
№ 19 (18381)19 аќпан  2016  ж.                     ж±ма

Жаѓдайѓа бєрі де жауапты

Облыста μнеркєсіп μндірісініњ
кμлемі едєуір кеміген. Ќањтар ай-
ындаѓы экономикалыќ ќорытын-
дылар кμптеген кєсіпорындарда
μткен жылѓы кμрсеткіштердіњ
азайып кеткенін кμрсетеді.

Дегенмен, жыл соњына ќарай
μнім кμлемі μсуі м‰мкін. Егер сан-
дарды сμйлетер болсаќ, 2015
жылы μнеркєсіптіњ жан басына
шаќќандаѓы индекс кμлемі 81,9%-
ке тμмендесе, ‰стіміздегі жылдыњ
алѓашќы айында б±л кμрсеткіш
80%-тен єрі асќан жоќ. Тау-кен
секторындаѓы жан басына шыќ-
ќандаѓы индекс кμлемі 70%-ке
азайыпты, ал 2016 жылдыњ
ќањтарындаѓы нєтиже 63%-ке
жетпейді.

– Мєселен, ССК¤Б-тегі μнді-
рістік жоспар μткен жылѓымен са-
лыстырѓанда едєуір кеміген.
Жентектер μндірісі 63%-ке, темір
кенініњ концентраттары 14%-ке
тμмендеді, – дейді облыс єкімініњ
орынбасары Сергей Карплюк.
"Арселор Миттал Теміртау" ком-
паниясына жμнелтілуге тиіс
темір кенініњ шикізаты да барын-
ша кеміді. Лисаковтаѓы "¤ркен"
ЖШС-індегі мєселе де шиелені-
се т‰сті. Ќањтар айынан  кєсіп-

токμлік шыѓару 2 есеге артыпты.
"Ќарасу ет" ЖШС ет μндірісі 40%-
ке μскен. "Баян с±лу" μз μнімдерін
9%-ке, ал   рудныйлыќ "Казогне-
упор"  кєсіпорыны 11%-ке жет-
кізді.

Сергей Карплюктіњ сμзіне ќара-
ѓанда, облыстаѓы ірі кєсіпорын-
дардыњ жетекшілерімен болѓан
кездесуде т‰рлі мєселелермен
ќатар  2016 жылѓа белгілі бір дењ-
гейде болжамдар жасалыпты.
‡стіміздегі жылы "ССК¤Б" АЌ,
"ЕвразКаспианСталь" ЖШС, "БК
строй" ЖШС  былтырѓы межеден
ауытќымауды жоспарлап отыр-
ѓан кμрінеді. "¤ркен", "Баян с±лу"
серіктестіктері де μнім кμлемін
он-он бес процентке ±лѓайтуды
кμздейді.

Жергілікті атќарушы билік
кєсіпкерлер Палатасымен бір-
лесіп кєсіпорындарды ќолдауѓа
баѓытталѓан шараларѓа ±йытќы
болмаќ. Б±л т±рѓыда наќты, жеке-
жеке ±сыныстар ќажет. Облыс
єкімі Архимед М±хамбетов ќор-
даланѓан мєселелер бойынша
кєсіпорын жетекшілерін ќабыл-
дауѓа єзір екендігін мєлімдеді.
"Жаѓдайѓа бєріміз де жауапты-
мыз, – деді μњір басшысы, – сон-
дыќтан демалыссыз, т‰н ауѓанша
ж±мыс істеуге дайынмын".

орын ќозѓалыссыз отыр. Ќойма-
лар 100%-ке толыќ.

Жылдыњ алѓашќы айында
жμнелтілуге тиіс 75 мын.тонна
тауардыњ орнына тек 50 мыњ.
тонна ѓана ж‰к тиелген. Осындай
себептерге байланысты кєсіп-
орын шілде, ќазан, ќараша ай-
ларында  μнім μндірмейді. "Вар-
варинское" АЌ-ында ќањтарда
мыс кені μткен жылѓымен салыс-
тырѓанда 50%-ке кем алынѓан. Ал
Доре ќ±ймасы 31%-ке аз.

"ЕвразКаспианСталь" ЖШС-і
ќањтар айына ештење жоспар-
лап отырѓан жоќ. Тек, Красноок-
тябрь боксит кенішінде μткен
жылѓы кμрсеткіш дењгейі саќтал-
ѓан. "Ќостанай минералдары" АЌ-
ында μндіріс кμлемі 5%-ке ±лѓай-
тылды.

¤неркєсіп саласыныњ μнім
μњдеуші секторындаѓы жаѓдай да
алањдатады. Мєселен,  "Ќарасу
ет"  ш±жыќ μндірісін  40%-ке,
"Фирма "Арасан" ЖШС-і  – сыра-
ны  35%-ке, "ДЕП"  ЖШС-і с‰т
μндірісін  30%-ке,  "БК строй"
ЖШС-і  темір-бетон μнімдерін
28%-ке, "Дон Мар" ЖШС-і  десте-
легіш шыѓаруды  41%-ке азайт-
ќаны аныќталды. Алайда, даѓда-
рысќа ќарамастан оњ нєтиже-
лерге де ќол жетті. Облыста ав-
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Айбек
        КЄДІР¦ЛЫ

Ѓарыш ілімі – ќазіргі ѓылым кμшініњ басында т±р. Ќазаќ-
стан тарихында алтын єріппен тањбаланатын оќиѓаныњ бірі

4-бет

Халыќ ќаЋарманы – ЌОСТАНАЙДА
– ±шќыш-ѓарышкер Айдын Айымбетовтыњ ѓарышќа жаса-
ѓан ѓылыми сапары. Ал, Халыќ ќаЋарманыныњ Ќостанайѓа
келудегі негізгі маќсаты – жас ±рпаќпен кездесу, олармен ой
бμлісу, пікір алмасу.

ЌОШ  КЕЛДІЊІЗ!

Ќасќырбай
              ЌОЙШЫМАНОВ

СУРЕТТЕ: ±шќыш-ѓарышкер, Ќазаќстаннныњ
Халыќ Ќаћарманы Айдын Айымбетовты облыс
єкімі А. М±хамбетов ќабылдады.

Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.
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Тобыл μзені арќылы μтетін
кμпір жыл соњына дейін

жμнделіп бітеді

Облыс орталыѓы мен Затобол кентін жалѓайтын кμпір
жыл соњына дейін пайдалануѓа беріледі.

– Тобыл μзені арќылы μтетін кμпірдіњ жμндеу ж±мы-
сы – к‰н тєртібіндегі к‰рделі мєселе. Ќостанай ќаласы-
ныњ Таран кμшесімен Тобыл μзені арќылы μтетін кμпір
тμрт жолаќты болып жμнделіп жатыр. Б±л – ќаламызды
басќа μњірлермен жалѓайтын кμпір. Жμндеу ж±мыста-
рына 3,2 млрд. тењге бμлінді. Жыл соњына дейін кμпірді
пайдалануѓа береміз. Б±л – стратегиялыќ нысан, – деді
єкім.

Єкімніњ айтуынша, Ќостанай облысындаѓы жолдар –
республика бойынша ењ ±зын жолдардыњ бірі. Облыс
аумаѓындаѓы жолдардыњ ±зындыѓы – 9,5 мыњ шаќырым.
Осы жолдардыњ 85 пайызы – жергілікті мањызда.

Ќ±с фабрикасы мен
картон-ќаѓаз кешенініњ

ж±мысы ќайта жанданбаќ

Брифинг аясында облыс єкімі биыл Ќостанайдаѓы
"Комсомол ќ±с фабрикасы" АЌ мен "Лисаков картон-
ќаѓаз кешені" ЖШС-ныњ ж±мысы ќайта жанданатынын
айтты.

– Индустрияландыру картасыныњ екінші бесжылды-
ѓына 16 инвестициялыќ жоба енді. Инвестициялардыњ
жалпы кμлемі 322 млрд. тењге, осы жобаларды ж‰зеге
асыру арќылы 3,2 мыњ ж±мыс орны ашылады. 2015 жылы
μњірімізде 4 кєсіпорын пайдалануѓа берілді, осылайша
126 жања ж±мыс орны ќ±рылды. Биыл жалпы сомасы 23
млрд. тењге болатын 11 инвестициялыќ жоба ж‰зеге
асырылмаќ, сол арќылы 500 ж±мыс орнын ашамыз деп
жоспарлап отырмыз. Сонымен ќатар, ‡й ќ±рылыс ком-
бинатына жалѓасатын теміржолдыњ ќ±рылысы басталды.
Б±л теміржол еліміздіњ басќа μњірлеріне материал мен
дайын заттарды жеткізуге кететін шыѓынды азайтады, –
деді μњір басшысы.

Єкімніњ хабарлауынша, ‡демелі индустриялыќ-ин-
новациялыќ даму баѓдарламасыныњ бірінші бесжылды-
ѓынан екі проблемалы жобаѓа да инвесторлар табыл-
ѓан.

– Биыл "Комсомол ќ±с фабрикасы" АЌ мен "Лисаков
картон-ќаѓаз кешені" ЖШС-ныњ ж±мысын ќайта жан-
дандыру кμзделіп отыр. Комсомол ќ±с фабрикасына
"Ќазагрофинанс" АЌ-мен уаѓдаластыќќа ќол жеткіздік.
Ал, картон-ќаѓаз кешеніне келген жања инвестор ќ±рыл-
ѓыларды жμндеп жатыр. Жылу ж‰йесі де жμндеуден μтеді,
– деп хабарлады єкім.

Облыс єкімі Архимед М±хамбетов
Астана ќаласында есеп берді

Жандос
      Ж‡СІПБЕК

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ

16 аќпан к‰ні Ќостанай
облысыныњ єкімі Архимед
М±хамбетов Астана ќаласында
республикалыќ жєне
халыќаралыќ БАЌ μкілдері
алдында Тобыл  μњірініњ
єлеуметтік-экономикалыќ
дамуы туралы есеп берді. Б±л
Орталыќ коммуникациялар
ќызметініњ брифингі аясында
облыс басшысына тілшілер
тарапынан 25 с±раќ ќойылды.
Єсіресе, облыстыњ алдаѓы
уаќытќа ќ±рып отырѓан
мањызды жоспарлары
турасында с±хбат μрбіді.

Облыс Ресейге зауыттан
шыќќан "Daily" кμліктерін

сатады

Б±л ±тќыр жоба Ќостанай облысыныњ экономикалыќ
єлеуетін арттыра т‰седі деп к‰тіледі. "СарыарќаАвто-
Пром" ЖШС мен "IVECO Russia" компаниялары ара-
сында ќол ќойылатын экспорт туралы келісім аясында,
облыс  Ресейге  "Daily"  кμлігініњ алѓашќы партиясын
жеткізеді.

– 2015 жылдыњ тамыз айында "СарыарќаАвтоПром"
ЖШС мен Ќытайдыњ СhinaMachinerycompany жєне JAC
Motors компаниялары арасында стратегиялыќ серіктестік
жєне ±лттыќ ќазаќстандыќ автокμлік брендін дамыту
бойынша келісім жасалѓан. Осы келісім аясында "Са-
рыарќаАвтоПром" кєсіпорны JAC Motors компаниясы-
мен JAC автомобильдерін шыѓару бойынша жобаны
ж‰зеге асыруды жоспарлап отыр. Б‰гінде 5 млн. АЌШ
доллары кμлемінде инвестиция тартылып, бірінші партия
шыѓарылды. Жалпы, 40 млн. АЌШ долларына дейін ин-
вестиция салу кμзделген. Технологиялыќ ќондырѓылар
2016 жылдыњ маусым-шілде айларында жеткізіліп, мон-
таждалады. Биылѓы жылы 2 мыњнан астам автокμлік шы-
ѓарылады, – деді А.М±хамбетов.

Облыс єкімініњ айтуынша, аќпан айыныњ соњында
СhinaMachinerycompany компаниясы делегациясыныњ
Ќостанайѓа сапары жоспарланѓан. Сапар аясында ин-
дустриялыќ аймаќ ќ±рылысыныњ мерзімі бойынша шешім
шыѓарылып, СhinaMachinerycompany, облыс єкімдігі мен
"СарыарќаАвтоПром" ЖШС арасында ‰ш жаќты ќ±жат-
ќа ќол ќойылмаќ.

– Ал, "СарыарќаАвтоПром" ЖШС мен IVECO Russia
арасында ќол ќойылатын экспорт туралы келісім аясын-
да Ќостанай облысы Ресейге "Daily" маркалы кμліктердіњ
ілкі партиясын жеткізеді, – деп хабарлады єкім.

Арќалыќ ќаласында
кμмір ќабылдайтын орталыќ

салынады

Облыс басшылыѓыныњ б±ндай жоспар ќ±руына се-
беп болып отырѓан жаѓдай – ќыс мезгілінде алыстан
кμмір тасып, жолда ќалатын т±рѓындардыњ мєселесі екен.

– Биыл ќыс ќиын μтіп жатыр. Ќардыњ кμлемі былтыр-
ѓымен салыстырѓанда екі жарым есе, кейбір облыстар-
да тіпті ‰ш есе кμп жауды. Ќыс бойы облыста республи-
калыќ жєне жергілікті мањыздаѓы жолдар 15 рет  жа-
былды.  Ќ±тќару ж±мыстарына екі ж‰зден астам техни-
каны ж±мылдырдыќ. Ќыс бойы ‰ш ж‰зден астам жењіл
автокμлікті, 650 адамды ќ±тќарып алдыќ, – деген єкім
енді облыс кμктемге дайындалып жатќанын жеткізді.

Ал, "Ішкі істер министрінініњ бірінші орынбасары
В.Божконыњ "ќыста ескертуге ќарамай жолѓа шыќќан
адамдарѓа айыпп±л салу керек" деген ±сынысы д±рыс

па?" деген с±раќќа єкім: "Ќыста р±ќсатсыз
жолѓа шыќќан адамдарѓа айыпп±л салу тура-
лы Ішкі істер министрлігініњ шарасы д±рыс
деп ойлаймын. Мысалы, Торѓай μњірінде
т±рѓындар мен жеке кєсіпкерлер к‰н райы-
ныњ ќиындыѓына, тμтенше жаѓдайлар депар-
таментініњ ескертуіне ќарамай μздері кμмір
тасуѓа шыѓады. Кμмірді к‰з кезінде тасу ке-
рек еді. Біраќ, ќыста кμмір тасуѓа шыѓып, жол-
да ќалѓан біраз оќиѓа тіркелді. Сол кезде
тіпті єуе техникаларын ж±мылдырып, адамдар-
ды ќ±тќардыќ. Б±ныњ барлыѓы – бюджетке келіп
жатќан шыѓын. Біраќ, осындай жаѓдайларѓа
жол бермеу ‰шін μзіміз тиісті шараларды ќолѓа
аламыз. Мысалы, Арќалыќ ќаласында кμмір
ќабылдайтын орталыќ салуды жоспарлап отыр-
мыз. Яѓни, сол орталыќќа кμмір тасып бер-
сек, кєсіпкерлер мен жеке т±лѓалар бейбе-
рекет жолѓа шыѓа бермей, сол орталыќтан
тасып алар еді", – деп жауап берді.

Биыл бюджетті
оњтайландыру аясында

мєдени шаралар
ќысќарады

Ќостанай облысы 2015 жылы бюджетті оњтайланды-
ру шараларыныњ аясында 4,5 млрд. тењгені ќысќарт-
ќан. Ал,  2016 жылы осы оњтайландыру аясында облыс
мєдени жєне ресми шараларды ќысќартпаќ.

– 2015 жылды Ќостанай облысы жаќсы кμрсеткіш-
термен аяќтады. Соныњ ішінде, республикалыќ жєне
жергілікті бюджет бойынша барлыќ межелерді орында-
дыќ. Жалпы, жылдыњ соњында облыс 4,5 млрд. тењге
ќаржыны ќысќартты. Яѓни, облысымызда оњтайландыру
ж±мыстары ж‰ргізілді. Біраќ, облысымыздыњ кейбір ќала-
ларында, мысалы, Рудный, Ќостанай ќаласында ќиын-
дыќтар болды. Дегенмен, ењ басты мєселе – єлеуметтік
тμлемдер тμленіп отырды, – деді А.М±хамбетов. М±ндаѓы
облыс басшылыѓыныњ басты маќсаты – халыќты єлеу-
меттік тμлемдермен ќамтамасыз ету.

– 2016 жылды да оњтайландырудан бастап отырмыз.
Кμптеген шыѓындарды ќысќартып жатырмыз. Соныњ
ішінде, мєдениет саласындаѓы шараларды, ресми ша-
раларды ќысќартып жатырмыз. Биыл облыстыќ бюджетте
ќиындыќтар болады, єсіресе, салыќ саласын ныѓайтуы-
мыз керек. Кμптеген резервтерді аныќтап отырмыз.
Мысалы, μткен жылы жарнама орналастыру бойынша
біз шаѓын жєне орта бизнесте біраз зањ б±зушылыќты
аныќтадыќ. Жер мєселесі бойынша да проблемалар
бар. Жерлерді μзініњ тиісті маќсатына пайдаланбай
жатќан кєсіпкерлерді де єшкереледік. Б±л баѓытта да
айыпп±лдар саламыз, – деді ол μз сμзінде.

А.М±хамбетов облыс ќ±рылымында, жол полициясы
мен єділет басќармасыныњ арасындаѓы ќарым-ќатынас-
ты ныѓайтуѓа кμњіл бμлініп жатќанын атап μтті. Ол б±л
салалардыњ басшылыѓына тапсырма бергендігін, 2016
жылдыњ ќорытындысы бойынша, берілген тапсырмалар-
ды орындап, єлеуметтік тμлемдерді уаќытында μтеуді
маќсат етіп отырѓандыѓын айтты.

¦лт-азаттыќ кμтерілістіњ
100 жылдыѓына орай

А.Имановтыњ м±ражайы мен
ескерткіші жμнделеді

М±ражайды ќайта жμндеу ‰шін облыс бюджетінен 12
млн. тењге ќаржы бμлінген. "2016 жылы ±лт-азаттыќ кμте-
ріліске 100 жыл толады. Б±л мањызды оќиѓа. Осыѓан
орай арнайы іс-шараларымызды бекіттік. Ењ басты маќ-
сат – ж‰з-ж‰зден киіз ‰й тігіп, тойлау емес, оќиѓаѓа мєн
беру, жастарѓа рухани тєрбие беру. Елбасыныњ тікелей
тапсырмасы бар. Осы баѓыттаѓы ж±мыстарды кμп ќаржы
шыѓармай  атќарамыз", – дейді  єкім.  Мєлімдеуінше,
Аманкелді Иманов атындаѓы орта мектеп келесі жылы
"Жол картасы – 2020" баѓдарламасына еніп, жμнделеді.
Ал, Аманкелді  Иманов атындаѓы мемориалдыќ музей
12 млн. тењге ќаржыѓа жањѓыртылады. Тиісінше, Аман-
келді Имановтыњ ескерткіші де кμріктендіріледі.
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Жұматай 
 КӘКІМЖАНОВ

АҚШ-тың экономикалық 
шектеуінен шыққан Иран 
әлемнің алпауыт елдерін 
мұнайымен жарылқап тас-
тады. Нәтижесінде, батыс 
елдеріндегі жағар май 
бағасы бір сәтте арзандап 
шыға келді. Көпшіліктің қол-
данысына ие бензин мар-
касы теңгеге шаққанда 90 
теңгеге дейін төмендеп, мұнайға 
тәуелсіз мемлекет тұрғындарын 
тағы бір қуантты. 

Экономикалық бұғаудан 
құтылып, қара алтын саудасына 
қосылған ірі өндіруші – үкіметтік 
табысын қара алтынмен түген-
деп отырғандарды тығырыққа 
тірегені жасырын емес. Дей 
тұрғанмен, Ресейдің бастама-
сымен қолға алынған ОПЕК-тің 
(мұнай экспорттаушы елдер ұй-
ымы) келісімі мұнай бағасының 
тұрақтануына септігін тигізді. 
Қазіргі уақытта, қара алтынның 
бір бареллі 31 АҚШ долларынан 
саудаға шығарылуда. Маман-
дардың пайымдау ынша, келісім 
күшін жоймаса, жыл соңына дейін 
қара алтын бағасы 50 АҚШ дол-
ларына дейін көтерілуі ықтимал. 

Бюджетін жерасты шикіза-
тынан түскен табыспен бүтіндеп 
отырған елдер үшін, мұнай баға-
сының төмендеуі – ауыр соққы.  
Өкінішке қарай, қазақ елі де сол 
елдердің қатарында. Әзірге, төл 
теңгеміздің өзі  мұнай бағамына 
тікелей байланысты болып отыр. 
Мұнай бағасы төмендеген сай-
ын, сыртқы фактордың әсерімен, 
ішкі өніміміздің бағасы көтерілуі 
мүмкін. Қанша жерден, мұнайдың 
үстінде отырмыз дегенімізбен, 
бензин де құны көтерілуі ықтимал 
тауарлар қатарында. 

Бұл тек Қазақстанға ғана 
тән құбылыс емес. Көрші ел-
дерде де дәл осындай жағдай 
қалыптасқан. Барлық жағынан 
да бір-бірімен біте байланысқан 

Кедендік Одақ елдері де мұнай 
бағасының тұрақсыздануынан 
қиындық кешіп отыр. Ал, АҚШ-
та керісінше, мұнай бағасының 
төмендеуінен жанар-жағар май-
дың құны арзандады. Мәселен, 
Мичиган штатында бензин 0,8 
АҚШ долларынан сатылып жа-
тыр. Қалған аймақтарда бір дол-
лардың аржақ-бержағында.  Дәл 
осындай жағдай Біріккен Араб 
Әмірліктерінде де  байқала-
ды. Мұндағы мұнай өнімдерінің 
бағасы ауыз судан төмен баға-
мен сатылуда. Жыл басынан бері 
мұнайлы өлкедегі өнім – 40 пай-
ызға төмендепті. Мұның есесіне, 
азық-түлік құны 3 есеге, ауыз су 5 
есеге қымбаттапты. Сәйкесінше, 
тіршілік нәрі – бензиннен қымбат 
сатылуда. 

Батыстық сарапшылардың 
пайымдауынша, мұнай бағасы 
әлі де төмендеуі тиіс. Бареллі 
10 долларға дейін түседі дейтін-
дер де бар. Осыған байланыс-
ты, бұл елдегі экономикалық 
тұрғыдан тиімді саналып келген 
гибрид, электромобильдерге де-
ген сұраныс төмендеп, көлемді 
көліктерге деген қызығушылық 
артқан. Қазірдің өзінде, «Tesla 
Motors», «Toyota Mirai» іспетті 
бренд маркаларына сұраныс 11 
пайызға кеміген. Мұның есесіне, 
жол талғамайтын және кросовер-
лерге деген сұраныс 10 пайызға 
өсіпті. Сұраныстың аздығынан, 
осы елдегі «Toyota» компания-
сының өкілдігі «Scion» маркасын 
құрастыру жұмысын тоқтатқан. 

Сондай-ақ, «Fiat Chrysler» 
компаниясы да «Dodge 
Dart» және «Chrysler 
200» маркаларын жасау-
ды доғарып, көлемі зор 
маркаларын құрастыруға 
көшетіндігін мәлімдеген. 
«Ford» компаниясы «Ford 
Fiesta», «Fusion» маркала-
рын шығару ісін Мексикаға 
ауыстыруды жөн көріпті. 
«Ford Focus» моделі кон-
вейерден мүлдем алынып 

тасталған. 
Ал, қазақстандықтар болса, 

қолына түскен көлікті тізгіндеуде. 
«Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 
индустриялық-инновация лық 
саясат мәселелері бойынша өз-
герістер мен толықтырулар енгі-
зу туралы» заңына сәйкес, ескі 
көліктерді жоюға арналған са-
лықтың енгізілуіне байланысты, 
сырттан тасылатын көліктердің 
саны күрт азайған. Ел тұрғында-
ры Қазақстанда құрастырылған 
темір тұлпарларды, күші жетпе-
гендері қолданыстағы көліктерді 
мініп жүр. 

Бензин бағасына келер бол-
сақ, біздің елімізде мұнай өнім-
дерінің құны әлемдегі кейбір 
мемлекеттерден анағұрлым ар-
зан болып шықты. «Global Petrol 
Prices» агенттігінің ақпаратына 
жүгінер болсақ, бензиннің ар-
зандығы жағынан Қазақстан 
әлем бойынша 8-ші орында. Ең 
арзан бензин Венесуэлла мем-
лекетінде литрі теңгеге шаққан-
да (АҚШ долларының бағамы: 
365 теңге) 8 теңгеден сатылуда. 
Ал, Кувейтте – 76 теңге көрінеді. 
БАӘ – 87,4 теңге, Кедендік Одақ 
құрамындағы Ресейде –  182 тең-
ге, Беларуссияда – 200 теңгеден 
сатылып жатыр.  Еліміздегі 123 
теңгенің бензинін қымбатсынып 
жүргендерге  Гонконгте мұнай 
өнімінің бір литрі 653 теңгеден 
сатылып жатқанын ескерткіміз 
келеді. Ендеше, бүгінгі күнімізге 
шүкір делік. 

БҮГІНГІ КҮННІҢ БҮЛКІЛІ

Бензин  судан  арзан
Мұнай табылды
Әулиекөл. Ауданда мұнай табылды. Қазір өңірде геофизи-

калық жұмыстар жалғасуда. Астықты аймақтағы мұнай қорын 
анықтаумен айналысып жатқан геолог-мамандар зерттеудің 
өткен ғасырдың жетпісінші жылдардан басталғанын айтады.  
– Әулиекөл мұнайын барлау, оның мөлшерін анықтау жұмыста-
рымен ұзақ жылдар бойы «Энергоресурс» серіктестігі айналы-
сып келеді. Мұндағы мұнай шамамен 1 254 шаршы километр 
ауданды алып жатыр, – дейді серіктестік директорының орын-
басары Нұрлан Мейіржанов. 

Медицина мамандары тапшы 
 Облыста. Аймақта 450 жұмыс орны бос тұр. Мұндай де-

ректі облыс әкімі А.Мұхамбетов орталық коммуникациялар қы-
зметі брифингінде мәлімдеді. Білім беру мен денсаулық сақтау 
саласына бес жүзге жуық маман қажет. Соның 45 пайызы меди-
цина саласына тиесілі. Тобыл өңірінде медицина мамандарын 
дайындайтын жоғарғы оқу орны жоқ. Тек колледж ғана бар. 
Мемлекеттік бағдарламаның көмегімен 4 мыңға жуық жас ма-
манның 7 пайызы денсаулық сақтау саласына барған.

Есірткі сатудың жаңа жолы 
Қостанай қ. Есірткі сату делдалдары бүгінде ғаламторды 

жаулап алды. Тікелей байланыссыз жұмыс істейтіндер элек-
тронды әмиян арқылы сауданың көрігін қыздыруда. Тауар да 
қолға берілмейтін көрінеді. Тұтынушы оны саудагер нұсқаған  
қуыс-тесіктен өзі тауып алуы тиіс. Облыстық ІІД есірткі биз-
несімен күрес басқармасы өкілдерінің айтуынша, мұндай қыл-
мыстың бетін ашу қиын. Мәселен, өткен жылы синтетикалық 
есірткі сатқан бір адамды ұстаған. Алайда, сот-химиялық сарап-
тама жүргізу кезінде аталған зат ел аумағында тыйым салынған 
тізімде болмай шығыпты. 

Жарылыстың себебі анықталды
Рудный. Өткен жылдың желтоқсанында болған  жарылысқа 

суицидтің қатысы жоқ. Тергеу амалдарын жүргізушілер осын-
дай тоқтамға келген. Еске салсақ, 7 желтоқсан күні сағат 12-де 
бес қабатты үйдегі пәтерде газ қоспасы жарылды. Салдарынан, 
терезе сынып, бөлмеаралық қабырғалар зақымданып, көршілес 
екі пәтер қабырғасыз қалды. Ал, сіріңке тұтатқан қыз үшінші 
дәрежелі күйікке шалдықты.  Тексеру барысында, газ құрылғы-
сында ақаулықтың болғаны анықталған. 

Діни сауаттылыққа мән берілді
Қарабалық. Тұрғындардың діни сауаттылығын арттыру 

және діни экстремизмнің алдын алу бойынша аудандық ақпа-
раттық-түсіндіру тобы өз қызметін бастап кетті. Аудандық 
ардагерлер кеңесінің басшысы бастаған топ Тоғызақ және 
Станционный ауылдарында тұрғындармен кездесулер өткізді. 
Шара барысында, радикалды діни бірлестіктердің торына түсіп   
«адасқан» жандар туралы «Вербовка в никуда» атты фильмі 
көрсетіліп, талқыға салынды. 

Халықтың мәңгі жадында
Аманкелді. Ақиық ақын М.Мақатаевтың туғанына 85 жыл 

толуына орай Б.Қолдасбаев атындағы мектепте іс-шара өтті. 
Бағдарлама барысында ақынның мазмұнды мәңгілік жырла-
рынан әндер шырқалып, өлеңдер оқылды. «Аққулар ұйқтаған-
да» поэмасы қойылымы тамашаланып, бейнероликтер көр-
сетілді. Іс-шара соңында келген кеш қонақтарына қаламгердің 
кітаптары естелік сыйға берілді.

Кезекті жәрмеңке – алдағы сенбіде 
Қостанай қ. 20 ақпанда Қостанайда ауыл шаруашылық 

өнімдерінің жәрмеңкесі өтеді. Бұл туралы қалалық әкімшілік-
тің баспасөз қызметі хабарлайды. Жәрмеңке әдеттегідей Спорт 
сарайында ұйымдастырылмақ. Сатушылар таңғы 9-дан бастап 
жұмыс істейді. Қазіргі уақытта сатылымға шығарылатын 
азық-түліктердің тізімі жасалуда. Қосымша ақпаратты 575 773 
нөмірінен ала аласыздар.    

Гүлназым 
 САҒИТОВА

Облыс орталығындағы Достық үйінде  «Қа-
зақстанның қанатты әйелдері» атты кітаптың 
тұсаукесер рәсімі болып өтті. Рәсім барысында 
ең алдымен  жиналғандарға еліміздегі іскер әй-
елдер қауымдастығының  құрылғаннан яғни,  20 
жылдан  бері атқарған жұмыстары, іс-шаралары, 
жүзеге асырған жобалары жөнінде, сол секілді  
нәзік жанды қыз-келіншектеріміздің бүгінгі таңда  
көптеген  шағын, ірі кәсіпорындардың, бизнес 
құрылымдарының, өндіріс орындарының жетек-
шілері екендігі, еліміз Тәуелсіздік алған жылдардан 
бері әйелдердің мемлекетіміздің  барлық саласы-
на белсене араласқандығы, нәзік жандарымыздың 
Елбасына қолдау білдіріп, өздерінің көрегендігін 
көрсеткендігі туралы бейнефильм көрсетілді.  Ал, 
жиналған қыз-келіншектерді, өңіріміздің  іскер 
әйелдерін облыс әкімінің орынбасары М.Жүнді-
баев  құттықтады, игі тілегін  жеткізді. Сонымен 
бірге «Қазақстанның қанатты әйелдері» кітабына 
облысымыздың елу іскер қыз-келіншектерінің еніп 
отырғанына  ризашылығын білдіретіндігін, бүгін-
гі таңда әйел қауымы шағын және орта бизнесте,  
білім, экономика,  денсаулық сақтау, ауылшаруа-
шылығы, құрылыс, саясат саласында да  қызмет 

атқарып келе жатқандығын, олардың үлесі елу-ал-
пыс пайызға дейін жететіндігін  айтты.

– Аяулы апаларымыз, қарындастарымыз, нәзік 
жанды әйелдеріміз  қай жұмысты  болмасын жауап-
кершілікпен атқарады. Еліміздің, облысымыздың  
саяси, әлеуметтік-экономикалық дамуына бір кісі-
дей-ақ үлес қосып келеді. Сондықтан барлықта-
рыңызға рақмет, – деді М.Жүндібаев.

Содан кейін  облыс әкімінің орынбасары 
рес публикалық  «Қазақстанның іскер  әйелдер 
қауымдастығының» Алғыс хатын облыс әкімі 
жанындағы әйелдер  істері және отбасылық-де-
мографиялық саясат жөніндегі комиссия хатшы-
сы А.Қылышбековаға, «Қазақстан РТРК» Қостанай 
облыстық филиалы директорының орынбаса-
ры К.Әбдірахмановаға,  сол секілді демеушілік  
қолдау көрсеткен «Карл Маркс»ЖШС-нің ди-
ректоры И.Вечтейнге, Қазақстанның Еңбек Ері, 
«Қарқын»ЖШС басшысы С.Бұқановқа және осы 
жолдардың авторына табыс тады. Рәсімде Қоста-
най іскер әйелдер қауымдас тығының төрайымы  
З.Көшкімбаева,  Қазақстанның Еңбек Ері С.Бұқа-
нов, «Еуразиялық банк» АҚ Қостанай филиалының 
директоры Қ.Жаңбыршина сөз сөйледі, әйелдер 
қауымына тілектерін, жылы лебіздерін білдірді.   
«Жайдарман» ансамблі қыз-келіншектерге  өз-
дерінің   өнерлерін арнады.

Іскер әйелдерге – құрмет
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БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ: ЄКІМДЕР ЕСЕБІ

Жаќында Ќ.Єбенов атын-
даѓы мєдениет ‰йінде аудан
єкімі Ж.Ќ.Таукенов
аудан ж±ртшылыѓы
алдында есеп берді.
"Аманкелді ауданы-
ныњ 2015 жылѓы єлеу-
меттік-экономикалыќ
даму ќорытындыла-
ры жєне 2016 жылѓа
арналѓан міндеттері
туралы" есепті баян-
дама жасады.

Мєжіліске Ќоста-
най облысы єкімініњ
бірінші орынбасары
Ѓ.Т.Н±рм±хамбетов
жєне бірќатар облыс-
тыќ департамент,
басќарма басшылары
арнайы келді.

Рєсімге ауыл жєне
ауылдыќ округ єкім-
дері, тыл жєне ењбек
ардагерлері мен ењ-
бек озаттары, ±стаз-
дар мен мєдениет,
медицина ќызметкер-
лері, аудандыќ меке-
ме, кєсіпорын, жауап-
кершілігі шектеулі се-
ріктестіктер мен жеке
кєсіпкерліктіњ басшы-
лары, БАЌ μкілдері ќатысты.

Аудан басшысы 2015 жыл-
дыњ ќорытындыларына жан-
жаќты тоќталды. Жалпы μткен
жыл аманкелділіктер ‰шін
ќуаншылыќтылыѓына ќарамас-
тан табысты жылдардыњ бірі
болды. Ауданныњ басты кєсібі
– мал шаруашылыѓында тμл
алу, ет, с‰т μндіру жоспарла-
ры артыѓымен орындалды.
"Сыбаѓа", "Алтын асыќ",
"Ќ±лан" баѓдарламалары бой-
ынша асыл т±ќымды мал са-
тып алып, μсіру жμніндегі бел-
гілеген межелер т‰гел абырой-
мен алынды. Сол сияќты асыл
т±ќымды б±ќалар мен ќошќар
жєне айѓырлар сатып алу
жμніндегі жоспарлар да орын-
далды.

Аманкелді ауданы – облы-
сымыз бойынша тазалыќ пен
кμгалдандыру ж±мыстары жаќ-
сы дењгейде ж‰ріп келе жат-
ќан μњір. 2015 жылы да аудан-
да кμркейту, абаттандыру ша-
ралары ойдаѓыдай жасалды.
Село орталыѓында аудан
єкімініњ тікелей бастамасымен
Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылды-
ѓына орай Ењбек Ерлеріне ар-
налѓан Ескерткіш таќта ашыл-
ды. Б±л аманкелділіктердіњ
кμњілінен шыќты. Ескерткіш
таќтаны жасауѓа Аманкелді-
ден шыќќан 15 Социалистік
Ењбек Ерлерініњ балалары мен
±рпаќтары бір кісідей атса-
лысты.

¤њірде мєдениет пен μнерді,
дене тєрбиесі мен спортты да-
мытуда айтарлыќтай ж±мыстар
жасалды. Нєтижесінде, аудан

μнерпаздары облыстыќ фести-
вальда бірінші орынды жењіп
алса, былтырѓа дейін соњѓы
орындарда табандап т±раќтап
келген спортшылар облыста

жаќсы нєтижелер кμрсетіп,
ілгері кμтерілді.

Єрине, кемшіліктер жоќ
емес, олар білім беру жєне ме-
дицина саласында орын алды.
¤ткен жылѓы ¦БТ нєтижесі
кμњіл кμншітпеді. ¦БТ – ќай
мектептіњ, ќай ауданныњ бол-
масын білім дењгейін  кμрсе-
тетін сынаќ. Аудандыќ білім
бμлімі μткен жылы жіберілген
олќылыќтыњ орнын толтыру
маќсатында биыл ¦БТ-да
єзірлікті ширата т‰суде. Аудан
м±ѓалімдері оќушылардыњ μз
білімдерін молайтып, ¦БТ-да
жаќсы кμрсеткіштерге жетуіне
барлыќ м‰мкіндіктерді ж±мыл-
дыруда. Аудан басшылыѓы б±л
тарапта білім беру саласы ќыз-
меткерлерініњ алдына наќты
міндеттер ќойды. Ол міндет –
2016 жылѓы ¦БТ-ны ќайткен
к‰ндеде сєтті μткізіп, жаќсы
кμрсеткіштерге ќол жеткізу.
Білім мен тєрбие берудіњ бары-
сы аудан єкімі мен басшылы-
ѓыныњ жіті назарында. Баќы-
лау-тесттерініњ нєтижелері ап-
та сайын сараланып, талќыла-
нуда.

Сол сияќты аудан халќына
медициналыќ ќызмет кμрсе-
тудіњ сапасын кμтеру, туберку-
лезбен к‰ресті к‰шейтуге бай-
ланысты да мєселелер ‰немі
ќаралып, ќорытындыланып,
аудан денсаулыќ саќтау сала-
сыныњ басшыларына дєрі-
герлік-медициналыќ ќызметтіњ
тиімділігін арттыру мыќтап тап-
сырылуда. Б±л саланыњ да
апталыќ, айлыќ барысы жіті
ќадаѓаланып, жоѓары талаптар

ќойылуда.
Батыр ата елініњ халќы ењ

басты рухани байлыѓымыз –
Тєуелсіздігіміздіњ 25 жылдыќ
торќалы тойын ењбектегі та-

быстармен атап μтуге
ќ±лшына кірісіп отыр.

Аудан халќыныњ
т±рмысы жаќсы. Жері
ќ±нарлы, елі жігерлі.
¤зен-кμлдері мол, ша-
бындыќтары мен жайы-
лымдары алуан т‰рлі
шμпке бай. Ал б±л де-
геніміз – мал μсіруде
жања жетістіктерге жету-
ге негіз мол деген сμз!

Аудан халќы Елбасы-
мыздыњ Жолдаулары
мен маќалаларынан μз
бойларына зор сенім
мен серпін алып, ж±мыс
жасауда.

Ауданныњ 2016 жылѓа
белгілеген жоспарлары
да наќты. Сμз соњында
аудан єкімі жерлестерін
Тєуелсіздігіміздіњ 25
жылдыѓын лайыќты
атап μтуге шаќырды.

Есеп беру жиналы-
сында тыл жєне ењбек
ардагерлері Ѓ.Ж‰ніс-
±лы,  Ќ.Бейсенбай±лы,
С.Т±яќбай±лы, кєсіпкер
Е.М±сабаев сμз алып,

μз  ой-пікірлерін білдірді.
Ал "Жењіс БЕК" жауап-

кершілігі шектеулі серік-
тестігініњ тμраѓасы, "Ќ±рмет"
орденініњ иегері, Аманкелді
елініњ бетке ±стар диќан-
кєсіпкері, ел аѓасы М‰бєрєк
Шаяхметов аудан єкімініњ 2015
жылы жасаѓан ењбегіне жоѓары
баѓа беріп, биылѓы жылы да
жерлестерін жања жетістіктер-
ге бастауѓа тілектестігін
білдірді. Оныњ сμзін жиналысќа
ќатысќандар ќолдады.

Рєсімде облыс єкімініњ
бірінші орынбасары Ѓ.Т.Н±рм±-
хамбетов ќорытынды сμз
сμйлеп, батыр атындаѓы аудан
халќы алдында т±рѓан жања
міндеттерге кењінен тоќталды.
Сонымен ќатар, єлемде даѓда-
рыс μршіп т±рѓан к‰рделі кезењ-
де аздан да, кμптен де ‰нем-
дей отырып, жемісті ењбек ету-
ге тілектестігін білдірді.

Р.S. Ѓ.Т.Н±рм±хамбетов іс-
сапар барысында аудан орта-
лыѓын аралап кμріп, атќары-
лып жатќан істермен кењінен
танысты. Осыдан 2-3 жыл
б±рын к‰рделі жμндеу
ж‰ргізілген Б.Ќолдасбаев
атындаѓы орта мектепте болып,
±стаздар ќауымымен кездесіп,
пікір алысып, єњгімелесті. Жас
±рпаќќа сапалы білім, саналы
тєрбие беріп жатќан мектеп
±жымына шыѓармашылыќ же-
тістіктер тіледі.

Аманкелді ауданы.

СУРЕТТЕРДЕ: есеп беру
кезінде.

Суреттерді т‰сірген автор.

Хамитбек
      М¦САБАЕВ

Аманкелділіктер
табыс биігінен

кμрінеді

Халыќ ќаЋарманы –
ЌОСТАНАЙДА

1-бет
Алдымен, Айдын Аќан±лы

жастардыњ мол шоѓырлан-
ѓан ортасы – А.Байт±рсынов

атындаѓы Ќостанай мемлекеттік
университетінде болды. ¦лы кμсем
– Ахањныњ ескерткішіне г‰л шоѓын
ќойып, рухына таѓзым етті.

– Ќазаќстан ѓарыш саласын
мейлінше зерттеуді ±мытќан жоќ, ал
оны игеру – єлем елдерініњ ќол
жетпес арманы. Осынау ѓылыми-са-
лалыќ ортада Ќазаќстанныњ
м‰мкіншілігі басымдыќќа ие. Меніњ
сапарым – ќазаќ халќыныњ, Ќазаќ-
станныњ ‰лкен жењісі. Жоспарлан-
ѓан эксперименттерді орындадым.
Таѓы да ±шуѓа дайынмын. Бала кез-
ден біз де аспанѓа ќарап, т‰нде
ж±лдыздарды санайтынбыз. Адам
баласы ылѓи ѓарышќа ±мтылады,
біраќ бєрі ±ша бермейді. Ѓылыми
жаѓынан да, техниканыњ μркендеуі
жаѓынан да ѓарышпен ш±ѓылдан-
ѓан μте д±рыс. Бала кезгі арманым
орындалды, – деп аѓынан жарыл-
ды ±шќыш.

Содан соњ ѓарышкерді облыс
єкімі Архимед М±хамбетов ќабыл-
дады. Айдын Айымбетов аты атал-
ѓан ѓарыш сапарына кеткен шыѓын
мен ѓылыми-зерттеулер жемісін бе-
ретінін айтты. Ќаћарманмен кезде-
су Достыќ ‰йінде жалѓасты.

Еске сала кетейік, Айдын Айым-
бетов ѓарышќа "Союз ТМА-16М"
кемесімен 2 ќырк‰йек к‰ні аттанѓан
болатын. Сапар барысында ол
μзініњ кμњіл-к‰йімен, сезімдерімен
Twitter параќшасында бμлісіп отыр-
ды, тіпті, суреттер мен бейнежаз-
баларды ж‰ктеді. Сондай-аќ, поляр
ш±ѓыласы мен шањды дауылды
т‰сіре алды. Ол ѓарышта онѓа жуыќ
ѓылыми тєжірибе  ж‰ргізді. Соны-
мен ќатар,  Жер бетініњ монито-
рингі жєне экологиялыќ апаттарды
зерттеу бойынша да тєжірибелерді
ж‰зеге асырды.

(Ѓарышкердіњ Ќостанайѓа
сапары туралы толыѓыраќ
газеттіњ келесі санында жа-
зылатын болады).

ОБЛЫСТЫЌ МЄСЛИХАТТА

¤њір бюджеті
μзгеріске т‰сті

Облыс мєслихаты μњір бюджетініњ μзгерісі туралы ќ±жатты бірау-
ыздан маќ±лдады. Мєжіліске облыс єкімініњ орынбасары Роза Кема-
лова да ќатысты. Б±л ќаржыныњ дені, яѓни 193 миллионѓа жуыќ тењ-
геніњ біраз бμлігі т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓына жєне ав-
токμлік жолдарына баѓдаршам орнатуѓа ж±мсалады екен. Осы жоба
туралы облыстыќ экономика жєне бюджеттік жоспарлау басќарма-
сыныњ басшысы Ерлан Спанов мєлімдегендей, т±рѓын ‰й-коммунал-
дыќ шаруашылыѓына 79 млн. 389 мыњ тењге ќаржы бμлінсе, жолау-
шылар тасымалдауы жєне автμкμлік жолдары басќармасына 37 млн.
531 мыњ тењге б±йырыпты. Б±л ќ±жаттыњ ішінде Затобол-Садчиков-
ка-Сергеевка  жолы да бар. Оѓан 5 млн. 642 мыњ тењге ж±мсалатын
т‰рі бар.

Облыс бюджетініњ таѓы бір ќомаќты ќаржысы Рудный, Лисаков
ќаласы мен Жітіќара ауданына газ ќ±бырларын μткізуіне беріледі.

Н±рболат
       МЕШІТБАЕВ

Облыс єкімініњ бірінші орын-
басары Ѓауез Н±рм±хамбетов-
тыњ тμраѓалыѓымен "Облыстыќ
ветеринария ќызметініњ 2015
жылѓы ж±мыс ќорытындылары
жєне 2016 жылѓа арналѓан
міндеттері туралы" кењес μтті.

Б±л кењеске ЌР АШМ ВБжЌК
республикалыќ зертханасыныњ
Бас директоры Айг‰л Ахмеджа-
нова, "Ќазагромаркетинг" АЌ Бас-
ќарма тμраѓасы Дархан Дєуітов,
"Ќазагромаркетинг" АЌ Аќпарат-
тыќ технологиялар департа-
ментініњ директоры Алтынай
Асылбаева басќарма басшыла-
ры, аудан єкімдері, село єкімдері
ќатысып, б‰гінгі ветеринария са-
ласындаѓы кейбір т‰йткілдердіњ
шешілуі жайында пікірлесті.

Ќостанай облысы єкімдігініњ
ветеринария басќармасыныњ
басшысы Берікжан Ќайыпбай
μњірдегі ірі ќара малы аурулары

Ветеринария
ќызметі

ќорытындыланды
Н±рболат
       МЕШІТБАЕВ

кμп тіркелген аудандардыњ хал-
ахуалына тоќталып, ќаншалыќ-
ты ќаржы берілгендігін талќыѓа
салды.

Ал, Айг‰л Ахмеджанова єрбір
тіркелген мал ауруларыныњ
зертханада ќалай зерттелетіні,
ауыл шаруашылыѓы минис-
трлігініњ ветеринария комитеті
±сынѓан кейбір жања стратегия-
ларды ауыл ветеринары біл-
мейтіндігін айтты.

Б±л пікірді ЌР ауыл шаруашы-
лыѓы министрлігі ветеринария-
лыќ ќадаѓалау комитетініњ Ќоста-
най облыстыќ аумаќтыќ инспек-
циясы басшысы Оразбек Батыр-
беков те ќ±птап, біраз мєселе-
лерді тізбектеп μтті. Єсіресе, Ре-
сей еліне жμнелтілетін ет μнімде-
ріне ќ±жатты д±рыс рєсімдемей-
тіндері, єр ќ±жатќа м±ќият ден
ќою керектігі тєрізді жайттарды
жеткізді.

Мєжіліс соњы ветеринария
мамандарыныњ семинарына
±ласты.

 БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ



519 аќпан 2016 жыл

бірге кμшіріп алып ж‰рген. Соныњ
кμбісі жастар еді. Кейін олар елге
оралып ‰лкен азаматтар ќатарына
кμтерілді. Ал Єділбек єкесініњ істе-
ген осындай жаќсылыќтары тура-
лы анасыныњ ауызынан бірнеше
жылдардан кейін естіп біледі. Б±л
– зиялылыќтыњ, жасаѓан жаќсы-
лыѓын б±лдамаудыњ тамаша кμрінісі
емес пе?! Кейін сол Ѓайни апайы-
ныњ μзініњ ќызметке т±руына
кμмектескенін Єділбек айтып
ж‰ретін.

Ќазаќтыњ кμрнекті композито-
ры Баќытжан Байќадамов –
Єділбектіњ туѓан наѓашысы. Бай-
баѓлан мен хан, тμре т±ќымдарына
ќырѓидай тиген Кењес ‰кіметініњ
ќаћарынан б±л отбасы да ќашып
ќ±тыла алмапты. Єділбектіњ наѓа-
шы ж±рты болып келетін ±лт маќ-
танышы Байќадам Ќаралдин баста-
ѓан талай адам атылды, итжеккенге
айдалды.

Баќытжан Байќадамовтыњ кμзі
тірісінде Алматы ќаласыныњ ќаќ орта-
сындаѓы ‰йіне Єділбек мені ертіп барып,
Кењес Одаѓыныњ Батыры И.В.Панфилов-
тыњ туѓан ќызыныњ, яѓни аѓамыздыњ
ж±байы Валентина апайдыњ ќолынан дєм
татќан едік. Аѓамыз белгілі композитор
єріптесі Мыњжасар Мањѓытаевпен єњгіме-
д‰кен ќ±рып отырды. Былай шыќќан соњ
Єділбек досым маќтанѓан кейіп танытып:
"Наѓашымды саѓан єдейі кμрсеттім, айт-
сам ешкім сенбейді", – деді б±ртиып.
Жастыќ шаќта кμп нєрсеніњ ќадіріне бара
бермейсіњ. Ќазір ќарап отырсам, ол да бір
ќайталанбас тарих екен.

Міне, осындай текті ортада туып, ер-
жеткен Єділбектіњ де алдыњѓы толќын
аѓаларынан алар μнегесі мол еді. Алайда,
сабаќты жіп сєтімен деген бар. ¤ткенніњ
μнегесі жадыњда жатталып, кμкірегіњде
ќатталѓанымен, меніњ аталарым осындай
μнегелі адамдар болѓан деп айтуѓа тыйым
салынѓан уаќытты да кμзіміз кμрді. Еліміз
тєуелсіздік алмаса олардыњ есімдері са-
нањда сарѓайып, о д‰ниеге μзіњмен бірге
кетуі де м‰мкін еді-ау. Осыны ойлаѓанда
ж‰регіњ м±здап сала беретінін ќайтерсіњ.
Ащы да болса шындыќ.

Єділбек  Кењес ‰кіметініњ кемеліне кел-
ген кезењніњ ±рпаѓы. Ал б±л кезењде со-
нау 30-жылдардаѓы ќанќ±йлы оќиѓалар
±рпаќ санасынан μшіріліп, ќазаќ халќы-
ныњ б±рын-соњды жетістіктерініњ бєрі –
Кењес ‰кіметініњ арќасы деп дєріптелді.
Бєріміз, оныњ ішінде Єділбек те сол ‰кімет
т±сында жоѓары білім алып, сол ‰кіметке
ынты-шынтымызбен ќызмет еттік. Бас-
ќаша болу м‰мкін де емес еді. "Кμзімді
ашып кμргенім, аузымды ашып μпкенім"
дейтіндей заман болды ѓой.

Ќандай ќоѓам болмасын, ќандай заман
болмасын, б±лталаѓы мен б±лтарыстары
жетіп артылатын тіршілік иірімдерінен μз
жолыњды тауып, μзіње де, μзгеге де пайда-
лы іспен ш±ѓылдану кез келген адамныњ
ќолынан келе бермейтін шаруа болса ке-
рек. Єділбек осыѓан ќол жеткізе білген та-
банды азаматтардыњ бірі. Єсіресе, тєу-
елсіздік жылдарында Єділбек шабытына
шабыт ќосты, айтылмай ж‰рген, айта ал-
май ж‰рген, халыќќа керекті талай д‰ние-
лерді жайып салды. Б±ѓан оныњ универси-
тет ќабырѓасында алѓан журналистік ма-
мандыѓы, одан кейінгі жылдары газет-
журналдарда, баспаларда, аќпарат ми-
нистрлігінде ж±мыс істей ж‰ріп жинаќ-
таѓан мол тєжірибесі кμмекке келді.

Осы арада оќырманды кейіпкеріміздіњ
μмір жолынан ќысќаша хабардар ете ке-
туді жμн кμрдік. Єрине, Єділбектіњ онда-
ѓан жылдар бойы атќарѓан журналистік
ќызметінде жазѓан-сызѓандары жетіп ар-
тылатын болѓанымен, журналистік ењбек
жолын жіпке тізіп, анау жерде тілші бол-
ды, мына жерде бμлім басќарды,  анандай

маќала жазды, мынандай мєселе кμтерді
деген сияќты ќ±рѓаќ баяндаулар жасау-
ды маќсат етпегенімізбен, белгілі баспа-
гер, журналист, республикалыќ  "Балалар
шыѓармашылыѓы" жєне "Тєрбие жєне
білім"  журналдарыныњ бас редакторы,
Ќазаќстанныњ мєдениет ќайраткері,
Ќазаќстан Бас редакторлар клубыныњ
м‰шесі екенін атап кеткеніміздіњ артыќ-
тыѓы жоќ сияќты. Б±л – Єділбектіњ
еліміздіњ тєуелсіздік жылдарында ќол
жеткізген биіктері.

Атаќты ЌазМУ-ден журналистика ма-
мандыѓын алып шыќќаннан кейінгі онда-
ѓан жылдардаѓы журналист Єділбек  Жа-
ќыптыњ тындырѓан шаруалары, ќоѓамѓа
сіњірген ењбегі єжептєуір ќомаќты. Атап
айтќанда, ол Жезќазѓан, Торѓай жєне
Павлодар облыстыќ газет редакцияларын-
да ќызмет атќарды. 1991-2013 жылдары
аралыѓында республикалыќ "Халыќ ке-
њесі" газетінде аѓа тілші, Ќазаќстан жур-
налистер одаѓыныњ "Дария пресс" аќпа-
рат агенттігініњ бас редакторы, "КазГор"

жобалау академия-
сыныњ баспа орталы-
ѓыныњ  директоры,
ЌР Баспасμз жєне
аќпарат істері жμнін-
дегі  ±лттыќ агенттігі
Аќпараттыќ сарапта-
ма-талдау бμлімініњ
бастыѓы, ЌР Ќаржы
министр-лігініњ бас-
пасμз хатшысы, "Ас-
тана-полиграфия" АЌ
"Арай" баспасыныњ
директоры, "Парыз"
ќоѓамдыќ ќорыныњ
атќарушы директо-
ры сияќты абыройлы
ќызметтер атќарып-

ты.
Осы жылдар ішінде "Абылай", "Асыл

сμз", "Летопись Астаны", "Ќазаќстан ќар-
жыгерлері", "Ќазаќстан аудиторлары"
жєне басќа кітаптары жарыќ кμрді. Сту-
денттік кезде ќолѓа алѓан екі тілде іс
ж‰ргізу мєселелері бойынша ѓылыми
ж±мысына ќайта оралып, Мєскеу облыс-
тыќ баспаханасынан "Фолиант" жєне
"Наурыз" баспаларыныњ ќолдауымен "Іс
ж‰ргізу – Делопроизводство" атты
оќулыќ кітабы μмірге жолдама алды. Б±л
оќулыќ бойынша б‰гінгі тањда жоѓары
оќу орындарында дєрістер оќылады. ¤з
елініњ патриоты Єділбек Жаќып кμп том-
дыќ "¦лы Дала: Торѓай тарландары" атты
ѓ±мырнамалыќ энциклопедия жобасыныњ
авторы ретінде танымал.

Т‰птеп келгенде, б±л – журналист де-
ген мамандыќ иеленген барша адамныњ
ж‰ріп μтетін сатысы. Ал осы сатылардыњ
бєрін басынан кешкен оныњ μзгелерден
айырмашылыѓы – ол ќайда жєне не істе-
се де дербестіктен, нендей бір оќиѓадан
μзіндік ой т‰юден жањылѓан емес. Дер-
бестікке деген табиѓатында бар ерекшелік
аќыры оны баспа ісімен т‰бегейлі ш±ѓыл-
дануѓа алып келді.

Єділбектіњ санасында ‰немі ќылањ
беріп ќалатын б±л ой Ќаржы минис-
трлігінде жауапты ќызмет атќара ж‰ріп,
сол министрлікпен бірге Астанаѓа ќоныс
аударѓан жылдары да кμкейінен бір кет-
пей ќойды. Оныњ ‰стіне д‰ниеж‰зін д‰р
сілкіндірген ќазаќ жастарыныњ  Алматы-
даѓы Желтоќсан кμтерілісінен кейін іле-
шала бой кμтерген ќоѓамдаѓы демокра-
тиялыќ ой-пікір ±шќыны Єділбектіњ са-
насын жаулап, жазыќсыз атылып, ќуда-
ланѓан, аттары еш жерде аталмайтын ата-
ларыныњ есімдерін ел есіне салуѓа сол жыл-
дары алѓашќылардыњ бірі болып кіріскен
еді. Ерінбей-жалыќпай ізденудіњ нєтиже-
сінде Байќадам Ќаралдин жμнінде зерттеу
кітабын жазып, жарыќќа шыѓарды.

Баспагер ретінде Єділбектіњ сол жыл-
дардаѓы жєне бір елеулі ењбегі Абылай хан
жμнінде ел аузында, кітапхана ќорларын-
да саќталѓан, єлі еш жерде жарияланбаѓан
жыр-толѓаулар топтастырылѓан кітапты
20 мыњ данамен жарыќќа шыѓаруы бол-
ды. Б±л халыќтыњ басым кμпшілігініњ са-
насында хандар туралы єњгіме айту єлі
ќалыптаса ќоймаѓан кезењ-ді. Оны айта-
сыз, Кењес ‰кіметініњ кезінде хандар ту-
ралы єњгіме айтпаќ т‰гілі, μзініњ тμре
ж±ртынан екенін жасырып, ќазаќтыњ кез
келген басќа руларына сіњіп, солардыњ
атымен аталатын, еліміз тєуелсіздікке ие
болѓаннан кейін ѓана тμре т±ќымы екен-
дерін шым-шымдап айта бастаѓан аѓайын-
дар ќаншама (тμре екендерін єлі де айта
алмай ж‰ргендер де кμп). Ал Єділбек со-
нау 70-жылдардыњ бас кезінде-аќ μзініњ
Абылай ханнан тарайтынын еш б‰кпесіз

айтып ж‰ретін.
Б‰гінде Єділбек Жаќып танымал бас-

пагер. Оныњ тікелей ќатысуымен Кємел
Ж‰ністегініњ "¦лы пайѓамбар жєне ±рпаќ-
тары" атты кітаптыњ бірінші жєне екінші
басылымдары, Еркін Дєуешовтыњ "Жаны
жайсањ Жайыќ аѓа" жєне Мєдени  м±ра
баѓдарламасымен шыѓарылѓан "Ќазаќ ±лт-
азаттыќ ќозѓалысыныњ"  1-12 томдары
оќырмандар ќолына тиді.

Єділбек кμптен бері μзі ойлап ж‰рген
бір идеяны ж‰зеге асыра бастады. 2007
жылы "Арай" баспасыныњ директоры ќыз-
метінде ол жасμспірімдер мен жастарѓа
арналѓан "Жас ќаламгер" єдеби басылы-
мын μмірге єкелді. Оныњ б±л бастамасын
корпорация президенті Алтынќан Ораз-
ќызы Ќ±дабаева ќолдады. Басылым
еліміздіњ т‰кпір-т‰кпіріндегі кітапхана-
ларѓа, мектептерге жєне балалар ‰йлеріне
тегін таратылды. Дарынды жастар мен
балалар ‰шін арнайы єдеби конкурстар
±йымдастырылды, оѓан 1 миллион тењге
кμлемінде ќаражат бμлінді.

– М±ндай ќамќорлыќты ешќашанда
кμрген емеспін,– дейді ќазаќтыњ белгілі
аќыны Серік Т±рѓынбеков, – Жењім-
паз атанѓан Мањѓыстау облысы ‡штаѓан
орта мектебініњ оќушысы Бауыржан
Єнуарбековтыњ "Ж±мбаќ єлемі" кітап-
шасы 3 мыњ таралымымен тегін жарыќ
кμрді. Талантты жас аќын Динара
Мєлікованыњ "Ж‰рек л‰пілі" жыр топ-
тамасы жастар арасында бірінші орын-
ды жењіп алып, ќомаќты сыйлыќќа  ќол
жеткізді. М±ныњ сыртында ќаншама
шыѓармашыл жасμспірімдердіњ журнал
бетіне шыќќандарына мєз болѓанын да
кμзіммен кμрдім.

Осы игілікті істі Єділбек дабыра ќыл-
ѓан да жоќ. ¤зініњ тектілігі болар, ол
жас ±рпаќ  арасынан болашаќта  ќазаќ
єдебиетініњ ±лы т±лѓаларыныњ шыѓуына
ыќпалы болса болѓаны дегендей ой т‰йді.
Осы басылым 2011 жылѓа дейін жарыќ
кμрді. Осы мерзім ішінде 320 беттік ќатты
м±ќабамен шыѓып т±рѓан журналда 560
жасμспірімдер мен  жастардыњ єдеби д‰-
ниелері басылды. Б±л дегеніміз ќазаќ тілі
мен єдебиетініњ дамуына, болашаќ аќын-
дар мен жазушыларды тєрбиелеуге
ќосылѓан ќомаќты ‰лес.

Б‰гінде Єділбек Жаќып зейнеткерлік-
ке шыќса да,  сол баяѓы "Жас ќаламгердіњ"
жалѓасы іспеттес "Балалар шыѓармашы-
лыѓы" журналын шыѓарып келеді. Басы-
лымды жер-жердегі мектеп оќушылары
μздері єзірлеп, μздері шыѓарады.
Оѓан ќазіргі заманауи техникалыќ
м‰мкіндіктер жол ашып отыр. "Дарынды
балаларды ќолдау" жобасыныњ авторы
ретінде Єдекењ Мањѓыстау облысы Шебер
ауылындаѓы Ќаратμбе орта мектебініњ
оќушысы Мейірім Ердєулеттіњ "Бал ба-
лалыќ бал т±нѓан" атты т±њѓыш кітабын
жарыќќа шыѓарды. Єрине, м±ндай ‰рдіс
б±рын-соњды болѓан емес.

Соњѓы жылдары Єділбекте жєне бір
идея пайда болды. Д±рысын айтќанда, б±л
идеяныњ туындауына "Балалар шыѓарма-
шылыѓы" журналын оќушылармен бірге
ќадаѓалап, мектепке ќатысты журнал бе-
тінде жарияланатын маќалаларѓа ден
ќойып ж‰рген м±ѓалімдер ой салды. Бір
істі ќолѓа алса, одан бір нєтиже шыѓар-
май тоќтамайтын єдетімен Єділбек кμп
±замай "Тєрбие жєне білім" деген журнал
шыѓара бастады. Б±л журналдыњ мектеп
м±ѓалімдеріне ±наѓаны сонша, оѓан маќа-
ла жазушылардыњ саны еселеп артты.

Еліміздіњ ж‰регі Астананы насихаттау-
да Єділбек Жаќып±лыныњ ењбегі орасан.
Ол алѓашќылардыњ бірі болып "Летопись
Астаны" атты аќпараттыќ энциклопедия-
ны жарыќќа шыѓарып, Халыќаралыќ
"Жібек жолы" кітап кμрмесініњ бірінші
дєрежелі дипломымен марапатталды. Ас-
тана ќаласында мемлекеттік тілде жеке-
меншік басылымдар шыѓарып, зиялы
ќауымныњ ќалыптасуына игі ыќпал етіп
келеді.

Сμзімніњ басында Єділбек  досымды
ќайраткер деп атаѓанымныњ тμркіні де
оныњ баспа саласындаѓы ќызметіне бай-
ланысты. Біздіњ ќоѓам, єдетте, ќайраткер
деп ‰лкен лауазым иелерін атауѓа даѓды-
ланып кеткен. Ал, Єділбек сияќты баспа
ісі арќылы ќоѓамда зор аѓартушылыќ
ќызмет атќарып ж‰рген, μзініњ жеке ісін
пайда табу жолына емес, ±рпаќ тєрбиесі-
не ж±мсап келе жатќан адамды неге ќай-
раткер демеске?! Ќайратыњ ќажымасын,
текті єулеттен тамыр тартќан зиялы дос
демекпін.

Орынбек ЖОЛДЫБАЙ,
филология ѓылымдарыныњ

кандидаты.

¤
ЗІЊ 40 жылдан бері білетін адам
жμнінде айту да, жазу да, былай
ќараѓанда, жењіл сияќты. ¤йткені

оныњ б‰кіл μмірі кμз алдыњда μтті ѓой.
Ќатар ж‰ріп, ќатар т±рдыќ. Ќайѓыны да,
ќуанышты да бірге бμлістік. Сыйласу да,
сырласу да, отбасыњмен араласу да бєрі-
бєрі болды. Оныњ ‰стіне єњгімелегелі
отырѓан адамыњ ќоѓамда μзіндік орны бар,
зейнет жасынан асып кетсе де, аѓарту
ж±мыстарымен тынбай айналысып келе
жатќан ќайраткер болса, ќаламды кμсілте
сілтеуден басќа не ќалмаќ саѓан.

Осындай ойѓа беріліп, єлгі μзіњ жаќсы
білетін єрі жаќсы сыйлас кейіпкеріњ ту-
ралы шабыттана толѓауѓа кірісіп-аќ кет-
кеніњмен, ќаламыњныњ кібіртіктей бе-
ретіні несі? Байќап ќарасам, м±ныњ да
μзіндік себебі бар екен. Ќанша жаќсы
білемін десењ де, Єділбек Жаќып сияќты
не нєрсеге болса да сын кμзімен, талѓам-
мен ќарайтын зиялы азаматты сыпыра
маќтап, сыдырта жазып шыѓу ќиянат бо-
лар еді.

Мєселеге осы т±рѓыдан келгенде, бас-
пагер, журналист досым Єділбек  жμнінде
жазудыњ ќиындыѓы еселене т‰седі. Осы
орайда зиялы деген сμзді єњгіме арасында
жайдан-жай келтіріп отырмаѓанымды айта
кетейін. Сμздіњ тура маѓынасында ол  на-
ѓыз зиялы ортадан шыќќан азамат. Б±л
арада мен оныњ Ыбырай Алтынсарин, Ах-
мет Байт±рсынов, Міржаќып Дулатов,
Єліби Жангелдин, Амангелді Иманов сияќ-
ты ±лы т±лѓалардыњ кіндік ќаны тамѓан
ќ±нарлы Торѓай топыраѓында д‰ниеге
келгенін ѓана емес, тікелей μз отбасыныњ
да, наѓашы ж±ртыныњ да Торѓай μњіріндегі
зиялылар ќатарында екенін айтпаќпын.

Єкесі, Абылай ханныњ тікелей ±рпаѓы
Жаќып Есенгелді ±лы революцияныњ
отты жылдарын бастан кешіп, атаќты
Єліби Жангелдинмен, Амангелді Иманов-
пен тізе ќосып, сол замандаѓы небір
к‰рделі оќиѓалардыњ бел ортасында
ж‰рді. Кењес ‰кіметі орнаѓаннан кейін
ќызметке араласып, зањ саласында, оныњ
ішінде адвокаттыќ салада ењбек етіп, ай-
нала-тμњірегіндегілерге талай шарапатын
тμккен, сол кездегі ќанќ±йлы саясаттыњ
кесірінен жетім ќалѓан талай баланы же-
леп-жебеп, адам ќатарына ќосќан ѓазиз
жан. Солардыњ бірі ЌазМУ-де ±стаздыќ
ќызмет атќарѓан Ѓайни Ахметова апайдыњ
‰йіне Єділбек мені талай рет ертіп барды.
Бір ќызыѓы, б±л апайдыњ  єкесі бай т±ќы-
мы ретінде жер аударылѓанда жетім ќал-
ѓан шиеттей отбасын Жаќып ќамќорѓа
алып, апалы-сіњілі екі ќызды тєрбиелеп,
т±рмысќа береді.

Сонымен бірге Батпаќќара (ќазіргі
Амангелді – О.Ж.) О.Ж.) О.Ж.) О.Ж.) О.Ж.) ауданындаѓы аштыќ
кезінде Ырѓыз жєне Ќараб±таќ ауданда-
рында сот болып ќызмет атќарѓан Жаќып
ауылдастарыныњ бірнеше отбасын μзімен

КЕЛБЕТ
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О й х о й ,  н е 
деріңіз бар, егер жарық 

дүниеде жүргенде «Ей, 
ұмытпай жазып қойыңдар, 

менің  60 жылдығым «Сәтті-
де», анау-мынауды білмеймін, 

келесіңдер!» – деп бір нығыздап 
алып, жақын-жораның қайсы-

біріне  « сен сволыш ұмытпа » деп 
Тәкең тағы да бір қарқырата күліп 
алар еді-ау. Талғаттың көңілі та-
сыған кездегісін көрсеңіз.  Лақыл-
датып-лекілдетіп ақтарыла айна-
ласын бір дүр еткізетін. Сондайда 
көмейінің арғы жағынан жүрегі 
көрініп қалатындай болатын. 
Біздің арамызда, тұрғылас заман-

дастарының ортасында қалжыңға 
ыңғай беріп тұратын. Жатырқа-
май да, аңдамай да айта беретін. 
Тіпті, кейде әкесі Қазымбекпен де 
ағасындай ойнап сөйлейтіні бар, 
онысы атасы Жақыпбектің бауы-
рында өскендігісі. Әйтсе де, Қа-
зымбек ақсақал Меккеге жүрерде, 
қажылықтан қайтып оралғанда да 
құлқынсәріден вокзал күзетіп, қарт 
әкесі қиналып қалмады ма екен деп  
дегбірсіздене күткенін көз көрді.

Тәкеңнің ашулануы да тез еді. 
Кейде болмашы бірнәрсеге бола 
сіркесі су көтермей қалатын. Быж-
тыж. Бірақ   онысы шәй орамал 
кепкенше. Қонақжайлығы ше: 
шақырған қонақтары 5-10 минут 
кешіксе бітті, ұялы телефонына 
дамыл бермей  қоңыраулатып: 
«Қайда жүрсіңдер-ей!» – деп, 
бол-болдың астына алатын. Қолы 
ашық, көңілі түссе, қас-қабағыңа 
қарамай-ақ көлпал еді.

Талғат отбасына, тұтас  әулетін-
де жел жағына пана болған еді. 
Өзінен кейінгілерінің бірде-бірінің 
жай-күйіне бейжай қараған емес. 
Жетпегенді жеткізіп, өтпегенді 
өткізіп беріп жүрді. Алды жаз, 
інілерге тыныс еді. Дәрменді де 
пәрменділер ортасы Төраға – Тә-
кеңнің байлаулы сөзінен асып кет-
пейтін.

Отбасында қосағы Фаузияның  
кешегі күнге дейін Тәкең барда үй 
ішінің керек-жарағын, балалардың 
келешегі мен  болашағына алаңда-
май-уайымдамай-ақ келіппін де-
гені бар. Осындайда ойлайсың: 
төрт баласын жеткізіп, бас-басы-
на отау тігіп беріп, өскен-өнген 
әулетіне айналдырған, отыз төрт 
жыл бойы теміржолдай  тірлік 
күретамырының бүлкүлін қапы 
жібермей дөп басып келген  Қа-
зымбектің  Талғаты  бейнебір  алып 
составты өрге сүйреген ЛОКОМО-
ТИВ тәрізді болған екен. Иә, күшті 
локомотив,  алпыс батпан жүк арт-
саң да заулатып ала жөнелетін.  
Бірақ.. небәрі  елу бесінде шойын 
жолдың бойындағы сол жампоз  
ойламаған жерден морт кетті. 
Марқасқа белге ұрған жыландай 
сұлқ түсті. Тебінгісі терге шіріп, 
терлігі майдай еріп, алты малта ас 
болып, өзінен туған жас бала, сақа-
лы шығып жат бола бастағанда... 

дүние шыр айналып жүре берді. 

Сонау Алматыдан  шойын жолдың 
бір ақиығын ардақтап келген бойы 
туған топырағына табаны тиген  
соң, небәрі екі-үш күнде..

Бұ жалғанда қарапайым пенде-
ге тән бақыт-қызықты: жар, бала, 
немере сүю; өз кәсібінің нәсібін 
көру,  атақ-даңқына бөлену, бәрі-
бәрін Тәкең басынан өткерді. Өзі 
де болмысынан шаруақор, өзіне 
дамыл бермейтін жан. Бәрін де 
жеткізем, бәріне де үлгерем деп 
жанталасты. Ауыл-аймақ, туған-
туыс, құда-жекжат, дос-жаран, 
жора-жолдас қай-қасының да 
тойы мен дуы, қуаныш-қызығы-
ның бірін де құр жібермей құрақ 
ұшты. Атырау-Алтай, Арқа-Ала-
тау арасын осынау ғұмырында сан 
рет шиырлады. Қайран қазекеңнің   
кісі көңілін қалдырмаймын дейтін 
арда қасиеті қара басының әл-дәр-
меніне  қаратпай, ақырын-ақырын 
мысықтабандап  сор болып жабыса 
берді. Төраға болып өрге шыққан-
да да, құда болып төрге шыққанда 
да  көңілін көл-дария етті. Өзгені 
аялау, өзіңді аямау  әбден қанға 
сіңіп кетті. Тәкең өзін аямады. Ал 
заман болса одан сайын қамшы-
лап, шынжарасын сыздата берді.

Кейде, Талғат, тектінің тұяғы, 
ақсұңқар құстың баласы,  өмірінің 
жарқыны мен жарқылы еске 
түскенде, мына жарық дүниеде 
бір адамның емес, бірнеше пен-
денің сүретін ғұмырын сүріп, ел 
айтып жүрген алпысты – «талтүсті» 
бастан кешіп кетті  ғой деп ойлай-
сың.

Мұқағали ақын да қысқа  ғұмы-
рында біз айтып жүрген өмірдің 
қызығы мен шыжығын көрді. Әйт се 
де: «Өмір дегенге, тірлікте, сірә, же-
тер ме ой?.. Жарық сәуледен басқа-
ның бәрі бекер ғой. Өмір дегенің 
– бір күндік сәуле екен ғой!»  Сірә, 
жұмыр басты пендеңіз кеудесінде   
жаның барда бір күндік сәуленің  
қадір-қасиетін бағалай алмай-
мыз-ау, қадіріне жетпейміз-ау...  
Кім біледі, Тәкең бағасын біліп, 
іштей тынып кетті ме?

Вокзалда составты сүйретіп 
келіп тұрған локомотивті 
көрсем, Тәкеңнің нарқасқа 
тұлғасы еске түседі.

 Жанұзақ  
АЯЗБЕКҰЛЫ.

ТАҒЗЫМ

ЛОКОМОТИВ
(Талғат  Қазымбекұлы  
Спановтың  рухына)

Кешкі сағат 
а л ты  жа -

рым. Залдың іші 
лық толы. Сахнаның 
төрінде жастары егде 
тартқан ерлі-зайып-
тылар. Бір-бірімен 
мұңдасады, сырла-
сады. Ата-ананың 
бар ойы баласының 
жағдайы. Несиеге үй, 
көлік алып, қарызға 
белшеден батқан ұл-
дың қайғысы. Мұн-
дай көріністі қазіргі 
кез келген отбасыдан 
көруге болатындай. 
Несиесі жоқ қазақ 
аз шығар. Біздің 
жұртқа қарыз алу, 
өсім беру тән бе еді? 

Сахнадағы екінші 
көрініс – келін мен 
ене және ұлдың диологы. 
Келін жасы келген ананы 
қарттар үйіне тап сырайық 
дейді. Бала бас изейді. Екі 
ортада шырылдап жүрген 
– ана. Қария немересін 
қимайды да. Бірақ оның 
сөзіне құлақ асып жатқан 
кім бар?   

Келесі көрініс қарттар 
үйінде өрбиді. Қариялар-
дың бәрінің бала-шағала-
ры, немерелері бар. Бірақ 
қарттар үйінде тұрып 
жатыр. Неге? Себебі, 
оларды жылы ұясынан 
аластатқан – туған бала-
лары. Не үшін? Себебі, 
ұл мен келін тасжүрек, 
қатыгез, әлде...

Оқиғаның желісі осы-
лайша дамып, шиеленісіп, 
шарықтап, шалқи жөне-
леді. Спектакльді көрер-
мендер қыбыр етпестен 
тамашалады. Кейбіреуі 
көздеріндегі жасты көр-
сетпеуге тырысып,  баста-
рын төмен салып отырды. 
Бірақ үнсіздіктен еш-
теңе жасыра алмайсыз. 
Шынайы нәрсе жүрек-
ті дір еткізіп, көкейге 
ой салады. Сахнадағы 
көріністер өмірдің өзінен 
алынған оқиғаға дөп ке-
леді. Қазір қарттар үйі-
нің бар екені шындық. 
Ондағы ата мен әженің 
немерелерін сағынатыны 
да рас шығар. Бауыр еті 
баласын қызғыштай қо-
рымайтын әке мен шеше 
жоқ. «Торғай екеш торғай 
да өз ұясын қорғайды». 

Қарттар үйі деген қай-
дан шықты? Бұл сауалға 
спектакльдің кейіпкер-
лері де жауап іздейді. 
Шықбермес Шығайбай-

лардың болғаны о заман-
нан белгілі. Бірақ ондай 
Шығайбайлар ата-анасын 
тентіретіп жіберген жоқ. 
Қариялардың бірі ұлттық 
идеологияның жоқтығын 
сынаса, енді бірі балапан 
ұяда не көрсе өскенде 
соны ілер деген тәмсілді 
алға тартады. Қоғамның 
кісілік, кішілік, мейі-
рімге сусап жатқаны да 
сөз болады. Бұған теледи-
дардан көрсетіліп жатқан 
атыс-шабысты қосыңыз. 
«Көк жәшік» әдеп тура-
лы неге айтпайды? 

Елу минуттық спек-
такль лезде өте шықты. 
Қойылымның уақыты ұзақ 
та емес, қысқа да емес. 
Көрушіні жалықтыр ған 
жоқ. Алайда, көрермен-
дердің дені – үлкендер. 
Жастар бірең-сараң. Неге? 
Десек те, қариялардың 
рольдерін сомдаған артис-
тер – жастар. Олардың 
ойнау шеберлігі көңілден 
шықты. Бірақ, ұлдың 
ролін сомдаған актерге 
сәл шынайылық жетпей 
қалғандай. Анасын қарт-
тар үйіне баруға көн-
дірген сәттегі көріністе 
баланың жан күйзелісін 
көргіміз келді. Бірақ ұлы 
суық хабарды жай ғана 
сөзбен айта салды. Дауыс 
дірілі, жүрек лүпілі та-
лып естілді. Бәлкім, ба-
ланың анаға деген махаб-
баты сондай суық шығар 
немесе бұл шешімнің 
арты немен тынарын 
дұрыс түсініп, сезінбе-
ген шығар. Спектакльдің 
аты – «Өкініш». Олай 
болса, актер кейіпкердің 
эмоциясын дәл жеткіз-
ген болады. Өйткені адам 

маңдайы на таяқ тигенше 
ненің дұрыс, ненің қате 
екенін сезбейді де. Деко-
рация. Әсіресе ағаштан 
торланып жасалған бөл-
мелер қарттар үйіндегі 
көріністі көз алдыңызға 
алып келеді. Шынында 
да, қариялар  қуықтай 
бөлмелерде. Торға түскен 
тағдырлар деп те осыны 
айт. 

А д а м д а  ө к і н і ш 
көп қой. Ең қиыны – 
өкініштің орнын толты-
ру. Өткенге оралу мүмкін 
емес. Уақыттың еншісінде 
кеткен өкінішті кері қай-
тара алмайсыз. Әсіресе, 
бала тәрбиесінде жіберген 
қателікті түзету мүмкін 
еместей көрінеді. Себебі 
қисық өскен ағашты түзе-
темін десеңіз, сындырып 
аласыз. Спектакльден әр-
кім түрлі ой түйеді. Біздің 
ойымыз ға тасжүрек, та-
станды, тасбауыр, тәрбие 
деген түсініктер келді. 
Тәрбие дұрыс болса, тас-
танды бала мен тентіреген 
қария, тасжүрек ұл мен 
қыз да болмас еді. «Тәр-
бие – тал бесіктен» деген 
осы да. 

Р.S: Спектакльдің 
қою шы режиссері – Ер-
жан Қауленов. Шығарма-
ның авторы мен қоюшы 
режиссері көрер мен ал-
дына шыққанда ду қол 
шапалақ соғылды. Сол 
сәттегі залдағы қошемет-
ті сөзбен айтып жеткізу 
мүмкін емес. 

СУРЕТТЕ: спектакль-
ден көрініс.

Суретт і  түс ірген 
Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

ТЕАТР

«Өкініш»
Қымбат 
 ДОСЖАНОВА

Ілияс Омаров атындағы облыстық қазақ драма театрында белгілі ақын, 
драматург Ақылбек Шаяхметтің «Өкініш» спектаклінің премьерасы өтті. 



719 ақпан  2016 жыл

(Басы өткен санда)

***
Дос-дұшпандарыңмен абайлап сөй-

лес, жақсы, яки, жаман сөз айтсаң да, 
жауабын күтіп, әр сөзінің төркініне 
назар сал. Әрбір сөзді жұрттың бетіне 
жасырмай айт. Егер бетіне айта алма-
саң, екіжүзділіктен сақтан, екі жүзді 
адамдардан аулақ бол. Шағымшылдан 
сақ бол. Өйткені оның бір сағатта бұзған 
ісін бір жылда түзету қиынға соғады.

***
Қанша ұлық, қанша дәулетті адам 

болсаң да өзіңнен күштімен керіспе. Да-
нышпан Фашегурс он түрлі қасиетке ие 
болу үшін харекет етсең, бәледен құты-
ласын депті: оның бірі – өзіңнен ұлық 
күштімен ұрыспа, ожар мінезділермен 
алыспа, қызғаншақ-қыз балалармен 
мәжілістес болма, монтаны екіжүзді 
адаммен дос болма, жалғаншы жан-
мен мәміле қылма, бақылмен сұхбаттас 
болма, көре алмайтын жаманмен, мі-
нез-құлықты жандармен шарап ішпе, 
қатындармен бір жерде көп отыр ма, 
сырыңды ешкімге айтпа, абыройың 
төгілмесін. Егер бір кісі айыбыңды айт-
са, харекет етіп сол кемшілігіңді жөн-
де, біреуді орынсыз мақтама, уақыты 
келгенде оны жамандай алмайсың. 
Сол сияқты біреуді қатты жамандама, 
уақыты келсе, оны мақтай алмайсың. 
Кімнің саған ісі түсіп, мұқтаж болса, 
оған кінәңді айтып қорқытпа. Өйткені, 
,әрбір адам саған мұқтаж болмаса, сенің 
айтар кінәңнан да, күш-құдіретіңнен де 
қорықпайды. 

Жаза беру мен 
кешірім жасау
Егер бір адам айыпты іс істеп, жағдай-

ын айтып өтінсе, айыбын кешір. Өйткені, 
ол адам ғой. Күнәні бәрінен бұрын Адам 
ата жасаған. Бостан-бос күнәсіз жанды 
жазалаушы болма. Арзымайтын іс үшін 
әркімге азар берместен, ашуың келген 
кезде оны жұтып жіберуді әдетке айнал-
дыр. Бір айыбы үшін сенен біреу кешірім 
сұрап келсе, кешірім беруді міндетім деп 
түсін. Егер айыптыны кешірмей жаза бер-
сең, сенің одан артықшылығыңды қалай 
ажыратуға болады? Адамның айыбын 
кешіргеннен кейін оны ұрыспа, күнәсін 
есіңе сақтамағын. Егер есіңе сақтасаң, 
кешірмеген болып шығасың.

***
Мұқтаж адам қажетім шыға ма деп 

сенен үміттеніп барғанда сенің қолына 
түскен тұтқын сияқты болады. Қайсыбір 
адамға ісің түсіп, мұқтаж болсаң, өзіңді 
оның қызметкері немесе құлыңдай 
сана...  Қажетіңді қабылдаса оған шүкір 
қылып, қабылдамаса, өз бақытыңнан 
көргін де, өкпелеуші болма. Сен оған 
өкпелеп кінәлағаныңмен ол сенен қо-

рықпайды. Егер ол сенен именген 
жағдайда қажетіңді шығарған болар 
еді. Ісің түскен кісі жарамсыз, төмен 
адамдардан болса, одан дені сау уақы-
тында қажетіңді сұрама, өйткені ол дені 
сау кезінде  ешнәрсе бермейді. Одан тек 
мас кезінде ғана сұрағын. Бақыл пейіл, 
оңбаған, жарамсыз жандар мас кезінде 
сақы болады, олар екінші күні ғана өз 
ісіне өкінеді.

Кәсіптік білім 
үйрену, ұстаздық 
және қазы болу
Жалпы, өнер, кәсіптің ішінен ілімге 

талапкер болсаң, өте ұқыпты әрі ын-
сап-қанағатты бол. Ілімге дос болғың 
келсе, уақытты босқа өткізуді дұшпа-
ным деп түсін. Сабырлы әрі салмақты 
болып, жеңілтек желөкпелер қатарына 
қосылма. Кеш жатып, ерте тұр. Кітап оқу, 
сабақ беру мәселесіне ерекше көңіл бөл. 
Өз ісіңнен зерігуші болма, оқығаныңды 
жаттай қайталаумен жақсы біліп алғын. 
Нені есітсең, соны көңіліңнен қайталап 
өткізіп, жадыңа сақтауға тырыс. Кітап, 
қағаз, қалам, қаламұштағыш сол сияқты 
тағы да басқа қажетті заттарды әрдайым 
өзіңнің жаныңа қойып, басқа нәрселерді 
маңыңа жуытпа. Аз сөйлеп, ұзақ ой-
ланғын. Егер әрбір азаматтың табиғаты 
осы сипаттас болса, ол сөзсіз өз заманы-
ның озық адамы болады.

***
Тым ұзақ немесе тым қысқа және 

мағынасыз сөз сөйлеме. 
Ей, перзентім, егер сөз жарысына құ-

мар болсаң, ақын болғын, көп жағдайды 
жадыңа сақтай білгін. Кім болса сонымен 
тартысып, сөз жарыстыруға қызықпа.

Мінбеге шығып алып, көңілің қа-
лаған, аузыңа түскен сөзді айта бермей, 
мақсатыңды қысқа әрі сұлу сөзбен сөй-
легін. 

***
Киген киімің өзіңе қонымды әрі таза 

болсын. Әрдайым қарапайым әрі көңілді 
жүр. Базарда, басқа да көпшілік орын-
дарда көп сөйлемесең, көптің көзіне 
құрметті көрінесің. Жаман істен өзіңді 
аулақ ұстағын. Мінбеде тұру тәртібін 
сақта, тәкәппарлық, жалған айту, пара 
алу сияқты істерден бойыңды таза 
ұстағын. Сен нені істеуге шамаң келсе, 
жұртқа да сол сияқты істі орындауға 
тапсырма бер.

Саудагерлік және 
алыпсатарлық
Ей, перзентім, қиянаттан аулақ бол, 

біреу бір рет қиянат жасаса, оған бір-
де-бір жан сенбейтін болып қалады.

Туралықты өзіңе кәсіп еткін, ең жақ-

сы іс – туралық. Сауда ісінде, сатып алу-
да әдепті, сыпайы бол. Кісіге уәде берме, 
уәде берсең, оны орында. Қарыздарға 
жалған сөз айтпай, шындықты сөйле. 
Мәміледе, біреуге документ, сенімді хат 
бергеніңде немесе алғаныңда ықтият 
бол. Аласы ақың қолыңа тимей тұрып, 
документті ешкімге де қолыңнан берме.

***
Қай жерге барсаң да, дос-жаран та-

уып ал, танымайтын, сұм, арам пейіл, 
жаман адамдармен жолға шықпа. «Ал-
дымен жолдас тап, онан соң жолға шық» 
деген мақал бар.

***
Егер әртүрлі зат алсаң, көрмей алма. 

Бірнәрсе сататын болсаң, әуелгі баға-
сынан хабардар болып, келісіп сатсаң, 
соңында әуре-сарсаң болмайсың. Өз 
билігіңді қолыңнан берме, ұлықтар 
сияқты үй, ат-әбзеліңді жөнде, қажет-
ті заттарды алғын. Бір жылға қажетті 
әртүрлі затты екі есесімен алғын. Кейін 
бағасынан хабардар болғын. Егер бағасы 
көтерілсе, сол алған заттарыңның жар-
тысын сат, қалғаны тегін болады. Бұл 
істен кінәлі немесе жаманатты болмай-
сың. Бірде-бір жан сені сараң демейді. 
Өйткені, бұл істі үй қожалығы талап 
етеді. Бұл сараңдыққа жатпайды. Айыбы 
жоқ, қожалығыңа зиян келмесін десең, 
осындай әдісті итергің келсе, дәрігерлік, 
тәуіптік ілімнен жақсы ілім жоқ.

Жұлдыздар мен 
геометрия

Шын мәнінде адамның тууы анадан 
туған күн емес, ер кісінің ұрығы тілі, ана-
ның құрсағына түсіп, оны әйелдің ұрығы 
қабылдайды. Міне, осы сәтті адамның 
туылуының негізгі бастауы осы. Жақ-
сылық пен жамандық осы жағдайға 
байланысты. Бала анасының қарнына 
түскен сәтін ең жоғарғы өзгеріс дейді. 
Өзгерістің жылдан  жылға өтуін орта 
өзгеріс дейді... Ер адамдардың ұрық 
әсілінде не қасиет болса, ананың құр-
сағына да сол өтеді.

Ақындық өнері
Ей, перзентім, егер ақын болғың кел-

се, ақылды бол. Сөзің тілге жеңіл, көңілге 
қонымды болсын. Түсінуге қиын қисын-
сыз сөздерді қолданудан сақтан, өзіңе 
түсінікті болғанмен, өзгелерге түсініксіз 
ауыр сөздерді пайдаланба.

Өлеңді өзің үшін емес, жалпы халық 
үшін жазуың керек. Бір сарындағы ұқ-
сас бірегей буын өлшемдерінен құрас-
тырылған мәдениеті төмен өлең жазу 
ісімен шұғылданба. Өлеңнің сыртқы 
түріне мазмұны сай келіп құлпырып 
тұрғаны жөн. 

(Жалғасы бар)

НӨМІРДЕН – НӨМІРГЕ         

қабуснама

БІЛІМ – 
       МӘҢГІЛІК ҚАЗЫНА

Дарынды 
оқушы –  

ел болашағы
«Дарынды балаларға арналған қа-

зақ-түрік лицей-интернаты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінде облысымыз-
дың жалпы білім беретін оқу орындары 
оқушыларының арасында «Жарқын бо-
лашақ» VIII облыстық KATEV қазақ тілі 
олимпиадасы өткізілді. «Жарқын бола-
шақ» олимпиадасы 3 кезеңнен тұрады 
(аудандық, облыстық, республикалық) 
және 5 конкурсты қамтиды (қазақ тіл 
білімі мен әдебиеті, мәнерлеп оқу, ән 
айту, ғылыми жоба, жазбаша шығар-
машылық жұмыс). 

Дәстүрге айналған осынау ауқымды 
олимпиада биыл Қазақстан Республика-
сының Білім және ғылым министрлігінің 
қолдауымен халықаралық деңгейге шыға-
рылмақшы. Яғни, қазақ тілінің қолдану ая-
сын бүгінгіден де кеңейтуді жоспарлауда. 
«Халықаралық Тіл және мәдениет фести-
валінің» ұйымдастырушылары бұл ша-
раны 2013 жылынан бері бес құрлықтың 
жиырмадан астам елінде ұйымдастырып 
келеді. Атап айтқанда: АҚШ, Австралия, 
Бельгия, Германия, Румыния, Франция, 
Индонезия сынды елдерінде өткен іс-ша-
раға 140 елдің жас өрендері қатысып, 
бақтарын сынаған болатын. 

Біздің облысымыз бойынша, биылғы 
жылы Денисов ауданынан басқа, бар-
лық өңірлері мен дарынды балаларға 
арналған арнайы мамандандырылған 
мектептер белсенді қатысты. Сайысқа 
төрешілік етуге арнайы кәсіби мамандар 
шақырылды. 

Әділқазы мүшелері сайысқа қатысқан 
180 оқушыға төрелік етті. Барлық жүл-
дегерлер мен олардың ұстаздары ма-
рапатталды. Сайыстың қорытындысы 
бойынша 10 оқушы халықаралық фи-
налға жолдама алды. Облысымыздың 
намысын халықаралық деңгейде қорғау-
ға аттанатын оқушыларымызға сәттілік 
тілей отыра, аты-жөндерін атап өткенді 
жөн көреміз. Олар: Шынкентаев Ұлан, 
Қатай Гүлмайдан, Жолбарысова Асем, 
Ешназарова Лаура, Жазықпаев Бекбо-
лат, Мамедова Севда, Кравченко Ксения, 
Ақбарова Әйгерім, Халтурина Арина, Ко-
вальчук Екатерина. 

Шәкіртін қазақ халқының тіліне, әде-
биетіне, салт-дәстүрлеріне, тарихына, 
мәдениетіне деген қызығушылығын арт-
тыру мен үйреніп білуге ынталандырғаны 
және «Жарқын болашақ» VIII облыс тық 
KATEV қазақ тілі олимпиадасына жүл-
дегер дайындағаны үшін Р.Әлім, К.Жа-
накова, Б.Мукашева, А.Усманова, Ы.
Байғабылова, Қ.Шөкенова, Э.Рахимова, 
 А.Үсенова, М.Шарипова, Ж.Мирманова 
сынды әріптестерімізге алғысымызды 
білдіреміз. Білім беру бөлімдері мен ұс-
таздары, облысымыздың абыройын арт-
тыру және тілге деген құрметті күшейту 
мақсатында халықаралық деңгейге күн-
делікті, тыңғылықты дайындық жұмыста-
рын жүргізіп жатыр деп сенім білдіргіміз 
келеді. Алдағы уақытта да барлық өңір-
лердің белсенді қатысуына, әсіресе, өзге 
ұлт өкілдерін көбірек ынталандыруға, 
яғни, аясы кең тілдік орта қалыптастыру 
мақсатында тіл жанышырларына үлкен 
үміт артамыз.

Қайрат ТАЙМАГАМБЕТОВ,
Дарынды балаларға арналған 

қазақ-түрік лицей-интернатының 
директоры.
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Қолыма қалам алайын,
Хат жазып, елге салайын.
Ішімде сақтап жүргенше,
Тарқатып шерді қалайын.
Жанымда менің ағам жоқ,
Ағайын тұрмақ, панам жоқ.
Жазмыштың ісін қайтейін,
Озатын одан шамам жоқ.
Темір таяқ аларсың,
Құбыла жаққа қарарсың – 
Құлыныңды, аға, іздесең,
Украинадан табарсың.
Алты айдың жүзі – азғаным,
Сағынып елді, маздадым.
Қатесі болса, ғафу ет – 
Білгенімді осы жазғаным.
Оқ пенен оттың, минаның
өтінде жанды қинадым.
Снарядтар жарылса,
Көкке ұша жаздар иманым.
Есімде – ұйқым аша алмай,
Аяқ кебісім шеше алмай,
Арманда кеткен отыз жас

Бойымды жазып өте алмай...
Хат жаздым солай опығып,
Көңілдің басы тотығып.
Хатым кетіп, мен қалдым,
Сол жазған жерде отырып.

***
Араладым Свердлов қаласын,
Қайран елім, артта қалып барасың.
Көгендеген қойдай қылып тиеді,
Жиып алып қазақ-орыс баласын.

Жүйрік пойыз үстінде әнге саламын,
Қоштасудың белгісіндей – сол әнім
(Челябінің өте бере тұсынан,
Артқа қарай жалтақтаумен боламын):

«Сәлем айт туған еліме,
Ноғайдай өзен-көліме.
Қырық жыл қырғын болса да,
Барамын есен еліме!»

Бостандық ҚҰСАЙЫНОВА.
Алтынсарин ауданы,
І.Омаров атындағы ауыл.

ОҚЫРМАН  ПОШТАСЫНАН
Ашығын айтқанда соңғы жылдары редакциямызға хаттар жиі келетін болды. 
Мазмұн тақырыбы  әр алуан.  Әйтсе де, солардың ішінде өткен ғасырдың тар жол 
тайғақ кешуін көріп , соғыс жылдарындағы тыл тірлігінде өндірдей жас болған  
аталарымыз бен әжелеріміздің естеліктері, өз заманындағы тыныс-тіршіліктен 
сыр шертетін жазбалары былтырдан бері көп түсті. Бір хаттардан майданнан 
келген перзенттердің сағынышын, енді бірінде, баласын сарыла күтіп, ет-жүрегі 
езілген ананы көресің.  Біз бүгін редакция поштасына келген  абзал әжелеріміздің өз 
қолымен  өтіне жазып жолдаған  қарапайым жырларын ұсынбақпыз.                                                                                            

Редакция

Айналайын қазағым,
Ер болып туған халықсың!
«Тар жол, тайғақ кешуден»,
Күреспен өткен алыпсың.
Бодандықтан босауға,
Бұлқынып өткен нарымсың.
Ұлтын сақтау жолында,
Лаулап өткен жалынсың.
Тілін сақтау жолында, 
Жүзін жанып намыстың,
Жерін сақтау жолында,
Білек күшін тауыстың.
Азаттық үшін күресу – 
Ұланың үшін анық сын.
Нешелер батыр тудырған,
Заңғар тұлғалы халықсың!

***

Көрген де нәубет, азабың, 
Қайтып енді келмесін.
Аспаныңды торлаған,
Қара бұлт қайта төнбесін.
Қайта үрлеп жаққан шырағың,
Мәңгілікке сөнбесін.
Әлемге болған белгілі,
Мәртебең сенің өрлесін!
«Бабадан қалған жеріңде,
өмір сүр еркін!» дер едім;
«Анадан қалған бесікте,
тербелсін сәби» дер едім;
«Елі мен жерін сүйетін,
ер болып өссін!» дер едім;
«Ана тілде сөйлейтін,
есті боп өссін!» дер едім.
Дәстүр мен салтын 
  халқының,

Жалғап жүрсін ұл-қызың. 
Құндылығы ұлтымның –
Сөнбейтұғын жұлдызым.
Тыныштығын елінің,
Қорғап жүрсін ұланың.
Ынтымағы мен бірлігін, 
Қадірлеп жүрсін қыраның.
Тәуелсіздіктің ғұмырын,
Тілеген қарттың бірі едім.
Бірлігіне ұлтымның, 
Сүйінген қарттың бірі едім.
Жәбіріне өзгенің,
Күйінген қарттың бірі едім...
Мәңгілікке азат бол – 
Қазағым, саған тілерім!

Айғанша
ҚҰРМАНҒАЛИҚЫЗЫ.

Майраш 
Әкемді әскерилер алып кетті,

Тапсырдық бір Аллаға біз аманат.

Көз жасын кәрі-бала халық төкті,

Ерлердің соңында қап ұзаған-ақ..

...Әкемнің жүрген жерін көріп келсем,

Апарып, киім-кешек беріп келсем – 

Арманым орындалар еді-ау менің,

«Бара ғой, жолың бос» деп ерік берсе.

Сағындым әкемді мен қатты-ай, қатты!

Сағыныш сол бір тәтті шақты ойлатты.

...Майсыз шай ішпейтұғын әкешімнің,

Жатқанда жамбасына тақтай батты.

Олжабайдың өлеңі

Қазағым, саған тілегім

БАТА
(Сүйікті жиенім 

Адияға)

Сен келіп өсті-ау мерейім,
Тереңнен сөзді терейін.
Атадан қалған асыл сөз –
Батамды саған  берейін.

Қадамың, күнім, оң болсын,
Несібең татар мол болсын.
Жүрсең де қайда аман бол,
Сапарға шықсаң жол болсын.

Ботамсың менің қымбатты,
«Ата» дегенің тым тәтті.
Ойлы бол, сұңғақ бойлы бол,
Ақ қайыңдардай сымбатты.

Әкеңнің еріп соңынан,
Анаңның ұстап қолынан,

Арманға биік қанат қақ,
Ай, күнің тусын оңынан.

Үйіме  жиі келіп тұр,
Қостанай жерін көріп тұр.
Тілекші ата, әжеңді,
Қуантып сәлем беріп тұр.

Жұмағали АРҒЫНБАЕВ.
Қостанай қаласы.

Біріншісі
Жар астынан шапқан талай жаудың алдын алып, айла-тәсіл-

дерімен көзге түскен ержүрек, ақылды Абылайды үш жүздің игі жақ-
сылары ақ киізге орап хан сайлады. Хандық ғұмырының алғашқы 
күнінде Абылай түс көреді. Бұқар жыраудан түсін жоруын сұрайды... 
«Астымда қылқұйрық жүйрігім бар екен. Сарыарқаның сайын дала-
сында серуендеп жүрмін, – дейді хан. – Азуы кереқарыс дәу арыстан 
батыс беткейді бетке алып тұра қашты. Астымдағы жануарды қос 
төсінен екпіндетіп, тепсіне сала, сауырына қамшы бастым. Тұяқты 
жануар дес берсін бе, қуып жетіп, көп арпалыспай арыстанның ішін 
қанжарыммен орып жібердім. Міне, қызық! Арыстанның ішінен бір 
жолбарыс атқып шықты да, ол да қаша жөнелді. Тұра қудым. Жете 
беріп, аш бүйірге қолымдағы қанжарды тағы салдым. Ақтарыла 
кеткен қарыннан көкжал қасқыр шықты. Ес жиып үлгергенше ол 
да қашты. Ұзаққа апармай, қасқырды да жайратып салдым... Енді 
қызыл түлкі қашып барады. Түлкіні де қуып жетіп, қарыннан осып 
жібергенімде, ішінен құрт-құмырсқа, бақа-шаян, жылан-кесіртке 
ақтарылып қоя берді... Бірақ, бұлар менен сескенбеді, қашпады. Бәрі 
жабыла быжынап, астымдағы қылқұйрықтының сауырына, жалына 
өрмелей түсті. Шошынғанымнан айқайлап жіберіп, оянып кетіппін». 
Абылайдың түсін мұқият тыңдаған Бұқар былай жорыған екен: 
«Қылқұйрыққа мінгенің – хан тағына отырғаның. Ал, алдыңнан 
арыстан қашса, сенен арыстандай айбарлы ұл туады. Одан туған 
ұл да жолбарыстай қайратты, ержүрек, батыл болмақ. Жолбарыстай 
тұқымыңнан туған шөберең көкжал қасқырдай азулы, айлалы, күшті 
болып жаратылады. Ал, одан тараған ұрпақ заманына қарай қызыл 
түлкідей қу, алайда, су жүректеу келеді. Одан кейінгі тұқымың әлгі 
бақа-шаян, құрт-құмырсқа, жылан-кесірткедей майдалана түспек...»

Екіншісі
Абылай ел-жұртының алдында абыройы асқақтап, күш-қуаты да 

кемеліне жетіп, дәурені жүріп тұрған шақтардың бірінде түс көреді. 
Әдеттегідей, Бұқар жырауға жорытпақ болып: 

– Ақылшым, мен түс көрдім, – дейді. – Табытта жатыр екенмін. 
Басымда үш жүздің шашақты байрағы тігіліп тұр. Оны ашу мен 
қаһарға мінген үш тобыр жұлмалап, жұлып әкеткелі тұр... Табытым-
ның бір бүйірінде азулы арыстан, екінші бүйірінде айбарлы айдаһар 
жатыр. Төменгі жағымда бір топ үрім-бұтағым, яғни ұрпағым бар. 
Уәлиден тараған ұрпағым рухыма бағыштап Құран түсіріп жатыр. 
Қасымнан өрбіген ұрпағымның ішінен бір батыр тұлғалы тентегім 
алмас жүзді қанжарын қайрап, мені қауіп-қатерден қорғаштап тұр. 
Ал, мен өліп жатсам да, екі бүйірімде жатқан азулы арыстан мен 
айбарлы айдаһарға кезек қарап, «Мыналардан қалай құтылам?» деп 
жанталасудамын. Осы түсімді жорып беріңіз. 

Бұқар аз-кем ойланып, «Хан ием, түс жору – түлкі аулаумен тең» 
десе де, жорып көрейін, – деді.

– Сөйлеңіз, көмекей әулием!
Абылай Бұқар жыруға құлақ түріп, талай тығырықта уәлі 

сөзімен жол тауып кеткен кеңесшісінің аузына қарады. Көп бөгел-
мей жырау бабамыз сөйлей жөнеледі:

– Қырыққа жетпей табытта жатқаның – ғұмыр жасыңның ұзақ 
болатынын айтады. Басыңда үш жүздің байрағы тігіліп, оларға үш 
бірдей тобыр таласып жатса, қазағыңды құраған үш жүзің ақ киізге 
отырғызып сайлаған хан болғаның. Бірақ, хан тағына ие болға-
ныңмен, қабырғалы халқыңа ие бола алмайсың. Сен бақилыққа 
аттанған күннен бастап қарауыңдағы елдің іргесі ыдырап, шаңырағы 
шайқалады. Жан-жаққа шашырайды. Табытта жатып, қос бүйіріңде-
гі азулы арыстан мен айбарлы айдаһардан қалай құтылудың жолын 
таппай жанталасқаның – өле-өлгенше халқыңның қос қапталындағы 
алпауыт екі мемлекетке жалтақтағаның. Екі мемлекеттің түртпегі-
нен аман шығудың айласын іздегенің. Ал, төменгі жағыңдағы өзің-
нен тараған үрім-бұтағыңның ішінен бірі рухыңа бағыштап Құран 
оқыса, бірі қанжарын қайраса – Уәлиден өрген бір тұқымың есімін 
қағазда, Қасымнан өрген бір тұқымың есімін майданда қалдырады, 
– депті. Түс жорушының сөзіне тынып, тұнжырап отырған хан осы 
сәтте: «Мен қайда қаламын сонда?» – деп, сауалын төтесінен қояды. 
Жырау тосылмайды. «Басыңа үш байрақ бекер тігілген жоқ. Ісіңді 
ел ұнатса, үш жүздің жүрегінде қаласың!», – дейді.

БҰРЫНҒЫНЫҢ ӘҢГІМЕСІ

Абылайдың  
түсі



Бұл өңірде кездесетін аласа-
лау  тау етегінде отырған 

Байболат бидің ауылында бүгін 
ерекше қарбалас. Ерте тұрған ауыл-
дың әйел дері сиырларын сауып, 
қой-ешкі, бұзауларын ауыл маңы-
на айдап тастап, енді қазан-ошақты 
айналдыра бастаған. Шешелері бол-
май оятып алған бірен-саран ересек 
балалар киіз үй маңайында тамыз-
дыққа ағаш бұтарлап жатыр.

Осы әуре-сарсаңнан бір маңыз-
ды істің болары сезілгендей. Дүр-
белеңді ауылға қызғылт шуағын 
шашып күн де көтеріліп қалған. 
Ауылдың күнгей жағындағы жа-
лаңаш төбеге қарай бидің өзі 
бастаған бес-алты ересек адамдар 
беттеп барады. Бүгінгі ақсақалдар 
алқасында құн дауы талқыланбақ. 
Құн даулаушы – осы арадан күндік 
жерде Тосынның құмында  отырған 
Әділхан батырдың ауылы. Осыдан 
бір апта бұрын Байтабын бастаған 
ауылдың тақымы мықты, білекті 
бір топ жігіттері барымта жасап 
келген. Олжалы оралып, шағын бір 
үйір жылқы айдап келіп еді.Бірақ 
қуаныштарын үш күннен кейін 
келген хабар су сепкендей бас-
ты. Барымтада  болған қақтығыс 
кезінде қата тиген сойылдан аттан 
құлаған күзеттегі Есен деген жігіт 
есі кірмес тен екі күннен соң қай-
тыс болыпты. Марқұмның артында 
шиет тей үш баласы қалыпты.

Мәжіліс енді ғана қызып, сөз 
алғандардың дауысы қатты-
рақ шыға бастаған кезде, ауылға 
оңтүстік жақтан кіретін қара жол-
дан аттың дүбірі естілді. Ертелетіп 
шұғыл жүрген кім екен деп бәрі 
бұрылып еді, қан сорпа болған, 
тіпті кірпігінен тер тамшылап 
тұрған аттан үсті-басы шаң-шаң 
қияқ мұрт жас жігіт сыпырылып 
түсті. Бәрі ошарыла көтеріліп, оны 
қоршап тұра қалысты. Бірі суыт 
жүрген жолаушыны сұрақ астына 
алып жатса, бірі оған тостағанмен 
сусын ұсынып жатты. Қымыз толы 
ыдысты бірақ қотарған Оңдасын, 
бұл көрші Әділхан ауылының жігіті 
еді, көзімен осы ауылдың басы Бай-
болатты іздеді.

*
Жаушы әкелген суық хабардан 

бәрі ошарылып, көбі жер шұқи 
бастады. Қалмақтардың әлсін-әл-
сін шауып кетіп жүретіндеріне, нақ 
бұларға тие қоймағандығынан ба, 
құлақтары үйрене бастағандай еді. 
Енді міне өздерінің басына да қауіп 
төнді. Отырғандарды ауыр үнсіздік 
басып, біруақ әркім өз ойымен бо-
лып кетті. 

*
Бұл кезде қазақтың кең даласы-

на жоңғардың Қалден Серен мен 
Шұна Доба нояндары бастаған жүз 
мың қаралы әскері жолындағының 
бәрін қырып, қиратып баса-көктеп 
кіріп келеді деген суық хабар тарап 
кеткен еді.  Бұл 1723 жыл еді.

*
Жасы келіп, көзінің нұры тая 

бастаса да, тамырлары білем-білем 
қуатты жалпақ алақанымен жа-
нында басын тізесіне салып, қи-
сайып жатқан кенже баласы Ера-
сылдың басынан сипап отырған 
Мөңке  де қалың ойға шомып кет-
ті. Оның уайымы улкен ұлы Бай-

табын еді. Үйленіп, бөлек отау етіп 
шығарғанына да көп болған жоқ. 
Құдасы, өзінің талай жорықтасы 
болған ұста Мәуленнің  баладан 
жалғыз ғана қызы Қаншайым сұлу, 
енді бұның келіні. Ашып айтпаса 
да, іштей бірі немере, бірі жиен-
нен үмітті еді. Ұлы Байтабын енді 
ғана буыны қатып, жұрт аузына ілі-

не бастап еді, сонда да әлі иі қана 
қоймаған алмас қылыштай ұрысқа 
сала қою ертерек...

Батырдың ойы сан-саққа жү-
гіріп, енді бірде сонау қылшыл-
даған жастық шағына жетелеп 
кетті. Бір әкеден туған үш ағайын-
ды ұлдар жастай қой-ешкі, сосын 
жылқы бақты.  Ағаларына еліктеп 
өскен бұл да көкпарға ерте түсті, 
талай рет түн қатып барымта да 
жасады. Есейе келе сайын далада 
жортып-шауып жүріп, ағаларымен 
тізе түйістіре ойраттармен талай 
шайқастарға қатысты. Сондай 
бір шайқаста екі бірдей ағасынан 
айы рылып, ой-бауырымдап қа-
лып еді. Көп ұзамай-ақ балалары-
ның күйігінен әкесі о дүниеге ат-
танып кетті. Шеше бейбақ шашы 
аппақ қудай болып, өле-өлгенше 
сол уайымды арқалап кетті. Енді 
міне, «өгізге туған күн бұзауға да 
туадының» кері келді. Елін, жерін 
жаудан қорғауға бес баладан аман 
қалған екеудің үлкені Байтабын да 
аттанбақ. Мынау алдында жатқа-
ны әлі кішкентай, бұның да уақыты 
келер, – деп бір күрсініп алды. 

*
 Байтабын жас болғанымен,ел 

арасында батыр, мерген деген 
атағы шыға бастаған. Аздаған 
серілігі де бар. Үйленгеніне әлі бір 
қыс, бір көктем болып еді. Құдай 
қосқан қосағы,  жастайынан ата-
стырып қойған  сұлуы, әкесінің та-
лай қалмақтармен соғыста болған 
үзеңгілес досы Мәулен ұстаның 
қызы Қаншайым еді. Кеше де еке-
уі айлы түнде ауылдың іргесіндегі 
өзеннің жағасында отырып, біраз 
қиялға ерік беріп, шерлерін тарқа-
тысқан. Өйткені бұл кезең аума-
лы-төкпелі кезең еді. Алда әлі біраз 
арман, істейтін іс-шаралар көп еді. 
Бұл кезге дейін ойрат атаңа нәлет 
шабуылын әлсін-әлсін үдетіп, ел-
дің шетін біртіндеп түріп келе 
жатыр еді. Ауылдың ақсақал-қа-
расақалдары бас қосқан жиын-
дарда ойрат-жоңғармен болған 
қақтығыс-соғыстар әңгіме болатын. 
Оған арқау болатын ұзынқұлақтан 
келіп жатқан жақсылы-жаманды 
хабарлар еді. Жаманы, жоңғарлар 
Шұна-Доба ноян бастап, Тәшкен 
мен Түркістанға тақап келеді екен, 
жақсысы – үш жүздің билері бас 
болып, бірігіп қалмаққа қарсы кө-
терілмек.

*

Қалың ойға шомып кеткен Мөң-
ке  саңқылдаған бидің даусынан 
селт етіп, жанындағыларға барлай 
қарады.

«Осыдан шамамен екі жеті 
бұрын Есіл жағасында берілген 
үлкен аста Қаз дауысты Қазыбек 

бимен табақтас болдым», – деп, 
сөзім қалай әсер етті дегендей  сәл 
кідіріп алды да, алдындағы қымыз-
дан бір ұрттап, сөзін жалғастырды.  
Естуімше, жақында Күлтөбеде үш 
жүздің хандары мен сұлтандары, 
билері мен батырлары бас қоспақ... 
Алаштың балалары бірігіп қалың 
қалмаққа қарсы көтерілуіміз керек, 
әйтпесе, елдігімізден, жерімізден 
айырып, ұлымызды құл, қызымыз-
ды күң етеді. Сондықтан шешуші 
күн алыс емес.., – деді. Сөзінің арты 
ауылдан қанша жігіт аттанатынын, 
дайындыққа не қажет екеніне ұлас-
ты. Соңында сөз алған Мөңке  Орта 
жүзден Шақшақ Жәнібек қол жинап 
жатырғанын, өзінің үзеңгілес досы 
болған Наймантайдың ұлы Байғо-
зы осы өңірдегі жігіттерден жасақ 
құрып, Жәнібекке қосылмақ ойы 
барын жеткізді.

Ауылдың ендігі қарбаласы ер-
тең жорыққа аттанатын жігіттердің 
қамы болды. Мал сойылып, ата-ба-
балар аруақтарына бағыштап құран 
оқылды. Әйелдер жағы жолдарына 
азық-түлік даярлап, қоржындарын 
қамдауда. Кейбіреулер ат-әбзел-
дерді дайындай бастады, біреулер 
қару-жарақ сайлап жатты. Түннің 
бір уағына дейін ұста Мәуленнің 
көрігінің гүрілі, төске соққан балға-
ның дауысы естіліп жатты.

Ертеңіне таң бозара бәрі д а-
йын болды. Бастарына орамалда-
рын шарт түйіп, қару-жарақтарын 
асынған жас, қайратты жігіттер 
қоржын-торсықтар артылған атта-
рын жетектеп, ауыл ортасындағы 
бидің сегіз қанат боз киіз үйінің ал-
дындағы алаңға жиналды. Көздері 
жыпылықтап, әлі ұйқысы ашыла 
қоймаған балалар жаулықтарының 
ұшымен әлсін-әлсін көздерін сүртіп 
тұрған шешелерінің етектеріне 
оралып тұр. Бірен-саран әйелдер 
сыңсып дауыс шығара бастап еді, 
еркектердің алара қарап, жекірген-
дерінен сап тыйыла қойды. Көп ұза-
май-ақ  сарбаздар тізерлеп отыра 
қалып, қолдарын жайып Байболат 
бидің ақ батасын алды. Тағы да 
бір аттарының айыл-тартпасын 
байқап алып, жігіттер атқа қонып 
оңтүстікті бетке ала желе-жортып 
жүріп кетті. 

*
Ауыл азаматтарының жорыққа 

аттанып  кеткелі де, міне, жылға 
жуық уақыт өтіпті. Байболат бидің 
ауылында бәлендей өзгеріс бола 
қойған жоқ. Күнде дерлік төбе ба-
сында жиналатын ақсақалдардың 

көздері ағаш қылышпен, талды ат 
қылып мініп, жоңғарлармен «шай-
қасып» жүрген ойын балаларында 
болғанымен, ойлары жорықта жүр-
ген ұлдарында еді. Кимешекті ана-
лар, шолпы таққан бойжеткендер 
кейде қолдарымен көздерін көле-
гейлей жол жаққа қарайлап, ұрла-
нып көз жастарын сығып алады.

Көктем келіп жеткенде Бай-
табынның келіншегі Қаншайым 
аман-есен босанып, шекесі тор-
сықтай ұл тапты. Ат ұстар немерелі 
болған Мөңкенің қуанышында шек 
жоқ. Ат шаптырып той жасамаса 
да, бүкіл ауыл бір мәре-сәре бо-
лып қалды. Сәбидің атын Мәулен 
нағашысы батыр атасына тартсын 
деп Жәнібек  қойды.

Күзге салым ауылға шайқастарда 
аман қалып, бірақ алған жарақат-
тан майып болып қалған бірен-са-
ран жігіттер келе бастады. Олар өз-
дерімен бірге соғыста жігіттердің 
қандай ерлікпен шайқасқандарын, 
сонымен бірге шәйт болғандар жай-
лы жаманат хабарды да ала келді. 
Мөңкенің көңілін көтерген бір жәй, 
ұлы Байтабын шайқастарда Шақ-
шақ Жәнібектің әскері сапында 
Наймантай ұлы Байғозы батырмен 
бірге талай ерлік көрсетіп жүр екен.
Қабанбай батыр бастаған қалың қол 
Бұланты өзенінің жағасында болған 
шайқаста алғаш рет жоңғарларға 
елеулі тойтарыс беріпті.

*
Содан бері өткен бес-алты жыл-

дың ішінде қазақтың қасиетті да-
ласын қаптаған қалмақтан тазар-
тамыз деп қанша боздақ өмірлерін 
қиды, қан суша ақты... Қалың қазақ 
ақтабан болып шұбырды, елім-ай 
деп еңіреді... Қанша ауыл ұлдарын 
жоқтап дауыс қылды, ақындардың 
жыр-дастандарына, аңыз-әңгіме-
лерге қанша батырдың ерлігі арқау 
болды... Халқы сүйіп, мадақтап, 
хандары мен батыр-сұлтандары-
ның есімдерін, ерліктерін есте 
сақтап, осы күнге дейін аманат етіп 
жеткізді.

Жоңғар басқыншыларынан 
жерімізді азат етуде ең үлкен 
жеңіс, ұлы бетбұрыс болған Балқаш 
көлінің жанындағы Аңырақай шай-
қасы. Үш жүздің жасақтарын ше-
берлікпен үйлестірген бас қолбас-
шы Әбілқайыр хан болды. Ұлы жүз 
қолын Жолбарыс хан , Орта жүздің 
қолын Қанжығалы Бөгенбай, Шақ-
шақ Жәнібек, Қаракерей Қабанбай, 
Кіші жүзді Тама Есет батыр, Шекті  
Тайлақ батырлар басқарып, үлкен 
ерлік көрсетті. Шайқасқа болашақ 
қолбасшы Шапырашты Наурызбай 
да қатысқан. Осы шайқаста жоңғар-
дың ноянымен жан алысып, жан 
беріскен жекпе-жекте біздің кейіп-
керіміз Байтабын жан тапсырып 
еді. 

*
Атасының әңгімесін ұйып 

тыңдап жатқан кішкентай Жәні-
бектің көз алдына басында дулыға, 
үстіне торкөз сауыт киген ат үстінде 
отырған мұртты батырдың кескіні 
келді. Өскенде мен де сендей батыр 
боламын деп, кішкене саусақта-
рымен нағашы атасы соғып берген 
кездікті қатты қысып-қысып қой-
ды.   

Марат ТҰРЛЫҒҰЛ.
Қостанай қаласы.
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БҰРЫНҒЫНЫҢ ӘҢГІМЕСІ

Байтабын 
батыр
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Қыдырбек 
 ҚИЫСХАНҰЛЫ

Үстіміздегі жылдың 15 
қаңтары күні Қостанай ау-
данының Садчиков елді ме-
кенінде төмендегідей қай-
ғылы жағдай болыпты. Сол 
күні жергілікті амбулатория ға 
аудан орталығынан стома-
толог мамандар келген ғой. 
67 жастағы ауыл тұрғыны 
Анатолий Лысенко таңертең 
жұбайы Надежда Петровна-
ның тісін емдету үшін көлікке 
отырып, дәрігерлік пунктке 
жүреді. Ауыл ішінде оларды 
жол-патрульдік полицияның 
машинасы тоқтатады. Көлік 
тізгінінде отырған Анатолий 
Лысенкоға «сіз тротуармен 
жүріп барасыз, айыппұл жаза-
мын» дейді. Бірақ А.Лысенко 
«мұнда ешқандай тыйым са-
лынған белгі жоқ, бұл тротуар 
емес және осы жолмен көлік 
жүре береді» деп жауап бер-
ген екен.

Дегенмен әлгі полиция 
қыз меткері мен Лысенко ара-
сында шамамен 15-20 минут-
тай келіспеушілік туындап, 
ақыры тәртіп сақшысы жүр-
гізушіні ескерту айтумен шек-
теліп, қоя береді. 

– Жолдасым полиция 
қызметкерімен салғыласып 
отыр ғанда, өзін жайсыз сезініп, жүрек соғы-
сы нашарлап кетті. Түсі бұзылып, ауырғанын 
сездім. Полиция жібергеннен кейін әрмен қарай 
дәрігерлік пунктке бара жатқанбыз. Амбулато-
рияға шамамен 100 метр қалып, ауыл мек-
тебінің алдына жақындағанда, көлік қозғалы-
сы жылдамдай түсті. Мен Анатолийге қарасам, 
ешқандай тіршілік белгісі білінбейді. Дәл жүрегі 
тоқтап, көлік рулінде отырып жан тапсырады 
деп ойлаған жоқпын. Алдымыз да сабақтан та-
раған балалар өтіп барады екен, дереу руль-
ді жолдың шетіндегі омбы қарға қарай бұрып 
барып тоқтадық, – дейді жүргізушінің қасында 
отырған жұбайы Надежда Пет ровна.

Марқұмның жұбайы өздерін тоқтатқан поли-
ция инспекторының аты-жөнін, ол жүрген көлік-
тің номерін де жаттап қалмаған екен. Ол пат-
рульдік көлікте екінші полиция инспекторының 
отырғанын айтады. Және тәртіп сақшыларының 
ешқандай негізсіз тоқтатып, егде адамның дег-
бірін алып, мазасын кетіргеніне қапалы. 

Аталған мәселе жөнінде тексеру жүргізіп, 
қаңтардың 15 күні Садчиков ауылында Анато-
лий Лысенконы тоқтатқан жол-патрульдік поли-
ция экипажының аты-жөнін, олардың елді ме-
кенге баруға рұқсатының болғаны-болмағанын 
анықтап беруін сұрап, облыстық ІІД бастығы 
Тілеген Мәткеновке сауалхат жолдаған едік.

А рт ы н ш а  о бл ы с т ы қ 
жергілікті полиция қызметі 
бас тығы Н.Ысмағұловтың 
атынан жауап та келді. Онда 
15 қаңтар күні «Қауіпсіз жол» 
жедел-алдын алу шарасын 
өткізу барысында Қостанай 
аудандық ІІБ ЖПҚ қызмет-
керлері А.Лысенко басқарған  
P 659 SCM мемлекеттік 
номерлі «Мазда» көлігін 
тоқтатқанын келтіріпті.

«Азамат А.Лысенкоға 
әкімшілік хаттама жасалын-
баған. Дәрігерлік куәланды-
рудың қорытындысына сәй-
кес өлім созылмалы өкпе 
жетіспеу шілігінен туындады. 
А.М.Лысенко өлім фактісі 

бойынша материал Қостанай АІІБ өндірісінде» 
делінген жауап хатта.

Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

ТҮЙТКІЛ

Ажалына кім кінәлі?
АМАНКЕЛДІ АЙШЫҚТАРЫ

Қоғамдық кеңес құрылды
Хамитбек 
 МҰСАБАЕВ

Аудандық мәслихаттың жақында өткен сессиясында аудандық 
қоғамдық кеңес құрамы анықталып, ашық дауыс арқылы 15 үміткер 
кеңес құрамына өтті. Бұл кеңес өткен жылғы 2 қарашадағы «Қоғам-
дық кеңестер туралы» заңының негізінде құрылды. Оның мақсаты 
– жергілікті атқарушы органдардың жұмысын жетілдіру әрі халық 
пен билік арасын жақындата түсу. 

Сессияда қоғамдық кеңес мүшелері мен төрағасы сайланды. Сол 
сияқты, бюджет және әлеуметтік салалар бойынша комиссиялар 
құрамы бекітілді. 

Еңбек ардагерімен  
болған кездесу

Батыр атындағы ауданда өзінің адал еңбегімен ел құрметіне 
бөленген майталмандар аз емес. Солардың бірі – Еңбек Қызыл Ту 
орденінің екі мәрте иегері Балға Нұрғожин ақсақал. 15 жасынан қой 
баққан ол бүгінде аудан орталығы Аманкелді селосында тұрады. Балға 
ақсақалдың еңбектегі жетістіктері туралы кезінде «Социалистік Қа-
зақстан» газетінің редакторы болған, көрнекті журналист Ұзақ Бағаев 
тамаша очерк жазған еді. Кейін ол туралы Қазақстанның және Торғай, 
Қостанай облыстарының журналистері де қалам тербеген-ді. 

Таяуда Ә.Боранбаев атындағы орта мектепте Балға ақсақалменен 
кездесу өтті. Онда Балға Нұрғожаұлы өзінің өмір жолы туралы кеңі-
нен айта келіп, жас ұрпақты адал еңбек етуге шақырды. Қарапайым 
шопан немесе жұмысшы болып-ақ ел мақтанышына айналуға толық 
негіз бар екенін нақты мысалдармен айтты. 

– Елімізге тек қана мұғалімдер мен инженерлер немесе завод, фа-
брика  жұмысшылары ғана емес, төрт түлік мал өсіретін шопандар, ме-
ханизаторлар мен малшылар да керек. Мұнсыз болмайды. Қазақ ата-
мыз «Бәрің бірдей тойшы болсаң, кім қойшы болады» деген ғой. Одан 
жаман болмайсыңдар. Алда мемлекетіміз еңбек адамдарын ерекше 
құрметтейтін болады. Сондықтан балалар, сендер мектеп бітірген соң 
бәрің бірдей мұғалім немесе инженер болуға тырыспаңдар. Біразың 
туған ауданымызда қалып, мал шаруашылығымен айналысыңдар! – 
деді еңбек ардагері Балға Нұрғожаұлы. 

Оның бұл аталы сөзін кездесуге қатысқан тыл және еңбек арда-
герлері бірауыздан қолдады. Әрине, Балға Нұрғожаұлының сөзінің 
астарында үлкен мағына жатыр. 

Ғылыми жоба 
жеңімпаздары

Әрбір шәкірттің ойлау, сөйлеу және белгілі бір нәрсені зерттеу мен 
шығармашылық қабілеттерін одан әрі дамыту – мектептегі оқушы-
лар ғылыми қоғамының жұмысына да байланысты. Аманкелді орта 
мектебінде оқушылардың ғылыми қоғамы көп жылдардан бері жақсы 
жұмыс жасап келеді. Онда тәрбиеленген оқушылар облыстық, респуб-
ликалық ғылыми жобалар байқаулары мен конкурстарына үнемі 
қатысып отырады. 

Жуырда республикалық «Дарын» ғылыми-практикалық орталығы 
оқушылар арасында зерттеу жұмыстарының және шығармашылық 
жобаларының «Зерде» атты конкурсын өткізді. Осы конкурсқа Аман-
келді орта мектебінің оқушылары Марат Жансұлтанның «Ыбырай Ал-
тынсарин мен ақын Хамитбек Мұсабаев шығармаларының үндестігі» 
және Аман Төкеновтың «Адам ағзасындағы физикалық құбылыстар» 
тақырыптарындағы ғылыми зерттеу жұмыстары қазақ тілі мен әде-
биеті, физика секциялары бойынша жүлделі 2-ші орынды иеленді. 

Жеңімпаз оқушыларды ғылыми-зерттеу жұмыстарына қызықты-
рып, олардың шығармашылық қабілеттері мен ізденістерін арттыруға 
жетекшілік еткен пән мұғалімдері Бақыткүл Уатқанова мен Зураш 
Сүлейменованың еңбектері елеулі. 

Оқушылардың бұл жетістігі – білім, ғылым биігінде алар орында-
ры өзгелерден төмен емес екендігін көрсетеді. Жеңімпаздар алдағы 
уақытта да ғылыми ізденістерін кәсіби деңгейде жалғастыра бермек.

Кәсіпкерлер демеушілік 
жасады

Ауданның шығысында, шалғайда  орналасқан Қарынсалды ауыл-
дық округінің диқан кәсіпкерлері – «Құрмет» орденінің иегері Бақыт-
жан Тілеубаев пен Бауыржан Жаңбыршин осындағы Қарынсалды 
негізгі мектебіне демеушілік жасады. Бақытжан Нәменұлы 200 000 
теңге берді. Оған мектеп ұжымы оқу орнына музыкалық орталық 
пен керекті жиһаздар алды. Ал, Бауыржан Мұхтарұлы болса, 50 000 
теңге берген еді. Оның қаржысына оқушыларға бір мезгіл ыстық 
тамақ берілуде.

Облыстық соттың баспасөз 
қызметі мәлімдегеніндей, Қос-
танай облысының Арқалық қа-
лалық соты Ресей Федерация-
сының азаматы М.Сагитдиновты 
елден шығару туралы шешім 
шығарды.

Жамбыл облысының Шу 
аудандық сотының үкімімен 
М.Сагитдинов 2012 жылы ҚР 
ҚК-нің 259 бабы 1-1 бөлігі бой-
ынша  (есірткі заттарды немесе 
психотроптық заттарды өткізу 
мақсатымен өте ірі мөлшерде 

заңсыз сатып алу, тасымалдау 
немесе сақтау) 4 жылға бас бо-
стандығынан айырылған. Жа-
засын өтеп шыққаннан кейін 
М.Сагитдиновты Қазақстан Рес-
публикасы аумағынан шығару 
туралы шағыммен Арқалық қала-
лық ішкі істер басқармасы сотқа 
жүгінген. Ол Ресейдің Уфа қала-
сында тұрады, ал Қазақстанда 
қоныстануға арналған ықтияр 
хатты ресімдемеген. Мұны сот-
талушы Қазақстанға келгеннен 
кейін үшінші күні өте ірі көлем-

де  есірткі затын сақтағаны үшін 
ұсталғанымен түсіндірді. Сот 
отырысы барысында ол қала-
лық ішкі істер басқармасының 
өтінішімен келіспейтіндігін, се-
бебі Қазақстанда біраз болуды 
жоспарлағанын айтты. 

Сот қалалық ішкі істер депар-
таментінің шағымын қанағаттан-
дырды. Бүгінде   М.Сагитдинов 
Қазақстаннан шығарылған. 

Сот шешімі заңды күшіне 
енді.

Қ.МАРАТҚЫЗЫ.

РФ азаматы елден шығарылды
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Постановление акимата Костанайской области от 11 декабря
2015 года № 7    и решение Костанайского областного
маслихата от 11 декабря 2015 года № 472

О внесении  изменения в совместное решение акима
области и  областного маслихата  от  2  июля 1999  года
"Об   изменениях  черты города Костаная"

В соответствии со статьёй 43-1 Закона
Республики Казахстан от 24 марта 1998
года "О нормативных правовых актах" аки-
мат Костанайской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ и Костанайский областной масли-
хат РЕШИЛ:

1. Внести в совместное решение акима
Костанайской области и Костанайского об-
ластного маслихата от 2 июля 1999 года
"Об изменениях черты города Костаная"
(зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных пра-
вовых актов № 110, опубликовано 8 сен-
тября 1999 года в газете "Ќостанай тањы"
и 30 сентября 1999 года в газете "Коста-
найские новости") следующее изменение:

преамбулу изложить в следующей ре-
дакции:

"В соответствии со статьёй 11 Закона
Республики Казахстан от 8 декабря 1993

года "Об административно-территориаль-
ном устройстве Республики Казахстан"
аким Костанайской области и Костанай-
ский областной маслихат РЕШИЛИ:".

2.  Настоящее постановление и реше-
ние вводится в действие по истечении де-
сяти календарных дней после дня его пер-
вого официального опубликования.

Аким Костанайской области
__________  А. Мухамбетов.

Председатель сессии
______________ Г. Ахметова.

 Секретарь Костанайского областно-
го маслихата  _____________С. Ещанов.

Зарегистрировано в Реестре
государственной регистрации

нормативных  правовых   актов  22
января 2016 года под  № 6183.

Ќостанай облысы єкімдігініњ 2015 жылѓы 11 желтоќсандаѓы
№ 7 ќаулысы жєне Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ 2015
жылѓы 11 желтоќсандаѓы № 472 шешімі

Облыс єкімініњ жєне облыстыќ мєслихаттыњ 1999 жылѓы
2 шілдедегі "Ќостанай ќаласыныњ шегін  μзгерту жайында"
бірлескен шешіміне μзгеріс енгізу туралы

 "Нормативтiк ќ±ќыќтыќ актiлер туралы"
1998 жылѓы 24 наурыздаѓы Ќазаќстан Рес-
публикасы Зањыныњ 43-1-бабына сєйкес
Ќостанай облысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ
ЕТЕДІ жєне Ќостанай облыстыќ
мєслихаты ШЕШІМ ЌАБЫЛДАДЫ:

1. Ќостанай облысы єкімініњ жєне Ќос-
танай облыстыќ мєслихатыныњ 1999 жыл-
ѓы 2 шілдедегі "Ќостанай ќаласыныњ шегін
μзгерту жайында" бірлескен шешімі-
не (Нормативтiк ќ±ќыќтыќ актiлердi
мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде №110 тіркел-
ген, 1999 жылѓы 8 ќырк‰йекте "Ќостанай
тањы" газетінде жєне 1999 жылѓы 30 ќыр-
к‰йекте "Костанайские новости" газетінде
жарияланѓан) мынадай μзгеріс енгізілсін:

кіріспе мынадай редакцияда жазыл-
сын:

"Ќазаќстан Республикасыныњ єкімшілік-
аумаќтыќ ќ±рылысы туралы" 1993 жылѓы

8 желтоќсандаѓы  Ќазаќстан Республика-
сы Зањыныњ 11-бабына сєйкес Ќостанай
облысыныњ єкімі жєне Ќостанай облыс-
тыќ мєслихаты ШЕШІМ ЌАБЫЛДАДЫ:"

2. Осы ќаулы мен шешiм алѓашќы рес-
ми жарияланѓан к‰нiнен кейiн к‰нтiзбелiк
он к‰н μткен соњ ќолданысќа енгiзiледi.

 Ќостанай облысыныњ єкімі
                __________  А. М±хамбетов.

 Сессия тμрайымы
             ______________ Г. Ахметова.

Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ
хатшысы ______________ С. Ещанов.

Нормативтiк ќ±ќыќтыќ актілерді
мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде

 2016 жылѓы 22 ќањтарда
№ 6183 болып тіркелген.

 Ќазаќстан Республикасыныњ 2003 жыл-
ѓы 20 маусымдаѓы Жер кодексініњ 50-бабы
5-тармаѓына, "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы" 2001 жылѓы 23
ќањтардаѓы Ќазаќстан Республикасы За-
њыныњ 6-бабы 1-тармаѓыныњ 13) тармаќ-
шасына жєне 27-бабы 1-тармаѓыныњ
8) тармаќшасына жєне "Нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілер туралы" 1998 жылѓы 24
наурыздаѓы Ќазаќстан Республикасы За-
њыныњ  40-бабы 2-тармаѓына  сєйкес  Ќос-
танай облысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ
жєне Ќостанай облыстыќ мєслихаты

ШЕШІМ ЌАБЫЛДАДЫ:
1. Осы шешімніњ ќосымшасына сєйкес

Ќостанай облысында жергілікті жаѓдай-
ларѓа жєне кμрсетілген жерді пайдалану
ерекшеліктеріне байланысты меншікке
немесе жер пайдалануѓа берілетін ауыл
шаруашылыѓы маќсатындаѓы жер учаске-
лерініњ ењ аз мμлшері  белгіленсін.

2. Ќостанай облысы єкiмдiгiнiњ 2009
жылѓы 20 ќарашадаѓы № 9 бр  жєне Ќос-
танай облыстыќ мєслихатыныњ 2009 жыл-
ѓы 20 ќарашадаѓы  № 235 "Шаруа немесе
фермерлiк ќожалыѓын, немесе тауарлы
ауыл шаруашылыѓы μндiрiсiн ж‰ргiзу ‰шiн

азаматтарѓа, мемлекеттiк емес зањды
т±лѓаларѓа, шетел азаматтарына, азамат-
тыѓы жоќ адамдарѓа жєне шетелдiк зањды
т±лѓаларѓа жеке меншiкке немесе жер
пайдалануѓа берiлетiн ауыл шаруашы-
лыѓы маќсатындаѓы жер телiмдерiнiњ
ењ аз кμлемдерi туралы" ќаулысы мен
шешімініњ  (Нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3701
тіркелген, 2010 жылѓы 12 ќањтарда "Кос-
танайские новости" жєне "Ќостанай тањы"
газеттерінде жарияланѓан) к‰ші жойылды
деп танылсын.

3. Осы ќаулы мен шешiм алѓашќы рес-

ми жарияланѓан к‰нiнен кейiн к‰нтiзбелiк
он к‰н μткен соњ ќолданысќа енгiзiледi.

Ќостанай облысыныњ єкімі
_________________   А. М±хамбетов.
Сессия тμрайымы
____________________ Г. Ахметова.
Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ
хатшысы ______________ С. Ещанов.

Нормативтiк ќ±ќыќтыќ актілерді
мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 2016

жылѓы 21 ќањтарда  № 6158 болып
тіркелген.

 Єкімдіктіњ    2015 жылѓы 11 желтоќсандаѓы № 6 ќаулысына жєне мєслихаттыњ
2015 жылѓы 11 желтоќсандаѓы № 471  шешіміне ќосымша

Ќостанай облысында жергілікті жаѓдайларѓа жєне кμрсетілген жерді пайдалану ерекшеліктеріне байланысты меншікке
немесе  жер пайдалануѓа берілетін ауыл шаруашылыѓы маќсатындаѓы жер учаскелерініњ ењ аз мμлшері

Жеке меншiк ќ±ќыѓымен немесе уаќытша μтеулі жер пайдалану (жал-
дау) ќ±ќыѓымен  берiлетiн ауыл шаруашылыѓы маќсатындаѓы жер учас-
келерініњ ењ аз мμлшері (гектармен)

Ќазаќстан Республикасыныњ аза-
маттарына, оралмандарѓа шаруа не-
месе фермерлік ќожалыѓын ж‰ргізу
‰шін

мемлекеттік емес зањды т±лѓа-
ларѓа жєне оѓан аффилиирленген
т±лѓаларѓа тауарлы ауыл шаруа-
шылыѓы μндірісін ж‰ргізу ‰шін

Барлыѓы

3
34

230
47
42

340
50
80
30
43
34
22

100
31
40
55
28
28

120

Оныњ ішінде
суармалы

4
1
1
1
 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

 №

1
1
2
3
 4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18

Ауданныњ
(ќаланыњ)
атауы

2
Алтынсарин
Амангелді
Єулиекμл
Денисов
Жангелдин
Жітіќара
Ќамысты
Ќарабалыќ
Ќарасу
Ќостанай
Мендіќара
Науырзым
Сарыкμл
Таранов
¦зынкμл
Федоров
Ќостанай
ќаласы
Арќалыќ
ќаласы

Барлыѓы

5
 60

1200
790
 380

4000
330
730
240
400

50
110
610
270

50
80

320
40

140

Оныњ ішінде
суармалы

6
 1
1
1
 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Уаќытша μтеулі  жер пайдалану (жалдау) ќ±ќыѓымен берiлетiн ауыл ша-
руашылыѓы маќсатындаѓы жер учаскелерініњ ењ аз мμлшері (гектармен)

шетелдіктерге, азаматтыѓы
жоќ адамдарѓа тауарлы ауыл
шаруашылыѓы μндірісін
ж‰ргізу ‰шін

шетелдік зањды т±лѓаларѓа, сондай-аќ жар-
ѓылыќ капиталындаѓы шетелдіктердіњ, аза-
маттыѓы жоќ адамдардыњ, шетелдік зањды
т±лѓалардыњ ‰лесі елу пайыздан асатын зањ-
ды т±лѓаларѓа тауарлы ауыл шаруашылыѓы
μндірісін ж‰ргізу ‰шін

Барлыѓы

7
 34

230
47
 42

340
50
80
30
43
34
22

100
31
40
55
28
28

120

Оныњ ішінде
суармалы

8
 1
1
1
 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Барлыѓы

9
60

1200
790
 380

4000
330
730
240
400

50
110
610
270

50
80

320
40

140

Оныњ ішінде
суармалы

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
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Постановление акимата Костанайской области от 11 декабря 2015 года № 6
и решение Костанайского областного маслихата от 11 декабря 2015 года № 471

Об установлении минимальных размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения в зависимости
от местных условий и особенностей использования указанных земель, предоставляемых в собственность или
землепользование в Костанайской области

 Приложение   к постановлению акимата   от 11 декабря 2015 года № 6
и решению маслихата   от 11 декабря 2015 года № 471

Минимальные размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения  в зависимости от местных условий
и  особенностей использования указанных земель,  предоставляемых в собственность или землепользование

 в Костанайской области

Минимальные размеры земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, предоставляемые на праве частной соб-
ственности или на праве временного возмездного землеполь-
зования (аренды) (в гектарах)

гражданам Республики
Казахстан, оралманам для ве-
дения крестьянского или фер-
мерского хозяйства

негосударственным юриди-
ческим лицам и их аффилии-
рованным лицам для ведения
товарного сельскохозяйствен-
ного производства

Всего

3
34

230
47
42

340
50
80
30
43
34
22

100
31
40
55
28
28

120

В том числе
орошаемые

4
1
1
1
 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 №

1
1
2
3
 4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование
района (города)

2
Алтынсаринский
Амангельдинский
Аулиекольский
Денисовский
Джангельдинский
Житикаринский
Камыстинский
Карабалыкский
Карасуский
Костанайский
Мендыкаринский
Наурзумский
Сарыкольский
Тарановский
Узункольский
Федоровский
город  Костанай
город Аркалык

Всего

5
 60

1200
790
 380

4000
330
730
240
400

50
110
610
270

50
80

320
40

140

В том числе
орошаемые

6
 1
1
1
 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Минимальные размеры земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, предоставляемые на праве временного
возмездного землепользования (аренды) (в гектарах)

иностранцам, лицам без
гражданства для ведения то-
варного сельскохозяйствен-
ного производства

иностранным юридическим лицам, а
также юридическим лицам, в уставном ка-
питале которых доля иностранцев, лиц без
гражданства, иностранных юридических
лиц составляет более чем пятьдесят про-
центов для ведения товарного сельскохо-
зяйственного производства

Всего

7
 34

230
47
 42

340
50
80
30
43
34
22

100
31
40
55
28
28

120

В том числе
орошаемые

8
 1
1
1
 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Всего

9
60

1200
790
 380

4000
330
730
240
400

50
110
610
270

50
80

320
40

140

В том числе
орошаемые

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 В соответствии с пунктом 5 статьи 50
Земельного кодекса Республики Казах-
стан от 20 июня 2003 года, подпунктом 13)
пункта 1 статьи 6 и подпунктом 8) пункта 1
статьи 27 Закона Республики Казахстан от
23 января 2001 года "О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении
в Республике Казахстан" и пунктом 2 ста-
тьи 40 Закона Республики Казахстан от 24
марта 1998 года  "О нормативных право-
вых актах" акимат Костанайской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ и Костанайский об-
ластной маслихат РЕШИЛ:

1. Установить минимальные размеры

земельных участков сельскохозяйственно-
го назначения в зависимости от местных
условий и особенностей использования
указанных земель, предоставляемых в
собственность или землепользование в
Костанайской области, согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Постановление акимата Костанай-
ской области от 20 ноября 2009 года №9
св и решение маслихата Костанайской об-
ласти от 20 ноября 2009 года  № 235 "Об
установлении минимальных размеров зе-
мельных участков сельскохозяйственного
назначения, предоставляемых в соб-

ственность или землепользование граж-
данам, негосударственным юридическим
лицам, иностранным гражданам, лицам
без гражданства и иностранным юриди-
ческим лицам для ведения крестьянского
или фермерского хозяйства, или товарно-
го сельскохозяйственного производства"
(зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных пра-
вовых актов № 3701, опубликовано 12 ян-
варя 2010 года в газетах "Костанайские
новости" и "Ќостанай тањы")  признать ут-
ратившим силу.

3. Настоящее постановление и реше-

ние вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования.

Аким Костанайской области
__________  А. Мухамбетов.

Председатель сессии
______________Г. Ахметова.

Секретарь Костанайского
областного маслихата

______________ С. Ещанов.
Зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации   нормативных

правовых   актов  21 января 2016 года
 под  № 6158.

 Сарыкμл ауданында
"Б±рќасын-2016" ќысќы
ойындар фестивалі шањѓы
жарысымен басталды.

Ашылуында  аудан єкімініњ
орынбасары Асќар Жаќсыбаев
сμз алып, ќатысушыларды
ќ±ттыќтап, сєттілік тіледі.

– ¤њірде жыл сайын ќысќы ой-
ындар жалѓасын табуда. Б‰гінгі
жарыс соныњ бір кμрінісі. Бола-
шаќта  араларыњыздан Алек-
сандр Колядин секілді сањлаќ
спортшылар шыѓады деп се-
немін. Ал, осы жарыста ењ мыќ-
тыларыњ мєреге бірінші болып
жетіњдер, –  деді  ол μз сμзінде.

Содан кейін бас тμреші Нико-
лай Степин жарыс ережесімен
таныстырып, спортшыларѓа оны
ойын барысында ќатањ саќтауды
ескертті.

 "Б¦РЌАСЫН-2016"

Б±л додаѓа Барвин, Красно-
знамен, Сорочин, Соналы ауыл-
дарынан  жєне  аудан орталы-
ѓындаѓы  мектептіњ оќушылары
мен колледж студенттері ќатыс-
ты. Барлыѓы – 80 адам баќ сына-
ды.

Нєтижесінде, нєзік жандар
арасында єр салмаќ бойынша
Т.Баитиева (Крылов ОМ), И.Куз-

нецова мен Т.Павлютина (кол-
ледж), А.Палютина (№1 УОМ),
А.Доненбаева (Н-УОМ) жењімпаз
атанды. Сондай-аќ, ерлер бой-
ынша Д.Первунецких (УОМ),
Е.Елисеев пен Н.Руденко (кол-
ледж), В.Павличенко (Н-УОМ),
А.Засухин (Сарыкμл к.) биіктен
кμрінді.

 Сарыкμл ауданы.

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

Шањѓышылар сап т‰зеді
Балыќ аулау сайысы

Тєуелсіздіктіњ  25 жылдыѓына орай   Жетібай
ауылында Б.Ќолдасбаев атындаѓы жалпы білім
беретін орта мектебініњ дене тєрбиесі пєн бірлестік
жетекшісі Жандос Ќабидолданыњ ±йымдастыруымен
"Ќыс мезгілінде балыќ аулау" сайысы болып μтті.
Салауатты μмір салтын насихаттау маќсатында μткен сайыста

ер м±ѓалімдерден ќ±ралѓан мектеп жастары толыѓымен ќатысты.
Салтанатты т‰рде ашылѓан сайыс еліміздіњ Єн±ранымен бастал-
ды.

Ќыс мезгілінде балыќ аулаудан сайысшылар "Аќ балыќ", "Ал-
тын балыќ", "Ќармаќ" топтары болып, ‰ш топќа бμлінді. Єр топ
м‰шелерінде бір т‰сті киім жєне 1 м±зтескіш, 5 ж±тпа, 1 ќармаќтан
болды. Ќазылар алќасы сайысќа ќатысушылардыњ жењісін аула-
ѓан балыќтарыныњ салмаѓын μлшеу арќылы аныќтады. Сонымен,
сайыс нєтижесі бойынша бірінші орынды 4,7 келі балыќ аулаѓан
"Аќ балыќ" тобы, екінші  орынды "Алтын балыќ"  (3,5 келі балыќ),
ал ‰шінші орынды "Ќармаќ" тобы  (2,9 келі)  иеленді. Сонымен
ќатар "Ќармаќ" тобындаѓы  Ерн±р Болат±лы салмаѓы 1,7 келі бо-
латын балыќ ±стап, "‡здік балыќшы" атаѓына ие болды.

Жењімпаздар арнайы дипломдармен, кубокпен жєне аќшалай
сыйлыќтармен марапатталды. Б±ѓан аудандыќ білім беру бμлімі,
мектеп директоры мен білім ошаѓындаѓы кєсіподаќ ±йымыныњ
м‰шелері демеушілік жасады.

Єнет Ж¦МАБЕК.
Аманкелді ауданы.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Шырѓа-
лањ". 10.50 "Єпке". 11.45 Айтуѓа
оњай. 12.30 "‡й болу ќиын..." 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.05 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.00 Біртектілік жєне бірлік.
17.30 Жањалыќтар. 17.55 Д.ф. "100
ќадам жєне ќ±ќыќтыќ саясат". 18.15
М.ф. 18.35 "Ж‰регім сізге аманат".
19.30 Жањалыќтар. 20.20 Айтуѓа
оњай... 21.05 Т.х. "Алтын ±я". 22.00
"Келін". 23.00 Т‰нгі студияда Н. Ќоян-
баев. 23.35 "‡й болу ќиын..." 0.05
Жањалыќтар. 0.55 "Єпке".

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Осколки".
11.00 Новости. 11.10 Магия кухни.
11.55 "Сотќа жеткізбей". 12.25
"С‰рбойдаќ". 13.00 Жањалыќтар.
13.15 "Семейные мелодрамы". 14.10
"Гречанка". 15.00 Новости. 15.10
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта kz.
11.05 Дара жол. 12.30 Аќсауыт. 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.05 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.00 Меніњ Ќазаќстаным.
17.30 Жањалыќтар. 18.00 ¤згерген
μњір. 18.20 М.ф. 18.35 "Ж‰регім сізге
аманат". 19.30 Жањалыќтар. 20.20
Серпіліс. 21.05 Т.х. "Шырѓалањ".
22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 23.30 "‡й болу ќиын..."
0.00 Жањалыќтар. 0.45 Спорт.

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жеті к‰н. 11.10 Магия кух-
ни. 11.40 М.ф. 12.25 "Сотќа жеткіз-
бей". 13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Се-
мейные мелодрамы". 14.05 "Гречан-
ка". 15.00 Новости. 15.15 Бармысыњ,
бауырым? 16.00 Жањалыќтар. 16.15
"¤мір сабаќтары". 17.00 Жањалыќ-
тар. 17.15 Т.с. "След". 17.55 Орта-
лыќ Хабар. 19.00 ТВ Бинго. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Арнайы Хабар.

23 аќпан23 аќпан23 аќпан23 аќпан23 аќпан,,,,,
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Шырѓа-
лањ". 10.50 "Єпке". 11.45 Айтуѓа
оњай. 12.30 "‡й болу ќиын..." 13.00
Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.05 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.05 Спорт. 17.30 Жања-
лыќтар. 18.15 М.ф. 18.35 "Ж‰регім
сізге аманат". 19.30 Жањалыќтар.
20.20 Айтуѓа оњай... 21.05 "Шырѓа-
лањ". 22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі сту-
дияда Н. Ќоянбаев. 23.30 "‡й болу
ќиын..." 0.00 Жањалыќтар. 0.50
"Єпке".

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Ос-
колки". 11.00 Новости. 11.10 Магия
кухни. 11.45 М.ф. 11.55 "Сотќа жет-
кізбей". 12.25 Т.х. "С‰рбойдаќ". 13.00
Жањалыќтар. 13.15 "Семейные ме-
лодрамы". 14.10 "Гречанка". 15.00
Новости. 15.10 "С‰йген жарым".
16.00 Жањалыќтар. 16.15 Біздіњ ‰й.

21.00 Итоги дня. 21.30 Т.с. "Оскол-
ки". 22.30 Жекпе-жек. 23.15 Бетпе-
бет. 23.50 Жањалыќтар. 0.25 Итоги
дня.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа-аќпа-
рат. 9.30 Келбет. 10.00 Арќа-аќпа-
рат. 10.35 Т.с. "Мама-детектив".
11.20, 12.25, 13.55, 15.05, 17.25,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.
11.30 Первая студия. 12.05 Вызов.
12.30 М.с. 13.00 Жањалыќтар. 13.50
М.ф. 14.00 Т.х. "Сырѓалым". 15.00
Жарќын бейне. 15.25 М.с. 16.00 Т.х.
"Таѓдыр". 17.00 АВС+. 17.20 Шетел-
дегі ќазаќ балалары. 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.10 Ќазаќстан-2050. 18.30 Но-
вости. 19.00 "Ќазаќстан-Ќостанай"
арнасы алтын ќорынан. 19.30 Тер-
ритория закона. 20.00 Арќа єуендері.
20.30 Жањалыќтар. 21.30 Новости.
22.15 "Мама-детектив". 23.05 "Таѓ-
дыр". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 Тамаша. 8.10

17.00 Новости. 17.15 "След". 17.55
Таѓдыр жолы. 18.30 Т.х. "Алдар
Кμсе". 19.15 Т.х. "Пєленшеевтер".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Бюро рас-
следований. 21.00 Итоги дня. 21.30
"Осколки". 22.30 "След". 23.15 Бет-
пе-бет. 23.45 Арнайы Хабар. 0.20
Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Алдаспан. 10.00 Новости.
10.40 "Мама-детектив". 11.30 Терри-
тория закона. 12.05 Третий тайм.
12.30 Дамафон. 12.55, 13.55, 15.05,
17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Телемар-
кет. 13.00 Жањалыќтар. 13.50 М.ф.
14.00 "Сырѓалым". 15.00 Жарќын бей-
не. 15.30 М.с. 16.00 "Таѓдыр". 17.00
АВС+. 17.20 Шетелдегі ќазаќ бала-
лары. 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Ре-
гион/10. 18.30 Новости. 19.00 "Ќазаќ-
стан-Ќостанай" арнасы алтын ќоры-
нан. 19.30 Первая студия. 20.00
Біздіњ елдіњ жігіттері. 20.30 Жањалыќ-
тар. 21.20 "1001 история успеха".
21.30 Новости. 22.15  Т.с. "Галина".
23.05 "Таѓдыр" 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 Терісќаќпай.
8.00 Жањалыќтар. 9.00 "Хорошие
руки". 10.00 "Украденная жизнь".
11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10 "Єлия".
14.10 Такси. 15.10 Ел аузында. 15.40
"Ханшайым". 17.00 "¦рланѓан таѓдыр".
18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 "20:30". 21.00 "¦рланѓан
таѓдыр". 22.00 "Єлия". 22.50 "Хоро-
шие руки". 0.10 Жањалыќтар.

7.00  Ѓасырлар пернесі. 7.30 Дру-
гими глазами. 8.55 Неизвестный
Казахстан. 9.30 ¤мір жолы. 10.00
Ќайырлы к‰н. 11.05 "Жаратылыс
ж±мбаќтары". 12.10 ТЕD: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 13.00 Ќайырлы
к‰н. 14.25 Золотая середина. 15.00
"Жањашылдар". 16.00 TED: Идеи,  до-
стойные распространения. 17.00 "Жа-
ратылыс ж±мбаќтары". 18.00 ¦лы дала
елі. 19.20 Ученый совет. 21.15 Боль-
ше, чем любовь. 22.00 Культпоход.
22.10 "Сахна сырлары". 22.40 Теле-
спектакль. 0.50 "Тарих тылсымы".

7.30 Ќызыќты жануарлар. 8.20
Ревю. 8.40 Екі езу. 9.20 "Зайцев +
1". 9.50 "Универ". 10.20 "Интерны".
10.50 "Физрук 2". 11.20 "Реальные
пацаны". 12.00 Однажды в России.
13.10 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.20
Екі езу. 16.40 "Айжан". 17.40 "К‰н
єміршісі". 19.00 "Зайцев + 1". 19.30
Однажды в России. 20.40 "Универ".
21.10 "Интерны". 21.40 "Реальные
пацаны". 22.30 Ревю. 22.50 "Айжан".
23.40 "Физрук 2". 0.20 Х.ф. "Проект
"А".

7.30 К‰нбастар. 8.00 "Ќараг‰л".
9.00 С новым домом. 10.00 О самом
главном. 11.00 Смеяться разрешает-
ся. 12.00 Айна онлайн. 12.30 Ке-
лењсіз кездесу. 13.30 "‡зілген жапы-
раќтар". 15.00 История одного отка-
та. 16.00 "Моя большая семья". 17.00
Караоке – живой звук. 18.30 "Побег
из аула". 19.15 "‡зілген жапыраќтар".
20.45 "Ќараг‰л". 22.00 Человек-не-
видимка. 23.00 "Секретные материа-
лы". 0.00 Т.с. "Распутин".
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ХАБАР

ХАБАР
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ЌОСТАНАЙ
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ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА
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БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

НТК

7 АРНА
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АЛАУ

АЛАУ
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КТК

ЕВРАЗИЯ
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31 АРНА"С‰йген жарым". 16.00 Жањалыќтар.
16.15 Біздіњ ‰й. 17.00 Новости. 17.15
"След". 18.00 Таѓдыр жолы. 18.30
"Зєуре". 19.20 "С‰рбойдаќ". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Таѓдыр жолы.
21.00 Итоги дня. 21.30 "Осколки".
22.30 "След". 23.20 Бетпе-бет. 23.55
Жањалыќтар. 0.30 Итоги дня.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Регион/10. 10.00 Новости.
10.40 "Галина". 11.30 Первая сту-
дия. 12.00 М.с. 12.30 Полиглот: Тіл
т±ѓыр! 13.00 Жањалыќтар. 13.20,
15.05, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55
Телемаркет. 13.30 Новости. 14.00
"Сырѓалым". 15.00 Жарќын бейне.
15.30 М.ф. 16.00 "таѓдыр". 17.00
АВС+. 17.20 Д.ф. "Нашаќорлыќпен
к‰рес". 17.50 Жањалыќтар. 18.10
Третий тайм. 18.30 Новости. 19.00
"Ќазаќстан-Ќостанай" арнасы алтын
ќорынан. 19.30 Бірінші студия. 20.00
Параллели. 20.30 Жањалыќтар. 21.30
Новости. 22.15 "Галина". 23.05 "Таѓ-
дыр". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 Терісќаќпай.
8.00 Жањалыќтар. 9.00 "Хорошие
руки". 10.00 "Украденная жизнь".
11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10 "Єлия".
14.10 Такси. 15.10 Отбасы. 15.40
"Ханшайым". 17.00 "¦рланѓан таѓ-
дыр". 18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 "Єлия".
22.50 "Хорошие руки". 0.10 Жања-
лыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 8.10 Бєйтерек. 9.25 ¦лы
дала батырлары. 10.00 Ќайырлы к‰н.
11.05 "Жаратылыс ж±мбаќтары".
12.10 ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ идея-
лар. 13.00 Ќайырлы к‰н. 14.40 Сек-
реты музеев. 15.00 "¤зен бойында".
16.00 TED: Идеи, достойные распро-
странения. 17.00 "Жаратылыс
ж±мбаќтары". 19.05 Егіз ж‰рек. 22.00
Культпоход. 22.10 Тайны и судьбы
великих казахов. 0.00 "Тарих тыл-
сымы".

НТК

Біздіњ уаќыт. 9.00 Т.с. "Хорошие
руки". 10.10 Т.с. "Украденная жизнь".
11.10 Т.х. "Жетім ж‰рек". 13.00 Т.х.
"Єлия". 14.00 Избранное за неделю.
14.40 Такси. 15.40 Т.х. "Ханшайым".
17.00 Т.х. "¦рланѓан таѓдыр". 18.00
"Жетім ж‰рек". 20.00 Жањалыќтар.
20.30 "20:30". 21.00 "¦рланѓан таѓ-
дыр". 22.00 "Єлия". 22.50 "Хорошие
руки". 0.10 Жањалыќтар.

7.00 Ѓасырлар пернесі. 7.30
Другими глазами. 8.55 Ќазаќстан би
єлемі. 9.30 Больше, чем любовь.
10.00 Ќайырлы к‰н. 11.05 "Жараты-
лыс ж±мбаќтары". 12.10 ТЕD: Тара-
туѓа т±рарлыќ идеялар. 13.00
Ќайырлы к‰н. 14.25 Золотая сере-
дина. 15.00 "Ѓылыми ізденістер".
16.00 TED: Идеи, достойные рас-
пространения.  17.15 Д.с. "Жара-
тылыс ж±мбаќтары". 18.00 ¤мір.
Театр. Кино. 19.25 Ученый совет.
21.00 Наш Казахстан. 22.00 Культ-
поход. 22.10 ¦лы дала елі. 22.50
"Портреты заговорили". 0.00 "Тарих
тылсымы".

7.30 Ќызыќты жануарлар. 8.20
Ревю. 8.40 Екі езу. 9.20 "Зайцев +
1". 9.50 "Универ". 10.20 "Интерны".
10.50 "Физрук 2". 11.20 "Реальные
пацаны". 12.00 Однажды в России.
13.10 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.20
Екі езу. 16.40 "Айжан". 17.40 Т.х.
"К‰н єміршісі". 19.00 "Зайцев + 1".
19.30 Однажды в России. 20.40 "Уни-
вер". 21.10 "Интерны". 21.40 "Реаль-
ные пацаны". 22.30 Ревю. 22.50 "Ай-
жан". 23.40 "Физрук 2". 0.20 Х.ф. "Ди-
кари".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Т.х.
"Ќараг‰л". 9.00 С новым домом. 10.00
О самом главном. 11.00 Смеяться
разрешается. 12.00 Айна онлайн.
12.30 Келењсіз кездесу. 13.30
"‡зілген жапыраќтар". 15.00 История
одного отката. 16.00 Т.с. "Моя боль-
шая семья". 17.00 Концерт В. Дро-
быша. 18.30 "Побег из аула". 19.15
"‡зілген жапыраќтар". 20.45
"Ќараг‰л". 22.00 Человек-невидим-
ка. 23.00 Т.с. "Секретные материа-
лы". 0.00 Х.ф. "Рэд".

КТК

ЕВРАЗИЯ24 аќпан24 аќпан24 аќпан24 аќпан24 аќпан,,,,,
сєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбі

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

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Ос-
колки". 11.00 Новости. 11.10 Магия
кухни. 11.45 М.ф. 11.55 "Сотќа жет-
кізбей". 12.15 "С‰рбойдаќ". 13.00
Жањалыќтар. 13.15 "Семейные ме-
лодрамы". 14.05 "Гречанка". 15.00
Новости. 15.10 "С‰йген жарым".
16.00 Жањалыќтар. 16.15 Біздіњ ‰й.

17.00 Новости. 17.15 "След". 18.00
Ќайсар жандар. 18.30 "Алдар Кμсе".
19.25 "Пєленшеевтер". 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Ќайсар жандар. 21.00
Итоги дня. 21.30 "Осколки". 22.30
"След". 23.30 Бетпе-бет. 0.05 Жања-
лыќтар. 0.40 Итоги дня.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Ќазаќстан-2050. 10.00 Но-
вости. 10.40 "Галина". 11.30 Бірінші
студия. 12.05 М.с. 12.25, 13.55,
15.05, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55
Телемаркет. 12.30 "530:630". 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 14.00
"Сырѓалым". 15.00 Жарќын бейне.
15.30 М.с. 16.00 "Таѓдыр". 17.00
АВС+. 17.20 Д.ф. "Борьба с нарко-
бизнесом". 17.50 Жањалыќтар.
18.10 Интонация. 18.30 Новости.
19.00 "Ќазаќстан-Ќостанай" арна-
сы алтын ќорынан. 19.30 Первая
студия. 20.00 Сап т‰зе! 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.30 Новости. 22.10
"Галина". 23.05 "Таѓдыр". 0.00 Жа-
њалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 Тамаша. 8.00
Жањалыќтар. 9.00 "Хорошие руки".
10.00 "Украденная жизнь". 11.10
"Жетім ж‰рек". 13.10 "Єлия". 14.10
Такси. 15.10 Ел аузында. 15.40 "Хан-
шайым". 17.00 "¦рланѓан таѓдыр".
18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 "20:30". 21.00 "¦рланѓан
таѓдыр". 22.00 "Єлия". 22.50 "Хоро-
шие руки". 0.10 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 9.20 Т±њѓыштар. 10.00 Ќай-
ырлы к‰н. 11.05 "Жаратылыс ж±мбаќ-
тары". 12.10 ТЕD: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 13.00 Ќайырлы к‰н.
14.30 Летопись степи. 15.00 "Жања-
шылдар". 16.00 TED: Идеи, достой-
ные распространения. 17.00 "Жара-
тылыс ж±мбаќтары". 18.00 Больше,
чем любовь. 19.25 ¤мір. Театр.
Кино. 22.00 Культпоход. 22.10 "Пор-
треты заговорили". 22.35 Телеспек-
такль "Одноклассники". 0.40 "Тарих
тылсымы".

7.30 Ќызыќты жануарлар. 8.20
Ревю. 8.40 Екі езу. 9.20 "Зайцев +
1". 9.50 "Универ". 10.20 "Интерны".
10.50 "Физрук 2". 11.20 "Реальные
пацаны". 12.00 Однажды в России.
13.10 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.20
Екі езу. 16.40 "Айжан". 17.40 "К‰н
єміршісі". 19.00 "Зайцев + 1". 19.30
Однажды в России. 20.40 "Универ".
21.10 "Интерны". 21.40 "Реальные
пацаны". 22.30 Ревю. 22.50 "Айжан".
23.40 "Физрук 2". 0.20 Х.ф. "Случай-
ный шпион".

7.30 К‰нбастар. 8.00 "Ќараг‰л".
9.00 С новым домом. 10.00 О самом
главном. 11.00 Смеяться разреша-
ется. 12.00 Айна онлайн. 12.30 Ке-
лењсіз кездесу. 13.30 "‡зілген жапы-
раќтар". 15.00 История одного отка-
та. 16.00 "Моя большая семья".
17.00 Караоке – живой звук. 18.30
"Побег из аула". 19.15 "‡зілген жа-
пыраќтар". 20.45 "Ќараг‰л". 22.00
Человек-невидимка. 23.00 "Секрет-
ные материалы". 0.00 "Распутин".

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА
6.00 "Ризамын". 7.00 "К‰йеу бала".

9.00 "Бєйбіше-тоќал". 10.00 "Базар-
баевтар". 11.00 М.с. 12.00 "Ералаш".
13.00 Информбюро. 14.00 "Бригада".
15.00 "Бєйбіше-тоќал". 16.00 "Папи-
ны дочки". 19.00 Уральские пельме-
ни. 20.00 Информбюро. 21.00 "Киелi
неке". 22.00 "К‰йеу бала". 00.00 Т.с.
"Лондонград. Знай наших". 1.00 Х.ф.
"Голый пистолет". 3.00 Х.ф. "Побе-
дители шоу".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
"Емшан" – шопинг с комфортом.
10.00 Жањалыќтар. 10.30 Кμкейтесті
с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Ког-
да ее совсем не ждешь". 14.00 Вин-
таж. 14.30 Baby Гид. 15.00 "Госпожа
горничная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жања-
лыќтар. 19.30 Ќылмыстыќ іс №. 20.00
РТН. 20.30 "7 передача". 21.00 "Ког-
да ее совсем не ждешь". 22.00 РТН.
22.30 В ладу с природой. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.00 Территория происше-
ствий. 0.10 Панорама дня.

8.00 Жањалыќтар. 8.15 "Сапа ба-
ќылауда". 8.55 Жањалыќтар. 9.00
Доброе утро. 11.00 "Белые волки".
11.55 Басты патруль. 12.05 "Ѓажай-
ып жан". 13.00 Ашыѓын айтќанда.
13.55 П@утina. 14.20 "Станица".
15.15 Новости. 15.40 "Судебные ис-
тории". 16.40 Давай поженимся.
17.50 Пусть говорят. 18.55 "Ключи
от прошлого". 20.00  Новости. 21.00
"Ѓажайып жан". 22.00 Жањалыќтар.
22.45 "Джодха жєне Акбар". 23.35
П@утina. 0.00 Время. 0.30 "Мажор".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Сильнее судьбы". 12.00 Но-
вости. 12.40 Диагноз. 13.20 "Прак-
тика". 15.10 "Барышня-крестьянка".
16.10 "След на воде". 17.00 "Таѓдыр-
мен тартыс". 18.00 "Махаббат м±њы".
19.00 "Махаббатта шек бар ма?"
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Черный квадрат. 22.10 "Силь-
нее судьбы". 0.00 "Хмуров".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

7.30 Ќызыќты жануарлар. 8.20
Ревю. 8.40 Екі езу. 9.20 "Зайцев + 1".
9.50 "Универ". 10.20 "Интерны". 10.50
"Физрук 2". 11.20 "Реальные паца-
ны". 12.00 Однажды в России. 13.10
М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.20 Екі езу.
16.40 "Айжан". 17.40 Т.х. "Жігіттіњ
сабаздары". 19.00 "Зайцев + 1". 19.30
Однажды в России. 20.40 "Универ".
21.10 "Интерны". 21.40 "Реальные
пацаны". 22.30 Ревю. 22.50 "Айжан".
23.40 "Физрук 2". 0.20 Х.ф. "Громо-
бой".

7.30 К‰нбастар. 8.00 "Ќараг‰л".
9.00 С новым домом. 10.00 О самом
главном. 11.00 Смеяться разреша-
ется. 12.00 Айна онлайн. 12.30 Ке-
лењсіз кездесу. 13.30 "‡зілген жапы-
раќтар". 15.00 История одного отка-
та. 16.00 "Моя большая семья". 17.00
Караоке - живой звук. 18.30 "Побег
из аула". 19.15 "‡зілген жапыраќтар".
20.45 "Ќараг‰л". 22.00 Человек-не-
видимка. 23.00 "Секретные материа-
лы". 0.00 "Распутин".

6.00 "Ризамын". 7.00 "К‰йеу бала".
9.00 "Бєйбіше-тоќал". 10.00 "Базар-
баевтар". 11.00 М.с. 12.00 "Ералаш".
13.00 Информбюро. 14.00 "Бригада".
15.00 "Бєйбіше-тоќал". 16.00 "Папи-
ны дочки". 19.00 Уральские пельме-
ни. 20.00 Информбюро. 21.00 "Киелi
неке". 22.00 "К‰йеу бала". 00.00 "Лон-
донград. Знай наших". 1.00 Х.ф. "Го-
лый пистолет 2 1/2. Запах страха".
3.00 Х.ф. "Замороченные".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Винтаж. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы.
13.00 "Когда ее совсем не ждешь".
14.00 Baby Гид. 14.20 Ќылмыстыќ іс
№. 14.30 Легенды эфира. 15.00 "Гос-
пожа горничная". 16.00 Жањалыќтар.
16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат.
17.30 М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00
Жањалыќтар. 19.30 Маленькие путе-
шествия по большому краю. 20.00
РТН 20.30 ПроАгро. 21.00 "Когда ее
совсем не ждешь". 22.00 РТН. 22.30
Легенды эфира. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.00 Территория происшествий. 0.10

Панорама дня.

8.00 Жањалыќтар. 8.15 "Сапа ба-
ќылауда". 8.55 Жањалыќтар. 9.00
Доброе утро. 11.00 "Белые волки".
11.55 Басты патруль. 12.05 "Ѓажай-
ып жан". 13.00 Ашыѓын айтќанда.
13.55 П@утina. 14.20 "Станица".
15.15 Новости. 15.40 "Судебные ис-
тории". 16.40 Давай поженимся.
17.50 Пусть говорят. 18.55 "Ключи
от прошлого". 20.00  Новости. 21.00
"Ѓажайып жан". 22.00 Жањалыќтар.
22.45 "Джодха жєне Акбар". 23.35
П@утina. 0.00 Время. 0.30 "Мажор".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Сильнее судьбы". 12.00 Но-
вости. 12.40 Черный квадрат. 13.10
"Практика". 15.10 "Барышня-кресть-
янка". 16.10 "След на воде". 17.00
"Таѓдырмен тартыс". 18.00 "Махаб-
бат м±њы". 18.30 "Єйел ќырыќ шы-
раќты". 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Наша правда. 22.40
"Сильнее судьбы". 0.20 "Хмуров".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

КТК

ЕВРАЗИЯ31 АРНА

АЛАУ

6.00 "Ризамын". 7.00 "К‰йеу бала".
9.00 "Бєйбіше-тоќал". 10.00 "Базар-
баевтар". 11.00 М.с. 12.00 "Ералаш".
13.00 Информбюро. 14.00 "Бригада".
15.00 "Бєйбіше-тоќал". 16.00 "Папи-
ны дочки". 19.00 Уральские пельме-
ни. 20.00 Информбюро. 21.00 "Киелi
неке". 22.00 "К‰йеу бала". 00.00 "Слу-
га народа". 1.00 Х.ф. "Бэтмен". 3.00
Х.ф. "Жизнь за кадром".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Baby Гид. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы.
13.00 Т.с. "Когда ее совсем не ждешь".
14.00 Дело №. 14.10 Солнечная кух-
ня. 14.30 По следам музейных неви-
димок. 15.00 "Госпожа горничная".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00
¤мір аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Маленькие путешествия по большо-
му краю. 20.00 РТН. 20.30 Винтаж.
21.10 "Когда ее совсем не ждешь".
22.00 РТН. 22.30 "Емшан" - шопинг с
комфортом. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10
Панорама дня.

7 АРНА

8.00 Жањалыќтар. 8.15 "Сапа ба-
ќылауда". 8.55 Жањалыќтар. 9.00
"Нина Гребешкова. Я без тебя про-
паду". 10.00 Доброе утро, Казахстан!
11.00 Т.с. "Белые волки". 11.55 Бас-
ты патруль. 12.05 "Ѓажайып жан".
13.00 Ашыѓын айтќанда. 13.55
П@утina. 14.20 "Станица". 15.15 Но-
вости. 15.40 "Судебные истории".
16.45 "Битва за Севастополь". 18.55
"Ключи от прошлого". 20.00  Ново-
сти. 21.00 "Ѓажайып жан". 22.00 Жа-
њалыќтар. 22.45 "Джодха жєне Ак-
бар". 23.35 П@утina. 0.00 Время. 0.25
"Мажор".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Сильнее судьбы". 12.00 Ново-
сти. 12.40 Главная редакция. 13.25
Т.с. "Практика". 15.10 "Барышня-кре-
стьянка". 16.10 Т.с. "След на воде".
17.00 "Таѓдырмен тартыс". 18.00 "Ма-
хаббат м±њы". 19.00 "Махаббатта шек
бар ма?" 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Диагноз. 22.10 "Силь-
нее судьбы". 0.00 "Хмуров".

6.00 "Ризамын".  9.00 Т.с.
"Бєйбіше-тоќал". 10.00 Готовим с
Адель. 10.30 Т.с. "Базарбаевтар".
11.00 М.с. 12.00 "Ералаш". 14.00
Т.с. "Бригада". 15.00 "Бєйбіше-то-
ќал". 16.00 Т.с. "Папины дочки".
19.00 Уральские пельмени. 20.00
Информбюро. 21.00 Т.с. "Киелi
неке". 22.00 Т.с. "К‰йеу бала". 00.00
Т.с. "Слуга народа". 1.00 Х.ф. "Кос-
мические ковбои". 3.00 Х.ф. "Про-
клятье дракона".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН Под-
робности. 9.40 По следам музейных
невидимок. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы.
13.00 SoloWay. 15.00 ПроАгро. 15.30
"7 передача". 16.00 Жањалыќтар.
16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат.
17.30 М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00
Жањалыќтар. 19.30 Маленькие путе-
шествия по большому краю. 20.00
РТН. 20.30 Дело №. 21.10 В ладу с
природой. 21.30 Легенды эфира.
22.00 РТН. 22.30 Baby Гид. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.10 Панорама дня.

8.00 Жањалыќтар. 8.15 "Сапа ба-
ќылауда". 8.55 Жањалыќтар. 9.00
Поле чудес. 10.00 Доброе утро, Ка-
захстан! 11.00 Жди меня. 11.55 Бас-
ты патруль. 12.05 Т.х. "С‰йген жар".
12.30 Т.х. "Ѓажайып жан". 13.00 "Єйел
сыры...". 13.55 П@утina. 14.20 Т.с.
"Станица". 15.15 Новости. 15.40 "Су-
дебные истории". 16.45 Т.с. "Битва
за Севастополь". 18.55 Т.с. "Ключи
от прошлого". 20.00  Новости. 21.00
"Ѓажайып жан". 22.00 Жањалыќтар.
22.45 Т.х. "Джодха жєне Акбар". 23.35
П@утina. 0.00 Время. 0.25 Т.с. "Ма-
жор".

7.40 Мєссаѓан kz. 9.00 "Махаб-
бат пен μшпенділік". 10.00 Сверхъе-
стественные. 11.00 Портрет недели.
12.10 Х.ф. "Граф Монте-Негро". 14.20
Другая правда. 15.20 Т.с. "След на
воде". 17.00 "Таѓдырмен тартыс".
18.00 "Махаббат м±њы". 19.00 "Ма-
хаббатта шек бар ма?" 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Глав-
ная редакция. 22.25 Т.с. "Сильнее
судьбы". 0.10 Т.с. "Хмуров".
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Алтын
±я". 10.50 "Єпке". 11.45 Айтуѓа оњай.
12.30 "‡й болу ќиын..." 13.00 Бірге
тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00 Єйел
баќыты. 16.05 "Ж‰регім сізге аманат".
17.05 Жан жылуы. 17.30 Жањалыќ-
тар. 17.55 Иман айнасы. 18.15 Ба-
ламен бетпе-бет. 18.35 "Ж‰регім
сізге аманат". 19.30 Жањалыќтар.
20.15 Айтуѓа оњай... 21.00 ¦лттыќ
шоу: Роза шаќырады. 22.10 "Келін".
23.10 Біртектілік жєне бірлік. 23.30
Сіз не дейсіз? 0.00 Жањалыќтар. 0.45
"Єпке".

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Осколки".
11.00 Новости. 11.10 Магия кухни.
11.55 "Сотќа жеткізбей". 12.25
"С‰рбойдаќ". 13.00 Жањалыќтар.
13.15 "Семейные мелодрамы". 14.05
"Гречанка". 15.00 Новости. 15.10
"С‰йген жарым". 16.00 Жањалыќтар.
16.15 "¤мір сабаќтары". 17.00 Ново-
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сти. 17.15 "След". 18.00 Арман ќана-
тында. 18.35 "Зєуре". 19.25 "С‰рбой-
даќ". 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Бет-
пе-бет. 21.00 Итоги дня. 21.30 Х.ф.
"Донни Браско". 23.40 Т.х. "Перекре-
сток в Астане".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 Єуендер єлемі. 9.55, 12.20,
13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.40 "Галина". 11.30 Бірінші студия.
12.00 М.с. 12.30 Ж±лдыз-Ай. 13.00
Жањалыќтар. 14.00 "Сырѓалым".
15.00 Жарќын бейне. 15.30 М.ф.
16.00 "Таѓдыр". 17.00 АВС+. 17.20
Д.ф. "Ќазаќстан". 17.50 Жањалыќтар.
18.10 Алдаспан. 18.30 Новости.
19.00 "Ќазаќстан-Ќостанай" арнасы
алтын ќорынан. 19.30 Первая сту-
дия. 20.00 Индекс. 20.30 Жањалыќ-
тар. 21.30 Новости. 22.10 "Галина".
23.00 Телетриптих "00.00". 0.00 Жа-
њалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 Тамаша. 8.00

Жањалыќтар. 9.00 "Хорошие руки".
10.00 "Украденная жизнь". 11.10
"Жетім ж‰рек". 13.10 "Єлия". 14.10
Такси. 15.10 Арнайы жоба. 15.40
"Ханшайым". 17.00 "¦рланѓан таѓ-
дыр". 18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 "Єлия".
22.50 "Хорошие руки". 0.10 Жања-
лыќтар.

7.00 Ѓасырлар пернесі. 7.30 Дру-
гими глазами. 8.10 Бєйтерек. 9.20
Наш Казахстан. 10.00 Ќайырлы к‰н.
11.05 "Жаратылыс ж±мбаќтары".
12.10 ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ идея-
лар. 13.00 Ќайырлы к‰н. 14.20 Му-
зей ќ±пиялары. 15.00 "Ѓылыми ізде-
ністер". 16.00 TED: Идеи, достойные
распространения. 17.00 "Жараты-
лыс ж±мбаќтары". 18.00 Егіз ж‰рек.
19.30 Сахна сырлары. 22.00 Х.ф.
"Хатико: Самый верный друг". 0.50
"Тарих тылсымы".

7.30 Ќызыќты жануарлар. 8.20

Ревю. 8.40 Екі езу. 9.20 "Зайцев +
1". 9.50 "Универ". 10.20 "Интерны".
10.50 "Физрук 2". 11.20 "Реальные
пацаны". 12.00 Однажды в России.
13.10 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.20
Екі езу. 16.40 "Айжан". 17.40 "Жігіттіњ
сабаздары". 19.00 "Зайцев + 1". 19.30
Однажды в России. 20.40 "Универ".
21.10 "Интерны". 21.40 "Реальные
пацаны". 22.30 Ревю. 22.50 "Айжан".
23.40 "Физрук 2". 0.20 Х.ф. "Экви-
либриум".

7.30 К‰нбастар. 8.00 "Ќараг‰л".
9.00 С новым домом. 10.00 О самом
главном. 11.00 Смеяться разреша-
ется. 12.00 Айна онлайн. 12.30 Ке-
лењсіз кездесу. 13.30 "‡зілген жапы-
раќтар". 15.00 Х.ф. "Случайные зна-
комые". 16.50 Измайловский парк.
19.15 "‡зілген жапыраќтар". 20.45
"Ќараг‰л". 22.00 Вечерний Киев.
23.00 Stand Up. 0.00 Х.ф. "Игра в
имитацию".

6.00 "Ризамын". 7.00 "К‰йеу
бала". 9.00 "Бєйбіше-тоќал". 10.00
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"Базарбаевтар". 11.00 М.с. 12.00
"Ералаш". 13.00 Информбюро. 14.00
"Бригада". 15.00 "Бєйбіше-тоќал".
16.00 "Папины дочки". 19.00 Ураль-
ские пельмени. 20.00 Информбюро.
21.00 "Киелi неке". 22.00 "К‰йеу
бала". 00.00 "Лондонград. Знай на-
ших". 1.00 Х.ф. "Голый пистолет 3 и
1/3: Последний выпад". 3.00 Х.ф.
"Заклинательница акул".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 ПроАгро. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Когда ее совсем не
ждешь". 14.00 В ладу с природой.
14.20 Торговый дом. 14.30 По сле-
дам музейных невидимок. 15.00
"Госпожа горничная". 16.00 Жања-
лыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір
аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Маленькие путешествия по большо-
му краю. 20.00 РТН. 20.30 "7 пере-
дача". 21.00 "Когда ее совсем не
ждешь". 22.00 РТН. 22.30 Солнеч-
ная кухня. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00
Территория происшествий. 0.10 Па-
норама дня.

19 аќпан 2016 жыл
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7.00 Концерт. 8.00 Айналайын.
8.35 Агробизнес. 9.00 Сенбілік тањ.
10.05 Дауа. 10.35 Єзіл єлемі. 12.30
Ас болсын! 13.15 Табыс сыры. 13.35
ЌР Халыќ єртісі Ќ. С±лтанбаевты
еске алу кеші. 15.00 Т.х. "Елім-ай".
18.40 Т.х. "¤мірдіњ μзі новелла".
19.30 Жањалыќтар. 20.05 ‡здік
єндер. 21.00 Дара жол. 22.40 Жай-
дарман. 0.10 Жањалыќтар. 0.45 К.ф.
"К‰ншуаќты Тоскана".

7.00 Тамаша. 8.30 Бармысыњ,
бауырым? 9.20 Продвопрос. 9.45 Тур
де Хабар. 10.10 М.ф. 12.40 Сказка
"Звездные талеры". 13.45 Орталыќ
Хабар. 15.00 Жеті єн. 16.30 К.ф.
"Алдар Кμсе". 17.00 "Зєуре". 17.45
Т. Асардыњ концерті. 19.45 Бенефис-

шоу. 21.00 Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. "В
погоне за счастьем". 0.05 Бокс.
Uzbek tigers - Astana Arlans. 2.35
"Перекресток в Астане".

8.00 Жањалыќтар. 8.40 М.с. 9.00
Новости. 9.40 К.ф. "Шал". 11.20 Ас-
паз мектебі. 11.30 Єуендер єлемі.
12.00 Телетриптих "00.00". 13.05
Єдемі-Ай. 14.05 Н. Тілендиевтіњ шы-
ѓармашылыќ кеші. 16.30 "Томпаќ".
17.00 "Парыз". 18.00 "530:630". 18.30
Т.с. "Убить Сталина". 19.30 Єуен-
дер єлемі. 20.00 Полиглот: Тіл -
т±ѓыр! 20.20, 23.05 Телемаркет.
20.30 Ажар. 21.00 Арќа-аќпарат.
21.35 Т.с. "Фаворский". 23.15 "Па-
рыз".

8.00 Жањалыќтар. 9.00 Суперпа-
па. 9.40 М.ф. 10.00 "Украденная

жизнь". 11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10
Т.с. "Лето волков". 16.40 Той жыры.
17.00 "¦рланѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім
ж‰рек". 20.00 Біздіњ уаќыт. 21.00
"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 Ел аузын-
да. 23.00 Астана кеші кμњілді. 0.15
Х.ф. "Исчезновение Элис Крид".

7.00 "Африка сапары". 8.55 "Пор-
трет Саши Вольтц". 10.50 Золотая
середина. 11.30 Дала єуені. 12.15
¤мір жолы. 13.15 Х.ф. "Хатико: Са-
мый верный друг". 14.35 Концерт.
16.30 ¤мір. Театр. Кино. 18.00 Бай-
терек. 18.45 "Аќылдыњ кілті. ¤мірда-
стан". 20.20 Концерт. 21.50 Х.ф. "Ро-
мео и Джульетта". 23.45 Телеспек-
такль "Ќазаќтар".

8.20 Ж±лдыздар шеруі. 8.40 Екі
езу. 9.00 Как это сделано. 10.00 М.ф.

"Бунт пернатых". 11.40 М.с. 13.20
Ќазаќпыз ѓой. 13.40 Ењ к‰лкілі
єртістер. 14.40 Екі езу. 15.00 М.ф.
16.30 М.ф. "Настоящий Гарфилд".
18.00 К‰лкі ойнаќ. 18.30 "Ауылдас-
тар". 20.10 Однажды в России. 21.00
Х.ф. "Фантастическая четверка".
23.00 Х.ф. "Терминатор: Да придет
спаситель".

7.30 Выжить любой ценой. 8.30
"Шебербек аѓай". 9.00 СвиДЕТИли.
9.30 "Будьте здоровы". 10.20 Х.ф.
"Случайные знакомые". 12.00 Q-елі.
12.30 Айна онлайн. 13.15 Епті сау-
саќтар. 13.40 М.ф. 15.50 Концерт.
18.00 Айна онлайн. 18.40 ТОЙLIКЕ.
19.40 Х.ф. "Лейла". 21.00 Х.ф. "План
игры". 23.20 Х.ф. "Бумер". 1.20 Юби-
лейный вечер И. Матвиенко.

6.00 Єзіл студио. 7.00 Информ-
бюро. 8.00 "К‰йеу бала". 10.00 Го-
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7.00 Концерт. 8.30 Айналайын.
9.00 Аќсауыт. 9.30 Б‰гінгі жексенбі.
11.05 М.х. 12.40 "¤мірдіњ μзі но-
велла". 13.30 Келбет. 14.00
Б.Єшірбаевтыњ шыѓармашылыќ
кеші. 15.40 Т.х. "Жамбыл". 18.40
Єзіл єлемі. 20.00 Апта kz. 21.00
Концерт. 22.55 "¤мірдіњ μзі новел-
ла". 23.45 К.ф. "Сталинге сыйлыќ".
1.30 Апта kz.

7.00 Тамаша. 8.30 Жеті к‰н. 9.30
Айбын. 10.00 Ас арќау. 10.25 М.ф.
12.35 Сказка "Ловкий вор". 13.35
Бенефис-шоу. 14.50 Б. Исаевтыњ
концерті.  16.30 "Алдар Кμсе". 17.00

"Зєуре". 18.30 Ќызыќ times. 19.45
Ду-думан. 21.00 Жеті к‰н. 22.00
Х.ф. "Крадущийся тигр, затаивший-
ся дракон". 0.00 "Перекресток в

Астане".

8.00 Єуендер єлемі. 8.30 М.с.
9.20 К.ф. "Долой прошлое, снайпе-
ры". 10.50, 13.55, 15.10, 16.55,
17.30, 18.25, 22.30, 23.55 Телемар-
кет. 11.00 Аспаз мектебі. 11.30 Па-
раллели. 12.00 "1001 история ус-
пеха". 12.30 Сап т‰зе! 13.05 Єдемі-
Ай. 14.00 Концерт. 16.20 "Томпаќ".
17.00 "Парыз". 18.00 Высота воли.
18.30 "Убить Сталина". 19.30 Вол-
шебный фонарь. 20.00 Біздіњ елдіњ
жігіттері. 20.30 Вызов. 21.00 Арќа-
аќпарат. 21.35 "Фаворский". 23.15
"Парыз".

8.00 Суперпапа. 8.40 М.ф. 10.00
"Украденная жизнь". 11.10 "Жетім
ж‰рек". 13.10 "Лето волков". 17.00
"¦рланѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім
ж‰рек". 20.00 Избранное за неделю.
21.00 "¦рланѓан таѓдыр". 22.00 Той
жыры. 22.20 Отбасы. 22.40 "Аналар".
23.00 Сырласу. 23.40 Х.ф. "100 мил-
лионов евро".

7.00 К.ф. "Ромео мен Джульет-
та". 9.25 "История великого итальян-
ского оркестра". 11.20 Ученый со-
вет. 12.00 ¤мір жылы. 13.00 "Аќыл-
дыњ кілті. ¤мірдастан". 16.10 ¦лы
даланыњ ќ±пиялары. 16.35 "Кемел
кењістік". 18.00 Бєйтерек. 18.45 "¦лы
дала елі". 19.25 "Эрисиони" концерті.
22.35 Х.ф. "Эвита". 0.45 "Тарих тыл-

сымы".

8.20 Ж±лдыздар шеруі. 8.40
Ќазаќпыз ѓой. 9.00 М.ф. "Настоящий
Гарфилд". 10.30 М.с. 12.30 Х.ф.
"Фантастическая четверка". 14.30
Х.ф. "Терминатор: Да придет спаси-
тель". 17.20 К‰лкі ойнаќ. 18.00 "Ауыл-
дастар". 20.00 Экстрасенсы ведут
расследование. 21.00 Х.ф. "Неви-
димка 2". 23.00 Танцы. 1.00 Тема-
тик-шоу.

7.40 М.ф. 9.50 Измайловский парк.
12.00 Шай ішейік. 13.00 Концерт. 15.00
Х.ф. "План игры". 17.15 Вечерний Киев.
18.00 Жан сырым. 18.45 Т.с. "Лейла".
21.00 Вечерний квартал. 22.10 Х.ф.
"Васаби". 0.00 Stand Up. 1.00 Х.ф. "Игра
в имитацию".

6.00 Єзіл студио. 6.30 М.ф. 8.00
"Ризамын". 10.00 Х.ф. "Мачо". 12.00
М.ф. "7-ой гном". 14.00 Х.ф. "Мис-
сия невыполнима: Племя изгоев".
17.00 Х.ф. "Стрелок". 20.00 "Киелi
неке". 22.00 Айтыс алањы. 23.00 Х.ф.
"Соучастник". 2.00 Х.ф. "Летнее
шоу".

7.00 М.ф. 9.00 М@триЦа. 9.30
Неизведанный Казахстан. 10.00
Торговый дом. 10.20 Baby Гид. 10.50
В ладу с природой. 11.10 Легенды
эфира. 11.30 Солнечная кухня.
12.00 ПроАгро. 12.30 РТН Подроб-
ности. 13.20 Винтаж. 14.00 "Кебэк".
16.00 Ж±лдыз-топ. 17.00 "Госпожа
горничная". 20.30 "7 передача".
21.00 Концерт. 22.00 "Кебэк". 0.00
SoloWay.

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

товим с Адель. 10.30 "Ералаш". 11.30
М.ф. 13.30 Х.ф. "Мачо". 15.30 "Фар-
товые деньги". 16.00 М.ф. "7-ой
гном". 18.00 Х.ф. "Миссия невыпол-
нима: Племя изгоев". 21.00 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі. 22.00
"Киелi неке". 00.00 Х.ф. "Стрелок".
2.00 Х.ф. "Везунчик".

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

6.00 Жањалыќтар. 6.05 Т.х. "Ма-
рьина роща". 8.00 Тањѓы пошта. 8.35
П@утina. 9.00 Смак. 9.40 Х.ф. "Я
тебя никогда не забуду". 11.35 Фаб-
рика грез. 12.00 "Єйел сыры...". 12.55
101 кењес. 13.20. П@утina+. 14.15
КВН. Старт сезона 2016. 17.10 Х.ф.
"Тени прошлого". 20.00 "Первая про-
грамма". 21.00 "Тени прошлого".
22.00 Кешкі кездесу. 23.10 Жањалыќ-
тар. 23.50 Х.ф. "Короли улиц: Город
моторов".

7.05 М.ф.  7.20 Х.ф. "Неиспра-
вимый лгун". 8.40 Мєссаѓан kz. 9.30
Ж‰рекжарды. 10.10 Кривое зеркало.
12.00 Новости. 12.45 Наша правда.
13.40 Х.ф. "Вечный зов". 16.20 Т.х.
"Айша". 19.00 Кμріпкел. 20.00 "Єйел
ќырыќ шыраќты". 21.00 Сверхъесте-
ственные. 22.00 Другая правда.
23.00 "Я стесняюсь своего тела".
0.30 Дорогая, мы убиваем детей.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 "Марьина
роща". 7.50 Жањалыќтар. 8.25
П@утina. 8.45 Воскресные беседы.
9.00 Здоровье. 10.10 Казлото. 10.50
"Белое солнце пустыни. От заката
до восхода". 12.00 "Єйел сыры...".
12.55 101 кењес. 13.20 Кешкі кезде-
су. 14.35 Юбилейный концерт Олега
Митяева. 16.05 Добрый вечер, Ка-
захстан! 17.10 Х.ф. "Лабиринты судь-
бы". 21.00 Аналитика. 22.00 П@утina+.
23.00 Єн дария. 23.50. Т.с. "Клим".

7.05 М.с. 8.00 Мєссаѓан kz. 9.30
Х.ф. "Смерть по завещанию". 11.10 Х.ф.
"Осколки счастья". 15.00 "Айша". 18.30
Кμріпкел. 19.30 "Єйел ќырыќ шыраќты".
20.30 Эксперимент. 21.00 Портрет не-
дели. 22.10 Х.ф. "Спешите любить".
23.50 "Я стесняюсь своего тела".

8.00 Жањалыќтар. 8.15 "Сапа ба-
ќылауда". 8.55 Жањалыќтар. 9.00
Доброе утро. 11.00 "Белые волки".
11.55 Басты патруль. 12.05 "Ѓажай-
ып жан". 13.00 Ашыѓын айтќанда.
13.55 Ж±ма уаѓызы. 14.10 П@утina.
14.35 "Первая помощь". 15.15 Ново-
сти. 15.40 Х.ф. "Гастролер". 17.35
Жди меня. 18.40 Лотерея "Автокуш".
18.50 Поле чудес. 20.00 Новости.
21.00 "Ѓажайып жан". 22.00 Жања-
лыќтар. 22.45 "Джодха жєне Акбар".
23.35 КВН. Старт сезона 2016.

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Сильнее судьбы". 12.00 Но-
вости. 12.40 Наша правда. 13.35
"Практика". 15.30 "Барышня-кресть-
янка". 16.10 "След на воде". 17.00
"Таѓдырмен тартыс". 18.00 "Махаб-
бат м±њы". 18.30 "Єйел ќырыќ шы-
раќты". 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Наша правда. 22.40
Х.ф. "Стрелок".

ЌЫЛМЫС ЖЄНЕ Т¦РМЫС

Араќтыњ азабы
Б±л оќиѓа μткен жылдыњ мамыр айында Ќостанай

ќаласы Герцен кμшесіндегі бір ‰йде  болды. Ж±мыстан
келген отаѓасы Владимир араќ ішіп, телевизор кμріп
отырды. Араѓы біткесін ол баласы Евгенийді шаќырып,
д‰кенге ж±мсады. Т‰н болып ќалѓасын ±лы єкесініњ
ж±мсаѓанына бара алмайтынын айтты. Ашуѓа мінген
Владимир баласын балаѓаттап, ќол кμтерді. Єкесінен
баласын ќорѓамаќ болѓан єйелі Ольгаѓа бой бермей
Владимир ±лына ±мтылды. Баласы єкесін сабырѓа ша-
ќырып еді, ол кμнбей, єйелін итеріп тастады. Евгений
ќорѓанбаќ болып, ќолына т‰скен пышаќпен єкесініњ
ќолынан перген еді, соќќы ќолдан емес ж‰рек т±стан
тиді. Владимир сол жерде жан тапсырды.

Сот істі ќарап, Евгенийді ЌР Ќылмыстыќ Кодексініњ
112-2 бабы бойынша кінєлі деп танып, 2 жылѓа бостан-
дыѓын шектеу жазасын таѓайындады. Осы мерзімді ол
Ќостанай ќаласы ќылмыстыќ-атќару инспекциясыныњ
баќылауында μтейтін болады.

Ќостанай ќаласы ќылмыстыќ-атќару
 инспекциясы баспасμз ќызметі.

Кісі тонаушылар
ќолѓа т‰сті

Ќостанайлыќ полицейлер 10 минуттыњ
ішінде ќылмысты ашып, зейнеткердіњ пєтерін

тонаѓан к‰діктілерді ±стады.
Аѓа сержант Алмат Ќарымсаќов  жєне сержант Рус-

лан Тμлегенов Гвардейская кμшесіндегі бір пєтерде
ќылмыс жасалѓаны туралы хабар алды. 60 жастаѓы
єйел белгісіз біреулердіњ "ќызыња пакет єкелдік" деп
есік ќаќќанын айтты. Єйел  есікті ашќанда олардыњ
біреуі оны бастан ±рѓан. Єйел ќ±лап т‰скен. Тонаушы-
лар  ‰йді тінтіп, басќа баѓалы зат таба алмаѓасын теле-
визорды алып кеткен. Болѓан оќиѓа туралы хабар алѓан
№322 автопатруль сол ауданды аралап ж‰ріп  кμрші
ауланыњ бірінен телевизор кμтерген жігітті байќап
ќалды.  Полицейлерді кμрген к‰дікті ќолындаѓы олжа-
сын тастай сала ќашпаќ болѓанымен кμп ±замай ќолѓа
т‰сті. ¦сталѓан 20 жастаѓы жігіт μзініњ 25 жастаѓы сы-
байласын ±стап берді. К‰діктілердіњ екеуі де ешќайда
ж±мыс істемейді, есірткі т±тынады. Аталмыш факті
бойынша "Кісі тонау" бабы бойынша ќылмыстыќ іс ќоз-
ѓалды.

45 ж‰ргіншіге
айыпп±л салынды

"Ќауіпсіз жол" операциясыныњ алѓашќы
к‰нінде облыста жол ережесін б±зудыњ 379
жаѓдайы аныќталып, 16 мас ж‰ргізуші ±сталды.

Облыстаѓы жергілікті полиция ќызметініњ μкілі Ю.Па-
насенконыњ айтуынша, операция барысында  жол ере-

жесін б±зуды тіркейтін барлыќ техникалыќ ќ±ралдар
ќолданылады. Операцияныњ алѓашќы к‰нінде жылдам-
дыќты асырѓан 83 ж‰ргізуші, ќауіпсіздік белдігін таќпа-
ѓан 78 ж‰ргізуші, кμлікті ж‰ргізіп келе жатып телефон-
мен сμйлескен 42 ж‰ргізуші єкімшілік жауапкершілікке
тартылды. Жолдан белгіленбеген жерден μткені ‰шін
45 ж‰ргіншіге айыпп±л салынды.

Зањсыз саќталѓан
ќару тєркіленді

Облыстыњ ішкі істер департаменті
полицейлері "Ќару" операциясыныњ
барысында 42 ќару иесін жауапќа тартты.

Операцияныњ маќсаты ќару-жараќ, жарылѓыш зат-
тар мен жарылѓыш ќ±рылѓыларды ќолданумен байла-
нысты ќылмыстардыњ алдын алу. Маќсатты шара кезін-
де тєртіп саќшылары ќару саќталѓан ‰йлерді аралап
шыќпаќ. Операцияныњ алѓашќы екі к‰нінде полицей-
лер 876 ќару иесін тексерді. Олардан  зањсыз саќтал-
ѓан 46 ќару мен 25 патрон тєркіленді. Ќаруды саќтау
мен ±стауѓа берілген 11 р±ќсаттыњ к‰ші жойылды. Ќару-
жараќ пен оќ-дєріні μз еркімен тапсырѓандар да бар.
Операция кезінде 13 ќару мен 4 газ тапаншасын иелері
полицияѓа μздері єкеліп тапсырды. Ал ќаруды μз еркі-
мен тапсырѓан азаматтар ќылмыстыќ жєне єкімшілік
жауапкершілікке тартылмайды.

 ОІІД баспасμз ќызметі.
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ЕСКЕ АЛУ

Еске алу
Ардаќты жолдасым, аяулы азамат, мейірімді єке

Аралбай Нєдіржан±лы Жолдыбаевтыњ б±л д‰ние-
ден μткеніне 21 аќпанда 5 жыл болады. Алланыњ
ісіне не шара бар? Кμзді ашып-ж±мѓанша 5 жыл да
μте шыќты-ау! Арманыњ кμп еді. Зейнеткерлікке шыѓуѓа
аз ќалды деп к‰н санап ж‰рді. Зейнетке шыќќан соњ
ауылда т±рам деуші еді, ол к‰нге жете алмады.

Аралбай 1949 жылдыњ 22 сєуірінде б±рынѓы Се-
миозер ауданы Жаркμл деген ауылда д‰ниеге кел-
ген. 1968 жылы Науырзым ауданында Науырзым орта
мектебін бітіріп, туѓан ауылы Шиліде мектепте ж±мыс
істеді. Одан соњ 2 жыл Марий АССР-інде єскери бо-
рышын μтеп, 1971 жылы Троицкідегі мал дєрігерлік
институтќа т‰сіп, ойдаѓыдай бітірді. Шиліде бас мал
дєрігері болып, Науырзым ауданыныњ "Дємді", "Степ-
няк" кењшарларында, Докучаевтаѓы ветлаборатория-
да ќызмет атќарды. 2000 жылдан бастап А.Байт±рсынов атындаѓы универ-
ситетте аѓа оќытушы болып істеді. Єріптестерініњ, студенттерініњ арасында
беделді болды. Бірнеше рет маќтау ќаѓазын алып, Ќ±рмет таќтасына суреті
ілінді. Балаларына жоѓары білім беріп, тєрбиелеп μсірді. Олар б‰гінде єр
салада абыройлы ќызмет етуде. Тек немере кμрсем деген арманына жете
алмай кеткені μкінішті.

¤мірден μткеніње бес жыл болды,
¤зіњді саѓынышпен еске аламыз.
Т±рады сеніњ бейнењ кμз алдымда,
Д±ѓа оќып, ж±ма сайын ќол жаямыз.
Арекем, топыраѓыњ торќа болсын,
Жєннаттыњ дєл тμрінен орын болсын.
Мєњгілік жатќан жеріњ жайлы болып,
Артыњда ќалѓандарыњ аман болсын.

Еске алушылар: жолдасы – К‰нтай, балалары, туѓан-туыстары,
немересі – Сабина.

Еске алу
 Мењдіќара ауданы Шиелі ауылыныњ тумасы, ќимас бауыр, аяулы анам

Н±ѓыманќызы Тінікейдіњ д‰ниеден μткеніне 26 аќпанда 10 жыл болады.
Тірі ж‰рсе наурызда 88 жасќа толар еді. Туѓан-туыстарѓа бауырмал, аќ-

жарќын, кењпейілді, кμрші-кμлемге сыйлы, єрќашан дастарханы жаюлы бола-
тын. Ана, μзіњді саѓынышпен еске ала отырып, саѓынышымды μлењ жолдары-
мен жеткіземін.

Анашым, саѓынамын есіме алып,
Аќжарќын, кењпейілді ж‰зіњді мен.
Алањсыз ќайырылмастан кеттіњ неѓып,
С‰йеніш боп біз ‰шін ж‰руші едіњ.

Біз келгенде ќуанып ќарсы алушы ењ,
Балаларым келді деп жар салушы ењ.
Ќ±шаѓыња басќанда беттен с‰йіп,
Кμњіл μсіп, ішімнен єн салушы ем.

Еске алушылар: ќызы – К‰нтай, сіњлісі – Ќымбат,
балалары,  немере-жиендері.

Еске алу
Анамыздыњ інісі, аяулы наѓашымыз М±ратбек С‰ндетбай-

±лы дєм-т±зы таусылмаѓанда, 18-аќпан к‰ні 67 жасќа толар еді.
Ол ±заќ жылдар ±стаздыќ ќызмет атќарды, адамгершілігі мол,
мейірімді жан болатын. Балаларына аќылшы, бізге тірек болып
ж‰ре т±рѓанын тілеуші едік. Бєйтерегіміз еді. Жарќын бейнесін
еске алѓанда ж‰регіміз елжіреп, жанымыз м±њѓа бμленеді. Ќай-
теміз, таѓдырѓа істер ќайран жоќ...

Жаны таза, рухы асќаќ, баќытты еді,
‡лгі ететін ізгі ісін шєкірттері.
Арамызда ж‰р еді кеше ѓана,
Кетті аттанып, ‰зіліп аќтыќ демі.

Кезіксе де μмірдіњ сынаѓына,
Т‰сірмеді ешќашан кір арына.
Ќондырды да ±л-ќызын ќиясына,
Кетті аттанып мєњгілік т±раѓына.

Марќ±мныњ жатќан жері жайлы, топыраѓы торќа, мєњгілік т±раѓы ж±маќ болѓай!
Саѓына еске алушылар: Арќалыќтан апасы Амантай жєне жиендері.

Еске алу
 Науырзым ауданы Шолаќсай ауылыныњ т±рѓы-

ны, асќар таудай ќадірлі єкеміз, атамыз, аяулы
жарым Бекет С±лтан±лы аман болѓанда 72 жасќа
келер еді.

Ортамызда ойнап-к‰ліп ж‰ретін ењ,
Немерелеріњніњ ќызыѓын кμретін ењ.
Аман ж‰рсењ єкешім ортамызда,
Шалќып-тасып 72-ге келетін ењ.
Єкешім, топыраѓыњ торќа болсын, жатќан жеріњ

жєннат, ж±маќ болсын. Алланыњ н±ры жауып,
иманды бол. Аруаѓыњ бізді ќорѓап ж‰рсін.

Саѓынышпен еске алушылар: ж±байы –
Жєкилє, балалары, немерелері.

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз!

Ќостанай ќаласында т±ратын жиен апамыз єрі
ќ±даѓиымыз Майн±р ќажыны 23 аќпанда 75
жасќа толатын туѓан к‰німен ќ±ттыќтаймыз!
Мырзекен екеуі бірге жасап, балаларыныњ ќызы-
ѓын кμре берсін.

Єрќашан ортамызда ж‰ргейсіз,
Ќайѓы-м±њсыз жадырап

бір к‰лгейсіз.
Жыл сайын жас ќосылсын

жасыњызѓа,
Б±л жалѓанда

ѓасыр бойы с‰ргейсіз.
Игі тілекпен: Ќайырбек-

Баќытжан, Бауыржан-Тањшолпан, Жењіс.

Аумаќтыќ т±рѓындар назарына!
Ќостанай облысыныњ Єділет департаменті μнертапќыштыќ

саласындаѓы жетістіктердіњ "Шапаѓат" республикалыќ жыл сайынѓы
конкурсы басталѓаны туралы хабарлайды

Ѓылым мен техниканыњ мына салаларына:
"Химия", "Медицина", "Ауыл шаруашылыѓы,
ауыл шаруашылыѓы μнімдерін ќайта μњдеу",
"Байланыс жєне коммуникация", "М±най-газ
жєне тау-кен μндіру саласына" жататын μнер-
табыстарѓа патенттері бар ±лттыќ μтінім иелері
конкурсќа ќатысушы бола алады.

Конкурс мынадай аталымдар бойынша
μткізіледі:

– Жыл μнертабысы (салалары бойынша);
– ¤нертапќыш єйел;

– Ењ жас μнертапќыш (16-29 жас аралыѓында);
– Ењ белсенді μнертапќыш;
– Жас дарын (16 жасќа дейін).
Конкурстыќ комиссия Д‰ниеж‰зілік зият-

керлік меншік ±йымы мен Еуразиялыќ патент
±йымыныњ ±сыныстары бойынша да жењімпаз-
дарды іріктеуді ж‰зеге асырады.

Д‰ниеж‰зілік зияткерлік меншік к‰ні ќарса-
њында сєуір айыныњ тμртінші аптасында кон-
курстыњ ќорытындысы шыѓарылып, награда-
лар тапсырылатын болады.

"ИЛИН" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БИН 980240003102,  оњал-
ту рєсімі ќозѓалѓаны туралы хабарлайды, кредиторларѓа мына мекенжайѓа
хабарласуѓа болады: Ќостанай ќ., Байт±рсынов кμш., 70, судья А.Е. Н±р-
баева.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИЛИН", БИН
980240003102, сообщает о возбуждении процедуры реабилитации, креди-
торам обращаться по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова, 70, судья
Нурбаева А.Е.

 1978 жылдыњ сєуірінде Ауѓан-
станда орын алѓан тμњкерістіњ
соњы ќырѓи-ќабаќ соѓысќа ±лас-
ты. Соѓыс тек ел тμњірегінде ѓана
емес, оѓан сырт мемлекеттердіњ
ќатысуымен ±заќќа созылды.
"Интернационалдыќ кμмек ре-
тінде" деп айтылѓанымен б±л,
шын мєнінде, КСРО Ќарулы
К‰штерініњ Ауѓан жеріне басып
кіріп, оныњ ішкі істеріне ќол с±ѓуы
еді.

1979 жылы басталѓан соѓыс 10
жылдай уаќытќа созылып, оѓан
620 мыњ єскер ќатыстырылды.
Ќазаќ жерінен майданѓа аттан-
ѓан 22269 сарбаздыњ 920-сы
опат болса, 21-і іс-т‰ссіз жоѓал-
ды. 1015 жауынгер т‰рлі дєреже-
дегі дене жараќатын алып, Ота-
нына м‰гедек боп оралды. Соныњ
ішінде кеншілер ќаласынан бар-
ѓан 246 μрімдей жас жігіттіњ бе-
сеуі сол жерде ќаза тапты.

Б‰гінде кењес єскерлерініњ
Ауѓан жерінен шыѓарылѓан 15-
аќпанды отандастарымыз жыл
сайын Жењіс мерекесі ретінде
атап μтеді. Сондай мерекелердіњ
бірі Рудный ќалалыќ тарихи-
μлкетану м±ражайында ±йым-
дастырылды. Алдымен ардагер-

лер мен ќала т±рѓындары м±ра-
жай жанындаѓы Ауѓан жауыргер-
леріне арналѓан ескерткіштіњ ба-
сына жиналды. М±нда соѓыста
ќайтыс болѓан бес рудныйлыќ
сарбаздыњ ќ±рметіне ‰нсіздік жа-
рияланып, г‰л шоќтары ќойыл-
ды. Одан кейін дєст‰рге сай жи-
налѓан ќауымды ќалалыќ ішкі
саясат бμлімініњ жетекшісі Алмат
Жылыспаев, ќорѓаныс бμлімініњ
басшысы Орал Имашев пен
Ауѓан соѓысы ардагерлері ке-
њесініњ тμраѓасы Петр Бурцев
ќ±ттыќтап, ж‰рекжарды лебіз-

дерін білдірді. Сондай-аќ бір топ
ардагер соѓыста μз басынан
μткен оќиѓаларды єњгімелеп,
бейбіт к‰нніњ ќадірін баѓалай
білуге шаќырды. Кезек музыка-
лыќ нμмірлерге берілгенде Руд-
ный политехникалыќ кол-
леджініњ жанынан ќ±рылѓан "Ар-
лан" єскери-патриоттыќ клубы-
ныњ жастары ќолына домбыра
мен гитараларын алып, кезде-
суді єрлендіре т‰сті.

Шара соњында Ауѓан соѓысы-
ныњ ардагерлері мен жастар ес-
телік фотоѓа т‰сті.

Рудный ќаласы.

Ќостанай ауданына ќарасты Половников
ауылындаѓы орта мектепте Ауѓан жерінен Кењес
єскерлерініњ шыѓарылѓан к‰ніне орай арнайы
іс-шара ±йымдастырылды. Оѓан ауѓан соѓысы-
ныњ ардагері, осы ауылдыњ тумасы Долгополов
Виктор Иванович пен ауѓан соѓысына ќатына-
сып, еліне ќайта оралмаѓан жерлесіміз Ж±маѓ±-
лов Балѓазы ¤збек±лыныњ туѓан анасы  Ж±маѓ±-
лова Баќжамал апай жєне мектеп оќушылары
ќатысты.

Кездесу барысында ардагер Виктор Иванович
Ауѓанстан даласында болѓан соѓыста ќаза тап-

Ќуаныш
   ЕСЌАБЫЛ

Бейбіт к‰нніњ ќадірін
білейік

Ауѓанстан –
жанымныњ жарасы

ќан жауынгерлер туралы, ќиын-ќыстау к‰ндері μз
басынан кешкен жаѓдайлар жайлы к‰рсіне єњгіме-
леп, жиналѓан кμпшіліктіњ кμз жанарына жас
±ялатты. Сондай-аќ,  салтанатты кездесуде Ауѓан-
стан соѓысында ќаза болѓандарды бір минуттыќ
‰нсіздікпен еске алды. Ќонаќтар осы кешті жєне
"Ауѓанстан – меніњ ж‰регімніњ жарасы" атты фото
стендті ±йымдастырѓан мектеп ±жымына μз алѓы-
старын жаудырды.

З.ХУЖАЕВ,
Половников орта мектебініњ м±ѓалімі.

Ќостанай ауданы.

Жаќында аудандыќ тілдерді оќыту орталыѓы
базасында "Тіл таѓдыры – ±рпаќ таѓдыры"
таќырыбында дμњгелек ‰стел μткізілді. Оѓан
орталыќтыњ тыњдармандары мен мемлекеттік
мекемелердіњ ќызметкерлері ќатысты.

Дμњгелек ‰стелде орталыќ-
тыњ оќытушысы Сандуѓаш Тор-
таева аталмыш таќырып аясын-
да баяндама оќыды. Ол 2020

Дμњгелек ‰стел μтті

жылѓа дейінгі тілдерді дамыту
баѓдарламасын кењінен таныс-
тырып, ±лы т±лѓалардыњ тіл ту-
ралы ќанатты сμздерін слайд

арќылы кμрсетті. Сондай-аќ,
мемлекеттік тілдіњ ќазіргі ахуа-
лы, жастарды елжандылыќќа
тєрбиелеу сынды мєселелер
єњгіме арќауына айналды.

Жиын соњында ќатысушылар
кμкейтесті сауалдарын ќойып,
±сыныс-пікірлерін ортаѓа салды.

 Жањабай АХМЕТОВ.
Ќарасу ауданы.
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Еліміздіњ биылѓы жылѓы бас-
ты мерекесі – Тєуелсіздігіміздіњ
25 жылдыѓын лайыќты атап μту
Аманкелді ауданында да кењ
кμлемде ж‰руде. Жаќында осы
айтулы мерекеніњ ќ±рметіне
Б.Ќолдасбаев атындаѓы орта

"Жігіт с±лтаны" сайысы
Хамитбек
         М¦САБАЕВ

мектепте 8-10 сыныптары ара-
сында "Тєуелсіздік ±ландары"
атты мектепішілік "Жігіт с±лтаны"
сайысы μткізілді. Оѓан єр сынып-
тан бір-бір оќушыдан ќатысып,
баќ сынасты. Мектептіњ кμркемдік
жетекшісі Єнет Ж±мабеков пен ер
балалар ±йымыныњ тμраѓасы
Ислам Т±рѓанов  ±йымдастырѓан
б±л сайыс екі к‰нге созылды.

Бірінші к‰ні халќымыздыњ
±лттыќ спорт ойындары: ќол
к‰рес, аударыспаќ, ќазаќша
к‰рес бойынша сайысќан оќушы-
лар, екінші к‰ні сан ќырлы μнер-
лерін кμрсетіп, кμрерменді тєнті
етті.

Сайыс ќорытындысы бойын-
ша  "9 б" сынып оќушысы Жас-
±лан Ѓабдуалиев бірінші орынѓа

ие болып, "Тєуелсіздік ±ланы"
атанды.  Екінші орынды "10 б"  сы-
нып оќушысы Наурызбай ¤те-
лов,‰шінші орынды "8 в" сынып
оќушысы Ерб±лан Єбілда
иеленді.

Жењімпаздарѓа мектептіњ
кєсіподаќ ±йымы єзірлеген сый-
лыќтар мен арнайы дипломдар
табыс етілді.

  Аманкелді ауданы.

"""""Б±лаќ
кμрсењ,

кμзін аш"
Ќазаќстандаѓы білім беру

ісін реформалаудыњ
стратегиялыќ міндеттерініњ
бірі – шыѓармашылыќ
т±рѓыдан ойлай білетін дара
т±лѓаѓа терењ білім беру.
Сондыќтан да жас
жеткіншектердіњ
бойындаѓы ерекше
ќабілетті, дарындылыќты
тани білу, дамуына баѓыт-
баѓдар беру, сол баѓытта
жетелеу – ±стаз парызы.
"Жас бала жања μркен
жайѓан жасыл аѓаш тєрізді"
– дейді халќымыз. Жеке
отырѓызылѓан жас кμшет
ќашан тамырын терењдетіп,
жапыраѓын жайып, саялы
аѓаш болып ‰лкейгенше
мєпелеп, к‰тіп ‰збей
ќарауды ќажетсінеді.
Оќушы бала да сол тєрізді.
Єр баланыњ туа біткен
дарыны мен кμзін ашса,
б±лаќтай сарќырап кететін,
ж‰ре ќалыптасатын ќабілеті
болады. Бастауыш сынып
оќушыларыныњ біреуі сурет
салуѓа, екіншісі спортќа
бейім, ‰шіншісі єн-к‰йді,
ал тμртіншісі басќа бір
ерекше д‰ниені тањдайды.

Бастауыш сыныптарда
оќушылардыњ тілін
дамытуѓа, ±стартуѓа,
шыѓармашылыѓын
арттыруѓа ыќпал ететін
ж±мыстыњ бірі – шыѓарма
жазу. Олар ќай-ќайсысы
болмасын, мєселен "Б±л
ќалай μзгерген?" ойыны,
сєйкестендіру тесті,
сμздерді μз ‰йшіктеріне
орналастыру секілді
шыѓармашылыќ
тапсырмаларды м‰лтіксіз
орындай алады. Оныњ
дєлелі ретінде
оќушыларымныњ бірі Асыл
Тањат "Меніњ алѓашќы
±стазым" атты ±стаздар
к‰ніне орай μткізілген
аудандыќ шыѓармалар
байќауында  бірінші
орынды жењіп алды. Ал,
"Тєуелсіз   Ќазаќстанѓа
балалардыњ кμзімен" атты
шыѓарма байќауында
Эльнура М±ханбетќали
‰шінші  орынды иеленді.

Рая С¦ЛТАНОВА,
Ќ±мкешу орта

мектебініњ бастауыш
сынып м±ѓалімі.

Аманкелді ауданы.

БІЛІМ –
МЄЊГІЛІК
ЌАЗЫНА
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