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да медиа-студия  бар. Б±л студияда
жастар тєлім-тєрбие алып, кμпті ‰йре-
неді. Ауылдан арман ќуып, журналист
боламын деп келген ќыз-жігіттер осы
жерде алѓаш микрофон ±стап, эфир-

Игі  істерге  толы  "Тайќазан"

Болашаќ журналистерді тєрбие-
лейтін Ахањ атындаѓы оќу ордасын-

Елімізде аќпан айыныњ алтысында
Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ жылы
салтанатты т‰рде ашыќ деп жарияланды.
Ќоѓамдыќ институттыњ жиырма жылдыѓына
орай жер-жерде т‰рлі іс-шаралар басталып
кетті. Ассамблея жылына астыќты аймаќтыњ
да ќосар ‰лесі бар. Б±л туралы Ќазаќстан
халќы облыстыќ Ассамблеясы тμраѓасыныњ
орынбасары-хатшылыќ мењгерушісі
Баѓыт±р Дєндібаевтыњ ќатысуымен μткен
дєст‰рлі брифингте айтылды.

Аќпан айыныњ тμртінші ж±лдызында Елорда тμрінде
"Ќазаќстан халќы Ассамблеясы: 20 игі іс" жобасы бастау
алды. Республикалыќ эстафетаныњ символы – Тайќазан.

Желіде – "ЖАСТАР" радиосы
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Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

ге хабар дайындауды ‰йренеді. Радио-
да сμйлеп, хабарлар єзірлейді. Б±л ке-
лешекте єр салада кμрінемін деген
жастар ‰шін тамаша бастама екені
даусыз.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

6 сєуірде аќтμбелік делегация Ќостанай облысына табыс-
тайды. ‡ш к‰ннен соњ аталмыш жоба Ќызылорда облы-
сында жалѓасын таппаќ. Сондай-аќ облыстаѓы  этномєде-
ни орталыќтыњ ќатысуымен ќайырымдылыќ шаралары
жалѓасын таппаќ. Мєселен, тєжік ±лттыќ орталыѓы жыл-
даѓы дєст‰р бойынша "Жан±я" балалар ‰йі жєне
ќарттар ‰йіне барып, кμмек беретін болады.

– Ќилы заманда ќазаќ даласына т‰рлі этнос μкілдері
ќоныс аударды. Олар жергілікті т±рѓындармен біте ќайна-
сып, бір шањыраќ астына топтасты. Ќостанай облысын
мекендеген μзге ±лыс μкілдерініњ арман-тілегі, маќсат-
м‰ддесі бір. Б‰гінде тєуелсіз Ќазаќстан д‰ниеж‰зі елдеріне
бірліктіњ, татулыќтыњ ‰лгісін кμрсетіп отыр. Ата-баба ањсаѓан
азаттыѓымыз мєњгілік болсын, – деді ЌХА тμраѓасыныњ орын-
басары-хатшылыќ мењгерушісі Баѓыт±р Дєндібаев.

СУРЕТТЕ: ЌХА тμраѓасыныњ орынбасары-хат-
шылыќ мењгерушісі Б.Дєндібаев.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Бірлік пен молшылыќќа баланѓан Тайќазан Ќазаќстан
халќы Ассамблеясыныњ XXII сессиясына дейін еліміздіњ бар-
лыќ облыстарын аралайтын болады. Б±л эстафетаны
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Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

Инстаграмдаѓы параќша-
сында Баян Есентаева ќазаќ
екенін, ж‰регі де, жаны да ќазаќ
екенін, не істесе де ќазаќ тілін,
мєдениетін жєне шыѓармашы-
лыѓын дамыту ‰шін жасалаты-
нын айта келе "Мен ештењеден
±ялмаймын" депті. М±ны газет-
тер іліп алып, сан-саќќа ж‰гір-
тіпті. Біраќ Баяндікі  – иманта-
разы. Ал ана с‰ті аузынан кеп-
пеген жас рэпер Сєнім Єлбо-
сынова  ѓаламторда атасындай
Заттыбек пен Т±рсынбекті  "ќ±-
шаѓында т±ншыќтырѓысы ке-
летінін, фигурасы аттікіндей μте

с±лу" екенін, "ернін армандап,
ќатты жылап оянатынын", "Зат-
тыбек пен Т±рсынбек мен ‰шін
шал болса да, мен ќазаќтыњ
аруы наѓыз ерді ањсаѓан" деп,
екеуініњ атын жеке-жеке атап,
"Сєнім тек сізді с‰йеді" деп клип
т‰сіріп ѓаламторда таратып
жіберді. Оќушы, кμрермен  деді,
дегенде не деді?!  "Айќын",
"Абай. kz" басќа да аќпарат
ќ±ралдары талдап, талѓап
кμрді, айыптады. Ќара пиар
ќазаќ ќызын ќарабет ќылудан
тайсалар емес. Біраќ  ќарша-
дай ќыз да, клип жасаѓан да
ќыњбайды.  Олар: б±л ќазіргі
жастардыњ єзіл- ќалжыњы, "мен
ескішіл адам емеспін, ќыздыњ
ата-анасы ќаланыњ адамдары.
Ескі кμзќарасты ±станбайды" –
дейді,  бейнебаян  т‰сіруші
Шыњѓыс Єлкеев. ("Айќын")  Осы
к‰нгі біраз замандастарымыз
єгараки аузыњыздан "б±рын",
"єдепсіздік", "имансыздыќ" де-
ген сμздер шыѓа ќалып, сол за-
матта сізді "ескі адамсыз",
"кμштен ќалѓансыз"  деп біраз
жерге апарып тастаса тањдан-
бањыз да, ренжімей-аќ ќойы-
њыз.  Ќазіргі радикалдар ќазаќ
ќоѓамындаѓы б‰гінгі  заманауи
ќ±былыстарѓа  ±лттыќ т±рѓыдан
баѓа беруді, ±лттыќ  рењк беруді
суќаны  с‰ймейді. Кешегі десе-
њіз, ќытыѓына тиесіз.  М±ндай-
да, кешегіні айтќыѓыњыз келсе
келістіріп айтыњыз,  ±тымды  да

Медия-студия ќ±рамы-
на республикалыќ "Жас

μркен-Ќостанай" журналы,
университеттік "Білім жарысы"
газеті, "Жастар ТВ" оќу телесту-
диясы мен "Жастар" радиосы
топтастырылѓан. Жастар ‰немі
осы жерде ењбектеніп, μздерініњ
тырнаќалды туындыларын жа-
рыќќа шыѓарып жатады.

Осы студиядаѓы  "Жастар" ра-
дио желісі 2010 жылы ќ±рылѓан.
Университеттегі аќпараттыќ-саз-
ды баѓдарламаларды тарататын
желініњ маќсаты болашаќ журна-

Желіде – "ЖАСТАР" радиосы

ж±тымды  етіп  айтыњыз.  Єйтпе-
се,  бєрі  бос  шыѓын.

Жалпы, жањалыќќа, жањѓы-
руѓа ±мтылѓандардікі жμн.
Жања дєст‰р, жања  рух болып
жатса жатсынбайыќ!  ‡лгі етер
жања  рухани, єдеп- ѓ±рып, ±ста-
нымды  айтсын. Біраќ бєрі де
ќазаќтыњ болмыс-бітісіне ‰йле-
сіп жатса... ¦лтымыздыњ тегіне
тєн ќасиеттері жатсынбаса,
жарасып т±рса, н±р ‰стіне н±р!
Ал егер, жаћандыќ ‰деріс
±лттыњ уызын шайќап-тμгіп кет-
се, саќтану керек. Жойылып
жатќан ±лттардыњ трагедиясы
осы бір елене ќоймайтын ±саќ
ќ±былыстардан басталѓан.
Яѓни ермелік, еліктеушіліктіњ
т‰бі д‰бєралыќќа, мутандыќќа
єкеп соќпасына кім кепіл? Айт-
паќшы, мутант демекші аѓа га-
зетіміз ("Егемен Ќазаќстан")
Семейдіњ Абыралы μњірінде
т±рпаты бμлек ќара ќасќырдыњ
пайда болѓан туралы маќала
жариялап, сараптай отырып
тілші: "Сыртынан ‰њілгендер
Семей полигоныныњ зардабы-
нан, яки радиациядан пайда
болѓан мутант-ќасќыр дейді" –
деп бір с±мдыќ ойдыњ ±шыѓын
жылт еткізді.

Айтайын дегенім... сμзімніњ
басында айтќан Баянныњ
"Мен ештењеден ±ялмаймын"
дегенінен шыѓады. (Контекстен
ж±лып алып жалаулатты де-
месін)  ¦ялмаймыз деп ±яњдыќ-
тыњ емес, ±яттыњ т‰бірін ж±лып
алмасаќ  болѓаны...

листердіњ теориялыќ білімдерін
тєжірибемен шыњдау. Студент-
терге арналѓан єндер, авторлыќ
баѓдарламалар, хабарландыру-
лар мен ќ±ттыќтаулар екі тілде
шыѓарылып отырады.  К‰нделікті
жањалыќтармен ќатар "К‰лкі кер-
уені",  "Ќайырлы к‰н!", "Поэзия
жауЋары", "Университет – тарих
толќынында", "Аќ тілек" атты ав-
торлыќ радиобаѓдарламалар да
эфирге кμрерменге жол тартќан.
Биыл Жењістіњ 70 жылдыѓына
орай берілетін "Мєњгілік алау" ра-
дио баѓдарламасы ардагер-

Елбасы д±рыс айтты.
Соњѓы жылдары елімізде
бірнеше ж‰здеген жања
μндіріс орындары ашы-
лып, ќаншама ж±мыс
орындары пайда болды.
М±ныњ бєрі сайып келген-
де, халыќтыњ єл-ауќатын
жаќсартудан туындап жа-
тќаны белгілі. Бір ќуанта-

тыны, б±рын шет
мемлекеттерден та-
сымалдайтын кейбір
тауарлардыњ μз
ішімізде μндіріле ба-
стауы еліміздіњ жања
бір белеске кμтеріл-
гендігініњ айѓаѓы емес
пе. Б±л ішкі экономи-
каныњ ілгері дамуына
негізгі серпін беретін
тетіктердіњ бірі. Мем-
лекет басшысыныњ
μзі ел ішінде шаѓын
жєне орта бизнесті дамыту керектігін бекерден-
бекерге айтып ж‰рген жоќ. Тек б±ѓан т‰зу кμзќа-
рас, жалпыхалыќтыќ ќолдау ќажет. К‰ні кеше ѓана
Президентіміз: "Барлыќ сауда желілерінде отан-
дыќ тауарлар секциясы пайда болу ‰шін "Ќазаќ-
станда жасалѓан" акциясын бастаймыз. Барлыќ
азаматтарѓа осы к‰рделі жаѓдайда патриоттыќ та-
нытып,  ќазаќстандыќ μнімді сатып алу жμнінде
кењес беремін", – деді. ¤зімізде жасалѓан сапалы
д‰ние т±рѓанда, μзгенікіне телміруіміз шындыѓын-
да ±ят ќой.

Кешегі ‡кіметтіњ кењей-
тілген отырысында Елба-
сы ќазіргі єлемдік ќаржы
даѓдарысыныњ ахуалын
жан-жаќты айта келіп,
осындай ќысылтаяњ кез-
де елімізді дамыту, эконо-
миканы єлсіретіп алмау
туралы μз баѓыныштыла-
рына наќты тапсырмалар

ж‰ктеді.
С о н ы њ
ішінде мемлекеттік ќызметкерлер
жμнінде айтќан пікірі оњды деп
санаймын μз басым. Президент
былай деді: " Мемлекеттік ќыз-
меткерлердіњ ж±мысы мемлекет
ќаржысын достары мен туыста-
рыныњ фирмаларына ‰лестіретін
бизнеске айналмауы керек. Ќазір
ел азаматтары атќарушы билік-
тен наќты жєне тиімді ж±мысты
к‰тіп отыр. ‡кіметтіњ єрбір
м‰шесініњ,єрбір єкімніњ міндеті –
білек сыбана ж±мыс істеу. Сіздер

‰шін сын саѓаты туды. Ќаржыны игеру, ж±мыс
орындарын ашу талап етіледі, олай болмаѓан жаѓ-
дайда, орынды босатќан жμн". Б±л μте орынды
айтылѓан мєселе. Шындыѓында, ќоѓамдаѓы жењ
±шынан жалѓасќан тамыр-таныстыќ ешкімге абы-
рой єпермейді. Оны баспасμз к‰нбе-к‰н  жазуын
жазудай-аќ  келеді. Єсіресе, ќазіргідей ќаржы даѓ-
дарысы етектен тартып т±рѓан шаќта жиіркенішті
єдеттен арылмасаќ, м±ныњ ‰лкен залалы тиеді.
Сондыќтан, Елбасыныњ мемлекеттік ќызметкер-
лерді μз міндеттеріне адал ќарауѓа шаќыруын
ќ±птаймын.
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Мемлекет
басшысы
Н.Назарбаев Ќазаќ
хандыѓыныњ 550
жылдыѓын атап
μту туралы
мєлімдемесі
елімізде мейлінше
ќолдауѓа ие
болып, жемісті
ж‰зеге асырылып жатыр.

Сарыкμл ауданында тарихи
к‰нге  орай  таѓылымѓа  толы
д‰ниелер шымылдырыѓын т‰ру-
де. Соныњ бірі аудандыќ кітапха-
наныњ м±рындыќ болуымен
μткен іс-шара. Оѓан Сарыкμл
орта мектебініњ м±ѓалімдері мен
оќушылары арнайы ќатысты.

Басты маќсат – ќазаќ халќы-

¦лтжандылыќ –
                 ±лаѓатты ±ѓым

ныњ ±лы хандары туралы т‰сінік
беріп, μскелењ ±рпаќты ±лтжан-
дылыќќа тєрбиелеп, μткен тари-
хымызды білуге баулу.

Мектеп оќушылары μз баян-
дамаларында аќ найзаныњ ±шы-
мен, аќ білектіњ к‰шімен тарихта
ќалѓан тау т±лѓаларды таќырып-
ќа т±здыќ ќылды. Олар Ќазаќ
хандыѓыныњ ќ±рылуы, Жєнібек
пен Керей хаћында жєне елді

бітімге бастаѓан біртуар
ќазаќ билері, олардан
ќалѓан даналыќ сμз-
дерді сайратып айтып
берді. Сондай-аќ, 14-15
ѓасырлардаѓы ќазаќ-
тыњ мєдени-рухани μмі-
рі туралы да тебірене
тілге тиек етті.

Жалпы, бар тілегін,
бар ѓ±мырын туѓан
ж±ртыныњ болашаѓына
баѓыштаѓан ±лы баба-
ларымыздыњ баћад‰р

істері, ‰зілмей жеткен μнегесі ‰лгі
етілген таѓылымѓа толы шарада
жас ±рпаќ солардыњ жолын та-
нып, аманаты мен м±ратын  ±ѓып,
елдік істерін ой-електен бір
μткізді. Ата-бабаларымыз іргесін
ќалап кеткен мемлекетіміздіњ бо-
лашаќта мєњгілік ел болатынды-
ѓына ж±дырыќтай ж‰ректерімен
сенім білдірді.

Сарыкμл ауданы.

"Мен ештењеден
±ялмаймын"

 Газетіміздіњ сєрсенбі к‰нгі санында  Жењістіњ
70 жылдыѓына арналѓан шараларды μткізуге жєне
мерекеге єзірлену ‰шін  облыстыќ ардагерлер кењесі
бастама кμтеріп, арнайы есеп-шот ашќанын
хабарлаѓанбыз.  Онда кμмекке м±ќтаж ¦ОС ардагерлері
мен м‰гедектеріне жєрдем беру туралы да айтылѓан. Игі
бастамаѓа ењ бірінші аймаќ басшысы  Н.Садуаќасов
бастаѓан облыс єкімініњ аппараты ‰н ќосты.

Кешегі отты жылдары етігімен ќан кешкен ќарт
жауынгерлердіњ ќатары жыл озѓан сайын сиреп барады.
Б‰гінде арамызда ж‰рген  соѓыс ардагерлеріне ќандай
ќ±рмет кμрсетсек те артыќ емес. Облыстыќ "Ќостанай
тањы" газетініњ ±жымы да μздерініњ бір к‰нгі жалаќыларын
облыстыќ ардагерлер кењесініњ арнайы есеп-шотына
аударды.
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Айбек
       КЄДІР¦ЛЫ

Бір к‰нгі
жалаќыларын аударды

11 аќпан к‰ні Астанада  Н.Назарбаев-
тыњ ќатысуымен ‡кіметтіњ кењейтілген
отырысы болып μтті. Онда мемлекет
басшысы  сμз сμйледі. Отырыс бары-
сында отандыќ экономиканыњ ќазіргі
ахуалы мен оны єрі ќарай дамыту ша-
ралары талќыланып,  "Н±рлы жол"
жања экономикалыќ саясатын ж‰зеге
асырудыњ негізгі тетіктері ќаралды. Ке-
њесте мемлекет басшысы барлыќ ќазаќ-
стандыќтарды "Ќазаќстанда жасалѓан"
атты акцияны ж‰зеге асыруда отандыќ
μнімдерге ќолдау білдіруге шаќырды.

Боранбай ЄБЕУОВ,
Аманкелді ауданыныњ т±рѓыны:

Ќолдауѓа т±ратын
бастама

Раќымжан Ж‡ЛКЕЕВ,
зейнеткер, Рудный ќаласыныњ

т±рѓыны:
"Адалдыќ ќажет

єркезде"

леріміз жайында сыр шертеді.
– ¤зім осы оќу ордасында білім

алѓанмын. Дєл осы журналистер
даярлайтын факультетте м±ндай
студия болмайтын. Ал ќазіргі сту-
денттердіњ  баѓы бар екен. Сту-
дияда барлыѓы бар. Камера, фо-
тоаппарат, монтаждау ќ±рылѓы-
лары, газет беттеу бμлмесі. Тек
жастардыњ ынтасы болса болѓа-
ны. Ќазіргі кезде т‰рлі баѓдарла-
малар єзірлеудеміз, – дейді ме-
дия-студия мењгерушісі Аман-
келді Шμрентаев.

Руслан
         ЄЛКЕЕВ

1-бет



Жаңа цех ашылады
Қостанай ауд.  «Садчиковское»  ЖШС  жазға салым қышқыл 

сүтті өнім өндіретін цех ашуды жоспарлап отыр. Бұл инвести-
циялық жоба 210 млн.теңгеге бағаланған. Жаңа кәсіпорынның 
құрылыс  жұмыстары осыдан екі жыл бұрын басталған еді.Жоба 
жүзеге асқанда күніне 15 мың литр өнім өндіретін болады. Цехқа 
шикізат жергілікті мал фермасынан жеткізіледі. Өндіріс ошағын-
дағы барлық қондырғылар Германиядан әкелінген.

Қарттарға  қамқорлық көрсетті
Қарасу. Аудан орталығында бүгінде 500-ден астам зейнеткер 

тұрады. Олардың 15-і жалғыз ілікті. «Нұр Отан» партиясының «Ар-
дагерлерді ардақтайық» атты жобасы аясында «Жас Отан» жастар 
қанаты мен Қарасу ауданы әкімдігі жастар орталығы бірлесіп қа-
рияларға үнемі жәрдемдесіп тұрады. Бұл жолы олар еңбек ардагері 
Иван Зорин ақсақалдың үйіне барып, адрестік көмек көрсетті.

                                
Мәулітті атап өтті

Науырзым. Аудан орталығының жұртшылығы Мәуліт мерекесін 
атап өтті. Кеш Қарамеңдідегі Жамбыл  орта мектебінде ұйымдас-
тырылды. Ұлық мерекеге арнайы келген Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасының Қостанай облысындағы өкіл имамы Асылхан 
қажы Түсіпбек аудандағы барша мұсылманды Мәуліт мерекесімен 
шын жүректен құттықтады. «Әкім бол, халқыңа жақын бол» демек-
ші, аталмыш мейрамның жоғары деңгейде ұйымдастырылуына 
аудан әкімі және басқа да мекеме қызметкерлері демеушілік етті. 
Жиналғандар оларға өздерінің ыстық ықыластарын білдірді.

Қазақ хандығына – 550 жыл 
Аманкелді. Биыл қазақ хандығының құрылғанына – 550, Ұлы 

Жеңістің 70 және Қазақстан Ассамблеясының – 20, Конституция-
ның 20 жылдығы. Бұл айтулы даталар кең көлемде аталып өтпек. 
Осы орайда Аманкелді аудандық орталық  кітапханасы  «Қазақ хан-
дығына – 550 жыл» атты тұрақты кітап көрмесін ұйымдастырды. 
Көрмені ұйымдастырудағы мақсат бүгінгі жас ұрпақтың бойына 
патриоттық сезімді қалыптастыра отырып, олардың тарихты терең 
ұғынуына ықпал ету.

Көрмеге мектеп оқушылары ұстаздарымен бірге келіп, тама-
шалауда. Кітапханашы қазақ хандығының құрылуы, ел билеген 
хандары, нығаюы және бекуі жөнінде қысқаша мағлұмат беріп өтті. 

Этнокөрмеге шақырту алыңыз 
Облыста. 1 наурызда облыстық Достық үйі Қазақстан халқы 

Ассамблесяның 20 жылдығына орай «Менің елімнің тарихы – менің 
отбасымның тарихы» (История моей семьи – в истории моей стра-
ны) атты этнокөрме ұйымдастырмақ. Екі апта ішінде әр шаңыраққа 
тиесілі құнды заттар жиналатын болады. Сондықтан, тұрмыстық 
техникалар, киім-кешек, музыкалық аспаптар, көне кітаптар, қол-
өнер бұйымдарын Достық үйіне тапсыруға асығыңыздар. Үздік 
экспонаттардың иелері  көрменің ашылуына шақырту алып,  алғыс 
хатпен марапатталмақ. Аталған көрмеге кез келген ұлт өкілдері 
қатыса алады. 

Педагогтар тапшы
Лисаков. Балабақша мәселесі билік назарынан тыс қалмақ 

емес. 2013 жылдан бастап Октябрь поселкесінде 110 балаға ар-
налған «Балапан», Лисаков қаласында «Улыбка» балабақшасы 
ашылды. Ал өткен жылы білім ошақтарының ішінен 4 мекте-
палды даярлық сыныбы есігін айқара ашты. Сонымен қатар өт-
кен жылдың аяғында 60 балаға арналған «Балақай» балабақша 
іске қосылды. Қазір Лисаков қаласында балабақшаларда кадрлар 
тапшы. Лисаков қаласы әкімі М.Жүндібаевтың айтуынша, 58 педа-
гог жетіспейді. Бұл мәселені шешу үшін жергілікті билік өкілдері 
1 шағын ауданындағы жатаханаға жөндеу жұмыстарын жүргізіп, 
алдағы уақытта жас мамандарды тұрғын үймен қамтамасыз етуді 
қолға алмақ.  

Қаңғыбас иттердің көзі жойылды
Науырзым. Қазіргі кезде не көп далада қаңғырған ит көп. Ең 

қорқыныштысы олар айналасына қауіпті болуы мүмкін. Әр жер 
бұл мәселені өзінше шешуде. Ал Науырзым ауданында қаңғыбас 
иттер мен мысықтарды аулау мен жою жұмыстары бойынша  250 
мың теңге игерілген. Нәтижесінде Қарамеңді, Шолақсай, Дәмді, 
Қожа, Буревестник және Өлеңді ауылдарында 166 қаңғыбас ит 
ұсталып, көзі жойылды. 
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 АЙҚАДАМОВА

Биылғы жылы облыс 
көлеміндегі барлық аудан 
әкімдері халық алдында 
есеп беріп, өткен жылға 
сараптама жасауда. Осы 
шаралар арқылы жергілікті 
басқаруды дамытуға, жал-
пы атқарушы органдар қыз
метінің халық алдындағы 
ашықтығы мен есептілігін 
арттыруға қол жеткізуге 
болады. Халық алдындағы 
кезекті есеп Науырзым ау-
данында да өтті. 

Науырзым ауданы әкімінің 
есебін тыңдауға келген облыс 
әкімінің орынбасары С. Карплюк 
алдымен аудандағы бірнеше 
нысандарды аралап шықты. Ау-
дан орталығындағы “Тәуелсіздік” 
саябағы былтырғы жылы то-
лығымен жаңарған болатын. Тас 
жол төселіп, жұртшылықтың де-
малуына жағдай жасалды. Енді 
биыл Жеңістің 70 жылдығына 
орай орнатылған ескерткіш жаңа 
кейіпке енеді деп күтілуде. Аудан 
орталығында былтыр монша са-
лынды. Жергілікті кәсіпкер А. Га-
лиева осы ауданның тумасы. Туған 
жерінде кәсібін ашып, оның жанда-
нуына жағдай жасап отыр. Кәсіп-
кер ашқан моншаның рахатын 
ел көруде. Былтыр мұндағы баға 
құны 300 теңге болса, биыл ол 100 
теңгеге қымбаттаған. Сонда да 
келушілер толастар емес. Монша 
бар жабдықпен қамтылған, шашта-
разы да бар. Осы кәсіпкер тағы 
да жақсы іске бастамашы болып, 
жақында наубайхана цехын ашты. 
«Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасы бойынша 11 млн. 
900 мың теңге алды. Наубайхана-
да тоқаш, печенье, нанның небір 
түрлері пісіріліп сатылады. Кәсіп-
кер 4 адамға жұмыс берген. Одан 
қалды облыс әкімінің орынбасары 
аудандағы тігін цехында, түгелімен 
жөндеуден өткен аудандық кітап-
ханада болды. Кітапхананың қазір-
гі жағдайын көріп С. Карплюк таң-
данысын жасыра алмады. Мұнда 
оқырман қалауына қажеттінің бәрі 
бар. 

Одан әрі Науырзым ауданының 
әкімі Талғатбек Даировтың халық 
алдындағы есебі басталды. Жыл 
ішінде мемлекеттік бағдарламалар 
бойынша халықтың әлеуетін арт-
тыруға, ауданның экономикасын 

еселеуге бағытталған көптеген 
ауқымды істер атқарылған. Был-
тырғы жылы өнеркәсіп өндірісінің 
көлемі 11,6 пайызға өсіп, 1 млрд. 
671,1 млн. теңгеге дейін жеткен. 
Ауданның өнеркәсіп өндірісі сала-
сында 16 кәсіпорын жұмыс істейді. 

Индекс көлемі 87,6 пайызды 
құрады. Аудан мал шаруашылығы-
на қолайлы болғандықтан бұл са-
лада жақсы көрсеткіш сақталып 
келеді. Мал шаруашылығының 
жалпы өндірістік көлемі 2,1 пайыз
ға өскен. Төрт жылда «Сыбаға» 
бағдарламасы аясында ауданда 
жоспарланған 989 бас ірі қара 
малдың орнына 1310 ірі қара 
мал сатып алынды. Осылайша 
жоспарлы тапсырма 132,0 пайыз
ға орындалды. Шилі ауылында 
«АманТерсек» ЖШС жеке қара-
жат есебінен 1 мың бас ірі қара 
малға арналған малшаруашылық 
кешенінің құрылысы 2012 жылы 
басталған еді. Жоба ағымдағы 
жылы аяқталады деп жоспарла-
нып отыр. 

Буревестник ауылында «Од-
жахвердиев М.М.» шаруа қожа-
лығымен, «ЖИТО» ЖШС 3000 
бас ІҚМ арналған бордақылау ке-
шенін салу және Өлеңді ауылында 
«Сырымжан» шаруа қожалығымен 
500 бас асыл тұқымды мал шару-
ашылығын өрбітуге малшаруа
шылық фермасын салу бойынша 
жұмыстар жүргізіліп жатыр. Шолақ-
сай ауылында «Ветеран1» ЖШС  
200 бас сауынды сиырды ұстауға 
арналған сүттауарлы фермасын 
салу жоспарланып отыр. Аталмыш 
объектілердің құрылысы қожа-
лықтардың өз есебінен жүргізіліп 
жатыр. Пайдалануға 20162018 
жылдары енгізіледі. 

Аудандық қаражат есебінен 
31,8 млн. теңге сомасына Буре-
вестник және Өлеңді орта мектеп-

терін күрделі жөндеуге және Шилі 
ауылындағы балалар демалыс 
лагерін қайта жаңғыртуға жобалар 
әзірленді. Қазіргі таңда жүзеге асы-
ру бойынша жұмыстары жүргізіліп 
жатыр. 

2013 жылы «Ақбұлақ» бағдар-
ламасына сәйкес Қарамеңді 
ауылындағы сумен қамтамасыз 
ету жүйесінің құрылысы аяқталып, 
іске қосылды. Осы бағыттағы жұ-
мыс әлі де жалғасып жатыр, был-
тырдан бастап жалпы сметалық 
құны 574,1 млн. теңгені құрайтын 
«Буревестник ауылындағы жер 
асты суларынан сумен қамтама-
сыз ету жүйесін қайта жаңғырту» 
жобасы іске асырылып жатыр.

Иә, әкімнің атап көрсеткенін-
дей, ауданның экономикалық 
жағдайының өсіп отырғаны дау
сыз. Алайда білім, денсаулық 
сақтау мен жер қатынастары бой-
ынша біраз жұмыстар жүргізу ке-
ректігі ескерілді. 

Аудан әкімін алаңдатқан бір 
мәселе қыс бойы аудан көлемінде 
электр энергиясы сөніп қала берді. 
Бұл қазандық жұмыстарын тоқта-
тып тастауы мүмкін. Аудандық 
электр стансасының материалдық 
жағдайының төмендігі авариялар-
ды дер кезінде тоқтата алмайды. 
Әрі мұнда жұмыс істейтін жұмыс
керлердің жалақылары төмен, бұл 
да жұмысқа кедергісін тигізеді. 
Осыған орай Науырзым аумағын-
да электр стансасы базасында өз 
алдына жеке филиал ашуды сұра-
ды аудан басшысы облыс әкімінің 
орынбасарынан. С. Карплюк бұл 
мәселе жерде қалмай, шешімін 
табатынын жеткізді. 

Науырзым ауданы.

СУРЕТТЕ: Науырзым ауданы-
ның әкімі Талғатбек Даиров 

есеп беруде. 

   Әкім есеп берді: Науырзым ауданы

Мәселе – 
  электр  энергиясы 

Шұға 
     ҚОҢҚАБАЙ

Ағымдағы жылдың соңына дейін Лисаковта жаңа 
спорт алаңдары пайда болады, деді Лисаков қаласының 
әкімі Марат Жүндібаев халыққа есеп беру жиналысында.

М.Жүндібаевтің айтуынша, Лисаков қаласында 
ағымдағы жылы шағын қалаларды дамыту бағдарла-
масы бойынша спорт алаңдарының құрылысымен қоса, 
№1 су жылыту қазандығы, Темірбаев көшесінің жолда-
рын қалпына келтіру жұмыстары жүргізілетін болады. 
Биыл ең бірінші рет инженерлік желілері жоқ Парковая, 
Больничная, Банковская көшелеріне жөндеу жұмыстары 

жүргізіледі. Бұған бөлінетін қаржы 68,6 млн. теңге.  
«Өткен жылы қалада барлық жол бойындағы ай-

налма жолдар абаттандырылды. Жеңіс саябағындағы 
Даңқ ескерткіші жаңартылды. Саябақ жұмыстары әрі 
қарай жалғасатын болады. Одан бөлек, көшелер мен 
инженерлік желілер қалпына келтірілді. «Нұр Отан» 
партиясының филиалы, «Афродита» сұлулық салоны, 
«Темірлан» спорт клубы, «Тортилия» кондитерлік цехы-
ның ғимараттары жаңа кейіпке енді», – деді қала әкімі.

Оның айтуынша, соңғы екі жылда еккен гүлдер саны 
37% артып, ал жас көшеттерді отырғызу 3 есеге дейін 
көбейген.   

Лисаков қаласы. 

Спорт алаңдары бой көтереді
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Єлемді жайлаѓан ќаржы даѓ-
дарысы мен батыс елдерініњ
экономикалыќ ќысымы – Ресей
рублініњ ќ±нсыздануына єкеп
соќтырѓаны мєлім. ¤ткен жыл-
дыњ желтоќсан айында бастал-
ѓан ќаржылыќ ќ±лдырау – кμрші
елдіњ ењсесін єлі де басып т±р.
Ќазаќ елі тєуелсіздігін тойлатып
жатќан т±ста, тμл аќшасыныњ
ќ±нсыздануына байланысты ре-
сейліктердіњ толќу ‰стінде бол-
ѓанын біреу білсе, біреу біле
бермейді. Халыќтыњ жиѓан-тер-
генініњ желге ±шарын ањѓарѓан
Ресей ‡кіметі мен Орталыќ банкі
ќаржы нарыѓына бел шеше кірі-
сіп, рубльдіњ т±раќтануына ба-
рын салды. Нєтижесі – кμњіл
кμншітпегенімен,  сынаптай
сырѓыѓан рубльді –  бір межеге
тоќтату м‰мкін болды. Алайда,
айналдырѓан екі айдыњ ішінде
АЌШ-тыњ бір доллары 32 рубль-
ден 64 рубльге дейін кμтеріліп
кетті.  Екі есе арзандаѓан аќша-
ныњ ќ±нын – ресейліктер ќанша
жерден тырысса да, б±рынѓы
ќалпына кμтере алмады...
М±ныњ есесіне, б±йдасын ‰зген
баѓаны ќайта б±ѓаулап, сауда-
саттыѓын  доллармен  жасай
бастаѓандардыњ ентігін басты.
Осылайша, рубльге іштей жан
бітірді.

Осы сєттен бастап, Ресейде
сауда жасаушылардыњ ќатары
ќалыњдай т‰сті. Єсіресе, Ке-
дендік Одаќ аясындаѓы елдер-
ден аѓылѓандар ќатары ќалыњ
болыпты. Ресейліктердіњ есебі-
не ж‰гінер болсаќ, беларусстыќ-
тарѓа ќараѓанда, ќазаќстандыќ-
тар кμрші елге жиі келгіштеп
кеткен. Ішкі сауда-саттыѓын
рубльге байлап ќойѓан елге кел-
гендер алтын, киім-кешек,
электр ќ±ралдары, техника тіпті,
азыќ-т‰лігіне дейін тасыѓан.

Єсіресе, кμрші елдіњ кμлігіне
с±раныс артыпты.

12 пайыздыќ ќосымша ќ±н
салыѓын μтеп, кедендік тазарту
мен экологиялыќ талаптарды
саќтаймыз деп,  жапонныњ ор-
тањќолды кμлігіне ќол жеткізе
алмаѓан ќазаќтар Ресейдегі кез-
келген кμлікті тегін бергендей та-
ратып єкетуде. Жасырып ќай-
теміз, μзіміз де кμп д‰рмекке
еріп, кμршіміздіњ ќањсыѓын –
тањсыќ ќылып ќайтќан едік. Ра-
сымен де, Ќазаќстанда ж‰рген
кμліктерге ќараѓанда, Ресейдегі
темір т±лпарлар тыњ кμрінді.
Біздегі кμліктердіњ орта жасы 20
жыл болса, ол жаќтаѓы ќозѓалыс
ќ±ралдары 5-7 жыл шамасын-
да. Баѓаларына тоќталар бол-

саќ, біздіњ жігіттердіњ біразыныњ
ќолы  жетпес арманына айнал-
ѓан "Тойота Камри 40" маркалы
кμлігініњ 2008-ші жылѓысы Ре-
сей жерінде 550 мыњ рубльден
бастап саудаѓа салынады.
Кμрші елде 8300 АЌШ доллары-
на баѓаланѓан кμліктіњ осы
т‰рініњ Ќазаќстанда 16-18 мыњ
АЌШ долларынан саудаѓа са-
лынып жатќанын айта кеткен
жμн. Басќасын ќайдам, баѓа-
даѓы екі есе айырмашылыќты

кμлік  саудасыныњ кμрігін ќыз-
дырѓандар ±тымды пайдала-
нып жатќан кμрінеді.

Кμлік саудасын кєсіп ќылѓан
Вадим Яруштыњ Т‰мен ќала-
сында екі автот±раѓы бар. Ай-
налдырѓан екі айдыњ ішінде
кєсіп иесі сексеннен астам кμлік
сатып, μзіндік рекордын орна-
тыпты. Оныњ айтуына ќараѓан-
да, саудаѓа салынѓан темір
т±лпардардыњ 60-тан астамы
ќазаќстандыќтарѓа б±йырѓан.

"Ќазаќтарды ќонаќжай, жо-
март деуші еді, сол ќасиеттерін
μз кμзімізбен кμре алдыќ. Олай
дейтініміз, бізге келіп, сауда жа-
саѓан ќазаќтар кμп саудалас-
пайды екен. С±раѓан аќымызды
беріп, кμліктерді ќос-ќосынан

єкетіп  жатыр.  Кμрші   орналас-
ќан Ќостанай мен Петропавл,
Астанадан єкетіп жатќандар
кμп. Екі айдыњ ішінде сауда
алањдарында т±рѓан темір
т±лпарлардыњ барлыѓын да
т‰гелімен сатып жібердім. Шы-
нымды айтсам, б±рын-соњды
м±ншама кμлік сатќан емеспін"
– дейді ол.

К‰ні бойы Т‰мендегі барлыќ
автот±раќтарды аралап шыќ-
тыќ. Вадим Яруш айтќандай, ке-

БАРЫС – КЕЛІС

РЕСЕЙ БАРДЫЌ,РЕСЕЙ БАРДЫЌ,РЕСЕЙ БАРДЫЌ,РЕСЕЙ БАРДЫЌ,РЕСЕЙ БАРДЫЌ,

НЕМЕСЕ ОРЫС АЌШАСЫНЫЊ
Ќ¦НСЫЗДАНУЫНЫЊ САЛДАРЫ ЌАНДАЙ?

НЕ К¤РДІК?НЕ К¤РДІК?НЕ К¤РДІК?НЕ К¤РДІК?НЕ К¤РДІК?

денніњ ашылуын к‰ткен ќазаќ-
тар арттарынан дым ќалдыр-
мапты. Сауда алањдарыныњ
барлыѓы да ќањырап бос т±р.
Тек, бірлі жарымында ѓана сау-
дасыныњ сєті т‰спеген ортањ
ќолдылары мен баѓасы тым
ќымбаттары, ќытайдыњ, кєрістіњ
ешкім ала бермейтін кμліктері
ќалыпты.

Ќанат Тоќсанбаев та, кμптен
ќалмай кμлігін жањартуды жμн
кμрген ќазаќстандыќтардыњ
бірі. "Тойота Камри 35" марка-
лы 2005 жылы шыѓарылѓан
кμлігін 9000 АЌШ долларына
сатќан жігіт – келер к‰ні Ќорѓан
ќаласын бетке алыпты. Ізде-
генін таппаѓан азамат єрі атта-
нып, Т‰менге табан тіреген.
"Осыдан екі апта б±рын ѓана
жолдасыма кμлік єкеткен едік.
Сол кезде 7000-8000 АЌШ дол-
ларына шертіп ж‰ріп кμлік алуѓа
болатын. Баѓасы тиімді темір
т±лпарлар автот±раќтарда
тізіліп т±рды. Екі аптаныњ ішінде
солардыњ бірі де ќалмапты. Ав-
токμлік сауда алањдарыныњ ба-
сым бμлігі ќањырап ќалѓан.  Ізде-
сењіз, єлі де табуѓа болады.
Біраќ, баѓалары біраз кμтеріліп-
ті. Орташа алѓанда, 1000-1500
АЌШ долларына дейін ќымбат-
таѓан екен" – дейді Ќанат.

Ќымбатшылыќтыњ ресейлік
автосалондарды да айналып
μтпегенін айта кеткен жμн.
М±ндаѓы кμліктерге де ќазаќ-
стандыќтар ќырѓидай тиіп, та-
лап єкетіпті. Т‰мен ќаласын-
даѓы Тойота орталыѓыныњ сау-
да менеджері Алексей Ефре-
мовтыњ айтуына ќараѓанда,
соњѓы екі айда м±ндаѓы сауда
147 пайызѓа дейін μскен. Инф-
ляцияныњ салдарынан, ќол-
даѓы ќаржысы к‰йіп кетеді деп
ќауіптенгендер бар аќшасын
жылжымайтын м‰лікке салѓан-

ды жμн кμріпті. Осылайша, к‰ші
жеткендер пєтер алса, шамасы
келмегендер – су жања кμліктер-
мен шектеліпті. "Соњѓы екі айда
Тойота орталыѓы т±тынушыла-
рыныњ денін  ќазаќстандыќтар
ќ±рап отыр. Сіздіњ отандастары-
њыз "Тойота Камри 55" маркалы
кμліктерін жаќсы алуда. Бізде
олардыњ баѓасы 1,2 млн. рубль-
ден басталады. ¤кінішке орай,
ќолдаѓы кμліктердіњ барлыѓы да
сатылып кетті. Санкт-Петербург-
тегі зауытќа ќосымша тапсырыс
берілді. Келесі партияныњ баѓа-
сы єзірге белгісіз. Меніњ пайым-
дауымша, баѓа 200-300 мыњ
рубльге кμтерілуі тиіс" – деді, са-
уда менеджері.

С±раныс бар жерде – ±сыныс
болады демекші, кμлік саудасы
ќызѓандыќтан болар, Т‰менде
кμлік рєсімдейтін орындар жањ-
бырдан соњѓы жауќазындай кμ-
бейіпті. Мемлекеттік авто инс-
пекциясында, автокμлік сауда
алањдарында, т±раќтарда келі-
сім-шарт жасап, аќша тауып
ж‰ргендер жеткілікті.  Тіпті, сау-
да орындары мен газет д‰њгір-
шектерінде отырѓандар да сіздіњ
саудањызды зањдастыруѓа єзір.
Кμлік єкелемін деп, кμрші елге
жєутењдегендерге айтарым –
м±най келісім-шарт жасаушы-
ларѓа  жоламаѓандарыњыз аб-
зал!  Бір жапыраќ ќаѓазѓа сіздіњ
аты-жμніњіз бен кμліктіњ марка-
сын жазып бергендер μздерініњ
ќызметін 500 рубльге баѓалай-
ды. Не мμрі, не ќолтањбасы, я
болмаса зањды реквизиттері жоќ
ќ±жатты мемлекеттік органдар-
дыњ  ќабылдамайтынын естен
шыѓармањыз. Осы ќаѓаздыњ
к‰шіне сеніп, кμлікке деген ќар-
жысын кім кμрінгенге ±статып
жатќандар да жеткілікті екен.
Арам пиѓылдылардыњ арбауы-
на ілікпес ‰шін,  2000 рубліњізді
сарп етіп, автокμлік сауда алањ-
дарындаѓы арнайы рєсімдеу
орындарына барѓаныњыз д±-
рыс. Олар сізге саудањыздыњ
зањды екенін растайтын келісім-
шарт, оны жасаѓан мекеменіњ
мемлекеттік органдарда тіркел-
ген куєлігініњ кμшірмесін ±сы-
нуы тиіс. Сонымен ќатар, сау-
даѓа салынѓан кμліктіњ паспор-
тына сіздіњ аты-жμніњізді жазып,
темір т±лпардыњ  б±дан бы-
лайѓы иесі μзіњіз екенін растай-
тын мμрін басады. Осыдан
кейін, бір буда ќ±жатты ќ±шаќ-
тап,   жергілікті полиция бμлім-
шесіне аттануыњызѓа болады.

Ќ±ны кетсе де,Ќ±ны кетсе де,Ќ±ны кетсе де,Ќ±ны кетсе де,Ќ±ны кетсе де,

ќадірі ќашпаѓан...ќадірі ќашпаѓан...ќадірі ќашпаѓан...ќадірі ќашпаѓан...ќадірі ќашпаѓан...

Тіл – ±лттыќ ќорѓаныстыњ бір
т‰рі болса, тμл ќаржы – ±лттыќ
экономиканыњ саќтаушы ќ±ра-
лы саналѓан. Даму процессіне
енген елдердіњ ауыс-т‰йісін
жандандырып, сауда-саттыќты
жаќсарту маќсатында, мемле-
кеттердіњ аќшаныњ бір т‰ріне
икемденгені белгілі. Мєселен,
90-шы жылдардыњ тоќырауын-
да, ж±мыр жер бетінде немістіњ
маркасы айналымда ж‰рсе,
бертін келе АЌШ-тыњ доллары
ортаќ ќаржыѓа айналды. Жа-
ћанды жайлаѓан жасыл аќша-
ныњ жиырма жылдай ‰стемдік
ќ±рѓаны белгілі. Негізінде,
белгілі бір елдіњ экономикасы-
на тєуелді болып ќалмас ‰шін,
єр он жылдыќта ќаржы айналы-
мын ауыстырып отыру ќажет-
тілігін єлемдік дењгейдегі сарап-
шылар айтып-аќ келді. Десе де,
оѓан мєн берілмеген еді. М±ныњ
есесіне, АЌШ долларына деген
с±раныстыњ артќаны сонша-

Ж±матай
         КЄКІМЖАНОВ
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лыќты, сол елдегі валютаны ба-
сып шыѓаратын банктердіњ
ќатары 4-ке жетті.  Осылайша,
Американыњ экономикалыќ
м‰мкіндігі – ќолдаѓы ќаржыныњ
4/1 бμлігін жабатын к‰йге жетіп,
АЌШ ќаржысы – кμбіктей
кμпірді. Соныњ салдарын єлі де
сезініп отырмыз...

Осы ќ±былыстыњ алдын-
алуѓа талпынѓан Еуроодаќ дол-
лардан бас тартудыњ амалына
ж‰гініп, Еуроны айналымѓа шы-
ѓарды. Ќаржы к‰шіне мінгені-
мен, АЌШ долларынан алшаќ-
тай алмай ж‰ргені жаћанѓа
мєлім. Дамушы елден дамыѓан
елге аяќ басќан елдер де
аќырындап, ортаќ ќаржыдан
бас тартып, μз аќшасын к‰шей-
туге кірісті. Долларсыздандыру
мєселесін Ресей де мыќтап
ќолѓа алѓан еді.  Аталѓан ел ше-
телдік валютадан бас тартып,
рубльді к‰шейтуді зањмен ќада-
ѓалады. Сауда-саттыќтыњ бар-
лыѓы да тμл ќаржымен есеп-
теліп, ±лттыќ ќаржыныњ беделін
арттыру ж±мыстары ќолѓа алын-
ды. Ењ бастысы халыќќа сенім
±ялатты.

Ќаржы даѓдарысы мен эконо-
микалыќ санкция ќос б‰йірден
ќысса да, кμрші ел μз ±станы-
мынан тайѓан жоќ. Тμл ќаржы-
сы тμмен сырѓыѓан мезетте оны
т±раќтандыруды ќолѓа алды.
Баѓаны т±раќтандырып, оны
μсірмек болѓандардыњ басына
єњгір-таяќ ойнатты.  Ел арасын-
да д‰рмек салып, сауда-саттыќ-
ты долларѓа ауыстырмаќ бол-
ѓандардыњ ентігін басты. Жер-
гілікті халыќты рубльдіњ кμтері-
леріне  сендірді.  Нєтижесінде,
баѓа да, басќасы да т±раќтан-
ды.

Ресей ќаржысыныњ ќ±ны
кетіп, тауарыныњ арзандаѓаны
– іргелес елдердіњ т±рѓындары-
на жаќсы болды. Беларустыќ-
тарды ќайдам, ќазаќстандыќтар
кеден ашылып, бір жарып ќал-
ды. Бастапќыда, кμрші елге
долларды ќ±шаќтап барѓандар
– дымсыз ќайтќан болатын.
Мєнісін с±расањыз, Ресейде
шетел валютасын рубльге ауыс-
тыруѓа шектеу ќойылѓан. Жа-
зылмаѓан зањѓа сай, єрбір аза-
мат 200-1000 АЌШ долларын
ѓана айырбастай алады. Ал,
шетелдік болсањыз, тμлќ±жаты-
њыз ќалтањызда болсын. Єйтпе-
се, аќшасыз ќаласыз. Осы шек-
теуді оњтайлы пайдаланѓан
алып-сатарлар сіздіњ аќшањыз-
ды айырбастап беруге єзір. Тек,
ќара нарыќтаѓы бір АЌШ долла-
рыныњ баѓасы 55 рубль.
М±ндайда, ±тарыњыз шамалы.

Аузы к‰йген ‰рлеп ішеді де-
мекші, Ресейге сайланѓандар
рубльді осы жаќтан ќамдауѓа
кіріскен. Ќостанайдан шыѓары-
мызда біз де,  аќша айырбастау
ќосындарын т‰гелімен аралап
шыќќан едік. Кешќ±рым ешбір
жерден рубль табылмады.
Ќайда бас с±ќсањыз да, "Рубль

жоќ, т‰ске дейін талап єкеткен"
– деп, алаќан жаяды. "Не болса
да, бара кμрерміз. Ж±мыр жерді
жайлаѓан ќаржы ѓой, алушысы
табылар" – деген оймен,
Т‰менді бетке алѓан едік.   Ќазаќ
жерінде єулие кμтерген долла-
рымыз Ресей жерінде  кєдеге
жарамай ќалды. Ќолымыздаѓы

азын-аулаќ валютамызды кμ-
рінгенге ќыстырып, сауда жа-
сауѓа тырыстыќ. М±нымыздан
т‰к шыќпады.

"Рубльге байланысты єлем-

де ауыс-т‰йіс болып жатыр деп
естиміз. Біраќ та, ќарапайым
халыќ  оѓан ерекше мєн беріп
жатќан жоќ. Ќаржы даѓдарысы-
на ќатысты жергілікті билік
μкілдері барынша ж±мыс істеп
жатќаны байќалады. Жаѓдай
ќиын деп теледидардан ќанша
ќаќсап жатќанымен, ќарапай-
ым халыќ оныњ ќиыншылыѓын
сезініп отырѓан жоќ. Біздер ‰шін
доллардыњ т‰скені де, ќымбат-

таѓаны да бєрібір. Себебі, біз-
дерде сауда тек тμл аќшамыз-
бен ж‰ргізіледі. Ал, баѓаны т±-
раќты ±стау – жергілікті биліктіњ
басты міндеті саналады" –
дейді, бізбен ой бμліскен ќала
т±рѓыны Сергей Матвиенко.

Жергілікті т±рѓынмен ж‰ріп
жатќан єњгімемізге сырттай

ќ±лаќ т‰ріп отырѓан орыс єжей
де араласып кетті. ¤зін Зинаи-
да Павловна деп таныстырѓан
кісі – Зейнетаќымызды шамалы
болса да μсірді. Нарыќтаѓы баѓа
т±раќты. Сауда-саттыќты тек
ќана μз аќшамызбен ж‰ргізіп
отырамыз. Басќа валютаны
±стаудыњ ќажеті шамалы. Рубль

т‰бі бір т±раќтанады. Оѓан біз
кєміл сенеміз – деген ойын
білдірді.

Расымен де, "тμл аќшамыз
ќ±рыды" – деп атойлаѓан бір
орысты кμрмедік. Барлыѓы да,
тауарын рубльмен сатып,
рубльмен алып жатыр. Жылжы-
майтын м‰лік саудасын кєсіп
ќылѓан Анастасия Владимиро-
ваныњ айтуына ќараѓанда,
Т‰мендегі пєтер саудасы жања

¦лттыќ экономиканы саќтаудыњ бір жолы – ортаќ ќар-
жыдан бас тарту.  Яѓни, ќоѓамымызѓа кірігіп кеткен доллар-
дан алшаќтап, тμл тењгемізді к‰шейту ќажет. Ќазіргі тањда,
б±л мєселе жоѓары мінбелерде, келелі кездесулерде ай-
тылып келеді. Елордасында арнайы баспасμз мєслиха-
тын μткізіп, долларсыздандыру мєселесін кμтерген таны-
мал экономист, Макроэкономикалыќ зерттеу орталыѓыныњ
директоры Олжас Ќ±дайбергенов – ќазаќ экономикасы-
ныњ к‰ш алуына ќ±ны μссе де, ќадірі кеткен доллардан
бμлек,  Кедендік Одаќтыњ да кедергі келтіріп т±рѓанын тілге
тиек еткен еді. "Ресей рублініњ ќ±нсыздануы – ќазаќстан-
дыќ тауарлардыњ бєсекеге ќабілеттілігін жойды.  Ќазіргі
уаќытта, ќазаќстандыќ экономиканы саќтап ќалудыњ жал-
ѓыз амалы – шекараны ќайта жасаќтау. Тауарларды тізбек-
ке алып, отандыќ μндіріске кесірін тигізетіндерін шектеу
ќажет. Ќарапайым ќаѓидаѓа с‰йенер болсаќ, біздер
рубльдіњ девальвациялыќ пайызынан Ресейдегі  инфля-
цияны  алып  тастауымыз керек. Осы єдіспен Ресейдіњ
сауда м‰мкіндіктерін шектемей, одаќтас ‰ш елдіњ сауда-
саттыѓын ќайта жандандыруѓа болады. Осы кμзќараста
болса, Ресей тарапы шекара сызыѓын ќайта ќалпына кел-
тіруді ќазаќ еліне μздері ±сынуы керек еді. М±ндай жаѓ-
дайда, ќаржы даѓдарысы мен экономикалыќ санкция сал-
дарынан, аќшасыныњ ќ±ны кеткен Ресейдіњ ќазіргі про-
блемасы кμршілес елдерге жайылмайды. Кедендік Одаќ-
тыњ μресін кењейтемін десе, осыны ойлауы тиіс" – деген
еді сарапшы.

Єзірге, кμршілердіњ тарапынан ондай ќадам жасалѓан
жоќ. Ресейден кμлік пен ет, ќ±рылыс материалдары кμптеп
тасылып жатыр. Салдарынан, отандыќ μндірушілер μз та-
уарларын μткізе алмауда. Олќылыќтыњ орнын толтыру
маќсатында, ЌР ‡кіметінде арнайы ж±мысшы тобы ќ±рыл-
ды. Билік μкілдері кμршілер елдегі єріптестерімен, Ресей-
дегі экономикалыќ жаѓдайдыњ ќазаќ еліне жайдырмау
мєселесін талќыламаќ ниетте.

Еуразиялыќ экономикалыќ комиссияныњ ±станымына
с‰йенер болсаќ, екі ел арасындаѓы шекаралыќ шектеуді
ќайта ќалпына келтіруге болмайды. М±ныњ себебі де
т‰сінікті. Кедендік Одаќ аясында бірегей экономикалыќ
кењістік ќ±рылып, тауар, ќызмет пен капитал, ж±мысшы
ќолыныњ еркін ќозѓалысы ќалыптасады. Кедендік шектеу-
ді азайту – осы шараныњ алѓашќы ќадамы болатын. Ре-
сей, Беларусь пен Ќазаќстан арасындаѓы байланысты ны-
ѓайтып, экономиканыњ бір иірімінде ќозѓалуды Ќазаќстан
тарапы алѓашќы болып ±сынѓан еді. Ендеше, Ресейдіњ
шамалы ќиындыѓын кμтере алмай, Кедендік Одаќтыњ
к‰шін жоямыз деу – ќисынѓа келмейді.  Ќазаќстандыќ
кєсіпорындарѓа монополиялыќ ќμзќарастан арылып, одаќ-
тас елдердіњ ортаќ нарыѓына бейімделгені абзал. Осыны
т‰сінген отандыќ компаниялардыњ кейбірі μз тауарларын
отыз пайызѓа дейін тμмендетуде. Біздегі μнім баѓасы
кμршілерімізден ќымбат болмаса, алыстан арбалап ќайт-
пекпіз?! Біреудіњ ќањсыѓы да, тањсыќ болмас еді...

Ќостанай-Т‰мен.

жылдыњ алдында ќарќын алѓан.
"Желтоќсан айында біздіњ жаќќа
келіп сауда жасаѓандар μте кμп
болды. Бір миллионнан астам
халќы бар елді-мекенде басы
артыќ кμлік те ќалмады. Басым
бμлігін Ќазаќстанѓа єкетіп жа-
тыр. Пєтер алѓандары да же-
терлік. Орын алѓан девальвация
мен жылжымайтын м‰лік тап-
шылыѓына сай баѓа кμтерілді.
Десек те, оѓан ќарап жатќан
кμршілеріміз жоќ. Кездескенніњ
барлыѓын да, с±раѓан аќшамыз-
ды беріп, алып жатыр" – деп
тањданысын білдірді.

...Басты кейіпкеріміз Ќанат та
сол к‰ні ќалаѓан кμлігін тапты.
2009 жылы шыѓарылѓан с‰лік-
тей ќара "Тойота Камри 40" кμ-
лігін 9000 АЌШ долларына сау-
далап алды. Б±л кμліктердіњ ба-
ѓасыныњ біздерде 16-17 000
АЌШ доллары екенін жоѓарыда
айтќан едік. Саудасыныњ сєті
т‰скен Ќанат – Ќостанайѓа зау-
лады.  Т‰меннен  шыѓа берістегі
Полиция ќосынына тоќтап, ќ±-
жаттарын кμрсетуге ішке еніп
кетті. Транзиттік нμмірді кμрген
жол полицияысыныњ бірі ќасы-
ма келіп, кμлікті ќайдан жєне
ќаншаѓа алѓанымызды с±расты-
ра бастады. Темір т±лпардыњ
жылы мен маркасын, баѓасын
айтып бердім. Єњгімеме ќаныќ-
ќан тєртіп саќшысы "Кμлік-
теріњді μте ќымбатќа алѓан екен-
сіздер, бізде б±лар 7500-8000
АЌШ долларынан сатылатын" –
деді. Ал, біздер болсаќ, тоѓыз
мыњ доллардыњ μзін тегін бер-
гендей кμріп отырмыз. Біздегі
баѓаныњ т‰рі мынау.

‡стіміздегі жылдыњ 7 аќпаны
к‰ні 81 жасќа ќараѓан шаѓында
белгілі ќоѓам ќайраткері, жазушы-
кμсемсμзші, єдебиетші єрі аудар-
машы Герольд Карлович Бел-
герьдіњ ж‰регі соѓуын тоќтатты.
Г.К.Бельгер μзініњ таѓдырлы ћєм
ерлікке толы  жарќын μмірінде
±лтын ѓана емес, μмір с‰рген ор-
тасын ардаќтап, ќ±рметтеп μтті.
Біз оны "Ќазаќтыњ Бельгері" деп
атап кеттік.

Бельгердіњ Отаны, Поволжья
немістерініњ республикасы
єлемніњ єкімшілік картасынан
алынып тасталды. Біраќ, дєл осы
жер оныњ кіндік ќаны тамѓан ме-
кен. Ол 1934 жылы Энгельс ќала-
сында (Ќазіргі Ресей Федерация-
сыныњ Саратов облысы) ќара-
пайым неміс отбасында д‰ниеге
келді. Жеті жасында бала Ге-
рольд те барлыќ Кењестер Ода-
ѓындаѓы  неміс ±лты сияќты  сат-
ќын немесе халыќ жауы болып
шыѓа келді. Сол жылдары ќанша-
ма єйелдер мен ‰лкен кісілер,
буыны єлі ќатая ќоймаѓан жап-
жас балалар єп-сєтте "сатќын-
дар" санатына енді. Оларды ж‰к
вагондарына тиеп, алыс жаќта-
рѓа жер аударды. Кμбісі ауыр
азапќа шыдай алмай, жол
‰стінде  кμз  ж±мѓаны б‰гінде еш-
кімге ќ±пия емес.

Ќазаќ елі ќуѓынѓа ±шыраѓан
сондай жандарѓа пана болды.
Асын алдына тосты, ќатарѓа
ќосты. Герольд Бельгер ќашан
кμзі ж±мылѓанша осыны есінен
шыѓарѓан жоќ. Г.К.Бельгер Ќазаќ-
станда μсті, жетілді, білім алды.
Оныњ ењбек жолы осы байтаќ
далада  ќалыптасты. Ол μзі сияќ-
ты ж‰здеген неміс ±лтына жаса-
ѓан жаќсылыќтары ‰шін ќазаќ
халќына алѓыс айтумен μтті. Ге-
рольд Карлович ќазаќ тілін μз ана
тіліндей с‰йді жєне оны ќ±рмет
т±тты.

Біз Герольд Бельгердіњ ќазаќ,
орыс жєне неміс тілдеріндегі
ењбектері мен аудармаларын
білеміз жєне баѓалаймыз. Біздер
Кењестер Одаѓы мен Ќазаќстан-
даѓы неміс ќозѓалыстарын ±йым-
дастырудаѓы оныњ ќоѓамдыќ
ќызметін ешќашан ±мытпаќ
емеспіз. Біз неміс этносыныњ
осындай талантты ±лын тєрбие-
леп, μсірген ¦лы Ќазаќ халќына
шексіз алѓысымызды білдіреміз.

Ќостанай облыстыќ неміс
мєдени орталыѓы Г.К.Бельгердіњ
отбасына, оныњ туыстары мен
жаќындарына, єріптестері мен
жора-жолдастарына, барлыќ
ќазаќстандыќтарѓа марќ±мныњ
ќайтыс болуына байланысты
ќатты ќайѓырып, кμњіл айтады.
Герольд Карлович Бельгердіњ
жарќын бейнесі біздіњ ж‰регіміз-
де мєњгі саќталады.

Елена ШИК,
Ќостанай облыстыќ

"Возрождение" неміс мєдени
орталыѓы атынан.

ЌАЙРАН,
        Д‡НИЕ...

ЌазаќтыњЌазаќтыњЌазаќтыњЌазаќтыњЌазаќтыњ

БельгеріБельгеріБельгеріБельгеріБельгері

едіедіедіедіеді
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Сіз бен біз
Ізгілік пен ірілік,
Ақ моншаққа тізгенбіз,
Адамзаттың пірі ғып,
Туған жандар,
Сіз бен Біз!

 Тағдырдың тау-тасымен,

 Арпалыста жүзгенбіз.
 Жүрегінің жасымен,
 Жуған жандар,
 Сіз бен Біз!

Байлық пенен бақыттан,
Күдерді әбден үзгенбіз.
Белбеу жасап уақыттан,
Буған жандар,
Сіз бен Біз!

Жапырақтай жетімек,
Зиян көрген күзден біз.
Өлең жазып кетіп ек,
«Қуған» жандар,
Сіз бен Біз!

Әлібек Татанов.
Қостанай.

Терезеде қырау,
Күн суытып тұр-ау.
Шырылдайды торғай,
Қайтсін, тоңып жүр-ау!

  Дала тегіс аппақ,
  Қойғандай-ақ ақтап.
  Кеше жауған күртіктен,
  Жүре алмайсың аттап.

Бір жұмаға жуық,
Аяз боп тұр, суық.
Көрінді, әне, ай да,
Шалқасынан туып.

  Көше толған бала,
  Болса да аяз дала.
  Қардан қалап жабылып,
  Салып жатыр қала.

Сарғайып алтын таң атты,
Шашылды сәуле қуатты.
Ақ көрпеге оранып,
Керіліп кербез бел жатты.

  Аяқ қысып тұр қатты,
  Өзен, көлде мұз қатты.
  Тыныштық орнап мүлгіген,
  Қызарып күміс күн батты. 

Тарғын  ӘБЕНОВ.

Кеудемді кернеп басты мұң,
Күн бетін жапқан бұлттардай.
Балалық дәурен жастығым,
Қол бұлғап қырда тұрғандай.
Аңсарым ауып әп–сәтте,
Құлазып көңіл қалғандай.

Сағыныш кетті сағым боп,
Қол жетпес асқақ арман–ай.
Тұрғандай бейне бағын деп,
Дүние шіркін жалған–ай.
Бала күнгі бақытым,
Қалықтап көкте самғады–ай.

Ат қып мініп шыбықты,
Басына байлап қара сым.

Жылқы ұстайтын құрықты,
Әкем таппай қалатын.
Орнына қой деп қайтадын,
Ұрысып кейде алатын.

Асық ойнап азаннан,
Жүруші едік күн батқанша,
Қайнаған құрт қазаннан.
Алушы едік ел жатқанда.
Асық бермей қойғанбыз,
Айтып қойып сатқанға.

Жалаң дене – жалаң аяқ,
Жүретінбіз далада.
Үлкендерден жесек таяқ,
Тығыламыз қораға.
Соның бәрі қызық болып,
Көрінетін ағаға.

Сол баяғы қызық еді,
Бала күнім есімде.
Дейді біреу бұзық еді,
Бағынбайтын ешкімге.
Асыр салдық тай–құлындай,
Туған жердің төсінде.

Қойнауында байлығы,
Сары алтындай дала құм.
Ержеткенде қайғылы,
Кеуделерге салар мұң.
Балалық шақ балдәурен,
Қайта оралмас бала күн.

Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.

Көңілі даладай, мінезі бала-
дай қазағым-ай.

*  *  *
Болдым деп таспа, болма-

дым деп саспа.
*  *  *

Алысты жақындатып, туыс 
еместі туыс етіп жүреді.

*  *  *
«Дүниенің төрт бұрышына 

қыз бен қой кетеді».
*  *  *

Жәмиге бір ақынсымақ: мен 
бүгін түсімде Қызыл Ыдырыс-
ты көрдім. Ол менің аузыма 
түкірді. Енді менен өткен ақын 
жоқ дейді. Сонда Жәми тұрып: 
– Қызыл Ыдырыс ақылды еді 
ғой. Ол сенің бетіңе түкіргісі 
келгенде, сен аузыңды тоса 
қойғансың ғой депті.

*  *  *
Көп жылдар партия қыз-

метінде істеген Темірбек Садуа-
қасов  (26.VI.1991) Шымкент 
облыстық партия комитетінің 
бірінші хатшысы Мырзашев 
қайтыс болғанда, сүйегін 
орыс бейітіне қою керек деген 
әңгіме көтерілді. Марқұмның 
туған-туысқандары: енді Мыр-
зашев член ЦК емес, елімізге 
апарып қоя мыз деп қиғылық 
салды...Артынан білсем Мыр-
зашевті орыс бейітіне қою ке-
ректі шығарып жүрген Колбин 
екен. Қайта-қайта телефон 
шалып айтқанымды істейсің-
дер деп отырып алыпты. Кол-
биннің бұйрығы орындалды. 
Бұлар өлік көмуде де орыс-
тандыру саясатын  ұстануды 
ұмытпайды. Біз ғой, аңқау 
қазақ, алдымыздағыны әкетіп 

жатса да, ләм демейтін.
*  *  *

Тахауи Ахтанов: Қостанайы 
қызыл сөз...Бұлар шетінен ше-
шен. Тіпті жағы түсіп қалғандары 
жағын байлап алып сөйлей береді.

*  *  *
Бауырсаққа көңілі шауып 

отырған бір қазақ: атамнан ат 
сұрап алып, ағамнан арба сұрап 
алып, апамның ауылына барып 
ұн сұрап алып, жеңешемнен май 
сұрап алып, көршінің қазанын 
алып, бір бауырсақ пісіртпесем! 
– депті.

*  *  *
Брежнев Қостанай обкомы-

ның бірінші хатшысы Бородин-
ге: «Андрей, пить надо меньше!» 
– деп звондайды.  Сонда Бородин: 
«Поздно, Леонид Ильич, даете со-
вет», – депті.

*  *  *
Көкжал  Барақ батырға: 

«Өзіңіздің қандай ерлігіңізге сүй-
сінесіз?» – дегенде, – «ешкі қотыр 
боп ауырғанда киімімді шешпей, 
қасынбай бір ай жүріп жазылға-
ныма!» – депті.

*  *  *
Қожанасырға хан: «екеуміздің 

қайсымыз жақсымыз?» – дейді. 
Қожа: «Әрине, Сіз жақсысыз» 
– дейді. –Неге олай ойлайсың? 
Қожа: тақсыр, мен ойланған 
жоқпын.  Ойланып сөйлесем, ба-
сымнан айырылып қаламын ғой!»

*  *  *
«Ашынған мысық арыстанның 

көзін шығарады».
*  *  *

Ахмет Байтұрсыновты ұстала-
рынан екі ай бұрын Әліби Жан-

келдин үйіне қонаққа шақырады. 
Басқалардай емес, Әліби еш-
кімнен қорқа қоймайтын. – Әли, 
– дейді, – Ахмет біраздан соң. – 
Менің басыма тағы да бұлт үйіріле 
бастады. Осы – соңғысы болар. 
Бұған Әліби: Бәрі белгілі іс қой. 
Бұрын тәмәм етілген. Қорқа бер-
меңіз. – дейді. Екеуі өткен-кеткен-
ді айтысады. Ахмет: Біз патшалық 
Ресейге өз еркімізбен қосылғаны-
мызбен, отар есебінде ұсталдық 
қой. Қазір Совет өкіметі тұсын-
да не боларын кім біледі. Мәде-
ниет, әдебиеті өркендегенімен, 
бодан қалпында қалып қоятын 
түріміз бар, – дейді. Батырға да 
жан керек. Әліби қысылыңқы-
рап, әңгіме арнасын өзгертуге 
тырысады. – Оны қайтесіз, Аха... 
Біздің жеріміздің кеңдігі де оңай-
ға соғып тұрған жоқ қой дейді.

Осы кездесуден соң  екі ай 
өткен соң Ахмет Байтұрсынов 
ұсталды. Қайтып оралмады.

*  *  *
Қызын күйеуге берер той қар-

баласында Жүкең уһілейді:  бәй-
бішеміз екеуміз  көрінген нәрсе-
ден шатақтасып қаламыз. Осы 
екеуін қосамыз деп жүріп өзіміз 
айырылысып кетпесек жарады.

*  *  *
Қалтай  Мұхамеджанов 

басқыштан көтеріліп келе жатып 
сүрініп кетіп, тізесін жаралап ала-
ды. Миына да аздап зақымы ти-
ген бе, дәрігер: «Вы получили еще 
и легкое сотрясение мозга» дейді. 
Қал-ағаң қуанып қалады: «Вот и 
хорошо!.. Мұны естіген дәрігер 
таңырқайды: «А что в этом хоро-
шего?» Қал-ағаңның жауабы: «Вы 
сказали, что у меня сотрясение 
мозга. Значит у меня есть мозг. А 

то жена, когда ругается, твердит: 
«ты – безмозглый!»  Я действитель-
но думал, что я безмозглый...

*  *  *
Ұлтыңды біл – ұлтшыл болма, 

руыңды біл – рушыл болма.
*  *  *

Бейімбет Майлин: «Біздің қа-
зақтың сүйекке сіңген екі түрлі 
жаман мінезі бар: бірі – жек көр-
ген, өштескен адамын балағат-
тайды, жерге тығып жібере жаз-
дайды, екіншісі – көңілі жаққан 
адамының түймедей ісін түйедей 
етіп мақтап, аспанға көтереді. 
Не нәрсені болсын өз қалпында 
айту қазаққа бұйырмаған. Міне, 
осы мінез газет тілшілерінен де 
арылып бітпеген... Елден келген 
хат та екі-ақ жақты: я мақтау, я 
боқтау». «Ауыл» газеті.1924. №60.

*  *  *
Бетіңнен сүйіп тұрып, бүйре-

гіңді суырып алады.
*  *  *

Зейнолла Қабдолов:  Жас 
нәрес тенің тамағына пышақ таяп 
апарсаң ол ешнәрсе сезбейді, тал-
пынып күле береді. Сіз екеуміз 
әнеу бір іші тардың  тамағымыз-
ға пышақ  таяйтынын сезбейміз, 
нәресте секілдіміз.

*  *  *
Бір нәрседен тарығып, қарыз-

ға ақша сұрап, ағамызға жылап 
барып едім, ол еңіреп қоя берді: 
сені қойшы, мені айтсаңшы! – 
деді.

*  *  *
Тіл – ұлт келбеті. Құсты даусы-

на қарай айырсақ, халықты тіліне 
қарай айырамыз.

Шериаздан ЕЛЕУКЕНОВ.
(«Жұлдыз» № 1.2015)

Досыма
Өміріңе көңіл толмай жүргенде,
Кездеспеді-ау түсінетін бір пенде.
Ашық мінез, жарқын жүзді болғанмен,
Өңкей бәрі кекірейген құр кеуде.

Кімге керек мұңды болып жүргенің,
Кімге керек қарқ болып күлгенің. 

Сырты бүтін, іші түтін көбінің,
О, досым-ау, жөн болады білгенің.

Өмір сені түлкі құсап алдады,
Сорың көп пе, бағың сірә жанбады.
Сенсең егер, өзіңе сен, көбінің,
Ойлайтыны өздерінің қамдары...

Руслан ӘЛКЕЕВ.
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Көптен бері  сарыаяз болып 
тұрған ақпан  айының орта кезі. 
Бүгін таң ата  қар жауды. Жел-

сіз тынық ауада жауған қар жер бетіне 
үлбіреп түсіп жатты. Ол  қаланың қа-
лың қара түтінінен ластанған  жер бетін 
бірыңғай аппақ ақ түске боя ғандай. 
Ауадан көктем лебі еседі. Табиғат-ана 
қайта түлеп, Әз-Наурыздың – Қазақтың 
Жаңа Жылының әне-міне табалдырығы-
мыздан аттағалы тұрғанын ұқтырғандай 
ауадан көктем лебі еседі. Қырларда қар 
астынан бәйшешек те бүр жарыпты. 
Жұмыс барысымен жолау шылап келе 
жатып, қар астында тұрып, дауылдан да 
ызғардан да қаймықпай бойын көтеріп, 
көгере  қылтиып, бүр жарған бәйшешек-
тің қайсарлығын көріп жұмысқа келдім. 

  Жұмыстағы қыз-келіншектерге күн-
нің жылынғаны түрткі болды ма,  кеңсе 
ішінде екінші аяқ киім киіп жүр екен. 
Осыны көрген мен жұмыстан соң үйге 
келіп, былтырғы жаздан қалған аяқ 
киімдерімді қопарып, әуреге түстім де 
қалдым. Туфлилерімнің өкшесі желін-
ген, жөндеуді қажет етеді екен. Дәл сол 
қарбалас сәтте Затоболда тұратын құр-
бым хабарласып, туған күніне шақырды. 
Қарасуда етік жөндейтін адам жоқтын 
қасы. Сонымен жолға дайындалдым.

u
Мен келгенде құрбым туған күнге 

қызу дайындықта екен. Түрлі салаттар 
жасап, үйдің ішін безендіріп тастапты. 
Есіктен кіре сала мен одан «Мұнда аяқ 
киім жөндейтін салон бар ма?» деп сұра-
дым. «Ой, көп қой, жақын жерде бір кәріс 
шал бар, бірақ ол адамдармен өте қиын 
жұмыс жасайды. Аяқ киімің таза болма-
са, лақтырып жібереді, тілі жоқ, құлағы 
саңырау, ымдап көрсетесің, сондықтан 
алыс болса да дұрысырақ жерге бар,– 
деді.

Жолдан шаршап келген мен жаңағы 
құрбым айт қан Терешкова көшесінің 
қиылысындағы "кәріс шалға соға кетей-
інші, мүмкін жақсы жөндейтін шығар» 
деген оймен, мұржасынан түтін шығып 
жатқан кішкентай күркеге бас сұқтым. 
Мен келгенде ол төмен қарап, етік жөн-
деп отыр екен. Пакеттен туфлилерімді 
шығарып, «мынаны желімдеп, өкшесіне 

тақа қағу керек еді» дегенді ымдап түсін-
дірдім. Ол бетіме бажырайып ұзақ қара-
ды. Сосын қолын бір айналдырды. Бұл 
оның «бір сағаттан кейін кел» дегені еді. 

u
Арада бір сағат уақыт өткенде мен 

оған қайтып келдім. Туфлилерім дайын 
болған екен. Ол маған бас бармағын 
көрсетті. Расымен де, жақсы жөндепті. 
Сосын алдына ақшаны қойдым. Ол қо-
лымен икс жасап, ақшаны маған қайтып 
берді. «Артығын қайтаратын, ұсақ ақша-
сы болмай тұрған ғой» деп сумкамды 
әрлі-берлі қопарып, ұсақ ақшаларды жи-
нап алдына қоя беріп едім, ол қолымды 
итеріп жіберді. Не істерімді білмей аб-
дырап қалғанымды көрген ол бір кезде 
қасында тұрған кішкене шкафтың ішін 
ашып, бір журналды алып шықты. Әлгі 
журналды парақтап шығып, бір кезде 
маған журналға басылған кәріс қызы-
ның фотосын көрсетті де мені нұқып,  
кеу десіне екі қолын айқастырып, тағы 
да икс жасады. Ол мұның «Сен осы 
кәріс қызға ұқсайсың, мен сенен ақша 
алмаймын» дегені еді.Қолынан журнал-

ды алып, ол нұсқаған суретке қарадым. 
Кәрістің бір әншісі не актрисасы болу ке-
рек, қасында иероглифтермен жазылған 
түсініксіз жазулар. Дереу журналдын 
бірінші бетіне үңілдім. Етікші шал жур-
налды пошта арқылы Кореядан жазды-
рып алып, оқиды екен. Иероглифтерді 
көрсетіп, «түсінесіз бе? деп сұрадым. 
Басын изеді. Мен оған бас бармағым-
ды көрсетіп, ақшаны стол үстіне қойып,  
бас изеп сыртқа шықтым. Ол бұл жолы 
ақшаны лақтырмастан үндемей қала 
берді... 

u
Сыртқа шыққанда қылаулап қар 

жауып тұр екен. Жауын жауып жатқан-
дай сезілді. Менің де дәл осы сәттегі 
көңіл-күйім осы ауа -райы секілді жылы-
мық еді. Не жыларымды, не күлерімді 
білмедім. Құлағыма жаңғыр ған дауы-
стар келді. Кинолентадай басымнан 
өткен оқиғалар көз алдымда өтіп жат-
ты.  Баспасөз саласында басшылықта 
жүргенде «сендер неге қазақша көп 
жазасыңдар, өйткені басқа ұлт өкілдері 
түсінбей қалады» деген өз қандаста-
рымның айыптаған, жазғырған сөздері 

есіме түсті. Туған ана тілін түсініксіз етіп, 
түсінікті қылуға талпынбайтын ағалары-
ма қарағанда, «Сен кәрістің қызысың, 
сол үшін сенен ақша алмаймын» деп 
бауырмалдық танытқан әлгі кәріс шал 
көз алдымда ыстық болып бара жатты. 
Оның мейірімі менің жүрегімді жылатты.  
Ұлтын сүю де, ұлтқа деген махаббат та 
Аллатағаладан берілетін айрықша сезім 
екенін түсінбейтін қандастарым есіме 
түсті. Әйтпесе, халқын, тілін сүюдің 
ешқашан ұлтшылдық емес екенін, он-
дай сезімнің барлық ұлтқа тән екендігін 
бәрі де біледі!  Аллатағала бізді қазақ 
қылып жаратқан екен, мейлі етікші, мей-
лі көше сыпырушы болайық, неге біздің 
ісімізден ұлтқа деген отаншылдық сезім 
мен бауырмалдық сезім мен мұндалап 
тұрмайды екен?» деп ойладым. 

Қалың оймен беталды жүріп келе 
жатқанымда  немересін жетектеген 
таныс  әжей қарсы ұшырасты. «Сәле-
метсізбе!» де амандасқан маған «Здра-
стье!» деп жауап қатты. Көңілім тағы да 
құлазыды.  Бір сәт мен оның немересіне 
аянышпен қарадым. Осы сәт ұстазым, 
академик Рымғали Нұрғалиевтің айтқан 
сөздері жаңғырды санамда. «Қазақ не 
көрмеді? Бәрін де көрді. 4 млн қазақ 
аштықтан қырылды. Ұлы Отан соғысын-
да қанша ер-азамат жаудың алдыңғы 
шебінде соғысып, оққа ұшты. Аштықта 
да, соғыста да сынбаған қазақтың сағын 
аққұлақтардың  солақай саясаты сын-
дырды. Қазақ өз тіліне өгей болып бара 
жатыр» деген ардақты ұстаздың сөздері 
есіме түсіп, елсізге біткен құба талдай  
егіле бердім.

Артыма қайта-қайта бұрылып қарай 
бердім. Әлгінде ғана көзіме түрпідей 
көрінген, түтіні будақтаған жаман ки-
оскі енді көзіме бірте-бірте ыстық боп 
көрініп бара жатты. Себебі онда өзге ел-
дің шаңырағына ұя салсада, ешкімнен 
қорықпайтын, ешкімге жалтақтамайтын, 
өз ұлтын шексіз сүйетін, құлағы саңырау, 
тілі жоқ болса да өз тілінде журнал оқи-
тын, өз халқының мүддесін ақшадан да 
биік қойған, өзінің қарапайым қызметін 
өз ұлтының игілігіне жарата білетін қа-
рапайым етікші тұрады! 

Ақнұр МҰСАБАЕВА.

Қарындастың қалжыңы
Ұлы Жамбылдың 150 жылдығына 

арналған айтысқа Ресейден омбылық 
Аманкелді деген ақын келіпті. Өзі ақкөңіл,  
даусы гүрілдеген кісі екен. «Қазақстан» қо-
нақүйіндегі лифтен шыға бергенде, Әсияға 
сол кісі қарсы жолығып қалады да:

– Ой, айналайын қарындасым-ай, – деп 
бетінен сүйеді. Несібелі туған ағасының 
аузына бір беті тұтас сыйып кеткендей 
болған Әсия: 

– Аға-ай, бұлай сүйгенше бетіме банкі 
сала салмадыңыз ба? – депті. 

Қойнымда жатса да...
1987 жылы Әсия солтүстік қазақстан-

дық ақын Бүркіт Бекмағамбетовпен Қа-
рағандыда телеайтысқа шыққалы кен-
шілер сарайына келе жатады. Бүркіт:

– Әсекеңнің қасына жақын жүрейін-
ші, сөз шеберлігі жұғар ма екен? – дейді. 
Сонда Әсия:

– Жақын жүргеннен жұққанды есті-
генім жоқ. Қойнымда жатса да біреу әлі 
үндемей жатыр, – депті. 

«Адам өлтірген» әзіл 
Павлодар облысында төкпе ақын 

Иса Байзақовтың 90 жылдығына ар-

налған айтыстан соң  қонақасы беріледі. 
Сонда ұлтаралық қатынастар бөлімінде 
істейтін бір орыс азаматы Әсияның орыс 
тілі маманы екенін естіген болуы керек 
«ақаңа» тойып алып:

–  Асия, ты молодец… Еще ваш Абай го-
ворил, чтобы казахи изучали русский язык, 
уважали русских, – дейді.  Сонда Әсия: 

– Каких русских знал наш Абай?! Он 
знал Пушкина, Достоевского. Имел ввиду 
их язык. Если бы он видел тебя, Ивана, он 
бы нам другое завещание оставил, – депті. 
Иван:

– Ты меня «убила», – деп зытып беріпті. 

Құлақ пен манты 
Егемендіктің бір жылдығына арналған 

республикалық ақындар айтысында Әсия 
бірінші айналымда тараздық Шорабек Ай-

даровпен шығады. Бір кезектен кейін Шора 
Әсияның айтқандарын «естімеймін» деп 
сахнада безек қағады. 

Сонда Әсия:
– Десең де маған «жүзің салқын еді»,
Тыңдауда алты Алаштың халқы мені.
 «Естімеймін» дейсің сен, жағыңдағы
 Жабысқан құлақ емес, манты ма еді? 

– депті. 
Айтыс бітіп, қорытындысы жария-

ланғанда төраға болған Фариза Оңғар-
сынова апамыз: «Шорабектің құлағының 
мүкісі бар екен.  Әсияға обал болды, бірақ 
көтермелеу сыйлығына 400 рубль береміз», 
- дейді. Сонда Әсия сыйақыны алып тұрып:  

Ашылмай айтысқанмен жыр бұлағы,
Шабытым шынар құздан бір құлады.
Шорабек тұтасымен қымбат шығар,
400 сом тұрады екен бір құлағы, – де-

ген екен. 

Дүлдүл мен Тұлпар
Халық ақыны Әсия Беркеноваға Санай 

телефон соғып:
– Айтыс қашан болады? – деп сұрайды, 

Әсия айтыс өтіп кеткенін айтады. Санай:
– Қап, онда менің Дүлдүлім мен Тұлпа-

рым қалып қойған екен ғой, – депті. Әсия:
– Сіз қайдағы ат жарысын айтып отыр-

сыз? – дейді. Сонда Санай реніш білдіріп:
– Ат жарысын айтып отырған жоқпын, 

ақындар айтысын айтып отырмын. Дүлдүл 
мен Тұлпар менің балаларымның аттары! 
– депті. 

«Онша страшный емессіз»
Үлкен бір республикалық айтыстан 

соң Әсия мен Қанша екеуі қонақүйге келе 
жатыпты. Әсияның көңілсіз күйде екенін 
байқаған Қанша:

– Әсеке, жүлделі орын алдыңыз ғой 
енді, неге мұңайып келе жатсыз? – дейді. 

– Қайтейін, бәрі «қар қызы», «көк мұз», 
«қатып қалған», «бір жібімейді», «күлмей-
ді» деп тиісіп қоймайды. Маған осы сөздер 
оңай дейсің бе? – десе, Қанша жұбатып:

– Ой, қойыңызшы! Ештеңе етпейді, 
онша страшный емессіз ғой, – депті. 

***
Әсия айтыстарға барғанда қашан да 

талдықорғандық ақын Қаншамен бір бөл-
меде жататын көрінеді. Әсияның көзін бай-
лап  ұйықтайтын, Қаншаның  қорылдайтын 
әдеттері бар екен. Әсия: «Әй, Ханша, қо-
рылдамасаңшы!» – деп түнімен бірнеше 
рет оятыпты. Таңертең Әсия оянып, көзін 
ашса, Қанша оның бетіне үңіліп отыр екен. 

– Неге маған сонша үңіліп отырсың? – 
депті Әсия. Сонда Қанша нығыздай сөйлеп:

– Түнде сіздің көзіңізді байлағанша, ау-
зыңызды байлап тастау керек екен! – депті. 

***
Бірде ақын Ақылбек Шаяхметтің үй-

інде қонақта бір топ ардагерлермен Әсия 
да болыпты. Бір-екі тостан кейін ардагер-
лердің біреуі: «Ал, енді мен бір өлең айтып 
берейін», – депті де – «Пой, солдат, пой» 
деп әндете жөнеліпті. Тағы біраздан соң 
ақсақал осы әнді екінші рет айтыпты. Енді 
үшінші рет айтпақшы болып бастай бер-
генде, Әсия: «Ағай, «Қой, солдат, қой» деген 
ән білмейсіз бе?» – деп жиналған жұртты 
ду күлдіріпті.
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Әсия Беркенова – қазақ айтысының ақиығы, 
жыр бұлбұлы. Биыл ақтаңгердің мерейтой 
жылы. Жерлесіміз хақында ел аузында жүрген езу 
тартар  әңгіменің бір  парасын кейіпкеріміздің 
келісімімен  назарларыңызға ұсынамыз.

Әсия  айтыпты



Тєрбие ±ясы…

Меніњ  ардаќты  ќалам  – Арќалыќ  ќаласы.
Меніњ   кішкентай  кезімде  Торѓай  облысыныњ
орталыѓы  болыпты. Ќазіргі тањда Ќостанай
облысына  жатады. Т±рѓындарыныњ  саны
2006 жылы  42000-ѓа  жетіпті. Ќаланыњ  μз аума-
ѓында т±ратын 26000 адам деседі. Ата-анам-
ныњ, ‰лкен кісілердіњ айтуынша  1997-2003
жылдар  аралыѓында ќала  халќы  кμп  ќиын-
дыќ кμрген. Біраќ б±л жаѓдай  Ќазаќстанныњ
μзге μњірлерінде де болѓан.  Б±рын μзге ±лт
μкілдері кμп болѓан. Ќазір ќала  халќыныњ
сексен  пайызы  ќазаќтанды. Ќазаќша мектеп-
тер, балабаќшалар ашылды. Жањадан т±рѓын
‰йлер салынды.  Кμптеген  жања  ѓимараттар
бой  кμтерді.  Ж±мыс орындары   ашылып,
халыќтыњ  жаѓдайы  да  жаќсарѓан.  Мен
оќитын Торѓай аграрлыќ-техникалыќ  колледжі
де  жаќсы   саќталѓан. Арќалыќты  жастар ќала-
сы деп  те  айтуѓа болады. Біздіњ   ќаламызда

студенттер μте кμп. Мерекелерде  арнайы
алањда концерттік баѓдарламалар болады,
осындай баѓдарлама би кешімен   жалѓасады.
Жастар т±ратын жатаќханалар да  μте  тама-
ша. Барлыќ жаѓдай жасалѓан. Баѓасы  да   ќым-
бат емес. ¤нер адамдары да кμп.  Біздіњ кол-
леджде μнер адамдарымен кездесулер
μткізіліп т±рады. ¦стаздарымыз  Арќалыќтыњ
кμркейгеніне ќуанады. Меніњ тобымдаѓы жол-
дастарым да Арќалыќ г‰лденгеніне  μте
ќуанышты. М±ражайда, кітапханада,   Єнуар
Боранбаев  атындаѓы  мєдениет  ‰йінде   жас-
тар ‰шін жаќсы  мєдени  шаралар  жиі  μтіп
т±рады. Осылардыњ барлыѓын кμріп Арќалы-
ѓым арайланып ќ±лпыра т‰ссе екен деп ар-
мандаймын.

Ќабден  САЯН,
Торѓай  аграрлыќ-техникалыќ  колледжі

студенті.
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Жігіттіњ мыќтысына, дєлірек айтќанда – тμресіне тєн атау
бар б‰гінде. Сарбаз. Сандалып сары ала тањнан сенделіп
ж‰ретін кей азаматтардан єлдеќайда жоѓары. ¤йткені олар-
дыњ  кеудесінде  Отан  деген  ±ѓым єскерде ќалыптасып ќал-
ѓан. Кμпшілік арасындаѓыдай сμз ж‰зінде емес, єрине. Сар-
баз ‰шін ел, жер, ата-ана, жары мен баласы олардыњ аза-
маттыќ борышыныњ ќ±рамдас бμлігі. Азаматтыќ борыштыњ
μтеуін μміршењ ететіндер де осылар. Єлеуетті єскер – тєуел-
сіздік тірегі. Еліміздіњ берекесі болѓан тыныштыќтыњ да,
жеріміздіњ ќойнауында т±нѓан ырыс-ќ±ттыњ да ќауіпсіздігі –
сарбаз жауапкершілігінде. Ал осы жауапкершілікті азамат-
тыќ борышым деп білетін патриот тєрбиелеу тек ќана ќорѓа-
ныс саласыныњ ѓана емес, барша ќоѓамныњ міндеті. "Тєрбие
– тал бесіктен" деген атадан ќалѓан сμз бар. Кμкірегінде на-
мысы бар, бойында к‰ш-ќуаты бар, Отан ‰шін отќа т‰сетін
±рпаќты ќалыптастыратын ењ алдымен отбасы. Ата-баба-
дан м±ра болып ќалѓан ќазаќтыњ ±лан-байтаќ даласын ќорѓау
тєртіп пен тєрбиеге байланысты.

"...¤йткені бесік жырын естіп, ертегі тыњдап, дєст‰рлерді
бойына  сіњіріп  μспегенніњ кμкірек кμзі кμр бола ма деп ќор-
ќамын. Ал кμрдіњ ќолына балта берсењ ала салады, найза
берсењ с±ѓа салады, намыстанбай б±ѓа салады..." – деп, Ба-
уыржан Момыш±лы айтќандай, жастарымыз ±саќталып,
жасыќ болып бара жатќан жоќ па?! Ќазіргі бейбіт заманда,
ата-бабамыз білектіњ к‰шімен, найзаныњ ±шымен ќызѓыш-
тай ќорып, ќолымызѓа аманат етіп тапсырѓан еліміздіњ ты-
ныштыѓын ќорѓауѓа кей жастарымыз ќ±лшынбайды. Єскер
десе ат-тонын ала ќашатындар саны кμбейіп барады. Б±ѓан
себеп ±лды ±лдай, ќызды ќыздай тєрбиелей алмай отырѓан
отбасы тєрбиесініњ осалдыѓы ма деп ойлаймын. Кμгілдір эк-
раннан т‰спейтін сарбаздарды ±рып-соѓу, аќыр соњында μлімі
жайындаѓы жањалыќтардан кейін ‰рейіміз ±шады. Б±ны
кμрген ата-ана бауыр еті баласын жанынан алыстатќысы
келмесі аныќ. Дегенмен, бойында ќазаќтыњ ќаны ойнаѓан,
ж‰регінде Отанѓа  деген  с‰йіспеншілігі  бар жігіт ќана б±л
жауапкершіліктен жалтармайды.

Ботагμз ІЛИЯСОВА,
ЌМУ 2-курс студенті.

Азаматтыќ борышАзаматтыќ борышАзаматтыќ борышАзаматтыќ борышАзаматтыќ борыш
парыз ба?!парыз ба?!парыз ба?!парыз ба?!парыз ба?!

Мені  μзім  ќырыќ жылдан
аса ењбек еткен Аманкелді
ауданы мен  кμршілес  Жан-
келдин ауданыныњ кейбір
μзекті  мєселелері толѓанта-
ды. Єсіресе, ауыз су мєселе-
сі, соныњ ішінде,  соњѓы  алты-
жеті жыл кμлеміндегі кμне
Торѓай ќаласына  (елді меке-
ніне) – кμктемгі су  тасуда Тор-
ѓай μзені суыныњ жетпей  ќа-
луы. Б±л мєселені ќалай  ше-
шуге  болады,  не істеу керек?
Ертеректе  ол  жаќ  сусыз  ќал-
майтын!.. Н±рќан аќын жырѓа
ќосќан аќ сазаны тулаѓан
сол μзен сулары неге жыл
сайын  суалып  барады?
2006 жылы ауданѓа  ж±мыс-
шы іссапарымен Ќазаќстан
Республикасыныњ экология
министрі Н±рлан Искаков
келді. Аудан басшыларымен
кездесу  барысында  мен  ми-
нистрге біздіњ аудан ‰шін
μзекті  мєселеге  айналып  ке-
ле  жатќан  екі  проблема  ту-
ралы  айтып, ±сыныс  жаса-
дым. Б±л  мєселелер  Торѓай
тμњірегінде т±ратын  т±рѓын-
дардыњ денсаулыѓы ‰шін  μте
ќажет, мањызды  с±раќтар  бо-
латын.

Біріншісі: 80-жылдардыњ
аяќ  кезінде "Сарыторѓай"
елді мекенініњ "Байсаќал-
Сарыбас" аймаѓына  ќ±лаѓан
ресейлік "Протон" зымыраны,
одан  тμгілген  гиптил  улы
с±йыѓыныњ жеті-он жылдар
кμлемінде μњір  т±рѓындары-
ныњ  денсаулыѓына  кері  єсер
етуі. Осыѓан  орай  халыќќа
μтемаќы  тμлеу,  єрі  сол  елді
мекенді  залалсыздандыру
мєселесі.

Екіншісі: "Тобыл-Торѓай"
бассейні болып аталатын
"Торѓай" μзені  бойындаѓы
"Есентай  бμгетін" ќалыпќа
келтіріп, оѓан  ‰лкен  шлюз-
бетонды плотина (бμгет) са-
луды ±сындым. Министрге
айтылѓан ±сыныс-тілектердіњ
аудан єкімдігі тарапынан
ресми т‰рде  толтырылып,
жауапты т±лѓаныњ жеке μз

ќолына берілгенін  білемін.
Содан  бері  он жылдыњ  ќара-
сыны  μтті…

Ендігі мені толѓандыраты-
ны, бірінші: "Протон" мєсе-
лесі. "Екідіњ", "‡рпек" ауылда-
ры мен Аманкелді кентінде
т±ратын, мен  танитын  бірќа-
тар  жора-жолдастарымныњ,
бєрініњ десе  де  болады,  кμз
жанарлары  ауыра  бастаѓан.
Улы  гиптилдіњ  салдары  бо-
луы  єбден  м‰мкін  ѓой?!
Єзірге ешкім ештење білмей-
ді! Бізде ашылмай ж‰рген  єр-
т‰рлі  саладаѓы  ќ±пиялар  аз
ба? Екіншісі: Торѓай  μзенін-
дегі  "Есентай  бμгеті". Неге
Торѓайѓа кейінгі жылдары
тасыѓан су тегіс  бармай  ж‰р?
Себебі оныњ ењ бастысы,  б‰-
кіл елге  белгілі  жаѓдайы –
Есентай бμгетініњ алѓашќы
н±сќа-негізініњ  жан-жаѓынан,
тасыѓан су жыра-жыра,  ‰лкен
ќ±лаќтар  пайда  болѓан.  Сол
тμњіректе  кезінде (70-жылда-
ры) батпаќты ќ±рѓатуѓа  деп
ќазылѓан жіњішке канал бір-
неше жылдардан бері ке-
њейіп, едєуір  арналы  μзенге
айналды. Тасќын  судыњ  ба-
сым  бμлігі сол каналѓа  т‰сіп
кетеді  де,  "Сартал-Ќабырѓа"
бойына  ќ±йып  кетеді. Демек,
б±л  дегеніњіз – жыл  μткен
сайын  Торѓай  μзені  μзініњ
бастапќы арнасымен аѓуды
азайтып келе жатыр деген
т±жырым. Созыла μскен
"Ќ±мμткел", Баяхмет, "Бат-
паќќара" кμктал-тоѓайын жа-
рып  аѓатын жерлерінде  μзен
арнасы мен т‰бі т‰рлі ќал-
дыќ, ќоќыс, шайынды-шμгін-
дімен  μсіп,  ±заќ  жылдардан
бері бітеліп жатќанын да  ањ-
ѓару ќиын  емес.  Екінші се-
бебі  Байѓабыл ауылдыќ  ок-
ругі тμњірегіндегі  белгілі
"Ќызыл арыќ" бμгетініњ бірќа-
тар жылдардан бері жыры-
лып кетіп жатќаны. Б±ндай
су-шаруашылыќ мєселе-
лерін  шешуге  таяу  жылдар-
да Аманкелді ауданыныњ
μзініњ ќауќары жетпейді.

¤йткені, бірінші кезекте т±рѓан
басты  нысана – "Есентай
бμгетін" жай  ѓана бμгеу  емес,
оны  жоѓарыда  айтќанымдай,
‰лкен шлюзді плотинаѓа ай-
налдыру керек. Бμгетке  топы-
раќты басќа жер – алысыраќ-
тан тасып  салу ќажет. Плоти-
наѓа т‰сетін су  ќысымын  азай-
ту ‰шін сол "Есентай бμгеті"
жанындаѓы Ыбырай кμњінен
Момбай кμњіне дейін 3-3,5
шаќырым  канал  ќазылып,
Торѓай μзенініњ арнасы сєл
б±рылып,  ескі  арнаѓа  ќайта
ќосылуы  керек.  Сонда Баях-
мет кμњі, єрі  ќарай  Байѓабыл-
ѓа  дейін  Торѓай  μзені  ерте-
дегі  μз  арнасымен  аѓатын  бо-
лып,  нєтижесінде, Жанкелдин
ауданыныњ аумаѓына тиісін-
ше  су да баратын болады.
Б±л,  єрине,  оњай шаруа емес.
М±ны екі  аудан басшылары
бірігіп, облыс  єкімі  дењгейін-
де, республика ‡кіметі алды-
на мєселе етіп  ќоймаса  бол-
майды. Елі  мен  жерініњ  про-
блемасын тек ќана сол жердіњ
т±рѓылыќты халќы біледі. Пар-
ламент депутаты, елдіњ жана-
шыр, ќ±рметті азаматы Кенже-
ѓали Саѓадиев аѓамыздыњ да
ќарап  ќалмасы  белгілі.

Келесі бір рухани  ±сыныс:
"Ќазаќстан-Ќостанай" теле-
баѓдарламасыныњ ертењгілік
"Тобыл тањы" атауын  "Тобыл-
Торѓай тањы" деп  атаса.  Ел-
басымыздыњ "¦лытау ±лаѓа-
ты" деген рухымызды  кμте-
ретін бастамасына ‰н ќосќан-
дыќ болар еді! ¦лытаудан
бастау  алып  аѓатын  тμрт
μзенніњ  бірі – Торѓай  μзені.
Ал Торѓай  μњірініњ халќы  мен
т±рѓындары сол  μзеннен  μз
нєпаќасын  тауып  отыр. Об-
лыс басшылары Тобыл
μзенін атаѓанда, Торѓай
μзенін де  ќоса  атап, "Тобыл-
Торѓай бассейні"  екенін  ±мыт-
пауѓа  тиіс  деп  есептеймін.

Секен Ж¦МАБЕКОВ,
 зейнеткер, КСРО
ќ±рметті радисі.

   Затобол  кенті.

¦рпаќќа жаќсы тєлім-тєрбие беруде ата-анамен ќатар бала-
баќшаныњ да орны ерекше.

 Ќостанай ауданы, Октябрь селосындаѓы "Шапаѓат" бала-
баќшасы ауыл т±рѓындарыныњ ризашылыѓына бμленіп, бата-
ларын алып ж‰рген орта. Ќандай да ењбек ортасы болмасын
оныњ жетістігі де, кемшілігі де біріншіден ол ортаны басќарып
отырѓан басшысына байланысты болмаќ. Аз уаќыт ішінде
"Шапаѓат" балабаќшасыныњ б±рынѓы жетістіктерін ‰стемелей
т‰сіп, осындай жайќалтып, г‰лдендіре білген басшы Г‰лбати-
ра Бейсенбекќызы Алпысбаеваѓа рахмет, єлі де ењбегініњ
жанып "Баќытты бол шыраѓым" дегеннен басќа не айтарсыњ.
Адал ењбектерініњ, бас бірліктерініњ, ізденістерініњ жемісі екенін
кμрудеміз. Барды шашумен емес, азды ±ќсата білу дегеніміздіњ
нєтижесініњ жетістігі.

Негізінде балабаќша екі салада ќазаќша жєне орысша
бμлімдері ж±мыс істейді. Єр саладаѓы тєрбиеленуші
б‰лдіршіндер μз мєнінде ±ќсатымды т‰рде тєрбиеленуде.
Ќазаќша бμлімінде келешегін кμре білген, Ќазаќстанды Ота-
ным деп тани білген μзге ±лт μкілдерініњ де балалары тєрбие-
ленуде. Орталарына бара ќалсањ "Сєлеметсіз бе?" – деп аман-
дасулары, бір-бірімен ќазаќша сμйлесулері, мерекелік сєттер-
де ќазаќша киініп, ќазаќша μлењ, таќпаќтар айтып т±рѓанда-
рын кμрген ата-аналарыныњ да ризашылыќтары μз алдына
бір тμбе, б±л сєттерін сыртынан кμрген жандардыњ ±лт тату-
лыѓын, адам баласыныњ бас бірліктерініњ, негізгі μмір с‰ру
маќсаттарыныњ бір екендігініњ кμрінісін кμріп, осындай тату-
лыѓымыз ±заѓынан болып, елімізде тыныштыќ бола берсе екен
деп тілегіњ келеді екен.

"Сен де бір кірпіш д‰ниеге, кетігін тап та бар ќалан" де-
мекші, б±л б‰лдіршін балаларымыздыњ да осындай жаќсы ќам-
ќоршылыќтан  бастау алып, ертењгі к‰ндерініњ сєттілікте бо-
луына тілектестікпен, мектеп табалдырыѓына аттандырып жа-
татын тєрбиешілер ќауымына да ењбектері жемісті болып,
жетістігін кμре берсењіздер екен демекпіз. ¤ткен бабалары-
мыз "Балањды бес жасќа дейін бетін ќаќпай еркін μсір, бестен
он беске дейін тек ќана оќыту емес, ењбекке баулып, ќ±лша
ж±мсап μмірдіњ ащы-т±щысын да сезіндіріп μсіру, он бестен
єрі ќарай досыњша аќылдасып ой бμліс" – деген екен. М±ндай
атадан ќалѓан тектілік ќаѓидасын, єр ата-ана бала тєрбиесі
жолында μз сана межесінде ескере білсе, баланыњ ертерек
есейіп етек жиюына септігі болар ма еді, амалсыздан отызѓа
келіп арба итергендер ќатары кемір ме еді, μз кезегінде ата-
ана да тєрбиелі, саналы, парасатты ±рпаѓы алдында, шалыс
баспауѓа тырысќан, ±йыѓан баќытты отбасы болар ма еді.

¤мірзаќ  БЕКОВ.
Ќостанай ауданы.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта.
11.05 Айтуѓа оњай... 11.45 Т.х.
''Достар''. 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Дауа. 13.15 Мєлім де беймєлім
Ќазаќстан. 13.45 Аќсауыт. 14.15
М.ф. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
''Келін''. 17.00 Меніњ Ќазаќстаным.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 Шын ж‰ректен. 18.55 Зањ
жєне біз. 19.35 ''Достар''. 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай. 21.50
Т.х. ''Ќара шањыраќ''. 22.45 ''Келін''.
23.30 Сіз не дейсіз? 0.00 Жањалыќ-
тар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жеті к‰н. 11.00 Сєтті сауда.
11.30 М.ф. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
''Страх в твоем доме''. 14.00 Т.с.
''Второе дыхание''. 15.00 Новости.
15.15 Д.ф. ''Єр ‰йдіњ сыры басќа''.
15.45 Сєтті сауда. 16.15 М.с. 17.00
Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас. 17.45
Бизнес сыры. 18.00 Новости. 18.15
Ду-думан. 19.00 ТВ Бинго. 20.00
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Жањалыќтар. 20.30 Арнайы хабар.
21.00 Новости. 21.30 Т.х. ''Дворец
Абдин''. 22.15 Т.с. ''След''. 23.00
Жекпе-жек. 23.45 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа-аќпа-
рат. 9.30 Волшебный фонарь. 9.55,
11.25, 12.55, 13.45, 15.55, 16.55,
19.25, 21.35 Телемаркет. 10.00 Арќа-
аќпарат. 10.30 Т.с. ''На пути к серд-
цу''. 11.30 Бірінші студия. 12.00 М.с.
''Финес пен Ферб''. 12.30 Вызов.
13.00 Жањалыќтар. 13.30 Новости.
14.00 Т.с. ''Атлантида''. 16.00 ''Тер-
ритория красоты''. 17.00 Магия при-
роды. 17.35 М.ф. 17.50 Жањалыќтар.
18.10 Ќазаќстан-2050. 18.25 Ново-
сти. 18.50 Т.х. ''Достар''. 19.30 Пер-
вая студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Интонация. 21.00 Новости.
21.35 ''На пути к сердцу''. 22.40 Т.с.
''Парыз''. 0.20 Жањалыќтар.

7.00 Єн шашу. 8.00 Kaznet. 8.20
Суперпапа. 9.00 Т.х. ''Ѓашыќ жігіт''.

заманымыздыњ ќаћарманы''.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Патруль''.
11.30 ''Реальные пацаны''. 12.00 КВН
на бис. 12.25 ''Вторая свадьба''.
13.20 М.с. 16.20 Т.х. ''М±рагерлер''.
17.40 Тематик-шоу. 18.30 Ревю.
19.00 ''З±лым ќыз''. 20.30 Ревю. 21.00
''Универ''. 21.50 ''Интерны''. 22.30
''Патруль''. 23.00 ''Реальные паца-
ны''. 23.30 Х.ф. ''Тень якудза''.

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна
online. 8.30 К‰нбастар. 9.00 С но-
вым домом! 10.00 О самом глав-
ном. 11.00 Голодные игры. 12.00
''Ќара г‰л''. 13.00 Ќыздар арасын-
да. 14.00 Айна online. 15.00 ''Га-
далка''. 16.00 ''Брак по завещанию
3: Танцы на углях''. 17.00 Орел и
решка. 18.00 ''Ќара г‰л''. 19.00 Айна
online. 19.30 KZландия. 20.00 7
NEWS. 21.00 Фабрика звезд. 22.50
Бокс. 0.00 Т.с. ''Темное дитя''. 0.45

17 аќпан,17 аќпан,17 аќпан,17 аќпан,17 аќпан,
сейсенбісейсенбісейсенбісейсенбісейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара
шањыраќ''. 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
''Достар''. 12.30 Жањалыќтар. 12.55
Спорт. 13.15 Алањ. 14.05 Сыр с±хбат.
14.35 М.ф. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
''Келін''. 17.00 Жарќын бейне. 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.15
Ас болсын! 19.10 Ќылмыс пен жаза.
19.35 ''Достар''. 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 ''Ќара
шањыраќ''. 22.45 ''Келін''. 23.30 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.00 Жања-
лыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 ''След''.
11.00 Новости. 11.10 Сєтті сауда.
11.45 ''Дворец Абдин''. 12.35 Спорт
без границ. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
''Страх в твоем доме''. 14.00 ''Вто-
рое дыхание''. 15.00 Новости. 15.15
Д.ф. ''Єр ‰йдіњ сыры басќа''. 15.45
Сєтті сауда. 16.15 М.с. 17.00 Жања-
лыќтар. 17.15 Кμзќарас. 17.45 Эко-
номкласс. 18.00 Новости. 18.15 Т.х.
''Махаббатым ж‰регімде''. 19.00
Біздіњ ‰й. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Бюро расследований. 21.00 Ново-
сти. 21.30 ''Дворец Абдин''. 22.15
''След''. 23.00 Арнайы хабар. 0.00
Жањалыќтар.

18 аќпан,18 аќпан,18 аќпан,18 аќпан,18 аќпан,
сєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара
шањыраќ''. 10.50 Айтуѓа оњай. 11.35
''Достар''. 12.30 Жањалыќтар. 12.50
Поэзия єлемі. 13.15 Зањ жєне біз.
13.55 Шарайна. 14.25 М.ф. 15.05
Єйел баќыты. 16.10 ''Келін''. 17.00
''¦лт маќтанышы''. 17.30 Жањалыќ-
тар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10 Ќыл-
мыс пен жаза. 18.40 Мыњ т‰рлі ма-
мандыќ. 19.10 Журналистік зерттеу.
19.35 ''Достар''. 20.30 Жањалыќтар.
21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 ''Ќара
шањыраќ''. 22.45 ''Келін''. 23.30 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.00 Жања-
лыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 ''След''.
11.00 Новости. 11.10 Сєтті сауда.
11.45 ''Дворец Абдин''. 12.35 Спорт
єлемі. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
''Страх в твоем доме''. 14.00 ''Вто-
рое дыхание''. 15.00 Новости. 15.15
''Єр ‰йдіњ сыры басќа''. 15.45 Сєтті

19 аќпан19 аќпан19 аќпан19 аќпан19 аќпан,,,,,
бейсенбібейсенбібейсенбібейсенбібейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара
шањыраќ''. 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
''Достар''. 12.30 Жањалыќтар. 12.50
Агробизнес. 13.45 Жан жылуы. 14.10
Журналистік зерттеу. 14.35 М.х.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 ''Келін''.
17.00 ''¦лт маќтанышы''. 17.30 Жа-
њалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
Адамзат мойындаѓан араѓайын. 19.10
Индустрияландыру: ±лттыќ μндіріс.
19.35 Т.х. ''Єпке''. 20.30 Жањалыќ-
тар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 ''Ќара
шањыраќ''. 22.45 ''Келін''. 23.30 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.00 Жања-

10.00 Жањалыќтар. 10.30 Т.с. ''Фе-
риха''. 11.30 Т.х. ''Ќыз ѓ±мыры''. 13.00
Жањалыќтар. 13.10 ''20:30''. 14.00
Новости. 14.10 Т.с. ''Сделано в
СССР''. 15.15 ''Ѓашыќ жігіт''. 16.40
''20:30''. 17.30 ''Фериха''. 18.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
''20:30''. 21.00 ''Сделано в СССР''.
22.00 ''Фериха''. 23.00 Кеш емес.
23.50 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Девя-
тая территория мира''. 10.05 Песни
любви. 10.35 Ж‰здесу. 11.05 Б‰гінгі
ѓылым. 11.30 Д.ф. ''Ѓылыми ізденіс-
тер''. 12.05 ''М. Фриманмен бірге
уаќыт пен кењістік тылсымына бой-
лау''. 13.05 Онлайн Астана. 14.05
Научная нефантастика. 15.00 Т.х.
''Біздіњ заманымыздыњ ќаћарманы''.
16.00 ''XXI ѓасыр кμшбасшысы''.
17.30 Т±њѓыштар. 18.05 ''М. Фриман-
мен бірге уаќыт пен кењістік тылсы-
мына бойлау''. 19.20 Ученый совет.
20.10 Н±рлы Отау. 20.30 Наше кино.
21.00 Кітапхана. 21.30 Легенды и
мифы Оперного. 22.00 Онлайн Ас-
тана. 22.50 Концерт. 0.00 ''Біздіњ

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Ертегілер. 9.55, 11.25,
12.55, 13.45, 15.55, 16.55, 19.25,
21.35 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 ''На пути к сердцу''. 11.30 Пер-
вая студия. 12.00 ''Финес пен
Ферб''. 12.30 Данышпан ќарѓа. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 14.00
''Атлантида''. 16.00 ''Территория
красоты''. 17.00 Магия природы.
17.35 М.ф. 17.50 Жањалыќтар. 18.10
Даму діњгектері. 18.25 Новости.
18.50 ''Достар''. 19.30 Бірінші сту-
дия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Да-
мафон. 21.00 Новости. 21.35 ''На
пути к сердцу''. 22.40 ''Парыз''. 0.20
Жањалыќтар.

7.00 ''20:30''. 7.30 Жањалыќтар.
8.00 Т.с. ''Кто в доме хозяин?''. 9.00
''Ѓашыќ жігіт''. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 ' 'Фериха''. 11.30 ' 'Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Кеш емес. 14.00 Новости. 14.10
''Сделано в СССР''. 15.15 ''Ѓашыќ
жігіт''. 16.35 Kaznet. 17.00 Такси.
17.30 ' 'Фериха''. 18.30 ' 'Ќыз
ѓ±мыры''. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
''20:30''. 21.00 ''Сделано в СССР''.
22.00 ''Фериха''. 23.00 Сырласу.
23.50 Жањалыќтар.

лыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 ''След''.
11.00 Новости. 11.15 Сєтті сауда.
11.50 ''Дворец Абдин''. 12.40 Эко-
номкласс. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
''Страх в твоем доме''. 14.00 ''Вто-
рое дыхание''. 15.00 Новости. 15.15
''Єр ‰йдіњ сыры басќа''. 15.50 Сєтті
сауда. 16.20 М.с. 17.00 Жањалыќ-
тар. 17.15 Кμзќарас. 17.45 Бизнес
сыры. 18.00 Новости. 18.15 ''Махаб-
батым ж‰регімде''. 19.00 Жекпе-жек.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Энергия
будущего. 21.00 Новости. 21.30 ''Дво-
рец Абдин''. 22.15 ''След''. 23.00

Біздіњ ‰й. 23.45 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Ертегілер. 9.35, 11.25,
12.55, 13.45, 15.55, 16.55, 19.25,
23.15 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 ''Титаник: кровь и сталь''. 11.30
Бірінші студия. 12.00 ''Финес пен
Ферб''. 12.30 Данышпан ќарѓа. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 14.00
''Атлантида''. 16.00 ''Территория кра-
соты''. 17.00 Магия природы. 17.35
М.ф. 17.50 Жањалыќтар. 18.15 Биз-
нес жањалыќтары. 18.30 Новости.
18.50 ''Достар''. 19.30 Первая сту-
дия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Бой-

т±мар. 21.00 Новости. 21.35 ''Тита-
ник: кровь и сталь''. 22.40 ''Парыз''.
0.20 Жањалыќтар.

7.00 ''20:30''. 7.30 Жањалыќтар.
8.00 ''Кто в доме хозяин?''. 8.30
Такси. 9.00 ''Ѓашыќ жігіт''. 10.00 Жа-
њалыќтар. 10.30 ''Фериха''. 11.30
''Ќыз ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар.
13.10 Біз біргеміз. 13.35 Той жыры.
14.00 Новости. 14.10 ''Сделано в
СССР''. 15.15 ''Ѓашыќ жігіт''. 16.35
Kaznet. 17.00 Такси. 17.30 ''Фери-
ха''. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 ''20:30''. 21.00
Т.с. ''Немного не в себе''. 22.00 ''Фе-
риха''. 23.00 Sky-studio. 23.50 Жа-

њалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''По те-
чению реки''. 9.35 TED: Идеи, дос-
тойные распространения. 10.05 Са-
ѓыныш сазы. 10.35 Атакєсіп. 11.00
''Эврика''. 11.30 ''Ѓылыми ізденістер''.
12.05 ''М. Фриманмен бірге уаќыт пен
кењістік тылсымына бойлау''. 13.05
Онлайн Астана. 15.00 ''Біздіњ зама-
нымыздыњ ќаћарманы''. 16.00 ''Ли-
дер XXI века''. 17.30 ''‡кілі домбы-
ра''. 18.05 ''М. Фриманмен бірге
уаќыт пен кењістік тылсымына бой-
лау''. 19.50 Ќылќалам. 20.40 Семь

муз. 21.00 Казахстан в письмах.
21.20 ''Танцующий мир''. 22.00 Он-
лайн Астана. 22.50 ''Н±рѓиса''. 0.00
Т.х. ''Доктор Живаго''.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Патруль''.
11.30 ''Реальные пацаны''. 12.00
КВН на бис. 12.25 ''Вторая свадь-
ба''. 13.20 М.с. 16.20 ''М±рагерлер''.
17.40 Тематик-шоу. 18.30 Ревю.
19.00 ''З±лым ќыз''. 20.30 Ревю.
21.00 ''Универ''. 21.50 ''Интерны''.
22.30 ''Патруль''. 23.00 ''Реальные
пацаны''. 23.30 Х.ф. ''Мерзлая зем-
ля''.

16 аќпан16 аќпан16 аќпан16 аќпан16 аќпан,,,,,
 д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі

сауда. 16.15 М.с. 17.00 Жањалыќ-
тар. 17.15 Кμзќарас. 17.45 100 биз-
нес-историй. 18.00 Новости. 18.15
''Махаббатым ж‰регімде''. 19.00
Біздіњ ‰й. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Д.ф. ''Табиѓат тартуы''. 21.00 Ново-
сти. 21.30 ''Дворец Абдин''. 21.55
Футбол. Казахстан - Молдова. 1.00
Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Ертегілер. 9.55, 11.25,
12.55, 13.45, 15.55, 16.55, 19.25,
21.30 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 ''На пути к сердцу''. 11.30
Бірінші студия. 12.00 ''Финес пен
Ферб''. 12.30 Данышпан ќарѓа. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 14.00
''Атлантида''. 16.00 ''Территория кра-
соты''. 17.00 Магия природы. 17.30
М.ф. 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Реги-
он/10. 18.25 Новости. 18.50 ''Дос-
тар''. 19.30 Первая студия. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Сап т‰зе! 21.00
Новости. 21.35 Т.с. ''Титаник: кровь
и сталь''. 22.40 ''Парыз''. 0.20 Жања-
лыќтар.

7.05 ''20:30''. 7.35 Жањалыќтар.
8.05 ''Кто в доме хозяин?''. 8.30 Так-
си. 9.00 ''Ѓашыќ жігіт''. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.30 ''Фериха''. 11.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Сырласу. 14.00 Новости. 14.10 ''Сде-
лано в СССР''. 15.15 ''Ѓашыќ жігіт''.
16.35 Kaznet. 17.00 Такси. 17.30 ''Фе-
риха''. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 ''20:30''. 21.00
''Сделано в СССР''. 22.00 ''Фериха''.
23.00 ''Каспийский транзит''. 23.30
Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''По те-
чению реки''. 9.40 TED. Идеи, дос-
тойные распространения. 10.05
''Ѓасырлар пернесі''. 10.35 Кітапха-
на. 11.05 Реальная наука. 11.30
''Ѓылыми ізденістер''. 12.05 ''М. Фри-
манмен бірге уаќыт пен кењістік тыл-
сымына бойлау''. 13.05 Онлайн Ас-
тана. 14.05 ¤мір. Театр. Кино. 15.00
''Біздіњ заманымыздыњ ќаћарманы''.
16.30 Таѓдырлы хаттар. 17.00 Идеи,
достойные распространения. 17.30
''Эйнштейн ізімен''. 18.05 ''М. Фри-

манмен бірге уаќыт пен кењістік тыл-
сымына бойлау''. 19.00 TED: Тара-
туѓа т±рарлыќ идеялар. 19.50 Тарих
айнасы: ањыз бен аќиќат. 21.30 Му-
зей звуков. 22.00 Онлайн Астана.
22.50 Концерт. 0.00 ''Біздіњ заманы-
мыздыњ ќаћарманы''.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Патруль''.
11.30 ''Реальные пацаны''. 12.00 КВН
на бис. 12.25 ''Вторая свадьба''.
13.20 М.с. 16.20 ''М±рагерлер''. 17.40
Тематик-шоу. 18.30 Ревю. 19.00
''З±лым ќыз''. 20.30 Ревю. 21.00 ''Уни-
вер''. 21.50 ''Интерны''. 22.30 ''Пат-
руль''. 23.00 ''Реальные пацаны''.
23.30 Х.ф. ''Фар край''.

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 ''Гадалка''. 16.00 ''Брак
по завещанию 3: Танцы на углях''.
17.00 ВООМ! 18.00 ''Ќара г‰л''. 19.00
Айна online. 19.30 KZландия. 20.00

7 NEWS. 21.00 Мои прекрасные.
22.50 Бокс. 0.00 ''Темное дитя''. 0.45
Свидание со звездой.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 9.30 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 10.00 ''Одна
за всех''. 11.00 ''Пляж''. 12.00 Мульт-
сериалы. 15.00 ''Одна за всех''. 16.00
''Городские легенды''. 17.00 ''Послед-
ний из Магикян''. 18.00 ''Анжелика''.
19.00 ''Пляж''. 20.00 Информбюро.
21.00 ''Сен келерсіњ 2''. 23.30 Ал-
дараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 1.00 Х.ф. ''Поезд-беглец''.
3.00 Ќазаќша концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 ''Гос-
пожа горничная''. 14.00 Винтаж. 14.30
Baby ГИД. 15.00 ''Дыши со мной.
Счастье взаймы''. 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 Г.Дєукенованыњ єн
кеші. 19.00 Жањалыќтар. 20.00 РТН.
20.30 Джиперы. 21.00 ''Госпожа гор-
ничная''. 22.00 РТН. 22.30 В ладу с
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7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''По те-
чению реки''. 10.05 Саѓыныш сазы.
10.35 Ќылќалам. 11.00 Легенды и
мифы Оперного. 11.30 ''Ѓылыми ізде-
ністер''. 12.05 ''М. Фриманмен бірге
уаќыт пен кењістік тылсымына бой-
лау''. 13.05 Онлайн Астана. 14.05
Н±рлы Отау. 15.00 ''''Біздіњ заманы-
мыздыњ ќаћарманы''. 16.00 Научная
нефантастика. 16.30 ''Мода Великой
степи''. 17.30 ''‡кілі домбыра''. 18.05
''М. Фриманмен бірге уаќыт пен
кењістік тылсымына бойлау''. 19.30
Б‰гінгі ѓылым. 21.40 Археология.
Бабалар м±расы. 22.00 Онлайн Ас-
тана. 22.50 Балет ''Спящая краса-
вица''. 0.00 ''Біздіњ заманымыздыњ

ќаћарманы''.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Патруль''.
11.30 ''Реальные пацаны''. 12.00 КВН
на бис. 12.25 ''Вторая свадьба''.
13.20 М.с. 16.20 ''М±рагерлер''. 17.40
Тематик-шоу. 18.30 Ревю. 19.00
''З±лым ќыз''. 20.30 Ревю. 21.00 ''Уни-
вер''. 21.50 ''Интерны''. 22.30 ''Пат-
руль''. 23.00 ''Реальные пацаны''.
23.30 Х.ф. ''4:44 последний день на
Земле''.

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00

Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 ''Гадалка''. 16.00 ''Брак
по завещанию 3: Танцы на углях''.
17.00 Икона стиля. 18.00 ''Ќара г‰л''.
19.00 Айна online. 19.30 KZландия.
20.00 7 NEWS. 21.00 Х.ф. ''Следо-
ватель Протасов''. 22.50 Бокс. 0.00
''Темное дитя''. 0.45 ''Следователь
Протасов''.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 9.30 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 10.00 Скетч-
ком ''Одна за всех''. 11.00 ''Пляж''.
12.00 Мультсериалы. 15.00 ''Одна
за всех''. 16.00 ''Городские леген-
ды''. 17.00 ''Последний из Магикян''.
18.00 ''Анжелика''. 19.00 ''Пляж''.
20.00 Информбюро. 21.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 23.30 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф. ''Ок-
ровавленные холмы''. 3.00 Ќазаќша
концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 Т.с.
''Госпожа горничная''. 14.00 Дело №.
14.10 Солнечная кухня. 14.40 Стиль
жизни. 15.00 Т.с. ''Дыши со мной.
Счастье взаймы''. 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 А. Иманбаеваныњ кон-

церті. 19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ќоѓам
жєне єйел. 20.00 РТН. 20.30 Вин-
таж. 21.05 ''Госпожа горничная''.
22.00 РТН. 22.30 Группа здоровья.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панорама
дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 ''Варень-
ка. Испытание любви''. 12.00 ''Ду ќол
шоколад''. 13.00 Жањалыќтар. 13.05
Лучший город.KZ. 13.20 Ашыѓын айт-
ќанда. 14.05 П@утina+. 15.00 112.
15.15 Судебные истории. 16.10 ''Кар-
пов. Сезон второй''. 16.55 Давай
поженимся. 18.00 Жањалыќтар.
18.25 ''С‰йген жар''. 19.25 Жањалыќ-
тар. 19.45 ''Джодха жєне Акбар''.
20.15 Жањалыќтар. 20.35 П@утina.
21.00 Новости. 21.45 ''Ключи от про-
шлого''. 22.45 Пусть говорят. 23.50
Лучший город.KZ. 0.00 ''Однолюбы''.

6.50 ''Япыр-ай''. 7.40 ''Жанќияр
патшайым''. 8.25 ''Алањ болма, жа-
ным!''. 9.35 Оњай олжа. 10.10 ''Вер-
нешься - поговорим''. 12.00 Новости.
12.40 Главная редакция. 13.10 ''Прак-
тика''. 14.10 Не ври мне. 15.05 ''Лес-
ник''. 17.00 ''Махаббат м±њы''. 17.50
''М±здан суыќ, оттан ыстыќ''. 18.50
КТК ќоржынынан. 19.45 Оњай олжа.
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Диагноз. 22.15 ''Вернешься -
поговорим''. 23.55 ''Лесник''.

природой. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10
Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 ''Варень-
ка. Испытание любви''. 12.00 ''Ду ќол
шоколад''. 13.00 Жањалыќтар. 13.05
Лучший город.KZ. 13.20 Ашыѓын айт-
ќанда. 14.05 П@утina+. 15.00 112.
15.15 Судебные истории. 16.10 ''Кар-
пов. Сезон второй''. 16.55 Давай
поженимся. 18.00 Жањалыќтар.
18.25 ''С‰йген жар''. 19.25 Жањалыќ-
тар. 19.45 ''Джодха жєне Акбар''.
20.15 Жањалыќтар. 20.35 П@утina.
21.00 Новости. 21.45 ''Ключи от про-
шлого''. 22.45 Пусть говорят. 23.50
Лучший город.KZ. 0.00 Т.с. ''Слава''.

6.50 ''Япыр-ай''. 7.40 Д.х. ''Кухня
кунг-фу''. 8.25 ''Алањ болма, жаным!''.
9.35 Оњай олжа. 10.10 ''Вернешься
- поговорим''.12.00 Новости. 12.40
Диагноз. 13.10 ''Практика''. 14.10 Не
ври мне. 15.05 ''Лесник''. 17.00 ''Ма-
хаббат м±њы''. 17.50 ''М±здан суыќ,
оттан ыстыќ''. 18.50 КТК ќоржыны-
нан. 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Ново-
сти. 21.40 Черный квадрат. 22.15 Т.с.
''Второй шанс''. 23.55 ''Лесник''.

Орел и решка.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 Т.с. ''Сен
келерсіњ 2''. 9.30 М.ф. ''Братва из
джунглей''. 11.30 Мультсериалы.
15.30 Х.ф. ''Золотой компас''. 17.30
Т.с. ''Последний из Магикян''. 18.30
Т.с. ''Анжелика''. 19.00 Т.с. ''Пляж''.
20.00 Информбюро. 21.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 23.30 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф. ''Пас-
сажир 57''. 3.00 Ќазаќша концерт.

7.00 Разбудильник. 12.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 В поисках истины. 14.00
Неизвестная версия. 15.00 Фести-
валь современной этнической му-
зыки. 16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.
17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Єн
кеш. 19.00 Жањалыќтар. 19.30 За-
гадки прошлого. 20.00 РТН. 20.30
Дело №. 20.50 Торговый дом. 21.10
В ладу с природой. 21.30 ''Малень-
кие путешествия по большому
краю''. 22.00 РТН. 22.30 Baby ГИД.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панорама
дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Х.ф. ''Ва-
ренька. Испытание любви''. 12.00 ''Ду
ќол шоколад''. 13.00 Жањалыќтар.
13.05 Лучший город.KZ. 13.20 Ашы-
ѓын айтќанда. 14.05 П@утina+. 15.00
112. 15.15 Судебные истории. 16.10
Т.с. ''Карпов. Сезон второй''. 16.55
Давай поженимся. 18.00 Жањалыќ-
тар. 18.25 Т.х. ''С‰йген жар''. 19.25
Жањалыќтар. 19.45 Т.х. ''Джодха жєне
Акбар''. 20.15 Жањалыќтар. 20.35
П@утina. 21.00 Новости. 21.45 Т.с.
''Ключи от прошлого''. 22.45 Пусть
говорят. 23.50 Лучший город.KZ. 0.00
Т.с. ''Однолюбы''.

7.00 ''Япыр-ай''. 7.45 ''Алањ болма,
жаным!''. 9.00 Базар жоќ алањы. 10.00
Х.ф. ''Девять признаков измены''. 11.50
Х.ф. ''Большая любовь''. 13.45 Другая
правда. 14.40 Портрет недели. 15.45
Слуги народа. 16.25 Ж±лдызды аќиќат.
17.00 Т.х. ''Махаббат м±њы''. 17.50 Т.х.
''М±здан суыќ, оттан ыстыќ''. 18.50 КТК
ќоржынынан. 19.45 Оњай олжа. 21.00
Новости. 21.40 Главная редакция.
22.15 Т.с. ''Вернешься - поговорим''.
23.55 Т.с. ''Лесник''.

НТК

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТАСТАНА
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7.00 Концерт. 8.40 Агробизнес.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.40
Ас болсын! 11.25 Ќазаќстан дауы-
сы. 13.30 Поэзия єлемі. 14.00 Жай-
дарман. 14.15 Т.х. ''¦стаз''. 16.10
К.ф. ''Махаббат шытырманы''. 17.30
Жањалыќтар. 17.50 К.ф. ''Махаббат
шытырманы''. 19.45 Концерт. 20.30
Жањалыќтар. 21.00 ¦лттыќ шоу.
22.30 Жайдарман. 0.00 Жањалыќтар.
0.30 Дауа. 1.00 Поэзия єлемі. 1.30
Бокс. Г. Головкин - М. Мюррей.

7.00 Концерт. 8.30 М.с. 9.00 Бар-
мысыњ, бауырым? 9.45 Продвопрос.
10.00 Спорт без границ. 10.25 М.ф.
12.10 Х.ф. ''Далеко от дома: при-
ключения желтого пса''. 13.40 Орта-
лыќ хабар. 14.40 Ж±лдызды дода.
16.10 ''Єлемдік ж±лдыздар операсы''.
17.25 Тур де Хабар. 17.55 Бокс. ''Ас-

10

7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара
шањыраќ''. 10.55 Айтуѓа оњай.
11.40 ''Єпке''. 12.30 Жањалыќтар.
12.50 Келбет. 13.20 Кμкпар. 14.00
Индустрияландыру: ±лттыќ μндіріс.
14.25 М.х. 15.05 Єйел баќыты.
16.10 ''Келін''. 17.00 Жан жылуы.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 Меніњ Ќазаќстаным.
18.40 Д.ф. ''Ѓасырлар ‰ні''. 19.10
Иман айнасы. 19.35 ''Єпке''. 20.30
Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай...
21.50 Шын ж‰ректен. 22.45 ''Келін''.
23.30 Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев.
0.00 Жањалыќтар. 0.55 К.ф. ''Адам-
ѓа ілтифат''.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 ''След''.
11.00 Новости. 11.15 Сєтті сауда.
11.50 ''Дворец Абдин''. 12.40 Энер-
гия будущего. 13.00 Жањалыќтар.
13.15 ''Страх в твоем доме''. 14.00
''Второе дыхание''. 15.00 Новости.
15.15 ''Єр ‰йдіњ сыры басќа''. 15.45

тана Арланс'' - ''Кондоры Аргенти-
ны''. 20.00 Бенефис-шоу. 21.00 Жеті
к‰н. 22.00 Х.ф. ''Побег из Шоушен-
ка''. 0.30 К.ф. ''Кμріпкел''.

8.00 Жањалыќтар. 8.30 Ертегілер.
9.00 Новости. 9.35 К.ф. ''Адамѓа ілти-
фат''. 11.35, 11.55, 13.55, 16.30 17.55
18.25, 19.55 Телемаркет. 11.40 Ре-
гион/10. 12.00 Телетриптих ''00.00''.
13.00 Третий тайм. 13.25 Д.с. ''Пау-
ла''. 14.00 Айгμлек. 16.00 М.ф. 17.00
Т.с. ''Клятва отца''. 18.00 ''53:63''.
18.30 Т.с. ''Мушкетеры''. 19.30 Ин-
тонация. 20.00 Алдаспан. 20.30
Ажар. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.30
Х.ф. ''Личные обстоятельства''.

8.00 Єн шашу. 9.05 М.ф. 9.20
Суперпапа. 10.00 К.ф. ''Меніњ де
атым Ќожа''. 11.30 ''Ќыз ѓ±мыры''.
13.00 Т.с. ''Шулер''. 15.05 Х.ф. ''Три

плюс два''. 16.50 Айтыс. 18.05 Той
жыры. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 20.05 Ел
аузында. 20.30 ''20:30''. 21.20 Sky-
studio. 22.10 Концерт. 23.25 Т.х.
''¦мытылмас''.

7.00 ''Солт‰стік Америка''. 8.05
''Шаруаныњ аќылды ќызы'' ертегі. 9.30
Єдебиет єлемі. 10.55 Золотая сере-
дина. 12.00 Ж‰здесу. 13.05 ''Визан-
тия: ‰ш ќала туралы баян''. 14.05
Гала-концерт Берлинской филармо-
нии. 16.00 XXI ѓасыр кμшбасшысы.
17.30 Арнайы жоба. 19.00 Концерт.
20.30 Eхclusive. 21.00 Х.ф. ''Ричард
Штраус и его героини''. 22.00 К.ф.
''Атамекен''. 23.40 Полночный джаз.

8.35 М.х. 9.00 М.ф. ''Девять''.
10.30 М.ф. 12.30 С‰йікті жануарлар.
13.00 К‰лкі базар. 13.25 Алтын тас-
па. 14.30 М.х. 16.10 Х.ф. ''Зубная

фея''. 18.00 К‰лкі базар. 18.25 Те-
матик-шоу. 19.25 Караоке-киллер.
20.30 Х.ф. ''Медальон''. 22.20 Х.ф.
''Коммандос''.

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 М.с.
9.30 Орел и решка. 10.30 Я шопого-
лик. 11.30 Свекровь и невестка. 12.00
К.ф. ''Егіздер''. 14.00 Айна online.
15.00 Х.ф. ''Вечерняя сказка''. 17.00
Человек-невидимка. 18.00 ''Аян. Дала
ањыздары''. 19.30 Айна online. 20.00
Х.ф. ''Пророк''. 22.00 Другими слова-
ми. 22.40 Бокс. 0.00 ''Темное дитя''.

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 ''Ризамын''. 8.00
Мультсериалы. 9.00 Єзіл студио.
11.30 ''Дом рецептов''. 12.00 ''Налег-
ке''. 12.30 ''Ж±лдызды шањыраќ''.
13.00 Алдараспан, Шаншар, Ныса-
на к‰нделігі. 15.00 М.ф. ''Смывай-
ся''. 17.00 Х.ф. ''Приключения Плу-
то Нэша''. 19.00 Х.ф. ''Возвращение
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7.00 Концерт. 9.00 Айгμлек. 10.30
М.ф. 11.20 Аќсауыт. 11.55 Шарай-
на. 12.25 Сыр-с±хбат. 12.55 ¦лттыќ
шоу. 14.15 ''¦стаз''. 16.10 Баламен
бетпе-бет. 16.25 М.ф. 16.45 Б.
Єшірбаевтыњ шыѓармашылыќ кеші.
18.25 Єзіл єлемі. 20.00 Апта. 21.00
Ќазаќстан дауысы. 23.30 Алањ.
23.20 Кμкпар. 0.00 К.ф. ''Шаолинь
футболы''.

7.00 Концерт. 8.30 М.с. 9.00 Жеті
к‰н. 10.00 Тур де Хабар. 10.30 Спорт
єлемі. 11.00 М.ф. 13.00 Т.с. ''Синд-
бад''. 13.50 Бенефис-шоу. 15.00 К.ф.
''Ѓашыќтыќ дерті''. 17.20 Кеше ѓана.
18.20 Концерт. 20.00 Ду-думан. 21.00
Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. ''Боец''. 0.00

К.ф. ''Жањбырдыњ т‰сі''.

8.00 М.ф. ''Ер Тарѓын''. 9.15,
11.55, 13.55, 16.25, 16.55, 19.25,
21.35 Телемаркет. 9.20 К.ф. ''Сиќыр-
лы демеуші''. 11.40 Даму діњгектері.
12.00 Высота воли. 12.30 Х.ф.
''Дыня''. 14.00 Айгμлек. 16.30 Д.ф.
''Паула''. 17.00 ''Клятва отца''. 18.00
М.ф. ''Забытые игрушки''. 18.30 ''Муш-
кетеры''. 19.30 Волшебный фонарь.
20.00 Біздіњ елдіњ жігіттері. 20.30 Вы-
зов. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.40 ''Лич-
ные обстоятельства''.

8.00 Єн шашу. 8.35 Х.ф. ''Три
плюс два''. 10.15 Концерт. 11.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 ''Шулер''. 15.00 Х.ф.
''Подкидыш''. 17.05 Єзілстан. 17.20
Сырласу. 18.10 Бай бол. 18.30 ''Ќыз

ѓ±мыры''. 20.05 Той жыры. 20.30
''20:30''. 21.20 Репортер представ-
ляет. 21.40 Х.ф. ''Лок''. 23.20 ''¦мы-
тылмас''.

7.00 ''Солт‰стік Америка''. 8.05
''Су перісі'' ертегі. 10.05 Школа ко-
чевников. 11.30 Саѓыныш сазы.
12.00 Полночный джаз. 13.05 ''Ви-
зантия: ‰ш ќала туралы баян''. 14.05
Ученый совет. 15.35 ''Бір сєт''. 16.00
Лидер XXI века. 17.05 Концерт. 18.35
История одного шедевра. 19.05 Х.ф.
''Поцелуй''. 21.40 ''К‰н''. 23.35 К.ф.
''Хареба мен Гоги''.

9.00 М.с. ''Лебединая труба''.
11.25 М.с. ''Маша и Медведь''. 13.00
Х.ф. ''Просто друзья''. 15.00 С‰йікті

жануарлар. 15.50 Тематик-шоу. 16.45
Ењ к‰лкілі єртістер. 17.45 Комикadze.
18.10 Х.ф. ''Медальон''. 20.00 Битва
экстрасенсов. 21.20 Караоке-киллер.
22.45 Жасырын камера. 23.10 Тема-
тик-шоу. 0.00 Х.ф. ''Хостел 3''.

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 М.с.
9.20 Дерзкие проекты. 10.10 Как мы
изобрели мир. 11.00 СвиДЕТИли.
11.30 KZландия. 12.00 К.ф. ''Давид''.
15.00 Х.ф. ''Лера''. 17.00 ВООМ!
18.00 Х.ф. ''Война Чарли Уилсона''.
20.00 Нысана. 20.30 Кім білген. 21.00
Один в один-2. 0.00 ''Темное дитя''.

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 ''Ризамын''. 8.00
Мультсериалы. 8.30 М.ф. ''Смывай-
ся''. 10.30 Єзіл студио. 11.30 ''Дом

рецептов''. 12.00 ''Сєт сапар''. 12.30
''Ж±лдызды шањыраќ''. 13.00 Ќазаќ-
ша концерт. 15.30 М.ф.''Унесенные
призраками''. 18.00 Х.ф. ''Мрачные
тени''. 20.30 Фильм-концерт. 00.00
Х.ф. ''Расплата''. 2.30 ''К‰лейік''. 4.00
Ќазаќша концерт.

7.00 М.ф. 9.00 Торговый дом. 9.30
М.с. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 Джиперы. 11.30 Сол-
нечная кухня. 12.00 ПроАгро. 12.30
РТН Подробности. 13.20 Винтаж.
14.00 Хит-парад. 15.00 Ќоѓам жєне
єйел. 15.30 Концерт. 17.00 ''Дыши со
мной. Счастье взаймы''. 21.00 Неиз-
вестная версия. 22.00 По диким ме-
стам. 23.00 Моя правда. 0.00 Магия
кухни.

6.00 Жањалыќтар. 6.20 Тiлшi
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Сєтті сауда. 16.15 ¦лт саулыѓы.
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Бармы-
сыњ, бауырым? 18.00 Новости.
18.15 Т.х. ''С±рбойдаќ''. 19.00 Ор-
талыќ хабар. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Одна судьба. 21.00 Ново-
сти. 21.30 Х.ф. ''12 лет рабства''.
23.45 К.ф. ''Ж‰йрік сезім''. 1.20 Жа-
њалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Ертегілер. 9.55, 11.25,
13.45, 15.55, 16.55, 17.20, 20.55,
22.55 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 ''Титаник: кровь и сталь''. 11.30
Бірінші студия. 12.00 ''Финес пен
Ферб''. 12.30 Данышпан ќарѓа. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 14.00
''Атлантида''. 16.00 ''Территория кра-
соты''. 17.00 Магия природы. 17.35
М.ф. 17.50 Жањалыќтар. 18.15 Ал-
даспан. 18.25 Новости. 18.50 ''Дос-
тар''. 19.30 Первая студия. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Ќазаќстан-2050.
21.00 Новости. 21.35 ''Титаник: кровь
и сталь''. 23.00 Телетриптих ''00.00''.
0.00 Жањалыќтар.

7.00 ''20:30''. 7.30 Жањалыќтар.
8.00 ''Кто в доме хозяин?''. 8.30 Так-
си. 9.00 ''Ѓашыќ жігіт''. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.30 ''Фериха''. 11.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Sky-studio. 14.00 Новости. 14.10 ''Не-
много не в себе''. 15.15 ''Ѓашыќ жігіт''.
16.35 Kaznet. 17.00 Такси. 17.30 ''Фе-
риха''. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 ''20:30''. 21.00
''Немного не в себе''. 22.00 ''Фери-
ха''. 23.00 Ел аузында. 23.25 Жања-
лыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''По тече-
нию реки''. 9.35 TED: Идеи, достой-
ные распространения. 10.05 Ѓасыр-
лар пернесі. 10.35 ''Эйнштейн ізімен''.
11.30 ''Ѓылыми ізденістер''. 12.00 ''М.
Фриманмен бірге уаќыт пен кењістік
тылсымына бойлау''. 13.05 Онлайн
Астана. 15.00 ''Доктор Живаго''. 16.00
Под куполом. 17.30 Мен фотограф-
пын. 18.05 ''М. Фриманмен бірге уаќыт
пен кењістік тылсымына бойлау''.
19.50 Тарих айнасы: ањыз бен аќиќат.

21.40 Литературный клуб. 22.00 Он-
лайн Астана. 22.50 ''Біржан - Сара''
операсы. 0.00 ''Доктор Живаго''.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Патруль''.
11.30 ''Реальные пацаны''. 12.00 КВН
на бис. 12.25 ''Вторая свадьба''.
13.20 М.с. 16.20 ''М±рагерлер''. 17.40
Тематик-шоу. 18.30 Ревю. 19.00
''З±лым ќыз''. 20.30 Ревю. 21.00 Х.ф.
''Зубная фея''. 22.50 Х.ф. ''Хроники
мутантов''. 0.45 Комеди Клаб.

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 Свидание со звездой.
16.00 Икона стиля. 17.00 Измайлов-
ский парк. 18.00 Концерт. 19.30
KZландия. 20.00 7 NEWS. 21.00
Здравствуйте, я ваша пятница!
22.50 Бокс. 0.00 ''Темное дитя''. 0.45
Х.ф. ''Ярмарка тщеславия''.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 9.30 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 10.00 ''Одна
за всех''. 11.00 ''Пляж''. 12.00 Мульт-
сериалы. 15.00 ''Одна за всех''. 16.00
''Городские легенды''. 17.00 ''Послед-
ний из Магикян''. 18.00 ''Анжелика''.
19.00 ''Пляж''. 20.00 Информбюро.
21.00 ''Сен келерсіњ 2''. 23.30 Ал-
дараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 1.00 Х.ф. ''Кровавый ал-
маз''. 3.00 Ќазаќша концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 ''Гос-
пожа горничная''. 14.00 В ладу с
природой. 14.25 Торговый дом. 14.45
Киноклуб. 15.00 ''Дыши со мной.
Счастье взаймы''. 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 Ж. Арыстанова. 19.00
Жањалыќтар. 19.30 Загадки прошло-
го. 20.00 РТН. 20.30 Группа здоро-
вья. 21.00 ''Госпожа горничная''.
22.00 РТН. 22.30 Солнечная кухня.

НТК

героя''. 21.00 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 22.00 Шоу ''Битва
экстрасенсов. Война континентов''.
00.00 Х.ф. ''Солдат''. 2.00 ''К‰лейік''.
3.00 Ќазаќша концерт.

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 М.с. 10.20 Неизведанный
Казахстан. 10.50 Группа здоровья.
11.10 В поисках истины. 12.00
МАDLapys. 12.30 Д.ф. ''Неизвестная
версия''. 14.00 Єн кеш. 16.00 ПроАг-
ро. 16.30 Ќоѓам жєне єйел. 17.00
Джиперы. 17.30 Ж±лдыз-топ. 18.30
''Ќазаќстан байтаќ μлке''. 19.30 Baby
ГИД. 20.00 РТН Подробности. 20.50
Винтаж. 21.30 Солнечная кухня.
22.00 ''Маленькие путешествия по
большому краю''. 22.30 З. Кμпбосын-
±лыныњ єн кеші. 0.00 Панорама не-
дели.

6.00 К.ф. ''Уж кто бы говорил''.
7.30 Ќылмыстыќ іс №. 8.00 Тањѓы
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23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.05 ''Ду ќол шоколад''.
13.00 Жањалыќтар. 13.05 Ж±ма
уаѓызы. 13.20 Ашыѓын айтќанда. 14.05
П@утina+. 15.00 112. 15.15 ''Карпов.
Сезон второй''. 16.05 Т.с. ''ППС''.
16.50 Жди меня. 18.00 Жањалыќтар.
18.25 ''С‰йген жар''. 19.25 Жањалыќ-
тар. 19.45 ''Джодха жєне Акбар''. 20.15
Жањалыќтар. 20.35 П@утina. 21.00
Новости. 21.45 Поле чудес. 22.55 Три
аккорда. 1.05 Человек и закон.

06.45 ''Япыр-ай''. 7.35 ''Алањ бол-
ма, жаным!''. 8.40 КТК ќоржынынан.
10.00 ''Второй шанс''.12.00 Новости.
12.40 Наша правда. 13.30 ''Когда цве-
тет сирень''. 14.25 Не ври мне. 15.25
''Лесник''. 16.25 ''Махаббат м±њы''.
17.15 ''Карадайы''. 19.45 Ж±лдызды
аќиќаты. 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Наша правда. 22.35
Х.ф. ''Любовь по расписанию''. 0.25
''Смотреть всем!''.

пошта. 8.30 П@утina. 8.50 Жањалыќ-
тар. 9.00 Новости. 9.10 Смак. 9.45
Х.ф. ''Родная кровиночка''. 11.35
Фабрика грез. 12.05 ''Ду ќол шоко-
лад''. 12.55 Т.х. ''Аристократы''. 13.35
Караоке такси. 14.05 П@утina+. 15.00
Кто хочет стать миллионером? 16.05
Т.с. ''Когда его совсем не ждешь''.
20.00 Лучший город.KZ. 21.00 Ново-
сти. 21.30 Жањалыќтар. 21.50 Тiлшi
т‰йiнi. 22.15 Жањалыќтар. 22.35 Кешкi
кездесу. 23.55 Т.с. ''Следственный
комитет. ''Команда''.

7.25 Х.ф. ''Виртуальный роман''.
8.50 Ж‰рекжарды. 09.30 Шаншар.
10.10 Юрмала-2013. 12.00 Новости.
12.40 Наша правда. 13.35 Звездная
жизнь. 14.35 Выходной со звездой.
15.05 Ж±лдызды аќиќат. 15.40 ''Алањ
болма, жаным!''. 18.00 Ревизорро.
19.00 Унеси, что сможешь. 19.35 ''Ка-
радайы''. 21.00 Другая правда. 22.00
Очная ставка. 23.00 ''Беременна в
16''. 23.50 Той BestStar.

т‰йiнi. 6.45 Жањалыќтар. 7.00 Т.х.
''Игры разума''. 8.35 Жањалыќтар.
8.45 Воскресные беседы. 9.00 Ново-
сти. 9.10 Здоровье. 10.10 ''Казлото''.
10.50 Идеальный ремонт. 11.55 ''Ду
ќол шоколад''. 12.45 ''Аристократы''.
13.20 Караоке такси. 13.50 Кешкi кез-
десу. 15.00 Добрый вечер, Казахстан!
16.10 Лучший город.KZ. 17.10 Т.с.
''Вдовец''. 21.00 Аналитика. 22.00
П@утina+. 23.00 Точь-в-точь.

7.30 М.с. 9.25 Звездная жизнь.
10.20 Х.ф. ''Повезет в любви''. 14.15
''Алањ болма, жаным!''. 16.40 Той
BestStar. 18.00 ''Беременна в 16''.
19.00 Унеси, что сможешь. 19.35
''Карадайы''. 21.00 Портрет неде-
ли. 22.00 Слуги народа. 22.45 Ба-
зар жоќ алањы. 23.40 Х.ф. ''Домо-
правитель''.

7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 ''Гадалка''. 16.00 ''Брак
по завещанию 3: Танцы на углях''.
17.00 СвиДЕТИли. 17.30 Свекровь и
невестка. 18.00 ''Ќара г‰л''. 19.00
Айна online. 19.30 KZландия. 20.00
7 NEWS. 21.00 Человек-невидимка.

22.50 Бокс. 0.00 ''Темное дитя''. 0.45
Человек-невидимка.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 9.30 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 10.00 ''Одна за
всех''. 11.00 ''Пляж''. 12.00 Мультсе-
риалы. 15.00 ''Одна за всех''. 16.00
''Городские легенды''. 17.00 ''После-
дний из Магикян''. 18.00 ''Анжелика''.
19.00 ''Пляж''. 20.00 Информбюро.

21.00 ''Сен келерсіњ 2''. 23.30 Ал-
дараспан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
1.00 Х.ф. ''Одиночка''. 3.00 Ќазаќша
концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 ''Гос-
пожа горничная''. 14.00 Группа здо-
ровья. 14.25 Ќылмыстыќ іс №. 14.35
Джиперы. 15.00 ''Дыши со мной. Сча-

стье взаймы''. 16.00 Жањалыќтар.
16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат.
17.30 Б. Исаевтыњ єн кеші. 19.00
Жањалыќтар. 19.30 ''Ќазаќстан бай-
таќ μлке''. 20.00 РТН. 20.30 ПроАгро.
21.00 ''Госпожа горничная''. 22.00
РТН. 22.30 Маленькие путешествия
по большому краю. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 ''Варень-
ка. Испытание любви''. 12.00 ''Ду

ќол шоколад''. 13.00 Жањалыќтар.
13.05 Лучший город.KZ. 13.20 Ашы-
ѓын айтќанда. 14.05 П@утina+.
15.00 112. 15.15 Судебные истории.
16.10 ''Карпов. Сезон второй''. 16.55
Давай поженимся. 18.00 Жањалыќ-
тар. 18.25 ''С‰йген жар''. 19.25 Жа-
њалыќтар. 19.45 ''Джодха жєне Ак-
бар''. 20.15 Жањалыќтар. 20.35
П@утina. 21.00 Новости. 21.45
''Ключи от прошлого''. 22.45 Пусть
говорят. 23.50 Лучший город.KZ.
0.00 ''Слава''.

6.45 ''Япыр-ай''. 7.35 ''Алањ бол-
ма, жаным!''. 8.40 КТК ќоржынынан.
10.20 ''Второй шанс''. 12.00 Новости.
12.40 Черный квадрат. 13.10 Т.с. ''Ког-
да цветет сирень''. 14.10 Не ври мне.
15.05 ''Лесник''. 17.00 ''Махаббат
м±њы''. 17.50 ''М±здан суыќ, оттан
ыстыќ''. 18.50 КТК ќоржынынан. 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.40
Наша правда. 22.40 ''Второй шанс''.
0.35 ''Лесник''.
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Жолда саќтыќ керек
Ќостанайлыќ полицейлер жолдарда

ќалыптасќан жаѓдайѓа байланысты
ж‰ргізушілерге ескерту жасайды. Жыл басынан
бері облыста 39 жол-кμлік апаты болып, 49
адам єрт‰рлі дене жараќатын алѓан жєне 8
адам опат болѓан.

ОІІД єкімшілік полиция басќармасыныњ бастыѓы по-
лиция полковнигі Ердєулет Махм±тов соњѓы уаќытта
тіркелген жол-кμлік апаттарыныњ басты себептері жыл-
дамдыќты шамадан тыс асыру, алдындаѓы кμлікті ба-
сып озу жєне б±рылу ережесін б±зу, кμлікті мас к‰йінде
ж‰ргізу екенін атап μтті. "Біз ж‰ргізушілерден жолда ж‰ру
ережесін саќтауды, жол ж‰рісіне ќатысушылардыњ

μміріне ќауіп тμндірмеуді с±раймыз", – дейді Е.Махм±-
тов.

Єсіресе ќысќы жолда, кμктайѓаќта абай болѓан жμн.
8 аќпан к‰ні Ќостанай-Єулиекμл-С±рѓан жолында  ауа-
райыныњ ќолайсыздыѓы апатќа себеп болды. Ж‰ргізуші,
Ќырѓызстан азаматы, рульге ие бола алмай ќалып, ќоз-
ѓалыстыњ ќарсы бетіне шыѓып кетті. Апаттыњ салдары-
нан 4 адам ќаза тапты, бір адам ауыр халде ауруханаѓа
жеткізілді.

Телефон алаяѓынан
абай бол!

4 аќпан к‰ні полицияѓа Затобол кентініњ 35 жас-
таѓы т±рѓыны арызданды. Оныњ ±ялы телефонына

"Ќ±ттыќтаймыз, сіз ‰й кинотеатрын ±тып алдыњыз.
¦тысыњызды алу ‰шін мына нμмірге хабарласыњыз..."
деген хабарлама келіпті. Ер адам кμрсетілген нμмірге
телефон шалса, оѓан жауап берген бейтаныс біреу
±тысымен ќ±ттыќтап, 5 мыњ тењге аудару ќажеттігін
айтќан. Затоболдыќ жігіт аќшаны аударып, ±тысын
аламын деп кμп к‰ткен. Алданѓанын білгесін амалсыз
полицияѓа келіпті.

Осы факті бойынша тексеріс ж‰ргізіліп, к‰дікті
іздестіріліп жатыр. Соњѓы кезде алаяќтыќ оќиѓалары
жиілеп кеткендіктен, полицейлер бейтаныс адамдарѓа
ќ±жаттарды беруден аулаќ болу, єрт‰рлі сылтаулар-
мен аќша аударуды талап ететін телефон алаяќтары-
нан абай болу керектігін ескертеді.

ОІІД баспасμз ќызметініњ
материалдары бойынша  дайындаѓан

М.ЌАБДРАХМЕТОВА.

 ПОЛИЦИЯ ЕСКЕРТЕДІ



«Қостанай таңының» танымдық-тағылымдық, көңілашар қосымшасы

Қымбат 
 ДОСЖАНОВА

Адамның өзіне ұнайтын, жаны қалаған 
сүйікті ісі болады. Сол арқылы әркім өзінің 
қажеттілігін өтейді. Сүйікті іспен қалаған сәтте 
айналысу демалыстың бір түрі. Ал табыс көзі 
ретінде бағаласа кәсіпке жатады. Ең басты-
сы сол істен пайда түсірудің жолын тапсаңыз 
болғаны. 

Алтынсарин ауданының тұрғыны Дәркей 
Мұхамбетхан қолөнерді жастайынан меңгер-
ген. Бұрындары ісмерлікпен бос уақытында 

айналысатын. Ал қазір қолөнердің арқасында 
күн көріп отыр. Қыз жасауы және тұрмысқа 
қажетті төсек-жабдықтардың алуан түрін жа-
сайды.

«Тәуекел түбі желқайық, өтесің де шыға-
сың» деген бар емес пе. Кейіпкеріміз осынау 
қағиданы ұстанып, үлкен істі бастағалы қа-
шан. Былтырғы жылдың мамыр айында 
«Жұмыспен қамту – 2020» бағдарламасы 
арқылы мемлекеттік грантқа қол жеткізді. 
Берілген қаржыға тігін машинасы мен қажет-
ті құрал-жабдықтарды сатып алды. Үйінің бір 
бөлмесін жұмыс істеуге ыңғайлы етіп жасақта-

ды. Бүгіндері тапсырыс қабылдап, тұрғындар-
дың қажеттілігін өтеуде. Этностильдегі жаб-
дықтарға сұраныс баршылық екен. Үшінші 
топтағы мүгедек осылайша өзін-өзі жұмыспен 
қамтып отыр.

– Қолөнерді бала күнімнен көріп, біліп 
өстім. Үлкендерден үйренгенім бір кәде-
ге асып жатқанына қуаныштымын. Ауыл-
дықтардың тапсырысы бойынша жұмыс істеп 
жатырмын. Үлгермей қалған сәттері келінім 
қолғабыс етеді, – деді қолөнер шебері Дәркей 
Мұхамбетхан.

Алтынсарин ауданы.

Кәдеге асқан кәсіп

Сағыныш... бұл сағыныш басқасынан 
өзгеше... бұл сағыныш туған жерге, яғни 
Аманкелдіме деген сағыныш. Туған жер – 
адам өмірінде киелі орын алады.   Нақты 
осы жер оны елімен, өткенмен және бо-
лашақпен байланыстырады. Міне, сон-
дықтан да тіпті балалық  шақтан бастап-ақ 
адамда Отанға деген махаббат сезімі оя-
нады. Әрбіріміз үшін Отан ошақ басынан 
басталады: туған жер, туған көше, туған 
қала немесе туған ауыл. Менің  Отаным 
кішкентай болса да, мен үшін аса қымбат 
жер Аманкелді ауылынан басталады. Дәл 
осы жерде менің көңілді де шаттықты, 
уайымсыз  балалық шағым өтті. Үйдің 
маңындағы аулада ойнағаным және мек-

тепке барған  көше әлі есімде. Сол кезде 
маған өте ұзын болып көрінетін. Ауыл-
да көлік сирек  жүретін, бірақ серуендеп 
жүретін адамдар көп болатын.

Иә, туған жер ұзаққа қиып жібер-
мейтін. Мен әрқашан өзім бармасам да, 
оймен қиялдап туған көшені, есіктің ал-
дындағы ойнап жүрген балалар, «қызым 
үйге кір...» деген анамның сөздерін еске 
түсіремін. Жүректің әлсіз дүрсілі сезіледі. 
Сол кезде достарымызбен қыдырған 
көше, алтын ұя мектебім, аяулы ұстаз-
дарым, тіпті жақынымыздай болып кет-
кен көршілерім еріксіз еске түседі. Қазір 
бойжеттім, бірақ та өмір бойы мен үшін 
балалық шақтағы туған аула мен көше – 

менің кішкентай Отаным. Сонымен бірге 
мен елімнің  бір бөлшегімін, оның бүгіні 
мен  болашағымын. Өзімнің туған жеріме 
деген сағынышымды жүректен шыққан 
шағын өлеңіммен жеткізсем деймін:

Таң шапағың аймалайды жүзімді,
Сағындым қысың мен жазың, күзіңді.
Жүрегіме мәңгі салған ізіңді,
Елестетіп бір тамшы жас үзілді.
Қойнауында қазына, құт-береке
Сенде өткізген әрбір күн бұл мереке.
Айналайын дархан далам, кең  далам
Бір қызыңды мақтан тұтар мен балаң.

Әсел ТӨЛЕУОВА.

л іші - өнер кенішіЕ

Сағындым сені туған жер!

Бүгінгі санда
Жұмыс  

ықыласқа 
үйіріледі

12-бет

Финалға 
жетпегеніме 
өкінбеймін

13-бет

Жарасымды  
киіну этикасы

14-бет

Біздің Дарья

17-бет
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Байқауға қатысып, бақ сынай-
мын деген бұрымды арулар 54-28-42 

нөміріне хабарласыңыздар.

«Ақмаңдайлым» қыз-келіншектерге арналған 
бетінде жарияланған «Бұрымды арулар» байқау-
ының келесі үміткері – ҚАЛДЫБЕК Ақбота Бо-
латбекқызы. Қостанай мемлекеттік университеті 
гуманитарлық-әлеуметтік факультетінің журна-
листика мамандығының 3 курс студенті. 

– Мен шашымды бес жасымнан бері өсіріп 
келемін. Әрине, осы жасыма дейін бірнеше рет 
ұзындығын қидым да. Бірақ соңғы кездері шашы-
ма ерекше күтіммен қарайтын болдым. 
Түрлі шаш күтіміне арналған маскаларды 
қолданып, жылына екі рет ұшын тегістеп 
тұрамын. Өзіме шашымды қос бұрым етіп 
өрген ұнайды. Себебі ұзын әрі қос бұрым 
етіп өрілген шаш кез келген қыз бала-
ның көркі, сәні деп ойлаймын, – дейді 
үміткеріміз Ақбота. 

Краншы келіншек Сә-
бираның  жас болса да 
өмірден түйген бір қағида-
сы бар. Ол алға талпыну, 
еңбек  ету.  «Төккен терің 
болмаса, еліңе өкпелеме»  
деген өмір шындығын бойы
на тұмар етіп таққан   жас  
өз  жұмысына  дән риза. 
Таң атқаннан күн батысы-
на дейін басынан каскасы, 
көзінен көзілдірігі, қолынан 
қолғабы түспейтін  оған за-
мандастары бір жағынан 
қызыға, екінші жағынан 
таңдана  қарайды.

Отбасында бес баланың 
ортаншысы  болып  дүние-
ге келген  Сәбира  Есболова  
қаршадайынан қарапайым 
еңбек иелерін көріп  өсті. 
Әкесі Төрехан  слесарь бо-
лып зейнетке шықса, анасы 
Қалдыгүл балабақшада тәр-
биеші  болды.  Соның әсері 
болар, 11сынып бітірген-
де сыныптастары жоғары 
оқу орнына кетіп жатқан-
да  училищедегі   есепші 
мамандығын таңдады. 2005 
жылы  Сабыр атты  азамат-
пен тұрмыс құрды. Дәл осы 
жылы Өзбекстаннан  қоныс 
аударды.  Махаббаттың  
куәсіндей 3 бала дүниеге 
келді.  Балаларының ара-
сы жиі  болғандықтан үйде 
ұзағырақ отырып қалды. 
Медет атты тұңғышы баста-
уыш сыныпқа аяқ басқанда 
жұмыс іздей бастады. Ең-
бексіз қарап отыру Сәбира-
ның бойына жат. Қазір оған  
жылы орындықта отыратын 
есепші мамандығын кім 
бере қояды? Осылай әрі
сәрі жүргенде «Жұмыспен 
қамтудың жол картасы – 
2020» бағдарламасы тура-

лы естіді. 2012 жылы №5  
кәсіптік училищеге кран-
шы мамандығын  игеруге  
жазылды.  Ол алты айлық  
курстан көп нәрсе үйрен-
ді. Әрине,  әйел адамға  ер 
адамға тиесілі жұмыстың 
ауыр тиері сөзсіз. Дегенмен  
тартынбады,  бар  ықыла-
сымен талаптанды.   Ақыры 
алып машинаны  меңгерді. 
Бүгін өзіне жұмыс болса, 
ертеңгі  күні бүкіл өміріне 
азық екенін жақсы сезін-
ді. 2013  жылы  «Нұр Отан-
ның»  қолдауымен   металл 
құю цехына краншы болып 
орналасты.  Қазіргі уақыт-
та ол мамандығы бойынша  
адал еңбегінің жемісін та-
тып жүр.

– Қызкеліншектер  то-
сырқай  қарайтын маман-
дығым арқылы нәпақамды  
тауып отырмын. Әкем:  «Ең-
бекпен тапқан   ас – арыс
танның аузындағы асты 
тартып  алғанмен бірдей» 
деп отыратын. Жас кезім-
де ол сөздің мәнісін түсін-
бедім. Осы күні ойлап қара-
сам,  еңбекқорды батырға 

теңеген екен.  Жалқау адам 
оны алуға да ниеттенбейді. 
"Қолы қимылдағанның аузы 
да қимылдайды" деген атам 
қазақ.  Бағдарламаның 
арқасында жаңа  мамандық 
игеріп алдым. Таңертең ерте 
барғасын кранды қабылдап 
аламын. Қауіпсіздік шара-
ларын тағы да бір шолып 
өтемін. Көлігімді әбден тек-
серіп болып, журналға қа-
былдадым деп қол қоямын. 
Киімімді ауыстырып, каска, 
қолғап т.б  киімдерімді кие
мін. 5 тоннадан 10 тоннаға  
дейінгі ауыр металлдарды  
жоғары көтеріп, қажетті 
жеріне  жеткіземін. Жұ-
мыс қауіпті сондықтан аса 
мұқият болуға тырысамын.  
89 сағаттық жұмысымда 
уақыттың  қалай өткенін 
де сезбей қаламын. Үйіме 
шаршамай жетемін. Келесі 
күнді асыға күтемін – дейді 
Сәбира мақтанышпен жы-
миып.

Иә, әріптестері  Сәбира-
ның елгезектігі мен қатар 
мамандығына  деген ынта-
сына сүйсінеді.

– Ол әрдайым жұмысын  
құлшынып істейді. Онысы 
кранға жеңіл мінгеніненақ 
байқалады.  Ауыр екен  
деп жұмыстан қашпайды. 
Ұқыптылықпен атқарады.  
Расында да, әйел адам көп 
істей бермейтін жұмыс қой. 
Әйтпесе осындай маман-
дық иесіне  жұмыс та оңай 
табылады. Оны істеп кету  
жұмысын жақсы көру ке-
рек.  Сол ықылас Сәбирада 
жеткілікті – дейді әріптесі 
Алмат.

Роза ЖАРҚЫНБЕКОВА.

Байқау

Қыздың көркі 
бұрымында!

жұмыс ықыласқа үйіріледі

Ақмаңдайлым
ҚЫЗ-КЕЛІНШЕКТЕРГЕ АРНАЛҒАН БЕТ

Қыздар!
1. Пәк болыңдар!
    Пәк болу үшін сақ болыңдар! 
2. Желпілдеген жеңілтек болмаңдар!
    Сабырлы, салиқалы, салауатты болыңдар!
3. Тамақты тарта ішіп, таразы боп өсіңдер!
     Бойларыңды тал шыбықтай солқылдатып, жаңа 

есілген қыл шылбырдай ширатып ұстаңдар, дене 
шынықтыруды дәстүрге сіңіріңдер!

4. Сұқ көзден, сұлу сөзден, орынсыз мақтаудан 
сақтаныңдар!

Абыройды аттаудан сақтаныңдар!
5. Көрсе қызар болмаңдар!
  Қол жетпеске тыраштанбаңдар!
  Сән деп шабылмаңдар!
 Сананы сәнге емес, сәнді санаға бағындырыңдар!
6. Ұйқышыл болмаңдар, ұмытшақ болмаңдар, 

ұрысқақ болмаңдар!
7. Әдемі болыңдар, әсем болыңдар! Сонымен бір-

ге саналы болыңдар!
(Ә.Нұршайықов).

Б
ЕТ

ТІ
 Ә

ЗІ
РЛ

ЕГ
ЕН

: Ү
Ш

 Қ
Ы

З

12
13 ақпан 2015 жыл

Арулар - тіршілікке күретамыр, өмірді бір-біріне жалғап тұрар.
М.МАҚАТАЕВ.



мәдениет пен саз 

әлеміЖЕТІ МУЗА

Гүлім ЖҮСІПБЕКОВА
- әнші: 

«ФИНАЛҒА 

ЖЕТПЕГЕНІМЕ 

ӨКІНБЕЙМІН»

– Гүлім,  жартылай финалға 
жеткеніңіздің өзін қанағат қылып  
отырмыз. Жобаға қатысушы ретінде не 
айтасыз?

– Рахмет, Ақнұр! Мені қолдаған Торғай  
-Қостанай халқына үлкен алғысымды 
білдіремін. Жерлестерімнің  қолдауының 
арқасында  осы жартылай    финалға дейін 
жеттім. Алайда, қиын сәттер басымнан 
өтті.. Бірақ, оған онша мойымадым. Десек 
те, елемейін десең де елейтін, мойымайын 
десең де мойытатын өмірдің сынағы 
болады ғой. Жоба барысында тәлімгерім 
тарапынан қиындықтар болды. Мен бұл 
ток-шоуға ата-анамның айтуымен келдім. 
«Гүлім, сен де бағыңды сынап көрсеңші» 
деген анамның сөзі түрткі болып, осы 
жобаға қатыстым. Басында үміткерлер көп 
болды. Сондықтан болар, жобаның әрбір 
кезеңі қызықты, тартысты өтіп жатты. Ең 
алғаш іріктеу сынына келгенде «Әдемі-
ау» деген халық әнін орындадым. 
Тәлімгерлердің барлығы дерлік маған 
бұрылғанда, солардың ішінде Медеу 
ағаны таңдаған едім...

– Сіздің табиғатыңызға халық 
әндері жақын, яғни сен дәстүрлі 
әншісің ғой. Дәстүрлі әнді дәріптеп 
жүрген Нұрлан Албанды неге 
тәлімгер етіп таңдамадың?

– Иә, дұрыс айтасыз, Нұрлан 
Албанды таңдауым керек еді. Бұл менің 
тарапымнан жіберілген үлкен қателік 
болды.  «Қазақстан дауысы» әуел бастан 
халықтың еншісі, халықтың қалауымен 
құрылған жоба болғандықтан, талімгерлер 
де  халық атынан сөйлейді деп сендім. Бірақ 
дайындық барысында әрбір тәлімгердің өз 
шәкірттері үшін жаны қалмай дайындық 
өткізіп жатқанын көріп, оларға бүйрегі 
бұрып тұратыны мені ойлантып тастады. 
Себебі Медеу ағам маған о бастан көңіл 
бөлген жоқ. Тек Мақсат Мақұлбековке 
ғана көңіл бөлді. Барлық әндеріме өзім 
дайындалып жүрдім. Тіпті, музыканы да 
ешкім таңдап бермеді. Мен тек халықтың 
қолдауымен жеттім осы күнге. Шамасы 
Медеу аға Мақсаттың жолын кеседі деп 
ойлаған болуы керек, менің халықтан көп 
дауыс алғанымды ұнатпады. Сол үшін 
де болар, баспасөзге мәлімдеме жасап, 
маған тәлімгер болудан бас тартты.  Бұған 
дейін Медеу ағам маған тәлімгер болып та 
жарытпаған еді. Себебі, барлық әндеріме 
өзім дайындалдым ғой. Ал тәлімгерліктен 

бас тартқанда мен қинала қоймадым. 
Керісінше жігерлендім. Себебі ол кісі 
менің финалға өтпей қалып, Мақсаттың 
жолын кеспеуім үшін мәлімдеме жасаған 

болатын. Мен бір сәтке өзіме әділетсіздік 
жасаған тәлімгерім мен жобаның 
ұйымдастырушыларын ұялтып финалға 
шықпай қойып, ерлік жасағым келді. Бірақ 
мені қолдап жатқан елдің нендей кінәсі 
бар?! Экранның алдында тағатсыздана 
күтіп, менің тілеуімді тілеп отырған 
ата-анам, бауырларым,  жерлестерімнің 
сеніміне селкеу түсіргім келмеді. Оның 
үстіне финалға халық әні «Қымыз 
құйғышты» дайындаған едім. Осы уақытқа 
дейін домбырамен орындап келген әнді 
эстрадамен алғаш орындайтыным өзіме 
де қызық болып көрінді. Ғаламторда жұрт 
сан-саққа жүгіртіп жүр. «Гүлім тәлімгерін 
тыңдамай қойыпты, таңдап берген әнін 
айтпай қойыпты» деп жатыр.  Медеу 
ағаның тәлімгер ретінде таңдап берген 
әні – Жанар Доғалованың орындауындағы 
«Ізін көрем» әні еді. Ол ән маған мүлдем 
ұнамады. Сөздері де түсініксіз. Сондықтан 

бас тарттым. Сахнаға шығып ап 
«Дірілдейді-діріл-дірілдейді» деп тұрсам,  
маған сенім артқан халық не ойлайды? 
Өзімнің қазақи болмысымды, нәзіктігімді 
сақтап қалғым келді. Сондықтан  мен 
бұл әнді үзілді-кесілді орындамаймын 
дедім. Халықтың  сұранысындағы халық 
әнін айтқым келді.  Мақсатым – дәстүрлі 
әндерді дәріптеу болатын. Алайда осы 
байламым Медеу Арынбаевқа ұнамай 
қалды-ау деймін.

– Ғаламторда біреулер сізді «шетел 
әнін орындай алмайды, бұл жобаға 
лайықсыз» деп жатыр ғой. Бұл жөнінде 
не айтасыз? 
– Мен шетел әнін орындай аламын. 
Әнде тұрған ештеңе жоқ. Оның үстіне 
шетел әндері қазақтың әндеріндей 
иірімге бай әндер емес. Шетел әнін айту 
керісінше оңай!  Сахнаға шығып алып, 
қалай құбылтқың келсе, солай құбылтып 
айтып шығуға болады. Шетел әнін ғажап 
деп санайтын адамдарға таң қаламын.  
Сондықтан болар,  «Қазақстан дауысы» 
жобасына мен тек дәстүрлі бай мұрамызды 
насихаттасам деген оймен ғана келдім. 
 
 –  «Өсиет»  деген әнді айта бастағаныңда 
жаңылып қалдың ғой.... Не себеп 
болды?
– Себебі осы әнді айтарда неге екенін 
білмеймін, қатты қобалжыдым... Оның 
үстіне тамағым жыртылған болатын. 
Содан болар, әннің басында дауысым 
шықпай қалды. Бірақ  бойымды  дереу 
жинап алып, әнді жалғастырып кеттім. 
Мүлт кеткеніме қарамастан халық маған 

жоғары дауыс берді. Сөйтіп жартылай  
финалға шықтым.

– «Қазақстан дауысы» жобасы өзіңе не 
берді деп ойлайсың?
– Мен осы жобаға қатысқаныма 
қуаныштымын. Танымалдыққа ие болдым. 
Бірақ, жоба барысында бір ұққаным кейде 
бақ шабады екен. Мен өзімді жобаға 
қатысқан әншілердің ешқайсысынан кем 
санамаймын. Жолым болмады. «Қазақстан  
дауысы» мегажобасының бірінші 
маусымы жоғары деңгейде өткенін халық 
біледі. Сол жолы жерлесіміз Шахаризат 
Сейдахметовтің бағы жанды.

Ал, мен қатысқан екінші маусымда 
әділетсіздіктерге жол берілді. Менің 
финалға өтпеуім үшін  біраз кедергілер 
жасалды. Сахнаның артында  жүріп, 
осыны көріп отырдым. Мен сахнаға 
шыққан сәтте  ішкі жан-дүниемде үлкен  
апатия  болды. Себебі адамдардың қалай 
өзгергенін көрдім. Елге белгілі адамдардың 
өнеге  алатын адами қасиеттері жоқтығын 
білдім. Оларда адам баласы ғой, бірақ 
адамгершіліктен аттап кетуге болмайды 
ғой. Бұрын сахнаға шыққанда жанып 
тұратынмын. Ал, бұл жолы қиынырақ 
болды. Медеу ағам маған рухани демеуші 
де бола алмады. Жылы сөз де айтпады... 
Сәлемімді алмаған кездері болды. Ал 
менің  ойымда «Мен тәлімгеріме не істедім 
екен?» деген сұрақ қана жүрді.

– Болашаққа қандай жоспарларыңыз 
бар?
    Алдағы уақытта жоспарларым көп. Қазір 
КТК телеарнасында дубляж бөлімінде 
қызмет етемін. Жолдасым, екі  балам бар. 
Мен  елден кеткелі 16 жылдай уақыт болды. 
Туған жерімді сағындым. Орайы болып 
жатса, маған дауыс беріп, қолдау жасаған 
ауылдастарыма барып, шығармашылық 
концертімді бергім келеді. Осы күнге 
жеткеніме «Шүкір!» деймін. Финалға жете 
алмағаныма өкінбеймін. Өмір мұнымен 
тоқтап қалмайды ғой. Бірде жеңіске 
жетсең, бірде жеңіліп жатасың. Бұл – өмір 
заңы емес пе? Оның үстіне бұл жай ғана 
ток-шоу ғой. 
– Гүлім сұхбатыңызға көп рахмет! 
Шығармашылық табыстар тілейміз.
 

Суретте :   әнші Гүлім ЖҮСІПБЕКОВА
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Жоба авторы 
Ақнұр МҰСАБАЕВА

Оймақтай ой
Қазақ әндерінде  (эстрадаға  дейінгі әндерінде - А.М.) ғашық болудың өзі кісіліктің, жөн-

жобаның, адамгершілік  пен парасаттың сынға түсуі сияқты көрініп тұрады. Осынау ән сөздерінің 
қай-қайсында да бір құпия сыр, жасырын әдеп, шек-шекара жатады. Қанша үздігіп, жанын 
құрбан етіп тұрса да бір сәт дәстүрлі тәртіпті аттамайды, кісілік пен әдепке қылау түсірмейді».

Ақселеу  СЕЙДІМБЕК

Гүлім ЖҮСІПБЕКОВА -  «Қазақстан» телеарнасында екінші жылы өтіп 
жатқан «Қазақстан дауысы» мегажобасына  қатысқан өнерлі жастардың бірі. Жоба барысында 

өзі айтқандай «Құмкешу ауылының  перзенті».  Ол өткен жолы  осы мегажобадан шығып қалды. Оған 
себептер де жоқ емес секілді. Қазір  ғаламторда әралуан пікірлер айтылуда. Алып қашпа сөздер де 

жоқ емес сияқты. Дұрысы қайсы, бұрысы қайсы? – әзірге жобаны  теледидар алдында та-
машалап отырған  көрерменге беймәлім. Әркім әртүрлі долбар жасаған. Сондықтан  

мұның анық-қанығын білу үшін  Гүлім  Жүсіпбекованың  өзіне хабарла-
сып,  мән-жайды сұраған едік.

ҚЫСҚА-НҰСҚА
Атақты Гиннес рекордтар кітабына қазақ халқы бір емес бірнеше рет енген.  Сол Гиннес рекордтар кітабына 
әлемдегі ең кішкентай домбыра да енген, оны Қытайда тұратын бауырымыз Болатбек Кәрімханұлы       
жасаған. Домбыраның ұзындығы — 45 миллиметр, ені —14 миллиметр.

Құлақтан кіріп бойды алар,
Әсем ән мен тәтті күй. 

Көңілге түрлі ой салар,
Әнді сүйсең менше сүй. 

АБАЙ.
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Таныѓан жерде бой сыйлы,
танымаѓан жерде тон сыйлы

Дайындаѓан
Ќымбат ДОСЖАНОВА

– Киім тањдаудыњ ењ бас-
ты ережесін атап μтсењіз.

– Кμптеген єйелдер гардеро-
бы толы болса да киерге киім
таппай ќиналады. Оныњ себебі
неде? Біріншіден, киімніњ
д±рыс тањдалмауы. Б±л ретте
т‰ске, адамныњ дене бітіміне
жєне стильге назар аудару ке-
рек. Ењ алдымен базалыќ гар-
дероб жасап алыњыз. Базалыќ
гардероб кμйлек, бешпент (жа-
кет), белдемше (юбка), шал-
бар, жемпірден ќ±ралады.
Кейін осы аталѓан киімдерге
‰йлесетіндей аксессуар, мой-
ын ораѓыш, шєрпі (шарф),
кофта тањдайсыз. Пенжак
(пиджак) кμйлекпен де, шал-
бармен де киюге келетін бол-
сын. Базалыќ гардеробта кμзге
оттай басылатын ашыќ-ќаныќ
т‰стерді тањдаудыњ ќажеті
шамалы. Себебі, ашыќ-ќаныќ
т‰стер адамды тез жалыќтыра-
ды. С±р, кμк, аќсары (кремо-
вый) т‰стерді тањдау керек.
Мєселен, с±р т‰сті кμйлекке
кμк, кμгілдір, ќызѓылт (розо-
вый) т‰стегі єшекей жарасып
кетеді. Саны кμп сапасы жоќ
киімдерден аулаќ болыњыз.

Сондай-аќ аяќ киімге де
баса назар аударѓан жμн.
Лас аяќ киім ‰стіњіздегі баѓа-
лы киімніњ ќ±нын жояды.
Міне ењ басты есте саќтайтын
ережелер осы. Б±л ережелер
кез келген жастаѓы нєзік жан-
дыларѓа ќатысты. Мектеп
ќабырѓасында балаларѓа сау-
атты жазуды, т‰сініп оќуды
‰йретеді. Ал с±лулыќ сырла-
рына мєн бермейміз.

 – Денелі, толыќ адамдар-
ѓа айтарыњыз?

– Толыќ адамдар арыќ
кμрінуі ‰шін ќара т‰сті киім-
дерге єуес болады. Б±л д±рыс
емес. Ќара т‰сті киімге ашыќ
т‰сті єшекей ќосыњыз. Сол
сєтте сырт кμздіњ назары сіздіњ
єдемі єшекейіњізге ауады.
Сондай-аќ майда г‰лді мата-
дан тігілген киімдерді тањдау
керек. Майда суреттер дене
пішіндегі кемшіліктерді
білдірмейді. М±ндай азамат-
шалар кішкентай сμмкелерден
аулаќ болып, ‰лкен, ашыќ
т‰сті сμмкелерді ±стаѓаны
д±рыс.

Айнаѓа ќараудан ќорыќпа-
њыз. Керісінше, айнаѓа жиі

ќарап, μзіњіздіњ артыќшылы-
ѓыњыз бен кемшілігіњізді кμре
біліњіз. Дене бітімдегі кемші-
ліктерден ќ±тылу ‰шін спорт
залѓа барып, диета ±стау ќажет
емес. Киіміњізді д±рыс тањдап
кисењіз жетіп жатыр.

– Оќырманѓа бірер сμз
– Бір μкініштісі, нєзік жан-

дылар д±рыс киіну туралы
оќыѓан аќпараттарын іс
ж‰зінде ж‰зеге асыра алмай-
ды. Сондыќтан оќырмандарѓа
жарасымды киінуді ‰йрені-
њіздер дегім келеді.  Аќшаны
‰немдей отырып сєнді киіну-
ге болады. Ењ бастысы ‰сті-
њіздегі киім табиѓатыњызѓа
сай болсын. Єдемі киім ки-
сењіз кμњіл-к‰йіњіз де кμте-
ріњкі болады емес пе?!

СУРЕТТЕ:  М.Тμлемісова.

Жарасымды киіну
ЭТИКАСЫ

Ер адамныњ стильдік имид-
жінде белдікті д±рыс тањдау
мањызды роль атќарады.
Белдіктіњ т‰рі μте кμп болѓан-
дыќтан, орындарын ауысты-
рып таѓудан саќ болыњыз.

1. Спорттыќ ‰лгідегі бел-
дік. Т‰рлі-т‰сті тоќылып жа-
салѓан белдіктер. Б±л белдік
т‰рі, кμбінесе, джинсы жєне
шолаќ шалбарлармен жара-
сымды болады.

2. Сєнді белдік. Ќалыњ єрі
ќатты матадан сєнді етіп жа-
салѓан белдік т‰рі. Фланельді,
чиносты шалбарлармен, жал-
пы ќалыњ маталы шалбарлар-
мен жарасым табады.

3. Джинсыѓа арналѓан
белдік. Теріден жасалѓан, ай-
ылбасы ‰лкен єрі сєнді. Джин-

сыѓа арналѓандыќтан, басќа
шалбар т‰рлерімен таѓуѓа бол-
майды.

4. Классикалыќ ‰лгідегі
белбеу. Б±л классикалыќ
‰лгідегі белдік – костюм шал-
бардыњ ажырамас негізгі
бμлігі. Айылбасы онша ‰лкен
емес, ыќшамды болѓаны жμн.
Ал т‰сіне келер болсаќ, ќара,
ќоњырѓа жаќын болѓаны
д±рыс. Аяќ киіміњізбен сєйкес
келсе, тіпті жаќсы.

5 . К‰нделікті таѓып ж‰ру-
ге арналѓан белдік. Майысќаќ
материалдан μріліп, тоќылып
жасалѓан. Терімен сєнделген,
ал айылбасы ќарапайым.
Ыњѓайлы, классикалыќ ‰лгіге
кμп келіњкіремейді. Жалпы
кμп жаѓдайда таѓуѓа болады.

Ќалауыњыз бойынша єше-
кей б±йымдарын ќолдан жа-
сауѓа  болады.  Мєселен,
шашќа таѓатын єдемі єше-
кейді дайындау ‰шін ќатты
мата, ине-жіп, ќайшы, бас
μлшеміне ќарай резіњке, єр
т‰рлі моншаќтар керек. Мата-
ны 3 см болатындай ќылып
б‰ктейміз де, ол ќалпынан
тайып кетпес ‰шін шетін тігіп
шыѓамыз. Матаныњ екі басы-
на резіњкеніњ екі басын ќосып
тігеміз. Мынадай созылмалы
лента шыѓады. Басыњыз-ѓа
киіп кμріп, дєл μлшемді алы-
њыз. Єйтпесе, кейін не ‰лкен,
не кіші боп ќалады. Матаныњ
шетінен бастап, моншаќтарды
бір-бірлеп тігеміз. Ќиялыњызѓа
ќарай єр т‰рлі тасты аралас-
тырып, не ќандай да бір
μрнекпен тігуге болады. Асыќ-
пай, ±ќыппен матаныњ ‰стіне
моншаќ тігіп шыѓамыз. Жіптіњ
шетін жаќсылап т‰йіндењіз,
кейін моншаќтар шашылып
ќалып ж‰рмесін. Дайын бол-
ѓан єдемі єшекейді шашыњыз-
дыњ ±зындыѓы мен киіміњізге
ќарай т‰рліше таѓуѓа болады.

Ѓалымдардыњ айтуынша,
ќартаю туа салысымен баста-
лады екен. Мєселен, адамныњ
кμз жанары ешуаќытта туѓан
кездегіден μткір болмайды. Со-
дан бастап кμз алмасыныњ
шымырлыѓы біртіндеп кеміп
отырады. Жас келген сайын
адам организмінде кμп клетка-

лар м‰лде жойылып отырады.
Зат алмасу да солай μзгереді.
Соѓан ќарамастан табиѓи т‰рді
саќтап, єдемі болып ж‰рудіњ
жолы бар. Жас кμріну ‰шін 8
саѓат ±йќы, кμњіл-к‰й, отбасы,
ошаќ ќасыныњ тыныштыѓы,
ќызметтіњ кμњілден шыѓуы,

кμњілділік, тамаќтану єсер
етеді. Жастыќ шаќты ±зарту
медицина мен ѓылымнан бас-
ќа, адамныњ μзіне де байла-
нысты. С±лу болу ‰шін мына
таѓамдар кμмекші болады:
сєбіз (ќ±рамында жасуша-
ларды ќалыпќа келтіретін
бета-каротин бар), ќызанаќ
(к‰н сєулесінен саќтайтын
мыќты антиоксидантќа бай),
банан (±йќысыздыќтан ары-
луѓа кμмектеседі), с±лы
(єжімніњ алдын алады), жа-
сымыќ (бетті тазартќыш
ќасиетке ие), ќалаќай
(беттіњ μњін жаќсартады),
жалбыз (ас ќорыту ж±мысын
жаќсартады), ќызылша (ка-
лий, магний, темір, кальций
сияќты пайдалы элементтер-
ге бай кμкμніс), ќызыл ж‰зім
(ќартаюды бєсењдетеді).

Єжімнен арылу ‰шін
Жасы ±лѓайѓан сайын єрбір

адам єжім, тез шаршау, ±йќы-
шылдыќпен бетпе-бет кезде-
седі. Бетіњізге єжім т‰ссе оны
ќалай кетіруге болады? Ол
‰шін ‰й жаѓдайында єжімнен

Стиль

Халќымызда "Адам кμркі – ш‰берек"
деген маќал бар. Аталы сμздіњ астарына
‰њілсек, жан с±лулыѓын тєнніњ с±лулыѓы
толыќтыра т‰сетінін мењзейтіндей.
‡стіњіздегі киім тал бойыњызѓа жарасып,
ажарыњызды аша т‰ссе тамаша емес пе?!
Сырт кμзге с‰йкімді кμріну ‰шін ќымбат
киім, баѓалы єшекей б±йымдарыныњ ќажеті
шамалы. Сєн μнеріндегі ењ басты талап –
‰йлесімділік. Осы орайда облысымыздаѓы
танымал "С±лтан" сєн ательесініњ
директоры Мєлика Тμлемісова киіну
мєдениеті туралы єњгімелеп берген болатын.
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келе ме?келе ме?келе ме?келе ме?келе ме?
арылуѓа кμмектесетін майды
жасап кμріњіз.

1.Екі бас сарымсаќты тазар-
тып, езіњіз. Оѓан μсімдік не
зєйт‰н майын ќ±йыњыз (са-
рымсаќтан 1 см кμбірек болуы

керек), ќаќпаќпен жабыњыз.
2. Бір апта бойы бμлме тем-

пературасында саќтап, 3 к‰н
бойы тоњазытќышта ±стањыз.

3.Майыњыз т±нѓаннан кейін
дєке арќылы с‰зіп, єдеттегі
т‰нгі иісмайыњызѓа 2-3 тамшы-
дан ќосып, пайдала-
ныњыз.

Нєтижесін  кμп  ±за-
май байќайсыз.

ХАЛЫЌ МАЌАЛЫ.



А. есімді ќ±рбым бала кезінде диванныњ астынан ‰немі
бір ‰лкен ќара ит кμріп, ол б±ѓан ырылдап бала ќорыќќаны-
нан тілі байланып, ќозѓала алмай жата береді екен. Тμрт-
бестердегі шауып ж‰рген баланы єке-шешесі "ж‰р шай
ішеміз" деп шаќырѓанда да былќ етпей жата береді екен.
Кейде тілі икемге келіп кекештеніп бірдење деуге шамасы
кейде  келсе, кейде  келмейді. Бірде єкесі "ж‰р неге суыќ
еденде жатырсыњ" деп ќасына келгенде ырылдап тμнген ит
былайыраќ барып жатыпты. Ал ќасында ешкім болмаса ит
тіптен ниеті б±зылып аузын ашып, ырылдап т‰рі жаман бо-
лып, баланы жейтін т‰рмен басына  жаќындап  ќалады екен.
Ќ±рбым ќазір ересек, м±ны ±мытќан, тек соныњ не нєрсе
екендігін білмейді.

Мєдина деген бір ќыз кішкентай кезінде жертμледен
кμкμніс алып жатќан єке-шешесіне жоѓардан ќарап т±рып,
жертμленіњ  жер ќабырѓасынан маймылдыњ бейнесін кμреді,
басы, кеудесі,  с±лбасы т‰гел кμрінеді. Тек... жартылай мμлдір
ар жаѓынан топыраќ кμрініп т±р екен. Содан секемденген
бес жасар бала "єне, єне маймыл ±стап кμрші" дейді.  ¦стап
кμрген анасы да, єкесі де ештење таппайды, "ќой кμзіње
кμрінген ѓой" дей салады. Сол М. одан кейін бірнеше айдан
соњ ќолын с‰лгіге с‰ртіп т±рып б±рыштан μзіне ќарап ыржи-
ып т±рѓан ауылдаѓы бір б±заќы баланыњ басын кμреді.
Кμздері ќап-ќара, шаштары б±йра, сотанаќ бала болатын.
Неге басы ѓана кμрінеді? Кенет осы ойдан шошып кеткен ол
басќа бμлмеге ж‰гіріп барып дабырлап аѓасына айтып, ж‰р-
ж‰рлеп с‰йрей жμнеледі. Келіп ќараѓан аѓасы ештење
кμрмейді. Ол келгенде де т±рѓан жањаѓы бас бір кезде дереу
жоќ болып кетіпті. Таѓы да ешкім сенбейді, μйткені ол біреуге
кμрінсе біреуге кμрінбейді. Айтќандай, аластаѓанда б±рыш-
б±рышты т‰гел аласта деп жатады, тегін емес, б±рыштарды
паналауды  жын-пері ±нататын кμрінеді.

Ал бір бала бірнеше жыл б±рын ауыл шетінен алыстап
кетіп кμне ќоралар мањынан б±зау іздеп ж‰ріп μгізге жайдаќ
мінген аќ киімді, аќ саќалды шалдыњ шалќалай к‰ліп желіп
μтіп бара жатќан т‰рін кμріп,  ќатты тіксініп шошынып, оѓан
ќорыќтыќ ќ±йдырѓан соњ бірнеше саѓаттан соњ ѓана μз-μзіне
келген. Сол жыл сиыр жылы еді. Біреулер кμргені Зењгі ба-
баныњ тап μзі дейді. М‰мкін...

Ж±ртына сыйлы бір єжей ќайтќанда сол бμлмеде ол кет-
кен соњ барып ќонѓан т‰ні оныњ бос кереуеті жаќтан "ух, Алла-
ай" деген к‰рсініске толы єже даусын естіген бала шошып
кетіп, шамды жаѓып тањѓа дейін ±йыќтай алмапты. Рух па, ол
кім? Не себептен к‰рсінді?

Пештіњ иыѓына тамызыќты ‰йіп ќойып ќара к‰зде ќалыњ
±йќыда жатќан бір ќыз, тамызыќ т±танып пеш мањында жа-
нып, ‰йдіњ іші кμк ала т‰тінге толѓанын сезбей жата береді.
Кенет мойнына кμбелектіњ ќанаты секілді єлсіз бірдење ќайта-
ќайта ±рѓан кезде ѓана дереу оянып кетеді. ‡йді желгертіп,
пешті сμндіріп, аман ќалады. Оятќан кім? ‡йде ешкім жоќ
еді ѓой. Тіпті  ‰й жануары да жоќ.

Ділнєр Д‡ЙСЕНЃАЛИ.

ќайда, т‰стік ќайда, теріскей
ќайда екенінен жањылмайсыњ
єйтеуір. Тек айналањ жарыќтан-
са болѓаны. Не керек, ауа-райы-
ныњ оњынан келетін сєтін к‰темін
деп, жапан далада бір-екі к‰н
ќонып та алды. Аттарды ќашып
кетпейтіндей етіп т±саулап, бай-
лап ќойѓан. Ауыќ-ауыќ зират-
тыњ сыртындаѓы ескі жолды
ќарап келеді. ¤йтетіні, єлгі жол-
дан біраз уаќыт б±рын ж‰рген
кμлік ізініњ табы білінеді. М±ндай
жерде тек дала жануарларын

ќорѓайтын мекеме инспекторла-
ры ѓана ж‰руі м‰мкін. Солар
келіп ќала ма деген ‰міт бар.
Єйтпесе, ќыстыњ к‰ні б±л мањѓа
адам аяѓы бассын ба. Оныњ ‰стіне
к‰нніњ райы мынандай болса.

Аќсаќал тμњіректі бір шолып
келеді де, зират ќабырѓаларын
ыќтайды. Ќорымныњ арасынан
биіктеу ќаланѓан екі тамныњ ара-
сына кіріп, ерді басына ќойып,
аз-аз уаќыттан кμз іліндіріп алып
жатыр. Жатса-т±рса к‰бірлеп
ќ±ран оќып, д±ѓа ќылумен ѓана
болды. Аязда ќатты ±йыќтап кете
алмайды. Б±л жаќта ќасќыр да
кμп.

Аќсаќал осылай бір араны ай-
налсоќтап, шыѓа алмай ж‰рген-
де, бірнеше тєулік μтті де кетті.
Бір жаѓы суыќ ќысып, екінші
жаѓы ашыѓа бастады. Т‰з далада
ќорек ќылар енді не бар дейсіњ.
Оныњ ‰стіне "ќырсыќ бір айнал-
дырса – шыр айналдырады" де-
мей ме, осылайша ±йыќтап-
т±рып ж‰рген кезде, мініп кел-
ген аты босап, ќашып кетті.
Ќолында мылтыѓы да жоќ аќса-
ќал аќыры кμп ойланбастан, же-
тектегі биені союѓа бел буды.
Ќолында аяќ т±сауѓа жарайтын
шылбырдан басќа ештење жоќ.
Оныњ μзі алдыњѓы екі аяќты ора-
ѓанѓа єзер жетеді. Сексенге тая-
ѓан адам т±рмаќ, тепсе темір
‰зетін зіњгіттей жігіттердіњ
μзініњ жуан малды жалѓыз μзі
шандып байлап жыѓуы екіталай.

Не керек, Ќабекењ єлгі биемен

Ќабылда аќсаќал б‰гін Аман-
келді  ауданы  орталыѓынан Тор-
ѓай мањындаѓы Ќалам-Ќарасу
ауылына жолаушылап шыќпаќ-
шы. Ќар аттыњ тобыѓынан сєл
ѓана асады єрі ж±мсаќ болѓан соњ,
Ќабекењ ол жаќќа атпен бар-
маќќа бел буып отыр. Себебі,
жетекке бие алып, Ќалам-Ќара-
суда т±ратын інісі Кенжебайдыњ
‰йіне жеткізіп салу ќажет. Не ке-
рек, Торѓай  ќайдасыњ  деп   тарт-
пай ма. Жасы жетпістіњ жетеуі-
не келсе де, отырып-т±руы єлі
тыњ аќсаќал Торѓай атырабын
жастайынан аз шарламаѓан, атќа
отырып, 100-150 шаќырымдаѓы
аралыќќа тєуекел деп ж‰ре беруі
єдеті оныњ. Б±л жаќтыњ μзен-
кμлі, жері-тасы тањсыќ емес ол
кісіге, себебі ертеректе жеті-
сегіз жылдай жылќышы болѓаны
бар.

Аманкелдіден шыќќан Ќабыл-
да аќсаќал Ќабырѓа μзеніне
ќарай бет алды. Осы μзенніњ
бойы Торѓайѓа тμте апаратын
жол. Ќабырѓаны жаѓалап келе
жатќан кезде даланы ќалыњ ќою
т±ман басты. Бала к‰нінен жер-
суды жетік білетін адам адасамын
деп ойласын ба, артќа б±рылмас-
тан, алѓан бетінен ќайтпай ж‰ре
берді. Баѓдардан адаспас ‰шін
тура баѓытты ±стап келеді.

Ќай мезгіл екенін тап басу
ќиын, біраќ жетекке жылќы ерт-
кен аќсаќалдыњ кμз алдында
ќарањдаѓан бірдење кμрінді. Жа-
ќындап келсе, айдаладаѓы зират-
тардыњ ‰стінен шыќќан екен.
Атынан т‰сіп, ќ±ран аяттарын
оќып, жањаѓы тамдардаѓы адам
аттарын, тегін, руын оќыды.
Сμйтсе, ол Ќабырѓадан алыстап,
оњт‰стік батыстаѓы Айырќ±м
бойындаѓы Аѓытай ќыстаѓына
бір-аќ жеткенін сонда білді. Енді
не істемек керек? Ќап-ќара
т±манныњ басылатын т‰рі жоќ.
Артќа  Ќабырѓаѓа б±рылып бара
алмайсыњ. Ал ќыстыњ к‰ні иен
далада т±манда адассањ аман
ќалуыњ екіталай.

Бастапќыда Ќабекењ к‰нніњ
сєл де болса ашылѓанын к‰тіп еді.
Зират басында болѓан соњ ќ±была

±заќ уаќыт алысты. ¤лдім-тал-
дым дегенде жарыќтыќты ќ±ла-
тып, бауыздап тастады. ¤зі де
іркілдеп т±рѓан семіз неме екен,
ќазысын тіліп жіберіп, майын
шикілей сора берді. Ќанша деген-
мен ќазыныњ аты – ќазы емес
пе, баѓанаѓыдай емес, бетіне ќан
ж‰гіріп, аяќ-ќолы жыли бастады.
Оныњ ‰стіне, жануарды жыѓа-
мын деп біраз ентігіп те ќалѓаны
бар. Т‰н ортасы ауѓан кез болса
керек, аќсаќал аздап кμз шыры-
мын алайын деп жантая кеткені
сол екен, ±йыќтап кетіпті.

Шалќалап ќалса керек, бір за-
манда μзі ыќтап жатќан екі зи-
раттыњ біреуінен аќ жаулыќты
кейуана шыѓып: "Балам, т±р да,
тез жолѓа шыќ. Сені єлдебіреу-
лер іздеп таба алмай ж‰р" деді де,
ѓайып болды. Ќабекењ басын
кμтеріп, жан-жаѓына ќарады,
ешкім жоќ. ¤њі екені, т‰сі екені
белгісіз, не болѓанын т‰сінбей
сєл отырды да, жања ѓана егде
адам айтќан сμздер есіне оралып,
жалма-жан жолѓа ќарай ж‰гірді.
Анадайдан жарыќ келе жатыр.
Ќ±дайдыњ ќ±дыреті десењізші –
"УАЗ" кμлігі! Машина да адамды
кμріп, бірден тоќтады. Б±лар дала
ањдарын ќорѓайтын инспектор-
лар екен. Олардыњ зират мањын-
да ќорыќпай, бірден тоќтады
дейтінніњ жμні бар, б±ѓан дейін
жолдан бір рет μткенде, адам
ізініњ жатќанын кμреді. Ќабекењ
болѓан оќиѓаны т‰гел баяндап
берді.

– Аќсаќал, сіздіњ кμрер жа-
рыѓыњыз бар екен. Біз сізді аяќ
іздеріњізбен іздеп ж‰рміз. Осы
мањайды айналып, ±зап кете ќой-
мапсыз. Суыќтан аман ќалѓаны-
њыз бір бμлек. Біраќ неге екені
белгісіз, соњыњыздан ж‰рген
ќасќыр аяѓыныњ табы бар. Сіз
ж‰ріп μтесіз, артыњыздан т‰з та-
ѓысы еріп отырѓан, – деді инс-
пекторлардыњ бірі тањданѓанын
жасырмай. Ѓажап емес пе!

Иен далада алты к‰н бойы
аштыќ пен аязды кμрген Ќабыл-
да аќсаќал сол к‰ні Амантоѓай
ауылына жеткізілді. Єйтеуір
Алла Таѓаланыњ мейірімі болар,
сыз тартып, суыќ тигеннен аман.

Міне, осы бір оќиѓадан бері
сегіз жылѓа жуыќ уаќыт μтті.
Б‰гінде сексенніњ бесіне ќараѓан
тыл ардагері Ќабылда Есенѓ±лов
Арќалыќ ќаласында μмір с‰ріп
келеді. Аќсаќалдыњ басынан
μткен  осы  бір баян туралы Тор-
ѓай  μњірі ±мыта ќойѓан жоќ.
Кейіпкерімізді тегін адам емес
дейтіндер де кμп. Сонау зират ба-
сындаѓы єйел адамныњ ескерткен
сμзі аян болуы м‰мкін бе? Инс-
пектордыњ да ќасќыр ізі туралы
айтќанына ќалай сенбейсіз?
Оныњ ‰стіне, Торѓай жері ќ±пия-
сырын ішіне б‰гіп жатќан бір
єлем болса. Ал осындай жараты-
лысы бμлек ерекше адамдар аз ба
арамызда?

Коллажды жасаѓан ДенисКоллажды жасаѓан ДенисКоллажды жасаѓан ДенисКоллажды жасаѓан ДенисКоллажды жасаѓан Денис
ВЛАСЕНКО.ВЛАСЕНКО.ВЛАСЕНКО.ВЛАСЕНКО.ВЛАСЕНКО.
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"¤мір ешќашан шешуі табылмас ж±мбаќ,
ешкім шыѓара алмас ќиын есеп". О.Б¤КЕЙ.
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Ќ±р сμз деген болмайды. Ол – не ќарѓыс, не алѓыс, не єсемдік,
не ќасірет, не лас, не г‰л, не пєле, не аќиќат, не сєуле, не т‰нек.

                                                             Р.ЃАМЗАТОВ.
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Ќазаќ тілінде ќызыќ та болса, маѓыналы маќал-мєтел-
дер  жеткілікті. Ендеше,  маќал-мєтелдерге кезек берейік.

Сорлы тышќан соќыр мысыќ бар дегенге сенбейді.
¤мір кμрген т‰лкініњ ‰ш-‰штен іні болады.
Есек семірсе иесін тебеді.
Тауыќтыњ т‰сіне тары кіреді.
¤з інінде кμртышќан да кμреген.
Ќасќырдан хал кетсе, ешкіні апа дейді.
Аќылы жоќтыњ, арманы жоќ.
Б‰ркіттіњ сайраѓаны μлгені.
Есеніњ де есесі, есектіњ де шешесі бар.
Тоќал ешкі м‰йіз с±раймын деп саќалынан айрылыпты.
¤сек сμз μгізді де μлтіреді.
Баќа батпаѓын саѓынар.
Екі ќарбыз ќолтыќќа сыймас.
Д‰ниені су басса да ‰йрекке не?
Жалќауѓа ауладаѓы су да алыс.
Жерден табылса, аспанѓа секірме.
Ќарѓаныњ "ќарќ" дегені μзіне ќуаныш.
Су кμрмей етік шешпе.
Судаѓы балыќќа ќуанба, ол єлі сенікі емес.
Сμз жаманы – сыбырлау.

Алѓыс сμз. Біреудіњ екінші біреуге ыќыла-
сын, ризашылыѓын білдіргенде айтылатын
сμз.

Ќарѓыс сμз. Керісінше біреудіњ екінші
біреуге жамандыќ тілеп, наразылыѓын
білдіретін сμзі.

Бата сμз. Адал ниет, жаќсы тілек білдіру-
де ќолданылатын игі ізгі тілектер. Аќ бата-
ны аузы дуалы кісілер, аќсаќалдар берген.

Ќара сμз . Ќаламгердіњ кμркемдік
ќуатын, философиядаѓы даналыќ д‰ниета-
нымын даралап кμрсететін μсиетке толы ше-
шен сμзі.

Кμркем сμз. Эстетикалыќ мєні к‰шей-
тілген, єсерлі, бейнелі сμз. Кμркем сμз єде-
биет негізін ќ±рап отыратын мєњгілік м±ра.

Маржан сμз. Халыќтыњ μз даму тарихын-
да басынан кешкен алуан т‰рлі оќиѓалары
жμнінде жасаѓан ќорытынды, философия-
лыќ ойлардыњ ±тымды кμрінісі, яѓни маќал-
мєтелдер.

Ќанатты сμз.  Т±жырымды ой, єуезді
±йќасќа ќ±рылѓан сμз тіркестері. Кμлемі 3-4
шумаќтан артса, наќыл μлењ, терме, толѓауѓа
айналады.

Наќыл сμз. К‰рделі мєселелерді терењ,
дєл жеткізетін іші – алтын, сырты – к‰міс
сμз тμресі.

Аталы сμз. Мєнді μсиеті мол, тєрбие-
леуші сμз. Аталы сμз – баталы сμз.

Дєйек сμз. Т‰пн±сќадан сμзбе-сμз алын-
ѓан ‰зінді. Автордыњ ойын беделді пікірлер-
мен тиянаќтау ‰шін ќ±нды дерек ретінде
ќолданылады.

Тыйым сμз.  Ќазаќ халќыныњ тєрбие
ќ±ралдарыныњ бірі. Б±л сμздер  балаларды
жаман єдет,  теріс мінезден саќтандырып
отырѓан.

Байырѓы сμз. Белгілі бір тілдіњ μзіне тєн,
лексикалыќ ќ±рамыныњ неѓ±рлым ескі ќаба-
тына жататын етене тμл сμздер.

Ќарапайым  сμз. К‰нделікті т±рмыста
ќолданылатын жалпы халыќтыќ ќара д‰рсін
сμздер.

Кμнерген сμз – к‰нделікті ќарым-ќаты-
наста жиі ќолданылмайтын, біраќ тілдіњ
сμздік ќорында саќталѓан, кμпшілікке
т‰сінікті сμздер.

Б±дан басќа да сμз т‰рлері бар: бμтен сμз
("бμтен сμзбен былѓанса сμз арасы..."), буу-
лы сμз ("буынсыз тіліњ, буулы сμзіњ..."),
ќ±рѓаќ сμз ("ќ±рѓаќ сμз бас ауыртар.."), жаќ-
сы сμз ("жаќсы  – жанѓа ќуат"), ќызыл сμз
("ќызыл сμзді с‰йрік кμп..."), ж‰йелі сμз
("ж‰йелі сμз-киелі"), жылы сμз ("жылы сμз-
жанныњ шуаѓы"), ш±райлы сμз, тєтті сμз...

Алаш. "Алаш" сμзініњ тμркіні
туралы Абай да жазѓан: "Ємір
Темірдіњ нєсілінен шыќќан ќазаќ
ханы Ахмет ќалмаќты кμп шау-
ыпты, кμп ќырыпты. Ќалмаќ ра-
ќымсыздыѓына ќарап "мынау бір
алашы болды ѓой" депті, жан алу-
шы болды дегенніњ орнына. Сон-
дыќтан ол кісі Алаша хан атанып-
ты. Сонан соњ хан б±л атты ќалмаќ
ќорыќќаннан ќойды ѓой, енді
сіздер шапќан уаќытта "алашы,
алашы" деп ±ран -с‰рен салыњыз
деп б±йырып, кμп жанныњ айѓай-
ымен "алаш-алаш" деп кетіпті.
"Алаш" сμзініњ этимологиясы
жайында С.Сейфуллин де пікір
айтќан: "Ќалай болѓанда, "алаш",
"алашы", "алаша"деген сμздер
бір сμз, ќалмаќ, монѓол тілінде
"кісі μлтіргіш", "жау" деген сμз.
"Алаш" деген сμзді ±ран ќылып
алѓан ел біраздан соњ ел атыныњ
μзін "алаш" деп атайтын болѓан".
В.Радлов б±л сμзді б‰кіл ќазаќ
халќыныњ ±раны, т‰бірі "ал" де-
ген етістік деп кμрсетеді. "Алаш"
ќазаќша ел, халыќ деген маѓына-
да ќолданылады.

 ¦яда нені
кμрсењ...

 Фразеологизмдер cайып келгенде
адамныњ іс-єрекетін, сын-сипатын,
ќалып-к‰йін, д‰ние танымын μзіндік
бояу наќышымен бейнелейтін танымдыќ
мєні зор кμркем сμз б±лаќтарына жата-
ды. Мысалы, бастан ќ±лаќ садаѓа, ит
терісін басына ќаптау, ќаѓанаѓы ќарќ, са-
ѓанаѓы сарќ, т‰йе ‰стінен сираќ ‰йіту,
шμп басын сындыру, т.б. Ал, к‰нделікті
μмірде кμп ќолданылатын, жалпыѓа
бірдей маѓынасы т‰сінікті болѓанымен
астарына сыр б‰ккен маќал-мєтелдеріміз
де жетерлік.

"¦яда нені кμрсењ, ±шќанда соны
ілерсіњ" деген маќал  "от басында ќан-
дай тєлім-тєрбие, ‰лгі-μнеге кμрсењ,
μсіп-жетілгенде де соны істейсіњ" деген
ауыс маѓынада б‰гінгі педагогикалыќ
т±жырымдаманыњ негізіне айналып
отыр. Этнолингвистика болса, міне осын-
дай ќ±былыстыњ мєн-жайын т‰сіндіруге
тырысады. Осы маќал  о баста ќыран
ќ±стар μмірін байќаудан туып, саяткер-
лер лексиконында ќолданылѓан жай
тіркес болѓан. Шынында да б‰ркіт μз ба-
лапандарын ќ±з-ќиядаѓы ±ясында ќара
ќанат болып ±шќанѓа (μз тамаѓын μзі
тауып жегенге) дейін сол тμњіректегі бар-
лыќ ањ-ќ±стардыњ, мал тμлініњ етімен
(кейде μлексесімен) ќоректендіруге ты-
рысќан. Б±л жайт маќалда "отбасын-
даѓы кμрген тєлім-тєрбие, ‰лгі-μнеге" ма-
ѓынасына баланып отыр. Ал, бала
б‰ркіттіњ μсіп, ќыран болѓанда, "иісін
алып, дємін татып, ќ±штарлана жеген
ањ-ќ±старды кμбірек ілетіні" ауыс маѓы-
насында "баланыњ μскенде  отбасында
алѓан ‰лгі-μнегесін істейтін єдетіне" ай-
налып отыр.

Осы сияќты маѓыналыќ μзгерістерді
кез келген маќалдан табуѓа болады.
М±ндай μзгерістерді "тірек" сμздер арќ-
ылы таќырыптыќ топтар ж‰йесіне енгі-
зу, т‰сіндіру таѓы да этнолингвистика-
ныњ к‰рделі міндетіне жатады.

Айжамал ЌАЙЫПБАЕВА,
Ахмет Байт±рсынов атындаѓы ЌМУ

гуманитарлыќ-єлеуметтік
факультетініњ

 тіл жєне єдебиет теориясы
кафедрасыныњ доценті,

филология ѓылымдарыныњ
кандидаты.

Кісіні аузындаѓы сμ
зінен

таны

Д‰ниеде екі нєрсені ќайтаруѓа болмайды екен: біріншісі – μтіп

кеткен уаќыт, екіншісі– ауыздан шыќќан сμз. "Айтылѓан сμз –

атылѓан оќ" демей ме? Сол себепті ауыздан шыѓатын єрбір сμзге

абай болѓан абзал. Тілге саќ болу ќателесу, жалѓан сμйлеу, μсек

айту, екіж‰зділік, былапыт сμздер айту, біреуді жамандау, ќор-

лау жєне де біреудіњ абыройын тμгу сияќты жаман єдеттен саќ-

тайды, сондай-аќ бос сμйлемеу керек. Ќалай сμйлеуді ‰йрену

мањызды. Алайда, кейбір ретте сμйлемеуді ‰йрену одан да ма-

њызды. Аќылы бар адам дау-дамайдан, кикілжіњнен, тіпті,

сμйлескісі келмеген адамынан ‰ндемей ќ±тылады...

‡нсіздік туралы данышпандар "кейде ‰ндемей ќалу да ‰лкен

сμз айтќанмен бірдей", "‰ндемеуде ‰лкен даналыќ бар" дейді.

"Байлауы жоќ шешеннен, ‰ндемеген есті артыќ" деген маќал да

осыѓан мењзейді. Алайда, айтылуы тиіс сμзді айтпай ќалып, ‰нде-

мей ішіње жинай берсењ, ол да жаман. М±хтар Єуезов "атылма-

ѓан оќтан айтылмаѓан сμз жаман" деген, яѓни ењ д±рысы – орны-

мен сμйлеп ‰йрену.

Адамныњ сμйлеген сμзінен ішкі жан д‰ниесініњ ќандай екенін

білуге болады, яѓни д±рыс сμйлеу ж‰рек тазалыѓыныњ, ой т±ныќ-

тыѓыныњ, парасаттылыќтыњ, мєдениеттілік пен кісіліктіњ

белгісі. Атам ќазаќ "кісіні аузындаѓы сμзінен таны" деп бекер

айтпаса керек.

C¤З СОЊЫ:
 Ќазаќ тіліндегі  ењ  ±зын сμз ќандай  екенін білесіз

бе?  Б±л туралы ойланып кμріњіз.  "Сμз єлемінде"
кездескенше.

                    Мнауара ЌАБДРАХМЕТОВА.

Адамныњ жасына

байланысты

атаулар
1 жасќа дейін – шаќалаќ, нєресте
1-10 жас – сєби
1 жастан 2 жасќа дейінгі ќыз бала– бμпе,

±л бала – бμбек
2 жастан 3 жасќа дейін – б‰лдіршін
3 жастан 5 жасќа дейін –  балдырѓан,

балауса
6 жастан 7 жасќа дейін –  бала, балаќай
8 жастан 12 жасќа дейін –  ойын баласы,

жеткіншек
13 жастан 15 жасќа дейін –  ересек бала,

жасμспірім
16 жастан 19 жасќа дейін –  бозбала, бой-

жеткен
20-30 жас аралыѓы –  жас жігіт, ќыз
30-40 жас аралыѓы –  д‰р жігіт, аѓа, ер-

кек, келіншек
40-50 жас аралыѓы –  отаѓасы, єке, кμке,

єйел, ана, тєте
50-60 жас аралыѓы – жігіт аѓасы, єйел, апа
60-70 жас аралыѓы –  ќарасаќал, ата, ќара

кемпір, апа, єже
70-80 жас аралыѓы – аќсаќал, аќб±рым
80-90 жас аралыѓы –  аќ ‰рпек шал, аќ

‰рпек ана, ќарт, ќария
90 мен 100 аралыѓы –  селкілдек шал, сел-

кілдек кемпір
100 жастан жоѓары –  кейуана, баба.



Таяуда ЌР Спорт жєне мєдениет
министрлігі μткен жылы ел мерейін
асырѓан ‰здік спортшылар мен бап-
керлерді марапаттады. Осы салта-
натты шара ‰стінде Ќарасу ауда-
нындаѓы Железнодорожный кентініњ
т±рѓыны Василий Васильев "Ауыл-
дыќ жердегі спорт єдіскері – ‰здік
н±сќаушы" аталымын жењіп алды.

СУРЕТТЕ: Василий
Васильевті марапаттау

сєті.
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‡здік
атанды

Бір аптаныњ ішінде сарыкμлдік
жиырма спортшы ж‰лдемен орал-
ды. Солардыњ бірі – Евгений Бон-
даренко.Ол аудандыќ балалар
жєне жасμспірімдер спорт мектебініњ
тєрбиеленушісі, Ќостанай инже-

ШШШШШањѓыањѓыањѓыањѓыањѓы

нерлік-экономикалыќ университетініњ
т‰легі, спорт шебері. Жерлесіміз
Ќазаќстан ќ±рамасы сапында Сло-
вакияда μткен 17-ші ќысќы Универ-
сиадаѓа ќатысып ќайтќан болатын.

Бабы келіскен Бондаренко  шањ-

Жолы болѓыш жігіттер

"Тобыл" футбол клубы Нигерия ќ±рамасыныњ ша-
буылшысы, 29 жасар Калу Учемен бір жылдыќ келісім-
шартќа отырды. Ол 1986 жылы 16 мамырда д‰ниеге
келген. Футболдаѓы алѓашќы ќадамын нигериялыќ
"Enyimba Aba" командасында бастады.

Бес жылдан кейін талантты жас футболшы т‰ріктіњ
"Caykur Rizespor" командасына жалѓа берілді. Ол
Т‰ркиядаѓы  "Adanaspor" командасына бірнеше рет
ауысты.

Ќос команданыњ сапында да жасындай жарќылда-
ѓан шабуылшыныњ трансферлік баѓасы 88 мыњ еуроѓа

Калу Уче келді
дейін кμтерілген. Калу Уче Нигерия ±лттыќ ќ±рама-
сында екі рет алањѓа шыѓып, ќарсыластар ќаќпасына
2 доп соѓып, 1 нєтижелі пас берген.

Жалпы, б±л ойыншы 44 рет алањѓа шыѓып,15 рет
нысананы дєл кμздепті. Алты рет ќарсыластар ќаќпа-
сына гол соѓуѓа жєрдемдескен. Б±л туралы "Тобыл"
футбол клубыныњ сайты хабарлады.

Сондай-аќ, μткен жылы "Тараз" командасында ой-
наѓан Олег Недошковский  мен Эстония ќ±рамасы-
ныњ экс-ойыншысы Сергей Мошников те ќостанайлыќ
клубпен бір жылдыќ келісім жасасты.

Б‰гінгі тањда елімізде
спорттыњ ќай т‰рі болма-
сын ќарќынды дамып ке-
леді. Єсіресе, шорт-трек-
ке  ќызыѓушылыќ белсенді
екендігін аныќ ањѓаруѓа
болады. Шорт-трек XIX
ѓасырдыњ соњына таман
пайда болѓан спорттыњ
бір т‰рі. Ал оныњ Ќазаќ-
стан да ќалыптасып  да-
муы 20 жылдан астам
уаќытты ќамтиды. Шорт-
трек спорты негізінен конь-
кимен ж‰гіру жарысыныњ
бір т‰рі. Алайда, шорт-
трек спортында конькиші-
лер ќысќа ќашыќтыќта
ѓана жарысады.

Рудный еліміздегі шаѓын
ќалалардыњ бірі болса да,
м±нда ќысќы спорт
т‰рлерін дамытуѓа наќты
кμњіл бμлінген. Єсіресе,
спортќа бейімі бар жас-
тардыњ  "Горняк"  спорттыќ сауыќтыру кешенінде  шорт-трекпен айналы-
суѓа м‰мкіндігі кμп.

Ы.Алтынсарин атындаѓы єлеуметтік-гуманитарлыќ колледжіндегі "Дене
шыныќтыру жєне спорт" мамандыѓыныњ 3  курс студенті Дарья Гончарова
аталѓан спорт т‰рінен ел намысын ќорѓап ж‰ргелі кμп болды. Ол Азия
чемпионатыныњ ж‰лдегері , спорт шебері.

Дарьяныњ да спортќа келуініњ μзі ќызыќ. Екі жастан асќанда анасы
Дарьяны би ‰йірмесіне ќатыстырады. Сμйтіп, ата-анасы ќыздарыныњ та-
лантты биші болатынына сенімді еді. Біраќ, отбасылыќ жаѓдайѓа байла-
нысты Дарьяныњ бишілік μнерден ќол ‰зуіне тура келеді. Уаќыт бір орнын-
да т±рмайтыны аныќ. Ол ‰шінші сыныпта оќып ж‰ргенде шорт-тректен
спорт шебері Юлия Коретникова талантты жасты μз ќол астына алѓысы
келетінін айтады. Оѓан єрине, тμзім керектігін ескертеді.

Кейін жаттыќтырушыныњ тынымсыз ењбегініњ арќасында шорт-трекке
бой ‰йреткен Дарьяны орта топќа ауыстырады. Кішкентай кезінен  спортќа
бейімі бар жас спортшыныњ балалыќ шаќтаѓы арманы толысып  μмірлік
маќсатќа айналды. Енді соѓан жетуде талмай ењбектеніп ж‰р. ‡зіліссіз
ењбектіњ  нєтижесі де  ќуанарлыќ. Талай рет жењіс т±ѓырына кμтеріліп,
Ќазаќстанныњ кμк туын желбіретті.

Айта берсек спортшы асќан белестері аз емес. Мєселен, 2008 жылы
Тайпей ќаласында эстафеталыќ ж‰гірісте 1-орын, ал жекелеген есепте
1000 метрлік ќашыќтыќта 3-орын, 500 метрлікте 2-ші орынѓа ие болды.
Ал, 2010 жылы шорт-тректен Орал ќаласында μткен  Ќазаќстан
біріншілігінде эстафеталыќ ж‰гірісте ж‰лделі 1-орынѓа ие болып ќана ќой-
май, ЌР спорт шеберініњ нормасын орындады. Халыќаралыќ жєне рес-
публикалыќ спорттыќ жарыстарда ќарсыластарын "шањ ќаптырѓан" спорт-
шы 2013 жылы  жаттыќтырушылыќќа ауысты. Б‰гінде  ол  μзі де ќаладаѓы
"Горняк" спорттыќ-сауыќтыру кешенінде шєкірт тєрбиелейді.

 Дарьядай намысты ќолдан бермейтін спортшы ќыздарымыз бар да ел
спорты ќарыштай берері даусыз.

Айбек  МОЛДАБЕКОВ,
Ы.Алтынсарин атындаѓы Рудный

єлеуметтік-гуманитарлыќ колледжініњ ќазаќ
тілі пєнініњ оќытушысы.

Бетті єзірлеген Айбек КЄДІР¦ЛЫ

 Біздіњ Дарья

ШШШШШорт - трекорт - трекорт - трекорт - трекорт - трек

ФФФФФутболутболутболутболутбол

Єулиекμл ауданыныњ шаѓын ќамтылѓан мектептері арасында шаѓын
футболдан  жарыс болып μтті. Жарысќа алты команда ќатысып, к‰ш сы-
насты. Аудан орталыѓында μткен ала доптыњ бєсі аса тартысты μтті. Тур-
нирдіњ ќорытындысында ж‰лделі бірінші орынды №2-ші  Ќазанбасы орта
мектебініњ оќушылар командасы иеленді. Сμйтіп олар футзалдан аудан-
ныњ ‰ш д‰ркін чемпионы атанды. Дене шыныќтыру пєнініњ м±ѓалімдері Кен-
жебек Байм±хамбетов, Берік Сейденов, Р‰стем Єбішев бастаѓан оќушы-
лар командасыныњ  жетістігі бізді де ќуантты. Осындай білікті ±стаздардыњ
арќасында біздіњ шєкірттеріміз жоѓары нєтижелерге жетіп, биіктен кμрініп
ж‰р.  "Дені саудыњ – жаны сау" деп ата-бабаларымыз айтќандай, т‰рлі
спорттыњ жарыстарына мектеп оќушылары белсене ќатысады. Олардыњ
аудандыќ жарысќа ќатысуына ќол ±шын созѓан ауыл єкімі Т±рѓынбек Єбдібе-
ковке  мектеп ±жымы атынан зор ризашылыѓымызды білдіреміз.

Єділхан УЄЛИХАН,
тарих пєнініњ м±ѓалімі.

ФФФФФутзалутзалутзалутзалутзал

Оќушыларымыз озды

БББББєрекелді!єрекелді!єрекелді!єрекелді!єрекелді!

ѓымен сырѓанаудан эстафетаныњ
‰шінші кезењінде 10 шаќырымдыќ
ќашыќтыќты еркін ењсеріп, к‰міс
ж‰лдені жењіп алды. Алтын ж‰лде
Ресей ќ±рамасыныњ ќанжыѓасына
байланды.

Сондай-аќ, Ќостанайда шањѓы-
дан  μткен облыстыќ чемпионатта
аудандыќ  балалар  жєне жасμспі-
рімдер спорт мектебініњ тєрбиеле-
нушілері, Александр Шлоссер мен
Николай Степиндердіњ шєкірттері
биік шыњнан кμрінді.

Ќостанайлыќтармен ќатар μнер
кμрсеткен біздіњ ќ±рама II орынды
еншіледі. Жекелей сынаќта жењім-
паздар мен ж‰лдегерлер яѓни, ‰ш
т‰рлі дистанцияда Анастасия Бой-
ко кμш бастаса, бірінші жєне екі рет
екінші орынды Дмитрий Вакуленко,
ал  Анастасия Павлютина екінші
жєне екі рет ‰шінші орынѓа кμтерілді.

Руслан ЄЛКЕЕВ.
Сарыкμл ауданы.

ЌР Премьер-лига сапындаѓы ко-
мандалардыњ ойын кестесі шыќты.
‡стіміздегі жылы доп додасы 1 нау-
рыз к‰ні басталады. Сол к‰ні  ЌР
суперкубогы ‰шін  "Астана"-"Ќай-
рат" командалары μзара сынѓа
т‰спек. Ал ел чемпионаты 7 наурыз
к‰ні жалауын кμтереді. Ќостанайдыњ

"Тобылы" μзініњ алѓашќы кездесуін
сырт алањда, Алматыныњ "Ќайра-
тына" ќарсы μткізеді.Сондай-аќ, ал-
ѓашќы турда  "Ќайсар"-"Жетісу,"Ор-
дабасы"-"Ертіс","Тараз"-"Шахтер","-
Аќтμбе"-"Атырау", "Астана" -
"Оќжетпес" командалары μзара
к‰ш сынасады. Тек, ‰шінші тур ой-

ындарына сєйкес "То-
был" μз алањында
К μ к ш е т а у д ы њ
"О ќж е т п е с і н "
ќабылдайды.

Футбол тойы алыс емес

Денесін жаттыќтыру арќылы
адам дені сау, тμзімді, епті болмаќ... М.ГОРЬКИЙ.
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 Адамныњ ењ ±лы ќасиеті – баќытты болуѓа талпынуы.
С¦ЛТАНМАХМ¦Т ТОРАЙЃЫРОВ.

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

Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: Театр єкімшілігі ескертеді: репертуарлыќ жоспарда μзге-
рістер болуы  м‰мкін.

Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефон арќылы білулеріњіз-Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефон арќылы білулеріњіз-Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефон арќылы білулеріњіз-Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефон арќылы білулеріњіз-Аныќтама:  54-11-51, 54-39-56  телефон арќылы білулеріњіз-
ге болады.ге болады.ге болады.ге болады.ге болады.

К‰нi
13 жм
14 сн
17 сс
18 ср
19бс

20 жм

21сн
22-25
жк-ср
26 бс

27 жм

28 сн

Ќойылымныњ аты
М.Байжиев "Кім кінєлі" драма
Т.Ахтанов  "К‰шік к‰йеу" комедия
С.Асылбек±лы "К‰згі романс"  драма
С.Асылбек±лы "К‰згі романс"  драма
В.Илюхов "Золушкаѓа арналѓан жања жылдыќ
бал"  ертегі
Г‰лжібек  Бекм±хамбетованыњ шыѓармашылыќ
кеші
Е.Тμлеубай  "Боздаѓан бойдаќтар" комедия
Е.Ќ±шуаќтов  "Ќызыл алма" комедиясы спектак-
ліне дайындыќ
П Р Е М Ь Е Р А
Е.Ќ±шуаќтов  "Ќызыл алма"  комедия
П Р Е М Ь Е Р А
Е.Ќ±шуаќтов  "Ќызыл алма" комедия
"Мужество и Грация", математика лицейімен
біріккен мереке

Уаќыты
18.30
17.00
18.30
18.30
11.00

17.00

18.30

18.30

17.00

І.Омаров атындаѓы Ќостанай облыстыќ
ќазаќ драма театрыныњ репертуарлыќ

жоспары

"Кім кінєлі?""Кім кінєлі?""Кім кінєлі?""Кім кінєлі?""Кім кінєлі?"

Б±л  ќойылымда б‰гінгі
жастардыњ μз ортасында
белењ  алѓан ішімдік пен
нашаќорлыќќа  бой ±рып,
жастыќ махаббаттарын  аяќ
асты етіп, кінєсіз сєбилердіњ
тастанды балаѓа айналуын
μзекті ойдыњ негізінде
кμрсетеді.

Ќойылымдаѓы  бейнелер
автор мен режиссердіњ б‰гінгі
уаќыт талабыныњ шынайы
кμрінісін де кμрсетіп, жастар
тєрбиесіне арналѓан.

 Ќостанай облыстыќ орыс драма
театрыныњ репертуарлыќ жоспары

13 ж±ма
14 сенбі

15 жексенбі
18 сєрсенбі

19 бейсенбі

20 ж±ма

21сенбі

22 жексенбі

25 сєрсенбі

26 бейсенбі

27 ж±ма

28 сенбі

"Примадонны" К. Людвиг
"Баба Шанель" Н.Коляда

"Инь и Янь" Б.Акунин
"Завещание Ибрая"
Ж.Шевре
"Завещание Ибрая"
Ж.Шевре
ПРЕМЬЕРА!!!
"Не покидай меня"
А.Дударев
"Не покидай меня"
А.Дударев
"Не покидай меня"
А.Дударев
"Не покидай меня"
А.Дударев
"Не покидай меня"
 А. Дударев
"Леди Макбет Мценского
уезда" Н. Лесков
"Леди Макбет Мценского
уезда" Н. Лесков

Ќойылымныњ басталуы:
сєрсенбі, бейсенбі – 18.00. ж±ма – 18.30.
Сенбі, жексенбі – 17.00.  Балаларѓа – 12.00.
Касса 11.00–18.00 дейінгі аралыќта ж±мыс істейді.
 54-78-34, 54-76-24 телефондарына хабарласуѓа болады.

"Лучший папа"
По мот. сказки В.Орлова
"Фенька" С.Астраханцев

"Крутые" И.Чернышев

"Как Кощей женился"
Ю.Боганов

"Сашенька"
 По мот. нар.сказок

 Е.¤мірзаќов атындаѓы облыстыќ
филармонияныњ репертуарлыќ жоспары

К‰нi
25 аќпан

 Атауы
Филармония єртістерініњ ќатысуымен концерт

Уаќыты
 18.30

Ќосымша аќпаратты мына телефон бойынша алуѓа бо-
лады:  21-15-82,  54-48-14

(Соњы).

МЕРГЕН

Биылѓы жыл сіз ‰шін ењ баќытты жыл болѓалы
т±р. Бірінші байлыќ – денсаулыќ, екінші байлыќ –
аќ  жаулыќ, ‰шінші байлыќ – он саулыќ. Тек реті-
мен шатастырып алмањыз. Сонда бєрі де д±рыс бола-
ды. Оптимизмнен ќашпай, тек позитивті к‰н кешу-
ге тырысыњыз. Жаныњыздаѓыларды тањдандырып,
тек к‰ліп ж‰ріњіз. Жоќ, жалѓандыќтыњ еш керегі
жоќ. Бєрініњ тек шынайы болѓаны д±рыс. Егер бала-
ларыњыз болса, оларѓа кμп уаќытыњызды ж±мсањыз.
Сіз шыѓарып салѓан жылдан ќалѓан сенім келер
жылы біраз істіњ басын ќайырып тастауѓа жетеді.
Шектен тыс μркμкіректік танытудан саќтаныњыз.
Егер б±л мінезіњізге бой берсењіз, біраз жаќсы адам-
дармен байланысыњыз ‰зіліп ќалуы м‰мкін. Салмаќ-
ты ќатынас ‰шін сабырлылыќ керек. Имандылыѓы-
њызды арттырыњыз. Наѓыз шешуші кезењге жетіп
ќалѓаныњыз есіњізден шыќпасын. Ж±мыс ауысты-
руыњыз ыќтимал. Б±л жыл, сіз ‰шін, шешім ќабыл-
дау мен тєуекелге бел буудыњ жылы болмаќ. Осылай
μзіњізге деген сеніміњіз ныѓая т‰седі. ¤зіњізді баѓа-
лай ќ±рметтеу арќылы жаныњыздаѓылардыњ пікірін
айтарлыќтай μзгертесіз.

ТАУЕШКІ
Ж‰рген ортањызда мерейіњіз ‰стем болып, дєре-

жењіз арта т‰седі, биыл. Ењ бастысы – басќаны тыњ-
даудан бас тартпањыз.Дєрежењіздіњ кμтерілуі соѓан
байланысты. Мынау есіњізде болсын: Ќой жылында
ќиылѓан некеніњ ѓ±мыры ±заќ та, баянды болмаќ. Сон-
дыќтан бойдаќ жандар ойланѓаны абзал. Ќандай ќиын-
дыќ болмасын сіз жење аласыз, соны ±мытпањыз!
Жылдыњ алѓашќы жартысы тынымсыз болѓанымен
екінші жарты жылдыќта байсалды μмір кешесіз.
Жаныњыз ќалаѓан іспен ш±ѓылданыњыз. Махаббат
мєселесінде анау айтќандай ќиын мєселе болмайды.
К‰з айы ж±мысыњыздыњ μрге басар мезгілі дей беру-
ге де болады. Сіз μз биігіњізге асыќпай, аяњдап же-
тесіз. Тек наурыз айында μзіњізді ќай істе кμргіњіз
келетіндігін аныќтап алып, сол баѓытќа ќарай
ж‰ргеніњіз жμн. Ќой жылы сізден кμп мμлшерде са-
бырлыќ пен тμзімділік к‰теді. Бастаѓан істі аяќсыз
ќалдырсањыз, ењбегіњіздіњ жемісін к‰тпењіз. Ал ќара-
ша айында сізге жања ж±мыс тапсырылады. Сенімді
ж±мыс! Жауапкершіліктен ќашпањыз. Ауырдыњ ас-
тымен ж‰рмеуге тырысыњыз.

СУЌ¦ЙЃЫШ

Арманѓа жету ‰шін жењіл жолды тањдау оњай
болѓанымен одан т‰к шыќпайтынын т‰сініњіз. Б±л
жыл сізден тμзім мен аќылды ќажет етеді. Дєнді
шашпа, нанды баспа деген сμздіњ жаны бар. Жыл
бойы сіњірген ењбегіњіздіњ жемісін ќараша айын-
да кμретін боласыз. Тєуекелге бел буып ‰йреніњіз!
К‰штілер мен тєуекелшілдерді тањѓажайып сый-
лыќтар к‰тіп т±р. Бастысы – μзіњізге наќты неніњ
керек екендігін білу. Егер іске ќ±лшыныспен
кірісер болсањыз ол міндетті т‰рде жемісті бола-
ды. Екінші жартыњыз сізді ‰немі ќолдап, ќ±лшы-
нысыњызды арттырып отырады. Ќараша айында
μміріњізде айтарлыќтай оњ μзгеріс болады. "Бала-
мен дос болсањ бала боларсыњ, ќариямен дос бол-
сањ дана боласыњ". Айналањызда ќандай адамдар
ж‰ргенін ќарањыз. Осы жылы μзіњізге деген
сенімділік пен белсенділігіњіздіњ арќасында ман-
сабыњызды μсіре аласыз. Алдын ала жаќсы жос-
пар ќ±рып алѓаныњыз д±рыс. Жоспарды ќањтар
айынан бастањыз, ењ белсенді уаќытыњыз – ќазан
мен ќараша айлары.

БАЛЫЌТАР

Сіз осы уаќытќа дейін жаќындарыњызѓа
‰немі ќамќор болып келдіњіз, енді μзіњізді ой-
лайтын кез келді. Жања жылда кμптеген сая-
хаттар к‰тіп т±р. Ой-μрісіњіз, біліміњізді кењей-
те т‰сесіз, ж±мысќа керек тєжірибе жинаќтау-
дыњ жања м‰мкіндіктері туады. Білгеніњізді
басќамен бμлісуде тартынбањыз, ±жымѓа бірігіп
істеген ж±мысыњыз жемісті болады. Єсіресе
мамыр айында менмендік ќасиетті тізгіндеп
±стауѓа тура келеді, б±л ќасиет жаќсылыќќа
апармайтынын т‰сініњіз.  Ж±мыста ќиындыќ-
тар туып жатса, єњгіменіњ басын ашып бєрін тек
бейбіт жолмен шешуге тырысыњыз.  Егер са-
быр саќтасањыз, сіздіњ ±йымшыл топ ќ±руѓа мол
м‰мкіндігіњіз бар. Барлыќ ж±лдыздар сізге ма-
хаббат жолында кμмектесуге єзір. Жаныњызда-
ѓылар мен μзіњіздіњ ішіњізге ќайта ‰њіліп
кμріњіз. Сізге не керек? ¤з μміріњізге разысыз
ба? Жылдыњ ењ елеулі оќиѓалары ќараша айын-
да болмаќ. Жауапкершіліктен ќашпањыз. Т‰рлі
жобалар мен шараларѓа бел шеше кіріскеніњіз
μзіњізге тиімді. Ж±лдыздардыњ жорамалынша,
жыл соњыњда сізге ќамќор жєне ењбекќор адам
жолыѓады.

* * *

Бірде ќыз бен жігіт мейрамха-
наѓа барыпты. Жігіті ќызынан –  "не
ішесіњ, араќ па, шарап па?" десе,
ќызы – вино – дейді.

– Ќандайын ішесіњ? Армян
єлде Грузин?

– Грузин
– Тєттісі ќажет пе єлде жарты-

лай тєтті болсын ба?
– Тєттісін
– Ќ±рѓаѓын алайын ба єлде

жартылай ќ±рѓаѓы болѓаны д±рыс
па?

– Ќ±рѓаѓы
– Ќызылы ма, аѓы ма? – десе,

ќызы: "Ќ±рысын басым ќатып кетті
ѓой, араѓыњды єкелші" – деген
екен.

* * *

Екі студенттіњ єњгімесі:
– Т‰сімде сенен ќарызѓа

аќша алыппын.
– Оны енді ќашан ќайтара-

сыњ?
– Таѓы бір т‰с кμргенде ќай-

тарамын.

‡ш жолаушы келе жатып, да-
лаѓа т‰нейтін болады. Жапан
дала, т‰н тастай ќарањѓы.

Жолаушылар μздерініњ ќорќаќ
екендіктерін білдіріп, "енді ќай-
теміз" дейді. Т‰н ќарањѓылыѓы
‰шеуін де ‰рей єлеміне жете-
лейді. Ойласа келе, шешім шыѓа-
руѓа келіседі. Бірі "т‰німен ж‰ре
берейік" дейді, екіншісі мен
‰шіншісі "шаршадыќ ќой, жа-
тайыќ, тыныѓып алайыќ" дейді.
Соњында ‰шеуі де тоќтап, тыны-
ѓып алуѓа келіседі. Жатар кезде
‰шеуі "ортаѓа мен жатамын, мен
жатамын" деп таласады. Сонда
‰шіншісі ќорќаќ та болса, ќулау
екен.

–  Ќорыќсањдар, біріњ оњ жаѓы-
ма, біріњ сол жаѓыма жатыњдар, –
депті.

* * *

Бiр бала єкесіне келіп, к‰ле
береді. Єкесі одан мєн-жайды
с±райды.

– Балам саѓан не болѓан?
– Мен жања ѓана бiр таксисті

алдап кеттiм.
– Ќалай?
– Оѓан аќшасын беріп, μзім

мінбей ќашып кеттім, – деген
екен.

* * *
Екі т‰йе шμл далада ж‰ріп ке-

леді. Бір к‰н μтеді. Екі к‰н, ‰ш к‰н,
бір апта μтеді. Осы уаќыт бойы
дала кезіп ж‰рген т‰йеніњ бірі:

– Білесіњ бе? Біз туралы ж±рт
не ойласа да, мен бєрібір су ішкім
келіп т±р, – деген екен.

* * *
Дєрiгер маск‰нем науќасќа:
– Ќолыњыз ќатты дiрiлдейдi

екен, кμп iшесiз бе?
– Жоќ, кμбiн тμгiп аламын, –

депті.
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3.Басты
таќырып –
тыњ игеру

1950 жылдыњ  11 июніндегі
санда "Ќостанай – астыќты
аймаќ" деген таќырып кμзіме
шалынды. Егіншілік  мєдение-
тіне  бетб±рыс   сол    кезден бас-
талѓаны   байќалып  т±р.

Негізінде, біздіњ μњірде  со-
ѓыстан кейінгі уаќытта да
астыќ  байлыѓын  жасауѓа ±мты-
лыс болѓан. Халыќ  шаруашы-
лыѓын  ќалпына  келтіруге
ж±мыла кіріскен  ауылдыќтар
дєнді  даќылдар μсіруге
ќ±лшына кіріскен. Мєселен,
1947  жылдыњ   15  майѓа  дейінгі
мєліметіне   назар аударып
кμрейікші. "Аудандардыњ
егісті μткізудегі жарысы" айда-
рымен жоспардыњ  орындалу
пайызы берілген.

Ќыр  тμсіндегі  ењбек жайлы
газет тілшілері хабарлап

Ермекбай
     ХАСЕНОВ

т±рѓан. Є.Молжігітов  "Екпінді"
колхозынан жазѓан  маќаласын
сынѓа арнапты. "Сеялка бола
т±рса да,  т±ќым ќолмен себілу-
де"  атты   материалында   тех-
ника   ќуаты толыќ  пайдаланыл-
майтынын  баяндаѓан.

Журналист  Сырлыбай
Б‰ркітбаев  Обаѓан ауданыныњ
"15  лет колхозу" шаруашылы-
ѓын сынаѓан.  "Егіннен  мол
μнім алудыњ  шараларын ќол-
данбай отыр" маќаласында сал-
дыр-салаќтыќќа жол беруші-
лерді єшкерелепті.

1954 жылдыњ  3  январь к‰нгі
сандаѓы "Батыр  атындаѓы кол-
хозда"  маќаласы да назар ауда-
рарлыќ. Кењес Одаѓыныњ  Ба-
тыры С±лтан  Баймаѓамбетов-
тыњ есімі  берілген колхоз
±жымы мал шаруашылыѓын
дамытуда  ізденіс  танытќан.
Атап  айтќанда,  олар  сауын
сиыр  басын  100 пайызѓа, ќой
мен  ешкіні  105 пайызѓа,  жыл-
ќы   санын   100   пайызѓа, ќ±с
санын  100  пайызѓа  арттырды.

Сауыншы  Садуаќасова жєне
оныњ єріптестері с‰т  сауу  жос-
парын  артыѓымен орындады.
Колхоз  бойынша  1954  жыл-

дыњ  есебіне он мыњ  литр с‰т
мемлекетке тапсырылѓан.

Кμлемді маќалада аталѓан
колхоздыњ  егіншіліктен де мол
жетістіктерге жеткені жайлы
єњгімеленген.   1953  жылы
колхоз егістігініњ єрбір гекта-
рынан он  жєне он  алты  цент-
нерден  μнім алынѓан. Дала
ењбеккерлері  келер  жылдыњ
егістігініњ  ќамын ерте  жасап-
ты. Декабрь  айында  тμрт  ж‰з
гектар алќапќа ќар жолдары
т±рѓызылѓан. Егістік  алќабы-
на он  мыњ тонна кμњ  тасымал-
данѓан. Сонымен  ќатар, бірне-
ше тонна к‰л мен ќ±с  сањѓы-
рыѓы дайындалыпты. Шымте-
зек шірінді ќ±мыралары
кμптеп єзірлеген.

Картоп пен кμкμніс  дайын-
дау да ±мыт  ќалмаѓан. Б±рын
алќап  кμлемі  он тμрт гектарды
ѓана ќамтыса, енді оныњ кμлемі
отыз гектардан асырылыпты.

Ж±рттыњ бєріне тыњѓа  ша-
буыл туралы кењінен  мєлім.
Кењес Одаѓындаѓы айтулы
оќиѓаныњ  басында Н.Хрущев
ж‰рді. Газет тігіндісінен  1954
жылѓы   9 марттаѓы  №50  са-
нында Совет  Одаѓы Комму-

нистік партиясы  Орталыќ  Ко-
митетініњ пленумы μткізілгені
туралы хабарды таптым. Онда
Н.С.Хрущевтіњ баяндамасына
орай  ќаулы ќабылданѓаны жай-
лы  айтылѓан.  Оѓан  Хрущев-
тыњ "Елімізде астыќ  μндіруді
онан єрі  арттыру туралы, тыњ
жєне тыњайѓан жерлерді игеру
туралы  баяндамасы  негіз бол-
ѓан.

Айта кету керек, материал
"Астыќ  шаруашылыѓыныњ
жайы  жєне астыќ μндіруді арт-
тыру міндеттері" деген таќы-
рыппен газеттіњ бірінші  беті-
нен тμртінші  бетіне дейін т±-
тастай жарияланѓан.

Газеттіњ келесі,  № 50 ,  (1954
жыл )  санында іле-шала пле-
нум ќаулысын ќуаттаушылар-
дыњ  хабары басылыпты. Аман-
келді МТС-ніњ коллективі
ќаулыны бір ауыздан маќ±лда-
ѓанын туралы айтылѓан.

Тыњѓа шабуылѓа  Кењес Ода-
ѓыныњ т‰кпір - т‰кпірінен  жол-
дамамен келгендерді ыстыќ
ыќыласымен к‰тіп алушылар
ќай жерде де  табылѓан. Жазу-
шы  Жайсањбек  Молдаѓалиев
"Ауылдаѓы єке" атты єњгіме-

сінде жасы алпыс беске толѓан
Єбді аќсаќалдыњ ќарекетін
баяндайды. Тыњ игеру  ‰шін
алыстан  шаршап-шалдыѓып
келгендерге арнап, бμлмені
ќалай даярлаѓанын  ќаламгер
шебер суреттеген. Астыќ  бай-
лыѓын жасаушылардыњ біреуін
Єбді  ќария "Мен сені балам"
деймін деп  ќ±шаѓын  жаяды.
Єњгіме газеттіњ № 51  санында
жарияланыпты.

  Журналист  Ќайдолла Тіле-
місовтіњ  он екінші май к‰ні
газетке  басылѓан  "Достыќ"
єњгімесіне  Н±рфазыл  ќарттыњ
орыс  достарымен   ынтымаќ-
тастыѓы  арќау  болѓан.

1954 жылдыњ  6 апрель,  №69
(4919 ) санында  (газеттіњ  атауы
"Коммунизм  жолы") арнаулы
тілшілер Баќытжан  Жангисин
мен Бекс±лтан  Бекентаев  мал
ќыстату  жаѓдайын  жан-жаќты
зерттеген. Олар  "Ворошилов"
совхозы  басшыларыныњ сμзі
мен ісін баяндайды.

Тілші Сапабек Єсіпов Аман-
келді ауданында  μткен  жылѓы
кемшіліктер  ќайталанѓанын
μткір   сμзбен  т‰йреген.

  Ќазаќ  ССР   Жоѓарѓы   Со-
ветініњ    мєжілісі  туралы   мате-
риал газеттіњ 1954  жылѓы 16
июнь к‰нгі  санынан   табылды.
Онда Л.И.Брежневтіњ  сμз сμйле-
гені жайлы  хабарланѓан. Бреж-
нев Украинаныњ Россияѓа  ќайта
ќосылуын  тілге тиек еткен.

"Алтынсарин ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік меке-
месініњ бірыњѓай конкурстыќ ко-
миссиясы "Алтынсарин ауданы
єкімдігініњ білім беру бμлімі" мем-
лекеттік мекемесініњ бас  маманы,
санаты Е-R-4, бос мемлекеттік
єкімшілік  лауазымѓа  орналасуѓа
конкурс   жариялайды, лауазым-
дыќ  жалаќысы  ќызмет  атќарѓан
жылдарына  байланысты  56 375
тењгеден  76 235  тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Облыстыќ жєне аудандыќ тап-

сырмалардыњ орындалуын баќы-
лау. Білім беру бμлімініњ жылдыќ жос-
парын єзірлеу. Ќ±ќыќтыќ білім мек-
тебі. Білім беру бμлімініњ маманда-
рын ќ±ќыќтыќ сауаттылыќпен ќамту.
¦йымдаѓы іс ж‰ргізуді жєне м±раѓат
ісіне тексеріс ж‰ргізуге ќатысу. М±ра-
ѓаттыќ ќ±жаттармен ж±мыс істеу. Ве-
домстволыќ м±раѓатты ж‰ргізу.
Ќаржы басќармасына ќаржы декла-
рациясын толыќ μз жєне уаќытында
тапсырылуын, мемлекеттік сатып
алудыњ ±йымдастырылуымен
ж‰ргізілуін баќылау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары
(зањды, экономикалыќ, педагогика-
лыќ). Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес, осы санаттаѓы
наќты    лауазымныњ функционал-
дыќ баѓытына сєйкес салаларда екі
жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі
білімі (зањды, экономикалыќ, педа-
гогикалыќ) барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы",  "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ  зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ  маманда-
нуына сєйкес  салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтiн Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтiк ќ±ќыќтыќ
актiлерiн, "Ќазаќстан-2050"  Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын

  СОЛАЙ БОЛЃАН

М±раѓат сыр шертеді
Сарѓайѓан газет беттерінен

білуі.
Осы санаттаѓы  лауазымдар

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

Конкурс  Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымына орналасуѓа кон-
курс комиссиясын ќалыптастыру
Ќаѓидалары (б±дан кейін – Ќаѓида-
лар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін  ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы  Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

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

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жат-
тары (ќоса берілген ќ±жаттары
кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін
м±ќабаѓа салынѓан)конкурстыќ ко-
миссияныњ ќарауына ќабылданады.
Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарды
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сы-
нады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оны кандидаттарды єњгіме-
лесуге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап  5  к‰н  ішінде "Ал-
тынсарин ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесінде μтеді.

Конкурстыќ комиссиясы ж±мы-
сыныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа жол беріледі.

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктер-
мей персоналды басќару ќызметіне
(кадр ќызметіне) тіркеледі. Тіркелу
‰шін т±лѓалар  персоналды басќару
ќызметіне (кадр ќызметіне) жеке ба-
сын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т±пн±с-
ќасын немесе кμшірмелерін ±сына-
ды.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓындарын (єњгімелесу
μтетін жерге келу  жєне ќайту, т±ра-
тын жерді жалдауды, байланыс ќыз-
метініњ барлыќ т‰рлерін пайдалану)
μздерініњ жеке ќаражаттары есебінен
ж‰ргізеді.

"Новотроицк-1" ЖШС ќатысушыларыныњ кезектен тыс
жалпы жиналысын μткізу туралы хабарландыру

 "Новотроицк-1" ЖШС 2015 жылѓы 2 наурыз саѓ. 09.00-де мына мекенжай-
да: Ќарабалыќ ауданы, Новотроицк селосы, "Новотроицк-1" ЖШС кењсесінде
ќатысушылардыњ кезектен тыс жалпы жиналысы болатынын хабарлайды.

К‰н тєртібінде (тμрт мєселе):
1. Айналымдаѓы ќаржыны толыќтыру ‰шін, соныњ ішінде кμктемгі егіс

жєне жиын-терін ж±мыстарын ж‰ргізуге заем алу ‰шін "Аграрная кредитная
корпорация" АЌ-ѓа ж‰гіну туралы.

2. Кепілдік алу ‰шін "Евразийский Банк" АЌ  ж‰гіну. "Новотроицк-1" ЖШС
міндеттемені орындауды ќамтамасыз ету ретінде "Евразийский Банк" АЌ-ѓа
да жылжитын жєне жылжымайтын м‰лікті кепілге ±сынады.

3."Евразийский Банк" АЌ-ныњ м‰лікті соттан тыс μткізуге келісімін жасал-
ѓан келісім-шарттар бойынша "Новотроицк-1" ЖШС міндеттемелерін орын-
дамаѓан немесе тиісінше орындамаѓан жаѓдайда ѓана беру.

4. Директорѓа осы шешімді орындау ‰шін ќажетті барлыќ  келісімдерге ќол
ќою μкілеттігін беру.

Объявление о проведении внеочередного общего собрания
участников ТОО "Новотроицк-1"

ТОО "Новотроицк-1" сообщает, что 2 марта 2015 года в 09.00 часов по
адресу Карабалыкский район, село Новотроицкое, контора ТОО "Новотро-
ицк состоится внеочередное общее собрание участников.

Повестка дня (4 вопроса):
1. Обращение   в АО "Аграрная кредитная корпорация",  для получения

займа на пополнение оборотных средств, в том числе на проведение весен-
нее-полевых уборочных работ.

2. Обратиться в АО "Евразийский Банк" за получением гарантии, в каче-
стве обеспечения исполнения обязательств ТОО "Новотроицк-1" предос-
тавляет в залог АО "Евразийский Банк" движимое и недвижимое имуще-
ство.

3. Предоставление согласия АО "Евразийский Банк" на внесудебную ре-
ализацию имущества только в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств ТОО "Новотроицк-1" по заключенным договорам.

4.Наделение директора полномочиями на подписание всех договоров
необходимых для исполнения Настоящего решения.

Ќостанай єлеуметтік-техникалыќ колледжі
Мемлекеттік лицензия АБ№0063900

2015-2016 оќу жылына талапкерлерді ќабылдайды

0610000 Метрология, стандарттау жєне сертификаттау
1203000 Теміржол кμлігімен тасымалдауды ±йымдастыру
              жєне басќару
1304000 Электрондыќ есептеу техникасы жєне
               баѓдарламалыќ ќамтамасыздандыру
0902000 Электрмен ќамтамасыз ету
1509000 Экология жєне табиѓатты ќорѓау ќызметі
0501000 Іс ќаѓаздарын ж‰ргізу жєне м±раѓаттану
0512000 Аудармашы ісі
0515000 Менеджмент
0516000 Ќаржы
0518000 Есеп жєне аудит
0501000 Єлеуметтік ж±мыс
0201000 Ќ±ќыќтану
0103000 Дене тєрбиесі жєне спорт

Ќостанай ќ, Таран кμшесі, 8 (7142)54-96-87, 54-22-72,
55-47-53,  87776163360.
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«Сарыкөл ауданы әкiмiнiң 
аппараты» ММ бос мемлекеттiк 
әкiмшiлiк лауазымына орналасуға 
конкурс жариялайды:

«Сарыкөл ауданы Барвинов 
ауылдық округі әкімінің аппара-
ты» ММ басшысы (Е-G-3 сана-
ты).

Лауазымдық жалақысы қызмет 
атқарған жылдарына байланысты 
– 53813 теңгеден 72391 теңгеге 
дейiн.

Қызметтiк мiндеттерi: Ап-
параттың іс номенклатурасын 
құрас тырады, ұйымдастыру бо
йынша нормативтіәдіс темелік ма-
териалдарын білу, ауылдық округ 
әкімінің қызметін, ұйымдасты-
руқұжаттамалық қамтамасыз ету 
қабілеттілігі, азаматтарды қабыл-
дау бойынша жұмыс істеу тәжіри-
бесінің болуы; жеке және заңды 
тұлғалардың әкімге жасайтын 
өтініштерін автоматты өндіріске 
енгізілген бірдей есеп жүйесінің 
бағдарламалық қамтамасыздан-
дыруын қолданумен есепке алу 
нотариалдық ісәрекеттерді жасау, 
ауылдық округ аппаратының құжат-
тарын орындау барысына бақылау 
жүргізу, «Бақылау» компьютерлық 
бағдарламаны қолдануды қамта-
масыз етеді, ауылдық округ әкімі 
аппараты кеңестерінің, әкімдік 
отырыстарының хаттамаларын 
жүргізеді, әкімнің шешімдері мен 
өкімдерінің жобаларын дайындау; 
мұрағатта сақтау үшін құжаттар-
дың жылмажылғы іріктеуін жүргізу, 
ауылдық округ әкімінің тапсырма-
ларын орындайды. Құқықтық білім 
мектебінің сабақтарын дайындау 
мен өткізу.

Конкурсқа қатысушыларға 
қойылатын талаптар: Жоғары 
педагогикалық, экономикалық, 
заңгерлік. Мемлекеттiк қызмет 
өтілі бір жылдан кем емес немесе 
осы санаттағы нақты лауазымның 
функционалдық бағытына сәйкес 
салаларда екі  жылдан кем емес 
жұмыс өтілі бар болған жағдайда 
ортадан кейінгі білімі барларға 
рұқсат етіледі.   Қазақстан Рес
публикасының Конституциясын,  
«Мемлекеттiк қызмет туралы», 
«Сыбайлас  жемқорлыққа қар-
сы күрес туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін
өзі басқару туралы», «Жеке және 

заңды тұлғалардың өтініштерін қа-
рау тәртібі туралы», «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» 
Заңдарын, осы санаттағы нақты 
лауазымның мамандануына сәй-
кес салалардағы қатынастарды 
реттейтiн Қазақстан Республика-
сынының нормативтiк құқықтық 
актілерін, «Қазақстан2050» Стра-
тегиясы; қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты стратегиясын 
білуі.

Конкурс Қазақстан Респуб
ликасы Мемлекеттiк қызмет iстерi 
агенттiгi Төрағасының 2013 жылғы 
19 наурыз дағы № 067/32 Бұй-
рығымен бекітілген Бос мемле-
кеттiк әкiмшiлiк лауазымға орнала-
суға конкурс өткізу және конкурс 
комиссия сын қалыптастыру қағи-
далары  (бұдан әрі – Қағидалар) 
негізінде өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар:

1)  Осы Қағидаларға 2қосым-
шаға сәйкес нысандағы өтiнiш;

2)  3х4 үлгiдегi суретпен осы 
Қағидаларға 3қосымшаға сәйкес 
нысанда толтырылған сауалнама;

3) бiлiмi туралы құжаттардың 
нотариалды куәландырылған 
көшiрмелерi;

4)  еңбек қызметiн растайтын 
құжаттың нотариалды куәланды-
рылған көшiрмесi;

5) Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлiгiнiң 
2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 
бұйрығымен бекiтiлген (Қазақстан 
Республикасының Нормативтiк 
құқықтық актiлердiң тiзiлiмiнде 
2010 жылы 21 желтоқсанда № 
6697 болып тiркелген) нысандағы 
денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы 
азаматының жеке куәлiгiнiң көшiр-
месi;

7) құжаттарды тапсыру сәтiн-
де уәкiлеттi органмен белгiленген 
шектi мәннен төмен емес нәти-
жемен тестiлеуден өткенi туралы 
қолданыстағы сертификат (неме-
се нотариалды куәландырылған 
көшірмесі)

Құжаттарды конкурстың  өтетін-
дігі туралы хабарландыру соңғы 
жарияланған сәттен бастап 10 жұ-
мыс күн ішінде «Сарыкөл ауданы 
әкiмiнiң аппараты» мемлекеттiк 
мекемесiне мына мекен жайға Са-
рыкөл кенті, Ленин  көшесі, 72 үй, 

25каб., анықтама үшін телефон 
23068,  факс 23068, электрон-
дық мекенжайы: sarykol@kostanay.
gov.kz ұсыну қажет.

Азаматтардың қолмақол 
тәртіпте немесе пошта арқылы 
құжаттарды қабылдау мерзімінде 
берген құжаттары (қоса берілген 
құжаттары көрсетіле отырып құ-
жат тігілетін мұқабаға салынған) 
конкурстық комиссияның қарауы-
на қабылданады. Конкурсқа қаты-
су үшін құжаттарды электрондық 
пошта арқылы берген азаматтар 
құжаттардың түпнұсқасын әңгіме-
лесу басталғанға дейін бір жұмыс 
күні бұрын кешіктірмей ұсынады.

Әңгімелесуге жіберілген кан-
дидаттар оны кандидаттарды әң-
гiмелесуге жiберу туралы хабардар 
ету күнiнен бастап 5 жұмыс күн 
iшiнде Сарыкөл ауданы әкімінің 
аппаратында өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмы-
сының ашықтылығы мен объек-
тивтілігін қамтамасыз ету үшін 
оның отырысына байқау шыларды 
қатыстыруға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының оты-
рысына байқаушылар ретінде 
Қазақстан Республикасы Парла-
ментінің және барлық деңгейдегі 
мәслихат депутаттарының, Қа-
зақстан Республикасы заңнама-
сында белгіленген тәртіпте ак-
кредиттелген бұқаралық ақпарат 
құралдарының, басқа да мем-
лекеттік органдардың, қоғамдық 
бірлестіктердің (үкіметтік емес 
ұйымдардың), коммерциялық ұй-
ымдардың және саяси партиялар-
дың өкілдері, уәкілетті органның 
қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс 
комиссия сының отырысына қа-
тысу үшін тұлғалар әңгімеле-
су басталуына бір жұмыс күн 
қалғанға дейін кешіктірмей кадр-
лар бөлімінде тіркеледі. Тіркелу 
үшін тұлғалар жеке басын куәлан-
дыратын құжаттын көшірмесін, 
ұйымдарға тиесілілігін растайтын 
құжаттардың түпнұсқасын немесе 
көшірмелерін ұсынады

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

«Қостанай қаласы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің бірыңғай конкурс 
комиссиясы (110000, Қостанай қаласы, 
Пушкин көшесі, 98, 301 каб., анықтама теле-
фоны: 8 (7142)53-03-55, факс: 8(7142)53-39-
80, электрондық пошта: kadrykostanay@
mail.ru) «Б» корпусының «Қостанай қала-
сы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемле-
кеттік мекемесінің мемлекеттік сатып алу 
заңды қамтамасыз ету сектор меңгерушісі 
(Е-R-3, 1 бірлік) лауазымдық жалақысы 
еңбек еткен жылдарына қарай 74313 тең-
геден 99938 теңгеге дейін  бос әкімшілік 
мемлекеттік лауазымына орналасуға кон-
курс жариялайды. 

Қызметтік міндеттері: Бөлімнің мем-
лекеттік сатып алуды өткізу бойынша жұ-
мысты ұйымдастыру. ММ үшін тауарларды, 
жұмыстарды және  көрсетілетін қызметтерді 
мемлекеттік сатып алудың дұрыс жүргізілуі-
не, мердігерлермен жасалған шарттардың 
орындалуына бақылау жасауды қамтамасыз 
етеді және жүзеге асырады. Тауарларды, 
жұмыстарды және  көрсетілетін қызметтерді 
мемлекеттік сатып алу бойынша есеп дай-
ындау.  Мемлекеттік сатып алу шарттары-
ның жағдайларынан туындайтын талаптар-
ды қою жөніндегі уақытылы жұмысқа жеке 
жауаптылықта болады. Мемлекеттік сатып 
алу жөніндегі конкурс құжаттамасын және 
берілген техникалық ерекшелікті бақылайды 
және қамтамасыз етеді. ММ жасалған келісім 
шарттардың қолданыстағы заңнамаға (сы-
байлас жемқорлыққа қарсы және мемлекеттік 
тапсырма бойынша) сәйкестігін бақылайды. 
Мемлекеттік мекемеде құқықтану бойынша 
оқытылуын қадағалайды. Мемлекеттік меке-
меде қолданылатын барлық  актілердің (ӘҚА) 
заңға сәйкестігіне, басшының бұйрықтары-
на  жауап береді. Құрылысы аяқталған объ-
ектілердің тіркелетін органдарда уақытылы 
тіркелуін қамтамасыз  етуіне қадағалау жасау 
және оларды балансқа беру. ММ қызметкер-

лерімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңна-
маның, мемлекеттік рәміздер туралы Заңы-
ның сақтауына жауап береді. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: білімі жоғары құқық  (құқықтану, ха-
лықаралық құқық) әлеуметтік ғылымдар, эко-
номика және бизнес (экономика, менеджмент, 
есеп және аудит, қаржы). Жұмыс тәжірибесі 
келесі талаптардың біріне сәйкес болуы тиіс:

1)  мемлекеттік қызмет өтілі бір жарым 
жылдан кем емес;

2)  осы санаттағы нақты лауазымның 
функционалдық бағытына сәйкес салалар-
да үш жылдан кем емес жұмыс өтілінің бар 
болуы;

3)  жоғары және жоғары оқу орындарынан 
кейінгі білім бағдарламалары бойынша Қа-
зақстан Республикасының Президенті жанын-
дағы білім беру ұйымдарында мемлекеттік 
тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары 
оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау 
жөніндегі республикалық комиссия бекітетін  
басым мамандықтар бойынша оқуды аяқта-
уы;

4)  ғылыми дәрежесінің бар болуы.
Қазақстан Республикасының Конституция

сын, Конституциялық заңдарын, Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан  Республика-
сының Президенті туралы»,  Қазақстан Респу-
бликасының  «Мемлекеттік қызмет туралы», 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тура-
лы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау 
тәртiбi туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы», «Жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзінөзі басқару туралы» Заңда-
рын, осы санаттағы нақты лауазымның ма-
мандануына сәйкес салалардағы қатынастар-
ды реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан 
– 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемле-
кеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі.

Осы санаттағы лауазымдар бойынша 

функционалдық міндеттерді орындау үшін 
қажетті басқа да міндетті білімдер

Конкурс «Бос әкiмшiлiк мемлекеттiк ла-
уазымға орналасуға конкурс өткiзу және 
конкурс комиссиясын қалыптастыру қағи-
даларын бекiту туралы» Қазақстан Респуб
ликасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi 
Төрағасының 2013 жылғы 19 наурыздағы № 
067/32 Бұйрығы негізінде жүргізіледі (бұдан 
әрі  Қағидалар).

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжат-
тар:

1) осы Қағидаларға 2қосымшаға сәйкес 
нысандағы өтініш;

2) 3х4 үлгідегі суретпен осы Қағидаларға 
3қосымшаға сәйкес нысанда толтырылған 
сауалнама;

3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалды 
куәландырылған көшiрмелерi;

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 
нотариалды куәландырылған көшiрмесi;

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің 2010 жылғы 23 қараша-
дағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан 
Республикасының Нормативтік құқықтық ак-
тілердің тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқ-
санда № 6697 болып тіркелген) нысандағы 
денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куәлігінің көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мән-
нен төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені 
туралы қолданыстағы сертификат (немесе 
нотариалды куәландырылған көшірмесі).

Көрсетілген құжаттар конкурс өткізу тура-
лы хабарландыру соңғы жарияланған сәттен 
бастап 10 жұмыс күннің ішінде 110000, Қос
танай қаласы, Пушкин көшесі, 98, 301 каб. 
мекенжайы бойынша тапсырылуы қажет.

Азаматтар құжат тiгiлетiн мұқабада орна-
ластырылған жоғарыда аталған құжаттарды 
қолмақол тәртiпте немесе пошта арқылы құ-
жаттарды қабылдау мерзiмiнде бере алады.  

Конкурсқа қатысу үшiн құжаттарды хабар-
ландыруда көрсетілген электрондық пош та 
арқылы берген азаматтар құжаттардың түп-
нұсқасын әңгiмелесу басталғанға дейiн бiр 
жұмыс күн бұрын кешiктiрмей бередi.

Әңгімелесуге жіберу туралы үміткерлерді 
хабарландыру күнінен бастап 5 күн ішінде 
үміткерлер әңгімелесуді «Қостанай қаласы 
әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде, 
309 кабинетте, өтеді.    

Конкурстық комиссияның айқындылығы 
мен әділдігін қамтамасыз ету үшін оның 
отырысына бақылаушылардың қатысуына 
болады. 

Конкурстық комиссияның бақылаушы-
лары ретінде Қазақстан Республикасы 
Парламентінің және барлық деңгейдегі 
мәслихаттардың депутаттары, Қазақстан 
Рес публикасының заңнамасымен белгілен-
ген аккредитация алған бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері, басқа да мемлекет-
тік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің 
(үкіметтік емес ұйымдар), коммерциялық 
ұйымдар мен саяси партиялардың, өкілетті 
органның қызметкерлері қатыса алады. 

Конкурстық комиссияның отырысына 
бақылаушы ретінде қатысу үшін әңгімелесу 
өткізудің басталуына бір жұмыс күннен кешік-
тірмей, Қостанай қаласы әкімінің аппараты 
мемлекеттік мекемесінің персоналды басқару 
(кадр қызметі) бөлімінде тіркеледі. Тіркелу 
үшін тұлға Қостанай қаласы әкімінің аппараты 
мемлекеттік мекемесінің персоналды басқа-
ру (кадр қызметі) бөліміне жеке куәлігінің 
көшірмесін, ұйымға жататынын растайтын 
құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмесін 
ұсынады. 

Конкурсқа қатысу бойынша шығындар 
(әңгімелесу өтетін жерге және кері қарай 
жол жүру, тұрғын үйжай жалдау, тұру, бар-
лық түрдегі байланыс қызметтерін пайдала-
ну) азаматтардың өз қаражаттары есебінен 
жүргізіледі.

ҚОШТАСУ СӨЗІ

Қаламның қажымас 
нары еді

Бала жастан қаламды серік етіп, 
халқына қалтқысыз қызмет еткен 
қажымас қара нарымыз, бүтіндей қазақ 
елінің шежіресін жазып, орайы келген-
де айтысқа қатысып, жыр төккен, көңіл-
дің кейбір сәттерін өміршең өлеңмен 
кес телеген жанжақты талант, белгілі 
радио журналист Тұрғынбек Шопанов 
дүние салды.

1931 жылы қасиетті Торғай топы-
рағында дүниеге келіп, сондағы аудан-
дық газеттен шығармашылық жолын 
бастаған ол кейін қазақ мәдениеті мен 
қоғамдық пікірінің қара шаңырағы – 
облыстық «Қостанай таңы» газетінің 
Торғайдағы меншікті тілшісі болды. Ал-
матыдан жоғары партия мектебін аяқтаған соң облыстық  радионың бас 
редакторы ретінде талай журналистік жаңа бастамаларға ұйт қы болды. 
Қауырсын қанат жас журналистерге тәлімгерлік жасап, олардың буынын 
бекітіп, қауырсынын қатайтты.

Кейін Қазақ радиосының тілшісі ретінде иен байтақ рес
публикамыздың тыныстіршілігі жөнінде талай репортаждар мен радио
очерктер дайындап, эфирден берді. Оның қоңыр да құлаққа жағымды 
дауысы көптеген радио тыңдаушыларға ертеден таныс еді, Тұрекең 
сөйлей бастағанда талайымыз істеп жатқан шаруаны қоя салып, ра-
диоға құлақ түретінбіз.

Тұрекең Алматыда тұрса да қашан ақырғы демі біткенше «Қостанай 
таңындағы» ініқарындастарынан хабарын үзген жоқ. Шыққан кітапта-
рын сыйлады, ағалық ақылын айтты, тілектесниеттес көңілін білдірді. 
Артына мол мұра, өнегелі ұрпақ қалдырды.

«Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы, артына өлмейтұғын сөз қалдыр
ған», – деп ұлы Абай айтпақшы, Тұрғынбек Шопанов ағаның екінші өмірі 
енді басталады. 

Жаның жәннатта болсын, жақсы аға! Өркен жайған ұрпағыңа ғұмыр, 
бақытбереке берсін!

Жанұзақ Аязбеков.
Сәлім Меңдібай.

«Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы-
ны айқындау туралы» шешімнің жобасы Қостанай облысы 
әкімінің сайтында орналасқан http:// kostanay.gov.kz. 

Проект решения «Об определении единого организатора 
государственных закупок» размещен на сайте акимата Кос
танайской области http:// kostanay.gov.kz.

Облыстық «Қостанай таңы» газеті редакциясының ұжымы 
редакцияның бұрынғы қызметкері

Тұрғынбек Шопановтың
қайтыс болуына байланысты оның отбасы мен ағай-

ынтуғандарына қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 

Қарлығаш 
 ОСПАНОВА
Міне, осындай атаумен Құсмұрын орта мек-

тебінде мектеп мұғалімдеріне арналған семи-
нар-тренинг өтті. Мақсат – жас мамандарға көмек 
көрсету және ұжымда жағымды психологиялық 
ахуал қалыптастыру. Аталған білім ошағының пси-
хологы Жадыра Кәмелованың айтуынша, мұғалім 
қашанда ұшқыр ойлы, зейінді, алғыр, көзі ашық, 
көкірегі ояу жан болуы тиіс. 

– Сол себепті де, семинар-тренинг барысында 
ұстаздың рөлі мен жас мамандардың оқушылармен 
жұмыс істей білуіне баса мән берілді. “Менің ор-
ным”, “Менің оқушым”, “Бақыт”, “Кезекпен сурет” 
тақырыбындағы жас мамандарға арналған трениг-
тер де өте тартымды өтті. Алдағы уақыттарда да 
біздің мектеп ұжымы осындай шараларды көптеп 
өткізуді жоспарлап отырмыз, - дейді психолог Жа-
дыра Әділбекқызы.

Әулиекөл ауданы.

Жас мамандарды психологиялық қолдау
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ
ж±мыспен ќамтуды ‰йлестіру
жєне єлеуметтік баѓдарламалар
басќармасы" ММ (110000, Ќоста-
най ќаласы, Ќасымќанов кμшесі,
34, 308 кабинет, аныќтама теле-
фоны: 501-611, факс: 500-902,
электрондыќ мекенжай:
social@kostanay.gov.kz) бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымы-
на орналасуѓа конкурс жария-
лайды:

М‰гедектер жєне ардагерлер-
мен ж±мыс ж‰ргізу жμніндегі
бμлімніњ бас маманы, Д-0-4 сана-
ты, лауазымдыќ жалаќысы ењбек
μтіліне байланысты 64 063 - 86 485
тењге аралыѓында.

 Ќызметтік міндеттері: Аќпарат-
ты дайындау, ќоѓамдыќ бірлестіктер
жєне ќоѓамдыќ ±йымдармен μзара
іс-ќимыл жасау. Соѓыс жєне ењбек
ардагерлерін, м‰гедектерді єлеу-
меттік ќолдау бойынша ж±мысты
±йымдастыру. М‰гедектер мен ар-
дагерлерді сауыќтыру бойынша
ж±мысты ±йымдастыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: жоѓары эко-
номикалыќ, медициналыќ, гумани-
тарлыќ білім (экономист, дєрігер,
зањгер, педагог, бухгалтер). Мемле-
кеттік ќызмет μтілі бар жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓы-
тына сєйкес салаларда екі жылдан
кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі экономи-
калыќ, медициналыќ, гуманитарлыќ
білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Президенті туралы",
Конституциялыќ зањын, Ќазаќстан
Республикасыныњ "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жем-
ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓарлардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет-
тер туралы", "Ќазаќстан Республи-
касындаѓы жергілікті мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі басќару тура-
лы" зањдарын, осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ мамандануына сєйкес
салалардаѓы ќатынастарды рет-
тейтін Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,

"Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс "Бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымына орналасуѓа кон-
курс μткізу жєне конкурс комиссия-
сын ќалыптастыру ќаѓидаларын бе-
кіту туралы" Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы №06-7/32 б±йрыѓы-
ныњ (б±дан єрі - Ќаѓида) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидалардыњ 2-ќосым-
шасына сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы
Ќаѓидалардыњ 3-ќосымшасына
сєйкес нысанда толтырылѓан сау-
алнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшір-
мелері;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

 Кμрсетілген ќ±жаттар "Ќостанай
облысы єкімдігініњ ж±мыспен ќам-
туды ‰йлестіру жєне єлеуметтік баѓ-
дарламалар басќармасы" ММ (Ќос-
танай ќаласы, Ќасымќанов кμшесі,
34, 308 кабинет) конкурсты μткізу
туралы хабарламаны жариялау
к‰нінен кейін 10 ж±мыс к‰ні ішінде
±сынылуы керек.

Конкурстыќ комиссияныњ ќа-
растырылуына азаматтармен мер-

зімінде ќолма-ќол немесе пошта бой-
ынша берілген (ќоса беріліп отыр-
ѓан ќ±жаттар кμрсетілуімен м±ќа-
баѓа салынѓан) ќ±жаттар ќабылда-
нады. Конкурста ќатысу ‰шін элек-
трондыќ пошта бойынша ќ±жаттар-
ды тапсырѓан азаматтар ќ±жаттар-
дыњ телн±сќаларын єнгімелесу
басталуына дейін бір ж±мыс к‰нінен
кешіктірмей тапсырады.

Єнгімелесуге жіберілген ‰міткер-
лер оны єнгімелесуге жіберу тура-
лы хабарландыру к‰нінен бастап 5
ж±мыс к‰ні ішінде "Ќостанай об-
лысы єкімдігініњ ж±мыспен ќамтуды
‰йлестіру жєне єлеуметтік баѓдар-
ламалар басќармасы"  ММ-де μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат
депутаттарыныњ, Ќазаќстан Рес-
публикасы зањнамасында белгілен-
ген тєртіпте аккредиттелген б±ќара-
лыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес
±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йым-
дардыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс ко-
миссиясыныњ отырысына ќатысу
‰шін т±лѓа єнгімелесу μткізілуі бас-
талуына дейін бір ж±мыс к‰нінен ке-
шіктірмей персоналды басќару ќыз-
метінде "Ќостанай облысы єкімдігініњ
ж±мыспен ќамтуды ‰йлестіру жєне
єлеуметтік баѓдарламалар басќар-
масы" ММ  тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар персоналды басќару ќыз-
метіне "Ќостанай облысы єкімдігініњ
білім басќармасы" ММ  жеке басын
куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Конкурсќа ќатысуѓа шыѓындар
(μткізілуі орнына жєне кері ќайтуы-
на ж‰ру, ‰й-жайын жалдауѓа, т±ру-
ына, барлыќ т‰рдегі байланыс ќыз-
меттерімен пайдалануына) азамат-
тар μз ќаражаты есебінен тμлейді.

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У

"Єулиекμл ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі Єулиекμл
ауданы, Єулиекμл селосы, 1-Май
кμшесі, 44, № 8-кабинет, аныќтама
‰шін телефондар: 21-006 Факс:
21-000, электронды мекенжайы:
auliekol@kostanay.kz бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымдарына  орна-
ласуѓа ашыќ конкурс жариялайды:

1. "Єулиекμл ауданы єкім-
дігініњ сєулет жєне ќала ќ±рылы-
сы бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ
бас маманы, санаты E-R-4, лауа-
зымдыќ ењбек аќысы ќызмет
μтіліне байланысты 56 375 тењге-
ден 76 235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ауданныњ елді мекендерінде ќосым-
ша ќ±рылыс толтыруѓа, кμркейту жєне
кμгалдандыру байќау конкурсын
μткізу бойынша ж±мысты ±йымдас-
тырады; мемлекеттік ќала ќ±рылыс
кадастрын ж‰ргізу; ќала ќ±рылысы
жєне сєулет-ќ±рылыс тєртібініњ саќ-
талуына сєйкестік аумаќта ќ±рылыс-
тыњ сапасына ќадаѓалауды ±йым-
дастырады жєне ж‰зеге асырады;
сєулет мєселелері бойынша жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ шаѓымдары
мен μтініштерін ќарастыру жμніндегі
ж±мысты ±йымдастырады; Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ќала, ќ±ры-
лыс, жер зањнамасын жєне норма-
тивтік  ќ±ќыќтыќ актілерін орындауы-
на баќылау жасайды; кадрлар ж±мы-
сын ж‰ргізеді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќой-
ылатын талаптар:  Жоѓары: μнер
(сєулет), техникалыќ (ќ±рылыс)  ма-
мандыѓы бойынша. Ортадан кейінгі
білімі барларѓа р±ќсат етіледі. Орта-
дан кейінгі μнер(сєулет), техникалыќ
(ќ±рылыс).

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, Ќазаќстан Республика-
сыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы",  "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы" зањ-
дарын, осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ мамандануына сєйкес сала-
лардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан
- 2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты стра-
тегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

2. "Єулиекμл ауданы єкім-
дігініњ дене шыныќтыру жєне
спорт бμлімі" мемлекеттік меке-
месініњ бас маманы, санаты E-R-4,
лауазымдыќ ењбек аќысы ќызмет
μтіліне байланысты 56 375 тењге-
ден 76 235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Дене тєрбиесі жєне спорт саласын-
даѓы мемлекеттік саясаттыњ ж‰зеге
асуы бойынша ж±мысты ±йымдасты-
ру. Дене тєрбиесі жєне спортты да-
мыту баѓдарламаларын орындау,
аудан аумаѓы бойынша спорттыќ іс
шараларды ±йымдастыру жєне
μткізу. Арнайы оќу спорттыќ ±йымда-
рыныњ ќызметін ‰йлестіру жєне аудан
дењгейінде спорт т‰рлері бойынша жа-
рыстар μткізу. Єр т‰рлі спорт т‰рлері
бойынша ауданныњ ќ±рама тобын
дайындауды жєне олдардыњ облыс-
тыќ жарыстарѓа ќатысуын ќамтама-
сыз етеді. Аудан т±рѓындары арасын-
да б±ќаралыќ спорт т‰рлерін ендіру.
Аудандыќ спорттыќ іс шараларыныњ
к‰нтізбелік жоспарын ќ±растыру жєне
ж‰зеге асыру. Материалдыќ спорттыќ
базаныњ дамуын ќамтамасыз ету.
Аѓымдаѓы, баќылау ќ±жаттармен
ж±мысты ж‰ргізу. Бμлімніњ тауарлыќ
материалдыќ ќ±ндылыќтарын есепке
алу жєне баќылауын ж‰зеге асыру.
Аудан кєсіпорындары мен мекеме-
лерініњ ењбек ±жымдарына дене

тєрбиесі жєне спорттыњ дамуын ќам-
тамасыз ету. Жеке жєне зањды т±лѓа
μтініштерін тіркеуді ж‰зеге асыру,
олардыњ мерзімді ќарастырылуын
баќылау. Аудандаѓы дене тєрбиесі
жєне спортты дамыту бойынша, оныњ
ішінде статистикалыќ мєліметтер
жμнінде облыстыќ дене тєрбиесі жєне
спорт басќармасына аќпарат беру,
кіріс жєне шыѓыс ќ±жаттарды, кадр-
лыќ ж±мысты ж‰ргізу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќой-
ылатын талаптар:  Жоѓары: педаго-
гикалыќ. Орта педагогикалыќ
біліммен жіберіледі.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларында екі
жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда орта білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, Ќазаќстан Республика-
сыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы",  "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы" зањ-
дарын, осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ мамандануына сєйкес сала-
лардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты стра-
тегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен  бекітіл-
ген бос мемлекеттік  єкімшілік    лауа-
зымѓа орналасуѓа конкурс μткізу жєне
конкурс комиссиясын ќалыптастыру
ќаѓидалары негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєландырыл-
ѓан кμшiрмесi;

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

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолданыс-
таѓы сертификат (немесе нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі
туралы  хабарландыру соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰н
ішінде  "Єулиекμл ауданы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесіне
мына мекенжайѓа: Єулиекμл селосы,
1 Май кμшесі,44, № 8-кабинет, аныќ-
тама ‰шін телефондар:21-006
Факс:21-000 ±сыну ќажет.

Азаматтардыњ  ќолма-ќол  тєртіпте
немесе   пошта  арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жатта-
ры   (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсе-
тіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарын электрондыќ
пошта арќылы берген  азаматтар,
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімеле-
су  басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰н
б±рын кешіктірмей  ±сынады.   Єњгіме-
лесуге жіберілген ‰міткерлер оны осы
єњгімелесуге жіберілгені туралы ха-
барлама алѓан к‰нінен  бастап  5
ж±мыс к‰нініњ ішінде  "Єулиекμл ауда-
ны єкімініњ аппараты" ММ-де  36 ка-
бинетте μтеді.

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Ќостанай облысы єкімдігініњ жо-
лаушылар кμлігі жєне автомобиль
жолдары басќармасы" ММ (110000,
Ќостанай ќаласы, М.Хєкімжанова
кμшесі, 7, аныќтама телефоны: 50-
77-26, факс 55-86-28, эл.мекенжай:
transport@kostanay.gov.kz) жолау-
шылар кμлігі жєне тасымалдау
бμлімініњ бас маманы, D-O-4 са-
наты - 1 бірлік, лауазымдыќ жал-
аќысы ќызмет атќарѓан жылдарына
байланысты 64 063 тењгеден 86 485
тењгеге дейін, "Б" корпусыныњ бос
мемлекеттік єкімшілік лауазымына
орналасуѓа конкурс жариялайды.

Функционалдыќ міндеттері:
Автомобиль кμлігініњ болашаќты
даму жоспарларын єзірлеуге ќаты-
сады; автокμлік кєсіпорындары, те-
міржол кμлігі кєсіпорындарыныњ ќыз-
метін талдайды; облысаралыќ жєне
ќалааралыќ автобус маршруттары
бойынша жолаушылар тасымал-
дауын ±йымдастыру жμніндегі кон-
курсты μткізеді; автокμлік кєсіп-
орындарымен ж±мыс жасайды; рес-
публикалыќ жєне жергілікті бюджет-
тен субсидиялауѓа жататын єлеу-
меттік мањызды маршруттардыњ
есептерін тексереді; баќыланатын
мєселелер бойынша облыстыњ
єлеуметтік экономикалыќ кμрсет-
кіштері бойынша аќпаратты жоѓары
т±рѓан органдар ‰шін єзірлеуге ќаты-
сады; кμлік жєне тасымалдау мєсе-
лесі бойынша жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ шаѓымдары мен
μтініштерін ќарастыру жμніндегі
ж±мысты ±йымдастырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Жоѓары инженерлік, техникалыќ,
экономикалыќ, зањгерлік, єлеу-
меттік. Мамандыќ бойынша - инже-
нер, инженер-ќ±рылысшы, кμлік
(сала бойынша), экономист, зањгер,
мемлекеттік жєне жергілікті басќа-
ру. Ортадан кейінгі білімі барларѓа
р±ќсат етіледі. Мемлекеттік ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес немесе
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда
ортадан кейінгі білімі барларѓа
р±ќсат етіледі

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы" Консти-
туциялыќ зањын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік

рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін басќа да міндетті
білімдер ќажет.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттік ќызмет істері
жμніндегі агенттігі тμраѓасыныњ 2013
жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32
б±йрыѓымен бекітілген Бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымѓа
орналасуѓа конкурс μткізу жєне
конкурс комиссиясын ќалып-
тастыру ќаѓидалары (б±дан єрі -
Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (ЌР Нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде 2010
жылы 21 желтоќсанда № 6697 бо-
лып тіркелген) нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтиже-
мен тестілеуден μткені туралы
ќолданыстаѓы сертификат (немесе
нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландыру
соњѓы жарияланѓан сєттен бастап 10
ж±мыс к‰нніњ ішінде "Ќостанай об-
лысы єкімдігініњ жолаушылар кμлігі
жєне автомобиль жолдары басќар-
масы" ММ-не мына мекенжайѓа:
Ќостанай ќаласы, М.Хєкімжанова

кμшесі, 7 ‰й, 5 ќабат, 501 кабинет,
аныќтама телефоны: 50-77-26,
факс 55-86-28, эл.мекенжай:
transport@kostanay.gov.kz, саѓат
09.00-ден 18.00-ге дейін ±сынылуы
ќажет.

Азаматтар жоѓарыда санамалан-
ѓан, ќ±жат тігелетін м±ќабада орна-
ластырылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде
бере алады. Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќ±жаттарды электрондыќ пошта ар-
ќылы берген азаматтар ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу бас-
талѓанѓа дейін 1 ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар, оны кандидаттарды єњгіме-
лесуге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰н ішінде
"Ќостанай облысы єкімдігініњ жо-
лаушылар кμлігі жєне автомобиль
жолдары басќармасы" ММ-де μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына байќаушыларды ќа-
тыстыруѓа жол беріледі. Конкурс ко-
миссиясыныњ отырысына байќау-
шылар ретінде Ќазаќстан Респуб-
ликасы Парламентініњ жєне барлыќ
дењгейдегі мєслихат депутаттары-
ныњ, Ќазаќстан Республикасы зањ-
намасында белгіленген тєртіпте ак-
кредиттелген б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ, басќа мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне
саяси партиялардыњ μкілдері, уєкі-
летті органныњ ќызметкерлері ќаты-
са алады.

Байќаушы ретінде конкурс ко-
миссиясыныњ отырысына ќатысу
‰шін т±лѓалар єњгімелесу басталу-
ына 1 ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін ке-
шіктірмей "Ќостанай облысы
єкімдігініњ жолаушылар кμлігі жєне
автомобиль жолдары басќармасы"
ММ ±йымдастыру-кадрлыќ жєне зањ
ж±мысы бμлімінде тіркеледі. Тірке-
лу ‰шін т±лѓалар   ±йымдастыру-
кадрлыќ жєне зањ ж±мысы бμлі-
мінде жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа ти-
есілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓындарын (єњгімелесу
μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі,
т±рѓын ‰й-жайды жалдау, т±ру, бай-
ланыстыњ барлыќ т‰рлерін пайда-
лану) μз ќаражаты есебінен
ж‰ргізеді.

 ТОО "Кулан", находящееся по адресу: Мендыкаринский район,
с.Красная Пресня, извещает участников товарищества о том, что 18
февраля 2015 года в 10-00 часов состоится внеочередное общее
собрание участников.

Повестка дня общего собрания: привлечение кредитных средств
через АО "Аграрная кредитная корпорация" на проведение весенне-
полевых работ. Инициатор созыва собрания - исполнительный орган
товарищества. Собрание проводится по адресу: Мендыкаринский
район, с.Красная Пресня, контора ТОО "Кулан". Справки по телефо-
нам: 871443-3-22-82 в с.Красная Пресня, 56-10-46 в г.Костанай.
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Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ"Ќостанай ауданы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесі бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымда-
рына орналасуѓа конкурс жария-
лайды:

1. Ќостанай ауданы єкімдігініњ
"Ауыл шаруашылыќ жєне ветери-
нария бμлімі"  мемлекеттік меке-
месініњ  бас маманы   Е-R-4 санаты.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
μтіліне байланысты - 56 376 тењге-
ден 76 235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
¤ндірістік жєне экономикалыќ

ќызмет кμрсеткіштеріне ќоса ауыл
шаруашылык кєсіпорындарыныњ
паспорттарын ж‰ргізу. ЌР гендерлік
тењдік стратегиясын ж‰зеге асыру
бойынша шаралар жоспарын, ауыл
шаруашылыќ μндірісіне ж±мыс орын-
дарын ќ±ру бойынша аќпаратты жи-
нау жєне μњдеу ж‰ргізу. Ауыл ша-
руашылыќ ќ±рылымдарыныњ эконо-
микалыќ жаѓдайын ќарастыру, олар-
дыњ ќызметініњ талдауын іске асы-
ру. Ауыл шаруашылыќ саласында
ауданныњ єлеуметтік-экономикалыќ
жаѓдайы бойынша аќпарат дайын-
дауды ж‰зеге асыру. Ауыл шаруа-
шылыќ к±рылымдарыныњ паспорт-
тарын, аймаќтар бойынша сапарла-
рыныњ жол баѓыты жμнінде ќозѓалыс
схемасын дайындауды ж‰зеге асы-
ру. Ауылдыќ елді мекендерді дамы-
ту мониторингі бойынша аќпарат да-
ярлау. Ауылдыќ елді мекендердіњ
єлеуетін аныќтау ‰шін мал шаруа-
шылыѓы, μсімдік шаруашылыѓы, ме-
ханикаландыру, шаруашылыќ
субъектілері бойынша аќпарат даяр-
лаумен айналысу. Бμлімніњ страте-
гиялыќ жоспары ‰шін аналитикалыќ
материалдар дайындау. ¤сімдік ша-
руашылыѓы бойынша ведомство-
аралыќ комиссия (ВАК) отырысын
к±ру ‰шін ќ±жаттама дайындау.
Ауыл шаруашылыѓы мен μњдеу
кєсіпорындарыныњ μндіріс кμлемі
бойынша (μсімдік шаруашылыѓы
бойынша) аќпарат дайындаумен ай-
налысу. Ведомствоаралыќ комиссия
отырыстарыныњ ќорытындысы бой-
ынша хаттама ќ±руды ж‰зеге асы-
ру. Ведомствоаралыќ комиссияныњ
ж±мысы туралы ауыл шаруашылыќ
тауарлар μндірушілер ‰шін БАЌ аќпа-
рат жариялауды ж‰зеге асыру.
Астыќ мониторингін μткізуді ж‰зеге
асыру. ¤сімдік шаруашылыѓы
μнімдерін μњдеу бойынша ќажетті
аќпаратты ±сынуды ќамтамасыз ету.
ЖЖМ ауыл шаруашылыќ тауар
μндірушілерін ќамтамасыз ету
ж‰йесін жетілдіру. "Кμктемгі егіс пен
жинау ж‰мыстарын ж‰ргізу ‰шін
ќажетті жањар-жаѓармай материалда-
рыныњ жєне басќа да тауарлыќ-ма-
териалдыќ ќ±ндылыќтардыњ ќ±нын
субсидиялау" баѓдарламасы бойын-
ша жєрдем аќша алуѓа жиынтыќ
тізімдерді жєне тізімдемелерді дай-
ындау, ќ±жаттарды ќабылдау (ауыс-
палы егісте танаптардыњ орналасу
картасы, жабыќ топыраќты жерлер-
де кμкμніс даќылдарын μсіретін ауыл
шаруашылыќ тауар μндірушілердіњ
ќ±жаттарынан басќа). "Кμктемгі егіс
пен жинау ж±мыстарын ж‰ргізу ‰шін
ќажетті жанар-жаѓармай материалда-
рыныњ жєне басќа да тауарлыќ-ма-
териалдыќ ќ±ндылыќтардыњ ќ±нын
субсидиялау" мемлекеттік ќызмет
кμрсетеді. Мемлекеттік кызмет
кμрсету бойынша міндеттерді ж‰зе-
ге асырады: мемлекеттік ќызмет
кμрсетудіњ сапасын арттыруды ќам-
тамасыз етеді; мемлекеттік ќызмет-
тер регламенттері мен стандартта-
рына ќолжетімділікті ќамтамасыз
етеді; ќызмет алушылардыњ мемле-
кеттік ќызмет кμрсету тєртібі туралы
хабардарлыѓын ќамтамасыз етеді;
ќызмет алушылардыњ мемлекеттік
ќызметтер кμрсету мєселелері
жμнінде μтініштерін ќарайды; ќызмет
алушылардыњ б±зылѓан ќ±ќыќтарын,
бостандыќтары мен зањды м‰дде-
лерін ќалпына келтіруге баѓытталѓан
шаралар ќолданады; Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањнамасымен бекі-
тілген тєртіп пен мерзімдерде мем-
лекеттік ќызметтер кμрсетудіњ сапа-
сын баѓалау жєне баќылау жμніндегі
уєкілетті органѓа мемлекеттік ќыз-
меттер кμрсетудіњ сапасын баќылау
‰шін аќпарат, сондай-аќ мемлекеттік
ќызметтер кμрсету сапасын ішкі ба-
ќылау нєтижелері бойынша аќпарат

±сынуды ќамтамасыз етеді; Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ќолданыс-
таѓы зањнамасына сєйкес кμрсетіл-
ген мемлекеттік ќызметтердіњ сапа-
сына ішкі баќылау ж‰ргізеді. Ќолда-
ныстаѓы зањнамаѓа сєйкес μзге де
функцияларды орындайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:  Жоѓары -
экономикалыќ,  ауыл шаруашылыќ
(агроном), зоотехникалыќ, ветери-
нарлыќ, мемлекеттік басќару. Мем-
лекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ баѓытына сєйкес сала-
ларда екі жылдан кем емес ж±мыс
μтілі бар болѓан жаѓдайда болатын
ортадан кейінгі - экономикалыќ,  ауыл
шаруашылыќ (агроном), зоотехника-
лыќ, ветеринарлыќ, мемлекеттік
басќару білімі р±ќсат етіледі. Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Конститу-
циясын, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Ќазаќстан Респуб-
ликасындаѓы жергілікті мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі басќару тура-
лы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы"  Зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтін Ќазаќстан Республикасы-
ныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања сая-
си баѓыты стратегиясын білуі. Осы
санаттаѓы лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орындау
‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

2. "Ќостанай ауданыныњ Жам-
был ауылдыќ округі єкімініњ ап-
параты"  мемлекеттік мекемесініњ
бас маманы  Е-G-3 санаты.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
μтіліне байланысты - 53 813 тењге-
ден 73 032 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілермен

ж±мыс ж‰ргізеді. Ауылдыќ округі
ж±мысыныњ  есептерін, шешім,
μкімдердіњ  жобаларын  дайындай-
ды. Ауылдыќ округі єкімініњ аѓымдаѓы
жєне алдаѓы ќойылѓан жоспарларды
дайындайды. Єкім болмаѓан  кезде
міндетін  атќарады. Ауылдыќ округ
азаматтарыныњ жиналыстары, єкім
мєжілістерініњ материалдарын дай-
ындайды. Зањнамамен белгіленген
тєртіпте нотариалдыќ іс-єрекеттерді
жасайды. Тарихи жєне мєдени ес-
керткіштерді, ќорымдарды басќа да
жерлеген жерлерді тиісті к‰йде ±стау
бойынша ќоѓамдыќ ж±мысты
ж‰ргізеді. Азаматтыќ ќорѓаныс істері
бойынша, тμтенше жаѓдайлармен
к‰ресу, ауылшаруашылыќ кєсіп-
орындардыњ, байланыс, сатылым,
т±рмыстыќ ж±мыстарын ‰зіліссіз
істеуді ±йымдастырады. Ќ±ќыќ б±зу-
шылыќ жєне жемкорлыќќа ќарсы баѓ-
дарламаларыныњ орындалуына  жа-
уапты.   Колданыстаѓы зањнамаѓа
жєне ауылдыќ округ єкімініњ тапсыр-
маларына сєйкес μзге де єрекеттерді
ж‰зеге асырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:  Жоѓары - пе-
дагогикалыќ, гуманитарлыќ, аудар-
ма ісі, зањгерлік, экономикалыќ.
Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ баѓытына сєйкес
салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда ор-
тадан кейінгі   педагогикалыќ, гума-
нитарлыќ, аударма ісі, зањды, эконо-
микалыќ  білімі барларѓа  р±ќсат  еті-
леді.  Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi ту-
ралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы"  Зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-

кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі. Осы санаттаѓы лауазым-
дар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру Ќаѓидалары (б±дан
кейін - Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа  2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшірме-
лері;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (немесе нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰нніњ ішінде "Ќостанай ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесіне мына мекенжайѓа: Затобол
кенті, Калинин кμшесі, 65 ‰й, 205 каб.,
аныќтама телефоны 8-71455-2-19-
45, факс 8-71455-2-19-45, электрон-
дыќ мекенжай ok_kostregion@mail.ru
±сыну ќажет. Азаматтардыњ ќолма-
ќол тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде
берген ќ±жаттары (ќоса берілген
ќ±жаттары кμрсетіле отырып ќ±жат
тігілетін м±ќабаѓа салынѓан) кон-
курстыќ комиссияныњ ќарауына
ќабылданады. Конкурсќа ќатысу
‰шін ќ±жаттарды электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу баста-
лѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын ке-
шіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар єњгімелесуге жіберу туралы
хабардар ету к‰нінен бастап 5
ж±мыс к‰ні ішінде "Ќостанай ауда-
ны єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесінде μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ айќын-
дылыѓы мен єділдігін ќамтамасыз ету
‰шін оныњ отырысына баќылаушы-
лардыњ ќатысуына болады.

Конкурстыќ комиссияныњ баќы-
лаушылары ретінде Ќазаќстан Рес-
публикасы Парламентініњ жєне бар-
лыќ дењгейдегі мєслихаттардыњ де-
путаттары, Ќазаќстан Республика-
сыныњ зањнамасымен белгіленген
аккредитация алѓан б±ќаралыќ аќпа-
рат ќ±ралдарыныњ μкілдері, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дар), коммерциялыќ ±йымдар мен
саяси партиялардыњ, μкілетті ќыз-
меткерлері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отыры-
сына баќылаушы ретінде ќатысу
‰шін єњгімелесу μткізудіњ басталуы-
на бір ж±мыс к‰ннен кешіктірмей,
Ќостанай ауданы єкімі аппаратыныњ
кадр ќызметі бμлімінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓа Ќостанай ауданы
єкімі аппаратыныњ кадр ќызметі
бμліміне жеке куєлігініњ кμшірмесін,
±йымѓа жататынын растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшірмесін ±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша  шы-
ѓындар   (єњгімелесу μтетін жерге
жєне кері ќарай жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-
жай жалдау, т±ру, барлыќ т‰рдегі бай-
ланыс ќызметтерін пайдалану) аза-
маттардыњ μз ќаражаттары есебінен
ж‰ргізіледі.

Еске алып, таѓзым етеміз,
аяулы ќадірлі ±стазымыз!

Аяулы да ардаќты жолдасымыз, анамыз, єжеміз
ЌОМЫТОВА Саѓила Рахметќызы тірі болѓанда
14 аќпанда 65 жасќа толар еді... Єттењ, таѓдыр ана-
мызѓа б±л ќуанышты кμруге жазбапты. Отбасы-
мыздыњ жанашыры, жан анамыз ќырк‰йектіњ 7-інде
64 жаста μмірден озды. Алланыњ ісіне не шарањ
бар... Артында зар жылап біз ќалдыќ. Жайрањдап
к‰ліп, аќылын айтып отыратын жан анамыздан  ай-
ырылып ќалып, ќабырѓамыз ќайыса еске алуда-
мыз.

¦стаздыќ жолында Саѓила Рахметќызы μзініњ
шыѓармашылыќ ењбегі арќылы аудан, облыс, рес-
публика кμлемінде танымал еді. Білімді де білікті
±стаздыњ ±йымдастыруымен μткен "Этнопедаго-
гика оќу-тєрбие ‰рдісінде" атты республикалыќ семинар μз алдында, рес-
публикалыќ "Тањдаулы мектеп", облыстыќ "Ауыл мектебі" байќауларын-
да екі рет лауреат атанѓаны да μз алдында бір бμлек єњгіме.

¤з мамандыѓын шебер мењгерген Саѓила Рахметќызы ќай кез болма-
сын, ќай шара μткізбесін, μзініњ жан-жаќты білімді шебері, ±йымдастыру-
шы білікті маман екендігін кμрсете білді. Ол Ќостанай пединститутыныњ
тарих жєне педагогика факультетін бітіргеннен кейін алѓашќы ењбек жо-
лын  Бестау орта мектебініњ тєрбие ж±мысыныњ ±йымдастырушысы бо-
лып бастап, ізденімпаздылыѓыныњ арќасында тєжірибелі жєне жоѓарѓы
санаттаѓы ±стаз мєртебесін иеленіп, оќу ісініњ мењгерушісі ќызметін абы-
роймен атќарып, жемісті ењбегініњ нєтижесінде ЌР білім беру ісініњ ‰здік
белгісін иеленді. Астанда μткен Тєуелсіздіктіњ 10-жылдыѓына арналѓан
мерекеге Ќостанай облысыныњ делегациясыныњ ќ±рамында озат ±стаз
ретінде ќатысќан еді.

Ќандай ќызметте болса да, ол ењбекќор, ќайырымды, ќарапайымды-
лыѓымен, іскер, адал єріптестері арасында зор беделмен, ќ±рметке ие
болып ж‰рген анамыз еді.

Жаны жєннатта болсын! Алла алдыњнан жарылќасын, иманыњ серік,
топыраѓыњ торќа болсын демекпіз. Єрќашан н±рлы бейнењді ж‰регіміздіњ
т‰бінде саќтап, еске алып ж‰реміз. Сондай жайдары ж‰зіњізді есімізде
мєњгі саќтаймыз.

Еске алушылар: жолдасы жєне балалары, немерелері.

ЕСКЕ АЛУ

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Жанкелдин ауданы, Кμкалат ауылыныњ тумасы,

Рудный ќаласында т±ратын аѓамыз, біріміздіњ ініміз
БЕКТЕНОВ Роман С‰йментай±лын 37 жас м‰шел-
тойымен ќ±ттыќтаймыз!

Сізге сарќылмайтын денсаулыќ, таусылмайтын
баќыт тілейміз. Дастарханыњыз берекелі, кμњіліњіз
шат, μміріњіз ±заќ болсын. Балаларыњыздыњ ќызыќ-
ќуанышына тоймай, жарќырап к‰ліп, ойнап ж‰ре
беріњіз.

Ізгі тілекпен: аѓа-жењгесі: Ќойшыбай,
Аѓайша, к‰йеубала, іні-ќарындастары

Ќуаныш-Фариза, Эльвира, Жібек,
М±рагер-Жанар, Бейбіт, Айым,

Бекзат, Ємина.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Ќостанай облысы, Жанкелдин ауданы, Шилі ауылы-

ныњ т±рѓыны, тай ќ±лындай тебісіп, бірге μскен класта-
сым ШОХАНОВА Роза Серікќызын 49 м‰шел жасы-
мен ќ±ттыќтаймын.

Кμктемдей кμњілдіњ,
Аќ г‰лін арнаймын.
Шаттыѓын ±сынсын,
Арайлы тањдарыњ.
Биікке ±шырсын,
Ањсаѓан арманыњ!

Ізгі ниетпен кластасыњ К‰лдір Ќапарќызы.

Ќ±ттыќтаймыз!

¤зініњ саналы μмірін халыќќа ќызмет
етіп, ширек ѓасыр ќаржы саласында ќыз-
мет жасап, зейнетке шыќќан аѓамыз Бал-
табай Ж±батќан±лын 73 жасќа толуы-
мен жєне анамыз Ханшайым ¤мірбек-
ќызын  68 жасќа толуымен шын ж‰рек-
тен ќ±ттыќтаймыз. Єкеміздей, анамыздай

алдымызда аќылшымыз болып
ж‰рген сіздерге ±заќ ѓ±мыр

тілейміз. Немерелеріњіздіњ ќызы-
ѓын кμріњіздер!

Игі тілекпен: Аѓайдар, Г‰лбаршын-Айдын, Рау-
шан, Салтанат, балалары, немерелері, жиендері.

Еске алу
Отымыздыњ алды болѓан т±њѓышы
Айдынынан ерте ±шќан жыл ќ±сы-
Жанкелдин ауданы, Аралбай ауылыныњ тума-

сы бірімізге с‰йікті перзент, бірімізге асыл бауыр
Ержан Сламжан±лы б‰гін тірі болса орда б±зар 30
жасќа толар еді. Біраќ таѓдыр оѓан 20 жасты ѓана
ќиды.

Аќын М±ќаѓали: "¤зіњ-аќ ойлашы, несі μмір,
ќуаныш-ќайѓысы болмаса" - дегендей, к‰ні кеше
єкеміздіњ 60 жасын, анамыздыњ зейнет жасын той-
лап едік, біраќ сол ќуанышты к‰ндердіњ жалѓасы
Ержанымыздыњ туѓан к‰нін тойлау жазбады.

Кμкіректі шер, кμњілді м±њ торлай сені еске
алып, ќ±ран баѓыштап отырмыз. Саѓынышты
кμњілмен рухыња Алладан медет, Пайѓамбардан
шапаѓат тілейміз!

Еске алушылар: ата-анасы: Сламжан-Ќарлыѓаш (Наѓима),
бауырлары: Єділжан-Маќпал, Венера, Сымбат.
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Ќазаќстан халќы Ассамблея-
сы жылыныњ басталуы Аман-
келді ауданында да зор ±йым-
шылдыќпен μтті. Оѓан аудан мек-
тептеріндегі єр ±лт μкілдерінен
ќ±ралѓан μнер шеберлері жан-
жаќты єзірленді. Рєсімніњ алдын-
да оѓан келген ж±ртшылыќ
μкілдері мєдениет ‰йініњ фойесін-
де ±йымдастырылѓан кμрмені та-
машалады. Содан-соњ Ќ.Єбенов
атындаѓы мєдениет ‰йінде Ас-
самблея жылыныњ басталуы сал-
танатты т‰рде ашылды. Рєсімге
жиналѓандарды аудан єкімі
Ж.Ќ.Таукенов Ассамблея жылы-
ныњ басталуымен ќ±ттыќтады.

Келесі кезекте Ќазаќстандаѓы
халыќтардыњ достыѓын бейнеле-
ген скетч кμрсетілді. Онда ќазаќ
жігіті мен орыс ќызыныњ махаб-
баты паш етілді. Алѓашында
жігіттіњ єке-шешесі "¦лымыздыњ
м±нысы ќалай? Біздіњ ауылда
б±ѓан дейін ешбір ќазаќ баласы
бауырлас ќырѓыз, татар, μзбек,
т‰ркімен ќыздарына ‰йленсе де,
орыс ќыздарымен отау ќ±рмап
еді ѓой" деп п±шайман болады.
Сол кезде оларѓа μздерініњ сый-
лас кμршісі єрі ауыл аќсаќалы
Байжан ата келіп, "Ќазір баяѓы
заман емес. Келіндеріњ дєрігер,
оныњ ‰стіне ќазаќ тілін ќазаќтан
кем білмейді. Дєст‰рімізді де
мењгеріп алѓан. Сондыќтан сен-
дер б±ѓан ренжімењдер, ќайта
ќуаныњдар. Жаќсы келін т‰сіргелі
отырсыњдар", – деп басу айтады.
Содан екі жас шањыраќ кμтереді.
Олардыњ махаббаты ауылдаѓы
екі ±лттыњ достыѓын одан єрі бай-
ыта т‰седі.

Скетчтен кейін алуан ±лттыњ
киімдерін киген балалар мен
жастар олардыњ єндерін шыр-
ќап, билерін орындады. Ќазаќ,
орыс, украин, ќырѓыз, μзбек, мол-
даван, сыѓан жєне басќа да
±лттардыњ єндері мен билері
сахнада салтанат ќ±рды.

Аудандыќ мєдениет ‰йініњ су-
ретшілері сахнаны безендіруге
кμп мањыз берген. Олардыњ жа-
саѓан туындылары  кμрерменніњ
кμњілінен шыќты.

Салтанатты рєсімде 20-дан
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астам ±лттыњ μкілдері ынтымаќ-
бірлікпен т±рып жатќан Аман-
келді ауданыныњ б‰гінгі тыныс-
тіршілігі де жаќсы кμрініс тапты.
Олардыњ єрќайсысы μз ±лттары-
ныњ киімдерін киіп, єндерін са-
лып, μзіндік ерекшеліктерін бей-
нелей білді.

Расында да, ауданныњ б‰гінгі
μмірі алуан ±лттылыѓымен ќ±нды.
Б±л достыќ ежелгі Батпаќќара
жерінде ертеден басталѓан.
Оныњ бастауында – Гордеевтер
мен Пареевтер, Шєкіржановтар
мен Ќалиевтар т±рды. Осылай-
ша, ќазаќтардыњ орыстармен,
татарлармен достыѓы тамыр
жайды. Ќазаќтар мен татарлар
жєне орыстар ќыз алысып, ќыз
берісіп, ќ±дандалы болып, бау-
ырласып кетті. Сол достыќты
б‰гінде олардыњ ±рпаќтары жал-
ѓастыруда. Солардыњ басында
ќазір Алейниковтер мен Краси-
ковтар т±р. Б±л екі єулет те Аман-
келді ќазаќтарымен ќыз алысып,
ќыз берісіп туысып кеткен. Олар-
дыњ осы бауырластыќтарында
ешќандай жасандылыќ жоќ. Бєрі
табиѓи ќалыпта μрістеген. Жас-
тарды махаббаттары табыстыр-
ѓан. Сол табысу туыстыќќа ±ла-
сып, жалѓасуда.

Ассамблея жылыныњ ашылу-
ына арналѓан салтанатты
рєсімге ќатысќан єр ±лт μкілдері

арасынан Валерий Пилеев
кμзімізге ерекше т‰сті. Оныњ ±лты
осетин. Кμп жылдан бері аудан
орталыѓында ењбек етіп келеді.
Жаќсы отбасы иесі.

– Сєлем бердік, Валерий Ге-
расимович! – дедік біз журналис-
тер жарыса.

– ¤здеріњ де сєлємат болыњ-
дар! Мынау рєсім жаќсы μтіп жа-
тыр ѓой. Мен оѓан μзім ѓана емес,

балаларыммен келдім. Біздіњ
аудандаѓы ±лттар достыѓы μте
жаќсы дењгейде. Ешќандай кем-
сіту, бμлу деген жоќ. Тек μзіњ жаќ-
сы болсањ болѓаны. Меніњ дос-
тарым кμп. Олар ќазаќтар мен
орыстар, молдавандар мен укра-
индар. Ќуанышымызды да, ќай-
ѓымызды да бірге бμлісеміз.
Аманкелдіде т±рып, μмір с‰ру μте
жаќсы. Єсіресе, жергілікті ќазаќ-
тардыњ кμњілдері кењ, ж‰ректері
мейірімді, – дейді ол.

Рєсімде басќа да ±лттардыњ
μкілдерін жолыќтырдыќ. Солар-
дыњ бірі – ±лты молдаван Алек-
сей Казаков. Ол Аманкелдіге
μткен ѓасырдыњ 60-шы жылдары
келіп, содан осында ќалып
ќойды. Жасы биыл 70-ке келеді.
Зейнеткерлікке шыќќан соњ, туѓан
елі Молдавияѓа барѓан. Біраќ,
онда т±раќтамай ќайта оралды.

"Оу, Алексей, м±ныњ ќалай, бару-
ыњнан келуіњ жылдам болды
ѓой?" дегендерге ол "Баруын
барѓанмен, Аманкелдіні  саѓын-
дым. Осы жаќќа єбден ‰йреніп
кетіппін. Молдавияда 2-3 туыс-
ќанымнан басќа ешкімді таны-
маймын. Олар мені білмейді. Бір
аптадан кейін туѓан ауылыма
сыймадым. Содан туыстарыма
"Мен Ќазаќстанѓа, Аманкелдіге

немесе Аманкелді ауданында μткен салтанаттан
т‰йген ойлар

кетемін. Сол жаќта т±рамын. Сен-
дер ренжімењдер. Мен тегінде
ќазаќтарѓа бауыр басып кеткен
екенмін" дедім. Єрине, олар ма-
ѓан ренжіді. "Ќартайѓанда ќайда
барасыњ?" деді. Біраќ, мен жаны-
ма жаќќан Аманкелдіге оралдым.
М±нда адамдар бір-біріне кμмек-
тесіп, жєрдемдесіп т±рады,
бірдемењ болмай ќалса, бере
ќояды. Адамдардыњ кμбін тани-
мын. Олар кμрген сайын сыйлап,
ќ±рметтеп жатады. Бірге т‰рлі
тойларында боламын. Ќуаныш-
тарын бμлісемін. Олар да меніњ
ќуанышымды бірге тойлайды.
Оныњ ‰стіне Молдавияда зей-
нетаќы тμмен екен. Мен м±нда
жоѓары зейнетаќы аламын. Он-
даѓылар маѓан "Саѓан ќалай жо-
ѓары зейнетаќы береді. Біз оны
тμлей алмаймыз. Біздегі зейнет-
аќы мμлшері сендердікінен кμп
тμмен" деді. Олары да маѓан ±на-
ѓан жоќ. Шынында Ќазаќстан да-
мыѓан ел екенін Молдавияѓа
барѓанда жаќсы сезіндім. Ќазаќ-
станда μмір с‰ру ќандай жаќсы?!
–  дейді ол.

Осы жолы Валентин Красиков-
ты да кездестіріп ќалдыќ.

– Е, ќ±далар, ќалай жаѓдайла-
рыњ? Мен ќазаќтардан Мекке
деген ќызды келін ќылып алсам,
сендерге Аманкелдініњ ардаќты
аќсаќалдарыныњ бірі, соѓыс жєне
ењбек ардагері Хайролла аќса-
ќалѓа ќызымды беріп отырмын.
¤зім де, б‰кіл балаларым да не-
мерелерім де ќазаќ тілінде
сμйлейміз. Немерелерім ќазаќ
мектебінде оќып, білім алуда.
Мен осы жерде тудым, балала-
рым мен немерелерім де осын-
да μмірге келді. Аманкелді – біз
‰шін туѓан жер! Туѓан жерді тас-
тап кетуге болмайды ѓой, – дейді
ол бір жаѓы єзілдей к‰ліп.

Ќазаќстан халќы Ассамблея-
сы жылыныњ басталуы Аманкел-
діде осылайша шын мєніндегі
мерекеге ±ласты. Алуан ±лттыњ
μкілдері бір-бірін ќ±ттыќтап,
ќуанышты бірге бμлісті.

Рєсім соњында аудан єкімі
Жанс±лтан Ќоњыртай±лы аудан-
дыќ мєслихаттыњ хатшысы, Аман-
келді ауданындаѓы Ќазаќстан хал-
ќы Ассамблеясы Ќоѓамдыќ ке-
њесініњ тμраѓасы Єділ  Саматов-
ты 60 жасќа толуымен ќ±ттыќтап,
оѓан μњірде т±ратын 22 ±лттыњ
μкілдері атынан сый-сияпат жаса-
ды. Єділ Ќабдыраш±лы да аудан-
да ±лттар достыѓын одан єрі да-
мытуѓа μз ‰лесін ќосып келе жат-
ќан азамат. Ол μзіне ж‰ктелген
тμраѓа ќызметін де ойдаѓыдай ат-
ќарып келеді. Оныњ туѓан к‰нініњ
Ќазаќстан бойынша Ассамблея
жылы басталѓан к‰нге дμп келуініњ
μзі ќызыќты оќиѓа болды. Аудан
єкімі Є.Ќ.Саматовќа Ќостанай об-
лысы єкімініњ Алѓыс хатын да
аталмыш рєсім ‰стінде салтанат-
ты т‰рде тапсырды.

 Аманкелді ауданы.

СУРЕТТЕРДЕ: Ќазаќстан хал-
ќы Ассамблеясы жылыныњ
басталуына орай Ќ.Єбенов
атындаѓы Мєдениет ‰йінде
μткен салтанатты рєсімде
ауданда т±ратын бірнеше ±лт
μкілдерініњ бір шањыраќ астын-
да топтасќаны бейнеленген
кμрініс; ќазаќ жігітініњ орыс
ќызына ‰йленуін бейнелеген
скетч; аудан єкімі Ж.Ќ.Тауке-
новтіњ Ќазаќстан халќы Ас-
самблеясы аудандыќ Ќоѓам-
дыќ кењесініњ тμраѓасы,
мєслихат хатшысы Є.Ќ.Сама-
товты ауданныњ кμп ±лтты
халќы атынан ќ±ттыќтап, сый-
сияпат жасап т±рѓан сєті; сал-
танатты рєсімге орай ±йымда-
стырылѓан кμрмені тамашалап
т±рѓан жас жеткіншек Данил
Красиков.

Суреттерді т‰сірген автор.

Хамитбек
        М¦САБАЕВ
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¤НЕР¤НЕР¤НЕР¤НЕР¤НЕР

майтыны таѓы бар. Сол маќсатта инвесторлар жинадыќ.
Біраќ, ќазіргі елдегі даѓдарысќа байланысты б±л баста-
ма тоќтап т±р. М±найдыњ баѓасы да тμмендеп кетті. Осы-
ныњ бєрі бір-біріне себепші болып т±рѓан жайы бар.
Єйтпесе б±л істі  мамыр айында бастаймыз деп едік.
Десе де, б±л бастаманыњ болашаѓы жарќын. Ѓарыштан
барлау жасаѓанда м±най болуы тиісті деген шешім
ќабылдап отырмыз. Біраќ б±л іске кμп ќаражат керек.
Мысалы, жањаѓы ѓарыштан барлау жасау ‰шін 1 космо-
стыќ баѓдарѓа 5 млн. доллар кетеді. Ал, оѓан барлыѓы 7
барлау керек. Сонда μздеріњіз баѓамдай беріњіздер.
Біраќ Торѓай м±найына б±рѓы салынады. Т‰бі б±л іс ж‰зе-
ге асады.

– Д‰ниеж‰зін екі рет араладыњыз. Десе де, арма-
ныњызда єлі де барѓыњыз келетін жерлер бар ма?

– Адамда арман біткен бе?! Барѓым келетін жерлер
кμп. Орталыќ Америкаѓа жол ж‰ргім келеді. Орталыќ Аме-
риканыњ біраз елдерінде болсам деймін. Онда Майя де-
ген тайпаныњ ‰лкен храмы бар. Тибет еліне барѓым ке-
леді. Ол біраќ келер жылѓы жоспарым. Амандыќ болса
бара жатармын. Ќазір телеарнадан "Тур де Хабар" де-
ген баѓдарлама шыѓардыќ. Сол баѓдарлама арќылы μз
ж±мыстарымызды кμрсетіп т±рамыз. Ќызыќты болады
деп ойлаймын.

Б±л кездесудіњ арты тамаша концертке ±ласты. Ќазаќ
драма театрыныњ сахнасында "Кμк Т‰ріктер" ансамблі

шыќќанда олардыњ сан т‰рлі аспаптары алѓашында
кμзімізге оѓаштау кμрінгені рас. Біраќ мынадай сан ќилы
аспаптан небір єсем єуен шыѓады деп те ойламаппыз.
Жалпы, Сапар Ысќаќ±лыныњ бастамасымен Астанада
алты жыл бойы салынѓан Ќобыз сарайы тєу-
елсіздігіміздіњ 20 жылдыѓы ќарсањында ашылып, кμрікті
ѓимараттардыњ біріне айналѓан еді. Б±л еліміздіњ мєде-
ни μміріндегі айтулы оќиѓа болѓаны да рас. Осы жерде
"Кμк т‰ріктер" ансамблі ќ±рылѓан. Ансамбльдіњ  жетекшісі,
талантты ±стаз, сазгер Шолпан Ќорѓанбекова.

Ансамбль бірегей єрі тартымды болуы ‰шін, Сапар
Ысќаќ±лы єрбір єртіс єлденеше аспапта ойнауы керек
деген маќсат белгілеген екен єу баста. Осы талап ан-
самбльді ерекшелеп т±рѓандай. Театр сахнасында

т‰ркініњ єуендері, к‰йлері орындалды. "Тілеп-абыз",
"Тілеп-ањыз", "Кμк т‰ріктер", "Дала тынысы", "Шыњѓыс
хан", "С±лтан Бейбарыс" сынды шыѓармалар єуеленді.
Деректерге с‰йенсек, ансамбльде 24 т‰рлі аспап пай-
даланылады екен. Олардыњ ішінде данышпан Єл-Фа-
рабидіњ єл-канун аспабы, Монѓолияныњ Алтай тауынан
табылѓан, V ѓасырдаѓы бабаларымыз кμне т‰ріктердіњ
±стаѓан "Ата домбыра" деп аталѓан ќара домбырасы-
ныњ кμшірмесі бар. Сонымен ќатар месќобыз, ќылќо-
быз, жетіген, сыбызѓы, дабыл, асатаяќ сынды ќазаќтыњ
ескі аспаптары ойналады. Сонымен ќатар, Сапар Ыс-
ќаќ±лыныњ тікелей бесінші бабасы, ќобызшы Тілеп Ас-
пантай±лыныњ 280 жыл болѓан Нар-ќобызыныњ
кμшірмесі де бар. Монѓол халќыныњ "морынќ±р" аспа-
бы да ансамбльдіњ ќ±рамына енген.

Єр музыканттыњ бірнеше аспапта ойнауы асќан ше-
берлікті талап ететіні белгілі. Ал осындай аспаптан шыќ-
ќан єуен тіптен ерекше. Шын мєнісінде керемет болды.
Ансамбльді ќ±рудаѓы негізгі маќсаты – ќазаќ халќыныњ
єн-к‰йлерін, ќолданысќа кμп ие болмай ќалѓан халќы-
мыздыњ аспаптарын жањѓырту. Осы маќсатќа ан-
самбльдіњ ќ±рамындаѓы шебер музыканттар ќол жеткі-
зе білген.

Т‰ркініњ єуезді сарынын кењінен насихаттайтын б±л
ансамбльдіњ концерті аз ѓана болса да, кμрермен тама-
ша єсерге бμленді.

СУРЕТТЕРДЕ:  концерттен кμріністер.
Суреттерді т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

"К¤К Т‡РІКТЕР" – Ќостанайда"К¤К Т‡РІКТЕР" – Ќостанайда

Сапар Ысќаќ±лыныњ есімі жаќсы таныс. Жићангер-
лікпен єлемніњ ж‰зден астам елі мен жерін аралап сая-
хаттай ж‰ріп, Оњт‰стік полюс пен Солт‰стік полюске ба-
рып, сонда тєуелсіз Ќазаќстанныњ кμк туымен ќоса Ќос-
танай облысыныњ да туын ала барып, желбіреткен
ќазаќ. Ж±байы К‰місай да екі полюске де еріне ере ба-
рып, Ќазаќстан туын бірге тігіскен. ¤нер мен мєдениет-
ке ќаржы бμліп, ќамќорлыќ кμрсетіп ж‰рген жанѓа кез-

десу алдында бірнеше сауал ќоя кетудіњ реті келген еді.
– Сапар Ысќаќ±лы,Тобыл μњіріне келіп ќалѓан екен-

сіздер. Б±л кездесудіњ маќсаты ќандай?
– Туѓан жерге келіп ќуанып жатырмыз. Негізі тойѓа

келгенімді жасыра алмаспын. Біраќ, єдейі келген соњ
халыќпен кездесіп, б‰гінде атаѓы шыѓа бастаѓан "Кμк
Т‰ріктер" ансамблін де ала келдім. Єрі д‰ниеж‰зін ќос
мєрте аралаѓан жанмен кездесіп, дидарласу ќызыќты
болады деген ойым бар. Д‰ниеж‰зін екі рет аралап,
кейінгісінде 27 елде болдыќ. Барардыњ алдында неге
елімізде μткізілетін "ЭКСПО-2017" кμрмесі жайлы ж‰рген
жерімде айтып ж‰рмеймін деген ой келді. Содан меніњ
±сынысым маќ±лданып, талай елде ќазаќтыњ туы жел-
біреді. Меніњ байќаѓаным, б‰гінде Ќазаќстанды, Елба-
сын білмейтіндер аз екен.

– Сіз Торѓай жерінде м±най бар, оѓан жіті кμњіл бμлу
керек деген жанныњ бірісіз. Осы жайында пікіріњізді
білдіре кетсењіз?

– Торѓай жеріндегі м±найды тауып, оны шыѓару ‰шін
кμп ќаражат ќажет. Жєне де оныњ оњайлыќпен алдыр-

Тобыл μњіріне "Ѓасыр меценаты" атанѓан белгілі жићангер єрі
сєулетші, ќ±рылысшы  Сапар Ысќаќ±лы келіп, кездесу кешін μткізді.
Сонымен ќатар μзі ќ±руѓа м±рындыќ  болѓан  "Кμк Т‰ріктер" этно-
фольклорлыќ ансамблініњ концерті облыстыќ ќазаќ драма театрында
берілді. Астанадаѓы "Тілеп-ќобыз" сарайыныњ ішінде ќ±рылѓан  "Кμк
Т‰ріктер" ансамблініњ д‰ниеге келгеніне аз уаќыт болса да кμрермен
кμзайымына айналып ‰лгірді. Б±л жолы да ќостанайлыќ
кμрермендер ансамбльдіњ ерекше μнеріне тєнті болды.
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