет.

Микроқаржылық ұйымдарды 
есептік тіркеу – Ұлттық Банкімен 
көрсетілетін мемлекеттік қызмет 
болып табылатынына қосымша 
назар аударамыз. Аталған қызмет 
ҚР Үкіметінің 2015ж. 09.02. «ҚР 
Үкіметінің 2013ж. 18.09. Мемлекет-
тік көрсетілетін қызметтер тізілімін 
бекіту туралы» № 983 қаулысына 
өзгертулер енгізу туралы» №45 
қаулысымен Ұлттық Банктің мем-
лекеттік көрсетілетін қызметтер 
тізіліміне  енгізілген.

ҚР Үкіметінің 2013ж. 31.12. 
№1567 қаулысымен ҚР Ұлттық 
Банкінің мемлекеттік қызмет стан-
дарты бекітілген – «Мик роқаржылық 
ұйымдарды есептік тіркеу».

Стандартқа сәйкес, мемлекет-
тік қызмет Қазақстан Республика-
сы Ұлттық Банкінің аумақтық фи-
лиалымен, сонымен қатар www.
egov.kz «электрондық үкімет» 
вебпорталы арқылы жүргізіледі.

Практикалық көмек, сонымен 
қатар, микроқаржылық ұйымдар-
ды есептік тіркеуге қатысты бар-
лық сұрақтар бойынша, қаржылық 
ұйымдарды бақылау және қаржы 
қызметтерін тұтынушылардың 
құқығын қорғау бөлімінің маманда-
рына мына телефондар бойынша 
өтініш білдіре аласыздар: 8714
2532789, 533111. Мекенжайы: 
Қостанай қ., Баймағамбетов көше-
сі, 195 үй, 322кабинет.

ҚР Ұлттық Банкінің
Қостанай филиалы.

Микрокредиттік ұйымдарды  
қайта тіркеу жөнінде

«Қостанай облысы әкімдігінің 
жер қатынастары басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі, 110000,  
Қостанай қаласы, Ш.Шаяхметов 
көшесі, 88 үй, 1 кабинет, анықта-
ма телефоны 56-83-03, факс 56-
88-86, электрондық мекенжайы 
a.tanzharykova@kostanay.gov.kz экс-
пертиза және жерді пайдалануды 
жоспарлау  бөлімінің бас маманы, 
бос мемлекеттік әкімшілік лауа-
зымға орналасуға конкурс жария-
лайды (D-О-4, 1 бірлік), лауазымдық 
жалақысы еңбек еткен жылдарына 
байланысты 64063 теңгеден 86485 
теңгеге дейін.

Функционалдық  міндеттері: Іс 
жүргізу мәселесі бойынша аудандар 
мен қалалардың жер қатынастары 
бөлімдерімен өзара әрекеттесуді жү-
зеге асырады. Басқармада, бөлімде 
оперативтік ақпараттың қозғалысына 
бақылау жасайды.Жеке және заң-
ды тұлғалар өкілдерінің өтініштері 
бойын ша іс жүргізумен айналысады.
Өтініштер бойынша есепті әзірлейді 
және заңнамаға сәйкес Арнайы есеп-
ке алу және құқықтық статистика ко-
митетінің Қостанай облысы бойынша 
басқармасына ұсынады.Қазақстан 
Рес публикасы Президентінің, Қа-
зақстан Республикасы Үкіметінің, Қос
танай облысы әкімінің Басқарманың 
құзыретіне қатысты тапсырмалары-
ның орындалуына бақылау жасауды 
жүзеге асырады.Кіріс және шығыс құ-
жаттарының қағаз және электрондық 
қозғалысына бақылау жасайды. Жеке 
және заңды тұлғалардың өтініштері 
бойынша жұмыстарға бақылау жасай-
ды. Басқарма бойынша мұрағаттық іс 
жүргізуді жүзеге асырады.

Конкурсқа қатысушыларға қойы-
латын талаптар: Жоғары қызметтер 
(жерге орналастыру), ауылшаруа
шылық ғылымдар (агрономия), құқық 
(заң тану), техникалық ғылымдар және 
технологиялар (есептеу техникасы 
және бағдарламалық қамтамасыз ету). 

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттағы 
нақты лауазымның функционалдық 
бағытына сәйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес жұмыс өтілі бар болған 
жағдайда ортадан кейінгі қызметтер 
(жерге орналастыру), ауылшаруа
шылық ғылымдар (агрономия), құқық 
(заң тану), техникалық ғылымдар және 
технологиялар (есептеу техникасы 
және бағдарламалық қамтамасыз ету) 
білімі барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан  Респу блик асы -
ның  Конс титуциясын,  «Қазақстан 

Респуб ликасының Президенті тура-
лы», Қазақстан Республикасының 
конституция лық заңдарын,  «Мемле-
кеттік қызмет туралы»,  «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 
«Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн 
қарау тәртiбi туралы», «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы», «Қа-
зақстан Республикасындағы жергілік-
ті мемлекеттік басқару және өзінөзі 
басқару туралы» Қазақстан Республи-
касының Заңдарын, осы санаттағы 
нақты лауазымның мамандануына 
сәйкес салалардағы қатынастарды 
реттейтін Қазақстан Республикасы-
ның нормативтік құқықтық актілерін, 
«Қазақстан – 2050»: қалыптасқан мем-
лекеттің жаңа саяси бағыты стратегия
сын бiлуі.

Осы санаттағы лауазымдар 
бойын ша функционалдық мiндеттердi 
орындау үшiн қажеттi басқа да мiндет-
тi бiлiмдер.

Конкурс Қазақстан Республи-
касының мемлекеттік қызмет істері 
агенттігі Төрағасының 2013 жылғы 19 
наурыздағы № 067/32 бұйрығымен 
бекітілген Бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымға орналасұға конкурс өткізу 
және конкурс комиссиясын қалыптас
тыру қағидаларына (бұдан әрі – Қағи-
далар) негізінде өткізіледі.  

Конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар:

1) Осы Қағидаларға 2қосымшаға 
сәйкес нысандағы өтініш;

2) 3*4 үлгідегі суретпен осы Қағи-
даларға 3 қосымшаға сәйкес нысанда 
толтырылған сауалнама;

3) Білімі туралы құжаттар 
нотариал ды куәландырылған көшір-
мелері;

4) Еңбек қызметін растайтын құ-
жаттың нотариалды куәландырылған 
көшірмесі;

5) Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 
жылғы 23 қарашадағы № 907 бұй-
рығымен бекітілген (мативтік құқықтық 
актілері мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 6697 
болып тіркелген) белгіленген нысан 
бойынша денсаулық жағдайы туралы 
анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азама-
тының жеке куәлігінің көшірмесі;

7) Кұжаттарды тапсыру сәтінде 
жарамды шекті мәннен төмен емес 
нәтижелерімен тестілеуден өткені ту-
ралы сертификат (немесе нотариалды 
куәландырылған көшірмесі). 

Құжаттар конкурстың өтетіндігі ту-

ралы хабарландыруды соңғы жария-
ланған сәттен бастап 10 жұмыс күн 
ішінде «Қостанай облысы әкімдігінің 
жер қатынастары басқармасы» мем-
лекеттік мекемесіне мына мекенжайға 
Қостанай қаласы, Ш.Шаяхметов көше-
сі, 88 үй, 1 кабинет, ұсыну қажет.

Азаматтардың қолмақол тәртіп-
те немесе пошта арқылы құжаттарды 
қабылдау мерзімінде берген құжат-
тары (қоса берілген құжаттары көр-
сетіле отырып құжат тігілетін мұқаба 
салынған) конкурстық комиссияның 
қарауына қабылданады. Конкурсқа 
қатысу үшін құжаттарды электрон-
дық пошта арқылы берген азаматтар 
құжаттардың түпнұсқасын әңгімеле-
су басталғанға дейін бір жұмыс күні 
бұрын кешіктірмей ұсынады.

Әңгімелесуге жіберілген кандидат-
тар оны кандидаттарды әңгімелесуге  
жіберу туралы хабардар ету күнінен 
бастап 5 жұмыс күн ішінде «Қостанай 
облысы әкімдігінің жер қатынастары 
басқармасы» мекемесінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысы-
ның ашықтылығы мен объективтілігін 
қамтамасыз ету үшін оның отырысы-
на байқаушыларды қатыстыруға жол 
беріледі.

Конкурс комиссиясының отыры-
сына байқаушылар ретінде Қазақстан 
Республикасы Парламентінің және 
барлық деңгейдегі мәслихат депутат-
тарының, Қазақстан Республикасы 
заңнамасында белгіленген тәртіпте 
аккредиттелген бұқаралық ақпарат 
құралдарының, басқа да мемлекеттік 
органдардың, қоғамдық бірлестіктердің 
(үкіметтік емес ұйымдардың), коммер-
циялық ұйымдардың және сая си пар-
тиялардың өкілдері, уәкілетті органның 
қызметкерлері қатыса  алады.

Байқаушы ретінде конкурстық ко-
миссиясының отырысына қатысу үшін 
тұлғалар әңгімелесу басталуына бір 
жұмыс күні қалғанға дейін кешіктірмей 
Қостанай облысы әкімдігінің жер қа-
тынастары басқармасының персонал 
басқару қызметінде тіркеледі. Тірке-
лу үшін тұлғалар Қостанай облысы 
әкімдігінің жер қатынастары басқар-
масының персонал басқару қызметіне 
жеке басын куәландыратын құжаттың 
көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін 
растайтын құжаттардың түпнұсқала-
рын немесе көшірмелерін ұсынады.

Азаматтар конкурсқа қатысу 
жөніндегі шығыстарын (әңгімелесу 
өтетін орынға және кері жол жүрісі, 
тұрғын үйлік орынжайын жалдау, тұру, 
байланыстың барлық түрлерін пайда-
лану) өз қаражаты есебінен жүргізеді.

ӨМІРДІҢ ӨКСІГІ – ЕСІРТКІ

Опиоидтік алмастыру 
терапиясы кімге тиімді?
Шұға 
    Қоңқабай  
Жақында Қостанайда ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрлігінің және БҰҰ-ның Нашақорлық және қылмыс жөніндегі 
басқармасыныӊ қолдауымен «Аман-саулық» қоғамдық қоры ұйымдас-
тырған «Қазақстан Республикасында есірткінің орнын басу терапиясын 
дамыту перспективалары» тақырыбында қоғамдық тыңдау болып өтті.

Іс-шараға денсаулық сақтау басқармаларының, облыстық ЖИТС 
орталықтарының, наркологиялық диспансерлердің, құқық қорғау ор-
гандарының жетекшілері, мәслихат депутаттары, «Нұр Отан» партиясы-
ның, үкіметтік емес ұйымдардыӊ өкілдері, есірткіге тәуелді науқастар 
қатысты.

Есірткінің орнын басу терапиясы – тәуекел топтары арасында АИТВ/
ЖИТС таралу қаупін төмендетуге мүмкіндік беретін нашақорлықты ем-
деудегі инновациялық әдіс. Бүгінгі таңда орнын басу терапиясы әлемнің 
71 елінде қолданылады, ал Еуропа Одағы елдерінде 600 мыңнан астам 
науқас осы емді алады. 

Қоғамдық тыңдауға қатысушылар орнын басу терапиясының ар-
тықшылықтары мен кемшіліктерін, сондай-ақ, оны елімізде дамыту 
перспективалары жөнінде талқылады. Жиында сөз алған «Аман-сау-
лық» қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова «Зиянды азайту» 
амалы адамның есірткіден толық бас тартуына көмектесудің маңызын 
жоққа шығармайды, дегенмен көптеген нашақорлар үшін ол мақсатқа 
жету тым ұзаққа созылып кететінін және вирустар, бірінші кезекте 
АИТВ және гепатиттің таралу, сондай-ақ өзге аурулардыӊ асқыну тәуе-
келі өте жоғары екенін мойындайды, дейді. 

2008 жылы Қазақстанда метадонды пайдалану арқылы орнын басу 
терапиясының пилоттық жобалары басталып, 2011-2015 жылдарға 
арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы шеңберін-
де орнын басу терапиясы бағдарламасы пилоттық режімде ауқымын 
кеңейтіп, еліміздің 10 қаласын қамтыды. 

Жүргіншіні басып кетті
Облыста жыл басынан бері жүргіншілердің кінәсінен 19 жол-

көлік оқиғасы болды. Апаттардың салдарынан 14 адам жарақат 
алып, 7 адам оқиға болған жерде қаза тапты. 

ҚостанайРудный автожолында «Мерседес Бенц» автомобилінің 
жүргізушісі жолдан белгіленбеген жерден өтпек болған 50 жастағы 
жүргіншіні басып кетіп, жазым етті. 

ҚостанайВведен автожолында «Фольксваген Боро» автомо-
билінің мас жүргізушісі  жылдамдықты шамадан асырып жіберіп, 
көлігін аударып алды. Жүргізуші мен автомобильдің жолаушысы 
жарақат алып, ауруханаға түсті.

Бейнекамералардың көмегі көп
Жыл басынан бері облыста бейне қадағалау камералары-

ның көмегімен 6885 құқық бұзушылық анықталды. Оның 1056-
сы ұсақ құқық бұзушылық. 1519 азамат мас күйінде қоғамдық 
орындарда жүргені үшін ұсталды. 

Жедел бейне қадағалау орталығы көшелер мен қоғамдық орын-
дарда орналастырылған 156 камерамен жабдықталған. «Қауіпсіз 
аула» камералары тұрғын үйлердің аулаларындағы жағдайды бақы-
лауда ұстайды. Бір күнде онға жуық ұсақ құқық бұзушылық анықта-
лады. 

Облыстық ІІД баспасөз қызметі.

Еске алу 
  Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, біз үшін жан 

ұшыра шырылдап, жел жағымызға пана болған, біз үшін дара, 
дана – ол біздің ана Шағыр Гүлбарша Сапарқызы. Анамыз 
ортамызда болғанда 28 маусым күні 49 мүшел жасқа келер еді..

Сіз кеткелі құлазуда көңілім,
Жүрегіңмен тоқтағандай өмірім.
Қайғымұңға жандүнием жаншылды,
Ал сырт көзге күдірейген бөрімін.
Сіз кеткелі көтермедім басымды,
Енді менің кім сүртеді жасымды.
Бұл дүниеде қайдан сізді табамын,
«Құлыным» деп кім сипайды басымды?!
Сіз кеткелі кеудем толды өксікке,
Теңіздерім айналғандай көлшікке.
Асыл анам кірмейінше жұмаққа,
Тағдыр менің көңілімді көншітпе!
Сіз кеткелі өкпем қысып, тарылды,
Ажал менің әкетіпті «барымды».
Опыртопыр, бір жеміс те қалдырмай,
Біреулер кеп тонағандай бағымды...

Анасыз өткен тіршілік мағынасыз сабылыс секілді, десе де «тірі адам тіршілігін 
жасайды»... Аяулы жар, ардақты анамыздан айырылғанымызға міне 1 жылдың жүзі 
өтті. Көңілге мұң, жүрегімізге сағыныш ұялатқан күндер өз ағынымен өтіп жатыр. Шаңы-
рағымызға төнген ауыр қайғы, бейне бір қорқынышты түс секілді. Асыл жанымыздың 
ортамызда жоқтығына әлі де сене алар емеспіз...

Әттең... Анамыздың ғұмыр жасы қысқа болғанына жүрегіміз қан жылайды...Мама... 
сағындық сізді... Жатқан жеріңіз жайлы, қабіріңіз нұрға толсын. Жарқын жүзді бейнеңіз 
көзімізден кетсе де, көңілімізден, жүрегімізден ешқашан кетпейді, мәңгіге жадымызда. 
Тіршіліктегі теңдесі жоқ бағалы жанашыр жан, асыл Анам... Арманымыз көп еді,  көңілге 
кірбің, жүрекке қаяу түсірмей өмір бойы сіз бізді қалай жеткізсеңіз, біз де сізді дәл солай, 
тіпті артық алтынмен аптап, күміспен қаптап қойсақ та артық емес еді, аяғыңызды жерге 
тигізбей шырпыр болып ақ сүтіңізді ақтау – ол біздің Сіздің алдыңыздағы міндетіміз деп 
білеміз. Әттең... Енді, сіздің атыңызға кір келтірмейтіндей аруағыңыздың ризашылығы 
үшін бәрін жасаймыз.

Еске алушы: жолдасы Абдолла, балалары.
                 ***
Анамыздың жылы 15 тамыз күні сағат 11:00-де Жітіқара қаласы «Юрта»  

кафесінде беріледі.
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"Алтынсарин ауданы єкімініњ аппараты"

мемлекеттік мекемесініњ бірыњѓай конкурстыќ
комиссиясы бос мемлекеттік  єкімшілік  лауа-
зымына  орналасуѓа   конкурс   жариялайды
"Алтынсарин ауданы єкімі аппараты" мемле-
кеттік мекемесініњ зањ бμлімініњ басшысы, са-
наты Е-3,  лауазымдыќ  жалаќысы  ќызмет  ат-
ќарѓан  жылдарына  байланысты 78 798 тењге-
ден 106 345 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлім ќызметін ±йымдастыру.
Аудан єкімі жєне єкімдік ќызметініњ зањдылыќ

ќамтамасыз етілуін ±йымдастыру. Аудан єкімдігі
жанындаѓы сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
жμніндегі комиссиясыныњ жєне терроризмге
ќарсы к‰рес мєселелері бойынша комиссиясы-
ныњ ќызметтерін зањдылыќ ќамтамасыз етілуін
±йымдастыру. Мемлекеттік ќызмет кμрсету бой-
ынша ќызмет кμрсетушілермен стандарттар мен
регламентердіњ саќталуын  баќылау бойынша
ж±мысты ж‰зеге асыру.  Нормативтік-ќ±ќыќтыќ
жєне ќ±ќыќтыќ ќ±жаттардыњ жобаларына ќ±ќыќтыќ
сараптама ж‰ргізу жєне оларѓа келісім беру. Сот-
та жєне басќа да органдарда ќ±ќыќтыќ мєселе-
лер ќаралѓан жаѓдайда орнатылѓан тєртіп бойын-
ша єкім аппараты мен аудан єкімініњ м‰дделерін
±сыну (ќорѓау), сондай- аќ, нормативтік-ќ±ќыќтыќ
жєне басќа да ќ±ќыќтыќ ќ±жаттардыњ жобаларын
єзірлеуге ќатысу жєне баќылау. Жергілікті бюд-
жеттен ќаржыландырылатын атќару органдары-
ныњ басшылары мен ќызметкерлеріне зањдылыќ
кењестерді ±сыну. Ќ±ќыќтыќ мєселелер бойынша
мемлекеттік органдардыњ с±раныстарына жауап-
тарды дайындау. Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау жєне  μз ќ±зыреті  шегінде жауап
жобаларын дайындау. Ќ±ќыќтыќ насихатты ±йым-
дастыру жєне ж‰ргізу. Мемлекеттік ќызмет кμрсе-
ту бойынша ж±мысты ±йымдастыру жєне аќпа-
раттарды, есептерді  дайындау.

Ќазаќстан Республикасыныњ ќолданыстаѓы
зањнамасыныњ саќталуын    ќамтамасыз ету мєсе-
лелері бойынша єділет басќармасы, прокуратура
органдарымен   μзара іс-ќимыл жасау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын та-
лаптар: Жоѓарѓы білім: ќ±ќыќ (юриспруденция).

1) мемлекеттік ќызмет μтілі бір  жылдан кем
емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функцио-
налдыќ баѓытына сєйкес салаларда екі жылдан
кем емес ж±мыс μтілініњ болуы;

3) жоѓарѓы жєне жоѓары оќу орындарынан
кейінгі білім баѓдарламалары бойынша Ќазаќстан
Республикасыныњ  Президенті жанындаѓы білім
беру ±йымдарында мемлекеттік тапсырыс не-
гізінде немесе шетелдіњ жоѓарѓы оќу орындарын-
да шетелде кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар
бойынша оќуды аяќтауы;

4) ѓылыми дєрежесініњ бар болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясын,

"Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ конституциялыќ
зањы, "Мемлекеттік ќызмет туралы" , "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы  жергілікті  мемлекеттік  бас-
ќару жєне μзін-μзі басќару туралы" Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањдарын, осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ  мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтiн Ќазаќстан Республика-
сыныњ нормативтiк ќ±ќыќтыќ актiлерiн, "Ќазаќстан
– 2050" ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси ба-
ѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы  лауазымдар бойынша функ-
ционалдыќ міндеттерді атќару ‰шін  ќажетті басќа
да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ мемле-
кеттік ќызмет істері Агенттігі Тμраѓасыныњ 2013

"Ќостанай облысы єкімдігініњ
ж±мыспен  ќамтуды ‰йлестіру жєне
єлеуметтік  баѓдарламалар басќарма-
сы" ММ  (110000, Ќостанай ќаласы,
Ќасымќанов кμшесі, 34, 301 кабинет,
аныќтама телефоны: 501-308, факс:
500-902, электрондыќ мекенжайы:
social@kostanay.gov.kz) бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымына орналасуѓа
конкурс жариялайды:

Ішкі баќылау бμлiмiнiњ бас маманы,
Д-0-4 санаты, лауазымдыќ жалаќысы
ењбек μтіліне байланысты 64 063 - 86
485 тењге аралыѓында.

Ќызметтік міндеттері: Мемлекеттік
орган ж±мысыныњ сапасы мен μнімділігін
арттыру маќсатында оныњ ќызметініњ ба-
ѓыттары бойынша ішкі баќылауды ж‰зеге
асырады; мемлекеттік органда, оныњ
аумаќтыќ бμлімшелері мен ведомстволыќ
баѓыныстаѓы ±йымдарында басќару
ж‰йесініњ ж±мыс істеуін баѓалауды
ж‰ргізеді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар: жоѓары экономикалыќ білім
(экономист, есеп жєне аудит, ќаржы).
Мемлекеттік ќызмет μтілі бар жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда екі жылдан кем емес ж±мыс
μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі
экономикалыќ білімі барларѓа р±ќсат еті-
леді.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-
циясын, "Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті туралы", Конституциялыќ за-
њын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мем-
лекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас жем-
ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓарлардыњ μтініштерін ќарау тєртібі ту-
ралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет-
тер туралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін - μзі басќару туралы" зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ маманда-
нуына сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан
-2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

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

Конкурс  "Бос  єкімшілік  мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс μткізу
жєне  конкурс  комиссиясын   ќалыптас-
тыру ќаѓидаларын бекіту туралы" Ќазаќ-
стан Республикасы  Мемлекеттік    ќызмет
істері агенттігі  Тμраѓасыныњ  2013  жылѓы
19 наурыздаѓы №06-7/32 б±йрыѓыныњ
(б±дан єрі – Ќаѓида) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы ќаѓидалардыњ 2-ќосымшасына
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4  ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓида-
лардыњ  3-ќосымшасына  сєйкес нысанда
толтырылѓан сауалнама;

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

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 "Ќостанай облы-
сы  єкімдігініњ  ж±мыспен ќамтуды ‰йлес-
тіру жєне єлеуметтік баѓдарламалар бас-
ќармасы" ММ  (Ќостанай ќаласы, Ќасым-
ќанов кμшесі, 34, 301 кабинет) конкурсты
μткізу туралы хабарламаны жариялау
к‰нінен кейін 10 ж±мыс к‰ні ішінде ±сы-
нылуы керек.

Конкурстыќ комиссияныњ ќарастыры-
луына азаматтармен мерзімінде ќолма-
ќол немесе пошта бойынша берілген (ќоса
беріліп отырѓан ќ±жаттар кμрсетілуімен
папкіге салынѓан) ќ±жаттар ќабылданады.
Конкурста  ќатысу  ‰шін  электрондыќ
пошта бойынша ќ±жаттарды тапсырѓан
азаматтар ќ±жаттардыњ телн±сќаларын
єнгімелесу басталуына дейін бір ж±мыс
к‰нінен кешіктірмей тапсырады.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткерлер
оны єнгімелесуге жіберу туралы хабар-
ландыру к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні
ішінде "Ќостанай облысы єкімдігініњ
ж±мыспен ќамтуды ‰йлестіру жєне єлеу-
меттік баѓдарламалар басќармасы" ММ-
де μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќамтама-
сыз ету ‰шін оныњ отырысына байќаушы-
ларды ќатыстыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына
байќаушылар ретінде Ќазаќстан Респуб-
ликасы Парламентініњ жєне барлыќ дењ-
гейдегі мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќ-
стан Республикасы зањнамасында белгі-
ленген тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да мемле-
кеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ), ком-
мерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси
партиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ
ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссия-
сыныњ отырысына ќатысу ‰шін т±лѓа
єнгімелесу μткізілуі басталуына дейін бір
ж±мыс к‰нінен кешіктірмей персоналды
басќару ќызметінде "Ќостанай облысы
єкімдігініњ ж±мыспен ќамтуды ‰йлестіру
жєне єлеуметтік баѓдарламалар басќар-
масы"ММ  тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа-
лар персоналды басќару ќызметіне "Ќос-
танай облысы єкімдігініњ білім басќарма-
сы" ММ-не  жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа тие-
сілілігін растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Конкурсќа ќатысуѓа шыѓындар (μткізілуі
орнына жєне кері ќайтуына ж‰ру, ‰й-жай-
ын жалдауѓа, т±руына, барлыќ т‰рдегі бай-
ланыс ќызметтерімен пайдалануына) аза-
маттар μз ќаражаты есебінен тμлейді.

жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бе-
кітілген бос єкімшілік мемлекеттік лауазымына
орналасуѓа конкурс комиссиясын ќалыптастыру
Ќаѓидалары (б±дан кейін – Ќаѓидалар) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін  ќажетті ќ±жаттар:
1) осы  Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес ны-

сандаѓы μтініш;
2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа  3-

ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан сауал-
нама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды кує-
ландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ нота-
риалды куєландырылѓан кμшiрмесі;

 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-
тау  министрлігініњ  2010  жылѓы  23 ќарашадаѓы
№ 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697 бо-
лып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ жеке
куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті мєннен
тμмен емес нєтижемен тестілеуден μткені тура-
лы ќолданыстаѓы сертификат (немесе нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі туралы ха-
барландыру  соњѓы жарияланѓан сєттен бастап
10 ж±мыс к‰ні ішінде "Алтынсарин ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік мекемесініњ кадр
ќызметі бμліміне тапсырылуы  тиіс. Мекенжайы:
Алтынсарин ауданы, Обаѓан ауылы,  Ленин кμшесі,
4. 110100, Алтынсарин ауданы, Обаѓан ауылы,
Ленин кμшесі 4, аныќтама  телефоны: 8(71445)
49-027, факс 34248, электрондыќ мекенжайы:
altynsar@kostanay.gov.kz.,

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте немесе пош-
та арќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде бер-
ген ќ±жаттары (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсеті-
ле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа салынѓан) кон-
курстыќ комиссияныњ ќарауына ќабылданады.
Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кан-
дидаттарды єњгімелесуге жіберу туралы хабар-
дар ету к‰нінен бастап  5  к‰н  ішінде "Алтынса-
рин ауданы єкімініњ аппараты" мемлекеттік меке-
месінде μтеді.

Конкурстыќ комиссиясы ж±мысыныњ ашыќты-
лыѓы мен объективтілігін ќамтамасыз ету ‰шін
оныњ отырысына байќаушыларды ќатыстыруѓа
жол беріледі.

Конкурстыќ комиссиясыныњ отырысына бай-
ќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы Пар-
ламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат де-
путаттарыныњ, Ќазаќстан Республикасы зањна-
масында белгіленген тєртіпте аккредиттелген
б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да мем-
лекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ
(‰кіметтік емес ±йымдардыњ), коммерциялыќ
±йымдардыњ жєне саяси партиялардыњ μкілдері,
уєкілетті органныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу бас-
талуына 1 ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктермей
персоналды басќару ќызметіне (кадр ќызметіне)
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар  персоналды бас-
ќару ќызметіне (кадр ќызметіне) жеке басын кує-
ландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа ти-
есілілігін растайтын ќ±жаттардыњ т±пн±сќасын
немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу жμніндегі шыѓын-
дарын (єњгімелесу μтетін жерге келу  жєне ќайту,
т±ратын жерді жалдауды, байланыс ќызметініњ
барлыќ т‰рлерін пайдалану) μздерініњ жеке ќара-
жаттары есебінен ж‰ргізеді.

2
"Арќалыќ хабары" ЖШС
"Стикс-2012" ЖШС
"Єулиекμл-сервис" ЖШС
"Арќалыќ  азыќ-т‰лік компаниясы" ЖШС

"Арќа дидары" ЖШС

"Ќамысты жањалыќтары-Камыстинские новости" ќоѓамдыќ
газетініњ редакциясы" ЖШС
"Іскер-Арќалыќ" ЖШС

"Тазарту-Арќалыќ" ЖШС

"Н±рлы жол" ¦зынкμл аудандыќ газетініњ редакциясы" ЖШС
"Горизонт-2012" ЖШС

"Рауан" радиосы" ЖШС
"Мењдіќара ‰ні" газетініњ редакциясы" ЖШС
"Тазалыќ-2012" ЖШС
"Маяк" газетініњ редакциясы" ЖШС
"Наш Костанай" газеті" ЖШС
"Тобыл" футбол клубы" ЖШС
"Тобыл" баскетбол клубы" ЖШС
"Ќостанай тањы" газетініњ редакциясы" ЖШС
"Єулиекμл" газеті" ЖШС
"Рудный даусы" Рудный ќалалыќ телерадиохабарлар
редакциясы" ЖШС
"Рудненский рабочий"  ќалалыќ газетініњ редакциясы" ЖШС
"Аманкелді арайы" газетініњ редакциясы" ЖШС
"Біздіњ Торѓай" ЖШС
"Ќарасу μњірі" Ќарасу аудандыќ газетініњ редакциясы" ЖШС
Науырзым ауданы єкімдігініњ "Науырзым тынысы" аудандыќ
газетініњ редакциясы" ЖШС
"Сарыкμл" газетініњ редакциясы" ЖШС

1
1
2
3
4

5

6

7

8

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26

Жарѓылыќ капиталдаѓы
μткізілетін ќатысу
‰лесініњ мμлшері

Жекешелендіру т‰рі

5
231 035
37 721 621
6 220 418
39 318 316

8 808 982

703 002

18 647 362

14 768 830

1 082 036
102 487 820

2 121 792
1 553 500
263 749 637
655 200
10 961 348
2 332 500
91 211 975

6
729 000
57 000 000

1 055 000

1 742 630

4 600 000
1 600 000

705 000
11 005 000

2015 жылѓы 23 маусымдаѓы жаѓдай бойынша Ќостанай облысы бойынша коммуналдыќ меншік
объектілерін жекешелендіру ќорытындылары

7
Объект сатылѓан
Объект сатылѓан
Сауда 2015 жылѓы 23 маусымда болмай ќалды
2015 жылѓы 5 мамырда сауда болмай ќалды,
келесі сауда жоспарлануда
2015 жылѓы 5 мамырда сауда болмай ќалды,
келесі сауда жоспарлануда
Объект сатылѓан

2015 жылѓы 5 мамырда сауда болмай ќалды,
келесі сауда жоспарлануда
2015 жылѓы 5 мамырда сауда болмай ќалды,
келесі сауда жоспарлануда
Объект сатылѓан
2015 жылѓы 7 сєуірде сауда болмай ќалды,
келесі сауда жоспарлануда
Объект сатылѓан
Объект сатылѓан
2015 жылѓы 12 мамырда сауда болмай ќалды
Объект сатылѓан
Объект сатылѓан
Объект саудаѓа дайындалуда
2015 жылѓы 30 маусымѓа сауда жарияланды
2015 жылѓы 19 мамырда сауда болмай ќалды
2015 жылѓы 30 маусымѓа сауда жарияланды
Объект саудаѓа дайындалуда

Объект саудаѓа дайындалуда
Объект саудаѓа дайындалуда
Объект саудаѓа дайындалуда
2015 жылѓы 30 маусымѓа сауда жарияланды
Объект саудаѓа дайындалуда

Сауда 2015 жылѓы 14 шілдеге жарияланды

№
р/с

¦йымныњ атауы

3
49 %

100 %
100 %
100 %

100 %

50 %

50 %

75 %

50 %
51 %

100 %
50 %
70 %
30 %
50 %
50 %
50 %
50 %

100 %
50 %

50 %
100 %
49 %

100 %
50 %

50 %

4
коммерциялыќ тендер
аукцион коммерциялыќ тендер
коммерциялыќ тендер
коммерциялыќ тендер

коммерциялыќ тендер

коммерциялыќ тендер

коммерциялыќ тендер

коммерциялыќ тендер

аукцион
аукцион

коммерциялыќ тендер
коммерциялыќ тендер
коммерциялыќ тендер
коммерциялыќ тендер
коммерциялыќ тендер
коммерциялыќ тендер
коммерциялыќ тендер
коммерциялыќ тендер
коммерциялыќ тендер
аукцион

аукцион
аукцион
коммерциялыќ тендер
аукцион
аукцион

аукцион

 Бастапќы
баѓа, тењгемен

Сату баѓасы,
тењгемен

Ескерту
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Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы
басќармасы облыстыќ коммуналдыќ
меншік нысандарын сату жμнінен аук-
цион μткізеді.

Сауда 2015 жылѓы  14 шілдеде
саѓат 10.00-де мемлекеттік м‰лік
тізімініњ www.gosreestr.kz веб-
порталында μткізіледі.

Облыстыќ коммуналдыќ меншік
нысандарын сату Ќазаќстан Респуб-
ликасы ‡кіметініњ 2011 жылѓы 09 та-
мыздаѓы  №920 (б±дан єрі - Ереже-
лер) ќаулысымен бекітілген жекеше-
лендіру  нысандарын  сату Ережеле-
ріне сєйкес ж‰зеге асырылады.

Аукцион
Голланд єдісі
"Ќостанай облысы єкімдігініњ

білім басќармасы" ММ
1."Газ 53а" автомашинасы,  м/н 469

AN, "Лисаков техникалыќ колледжі"
КМЌК, Лисаков ќ., 6 шаѓын аудан,56
‰й (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы -1971.
Бастапќы баѓасы - 531 700 тењге.
Ењ тμменгі баѓа - 27 827 тењге.
Кепілдік жарна - 7 976 тењге.
2."Ваз 21099" автомашинасы,  м/н

Р424 АЕ, "Лисаков техникалыќ кол-
леджі" КМЌК, Лисаков ќ., 6 шаѓын
аудан,56 ‰й (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы - 1995.
Бастапќы баѓасы - 414 250 тењге.
Ењ тμменгі баѓа - 21 680 тењге.
Кепілдік жарна - 6 214 тењге.
3. "Газ 2705" автомашинасы, м/н

Р 968 СО, "Кємелетке толмаѓандар-
дыњ бейімделу орталыѓы"КММ, Ќос-
танай ќ., Майлин кμш., 81 (техника-
лыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы - 2000.
Бастапќы баѓасы - 895 350 тењге.
Ењ тμменгі баѓа - 46 858 тењге.
Кепілдік жарна - 13 431 тењге.
 "Ќостанай облысы єкімдігі

ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік
баѓдарламаларды ‰йлестіру бас-
ќармасы" ММ

4."Ваз 21093" автомашинасы, м/н
Р 792 CR,  "Арќалыќ  психоневроло-
гиялыќ интернат-‰йі", Арќалыќ ќ.,
Мєуленов  кμш., 35  (техникалыќ
б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы - 2004.
Бастапќы баѓасы - 4 542 360 тењ-

ге.
Ењ тμменгі баѓа - 67 141 тењге.
Кепілдік жарна - 68 136 тењге.
5. "Волга Газ-3110" автомашина-

сы, м/н Р 829 АО,  "Ќарабалыќ жалпы
‰лгідегі ќарттарѓа жєне м‰гедектерге
арналѓан интернат-‰йі", Ќарабалыќ
ауданы, Ќарабалыќ к., Мир кμш., 7
(техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы - 2001.
Бастапќы баѓасы - 1 040  250 тењ-

ге.
Ењ тμменгі баѓа - 28 933 тењге.
Кепілдік жарна - 15 604 тењге.
"Ќостанай облысы єкімдігініњ

денсаулыќ саќтау басќармасы"
ММ

6."Волга Газ-310290" автомашина-
сы,  м/н  980 АF10, "Жітіќара орталыќ
аудандыќ ауруханасы" КММ, Жітіќа-
ра ауданы, Жітіќара ќ., Павлов кμш.,
9 (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы -1996.
Бастапќы баѓасы - 436 490 тењге.
Ењ тμменгі баѓа - 22 844 тењге.
Кепілдік жарна - 6 548 тењге.
7. "Ваз  21099"  автомашинасы,

м/н 988АF10, "Жітіќара орталыќ аудан-
дыќ ауруханасы" КММ, Жітіќара ауда-
ны, Жітіќара ќ., Павлов кμш., 9 (тех-
никалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы -1996.
Бастапќы баѓасы - 431 880 тењге.
Ењ тμменгі баѓа - 22 603 тењге.
Кепілдік жарна - 6 479 тењге.
8. "Газ 31105-411" автомашинасы,

м/н  Р 311 СА, "Арќалыќ аймаќтыќ
туберкулезге ќарсы диспансер" КММ,
Арќалыќ ќ., Байт±рсынов кμш., 40
(техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы -2004.
Бастапќы баѓасы - 4 797 110 тењ-

ге.
Ењ тμменгі баѓа - 70 906 тењге.
Кепілдік жарна - 71 957 тењге.
9. "Ваз 21063" автомашинасы,  м/

н 166 МD,  "Мењдіќара орталыќ аудан-
дыќ ауруханасы" КММ, Мењдіќара
ауданы, Боровское с., Алтынсарин
кμш., 45 (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы -1993.
Бастапќы баѓасы - 349 290 тењге.
Ењ тμменгі баѓа - 8 744 тењге.
Кепілдік жарна - 5 240 тењге.
10. "Уаз 31512" автомашинасы,

м/н Р 321АТ,  "Мењдіќара орталыќ
аудандыќ  ауруханасы" КММ, Мењді-
ќара ауданы, Боровское с., Алтынса-
рин кμш., 45 (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы -1994.
Бастапќы баѓасы - 644 660 тењге.
Ењ тμменгі баѓа - 9 529 тењге.
Кепілдік жарна - 9 670 тењге.
11.  "Ваз  21061" автомашинасы,

м/н 493АD10,  "¦зынкμл орталыќ
аудандыќ ауруханасы" КММ, ¦зынкμл
ауданы, ¦зынкμл с., Ѓ.М‰сірепов кμш.,
42 (техникалыќ б±зылѓан).

"Ќостанай облысы бойынша Тексеру комиссиясы" мемлекеттік мекемесі
басшылыѓыныњ жеке т±лѓаларды жєне зањды т±лѓалардыњ μкілдерін

2015 жылѓы 3 тоќсанда ќабылдау кестесі

Шыѓарылѓан  жылы -1996.
Бастапќы баѓасы - 316 320 тењге.
Ењ тμменгі баѓа - 7 919 тењге.
Кепілдік жарна - 4 745 тењге.
12.  "Ваз  21070" автомашинасы,

м/н 491АD10,  "¦зынкμл орталыќ
аудандыќ ауруханасы" КММ, ¦зынкμл
ауданы, ¦зынкμл с., Ѓ.М‰сірепов кμш.,
42  (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы -2001.
Бастапќы баѓасы - 366 230 тењге.
Ењ тμменгі баѓа - 9 168 тењге.
Кепілдік жарна - 5 494 тењге.
13. "ИЖ  2715"  автомашинасы,

м/н 615 АЕ10,  "Облыстыќ ќан орта-
лыѓы" КММ, Ќостанай ќ., Быковский
кμш., 4 А (техникалыќ б±зылѓан).

Шыѓарылѓан  жылы -1995.
Бастапќы баѓасы - 3 038 620 тењ-

ге.
Ењ тμменгі баѓа - 23 869 тењге.
Кепілдік жарна - 45 580 тењге.
Назар аударыњыз! Тізілім веб-

порталыныњ μтінімді ќабылдаудан бас
тартуына ќатысушыныњ хабарланды-
руда кμрсетілген талаптарды саќта-
мауы, сондай-аќ сауданыњ μткізілетіні
туралы хабарламада кμрсетілген
кепілдік жарнаныњ сатушыныњ шоты-
на аукционныњ басталуына екі саѓат
ќалѓанѓа дейін т‰спеуі негіз болып та-
былады.

Аукционѓа ќатысу ‰шін тізілім
веб-порталында мыналарды
кμрсете отырып алдын ала тірке-
лу ќажет:

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

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

3) кепілдік жарнаны ќайтару ‰шін
екінші дењгейдегі банктіњ есеп шоты-
ныњ деректемелері;

4) байланыс мєліметтері(пошта
мекенжайы, телефон, факс, e- mail);

Жоѓарыда кμрсетілген мєліметтер
μзгерген жаѓдайда ќатысушы бір
ж±мыс к‰ні ішінде тізілім веб-порта-
лына енгізілген мєліметтерді μзгертеді.

Аукционѓа ќатысушылар аукцион-
ныњ басталуына бір саѓат ќалѓанда
ЭСЌ мен аукциондыќ нμмірді пайда-
ланып аукцион залына кіреді.

Аукционды сауданыњ голланд
єдісімен μткізу Ережелері (бастап-
ќы баѓаны тμмендете отырып)

Сауданыњ голланд єдісімен μтетін
аукционда  жарияланѓан баѓа  бойын-
ша жекешелендіру нысанын  сатып
алуѓа бірінші болып тілек білдірген
ќатысушы  жењімпаз болып табыла-
ды, ал осы жекешелендіру нысаны
бойынша аукцион μтті деп танылады
(толыѓыраќ www.gosreestr.kz)

Єрбір жекешелендіру нысаны бой-
ынша аукцион ќорытындылары аук-
цион ќорытындылары туралы элект-
рондыќ хаттамамен ресімделеді, оѓан
тізілім веб-порталында сатушы мен
жењімпаз  ЭСЌ ќолдана отырып сау-
да μткізілетін к‰ні  ќол ќояды.

Аукцион ќорытындылары туралы
хаттама аукцион ќорытындыларын
жєне жењімпаз бен сатушыныњ сату
баѓасы бойынша жекешелендіру ны-
санын сату-сатып алу келісім-шарты-
на ќол ќою міндеттемелерін тіркейтін
ќ±жат болып табылады.

Жењімпазбен сату-сатып алу
келісім-шартына аукцион μткізілген
к‰ннен бастап он к‰нтізбелік к‰ннен
аспайтын мерзімде мына мекенжай-
да ќол ќойылады: Ќостанай ќ., Єл-
Фараби д-лы, 66, 207 каб.

Аукцион жењімпазы сатушыѓа
сату-сатып алу келісім-шартына ќол
ќоярда  т‰пн±сќаларын салыстыру
‰шін ±сына отырып келесі ќ±жаттар-
дыњ кμшірмелерін не болмаса келесі
ќ±жаттардыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшірмелерін ±сынады:

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

2) зањды т±лѓалар ‰шін: зањды
т±лѓаны  мемлекеттік  тіркеу(ќайта
тіркеу)  туралы  куєлік не болмаса
аныќтама;

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

Ќ±жаттардыњ  т‰пн±сќалары  са-
лыстырѓаннан кейін бір ж±мыс саѓа-
тыныњ ішінде  ќайтарылады.

Кепілдік жарнаны алушы -  "Аќпараттыќ
- есеп орталыѓы" АЌ, БИН 050540004455;
ИИК  KZ529261501102032004, БИК
KZKОKZКХ; банктіњ атауы - "Казкоммерц-
банк" АЌ; КНП 171; Кбе 16.

Сауда ќатысушыларын тіркеу ха-
барлама жарияланѓан к‰ннен баста-
лады жєне аукционныњ басталуына
екі саѓат ќалѓанда аяќталады.

 Ќосымша аќпаратты мына теле-
фон бойынша: 575-610 жєне мына
сайт бойынша алуѓа болады:
www.oblfin.kostanay.gov.kz. Техника-
лыќ ќолдау телефоны: 501-887.

Аќпараттыќ хабарлама

Академия - "Кокше" лицензия
№ 0137378. Серия АБ.
 Осуществляет прием абитуриентов
Форма обучения: на базе колледжа и ВУЗа. Обу-

чение ведется на казахском и русском языках. Дип-
лом государственного образца РК. После коллед-
жа необходимо иметь КТ. Абитуриентам при себе не-
обходимо иметь: копия удостоверения личности, фото
3х4 - 6 штук, аттестат или диплом с приложением (ори-
гинал), мед. справку 086-У. Первоначальный взнос
20000 тенге и оплату за зачетную книжку.

 Обучение по специальностям:
Финансы,Учет и аудит, Физическая культура и спорт,

Юриспруденция, История, Казахский язык и литерату-
ра, Педагогика и психология, Педагогика и методика
начального обучения, Туризм. Срок учебы после выс-
шего 2 года, после колледжа 3 года.

Не выходя из дома,
получи высшее образование!

КОЛЛЕДЖ   " КОКШЕ" лицензия
№ 0036837. Серия АБ.

Прием на заочное отделение по собеседованию:
Правоведение, Учет и аудит. Экономика - срок уче-

бы 1 год и 10 месяцев. Физическая культура и спорт,
Безопасность жизнедеятельности и валеология, Началь-
ное образование, Дошкольное обучение и воспитание,
Землеустройство, Информационные системы, Защи-
та в чрезвычайных ситуациях, Пожарная безопасность.
- срок учебы 2 года и 10 месяцев. Лесное хозяйство,
садово - парковое и ландшафтное строительство - срок
учебы 2 года и 6 месяцев.

Справки по телефону в г. Костанай: (8.7142) 54-02-
92. 39-17-13.

Адрес приемной комиссии: г. Костанай, ул. Ка-
сымханова 114.( За нижней оптовкой центрально-
го рынка) Кабинет 410 " Академия" с 9 до 18 часов
(кроме выходных).

График приема физических лиц и представителей юридических лиц
руководством государственного учреждения  "Ревизионная комиссия

по Костанайской области"  на 3 квартал 2015 года

Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызметшілерініњ Ар-намыс кодексініњ талаптарын саќтау бойын-
ша сенім телефоны:  53-45-51

Телефон доверия по соблюдения требовании Кодекса чести государственных служащих Республики
Казахстан:53-45-51

Ќабылдауды
ж‰ргізуші т±лѓаныњ

тегі, аты-жμні
Ємірхан Біркен±лы
Асанов
Бейбіт Н±ѓан±лы
Саѓадиев
Арман Жаќсыбек±лы
Испудинов
Дмитрий Анатольевич
Костюков
Наталия Васильевна
Томилина

Ќабылдауды ж‰ргізуші
т±лѓаныњ лауазымы

Тексеру комиссиясыныњ
тμраѓасы

Тексеру комиссиясыныњ
м‰шесі

Тексеру комиссиясыныњ
м‰шесі

Тексеру комиссиясыныњ
м‰шесі

Тексеру комиссиясыныњ
м‰шесі

Ќабылдау
 к‰ні

сєрсенбі

бейсенбі

ж±ма

д‰йсенбі

сейсенбі

Мемлекеттік
органныњ

мекенжайы

Ќостанай ќ.
Єл-Фараби
дањѓ.65

Байланыс
телефоны

8 (714) 2
53-45-51

Ќабылдау
уаќыты

10.00-
12.00
10.00-
12.00
10.00-
12.00
15.00-
17.00
10.00-
12.00

№
р\с

1

2

3

4

5

Ф.И.О. лица,
проводящего прием

Асанов Амирхан
Биркенович
Сагадиев Бейбут
Нуганович
Испудинов Арман
Жаксыбекович
Костюков Дмитрий
Анатольевич
Томилина Наталия
Васильевна

Должность лица,
проводящего прием

Председатель Ревизион-
ной комиссии

Член Ревизионной
комиссии

Член Ревизионной
комиссии

Член Ревизионной
комиссии

Член Ревизионной
комиссии

Дата
приема

среда

четверг

пятница

понедель-
ник
вторник

Местонахождение
государственного

органа

г.Костанай, пр.
Аль-Фараби,
65

Контактный
телефон

8 (714) 2
53-45-51

Время
приема

10.00-
12.00
10.00-
12.00
10.00-
12.00
15.00-
17.00
10.00-
12.00

№
п/п

1

2

3

4

5

Доверенное лицо Главы крестьянского
хозяйства "АЯН" Аянов А.И. Омарбеков
Кайрат Зейнуллинович, в порядке внесу-
дебной реализации залогового имущества
объявляет о проведении торгов по прода-
же права временного долгосрочного зем-
лепользования  на делимый  земельный
участок площадью 238,4 га, кадастровый
номер 12-183-067-383, сроком аренды до
22.07.2052 года  и площадью 29,6 га с ка-
дастровым  номером 12-183-067-358 сро-
ком аренды до 29.12.2055 года располо-
женный на территории Московского сельс-
кого округа, Костанайского района, Коста-
найской области. Покупная цена вносится
наличными денежными средствами в тече-
ние 10 календарных дней после проведе-
ния торгов.

Время и место проведения торгов: 22
июля 2015 года, в  10.00 часов, по адресу:
с.Московское, Костанайского района, офис
К/Х "Аян", тел:8-714-2-51-20-60,  8-777-144-
96-95.

"АЯН" шаруа ќожалыѓыныњ басшысы
Аянов А.И. сенімді т±лѓасы Омарбеков Ќай-
рат Зейнуллинович кепілдік м‰лікті соттан
тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Ќос-
танай ауданы, Московский селолыќ округі
аумаѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын
ж‰ргізуге арналѓан μлшемі 238,4 га ка-
дастрлік нμмері 12-183-067-383, 22.07.2052
жылѓа  дейінгі  мерзімге,  бμлінетін жєне
29,6 га кадастрлік нμмірі 12-183-067-
3580,19.12.2055 жылѓа дейін жер учаскесі-
не уаќытша ±заќ мерзімге жер пайдалану
ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні ту-
ралы хабарлайды. Сатып алу баѓасы сауда
μткізілген сєттен бастап 10 к‰нтізбелік к‰н
ішінде  ќолма-ќол  аќшалай  ќаражатпен
енгізіледі.

Сауда μткізу уаќыты мен орны: 2015
жылѓы 22 шілде, саѓат 10.00, мекенжайы:
Московский ауылы, Костанай ауданы, Аян
шаруа ќожалыѓыныњ офисі, тел: 8-714-2-51-
20-60,  8-777-144-96-95.

Асќа шаќырамыз
Анамыз Ш‰кірова Алтынныњ

д‰ниеден  озѓанына 40 к‰н то-
луына байланысты аѓайын-ту-
ѓанды, дос-жаранды 27 маусым
к‰ні Єулиекμл ауданындаѓы "Бу-
меранг" мейрамханасында са-
ѓат 12.00-де болатын асќа ша-
ќырамыз.

Отбасы.

Алѓыс айтамыз
Арќалыќ ќаласыныњ т±рѓыны

болѓан асыл єкеміз Бекет Ж‰ніс±лы
кенеттен д‰ние салѓанда ауыр ќай-
ѓымызды бμліскен "Алюминќ±ры-
лыс", "Торѓай элеваторы" ЖШС-не
жєне барша аѓайын-туыс, ќ±да-
ќ±даѓи, кμрші-кμлем, жора-жолдас-
тарѓа алѓысымызды білдіреміз.

Ж‰нісовтер єулеті.

Сенімді т±лѓа кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай об-
лысы Федоров ауданы Ленин с/о аумаѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын
ж‰ргізуге арналѓан алањы 66,2 га, кадастрлік нμмірі 12-191-020-039,  жер
теліміне ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні
туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілген сєттен бастап 5
к‰нтізбелік к‰нніњ ішінде енгізіледі.     Сауда 2015 жылѓы 14 шілде саѓ 09.00-
де мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы Федоров ауданы Ленино
селосы, "Чернешук Ю.И." ШЌ офисі.

¤тінімдер  2015 жылѓы 13 шілде саѓ. 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай
ќаласы, Таран кμш., №135 ‰й, 10п. Аныќтама ‰шін тел.: 56-86-76.

Сенімді  т±лѓа  кепілдік  м‰лікті
соттан тыс μткізу тєртібімен Ќоста-
най облысы Федоров ауданы Пеш-
ков с/о аумаѓында орналасќан ша-
руа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан
алањы 132,4 га, кадастрлік нμмірі 12-
191-031-759, жер теліміне ±заќ
мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын
сату жμнінен сауда μткізілетіні тура-
лы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол
аќшамен сауда μткізілген сєттен
бастап 5 к‰нтізбелік к‰нніњ ішінде
енгізіледі. Сауда 2015 жылѓы 15
шілде саѓ 14.00-де мына мекенжай-
да болады: Федоров ауданы Пеш-
ков селосы, "Трояна" ЖШС офисі.

¤тінімдер  2015 жылѓы 14 шілде
саѓ. 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде
ќабылданады: Ќостанай облысы,
Федоров ауданы, Жаркμл с., Щорс
кμш., №3 ‰й, 2 п. Аныќтама ‰шін
тел.:22-2-23.

Сенімді т±лѓа кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай об-
лысы Федоров ауданы Федоров с/о аумаѓында орналасќан шаруа ќожалы-
ѓын ж‰ргізуге арналѓан алањы 100,4 га, кадастрлік нμмірі 12-191-035-646,
жер теліміне ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда
μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілген сєттен бастап 5
к‰нтізбелік к‰нніњ ішінде енгізіледі.     Сауда 2015 жылѓы 14 шілде саѓ 14.00-
де мына мекенжайда болады: Федоров ауданы Федоров селосы, "Кварта"
ШЌ офисі.

¤тінімдер  2015 жылѓы 13 шілде саѓ. 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай
ќаласы, Таран кμш., №135 ‰й, 10п. Аныќтама ‰шін тел.: 56-86-76.
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 Тарихын білген
±тады

Ќазаќстаннан келген ќонаќтарды Дє-
уиелбек аќсаќал к‰тіп алды. Жасы жетпіс-
тен  асќан ќария єлі тыњ. Ол кісі м±нда
Балќаштан 1977 жылы кμшіп келіпті. Моњ-
ѓолия жерінде екі жылдай т±рып, шаруа
жаѓдайына байланысты Ќосаѓашќа ке-
леді. Єуелі, єњгіме ауанын Ш‰йдіњ ќ±рылу
тарихынан бастадыќ. Дєуиелбек аќсаќал
μлкедегі μзгерістерді айта отырып, елдіњ
тарихына да тоќталды.

"Ќосаѓаш жеріне алѓаш аяќ басќан Аб-
долла деген атамыз екен. Оныњ єкесі Ќал-
деке ќазіргі Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ
Катонќараѓай ауданында μмірге келген.
XIX ѓасырдыњ отызыншы  жылдарында ол
μзініњ біраз аѓайын-туыстарымен Ќытай
жері арќылы Моњѓолияныњ Ќобда μзені
бойына ќоныс аударып, сонда біраз уаќыт
ѓ±мыр кешеді", – дейді шежірелі ќария.

Тарих параќтарын аќтарсаќ, Ќосаѓаш
ќазаќтарыныњ ќалыптасуы  туралы єр
т‰рлі  жорамалдар  бар. Монѓолиялыќ
аѓайындар ‰шін "Аќтабан ш±бырынды,
Алќакμл с±лама" іспеттес "Жалама айда-
ѓан" оќиѓасынан кейін Абаќ Керейдіњ
кейбір рулары осы Ќосаѓашќа ќоныс те-
беді.  Ќосаѓаштаѓы алѓашќы ‰йлерді 1801
жылы Бийск ќаласындаѓы орыс кμпестер
салѓан. Ќосаѓаш μњірі Батыс Моњѓолия
жєне Ќытаймен шектесетіндіктен Ресей
патшалыѓы м±нда шекара заставасын
ќ±рѓан. Жоѓарыда аталѓан Ш‰й жазыѓы
Моњѓолия мен Ќытайѓа апаратын тμте
жолдардыњ  бірі  болѓандыќтан,  орыс кμ-
пестері Ќосаѓашты сауда керуені аялдай-
тын бекет ретінде тањдап алѓан. ¤њірден
табылѓан тањбалы тастар (балбал тастар,
т‰йе кμші), ескі обалар, ањыз єњгімелер
ќазаќтардыњ жергілікті халыќ екенін мењ-
зейді. Т‰ркі-саќтардыњ ж‰здеген обалары
саќталѓан атаќты ‡кек даласы ХХ ѓасыр-
дыњ екінші жартысына дейін Шыѓыс Ќазаќ-
стан облысына ќараѓаны мєлім. Біраќ,
кењес дєуірінде т‰рлі себептермен Ќоса-
ѓаш Ресейдіњ ќ±рамына μтіп кеткен. Ењ
μкініштісі, осыдан бастап, Ќазаќстанныњ
солт‰стік шыѓысындаѓы тау т±рпатты, та-
биѓаты кμркем, шμбі ш‰йгін, жайылымы
жаќсы Ш‰й жєне ‡кμк жазыѓы жат ж±рттыќ-
тардыњ ќолына кμшті.

 Ќосаѓаш ќазаќтары да жиырмасыншы
жылдардаѓы аќ пен ќызылдыњ арасын-
даѓы ќанды ќырѓынды, отызыншы жыл-
дардаѓы бай-манаптыњ м‰лкін тєркілеу
кезіндегі ќудалауды, ±лт зиялыларын
ќынадай ќырѓан зобалањды жєне ¦лы
Отан соѓысы кезіндегі ауыр к‰ндерді ба-
сынан кешірді.

Марал
шаруашылыѓы –

негізгі кєсіп

Дєуиелбек аќсаќалдыњ Моњѓолия-
дан осы жерге келуініњ сыры марал ша-

руашылыѓымен айналысуда жатса ке-
рек. Ќосаѓаш – Ресейдегі марал μсіретін
ірі аудан. Нарыќ табалдырыќтан аттаѓан
кездерде марал μсірушілер даѓдарыс
жаѓдайында ќалды. К‰нкμріс нашарла-
ѓан соњ кμптеген марал сатылымѓа т‰сті,
к‰рт азайды. Дегенмен, соњѓы екі-‰ш жыл-
дан бері марал мен тењбіл б±ѓыныњ т±ќы-
мын асылдандыру, олардыњ санын арт-
тыруда кμптеген игі шаралар ж‰зеге асы-
рылып жатыр.

Айта кетерлігі, біздіњ елімізде де ма-
рал шаруашылыѓы ќолѓа алынѓандыѓы
мєлім. Тєуелсіздіктіњ жиырма жылдыѓы
ќарсањында Ќатонќараѓай ауданы ма-
рал жєне б±ѓы шаруашылыѓын дамытуѓа
байланысты халыќаралыќ жиын μткізді.
Осы іс-шарада Ресейдіњ Ќосаѓаш ауда-
нымен "Ќатонќараѓай-Ќосаѓаш ауданда-
рыныњ табиѓи ресурстарын саќтау"
жμнінде меморандумѓа ќол ќойылды.
Марал шаруашылыѓындаѓы білері кμп
ќандастарымыздыњ тєжірибемен бμлісіп
ж‰ргендігі ќуантарлыќ жаѓдай.

Дєст‰рді дєріптеп,
μнерді баѓалаѓан

μлке

Ќосаѓаш ќазаќтары небір ќиын тари-
хи  кезењдерді  басынан μткізсе де хал-
ќыныњ шамамен тоќсан пайызы ана
тілінде таза сμйлейді. Ќазаќстаннан тыс
ќазаќтардыњ ішінде бірінші болып μз эн-
циклопедиясын шыѓарды. Ауданда "Ми-
рас" ќазаќ мєдениет орталыѓы ж±мыс
істейді. Алтай ќазаќтары м±ражайында
батыр бабаларымызѓа арналѓан жеке
бμлме бар. Онда Ќаракерей Ќабанбай-
дан бастап, Кењес Одаѓыныњ батыры
Жєнібек  Елеусізовке дейінгі баћад‰р
батырларымыздыњ тарихы жазылып
ќойылѓан. Сонымен бірге, ±лттыќ-мєде-
ни орталыќтыњ "Керуен" жєне "Мирас"
секілді ансамблі ж±мыс істейді.
Спортќа, оныњ ішінде ±лттыќ спорт
т‰ріне де ерекше кμњіл бμлген. ¦лыс-
тыњ ±лы к‰ні – Ќосаѓаштыњ ењ ќасиетті
мерекесі. Осы к‰ні ќазаќ к‰ресі, арќан
тартыс, тењге алу ойналады. Ќазаќы
дєст‰рлер саќталып, ±лттыќ μнер наси-
хатталады.

Ќосаѓаш ќазаќтарыныњ кμшпенді
елдіњ ±рпаѓы екенін єрбір ‰йге бас
с±ќќан сайын кμз жеткізесіз. ‡йлері
аѓаштан салынѓанымен, іші т±скиіз, сыр-
маќ, ќ±раќ кμрпе, ќазаќы оюмен μрнек-
телген жастыќтар мен кесте-орамал,
ќоржын, кебежемен кμмкерілген.

Ќосаѓашта ауылдар мен μзен-
кμлдердіњ атауы таза ќазаќ тілінде.
Кіндіктас, Єрі аќќан, Бері аќќан μзен-
дері, Ш‰й даласы, М±зтау шыњы
б‰гіндер єлемге єйгіленіп ‰лгерді. Таѓы
ќосарымыз, μњірде егін жаќсы дамыѓан.
Тары, с±лы, бидай μсіріледі.

Ќосаѓаш ауданыныњ єкімі Єуелхан
Жатќамбаевтыњ бастамасымен  Жања-
уыл, Тμбелер, Ташанты ауылдарында
жањадан мешіттер бой кμтерген. Ш‰й
ќазаќтары Ислам дінін μздері ѓана берік
±станып ќоймай, μзге ±лттарѓа да ‰лгі
болып келеді. Єуелхан аѓамыз μзі бас
болып ±йымдастырып, т±њѓыш рет Ре-
сей ќазаќтарыныњ бірінші ќ±рылтайын
μткізген болатын. Кейін б±л ‰рдіс к‰ні
б‰гінге дейін ‰зілген жоќ. Єуелхан Жєзи-
т±лын б‰гінде тєжірибелі басшы ретін-
де республика халќы, басшылары
ќ±рмет т±тады. Ол Ресей мемлекетіне
белгілі ќайраткер т±лѓа ретінде т‰рлі ма-
рапаттарѓа ие болѓан.

Ауданда "Ш‰й н±ры" деген ќазаќша
газет шыѓады. Онда жергілікті аќын-жа-
зушылардыњ туындылары мен маќала-
лары жарыќ кμріп т±рады. Сондай-аќ
Ќазаќстанда болѓан аса ірі оќиѓалар,
жалпы ќазаќќа ќажетті жањалыќтар га-
зеттіњ тμріне орналастырылады.

Ќостанай - Алтай μлкесі (Ресей) -
Ќостанай.

 АЛЫСТАЃЫ  АЃАЙЫН

Алтай аймаѓындаѓы Ќосаѓаш ауданы ежелден
ќазаќтардыњ мекені саналады. Шет елдерде алты
миллионѓа жуыќ ќандастарымыз бар десек, олардыњ бір
миллионнан астамы Ресейде т±рады екен. Ќосаѓаштыќтар
Ш‰й ќазаќтары деген атпен де танымал. Олай дейтін себебі,
т‰ркілердіњ тμрі аталып кеткен Ш‰й даласы М±зтаумен
жалѓасып жатыр. Ал Ќосаѓаш - М±зтау етегіндегі елді мекен.
Ол Таулы Алтай ќаласынан  оњт‰стік-шыѓысќа ќарай 530
шаќырым ќашыќтыќта орналасќан.

Жаќында осы Ќосаѓашќа біздіњ де жолымыз т‰сті.
Жергілікті халыќ Ќазаќ елінен барѓан ќандастарын ќ±шаќ
жая ќарсы алып, бауырына басты. Екі елдіњ μкілдері
ш±рќырасып табысты. Ќалай дегенмен, ќаны бір ќазаќ
емеспіз бе?!

Ќасќырбай
             ЌОЙШЫМАНОВ
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БАЛДӘУРЕН

Махаббат 
 БЕКБАЙ

Таңертеңгі түгендеу. Генерал 
С.Бәкіров атындағы жазғы лагерьдің  
демалушылары – Қостанай облыстық 
балалар үйінің тәрбиеленушілері сап 

түзеп тұр. Олар бүгін футболшы құр-
быларына қошемет көрсетуде. Жақын-
да Алматы қаласында  балалар үйінің 
тәрбиеленушілері арасындағы футбол-
дан республикалық турнир өткен еді. 
Тобыл өңірінің жас футболшылары  
5-ші орынды еншілеп қайтты.  Қоста-
найдың намысын қорғаған команда-
ның капитаны – Серік Көкенов. Жас 
жеткіншек алты жастан бері осында 
тәрбиеленуде. Төрт ағайынды баланың 
ата-анасы ішімдікке салынып кеткен. 

Ал, басқа туыстарының бұл балаларға 
қарағысы жоқ. 12 жасар Серік Алматы 
қаласындағы сапарынан ерекше әсер 
алып қайтыпты. 

– Серікпен тағдырлас мұнда 130-дан 
астам бала демалып жатыр. Ал, 20 
балғын туыс-туғандарымен бірге жазғы 

демалысын өткізбек. Биылдан 
бастап осындай жаңашыл-
дық енгізілген. Төрт жақты 
келісім-шарт жасасу, тұрмыс-
тық жағдайдың оңды болуы  
туыстарға қойылатын басты 
талап, – дейді Қостанай облыс-
тық балалар үйі директорының 
орынбасары Күләш Хасанова. 

Жазғы демалысқа ертерек-
тен дайын далған тәрбиешілер 
балғындардың әр күндерінің 
ерекше өтуіне арнайы жоспар 
дайындаған. Онда жас ерек-

шеліктері мен олардың тілектері 
ескерілген. Сөйтіп, жетімдер және 
ата-ана қамқорлығынсыз қалған 
жасөспірімдер табиғат аясында асыр 
салып ойнап қана қоймай, мектептегі 
білімдерін одан әрі ұштамақ. Тәрбие 
сабақтарында Қазақ хандығының 550 
жылдығы, Қазақстан халқы Ассам-
блеясының 20 жылдығы және де Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығы тақырыптары 
назардан тыс қалған емес.

Спорттық жарыстармен қоса, осын-

дағы медбикелер мен биолог маман-
дармен балалар емдік шөптерді тереді. 
Одан асқазанға емдік әсер ететін шай 
әзірлеп, пайдаланады. Суда малтып, 

Балалық шақтың  
қызығы не?

дене шынықтыру үшін де мүмкіндік 
туды. Аталмыш лагерьде биыл қауыз 
іске қосылды. Балалардың салауатты 
өмір салтын қалыптастыруына барлық 
жағдай жасалды десек, артық айтқан-
дық емес.

Жалпы, Тобыл өңіріндегі тағдыр 
тауқыметіне ұшыраған балалар «Ме-
рей», «Лесная сказка», «Алтын гүл» 
лагерьлерінде жазғы демалыстарын 
өткізетін болады. Сонымен қатар, рес-
публикалық «Балдәурен» лагерінде 
Рудный қаласындағы балалар үйінің 
15 тәрбиеленушісі тынығып келмек. 

Облыс бойынша 9 мемлекеттік және 
5 жекеменшік лагерь бар. Балғындарын 
табиғат аясында демалуға жіберем деу-
шілерге таңдау кең. Тұрмысы төмен, 
көп балалы  отбасыдан шыққан және 
ата-ана қамқорлығынсыз қалған бала-
лар, сондай-ақ жетімдер  лагерлерде те-
гін демалады. Оқуда озат немесе спорт-
тық жарыс тарға қатысатын балғындар 
республикалық «Балдәурен» лагеріне 
жолдама алады. Сонымен қоса, қала-

ларда 71 қосымша білім беру 
ұйымдары бар. Бұл – аула 
клубтары мен оқушылар ор-
талықтары. Мұнда да жас 
жеткіншектердің жазғы дема-
лысты әсерлі өткізуге барлық 
жағдай жасалған. Әулие көл, 
Науырзым, Меңдіқара ау-
дандарында күркедегі лагерь 
ұйымдастырылған. Экология 
мен биологияға жаны жақын 
оқушылар орманға шығып, 
табиғат сырын зерттеумен 
айналысады. 

Қостанай облыстық 
әкімдігінің білім беру 
басқармасының бөлім бас-
шысы Светлана Морозенко 
қиын балаларды баса на-
зарда ұстау қолға алынды 
дейді. Бүгінгі күні,  облыс 
бойынша, тәртібі нашар 
1672 кәмелеттік жасқа жет-
пегендер тіркеуге алынған. 
Мектептерде әрбір балаға 
тәлімгер, мұғалімдер бекітіл-
ген. Олар жасөспірімнің 
жазғы демалысын қайда, 
қалай өткізіп жатқанын 

бақылауда ұстайды. 

Суреттерді түсірген Бағдат 
Ахметбеков.

ФОТОРЕ
ПОРТАЖ

Облысымыздағы  «Алтынгүл» 
балалардың  жазғы сауықтыру 
лагерінде оқушылар мен колледж 
шәкірттері арасында турист- 
экологтардың  слеті өтті.  Облыс  
қалалары мен аудандарынан 
12 құрама команда қатысты. 
Сарыкөл ауданының намысын 
Арман Шәймерденов жетек-
шілік етуімен Тимирязев орта 
мектебінің оқушылары қорғады. 
Жарыс туристік бағдарлама, бай-
қау бағдарламасы және эколог-
тар байқауынан тұрды. Туристік 

бағдарламада  біздің балалары-
мызға тең келер ешкім болма-
ды, олар өздерінің  қарсыласта-
рын  үлкен басымдықпен артта 
қалдыр ды. Екінші  кезең фото-
есептеме, экспресс-газет, капи-
тандар, бивуактар, туристік ән 
және аспаздар байқауынан тұр-
ды. Аспаздар байқауында  Аль-
бина Лавринович пен Ақжол Сұл-
танхамитов II-ші орынды иеленді. 
Жалпыкомандалық  есепте  I-ші 
орынды Жітіқара ауданының «Го-
ризонт», II-ші орынды Сарыкөл 

ауданының  «ТСШ», III-ші орын-
ды Қостанай қаласының  «Сол-
нышко» командасы жеңіп алды. 
Команданың жаттықтырушысы  
А.Шәймерденов команданың 
сапалы дайындығы мен облыс-
та  балалар мен жасөспірімдер 
туризмінің дамуына үлкен үлес 
қосқандығы үшін облыстық білім 
беру басқармасының мақтау 
қағазымен марапатталды. 

Д. МАХМУТОВА.
Тимирязев ауылы,
Сарыкөл ауданы.

Жеңіспен оралды


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

