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6 ШІЛДЕ – АСТАНА КҮНІ

Жаса, жайна, Елорда!

Коллажды салған Д.ВЛАСЕНКО.

Айбек 
      КӘДІРҰЛЫ

«Заречное» тәжірибе-өндірістік 
шаруашылығының егінжайында 
«Егін алқабы күні» өтті. Атаулы 
шараға Солтүстік Қазақстан, 
Ақмола облыстары мен Ресейдің 
Белгород, Челябинск, Санкт-
Петербург тәрізді бірқатар 
өңірлерінен, тіпті Сербиядан 
өкілдер келіп қатысты. 

Олар өздерінде шығарылған жаңа үлгі-
дегі комбайн, трактор, тұқым себетін, шөп 
буатын  қондырғы тәрізді түрлі ауылшаруа
шылық техникасын көрсетті. Яғни, Қос
танайда құрастырылған техникадан өзге 
жетпістен астам әртүрлі модельдегі ауыл-
шаруашылық құрылғылары көптің назары-
на ұсынылды. Арасында АҚШ, Германия, 
Ресейде жасалған өнімдер  басым. 

Суретті түсірген Айбек 
ЖҮЗБАЙ.

БИЛІК ЖӘНЕ ХАЛЫҚ

«Егін алқабы күні» жаңа 
техника сап түзеді

2бет.

Құрметті қостанайлықтар!
Сіздерді мемлекеттік мереке – 

Астана күнімен шын жүректен құт-
тықтаймын!

Қазіргі заманғы Астана біздің еге-
мен мемлекетіміздің нышан-айғағы-
на, өз еліміздің экономикалық, саяси 
және мәдени  өмірінің орталығына 
айналды.

Тіпті жақында ғана Астананы 
әлемдік қауымдастық та және біздің 
өзіміз, қазақстандықтар да, «жаңа 

Елорда» ретінде қабылдаған бо-
латынбыз, ал бүгінде ол тәуелсіз 
және қуатты Қазақстанның жаңа 
бейнесінің ажырамас бөлігі болып 
табылады.

Біздің Елбасымыз бірегей еура-
зиялық феноменді құрды – Шығыс 
пен Батыстың сәулеті мен мәдениеті 
Астана бейнесінде үйлесімді  бай-
ланысын тапқан. Біздің Елордамыз 
елдер мен конфессияларды өзара 
жақындастыра отырып, әлемдік 
ауқымда белсенді диалогтық алаңға 
айналды.

Астана біздің мемлекетіміздің 
бейбітшілікті сүюші және жасам-
паздық саясатының, оның серпінді 
дамуы мен тұрақты болашағының, 
барша қазақстандық халықтың өза-
ра түсініспеншілігі мен ынтымақтас-
тығының көрінісі болып табылады.

Қымбатты қостанайлықтар!
Осынау мерекелік күні сіздерге 

мықты денсаулық, жақсылық, бақыт, 
ырыс-береке және одан әрі өркен-
дей берулеріңізді тілеймін.

Н.САДУАҚАСОВ, 
Қостанай облысының 
әкімі.

ҚҰТТЫҚТАУ

Астана күнімен!



23 шілде  2015 жыл

Диқандардың назары алдымен шетел-
дік астық кептіргіштерге ауды. Олай бо-
луы да заңды. Өткен жылы кеш жиналған 

астық қар астында қалып, шаруаларға біраз қиын-
дық туындатқан еді. 

Облыстағы көптеген элеваторларда астық кеп-
тіретін орындар қарастырылмаған. Соның салда-
рынан су астықты кептіру оңайға түскен жоқ. 
Былтырғы жағдай биыл да қайталанбасы үшін 
ауыл шаруашылық тауар өндірушілері осы бастан 
қамданып, астық кептіруге лайықты қойма салып 
алуды мықтап қолға алды. Бүгінгі күннің өзінде 
Тобыл өңірінде 230-дан астам осындай қоймалар 
бар. Бірақ, бұл да жеткіліксіз.

– Егер кейбір шағын шаруашылықтардың 
бұған шамасы келмесе, онда екі-үшеуі бірігіп, 
қам жасауға болады, – деді кеңесте облыс әкімі 
Нұралы Садуақасов.

Астықты аймақтағы техника паркін жаңалау 
да кезек күттірмейтін іс. Өйткені, бүгінгі қол-
даныста жүрген техниканың көбі ескі-құсқы. 
Яғни, әбден тозығы жеткен. Өткен жылғы қиын-
дықтарға қарамастан облыс шаруалары 508 жаңа 

техника сатып алды. Бұл бұрнағы жылдармен са-
лыстырғанда  екі есеге жоғары. Биыл күзгі жиын-
терімге 11,5 мың комбайн қатыстырылмақ. Де-
генмен, облыс басшысының сөзінше, жыл сайын 
техника паркін  жаңалап отыру уақыт талабынан 
туындап отыр. Көптеген диқандарда егін оратын 
комбайндар жетіспейді. Кейінгі жылдары қоста-
найлық шаруалар көрші елде шығарылатын тех-
никаны көптеп сатып алуда. Ресейлік тракторлар 
біздің жағдайға төзімді келеді. Облыстағы барлық 
техниканың 30 пайызы Петербург трактор зау-
ытының өнімдері. 

– Негізі, мұндай көрмелер фермерлер үшін 
өте керек деп есептеймін. Өйткені, осындай ша-
раға жиналу арқылы кәсіпкерлер шетелдік техни-
каны көріп, танысады. Бір-бірімен пікір алмасады.  
Сосын таңдау әркімнің өзінде. Қазір көптеген ша-
руашылықтарда жаңа техника бар. Астық кептір-
гіштер алып жатыр. Егер ауа-райы былтырғыдай 
«шөміштен» қыспаса, бәрі дұрыс болады ғой деп 
ойлаймын. Ең бастысы жұмыс істей білу керек. 
Бәрі өзімізге байланысты, – дейді «Қарқын» 
ЖШС-і директоры Сайран Бұқанов.

«Егін алқабы күні» жаңа 
техника сап түзеді

1-бет.

Құрметті қостанайлықтар!
    Сіздерді мемлекеттік мереке 

– Астана күнімен шын жүректен құт-
тықтаймын!

     Бұл күн әрбір қазақстандық үшін 
елеулі мереке. Бүгінгі күні еліміздің бас 
қаласы Еуразиялық идеяны өмірге ен-
гізудің, әртүрлі мәдениеттер мен өрке-
ниеттерді жақындастырудың заңды түр-
дегі жарқын мысалы болып табылады. 
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың баста-
масымен дүниеге келген Елордамыз – егемендігіміздің нышаны, 
барша қазақстандықтың болашаққа деген үміті.

Сіздерге мықты денсаулық, бақытты өмір, береке мен бірлік 
тілеймін. Тәуелсіздігіміздің тірегі, елдігіміздің жүрегі – Астанамыз 
асқақтай берсін! Тәуелсіздігіміз тұғырлы, мемлекеттігіміз ғұмырлы 
болсын!

Құрметпен,
Қостанай облыстық мәслихатының хатшысы С.Ещанов.

ҚҰТТЫҚТАУЛАР!

Құрметті қостанайлықтар!
Астана күні – бүгінгі таңда барша отан-

дастарымыздың ортақ мерекесіне айнал-
ды. Бұл мереке еліміздің рухын көтеріп, 
ұйымшылдықпен алға ұмтылуы жолында 
маңызды роль атқарып келеді. Елордамыз
ға алысжақыннан зер салған көпшіліктің 
көңілі өсіп, мемлекетіміздің кемелдене 
түскеніне көз жеткізеді. Есіл бойының 
заманауи сипатта гүлденіп, ірі құрылыс
тардың қанат жайып келе жатқандығы – 
жарқын болашаққа жасалған жасампаз 
қадамның белгісі.

Астана – бүгінде дәстүрі өркендеуімен, еңбекқор, бауырмал, 
қонақжай халқымен, бірегей сәулетті әрі мәдени ескерткіштерімен 
Еуразия кеңістігіндегі ең беделді қаланың бірі. Экономикалық 
және саяси дамудың, маңызды жаһандық бастамалардың орта-
лығына айналды. Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі 
әріптестікте де жемісті қызмет атқаратын болады.

Тәуелсіздігіміздің тірегіне айналған Астана қаласы – Елбасы 
идеясының ерекше көрінісі. Ол біздің ортақ мақтанышымыз.

Баршаңызды Астана күні мерекесімен шын жүректен құт-
тықтаймын! Отбастарыңызға амандық, қызметтеріңізге табыс, 
бақыт пен береке тілеймін!

Ізгі тілекпен,
Әлия САПАРОВА,
«Нұр Отан» партиясы Қостанай облыстық
филиалы төрағасының бірінші орынбасары.

Айбек 
      КӘДІРҰЛЫ

Облыс әкімі Нұралы Садуақасов «Москалев» 
ЖШС-інің директоры Зейнолла Жаңбыршынов-
ты 75 жасқа толған туған күнімен құттықтап, 
қадірменді ақсақалдың иығына қазақы дәстүр-
мен оюлы шапан жапты. «Облыс экономикасы 
мен әлеуметтік саласының гүлденуіне айрықша 
үлес қосып келе жатқан Зейнолла Абайұлын  осы 
отырған  бәріміз үлгі тұтамыз. Бұл кісінің бейнет-
ке толы еңбегін бүтін ел біледі», – деп атап өтті 
аймақ басшысы.

– Мен өз халқымды, елімді айрықша жақсы 
көремін. Және Сіздермен бірге осы елдің көркею-
іне өз үлесімді қосып келе жатқанымды мақтан 

етемін. Еліміз қарыштап дами берсін, – деді өз ке-
зегінде  мерейтой иесі.

Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

Облыс әкімі құттықтады

РЕДАКЦИЯДА НЕ ЖАҢАЛЫҚ?

Бауыржан Бәйбектің  
Алғыс хатын алды

Газетіміздің тілшісі Қымбат Досжанова «Нұр Отан» партиясы төраға-
сының бірінші орынбасары Бауыржан Бәйбектің атынан Алғыс хат алды. 
Онда «Елбасының сындарлы саясатын, «Қазақстан – 2050» Стратегиясының 
басымдықтарын, партияның ел игілігі жолындағы қызметін және еліміздің 
жетістіктерін насихаттауға белсене үлес қосқаны үшін «Қостанай таңы» 
газетінің тілшісі Қымбыт Досжановаға алғыс білдіремін» деп жазылған. 
Аталмыш марапатты «Нұр Отан» партиясы ҚОФ төрағасының бірінші 
орынбасары Әлия Сапарова әріптесімізге салтанатты жағдайда тапсырды.

Тобыл өңірінде  қысқы мал азығын әзірлеу жұ-
мыстары төмен. Бүгінгі таңда белгіленген жоспар-
дың тек 11 пайызы ғана орындалған. Шөбі шүйгін, 
шабындығы мол аудандар мал азығын дер кезінде 
жинап алуға аса мән бермей отырған тәрізді.

Облыс әкімінің орынбасары Базыл Жақыпов-
тың айтуынша, әзірге бар болғаны 246 мың тонна 
ғана шөп шабылған. Ал жоспар бойынша үстіміз-
дегі жылы 1,5 млн. тонна пішен дайындалуы тиіс.

– Кейбір жекелеген аудандар қысқы қарекетті 
ұмытқан сыңайлы. Соның салдарынан шөп шабу 
науқаны кешеуілдеп жатыр. Мәселен, Қамысты 
және Жанкелдин аудандарында 9,5%, Меңдіқара, 
Таран, Қарабалық аудандарында 11%, ал Қостанай 
ауданында бар болғаны 5,4% қана орындалған. 
Биыл барлық өңірде, тіпті оңтүстік аудандардың 
өзінде де бір жарым жылдық қор жасап алатын 
мүмкіндік бар. Шөптің сапасы жаман емес, –  дейді 
Б.Жақыпов.

Мал азығын әзірлеуге бұлай жүрдім-бардым 
қарау дұрыс емес деді өз кезегінде облыс әкімі. 
Ол қолдағы бар техниканы жұмылдырып, қысқа 
мерзімде межеленген жоспарды орындауды 
тапсыр ды. Өйткені, малдың күйі жем-шөпке ті-
келей  қатысты.

  
Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

Шөп науқаны бәсең

Егін  зиянкестерінің алдын- 
алу  үшін облыста кешенді ша-
ралар қолға алынған. Қара сұлы, 
итқонақ сияқты арамшөптерге 
қарсы қазір  жаппай агротех-
никалық шаралар жүргізіліп 
жатыр. Өйткені, жаңбырлы күн-
дерден кейінгі аптап ыстық егін 
алқаптарында арамшөптердің 
бой көтеруіне ықпал етті. Оның 
сыртында Ресейдің көрші ай-
мақтарынан шегіртке ауып келуі 
мүмкін деген қауіп бар. 

Зерттеу жұмыстары бары-
сында облыстың он шақты ауда-
нынан шегірткенің балаңқұртта-
ры табылған. Ол аймақтар бірден 
химиялық өңдеуден өтті. Алайда, 
шегіртке ошақтары байқалған 
Ресейдің көрші өңірлерінде бұл 
жұмыс мардымсыз. Сондықтан 
ол жақтан қанатты зиянкестер 
қаптап ұшып келуі әбден мүмкін 
дейді мамандар. 

– Шегірткеге қарсы күреске 
қажетті қаржы толық көлемде 

бөлінді. Бүгінгі күні 700 мың 
гектарға жуық алқапта химия-
лық өңдеу жүргізілді. Негізінен 
облыстың оңтүстік, батыс аудан-
дары қамтылды.  Осындай дер 
кезінде қолға алынған шаралар-
дың арқасында шегіртке қаупі 
толық сейілді деуге болады. Тек, 
бізді Ресейдің іргелес өңірлерін-
дегі  жағдай алаңдатады. Бірақ 
біз оған да дайынбыз, – дейді об-
лыс әкімінің орынбасары Базыл 
Жақыпов.

Шегірткеге қарсы 
     күрес басталды
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41 келі есірткі тєркіленді
Облыста. М±ндай мєлімет облыстыќ ІІД есірткі бизнесімен

к‰рес жμніндегі басќармасы μткізген брифингте жария болды.
Жыл басынан бері μлкеде ±зын-саны 208 есірткіге ќатысты ќыл-
мыстыњ беті ашылѓан.  Жыл басынан бері 862 грамм героин, 29
келі марихуана, 10 келіден астам гашиш тєркіленген. Ќылмыс-
тардыњ ашылуына облыстыќ ІІД кинологиялыќ орталыѓыныњ
иісшіл иттері ќыруар кμмек тигізген.

3 адам суѓа кетті
Сарыкμл. Б±л туралы облыстыќ ТЖД баспасμз ќызметі мєлімет

береді. 3 ќ±тќарушы мен 1 техниканыњ кμмегімен, жасанды су
тоѓанына батып кеткен ер кісініњ мєйіті жаѓаѓа шыѓарылды. 1980
жылы туѓан сарыкμлдік суѓа мас к‰йінде шомылмаќ болѓан. Дєл
осындай оќиѓа Рудный ќаласы мен Федоров ауданында тіркел-
ген.

Ќыс ќамын жаз ойла
Облыста. Жылу маусымына даярлыќ басталды. Мемлекеттік

коммуналдыќ кєсіпорындарѓа, бюджеттік ±йымдарѓа жєне ха-
лыќќа арналып, алдаѓы ќысќа 504,7 мыњ тонна кμмір єзірленуі
тиіс. Ќазіргі тањда жоспар 8%-ѓа орындалып отыр, яѓни 38,9 мыњ
тонна кμмір μњірге жеткізілді.

Алѓашќы т‰лектер
Рудный. "Серпін – 2050" республикалыќ жобасы шењберінде

еліміздіњ оњт‰стігінен келген 25  студент  "Рудный тау кен-тех-
нологиялыќ колледжінде  токарь мамандыѓы бойынша білім алды.
"Мєњгілік ел жастары – индустрияѓа" баѓдарламасы бойынша
еліміздіњ жастары ж±мысшы ќадрлары жетіспейтін  μњірде білім
алып,  ж±мысќа орналасып, ж±мысшы ќатарын толыќтыратын
болады. Алдаѓы оќу жылында "Серпін – 2050" жобасыныњ 150
ќатысушысы μњірдіњ 6 колледжінде білім алады.

 Сотќа жала жаппаќ болды
Ќостанай ќ. Ќалалыќ №2 соты "ЌР ІІМ Ќостанай облысын-

даѓы мамандандырылѓан к‰зет ќызметі басќармасы" ММ зањгер-
кењесшісі Б.Байт±яќовќа ќатысты б±рын-соњды болмаѓан ќыл-
мыстыќ істі ќаралды. М±ныњ алдында μзі арызданып, сот шешімі-
не  кμњілі толмаѓан азамат сотты жемќорлыќќа жол берді деп
айыптаѓан. Енді осы сμзі ‰шін μзі істі болуда. Сот айыпталушы
Байт±яќов сотќа аса ауыр жала жапты деген шешім шыѓарды.
Наќаќтан к‰йе жаќпаќ болѓан ол енді бір жылѓа бас бостандыѓы-
нан айрылмаќ.

"Бєйтерек" холдингініњ жергілікті єкімдіктермен
тыѓыз ж±мыс істеуініњ нєтижесінде, Ќостанай ша-
ћарыныњ "Арман" т±рѓын ‰й кешенінде 20 пєтер
μз иелерін тауып, єр отбасы баќытќа бμленді.

Экономикалыќ дамуда сыртќы тєуекелдіктерді
есепке  ала  отырып  т±рѓын  ‰й инфраќ±рылым-
дарын  ныѓайту  керек  екендігін Елбасы μз Жол-
дауында наќтылап атап μткен еді. Міне, сол т±рѓы-
дан "Ќолжетімді баспана" ќ±рылысын єр μњірлер-
де  дамытуѓа "Ќазаќстанныњ ипотекалыќ компа-
ниясы" м±рындыќ болып отыр.

Ѓауез Н¦РМ¦ХАМБЕТОВ,
Облыс єкімініњ бірінші орынбасары:
– Осы  жылдыњ

наурыз айында т±р-
ѓын ‰йді єлеуметтік
жалѓа беру баѓдарла-
масымен 11 отбасыѓа
баспана б±йырѓан-
ды. Енді б‰гін, міне,
аталѓан баѓдарлама
аясында, Астана к‰-
нініњ ќарсањында
Сіздер де сол ќуа-
нышты жайттыњ куєсі
болдыњыздар. Ќала
бойынша ќазіргі тањ-
да 10 мыњнан аса
адам кезекте т±р. Біз
сол жандардыњ єрќайсысына дєл б‰гінгідей ба-
ќытќа ие болуына жаѓдай жасаймыз. Б±л – Елба-
сы Н.Назарбаевтыњ Ќазаќстан халќына Жолдау-
ындаѓы басты міндеттердіњ бірі.

Б±дан єрі Ѓауез Торсан±лы биылѓы жылдыњ
ќырк‰йек айында таѓы да 60 пєтердіњ ‰лестірі-
летінін жєне аталѓан компаниямен келіссμздердіњ
ж‰ргізілуі нєтижесінде Герцен кμшесініњ бойында
6 т±рѓын ‰йдіњ ќаланатынын да алѓа тартты. Сон-
дай-аќ, "Аэропорт" шаѓын ауданында да бірнеше
т±рѓын ‰йлердіњ, єлеуметтік нысандардыњ бой
кμтеретінін жеткізді.

Ќ±дайберген БЕЙСЕНБАЕВ,
"Ќазаќстанныњ  ипотекалыќ  компаниясы"

басќарма тμраѓасыныњ орынбасары:
– Елордамыз Аста-

на к‰ні ќарсањында
еліміздіњ бірќатар
μњірлерінде бірнеше
отбасы жања пєтер-
мен ќамтамасыз етіл-
ді. Б±л – олар ‰шін
‰лкен ќуаныш. Міне,
сондай мерекелік кμ-
њіл – Ќостанай ќала-
сында да аталып
отыр. "Бєйтерек" хол-
дингі мен жергілікті
єкімшілік "Н±рлы
жол" баѓдарламасын
іске асыруда бірнеше
ќаржылыќ жобалар-
ды бірлесіп шешуде. Ѓауез Торсан±лы айтќандай,
біз сол жобаларды орындап, т±рѓын ‰йге зєру жан-
дарѓа пайдалануѓа бермекпіз. Сіздердіњ б‰гінгі
жайдарлы кμњілдеріњізге біз де ортаќпыз.

Салтанатты игі шарада су жања пєтердіњ кілті
б±йырѓан жандардыњ бірі – жас отбасы, ‰ш
сєбидіњ анасы, №11 мектептіњ бастауыш сынып
м±ѓалімі Лєззат Ералина еді. Ол іштегі б±лќынѓан
ќуанышын жасырмай, осы пєтерді ±заќ к‰ткендігін,
ќуанышына ортаќтасќан барлыќ жанѓа лебізін
білдірді.

Лєззат ЕРАЛИНА:
– Елбасыныњ "Н±р-

лы жол" баѓдарлама-
сыныњ арќасында ж‰-
зеге асып жатќан игі-
лікті іске ќолдау біл-
дірген облыс єкіміне
ћєм ќала єкіміне,
єсем де кењ ѓимарат-
ты сапалы салѓан
холдинг басшылыѓы-
на, єр ќаланѓан кір-
пішіне ќолтањбасы
ќалѓан ќ±рылысшы-
ларѓа алѓысым шек-
сіз. Отбасыма дєл
осындай баќыттыњ
б±йырѓанын сμзбен айтып жеткізу м‰мкін емес.
Бізбен ќатар бір мезетте пєтер кілтін алѓан ќан-
шама жанныњ бойында да ќуаныш, шаттыќ сезімі
менм±ндалап т±рѓанын айтпасаќ та т‰сінікті.

¤здеріњіз айтќандай, алдаѓы к‰з айында да
бірнеше жања пєтер кілті μз иелерін к‰тпекші.
Осындай игілікті іс одан єрі жалѓасын таба берсін!
"Н±рлы жол" – ел болашаѓына ќызмет етсін де-
мекпін.

Содан соњ Ѓауез Торсан±лы жєне басќалары
єр пєтерді аралап, ішкі жμндеу ж±мыстарыныњ
сапасын кμріп, мердігерлердіњ міндет, жоспары-
мен танысты. Баспана баќыты б±йырѓан таѓы бір
отбасыныњ пєтеріне бас с±ѓып, облыс єкімі Н±ра-
лы Садуаќасовтыњ атынан сыйлыќ табыс етті.

 ¤рт-тактикалыќ жаттыѓу μткізілді
Федоров. Интернат ‰йіндегі тєрбиеленушілердіњ  μрт

ќауіпсіздігі ережелерін саќтамауы салдарынан, т±рып жатќан-
дардыњ біреуініњ бμлмесінде жићаз жанып, от  одан єрі ќарай
μрбіген..." Осындай тактикалыќ ойластырумен Федоров аудан-
дыќ  "Пешковка психоневрологиялыќ  интернат ‰йі" ЌММ оќу
жаттыѓу басталды. Жаттыѓуды назарѓа алѓан сала мамандары жеке
ќ±рамныњ  кемшін т±старын атап, оны жою жолдарын наќтылап
μтті.

 Балалы ‰й – базар
Облыста. ¤њірдегі балалар ‰йлерінде ‰ш мыњѓа жуыќ жетім,

ата-анасыныњ ќамќорлыѓынсыз ќалѓан балалар тєрбиеленеді.
Осы балалардыњ 80 пайызыныњ ата-анасы бар.  Мамандардыњ
айтуынша, ењ алдымен осындай балаларды отбасыѓа орналасты-
ру  ќажеттілігі туындауда. 2014 жылы  482 бала отбасыѓа орна-
ластырылса, ‰стіміздегі жылы 300 жетім жања отбасына ќосы-
лыпты.26 шілде к‰ні Сарыкμл

ауданында жазѓы
спартакиада μтіп жатќанда
ќ±йын т±рып, біраз адамды
жараќаттап, сауда
шатырларын ±шырып
єкетті. Біраќ ќатты зардап
шеккендер жоќ. Б±л туралы
облыстыќ тμтенше
жаѓдайлар департаментініњ
баспасμз ќызметі
хабарлайды.

Табиѓат тосын мінез танытты
"Дауылдан сауда шатырлары

±шып, ‰стел мен орындыќтар,
батуттар мен ±саќ-т‰йек заттар
10-нан 30 метрлік ќашыќтыќќа
дейін шашылып, ќ±йын екпіні 8
метрге дейін жетті. Сол мезетте
мен бірден ќосымша к‰штерді,
сондай-аќ дереу жедел жєрдем
бригадасын шаќырттым", – дейді
Сарыкμл аудандыќ 16- ¤СБ бас-
шысы Андрей Тоцкий. Сол жер-
де болѓан μрт сμндірушілер μз
к‰штерімен алѓашќы медицина-
лыќ кμмек кμрсетті. Табиѓат ќ±бы-
лысынан 12 адам зардап шекті.
Аудандыќ орталыќ ауруханаѓа

10 адам жатќызылды.  Сол к‰ні
кешке ќарай таѓы да екі адам
μздігінен медициналыќ кμмек
с±рап келді. Табиѓаттыњ тосын
ќылыѓынан зардап шегушілер
соѓылу, жырылу жараќаттарын
алѓан. Олардыњ барлыѓына да
ш±ѓыл медициналыќ кμмек
кμрсетілді.

Спорттыќ жарыс μткенше
тμтенше жаѓдайлар ќызметі де μз
ж±мысын жалѓастырды. "101"
ќызметі  кезекшілікті  жарыс аяќ-
талѓанѓа дейін ж‰ргізді.

Ш.АЊСАЃАНЌЫЗЫ.

ЌОЛЖЕТІМДІ БАСПАНА

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ

Елбасы Н±рс±лтан Назарбаевтыњ "Н±рлы жол" баѓдарламасын μњірлерде ж‰зеге
асыру баѓытында, бір мезгілде Астана, Алматы, Аќтμбе, Павлодар жєне Ќостанай
ќалаларында бірнеше отбасыѓа пєтер кілті табыс етілді. ¦заќ уаќыт бойы т±рѓын ‰йге
м±ќтаж жандардыњ осы бір ќуанышында шек жоќ. Себебі, олар б±л мейрамды (олар
‰шін пєтер кілтін алу – мейраммен тењ) зарыѓа тосќан еді.

Мемлекет єлеуметтік жалдамалы баспа-
наны салып, оны т±рѓындарѓа сатып алу
ќ±ќын бере отырып, ±заќ мерзімді жалѓа
±сынады. Баспананы тікелей, делдалдар-
сыз жєне несиеге барынша тμмен пайызбен
±сыну оныњ сатып алу ќ±нын арзандатуѓа
м‰мкіндік береді. Бастапќы жарнаныњ бол-
мауы мен ипотека ‰шін тμмен пайыздар бас-
пананы ќазаќстандыќтардыњ кμптеген
жіктері ‰шін ќолжетімді ете т‰седі. Сондыќ-
тан 2015-2016 жылдар ішінде жалѓа бері-
летін т±рѓын ‰й ќ±рылысын ќаржыланды-
руды ќосымша 180 миллиард тењге сома-
сында ±лѓайтамыз.

ЌР Президенті Н.Назарбаевтыњ Ќазаќ-
стан халќына "Н±рлы жол – болашаќќа

бастар жол" Жолдауынан

СУРЕТТЕРДЕ: Облыс єкімініњ бірінші орынбасары Ѓауез Н±рм±хамбетов; "Ќазаќстанныњ ипоте-
калыќ компаниясы" басќарма тμраѓасыныњ орынбасары Ќ±дайберген Бейсенбаев; жас отбасы
Лєззат Ералина.                                                                                                       Суреттерді т‰сірген автор.
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"Ќостанай – ќазаќ елініњ ќ±т ќамбасына алтын дєнніњ ќазы-
насын ќ±йып келе жатќан ырысты аймаќтардыњ бірі. Облыс
єлеуметтік-экономикалыќ дамудыњ ќарќыны жаѓынан жєне
кμптеген єлеуметтік проблемаларды кешенді шешу жμнінен
жаќсы ќарќын танытып келеді. Ќостанайлыќтар μз μлкесін
лайыќты маќтан етеді жєне к‰нделікті ењбегімен оныњ г‰лде-
не т‰суі ‰шін ќолдан келгенніњ бєрін де жасауда.

Ќостанай облысы – кμптеген ±лт пен ±лыс μкілдері тату-
тєтті тіршілік кешіп жатќан ќасиетті мекен. Облыс аграр-
лыќ сектордыњ дењгейі жμнінен алда келеді жєне б±л біздіњ
б‰кіл еліміз ‰шін де ерекше мањызды. Ќостанай топыраѓы
μзініњ ќ±нарлыѓы жєне байлыѓымен аты шыќќан.

Ќостанайдыњ жері де, елі де ѓажап"

Н±рс±лтан  НАЗАРБАЕВ:

Елбасы Ќостанайда.  2014 жыл

¤мірзаќ ИХТИЛЯПОВ,
Науырзым ауданыныњ ќ±рметті азаматы:

БІРЛІГІМІЗ
баянды болѓай
Еліміз μз алдына тєуелсіз мем-

лекет атанып, μзге елдермен те-
реземіз тењесіп, кμк туымыз тμбе-
мізде желбірегелі жиырма тμрт
жылдай уаќыт μтіпті. Осы уаќыт-
тар  аралыѓында жас Ќазаќ елі
іргелі табыстарѓа ќол жеткізді. Ењ
бастысы Арќа тμсінде айшыќты
кала – ару Астана бой кμтерді.

Астана – халќымыз ‰шін тєу-
елсіздік пен μркениеттіњ алтын
т±ѓыры. Президенттіњ перзентін-
дей болѓан Астанаѓа Н.Назарба-
евтыњ идеялыќ ењбегі ѓана сіњген
жоќ, ќаланы жасыл желекке
кμмкерген бас баѓбаны да ажа-
рын сєнді еткен бас сєулетшісі де
мемлекет басшысы болды.

Сондыќтан, Елбасы мен Елор-
да – егіз ±ѓым. Уаќыттан оза шап-
ќан б‰гінгі Астана  т±тас еліміздіњ
ертењге деген ‰кілі ‰міті мен
сенімініњ кμрінісі, арманы мен
тілегініњ кепілі.

Рас, тєуелсіздік алѓан алѓашќы
жылдары экономикалыќ жаѓдайы-

мыз бірден ќалпына келе ќоймай,
халыќ біраз ќиналды. Оныњ наќ-
ты себептері де бар еді. Осын-
дай, ќиын-ќыстау кезде Т±њѓыш
Президентіміз Н±рс±лтан Назар-
баев батылдыќ пен тапќырлыќ та-
нытып, елімізді ауыртпалыќтан
алып шыѓатын жолды дєл кμрсе-
те білді.

Елбасы μзініњ жыл сайынѓы
Жолдауында еліміздіњ болашаѓы
жайында наќты да сенімді жос-
парларын жасап, табысќа ќалай
ќол жеткізу керектігін айќын
кμрсетіп отырады. Осындай жар-
ќын Жолдаулар халыќтыњ келер
к‰нге деген сенімін арттырады.

Ауыл мєселесінде де елеулі жа-
њалыќтар кμп. Соњѓы жылдары
шалѓай елді мекендердіњ де мєде-
ниеті мен экономикасы кμтеріле
бастады. "Дипломмен – ауылѓа!"
баѓдарламасы бойынша жоѓары
оќу орындарын бітірген жастар
ауылѓа ќарай кμптеп бет б±рды.
Міне, б±л Елбасыныњ тікелей ќам-

ќорлыѓыныњ арќасы деп білемін.
Ќысќасы, Президентіміз – ха-

лыќќа, халыќ – Президентке се-
неді. ¤йткені, бара жатќан баѓы-
тымыз д±рыс, жолымыз жарќын,
елдіњ бірлігі мен ынтымаѓы мыќты.
"Мыњ  μліп,  мыњ тірілген" ќазаќ
халќы бабалар талайдан ањса-
ѓан азаттыќќа ќол жеткізіп, бола-
шаќќа зор сеніммен, мол жігер-
мен ныќ басып барады. Сенім бар
жерде ерікті елім де бар, ел тізгінін
ќолында берік ±стаѓан Ерім де
бар.

Баршаларыњызды еліміздіњ
асќаќ та мєртебелі мерекесі – Ас-
тана к‰німен шын ж‰ректен
ќ±ттыќтаймын!
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Бисмиллаћи-рахмани-рахим.
Ќазаќстан тєуелсіздік алѓалы

еліміздіњ т±њѓыш президенті
Н±рс±лтан Назарбаев ‰лкен
ќадамдар жасады. Батыл істерге
барды. Елбасымыздыњ сындарлы
саясатымен жасалып жатќан істер
д‰ниеж‰зіне танылды. Мемлекет
болу ‰шін береке-бірлік ќажет. Ал,
Елбасымыздыњ бастамасымен
Ќазаќстан осы т±рѓыда елімізде
т±ратын барлыќ ±лттар мен ±лыс-
тардыњ татулыѓын ќамтамасыз ете
отырып, єлемдегі ењ тыныш мемле-
кет дењгейіне жеткізді. Халыќтыњ діни

Тєуелсіздігімізді алѓан алѓашќы
жылдардыњ ќаншалыќты ќиын бол-
ѓанын бєріміз де білеміз. Єсіресе,
б±л ауылда отырѓан аѓайынѓа, он-
даѓы халыќтыњ алдында ж‰рген
біздерге оњай болѓан жоќ. Басты
маќсат – ел ішін ыдыратпай, жерді
ж±татпай, мал басын саќтап ќалу
болатын. Кμп елді мекендерде
ж±мыссыздыќ белењ алып, жарыќ,
сусыз ќалды. Ендігі жерде мемле-
кетіміз ‰шін ‰лкен реформа ќажет
болды.

Осындай ќысылтаяњ шаќта  елі-
не батыл ‰ндеулер жасап, сабыр-
лыќќа шаќырѓан Президентіміз
Н±рс±лтан Назарбаевтыњ баста-
масын ерлікке баѓалар едім. Елба-
сы облысымызѓа келген сапарла-
рында "аз жылда-аќ талай жетістік-
терді баѓындырамыз, соѓан сіздер

Зейнолла ЖАЊБЫРШЫНОВ,
"Москалев" ЖШС бас директоры, ауыл шаруашылыѓы

саласыныњ ‰здігі:

Астана – єлемдікАстана – єлемдікАстана – єлемдікАстана – єлемдікАстана – єлемдік

руханият орталыѓыруханият орталыѓыруханият орталыѓыруханият орталыѓыруханият орталыѓы

мен біздер болып ж±мылуымыз ке-
рек" дегенініњ μзі халќына ‰лкен
демеу беріп, зор сенім арту емес
пе?

Мемлекеттіњ єлеуетін кμтеру ‰шін
Елордамызды Алатаудан Арќаѓа
кμшіру – барлыќ облыстарѓа бірдей
‰лкен серпін єкелді. Мен м±ны кμзім
жеткен тєжірибелі маман ретінде де
айта аламын. Елбасымыз осы жа-
ѓынан ‰лкен іс жасады деуге бола-
ды. Жања Астанамызбен бірге жања
стратегиялыќ баѓдарламалар, ре-
формалар ж‰зеге асырылуда. Со-
ныњ ішінде еліміздіњ ауыл шаруашы-
лыѓына  ‰лкен  кμњіл  бμлініп, шал-
ѓайдаѓы ауылдар мемлекет ќолда-
уын кμріп отыр.

Елбасы мемлекет т±тастыѓыныњ
темірќазыѓы – отбасы институтыныњ
мєртебесін арттыру маќсатында
Отбасы  к‰нін  белгіледі. Былтыр
алѓаш  болып ел кμлемінде
μткізілген "Мерейлі отбасы" ±лттыќ

байќауында біздіњ єулетіміз облыс-
та жењімпаз танылып, республика-
лыќ кезењге жолдама алдыќ. Аста-
нада Мемлекет басшысыныњ алѓы-
сына бμлендік. Б±л да "Отан – от-
басынан басталады" ќаѓидатын
берік ±станѓандыќ.

Биыл еліміз ‰лкен сайлау науќа-
нын μткізіп, халыќ Елбасымызѓа сенім
артып, мемлекет тізгінін ќайта
±стауѓа басым дауыс берді. Біз –
Н±рс±лтан Єбіш±лымен замандас-
пыз. Бірге жасасып келе жатќан соњ,
ол кісініњ ќандай істіњ де к‰рмеуін
шеше алатынын жаќсы білемін. Ас-
тана к‰ніне орай сол Елордамыз-
дыњ идея авторы єрі оныњ бас сєу-
летшісі де мерейлі 75 жасќа толып
отыр. Елбасымызѓа ±заќ ѓ±мыр,
ќажыр-ќайрат тілеп, Тєуелсіз Мем-
лекеті мен жас Елордамыздыњ
кμркеюіне талай ќызмет жасай
берсін демекпін.

Шоќан ќажы ЄМІРХАНОВ,
Ќостанай ќалалыќ мешітініњ бас имамы:

Елордамыз Елбасымен
бірге жасап келеді

сеніміне еркіндік беріп, ешќандай
алалау мен ќысастыќќа жол беріп
отырѓан жоќ. Б±л дегеніміз – ќазіргі
д‰ниеж‰зіндегі алпауыт мемлекет-
тердіњ ±стап отырѓан демократия-
лыќ баѓытыныњ ‰лкен бір кμрінісі. Б±л
ретте біз Президентіміз Н±рс±лтан
Назарбаевтыњ туѓан еліне, халќы-
на жасап отырѓан ќызметін баѓа-
лауымыз керек.

Б‰гінде Астана єлемдегі ‰лкен
рухани орталыќќа айналды. Пре-
зидентіміздіњ тікелей ќолдауымен
μмірге келген ‰лкен бастама –
єлемдік діндер ќ±рылтайы. Сенімі

бμлек, жолы бμлек, Аллаѓа деген
мінєжаты бμлек діни сенімдердіњ
бєрін бір арнаѓа тоѓыстырѓан Ас-
тана тμріндегі съезд биыл бесінші
рет μтті. Б±л ќ±рылтайды д‰ниеж‰-
зініњ ірі дін ќайраткерлері мен сая-
саткерлері μте жоѓары баѓалады.

Мемлекетімізбен бірге Астана-
мыз, Ќазаќстан халќы, оныњ діні,
мєдениеті, келешек жастардыњ тал-
ѓамы биіктей береді деген сеніміміз
бар.

Астана  ауыл

экономикасына тыњ

серпін берді

Марат Ќ¦ДАЙЌ¦ЛОВ,
"Ќарабатыр" Агрофирмасы" ЖШС бас директоры:

Астана айшыќтарыАстана айшыќтарыАстана айшыќтарыАстана айшыќтарыАстана айшыќтары

1994 жылѓы 6 шілдеде Ќазаќстан
Республикасы Жоѓарѓы Кењесі аста-
наны Алматыдан Аќмолаѓа кμшіру
туралы ќаулы ќабылдады. Б±л та-
рихи ќ±жаттыњ мањызы ќаншалыќты
μміршењ болѓанымен, жауапкершілігі
де соншалыќты зор еді. Ол кезде
экономикамыз єлсіз, елде ж±мыссыз-
дыќ белењ алѓан, ауылдар тарап,
жарыќ сμніп, судыњ берілуі тоќтаты-
ла бастаѓан кез болатын. Сол т±ста
Ел Президенті астананы кμшірудіњ
машаќаты уаќытша ѓана, ал єлеу-
етіміз жаќын жылдары тез-аќ кμте-
ріліп шыѓа келеді деп ныќ сеніммен

айтты. Елбасыныњ б±л ‰ндеуін бар-
ша ќазаќстандыќтар секілді Ќара-
батыр ауылы зор ілтипатпен ќабыл
алды. Серіктестіктіњ негізін ќалаѓан
єкем Жєзит Кєрім±лы Елбасымыздыњ
б±л саясатын ќолдап ќана ќоймай,
жањашылдыќ, инновациялыќ баѓыт-
тарда μзініњ іскерлігін кμрсете
білгенін ел ±мытќан жоќ. Ауылды
кμтеру маќсатында алдымен ж±мыс
к‰шін саќтап ќалды. ¤зі шетелдер-
ге барып, ол жаќтан кμптеген жа-
њашыл бастамалар алып келіп, ќан-
дастарымызды кμшіріп єкелді. Соныњ
арќасында ќазір Ќарабатырдыњ аты

алысќа жетті. Елбасымыз Н±рс±лтан
Назарбаев Жєзит Кєрім±лын "тєуе-
лсіздіктіњ алѓашќы ќарлыѓашы" деп
бекер атаѓан жоќ.

Ќазаќстан  халќыныњ демогра-
фиялыќ μсуі де – Елордамыздыњ
Арќа тμсіне ќоныс еткенініњ арќасы
екенін кім жоќќа шыѓарады? Сон-
дыќтан болар, єлемніњ озыќ елдері
мен олардыњ тєжірибелі сарапшы-
лары біздіњ бас шаћарымызды "ХХІ
ѓасырдыњ ќаласы" деп атауы бекер
болмас. Ендеше Елбасымызбен
бірге келешекке баратын дањѓыл
жолымыз баянды болѓай!
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ЕЛ ЖЄНЕ ЕЛБАСЫ

ЖЫР – ШАШУ

Тоќтарбай ЌАДАМБАЕВ

Аќ тілегі халыќтыњ
Жаќсы істіњ не жетеді жалѓасына,
Т±лпардыњ μрге шапса – талмасына.
Халыќтыњ аќ тілегі алып шыќты,
Зор ‰міт артып еді Елбасына.

Халыќтыњ орындалды ойдаѓысы,
Жалындап ж‰ректе – н±р, бойда – к‰ші.
Жењеді осындайда наѓыз батыр,
Болса да ќандай ќиын майдан іші.

Шаттанып, ќуанатын келді к‰нім,
Кμк туым ќолымдаѓы енді мыѓым.
Белгісі барлыќ ±лттыњ бірлігініњ,
Белгісі Ќазаќстан елдігініњ.

Ќазаќтыњ ер боп туѓан бел баласы,
Жалѓасќан жања ѓасыр ел данасы.
Астыѓы аѓыл-тегіл аќтарылѓан,
Ќуанды Ќостанайдыњ кењ даласы.

Елбасы Ќостанайѓа талай келген,
Ќызыѓып кењ далаѓа ќарай берген.

Ќасында бірге ж‰ріп, ењбек етіп,
Ж‰зінен н±рлы шуаќ – арай кμргем.

Желімен Сарыарќаныњ тыныстаѓан,
Елімен Ерлік туын бір ±стаѓан.
Бидайын Ќостанайдыњ ќолына ±стап,
Аќ дєнін алаќанѓа уыстаѓан.

Бекерге айтќан жоќпын м±ныњ жайын,
Тербеліп жапыраѓы жасыл ќайыњ.
Із ќалды ізгіліктіњ белгісіндей,
Елбасы Ќостанайѓа келген сайын.

¤зіње айтты халќым алѓыс талай,
Н±р шашып, шуаќ тμгіп барлыќ мањай.
Кешегі елден ерек жењісіње.
Ќол соѓып, ќ±ттыќтайды бар Ќостанай!

Кем емес абыройыњ асќаќ Айдан,
Ќалѓан жоќ бір μзіњді ќостамай жан.
Тобылдыњ толќынындай аѓыл-тегіл,
Ќабыл ал, жыр-шашуын, Ќостанайдан.

 "¤мір – μткен к‰ндер емес, есте ќалѓан
к‰ндер", – деп ќалай дєл айтылѓан де-
сењізші?! 1995 жылѓы 29 ќырк‰йекте
Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
Н±рс±лтан Назарбаев μзініњ Жарлыѓымен
мені Ќостанай облысыныњ єкімі етіп та-
ѓайындады. Елбасы осы Ќостанайдыњ тμл
т‰легі ретінде маѓан ерекше жауап-
кершілік ж‰ктеді. ¤йткені, Ќазаќ елініњ
киелі μњірі – жері де, елі де бай облыстыњ
экономикасы мен єлеуметтік саласыныњ
μркендеуі б‰кіл Ќазаќстанныњ алѓа басу-
ына, тєуелсіздіктіњ ныѓаюына ќосылар
‰лес еді. Оны мен де жаќсы т‰сіндім. Біраќ
б±л кезењ б±рынѓы экономикалыќ байла-
ныстарыныњ ‰зіліп, жања ж‰йе ќалыптас-
паѓан, Тєуелсіз еліміздіњ енді ѓана Ќазаќ-
станды ќ±рып жатќан ерекше бір ќиын
шаѓы еді. ¤ндіріс тоќтаѓан, ауыл шаруа-
шылыѓынан береке кеткен, ж±мысшылар
да, бюджеттік мекеме ќызметкерлері де
ењбекаќысын ала алмай, зейнеткерлер де
тарыќќан ќысылтаяњ кез еді. Соны ше-
шімдер ќабылдауѓа, ішкі м‰мкіндіктер мен
резервтерді терењірек іздестіруге, облыс
халќына рухани дем беруге тура келді.

Єсіресе Торѓай аумаѓындаѓы халыќтыњ
т±рмысы ауырлап кетті. Жан-жаќќа жай-
лы ќоныс іздеп, кμшушілер кμбейді.
М±ндайда ќ±рѓаќ сμздіњ єсері шамалы.
Активте бір аќсаќалдыњ "Тегіњ кім бола-
ды?" – деп μзеурей ќойѓан с±раѓы шым-
байыма ќатты батты. "Аќсаќал, тегін
білмес ќазаќ бар ма? Бєріміз де ќазаќ де-
ген ќара шалдыњ баласымыз ѓой. Тегі бір
тектілігін кμрсетуі тиіс. Ќостанай мен Тор-
ѓай енші бμліспеген ел емес пе? – деп ќат-
ќылдау жауап беруіме тура келді.
Білмеймін, осы сμздіњ єсері ме "Ќостанай-
Торѓай – бауыр ел" деген єнніњ лезде шыќ-
пасы бар ма?  Б‰кіл облыстан жиналѓан
халыќ алдында сол єнніњ т±саукесері бол-
ды.

Сазды єуен ашыќ тебіреністі дауыспен
єуелей жμнелді.

Ќостанай-Торѓай – бауыр ел,
Соќса да ќанша дауыл жел.
Іргесі ќайта ќосылып,
Ќуанып жатыр, туѓан жер.
¤нер дегенніњ киесі ме, жиналѓан

ж±рттыњ дыбысы естілмей єн єлеміне еніп
кеткендей.

Ќостанай-Торѓай дањќым бар,
Жерімде дєн де, алтын бар.
Ќ±діреті к‰шті бєрінен,
Алтыннан асыл халќым бар...
Залѓа ќарасам, халыќ толќып отыр

екен. Демдерін ішке тартып, ерекше бір
толќыныспен тыњдады. Єн аяќталѓанда
да ерекше бір сезімге бμленген сол халыќ
сєл болса да ‰н-т‰нсіз отырып ќалды, тек
μз-μздеріне келген соњ ѓана зал ішін
д‰ркірете ќол шапалаќтады. Сол кезде
мен де сиќырлы сμз бен сазды єуенніњ
ќ±діретін б±рынѓыдан бетер т‰сінгендей
едім. Сол кезде ел адамдарыныњ сμзге
терењ мєн беріп, маѓынасына ерекше
ыќыласпен зейін ќойѓаныныњ куєсі бол-
дым. Елдіњ ризалыќ кμњілін сезінуден
артыќ баќыт бар ма, шіркін?!

Елбасыныњ Ќостанайѓа єр келген са-
пары ±мытылмастай єсер ќалдырды. Ха-
лыќпен кездесуі, айтќан єњгімесі маѓан
шын мєнінде ‰лкен ой салды. Єр кездес-
кен сайын Н±рс±лтан Єбіш±лыныњ бойын-
даѓы ќабілетке, ерекше ќасиетке тєнті бо-
лып, ‰йрене т‰стім. Біздерге ќойѓан басты
талабы – халыќтыњ жаѓдайын жасау. Ол
т±ста басты мєселе жекешелендіруді,
мемлекет иелігінен алуды барынша тез
ж‰ргізу, орта жєне шаѓын кєсіпкерлікті
жедел дамыту еді. Бірде Н±рс±лтан
Єбіш±лы "Баян с±лу" акционерлік
ќоѓамында болѓан кєсіпкерлермен кезде-
суде: "Кєсіпкерлікті дамыту халыќќа да,
мемлекетке де бірдей тиімді. Оны облыс
єкімі ќазір терењ т‰сінеді, меніњ оѓан кμзім
жетті", – деп ерекше атап кμрсетті. Ќолдау
кμрсетіп, ж±ртшылыќтыњ алдында осылай
жоѓары баѓа берді, оњашада аќыл-кењесін
айтты. Н±рекењ тμњірегін н±рландырып,
жан-жаѓына шуаќ шашып ж‰ретін ќайта-
ланбас т±лѓа ѓой.

Елбасы 1997 жылы Ќостанайѓа келген-
де Федоров ауданында болып, осында
ауылшаруашылыѓы ќ±рылымдарыныњ
басшыларымен ж‰здесті. Сол кезде об-
лыста "Джон Дир" комбайнына ерекше ден
ќойѓан едік. Елбасы сол "дала кемесін"

кμріп, кабинасына кμтеріліп, комбайншы-
мен тілдесіп еді. Осындай 200 алып тех-
никаны сатып алатынымызды айтќанмын.
¤німділігін ‰йреншікті "Енисейлерден"
3-4 есе артыќ, астыќ ысырабын 10 есе
азайтатын, жанар-жаѓармайды екі есе аз
ж±мсайтын дала кемесі Ќостанай диќан-
дарыныњ ќолын ±зартты. Жылма-жыл мол
егінді ќысќа мерзімде, ысырапсыз жинап
алатын болсаќ, соныњ негізі сол бір ќиын
шаќта ќаланѓан еді.

Сол жылы Н±рекењ іссапарыныњ нєти-
жесін ќорытындылай келіп, Ќостанай об-
лысында экономикалыќ реформалардыњ
ойдаѓыдай μтіп жатќанына ризашылыѓын
білдіріп еді, облыс єкімі ретінде меніњ аты-
ма да жылы сμз айтќанын мен єлі ±мыт-
ќан жоќпын.

Елбасы мені Ќостанай облысыныњ єкімі
етіп таѓайындаѓанда, ењ алдымен, мемле-
кет иелігіндегі шаруашылыќтарды, кєсіп-
орындарды, жекешелендіруді тездету,
орта жєне шаѓын кєсіпкерлік нысандарын
ќ±руды дамыту міндеттерін ќойѓан бола-
тын. Облыстыњ сол кездегі басшылары б±л
міндетті ќолдан келгенше ойдаѓыдай ат-
ќардыќ деп ойлаймын. Ендігі міндет на-
рыќтыќ ќатынастарды т‰бегейлі орныќты-

ру еді. Б±л ретте осы саланыњ істе сынал-
ѓан іскер маманы, жас та болса білікті де
білімді азамат ¤мірзаќ Естай±лы Шμке-
евтіњ облысќа єкім болып таѓайындалуын
мен зањдылыќ жєне Елбасыныњ кμре-
гендігі деп білемін. ¤мірзаќ Естай±лы Ќос-

танай μњірінде тамаша із ќалдырды,
μњірдіњ экономикасы мен єлеуметтік сала-
сын дамытуѓа с‰белі ‰лес ќосты, Елбасы-
ныњ сенім артар бас менеджерлерініњ
біріне айналды.

Осындайда мынадай жаѓдай жμнінде
айта кетуге тура келеді. Жоѓары лауазым-
ды ќызмет атќарып ж‰ргенде кейбіреулер
Елбасыныњ атына шањ ж±ќтырмай, оны
кμкке кμтереді. Ал ќызметтен т‰скен бой-
да ер-тоќымын бауырына алып, тулай
жμнеледі. Оппозициялыќ топќа ќосылып,
ќайдаѓыны кμлейтеді. Сμзініњ, пікірініњ,
ойыныњ іліп алар дєні болса бір сєрі, тыр-
наќ астынан кір іздеп, ќисыны жоќ ќиќар-
лыќ танытады. Єрине, кемшіліксіз ќоѓам
болмайды. Елбасыныњ μзі де сол кемші-
ліктерді атап кμрсетіп, соны жою жолын-
да жанќиярлыќ ж±мыс жасап ж‰ргенін
олар білсе де, білгісі келмейді.

Мєњгілік ешкім де, ештење де жоќ.
"Мєњгілік дегеніміз – ќарѓа жазылѓан жазу
сияќты", – деп біздіњ дањќты жерлесіміз,
мемлекет жєне кμрнекті ќоѓам ќайраткері,
асќан гуманист жєне патриот Ілияс Ома-
ров аѓамыз біліп айтќан. Дегенмен, ќыз-
меттен кеттім деп Елбасыѓа μкпе арту па-
расаттылыќтыњ белгісі емес. ¤йткені, сол

кезењде μзіне ж‰ктелген істі тындырды, ал
алдаѓы алынар асулар ‰шін μзге адам,
μзге менеджер керек екені бесенеден
белгілі. Заман талабы солай. Осындай
себеппен ‡кімет те ќызметін доѓарып жа-
тады. Б±л д‰ниеж‰зілік ‰рдіс, дамудыњ зањ-
дылыѓы. М±ны кейбір аѓайындарымыздыњ
т‰сінбеуі μкінішті-аќ. ¤з басым Прези-
денттіњ шешіміне т‰сіністікпен ќарадым,
кейінгі ењбек жолында Елбасыныњ сенімді
кμмекшілерініњ бірі болып ќалуѓа тырыс-
тым. Азды-кμпті жазѓан μлењдерім де
соныњ дєлелі болса керек.

Атам ќазаќ "біреу басшы, ќалѓаны
ќосшы болу керек" деп тегін айтпаса ке-
рек. Б‰кілхалыќтыќ кешегі сайлауда ха-
лыќтыњ бєрініњ дерлік дауысын алѓан
Кμшбасшымызѓа кμлденењ сμз айту
биліктіњ бастауы – халыќтыњ μзіне ќарсы
дау айту екенін ±ѓынуымыз керек. Осын-
дайда ±лы Абай атамыздыњ "Бас-басына
би болѓан μњшењ ќиќым, мінекей, б±зѓан
жоќ па елдіњ сиќын", – деген дана сμзі
еріксіз ойѓа оралады. Таѓдырымыз талќыѓа
т‰скен тарихи шаќта Ел билігін Н±рс±лтан
Назарбаев сынды реформатор-ќайрат-
кердіњ ±стаѓаны сол халыќтыњ баѓы, оны
б‰гін б‰кіл ел біледі, оны б‰гін єлем біледі,
оны μмірдіњ μзі дєлелдеді. Б±л дєлелдеу-
ді ќажет етпейтін б‰гінгі шынайы аќиќат.

Халыќ ‰шін туѓан ±л сол халыќтыњ та-
рихындаѓы бетб±рыс кезењінде тізгінді
±стаѓаны таѓдырдыњ ќазаќ халќына бер-
ген ±лы сыйы, тєњірініњ ќолдауы деп
білемін. Айналасы жиырма шаќты жыл
ішінде Ќазаќ елін б‰кіл єлем таныды,
Ќазаќстан ѓасырларѓа бергісіз жолдан
μтті, б‰гінде єлемдегі ењ дамыѓан отыз
елдіњ ќатарында болуды маќсат етіп,
μркенді істерге ±йытќы болуда. Б‰кіл д‰-
ниеж‰зі мойындаѓан талай іргелі бастама-
лардыњ ±йытќысы да Ќазаќстан жєне
оныњ нар ж‰гін арќалар ±лы Н±рекењ.

Елбасы мен Елорда – бір-бірімен егіз
±ѓым. Астана – ата-бабаларымыздыњ
аќиќатќа айналѓан арманы. Ару Астанаѓа
17 жыл толуы, оныњ б‰кілхалыќтыњ мере-
кеге айналуы жањарѓан Ќазаќстанныњ
жазылѓан жања тарихыныњ кμрінісі екендігі
аќиќат. "Астана – біздіњ барлыќ азамат-
тардыњ ‰міті мен болашаќќа деген
сенімініњ символы", – деген Н±рс±лтан
Єбіш±лыныњ т‰йінді пікірі ќанатты сμзге
айналып кетті.

Астана – Елбасыныњ тμл перзенті. Ќан-
шама ќиындыќ болса да бар ж‰кті арќасы-
на артып, бастаѓан ісін баянды ете білді.

Мен Елбасы Н±рс±лтан Назарбаевтыњ
ењбектерін зерделеп оќып, кμњілге т‰йген
жандардыњ бірімін. "Тарих толќынында"
атты кітабында мынандай жолдар бар:
"Ќазаќ даласында поэзия тек аќын, жы-
раулардыњ ѓана еншісі болып ќоймаѓан,
ол ќазаќ мєдениетініњ барлыќ тамырына
нєр берген.

Ќазаќты этно-мєдени т±тастыќ ретінде
танып, т‰сіну ‰шін халыќтыњ ауызекі
сμзініњ ќ±діреті айрыќша мєнге ие. Єрине,
жадау тірліктіњ жайдаќ сμзі емес, б±л жер-
де єњгіме армансыз с±хбаттан туатын
асыл сμз туралы болып отыр. Салиќалы
сμз "ќазаќылыќты" ќ±лпыртудыњ кілті бол-
ѓан.

Ал, енді осы т±жырымдардыњ дєлдігін
Н±рекењніњ μзі де дєлелдеген адам. Оныњ
"Елім меніњ", "‡ш ќоњыр" μлењдеріне єн
жазылып, б‰кіл ел аспанында ќалыќтаѓа-
ны ќашан. Тіпті тєуелсіз Ќазаќстан Єн±ра-
нына Шємші Ќалдаяќов пен Ж±мекен
Нєжімеденовтыњ "Меніњ Ќазаќстаным"
єнін тањдап алып, єн мєтінініњ тігісін
білдірмей, авторѓа ќиянат жасамай Єн-
±ранѓа лайыќтап єрлеп, нєрлеп, екпін
беріп жібергенініњ μзі неге т±рады?! Елдік
деген осы емес пе?

Енді бірер к‰нде ел баѓына туѓан ќай-
раткер т±лѓа Н±рс±лтан Назарбаев 75
жасќа толады. Елбасын мерейтойымен
ќ±ттыќтауѓа ќуаныштымын.

Тоќтарбай ЌАДАМБАЕВ,
ќоѓам ќайраткері.

СУРЕТТЕ: Елбасы егінжайда. 1996 ж.
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Облыстыќ білім басќармасыныњ
жетекшісі Є.Тμртќараева баспасμз
клубында журналистермен кездесіп,
б‰гінгі тањда  ‰стіміздегі оќу жылын-
да аймаќтаѓы білім беру саласын-
даѓы атќарылѓан ж±мыстар мен
алдаѓы  уаќыттарда ж‰зеге асыры-
латын шаралар, мектептеріміздіњ
жас мамандармен,  мектепке дейінгі
мекемелермен  кішкене балалардыњ
ќамтылуы, сол секілді білім саласы-
на ќатысты басќа да мєселелер
туралы  айтып берді.

Білім басќармасы жетекшісініњ
айтуынша, 2004 жылдан 2014 жыл-
ды алып санаѓанда жалпы ќ±ны
13,7 млрд. тењге болатын 34 білім
беру нысанасы салынып, ќайта жа-
раќтандырылды. Салалап бμлсек,
оныњ 20-сы мектеп, 10 балабаќша,
3 жатаќхана, 1 балалар-жасμспірім
орталыѓы. Ал, 2015 жылы 5 білім
нысаныныњ ќ±рылысына 2,2 млрд.
тењге ќарастырылды. Мєселен, 500

орынды мемлекеттік тілдегі  Ќоста-
най ќаласында салынатын мектеп
ќ±рылысына  республикалыќ бюд-
жеттен 787,946 млн. тењге бμлінді.
Сол секілді облыс орталыѓындаѓы
Ќайырбеков кμшесінде орналаса-
тын 280 орынды балабаќша ќ±ры-
лысына республикалыќ бюджеттен
385,150 млн. тењге бμлініп,
‰стіміздегі жылѓы желтоќсан айында
пайдаланылуѓа беріледі деп жос-
парлануда. Жєне де Лисаков ќала-
сында салынатын 280 орынды ба-
лабаќша ќ±рылысына ¦лттыќ ќор-
дан  ќаржы бμлінді. Жобаныњ жал-
пы ќ±ны – 649,9 млн. тењге. 2015
жылы ¦лттыќ ќордан 150 млн. тењ-
ге бμлінсе, жергілікті бюджеттен
16,6 млн. тењге ќарастырылды.
Ќазіргі кезде  ќ±рылыс ж±мыстары-
ныњ 23 пайызы орындалды.

2015 жылы облысымыздаѓы 5
білім беру нысанына к‰рделі  жμндеу
ж±мыстары ж‰ргізіледі. "Ж±мыспен
ќамтудыњ жол картасы 2020" баѓ-
дарламасыныњ бірінші баѓыты бой-
ынша  ж‰зеге асыру аясында  рес-

публикалыќ  бюджеттен 572,4 млн.
тењге бμлінді.

¤њірдегі білім саласындаѓы μзекті
мєселелердіњ бірі – балабаќша ке-
зегі.  Республика бойынша облысы-
мызда балабаќшамен ќамту мєсе-
лесі оњтайлы шешілгенімен,  кішке-
не балалардыњ кезекте т±руы єлі де
болса μзекті болып т±р. Жалпы ке-
зекте т±рѓандардыњ саны  24 мыњ
бала. Атап кетсек, балабаќшаѓа
деген  ењ кμп кезек, Ќостанай ќала-
сында – 10200, оныњ туѓаннан 2
жасќа дейінгі балалардыњ саны –
7600. Рудный ќаласында – 5086,
Ќостанай ауданында – 1548, Єу-
лиекμл ауданында – 986 бала т±р.
Мемлекеттік "Балапан" баѓдарла-
масы аясында балабаќшаѓа кезекті
азайту маќсатында  мемлекеттік-
жекеменшік єріптестік шењберінде
жекеменшік балабаќшада мемле-
кеттік  білім  беру тапсырысы орна-
ластыру ‰стінде. Мектептеріміздегі
балалардыњ денсаулыѓы мен
ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету маќса-
тында  μткен жылы  16 мектептіњ

Шыѓармашыл жастарды
ќолдау – кез келген уаќытта ма-
њызын жоймайтын μміршењ та-
ќырып. Себебі кіші буын бола-
шаќтыњ иелері емес пе. Аѓа
±рпаќты алмастыратын кадр
да солар. Елдіњ ертењін сеніп
тапсырар жас буынныњ бел-
сенділігі ќандай? Мемлекет та-
рапына жасалып жатќан ќол-
дау жеткілікті ме? Осы жєне
μзге де мєселелер "Н±р Отан"
партиясы ЌОФ жанындаѓы
"Мирас" ќоѓамдыќ кењесініњ
отырысында айтылды.

Ќостанай облыстыќ жастар
саясаты мєселелері жμніндегі
басќарма, жастар бастамалары-
ныњ орталыѓы жєне басќа да
‰кіметтік емес ±йымдар μњір жас-
тарын ќолдау маќсатында ж±мыс
істейді. Аталмыш мемлекеттік
мекемелер мен ±йымдар жыл
сайын "Жайдарман" ойындарын,
жас аќындар арасында айтыс
жєне ±лттыќ ойындар сайысын
±йымдастырады. К‰ні кеше об-
лыс аумаѓында "Жастар к‰ні"
фестивалі мерекеленді.

– Ауќымды шараныњ ±йтќысы
болѓан Жастар бастамаларыныњ
орталыѓы еді. Б±л іс-шара ерек-
ше нысанда μтті. Онда спорттыќ
жарыстар, хип-хоп батл, брейк-
данс, фотографтар сайысы бол-
ды. Облыстыќ ж±мыспен ќамту-
ды ‰йлестіру жєне єлеуметтік баѓ-
дарламалар басќармасы ашыќ
аспан астында бос ж±мыс орын-
дарыныњ жєрмењкесін ±йымдас-
тырды" – деді облыстыќ жастар
саясаты мєселелері жμніндегі
басќарманыњ бμлім басшысы
Айшаг‰л Ќаратаева.

¤њірдегі жастар саясатын
ж‰зеге асыруда бірнеше жоба-
мен шектелу аздыќ ететін сияќ-
ты. Єсіресе, ќазаќ тілді жастар-
ды ќоѓамдыќ-мєдени шараларѓа
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тарту, олардыњ белсенділіктерін
арттыру керек-аќ. Себебі облы-
сымыздыњ оњт‰стік аудандарын-
даѓы жастар таза мемлекеттік
тілде сμйлейді. Біз білмейтін та-
ланттар сол шалѓайдаѓы ауыл-
дарда ж‰рген шыѓар?

– "Б±лаќ кμрсењ кμзін аш" де-
мекші, шын дарындарды іздеп
табу керек. Оларѓа біздіњ деме-
уіміз ауадай ќажет. Жастар шы-
ѓармашылыѓын дамыту мен ќол-
дау мєселесі μте μзекті таќырып.
Партия Доктринасында "...мем-
лекеттік тілді, ќазаќ ±лтыныњ
мєдениеті мен тарихи м±расын
жєне дєст‰рін дамыту – "Н±р
Отан" партиясы ќызметініњ ба-
сым баѓыты" деп жазылѓан, – деді
"Н±р Отан" партиясы ЌОФ тμра-
ѓасыныњ бірінші орынбасары
Єлия Сапарова.

Ќоѓамдыќ кењестіњ ќатысушы-
лары шыѓармашыл жастарды
ќолдау маќсатында бірнеше ±сы-
ныстарды ортаѓа салды. Бірін-
шіден, Ќостанай облысы єкім-
дігініњ жастар саясаты мєселе-
лері жμніндегі басќармасына:
2016 жылы ±лттыќ ойындарды,
актерлік шеберлікті, аќындар

сайысын, "Домбыра-дастан" жа-
рысын дамытып, насихаттау. Осы
аталѓан бастамаларѓа оќушылар
мен студенттерді, соныњ ішінде
ауыл жастарын тарту. Екіншіден,
жастар арасында ќолданбалы
μнердіњ ќыр-сырына ‰йрету, ал
дайын мамандарѓа ќолдау
кμрсету. Б±л ±сыныстар тиесілі
мемлекеттік органдарѓа жібері-
летін болады. Аталѓан іс-шараѓа
Ќостанай мемлекеттік педагоги-
калыќ институтыныњ ѓылыми
ж±мыстар жєне шетелмен байла-
ныс жμніндегі проректоры, тарих
ѓылымдарыныњ докторы, про-
фессор Еркін Єбіл, Ќостанай об-
лысыныњ тарихи-μлкетану м±ра-
жайыныњ директоры ‡міт Єкімба-
ева, "Таза б±лаќ" ќоѓамдыќ ќоры-
ныњ тμрайымы, аќын, журналист
Ѓанижамал Бердалинова, "Жай-
дарлы жастар" ќоѓамдыќ
бірлестігініњ тμраѓасы Марѓ±лан
Бєкір, "Егемен Ќазаќстан" га-
зетініњ облыстаѓы меншікті тілшісі
Нєзира Жєрімбетова ќатысќа-
нын атап μткен жμн.

СУРЕТТЕ: ќоѓамдыќ кењестіњ
отырысына ќатысушылар.

Г‰лназым
    САЃИТОВА

БАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫ

Мектеп жμнделіп,
балабаќша салынады

ЖАСТЫЌ ШАЌТЫЊ ЖАРЌЫЛЫ

"Мемлекеттік тілді мењгертудегі  тіл дамыту
ж±мыстары"  таќырыбында Мењдіќара ауданында
облыстыќ семинар болып μтті.

– Семинар барысына μњірдегі барлыќ тілдерді оќыту орталыќта-
рыныњ жетекшілері ќатысып,  пікірлерін, ой-±сыныстарын айтты, тіл
‰йретудегі соны тєжірибелерімен алмасты. Шеберлік ашыќ сабаќ-
тар кμрсетті. Сол секілді тіл ‰йретуде, сабаќ μткізуде ќандай иннова-
циялыќ єдістемелер мен мульти-медиялыќ ќ±ралдарды ќолдану
ќажеттігі туралы да  айтты, – деді  облыстыќ тілдерді дамыту басќар-
масыныњ  бμлім жетекшісі Б.С‰лейменова.

Семинар аясында тілдерді оќыту басќармасыныњ жетекшісі
Ж.‡мбетов, Мењдіќара аудандыќ мєдениет жєне  тілдерді дамыту
бμлімініњ жетекшісі С.Швыченко, тілдерді оќыту орталыѓыныњ ди-
ректоры А.Бірманова сμз сμйлеп, алдаѓы атќарылатын ж±мыс баѓыт-
тары мен шаралар туралы  баяндап берді. Сонымен бірге  μздерініњ
практикалыќ тєжірибелерін, шеберлік сабаќтарын облыстыќ, Ќоста-
най, Ќамысты аудандары мен Рудный ќаласы тілдерді оќыту орта-
лыќтарыныњ директорлары кμрсетті.

ќазандыѓы  бμлек сыртќа шыѓарыл-
ды. ‡стіміздегі  жылы  таѓы да  28
мектептен  ќазандыќ шыѓарылады
деп жоспарланып отыр. Ал, енді
барлыѓымызды алањдатќан ¦БТ-ге
келер болсаќ, республика бойын-
ша 9 орындамыз. Орташа балл-
78,79, μткен жылѓа ќараѓанда 1,15
баллѓа тμмен.  Кμрсеткіштердіњ
тμмен болуына таѓы бір себеп,
оќушы балалардыњ ¦БТ-ѓа ќатысу
саны. 59  т‰лек т‰рлі білім жарыс-
тарында ‰здік нєтижеге жетіп, білім
беру грантына ие болса,  екінші

себебі, алыс жєне жаќын шетелдер-
дегі ЖОО оќуѓа т‰сетін т‰лектер
саны жылдан жылѓа кμбейіп отыр.
Таѓы алањдататын мєселе – ол
оќушылардыњ 83 пайызыныњ ‰лгерімі
"4" жєне "5" деген баѓа.

‡стіміздегі жылдыњ 5 айында
облысымызда 117 ќылмыс жасалды.
Осы кезењде  16 суициалды жаѓдай
орын алып отыр, оныњ сегізінде
жастар μз-μзіне ќол ж±мсаса, сегі-
зінде μз-μзіне ќол  ж±мсауѓа єрекет
жасады
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Жанкелдин  ауданы  облыс орталыѓынан шалѓайда орналас-
ќан елді мекендердіњ бірі. Т±рѓындарын алањдататын басты мєсе-
ле тоѓыз жолдыњ торабы. Єсіресе, ќытымыр ќыс айларында 600
шаќырым жердегі облыс орталыѓына бару жанкелдиндіктер ‰шін
ќиынныњ ќиыны. Ал жаз айларында кμлік апаты жиі кездеседі.
Себебі, Кењес ‰кіметі кезінде салынѓан ескі тас жолдыњ єбден
тозыѓы жеткен. Оны жергілікті автомобиль жолдары бμлімі
б‰тіндеп жамаѓанмен артынша сол таз ќалпына ќайта т‰седі.
Ќарапайым халыќтыњ ендігі арманы таќтайдай тас жол салынса
дейді. Жергілікті т±рѓындардыњ б±л тілегі орындалуы да єбден
м‰мкін.

Мєселен, "Н±рлы жол" баѓдарламасын іске асыру маќсатын-
да Ќазаќстан Республикасы Инвестициялар жєне даму ми-
нистрлігі "Орталыќ – Батыс" баѓыты бойынша автомобиль жол-
дарын  ќайта  жањартуды жоспарлауда, оныњ ішінде Астана-Ар-
ќалыќ-Торѓай-Ырѓыз баѓытыныњ 19-515,3 учаскесініњ республи-
калыќ мањызы бар автомобиль жолы Аќмола, Ќостанай жєне
Аќтμбе облыстарыныњ аумаѓымен μтеді деген болжам бар. Ќ±ры-
лыс ж±мыстары халыќаралыќ ќаржы институттарымен ж‰зеге
асырылмаќшы. Ќазіргі тањда республикалыќ мањызы бар авто-
мобиль жолыныњ ќайта жањарту жобасы жобалау институттары-
мен єзірленуде. Осы жаѓымды жањалыќты естіген жанкелдиндік-
тердіњ тμбесі кμкке ‰ш елі жетпей т±р.

Жол мєселесі 2016 жылы шындап ќолѓа алынса, ауданымыз-
дыњ экономикасы артып, бірќатар нысандар мен кєсіпорындар
ашылатыны да сμзсіз. Ал ‰дере кμтеріліп кμшеміз деп отырѓан
т±рѓындардыњ ойы μзгеретініне сеніміміз кєміл.

Байбатыр НИЯЗБЕК¦ЛЫ.
Жанкелдин ауданы.

Торѓайѓа тас жол
салынады

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА



83 шілде 2015 жыл

"Ана тілі" газетіндегі маќалада
біздер "Н±рс±лтанныњ н±рлы жолы"
тіркесіне Елбасыныњ б±рынѓы Аќмо-
ланы Ќазаќстаннныњ астанасы еткен
іс-єрекетіне μз тарихын ауызша т‰зе-
ген ертедегі ќазаќтыњ билік т±тќасын
±стаѓан кісілердіњ ел алдында атќар-
ѓан ‰лкен істеріне "Ќасым ханныњ
ќасќа жолы, Есім ханныњ ескі жолы"
деп баѓа бергені сияќты (егер халќы-
мыздыњ ауызша тарихнамасы сол
баз баяѓы к‰йінде ќалѓандай болса)
аталмыш ‰лгідегі тіркес ќалыптасќан
болар еді деген ой айтќан, сабаќтаѓан
болатынбыз. Біздер ќолданѓан тіркес-
тіњ еліміздіњ алдында сын саѓаттай
к‰тіп т±рѓан к‰рделі экономикалыќ
даѓдарыс алдында ќабылданѓан
"Н±рлы жол" баѓдарламасына таќы-
рып болѓаны жєне ол баѓдарламаныњ
басты нысаны Астанадан Ќазаќстан-
ныњ тμрт ќ±быласына ќарай тарты-
латын кμлік, темір жол, єуе ќатынас-
тарын шырайландыру екендігі ќуан-
тады. Б±л – аталмыш сμз тіркесін
наќты мазм±нмен толыќтыратын
ќадам. Дей т±рсаќ та, б±л маќаламыз-
ды Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыѓы-
на орай баѓыттап, Ќасым мен Есім
хандардыњ тарихта ќалѓан істеріне
ќарай ќалыптасќан мєтелдіњ тарихи-
мєдени астарын ашуѓа ±мтылып
отырѓан жайымыз бар.

Єлќисса, ќазіргі ќалыптасќан ±ѓым
бойынша, аталмыш мєтел сμздер
Ќасым, Есім сынды атаќты билеуші-
лердіњ Єз-Тєуке м±рындыќ болѓан
"Жеті Жарѓы" дейтін ќазаќ арасында
зањ-жоралѓы ‰лгілерін ќабылдатќан би-
леушілер ретінде бейнелейді. Дєлірек
айтсаќ, біз аталмыш мєтел сμздердіњ
маѓынасын аталмыш мазм±нда
ќабылдаймыз. Оныњ негізі де бар. Се-
бебі, ХІХ ѓасырда ќазаќтыњ билік ісіне,
тарихына ќатысты сμз ќозѓаѓан Абай,
Шєкєрімніњ, Мєшћ‰р Ж‰сіп жазбала-
рында да аталмыш мєтелдіњ маѓына-
сы ќазаќтыњ зањ жоралѓыларына ќа-
тысты мазм±нда тєпсірленген (интер-
претацияланѓан). Б±л интерпретация
ќаншалыќты сол т±стаѓы шындыќќа
сєйкес келеді, ќандай уаќытта д‰ние-
ге келді, оѓан т‰сіндірме берген адам-
дардыњ маќсаты ќандай еді деген сау-
алдар к‰н тєртібіне ќойылмады да,
талќыланбады да. Тіпті, аталмыш
тіркестер лингвистикалыќ т±рѓыдан да
єрт‰рлі (кμп) маѓынаѓа ие болатын-
дыѓы да сараптамаѓа салынбады.
Мысалы, лингвистикалыќ т±рѓыдан
ќараѓанда ол мєтел сμз бірнеше ма-
ѓынаѓа ие. М±ны "зањ жоралѓы" деп те,
болмаса Ќасым мен Есім ќалдырѓан
"баѓыт", "‰лгі", "жол" деп те ќабылдауѓа
болады. Аталмыш мєтелдіњ т‰рлі ма-
ѓынада ќабылданѓаны осыѓан арнайы
кμњіл бμлінген ХІХ ѓасырдаѓы зерттеу-
лерде, жазбаларда байќалады.

Біріншіден, "Ќасым ханныњ ќасќа
жолы, Есім ханныњ ескі жолы" деген
тіркесте фольклорлыќ шыѓармалар-
дыњ тілдік ќолданысына тєн кμрініс
орын алѓан. Б±л орайда, мєтелдік си-
патта тіркесетін сμздердіњ айшыќта-
луы бірыњѓай дауысты немесе дау-
ыссыз дыбыстардыњ ‰ндесуіне ќ±ры-
луын атап μтуіміз ќажет. Ќасым хан-
ѓа ќатысты айтылатын тіркес дауыс-
сыз дыбыстардан басталатын сμзге
ќ±рылса, Есім ханѓа ќатысты тіркес-
те дауысты дыбыстардан басталатын
сμздер ‰йлесім тапќан.

Екіншіден, аталмыш мєтелдіњ
ќосаќталып айтылуыныњ μзі ондаѓы
мєселеніњ кейін ќозѓалѓандыѓын, кейі-

нірек берілген баѓа екенін кμрсетеді.
Айталыќ, Ќасым хан ХV ѓасырда μмір
с‰рген болса, Есім хан ХVІІ ѓасырда
билік ќ±рѓан. Демек, мєтелдіњ шыѓуы
кем дегенде  Есім ханныњ билігі т±сы-
нан кейін орын алѓан.

‡шіншіден, танымал мєтел туралы
сμз ќозѓаѓан Абай, Шєкєрімніњ кезењі
ќазаќ арасында хандыќ билік саяси
сахнадан м‰лдем кетіп, рубасы би-
лердіњ беделі кμтерілген т±сы болатын.
Билердіњ ‰кімі б±рынѓы ќазаќ арасын-
даѓы ѓ±рыптыќ салтќа негізделіп
ж‰ргізілді. Сондыќтан ел тарихындаѓы
мемлекеттілік нышандарды беретін
‰лкен істерді  ќайта жањѓырту мањыз-
ды болды. Ќазаќтыњ мемлекеттік ны-
шандары Ќасым, Есім, Тєуке, Абылай
хандардыњ т±сында ерекше сатыѓа
кμтерілген еді. Халыќтыњ тарихи жады
сол т±лѓалардыњ іс-єрекетіне к‰н
тєртібіндегі μзекті мєселеніњ мазм±ны-
на ќарай жања сипат беруге жол ашты
деп санауѓа болады.

Тμртіншіден, Ќасым мен Есім ту-
ралы мєліметтер ќазаќтыњ "ескі сμзі"
(Шєкєрім) арќылы жетті. М±ны ќазіргі
±ѓымѓа аударсаќ, ањыздар. Біраќ б±л
термин де "ескі сμздіњ" толыќ ±ѓымын
бере алмайды. ¤йткені ањызда сюжет,
оќиѓа айтылады. Ал, тарихтыњ кμне
ќойнауынан жеткен ескі сμздіњ бар-
лыѓы бірдей сюжетті болып келмейді.
Рас, олардыњ кейбіреулері тарихта

болѓан "кісілерге ќа-
тысты айтылатын ма-
ќал-мєтел, ќанатты
сμздер болып ќалыпта-
сып жеткен. Біраќ сю-
жетсіз, оќиѓа баяны жоќ.
Ал оќиѓасыз жеткен де-
рек сμздердіњ аќпарат-
тыќ мањызы єрт‰рлі бо-
лады. Онда халыќтыњ
болѓан оќиѓаларѓа бер-
ген ќорытынды баѓасы,
т‰йіндеген таѓылымы,
жинаќталѓан тєжіри-
бесініњ жиынтыќ кμрі-
нісі орын алуы єбден
м‰мкін.

Аталмыш т‰йінде-
мелерді ќорытындылай
келе, Ќасым мен Есім
хандарѓа ќатысты айты-
латын мєтел сμздегі
аќпараттыќ мазм±н
шењбері ќазаќтыњ μткен
тарихындаѓы зањ жо-
ралѓыларѓа ѓана ќатыс-
ты емес, хандардыњ
саяси баѓыты, ж‰ргізген
к‰рес-жорыќтарыныњ
жањѓыры деп те ќарастыруѓа болады.

Бєрімізге белгілі, Ќазаќ хандыѓы-
ныњ ќ±рылуы Шыњѓыс хан империя-
сыныњ батысындаѓы, моњѓол-
т‰ркілерде "¦лыќ ¦лыс" деп, ал орыс
жазба деректерінде "Алтын Орда" ата-
нып кеткен алып мемлекеттіњ XV
ѓасырдыњ басында к‰йрей ќ±лауынан
басталды. ¦лыќ ¦лыстыњ орнында
Ќырым, Ќазан, Астрахань, Ноѓай,
Ќазаќ хандыќтары бой кμтерді.
Ќырым, Ќазан, Астрахань хандыќта-
ры отырыќшы т±рмыстыњ ќалпынан
туатын "Бір ќала – бір хандыќ" ‰лгісін
басшылыќќа алып, жања отыршылдыќ
тірлікке мойын б±рады. ¦лыќ ¦лыс-
тан м±ра болып ќалѓан кμшпелі
тіршілікке ("Дала – ќала тірегі") с‰йен-
ген мемлекет ж‰йесін жалѓастыру
Ноѓай Ордасы мен Ќазаќ хандыѓы-
ныњ пешенесіне б±йырылады.

Жошы ¦лысыныњ мемлекеттік
мањызы бар негізгі саяси шешімдері
ќабылданатын жєне экономикалыќ
к‰ш-ќуат арналарыныњ к‰ре тамыр-
лары орналасќан мекені Еділ мен
Жайыќ μзендері бойындаѓы ќоныстар
болатын. Еділ μзенініњ бойындаѓы Са-
рай ќаласында Берке хан алѓаш
м±сылмандыќты ќабылдап, соњына
ерген сан мыњ ру-тайпаларды м±сыл-
ман дініне баѓыттаса, Жайыќ μзені
бойындаѓы Сарайшыќ ќаласы м±сыл-
мандыќты ‰гіттеген єулиеніњ тірліктегі
мен баќидаѓы т±раѓы болып, ќасиетті
ќалаѓа айналады. М±сылман єулие-
сініњ (зерттеушілер Сейіт деген кісіні
атайды) ќасына ¦лыќ ¦лыстыњ атаќ-
ты, ќабырѓалы хандары – Берке, Тоќ-
та, ¤збек, Жєнібектер жерленеді.

¦лыќ ¦лыстыњ аты мен дањќын бір
шеті Шынѓа (Ќытайѓа), енді бір шетін
Мысырѓа асырѓан хандардыњ Сарай-
шыќта жерленуі ол ќаланыњ абырой-
ын арттырады. М±сылман єулиесініњ
жанынан орын алѓан хандар ќорымы
бар Сарайшыќтыњ Дешті Ќыпшаќ ке-
њістігінде саяси да, рухани да мєрте-
бесі жоѓары болды. Сарайшыќќа ие

Олар Керей мен Жєнібек Шаѓатай
±лысыныњ бір шеті Моѓолстаннан
орын тауып, Ќазаќ хандыѓыныњ негізін
ќалайды. Б±л XV ѓасырдыњ орта шені
болатын.

Моѓолстаннан саяси пана табу –
уаќытша шегініс еді. Ќазаќ хандары
¦лыќ ¦лыстыњ билігінде болѓан Еділ
мен Жайыќ μзендері бойындаѓы ќо-
ныста μздерініњ де м±рагерлік ќ±ќыѓы
бар екенін бір сєт естен шыѓарѓан жоќ.
Ќазаќ хандарыныњ Сарайшыќ билігі
‰шін соѓыс ж‰ргізуініњ сол т±ста
ќалыптасќан бірнеше зањдыќ негізі
бар еді:

1. Шыњѓыс ±рпаќтары билеген
Ќазаќ хандыѓы – кμшпелі т±рмысты
м±рат т±тќан ¦лыќ ¦лыстыњ м±рагер-
лерініњ бірі;

2. Ќасым ханныњ аталары Орыс
пен Бараќ хандар Жошы ±лысыныњ
‰лкен билігі жолында, оныњ леги-
тимдігін саќтау ісіне  жанын берген
билеушілер;

3. ¦лыќ ¦лыстыњ орнында ќалѓан
Ноѓай Ордасыныњ мырзалары Шыњ-
ѓыс т±ќымыныњ билік тізгініне ие болу
ќ±ќыѓын шектеуге тырысып, аќыры
аталмыш саясат Едігеніњ немересі
М±са бидіњ т±сында ж‰зеге асты. Но-
ѓай Ордасы ќ±рамында т‰ркі-монѓол
тайпаларыныњ билігі ќарадан шыќќан
билерге тиді.

Ќазаќтардыњ Еділ мен Жайыќќа
немесе Сарайшыќќа билік ж‰ргізу
арманы Жєнібек ханныњ баласы
Ќасым ханныњ т±сында орындалады.
Ќасым хан Еділ-Жайыќ ‰шін Ноѓай
мырзаларымен ќиян-кескі ±рыстар
ж‰ргізе отырып, Сарайшыќќа ие бо-
лады. Б±л Дешті Ќыпшаќта Ќазаќ хан-
дыѓыныњ беделін кμтерді жєне б±л
ќазаќ хандары тарапынан іргесі шай-
ќалѓан Шыњѓыстыќ билік ќ±ќыѓын
ќайта ќалпына келтіруге ±мтылѓан
саяси ќадам еді. Ќазаќ хандыѓыныњ
болашаѓы ‰шін Сарайшыќтыњ бірне-
ше тарихи мањызы болды:

Біріншіден, Сарайшыќ – ¦лыќ
¦лыстыњ ±лы хандары жерленген
ќала. Б±л – биліктіњ зањдылыѓын ны-
ѓайтатын саяси мєні бар нышан.

Екіншіден, Сарайшыќ – м±сылман
дінін насихаттаушы єулие жерленген
ќала. Єулиеніњ ќабірін ќадірлеп, оныњ
басына орда тігу – м±сылман дінін
±станушы ру-тайпалардыњ ќолдауы-
на ие болар єрекет.

‡шіншіден, м±сылман єлеміндегі
елдерден тілектес пен ниеттес жаќ-
таушылардыњ ќатарын ќалыњдатар
тірлік.

Ќасым хан аз уаќыт болса да Са-
райшыќта μз билігін ж‰ргізеді. Б±рын-
ѓы ¦лыќ ¦лыстыњ т±тас кењістігінде
жан-жаќќа тарап кеткен т‰ркі-монѓол
тілдес тайпалардыњ бірлігін Сарай-
шыќтыњ саяси жєне рухани беделі ар-
ќылы Ќазаќ Ордасыныњ ќанаты ас-
тында ќайта ќалпына келтіруге тыры-
сады. ¤зі де ¦лыќ ¦лыстыњ іргетасын
бекіткен м±сылман хан бабалары
секілді Сарайшыќта жерленеді.

Ќасым ханныњ тарих сахнасында
жањадан пайда болѓан Ќазаќ хандыѓы
бірлестігініњ іргесін бекіту, ру-тайпалар-
дыњ басын біріктіру маќсатында Еділ-
Жайыќ ‰шін ж‰ргізген к‰ресі жєне Са-
райшыќты орталыќ етпек болѓан сая-
си шешімі (Сарайшыќты орда етіп, сон-
да жерленуі) ќазаќ халќыныњ саяси та-
нымында μз баѓасын алып, айбарлы
ханныњ абыройлы ісіне "Ќасым ханныњ
ќасќа жолы " деген баѓа береді.

¤кінішке ќарай, Ќасым ханныњ
Ќазаќ Ордасыныњ т±њѓыш астанасы
етіп Сарайшыќќа ту тіккен тірлігі
баянды болмады. ¤зара берекесіз-
дікке ±шыраѓан Ќасым хан ±рпаќта-
ры Сарайшыќ билігінен айырылып
ќалды. Ноѓай мырзалары Ќазаќ хан-
дарын Сарайшыќтан, Еділ-Жайыќтан
таѓы да ќуып шыѓады. Ноѓайлармен
болѓан ±рыстыњ бірінде Ќазаќ ханды-
ѓыныњ 30 с±лтаны ажал табады.

XVI ѓасырдыњ соњында Ноѓай Ор-
дасы ішкі саяси берекесіздік салда-
рынан тоз-тоз болып ыдырай бастай-
ды. Кезінде к‰ш-ќуаты тасыѓан Ор-
даѓа біріккен ру-тайпалар енді баѓы
тайѓан бірлестіктен μзге ±лыстар мен
μњірлерге кμше бастайды. Орыс ка-
зактарыныњ Жайыќ μзені бойына ша-
буылы жиілей т‰седі. "Жыѓылѓанѓа
ж±дырыќ" дегендей, Сарайшыќтыњ
экономикалыќ к‰ш-ќуаты да кемиді.
Еуропа Шыѓыспен сауданы тењіз
жолы арќылы ж‰ргізе бастайды жєне
Еуропаныњ тауарлары ‰шін жања
сауда нарыѓы (Америка ќ±рлыѓы)
ашылады. Осы жаѓдайлар Сарай-
шыќтыњ саяси да, экономикалыќ ма-
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болу – ¦лыќ ¦лыстыњ м±рагерлігі мен
Дешті Ќыпшаќќа ж‰ргізер биліктіњ
баяндылыѓыныњ кепілі еді.

¦лыќ ¦лыс ыдыраѓан уаќытта Еділ
мен Жайыќ бойындаѓы ќоныстан
к‰ркірей бой кμтерген орда – Ноѓай
Ордасы. Ноѓай Ордасыныњ негізін
ќалаѓан Едіге би μз билігін Аќсаќ
Темірдіњ Шаѓатай ±лысында ж‰ргізген
саясатын, яѓни, Шыњѓыс хан ±рпаќ-
тарын ќалќа етіп, шын мєнінде μз
билігін ж‰ргізетін саяси єдісті ќолдан-
ды. Кейіннен оныњ б±л саясаты Еділ-
Жайыќ бойында терењдей т‰сіп, да-
лалыќ μлкеде Шыњѓыс ќаћан заманы-
нан ќалыптасќан "билік иесі – Шыњ-
ѓыс т±ќымы" деген т±раќты дєст‰рдіњ

жойылуына сеп болып, билік басына
ќарадан шыќќан кісініњ отыру
м‰мкіндігіне жол салды. Едігеніњ
±рпаѓы М±са би т±сында Ноѓайлы
ордасында Шыњѓыс т±ќымын биліктіњ
"нышаны" ретінде ќалќа етіп ±стау
жойылып, ±лыстыњ билігіне Едігеніњ
±рпаќтары тікелей отыратын болды.

Едіге ќайтыс болѓаннан кейін оныњ
балалары єкеден ќалѓан "биліктіњ ны-
шаны – хан, иесі – би" саясатын
ж‰ргізуді жалѓастырады. Шыњѓыс
±рпаќтарыныњ билігін шектеген Ноѓай
Ордасындаѓы б±л саясатты Шыњѓыс
т±ќымдары билік ќ±рып отырѓан
кμршілес елдердіњ барлыѓы бірдей
ќолдай ќойѓан жоќ. Олардыњ арасын-
да Шыњѓыс т±ќымыныњ билігі орна-
ѓан кењістік шењберіне кіретін Ноѓай
Ордасындаѓы биліктіњ зањсыздыѓына
ызаланып, кμзалартушылар (Тоќта-
мыс хан ±рпаќтары, Ќырым хандыѓы,
Ќазаќ хандыѓы) ќатары кμп болды.
Олар Ноѓай Ордасымен к‰рес
ж‰ргізді. Шыњѓыс орнатќан толыќ хан-
дыќ биліктіњ μзегіне т‰скен жегі
ќ±рттай зиянды, кμзбояушы саясат-
пен келіспей, оѓан ќарсы к‰рес
ж‰ргізген билеушініњ бірі єрі бірегейі –
Орыс хан баласы Бараќ.

Бараќ хан шын мєніндегі Шыњѓыс-
тыќ хан билігініњ толыќтыѓы мен ќуат-
тылыѓы ‰шін Ноѓай мырзаларына
ќарсы к‰рес ж‰ргізеді. ¤зі осы жолда
Едігеніњ ±лы Манс±рдыњ ќолынан ќаза
табады. Едіге μлгеннен кейін наќты
хан билігі ‰шін ж‰ргізілген кμп соѓыс-
тыњ жањѓырыѓы "Едіге μлсе кім кел-
мес, Еділ тоњса кім μтпес" деген кμне
жыр жолдарына т‰сіп, халыќ жадын-
да ќатталды.

Ноѓай билеушілерімен болѓан со-
ѓыста ќаза тапќан Бараќ ханнан кейін
Едіге балаларыныњ мыќты ќолдауы-
на с‰йенген Шайбан Єбілќайыр хан
билік сахнасына кμтеріліп, Бараќтыњ
балалары Керей мен Жєнібекті Дешті
Ќыпшаќтыњ саяси ѓана емес, кμш-ќон
кењістігінен ыѓыстырып шыѓарады.

ЌАЗАЌ ХАНДЫЃЫНА – 550 ЖЫЛ

Ќасым ханныњ ќасќа жолы,
Есім ханныњ ескі жолы,
Н±рс±лтанныњ н±рлы жолы

Біздер дєл осындай таќырыппен  2006 жылдыњ 6
шілдесінде "Ана тілі" газетінде маќала жариялаѓан едік.
Біраќ б‰гінгі тањда біздіњ сол кезде жазѓан маќаламызѓа
таќырып ретінде ќойылѓан тіркестіњ бір сыњары Ќазаќстан
Республикасыныњ Президенті Н. Назарбаевтыњ "Н±рлы
жол" баѓдарламасы ќабылданѓаннан кейінгі кезењде
ќолданысы мен мєн-маѓынасы, т‰сінігі ерекше арта т‰сті.
Google іздестіру ж‰йесінде "Н±рлы жол" орыс тіліндегі
транскрипцияда 111 мыњ, ќазаќшада 550 мыњ рет
с±ралѓаны байќалады. Сондыќтан сол таќырыбымызѓа
ќайта оралып, кейбір аќпараттарды ќайта жањѓыртќымыз
келеді. Оныњ ‰стіне биыл Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыќ
айтулы мерекесі.

Уаќыт сынаптай жыл-
жып, келер тарих б‰гінгі ат-
ќарылѓан  істерге μз баѓа-
сып аныќтар. Т‰рлі ±лт пен
±лыстыњ тату тірлігініњ
т±раќтылыѓына Астана μз
‰лесін ќосып, Ќазаќстан-
ныњ тєуелсіздігі ел-ж±рттыњ
жасампаз істері мен бере-
келі, баќытты μміріне ќор-
ѓаныш сауыт болып ќала
беретіні аныќ. Жања Астана-
ны саяси кμрегендікпен
белгілеген, оныњ г‰лденуі-
не бар к‰ш-жігерін салѓан
Н±рс±лтан  Назарбаевтыњ
Президенттігі т±сындаѓы са-
яси ќызметіне ата-бабасы-
ныњ ел болашаѓы ‰шін атќ-
арѓан істері мен оѓан беріл-
ген сан ѓасырлыќ баѓаны
баѓамдай алѓан дана халќ-
ымыз "Н±рс±лтанныњ
н±рлы жолы" деген баѓа бе-
рері сμзсіз. Б±л баѓаныњ
баѓдаршамы б‰гіннен-аќ
мен м±ндалап біліне баста-
ды... Тілге тиек болѓан баѓ-
даршам – ел мерейініњ μсуі,
б‰гінгі Астананыњ μркендеу
жєне г‰лдену ќарќыны.



93 шілде 2015 жыл

Замана аѓымын дμп басып,
бірден нарыќтыќ ќатынастар
талабына сай єрекет жасады.
Редакцияны жауапкершілігі
шектеулі серіктестік етіп ќайта
ќ±рды. Ќаѓаз ќиыншылыѓы ал-
дан шыќќанда сонау Соли-
камск ќаѓаз комбинатына са-
пар шегіп, мєселені оњтайлы
шешті. Жанына ќолдарынан іс
келетін, талантты да табанды
журналистерді топтастырды,
оларды ортаќ іске ж±мылдыра
білді.

"Костанайские новостидіњ"
μз радиосы бар, газеттіњ аќпа-
раттыќ-жарнамалыќ "Курьер"
ќосымшасы шыѓады. Балалар-
ѓа арналѓан "Зеленое яблоко"
газеті де оќырман ыќыласына
бμленді.

 ...1945 жыл. Украина. Жаз-
дыњ бел ортасы. ¦лы Жењістен
кейін екі ай ѓана уаќыт μткен.
Ќан-жоса болѓан, ќасірет шек-
кен Украина халќы енді ѓана
бойын тіктеп, бейбіт μмірге
араласа бастаѓан сєт. Єркімніњ
де ж‰зінде ќуаныш, Жењіс
ќуанышы. Дєл осындай сєтте
ќарапайым отбасы Василий
Харченконыњ ‰йінде, Польесе-
де осы сары бала Сережа
д‰ниеге келеді.

Сол Сергей жеті сыныпты
бітірісімен мамандыќ алмаќ
болып, кєсіби-техникалыќ учи-
лищеге жол тартады.

Біраќ соѓыстан кейінгі ж±пы-
ны тіршілік бμтен жол іздетті.
Ол кезде Ќазаќстан тыњыныњ
д‰ркіреп т±рѓан т±сы. Сонау
Украинадан ж‰рек ќалауымен
Ќазаќстанѓа келген Харченко
м±нда да талай істіњ басын
ќайырады. Єскер ќатарында
болады. Ќ±рылысшы-тас ќалау-
шы болып, талай ѓимараттар
салады, комсомол жетекшісі
болып сайланады. Облыстыќ
партия комитетінде істеді.
Баяѓы бала жастаѓы арманы
алѓа жетелеп, Ќазаќ мемле-
кеттік университеті журналис-
тика факультетін бітіреді. Таѓы
оќиды, кандидаттыќ диссерта-
ция ќорѓайды, таѓы оќиды, док-
торлыќ диссертация жазып,
оны Москвада сєтті ќорѓайды.

Сергей ХАРЧЕНКО:

Тебіреністен туѓан ой-толѓам
«Жылдар μтеді, єлемніњ саяси картасында мемлекеттердіњ

Еуразиялыќ одаѓыныњ пайда болуы єбден м‰мкін. Онда ењ бір
жетекші рμл Ќазаќстанѓа тиеді, μйткені Ќазаќстан – бай ел, дана
халыќ, онымен бєрі де санасатын болады».

* * *
«Мен мынаны сеніммен айта аламын: бірде-бір ±лт, бірде-бір

халыќ ќонаќжайлылыќ, толеранттыќ т±рѓысында ќазаќтарѓа тењ
келмейді. Ежелгі заманнан бері Ќазаќ даласы μз шањыраѓы асты-
на белгісіз жолаушыларды да, ќашќын т±тќындарды да, мєжб‰рлеп
жер аударылѓан азаматтарды да паналатты. Олардыњ бєрі де
ќожайынныњ шынайы ыќыласы мен ќамќорлыѓына бμленді».

* * *
«Мен ‰шін Ќазаќстан екінші отаным болды, ол маѓан ќанат

жаюѓа, алѓан білім мен жинаќтаѓан тєжірибемді басќа жандар
пайдасына жаратуѓа м‰мкіндік берді».

(«Казахстан: от суверинета к конкурентоспособности».
2010ж.)

* * *
«Астана – Еуразияныњ дєл кіндігіндегі г‰л жайнаѓан метро-

полия. Астананыњ даму тарихы мен Елорда мєртебесін алуы
Ќазаќстанныњ Т±њѓыш Президенті Н±рс±лтан Назарбаевтыњ
есімімен жєне оныњ ісімен байланысты. Ќазіргі ќала, шындап
келгенде, оныњ арман  ќаласы, тіршілікте ќойѓан ескерткіші.
Біраќ ол адамдар ‰шін, олардыњ болашаѓы ‰шін ќойылѓан
ескерткіш».

(«Две страны, две судьбы и одна цель». 2015 ж.)

* * *
«¦лы адамдарды дєуір тудырады, ал сол ±лы

адамдар дєуірдіњ мазм±нын аныќтайды. ¤ткенніњ
контентін білу, оны зерделеп, ой елегінен μткізу
– алдаѓы уаќытта оѓаш баспау кепілі».

(Лица времен. ХІІ-ХХІ вв. 2013ж.)

Кењес Одаѓы ыдырап,
б±рынѓы ќалыптасып
ќалѓан экономикалыќ
байланыстар ‰зіліп,
баспасμздіњ де басынан
баќ тая бастаѓан кезде
«Костанайские новости»
газетініњ  басшылыѓына
оныњ б‰гінгі бас
редакторы Сергей
Харченко келді. Келді де
бес батпан
ауыртпалыќты жење
отырып, м‰лдем жања
сипаттаѓы аймаќтыќ
ќоѓамдыќ-саяси,
б±ќаралыќ газет
ќалыптастырады.

Ол б‰гіндер социология ѓылы-
мыныњ докторы, профессор,
Ќостанайдаѓы Ахмет Байт±р-
сынов атындаѓы мемлекеттік
университетінде "Редакция-
лыќ менеджмент" пєнінен
дєріс оќиды.

– Бас редактор ќызметініњ
тμрт дєрежелі ќиыншылыѓы
бар, – дейді ол. – Бірінші,
±жыммен тіл табыса білу керек.
Ал шыѓармашылыќ ±жымда
тегін адам ж±мыс істемейді,
єркімніњ μз пікірі бар, єркім де
талантты, ќабілетті, єркімдікі
μзінше д±рыс. Ал соныњ бєрін
бір маќсатќа бабымен баѓыт-
тау оњай ма, оњай емес.

Екінші ќиыншылыќ, билік-
пен ќарым-ќатынас. Т±тќа
±стап отырѓан ќай шенеунік μзі
туралы немесе μзі басќарып
отырѓан сала туралы бμтен
сμзді жаќсы кμреді дейсіњ. Ал
μмірдіњ аты – μмір. Кейде лауа-
зымды адамныњ бет-ж‰зіне
ќарамай, сынауѓа тура келеді.

Таѓы бір ќиыншылыќ –
ќ±рылтайшылармен арадаѓы
ќарым-ќатынас. Б±л дегеніњіз
– экономика. Єрбір істі, єрбір
шараны, єрбір жобаны
дєлелдеу керек. Соѓан орай
ќаржы бμлінеді ѓой. Б±л ретте
ерекше ептілік, экономикалыќ
дєл есеп жєне дипломатия
керек. Бас редактордыњ бас
ќатыратын мањызды бір ісі де
осы.

Ал енді ењ басты ќиыншы-
лыќ –  оќырманмен байланыс,
соныњ пікірі, соныњ ќалауы,
соныњ тањдауы. "Оќырман не
дейді?", "Оќырман ќалай
ќабылдайды?", "Оќырманныњ
ж‰регіне жете ме?" – редак-
циядаѓы єрбір журналист осы
тμњіректе ойлануѓа тиіс. Б±л
енді шыѓармашылыќ процесс.

Міне, шыѓармашылыќ ±жым
басшысыныњ ±станѓан ќаѓида-
сы, к‰нделікті ісініњ т‰п-тамы-
ры осындай.

Сергей Васильевич – б‰кіл
республикаѓа танымал т±лѓа.
Оныњ атќаратын ќоѓамдыќ
ж±мыстары да сан-салалы.
Солардыњ кейбіреуін ѓана
атап μтейікші. Ол Ќазаќстан
Республикасы Президенті жа-
нындаѓы б±ќаралыќ-аќпарат
ќ±ралдары жμніндегі кењестіњ
м‰шесі, Ќазаќстан Журналис-
тер Конгресініњ м‰шесі, Ќазаќ-
стан халќы Ассамблеясыныњ
м‰шесі, Ќазаќстан Журналис-
тер одаѓы облыстыќ филиа-
лыныњ тμраѓасы... Ол Тєуелсіз
Ќазаќстанныњ "Ќ±рмет" орде-
німен  наградталѓан, Ќазаќ-
стан Журналистер одаѓы сый-
лыѓыныњ лауреаты, бірнеше
кітаптардыњ авторы, Журна-
листер академиясыныњ толыќ
м‰шесі, Ќостанай облысыныњ
ќ±рметті азаматы.

Абзал азамат, кμрнекті
ѓалым, кμшелі кμсемсμзші Сер-
гей Харченко да біздіњ Шер-
аѓањ айтќан «Жеттім, пістім»
деген жетпіске толып отыр.
Оны осынау мерейтойымен
«Ќостанай тањындаѓы»
єріптестерініњ атынан ќ±ттыќ-
тауѓа ќуаныштымыз.

Сєлім
       МЕЊДІБАЙ

МЕРЕЙ
њызын ќатты тμмендетеді.

Ќазаќ хандыѓы ‰шін де Сарайшыќ-
тыњ мањызы кемиді. Кμшпелі ру-тай-
палардыњ басын біріктіру арќылы хан-
дыќтыњ негізін ќалаѓан Ќазаќ Ордасы
‰шін саяси-экономикалыќ жєне руха-
ни мањызы зор жања орталыќ ќажет
болды. Б±л т±ста Ќазаќ хандыѓыныњ
назарын аударѓан ќала – Т‰ркістан.
Т‰ркістан арќылы ±лттыњ бірлігін ±йы-
тып, Сырдарияныњ орта аѓысындаѓы
сауда ќалалары мен оѓан шектес
μњірлерге билік ж‰ргізу кμзделді. Ќазаќ
Ордасыныњ орталыѓына не себептен
Т‰ркістан ќаласы тањдалды? Оныњ,
біздіњше, себебі бірнешеу болды:

1.Сырдарияныњ орта аѓысы, яѓни,
Т‰ркістан μлкесі ¦лыќ ¦лыстыњ ‰лкен
билігі ‰шін к‰рес ж‰ргізген Орыс
(¦рыс) ханныњ жайлаѓан (еншісіне
тиген) жері еді. Сырдария бойындаѓы
ќалалар ‰шін Орыс хан айбарлы
Аќсаќ Темірмен де арпалысты. Демек,
Т‰ркістанѓа ќайта келу ескі ќонысќа
оралу болып саналды;

2.Т‰ркістан исі т‰ркі єулие т±тќан,
єлемді ќалтыратќан ќаћарлы Ємір
Темір (т‰ркі т±ќымынан шыќќан би-
леуші) бас иіп тєу еткен Ќожа Ахмет
Яссауидіњ бергі беттегі баянды да,
арѓы беттегі баќилыќ тірлігі т±раќ тап-
ќан ќала болатын. М±сылман єулие-
сініњ басына Аќсаќ Темір орнатќан
зєулім мешіт мањайдаѓы ж±ртты дін
бірлігі жолында ±лысты ±йытар іске
‰лкен септігі бар болатын. Т‰ркістан-
ныњ м±ндай ќасиетін алѓаш ањѓарѓан
алаш аќыны Маѓжан: "Т‰ркістан – екі
д‰ние есігі ѓой, Т‰ркістан – ер т‰ріктіњ
бесігі ѓой", – деп тебіренген еді.

3. XVII ѓасырда Шыѓыс пен Батыс-
ты жалѓаѓан Жібек жолыныњ к‰ре та-
мыры ‰зілгенімен, жан-жаќќа тарап
кеткен тамырларынан тіршілік табы
біржолата сμнбеген кезі болатын.
Орта Азияныњ далалыќ μлкелерімен
шектелген ќалаларѓа сауда керуен-
дері Ќытай, Иран, Индиядан келіп т±ра-
тын. Сол сауда керуендерініњ бір шеті
Сырдарияныњ орта аѓысындаѓы ќала-
ларѓа тірелетін. Єулие Ќожа Ахмет
Яссауидіњ к‰мбезі орналасќан, ќала-
лыќ μлке мен далалыќ μњірдіњ шекара
ќаќпасы іспеттес ќала бірте-бірте
Орталыќ Азиядаѓы сауда ќалалары-
ныњ біріне айналады.

Саяси мањызы бар ќолайлыѓын
ескерген Есім хан Ќазаќ Ордасыныњ
астанасы етіп Т‰ркістанды тањдайды.
Т‰ркістан ‰шін ±рыстар ж‰ргізіп,
Ќазаќ Ордасыныњ туын т‰бегейлі ор-
натады. ¤зі де єулие Ќожа Ахмет
Яссауидіњ жанынан баќилыќ μмірдіњ
тμсегіне орын тебеді. Есім ханнан
кейінгі ќазаќтыњ хандары мен атаќты
кісілері де Есім ханныњ ‰лгісімен
Єзірет С±лтанныњ жанына жерлене
бастайды. Т‰ркістан да Сарайшыќ
секілді ќасиетті ќорымѓа айналып, ол
ќазаќ санасына б‰кіл ќазаќ рулары
бас ќосып, пєтуаласып, серт беріп,
жауѓа аттанатын ќасиетті жер ретінде
орныѓады.

Хандыќтыњ орталыѓы етіп ата ж±рт
ќонысы т±рѓысынан да, сондай-аќ дін
бастау алѓан рухани орталыќ т±рѓы-
сынан да ескі ж±рт болып саналатын
Т‰ркістанѓа оралѓан Есім ханныњ
саяси ќызметіне халыќ "Есім ханныњ
ескі жолы" деген с‰йіспеншілік пен
ќ±рметке толы баѓа берді.

Ќазаќтыњ басын біріктірудіњ саяси-
экономикалыќ, рухани тіректерін ізде-
ген екі айбарлы хан Ќасым мен Есімніњ
ел болашаѓы ‰шін атќарѓан тарихи
оќиѓалардыњ кμп жањѓырыѓы санада
сыѓымдала келіп, аталѓан мєтелге ай-
налады. Б±л мєтел сол т±стаѓы халыќ-
тыњ μзі ќ±рметтеген т±лѓасына ќойѓан
ескерткіші еді. Осылайша Ќасым мен
Есім хандардыњ ел болашаѓы ‰шін ат-
ќарѓан істері б‰гінгі к‰нгі ќ±рметтерден
μзгешелеу ескерткішке, сол т±стаѓы
танымѓа лайыќ кењістікті кењ шарлай-
тын ќанатты сμзбен сомдалѓан ес-
керткішке айналды.

 Ал "Н±рс±лтанныњ н±рлы жолы"
деген тіркеске келетін болсаќ, атал-
мыш маќалада былай деп жазыппыз:
"Уаќыт сынаптай жылжып, келер та-
рих б‰гінгі атќарылѓан істерге μз ба-
ѓасын аныќтар. Т‰рлі ±лт пен ±лыс-
тыњ тату тірлігініњ т±раќтылыѓына Ас-
тана μз ‰лесін ќосып, Ќазаќстанныњ
тєуелсіздігі ел-ж±рттыњ жасампаз
істері мен берекелі, баќытты μміріне
ќорѓаныш сауыт болып ќала беретіні
аныќ...". Осы айтќанымызѓа алып-
ќосарымыз жоќ.

Алмасбек ЄБСАДЫЌОВ,
филология ѓылымыныњ

докторы, А.Байт±рсынов атын-
даѓы Ќостанай мемлекеттік

университетініњ профессоры.
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"Ќамысты ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесі (Ќамысты а., Ержа-
нов к-сі, 61, 317 каб, аныќтама телефонда-
ры: 21-3-37 факс: 21-0-63, электрондыќ
мекенжайы kamysty@kostanay.gov.kz) "Б"
корпусыныњ бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс жария-
лайды:

"Ќамысты ауданы єкімдігініњ ветеринария
бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ бас маманы,
санаты Е-R-4, лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты 56376 -
76235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
1) жануарлардыњ ќ±рам белдеуіне санитар-

лыќ шегін орнату бойынша ±сыныстарын,
ќањѓыбас иттер мен мысыќтарды жою жєне
±стап алу ережесін, иттер мен мысыќтарды
ќыдырту жєне ќ±рамы ережесін бекіту ‰шін
облыстыњ жергілікті μкілдік ±йымына енгізу;

2) ќањѓыбас иттер мен мысыќтарды жою-
ды жєне ±стап алуды ±йымдастырады;

3) мал ќорымыныњ (биотермиялыќ ш±њќыр)
ќ±рылысын ±йымдастырады жєне ветеринар-
лыќ (ветеринарлы-санитарлы) талаптарѓа
сєйкес олардыњ ќ±рамын ќамтамасызданды-
рады;

4) жануарларды μсіруді, даярлауды (соѓым
сою), саќтауды, жануарларды, μнімдерді жєне
жануарлардыњ т‰птегініњ шикізатын іске асы-
руды жєне ќайта μњдеуді, сонымен ќатар μнді-
ріс бойынша ±йымдарды, ветеринарлыќ дєрі-
дєрмектерді, малазыќтарын жєне малазыќ
ќосымшаларын іске асыруды жєне саќтауды
ж‰зеге асыратын μндірістерді пайдаланым
объектісіне ќабылдау бойынша мемлекеттік
комиссияныњ ж±мысын ±йымдастырады;

5) адамныњ жєне жануарлардыњ денсау-
лыѓы ‰шін ќауіп тудыратын жануарлардыњ
т‰птегініњ шикізатын жєне μнімдерді, жауар-
ларды алмай ќайта μндейді жєне залалсыз-
дандыруды (зарарсыздандыру) ±йымдасты-
рады;

6) адамныњ жєне жануарлардыњ денсау-
лыѓы ‰шін ќауіп тудыратын жануарлардыњ
т‰птегініњ шикізатын жєне μнімдерді, жануар-
ларды алмай ќайта μњделген жєне залалсыз-
дандырылѓан (зарарсыздандырылѓан) баѓа
иесіне ќайтарылады;

7) ауданныњ єкімшілік-аумаќтыќ бірлігіне
сєйкес аумаќта ветеринариялыќ-санитарлыќ

ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету бойынша вете-
ринариялыќ іс-шаралар туралы облыстыњ
жергілікті  атќарушы органына ±сыныстар ен-
гізеді;

8) уєкілетті органдармен бекітілген тізім
бойынша жануарлардыњ аса ќауіпті аурула-
рын диагностикалау ‰шін оларды жеткізу жєне
биологиялыќ материал байќауын іріктеу, ве-
теринариялыќ іс-шараларын саќтандыру бой-
ынша μткізуін ±йымдастырады, сонымен ќатар
басќа ауру жануарлар;

9) ауыл шаруашылыќ жануарларды сєйкес-
тендіру бойынша дерек ќор базасын μткізу,
ауыл шаруашылыќ жануарларды сєйкестен-
діру бойынша іс-шараларын μткізуді ±йымдас-
тырады;

10) жинаќ, ветеринариялыќ есеп талдауын
жєне есептілігін жєне оларды облыстыњ
жергілікті атќарушы органдарына ж‰зеге асы-
ру;

11) облыстыњ жергілікті атќарушы органы-
на ветеринариялыќ іс-шара жμніндегі ж±ќпа-
лы мен ж±ќпасыз ауру жануарларды саќтан-
дыру бойынша ±сыныстарды енгізеді;

12) облыстыњ жергілікті атќарушы органы-
на ауру эноотика жануарлар тізімі бойынша,
жергілікті бюджет есебінен саќтандыру мен
диагностиканы ж‰зеге асырады

 13) ветеринариялыќ препараттардыњ рес-
публикалыќ ќорын ќоспаѓанда, бюджет ќара-
жаты есебiнен сатып алынѓан ветеринария-
лыќ препараттарды саќтауды ±йымдастыра-
ды;

 14) ауданныњ єкімшілік-аумаќтыќ бірлігіне
сєйкес аумаќта ветеринариялыќ-санитарлыќ
ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету бойынша вете-
ринариялыќ іс-шаралар туралы облыстыњ
жергілікті  атќарушы органына ±сыныстар ен-
гізеді;

15) ауру жануарларды санитарлыќ союды
±йымдастырады;

16) жергілікті мемлекеттік басќарма м‰дде-
сінде Ќазаќстан Республикасыныњ зањнама-
сымен жергілікті атќарушы органдарына ж‰кте-
летін басќа да μкілдіктерді ж‰зеге асырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:

Жоѓары ветеринариялыќ, зоотехникалыќ;
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 (ветеринария-
лыќ, зоотехникалыќ) барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемле-
кеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы",

"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару
туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы" зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануы-
на сєйкес салалардаѓы ќатынастарды рет-
тейтін Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемле-
кеттік ќызмет істері агенттігі Тμраѓасыныњ 2013
жылѓы 19 наурыздаѓы  №06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Бос єкімшілік мемлекеттік лауазым-
ѓа орналасуѓа конкурс μткізу жєне конкурс
комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидалары
(б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-
тар:

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 нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќараша-
даѓы № 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан
Республикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда
№ 6697 болып тіркелген) нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеуден
μткені туралы ќолданыстаѓы сертификат (не-

месе нотариалды куєландырылѓан кμшiрмесi);
Кμрсетілген ќ±жаттарды конкурстыњ

μтетіндігі туралы хабарландыру соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰ні ішінде
"Ќамысты ауданы єкімініњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесіне мына мекенжай бойынша:
Ќамысты ауданы, Ќамысты ауылы, Ержанов
к-сі, 61 ±сыну ќажет.

Конкурстыќ комиссияныњ ќарауына аза-
маттардыњ ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта
арќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде бе-
рілген (ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа салынѓан,
ќ±жаттардыњ тізбесін кμрсетуімен) ќ±жаттары
ќабылданады. Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жат-
тарды электрондыќ пошта арќылы берген аза-
маттар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу
басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰н б±рын кешік-
тірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар оны
кандидаттарды єњгімелесуге жіберу туралы
хабардар ету к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰н
ішінде "Ќамысты ауданы єкімі аппараты" ММ-
де μтеді.

Конкурс комиссиясыныњ ашыќтылыѓы мен
объективтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ оты-
рысына байќаушыларды ќатыстыруѓа жол
беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына бай-
ќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республика-
сыныњ зањнамасында белгіленген тєртіпте
акредиттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары-
ныњ, басќа да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓам-
дыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар-
дыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне сая-
си партиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ
ќызметкерлері ќатыса алады. Байќаушы ре-
тінде конкурс комиссиясына ќатысу ‰шін
т±лѓалар, єњгімелесудіњ басталуына бір ж±-
мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей "Ќамыс-
ты ауданы єкімініњ аппараты" ММ-ніњ персо-
налды басќару ќызметіне (кадр ќызметіне) же-
ке басын куєландыратын ќ±жаттыњ кμшірме-
сін, ±йымѓа тиесілілігін растайтын ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін ±сы-
нады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шыѓындарын
(єњгімелесу μтетін жерге келу жєне ќайту, т±ра-
тын жер жалдау, байланыс ќызметініњ барлыќ
т‰рлерін пайдалану) μздерініњ жеке ќаражат-
тары есебінен ж‰ргізеді.

"Сєулет, ќала ќ±рылысы жєне ќ±рылыс саласындаѓы мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызмет регламенттерін бекіту туралы"
Ќостанай облысы єкімдігі ќаулысыныњ жобасы Ќостанай об-
лысы єкімдігініњ www.kostanay.gov.kz ресми сайтында орна-
ластырылѓан.

Проект постановления акимата Костанайской области  "Об
утверждении регламентов государственных услуг в сфере  ар-
хитектуры, градостроительства и строительства" размещен
на официальном сайте акимата Костанайской области
www.kostanay.gov.kz.

Хакімов Н±рша Хакім±лыныњ
д‰ниеден озѓанына бір жыл

толуына байланысты 11 шілде к‰ні
Ќостанай ќаласындаѓы

"Гранд вояж" мейрамханасында
саѓат 12.00-де  ас берілетінін

хабарлаймыз.
                         Отбасы.

Асќа шаќырамыз

Демалыс к‰ні Ќашар
кентінде православие
храмыныњ салтанатты
ашылу рєсімі μтті.
Еуразиялыќ Топтыњ
ќаржылай ќолдауымен
салынѓан жања діни
нысанныњ іші мен сырты
кμздіњ жауын алады.

Храмныњ жалпы ауданы 410
шаршы метрді ќ±райды. Бір
к‰мбезді. Крест негізіне дейінгі
ѓимарат биіктігі 20 метр. Бірінші
ќабатта ѓибадатхана мен шіркеу
сєкісі орналастырылѓан. Астыњѓы
ќабатта – шоќыну, ана мен бала
бμлмесі, сонымен ќатар техника-
лыќ бμлмелер ыњѓайлы жайѓас-
тырылѓан. Ѓимарат сырты ашыќ
кірпішпен, тμбесі жасыл т‰сті ша-
тырмен ќапталѓан. Терезелерін
інжіл сарындаѓы т‰рлі-т‰сті вит-
раждар безендіреді. Ќашарлыќ-
тардыњ кμптен к‰ткен ѓибадатха-
насына Архангел Михаилдыњ аты
берілген. Ол кентке кірер жолда
орналасќан жєне жол дењгейінен
1,5 метрге кμтеріліп т±р. Абаттан-
дыру ж±мыстарына іргелес аумаќ-
тар да ие болѓан. Жобаны іске
асыруѓа ж±мсалѓан ќаражат
кμлемі 440 млн. тењгені ќ±райды.

Ќуаныш
     ЕСЌАБЫЛ

Жања храм бой кμтерді

Шіркеудіњ салтанатты ашылуына
ќатысќан "ССК¤Б" АЌ президенті
Береке М±хаметќалиев:

– Осы храм Елбасы Н±рс±лтан
Назарбаевтыњ дана саясатыныњ
арќасында салынды. Тєуелсіздік
жылдарында дінге деген еріктілік
жєне ±лтаралыќ татулыќ мемле-
кеттіњ визиттік карточкасы болды.
Б‰гінде Ќашар кентінде 12 мыњ
т±рѓын бар. Олардыњ ішінде 9
мыњдай адам – православ хрис-
тиандары. Жања шіркеу бейбіт-
шілік пен жаќсылыќ нышаныныњ
таѓы бір мањызды орталыѓы бола-
тындыѓына сенімдімін, – деді.

Еуразиялыќ Топ пен ССК¤Б
кеншілер ќаласымен ќатар Ќос-
танай μњіріндегі діни нысандары-
ныњ ќ±рылысына жан-жаќты  ќол-
дау кμрсетіп келеді. Мєселен
2008 жылы Рудный ќаласында
мешіт, ал 2009 жылы Ќостанайда
100 адамдыќ синагога бой
кμтерді. Сондай-аќ 2012 жылы
Рудныйда Иоанн Богослов право-
славие храмыныњ, 2013 жылы
Ќашар кентінде мешіттіњ ашылуы
болып μтті. Кенттегі жања діни
нысан ондаѓы халыќтыњ рухани
μмірінде мањызды рμл атќарары
сμзсіз.

Арќалыќ-Торѓай тас жолында "ПАЗ" жолаушы-
лар автобусы аударылды. Аманкелді ауданына
ќарасты Ќарасу ауылыныњ т±сында, ќойлардыњ
жол ‰стімен ж‰гіріп μту кесірі  келењсіздікке ±рын-
дырды. Аялдаудыњ орнына ептілік жасамаќќа ты-
рысќан ж‰ргізуші рμлге ие бола алмай ќалып, жол
жиегіне аунап т‰скен. Салдарынан 24 адам

єрт‰рлі жараќат алып, Аманкелді аудандыќ ауру-
ханасына жеткізілді. Ќостанайдан "Санавиация"
жедел кμмек бригадасы жμнелтіліп, 7 жєне 11 жа-
сар екі жеткіншек облыстыќ балалар ауруханасы-
на єкелінді. Тергеу барысында 49 жастаѓы
ж‰ргізушініњ сау екендігі аныќталды. Дегенмен,
ќатынас  автобусыныњ тізгіншісіне ќатысты ќыл-
мыстыќ іс ќозѓалды. Сотќа дейінгі тергеу амалда-
ры ж‰ргізіліп жатыр.

Жандос
       Ж‡СІПБЕК

Автобус аударылды
ОЌИЃА

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Мерейтой – 80!Мерейтой – 80!Мерейтой – 80!Мерейтой – 80!Мерейтой – 80!
Ќадірлі єкеміз, аќылшы атамыз, Ќарасу ауда-

ныныњ ќ±рметті азаматы, жауапты ќызметтер
атќарѓан еліне елеулі, халќына ќалаулы абзал
жан ИСМ¦ХАМЕДОВ Эмлс Ормаш±лын
80 жылдыќ мерейтойымен шын ж‰ректен
ќ±ттыќтаймыз!

Аѓалыќ жастан μтіп, аталыќ жасќа жеткен,
±лын ±яѓа, ќызын ќияѓа ќондырып, олардан та-
раѓан ±рпаќтыњ ќызыѓын кμріп, μнегелі отбасы-
ныњ ±йтќысы бола білген ардаќты жан єкемізге
бар жаќсылыќты тілейміз. Арамызда асќар тау-
дай айбынымыз болып, єулетіміздіњ аќылшы-
сы болып ж‰ре беріњіз!

Єкеміз, маќтанымыз, тірегіміз,
Біз ‰шін соѓар сіздіњ ж‰регіњіз.
¤мірдіњ соќпаѓымен μрге тартып,
Баќ таймай, кμп жасањыз, тілегіміз.

Алланыњ аќ н±рына бμленіњіз,
Балалардыњ ќызыѓына кенеліњіз.
Ж‰зге жет, ж‰зіњ жарќын, деніњ сау  боп,
Кμбейсін немере мен шμберењіз.

Ізгі ниетпен: балалары, келіндері, к‰йеу ба-
ласы, немерелері, шμбересі.



«Қостанай таңының» танымдық-тағылымдық, көңілашар қосымшасы

АЗАҚСТАН – ОРТАҚ ҮЙІМІЗҚ

Бүгінгі санда:
Қара бала  

пансионаты

13-бет
Армысың, 

Астана!

14-бет
Татулықты ту 

еткен шара

15-бет
Жерлесіміз 
– жеңімпаз

18-бет

Жұма
№13

3 шілде
2015 ж.

Дос құшағы кең
ЖЫР ЖОЛДАРЫ

Федор МИН

Мақтанышым –  
Қазақстан

Мықтылармен қағыстырып үзеңгі,
Қазақстан еңсе тіктеп, түзелді!
Батыспенен тереземіз теңесіп,
Шығыспен де шұрқырастық біз енді.

Бейбітшілік біздің сүйер діліміз,
Тату елдің бақытты қыз, ұлымыз.
Тағдыры ортақ, бір шаңырақ астында,
Тілекшіміз бірімізге біріміз.

Мен бақытты елде тұрам шуақты,
Менің жаным қуаныштан гүл атты.
Ардагерін ардақтаған алдымен,
Қазақстан ұлы Отаным қуатты!

Аударған Абылай МАУДАНОВ.

Гүлдене бер, Астана!
Қостанайда өтетін мерекелік 

шаралар
Астана күні – әрбір қазақстандық үшін елеулі мереке. Еге-

мендігіміздің нышаны Елорданың туған күнін қостанайлықтар 
да атап өтпек. Қостанайда сити орталықта 5 шілде күні сағат 
 19.30-да «Гүлдене бер, Астана!»  мерекелік бағдарламасын та-
машалай аласыздар. Осында  «Мөлдір бұлақ»  суық сусындар-
дың көрмесі (сағат 19.30) және Қостанай қаласы тұрғындарының 
«Астанаға тарту» атты коллекциялар көрмесі (сағат 19.30), сон-
дай-ақ  «Жас ұрпақ қауіпсіз қозғалысты қолдайды» бағдарламасы  
(сағат 19.30)  ұйымдастырылады. Шахмат клубында  әуесқойлар 
арасында шахматтан турнир (сағат 17.00)  және Жастар бульвары 
– сити  орталық веложарысы (сағат 18.00) өткізіледі.  6 шілде күні 
2-Қостанай ауданының тұрғындары үшін «Солнечный» шағын 
ауданында  «Жайна, Астана!» мәдени-бұқаралық шарасы (сағат 
18.00) ұйымдас тырылады. 
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«Өлеңге әркімнің де бар таласы»
      Абай.
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Тобықтының атақты биі Өскенбайдың Орта 
жүздің баласын жинаған дүбірлі думан болға-

ны белгілі. Баласы Құнанбайдың атын шығарып,  кейін  
аға сұлтандық орынға таласуына серпін берген те-
гіршектің бірі осы десек, шындыққа шет болмаспыз.

Өскенбай дүние салғанда қым-қуыт тіршіліктің 
әлдебір себептерімен Алшекең Құнанбайға барып 
көңіл айта алмапты. Содан жылдың жүзі айналып, 
жер аяғы кеңіген соң би 

жанына Қалдыбай ақынды ертіп, құдасының еліне 
барады, марқұмға бата жасап, орнына кұран окымақ 
болады.

Жайлауға көшіп, ел арасы шалғайланып кеткенде 
атқа қонған би жолда бірнеше күн ерулеп, Құнанбай 
ауылына кештетіп жетеді. Меймандар ата жөнімен 
көңіл айтып, амандық-саулық сұрасып, жайғасып 
отырады. Қонақасы дайын болғанша Құнекең Қал-
дыбайға: «Әй, сарт, өлең айт» деп, қажай беріпті. 
Оған мызғымаған ақынға:

–Ақ құрлар, қара құрлар, құрлар, құрлар,
Мылтықтың алты қырлы оғы зырлар.
Күн көрген мұсылманға өлім тілеп,
Дүнияда қожа менен молда сұм бар, – деп ашық 

тиісіпті. Сонда Қалдекең:
– Ақ құрлар, қара құрлар, құрлар, кұрлар,
Мылтықтың алты қырлы оғы зырлар.
Арыстандай әкеңді аш қалдырып,
Не бетіңмен сөйлейсің, соқыр мұндар? – деген 

екен. Өз төрінің алдында етбетінен түскен Құнекең: 
«Менің естиін дегенім осы еді ғой» деп, ауылдағы 
ақсақал-қарасақал жақындарының бетіне қарапты.

x
Бір жылы Алшынбай бидің санына «сом» деген 

жара шығып, қатты бейнет шегеді. Атқа міне 
алмай, қимыл-қозғалысы қиындап, үйде жатып қала-
ды. Осы тұста алыс сапарға жолаушылап кеткен Қал-

дыбай ақын дер кезінде құрдасының көңілін сұрап 
келе алмапты. Бетіне шіркеу түскен Қалдекең арада 
біраз уақыт өткен соң ғана бидің ауылына атбасын 
тірейді. Жолшыбай кездескен адамдардан Алше-
кеңнің денсаулық жайын сұрап, жарасы жарылып, 
аурудан айығып келе жатқанын біледі. Сонда да бол-
са бидің ордасына қарай баспалап келіп, елеусіздеу 
ғана аттан түсіп 

жатады. 
Әйткенмен, от ауызды, орақ тілді ақынның жүр-
ген-тұрғаны көпшіліктің назарынан тыс қалсын ба, 
сырттағы бала-шаға, келін-кепшік: «Қалдекең келді, 
атын кермеге байлап жатыр», – деп үйге хабар бе-
реді. Би бәйбішесіне:

– Ана қызылкөз келді. Тез төсек сала ғой. Соңғы 
күндері тәуір сияқты еді, кешеден бері науқасы қай-
та дендеп кетті деп айтарсың, – дейді. Қалдекең 
атын байлап, дәретін шалып, «Ассалаумағалайкум» 
деп сәлем беріп кіріп келеді. Үй ішінде күйбеңде-
ген бәйбіше қонаққа қабақ бермей, бидің айтқанын 
қайталап, шаруасымен бола береді. Сәлем алмай, 
қырыстанып, ыңқылдап жатқан досының «мүшкіл» 
халін көріп, шынымен шошып калған ақын баяулап 
жақындап, үнсіз калады. Өзін іштей мүжіп, жабыр-
қап отырған ақынның жағдайын көрген Алшекең 
көзін сығырайта ашып:

– Қаңғыбасым-ай, келдің бе? Аузының желі, қо-
лының емі бар текті атаның ұлы едің, науқасымның 
беті қалай? Көрші, – деп қолын ұсынып, тамырын 
ұстатады.

Өзінің келгенін бағанадан бері біліп, әдейі қияс-
танып жатқан құрдасының қылығын жазбай та-
ныған Қалдыбай ақын Алшынбайға қарап:

– Сом алтын түйіп өстің етегіңе,
Талай жанды жүргіздің жетегіңе.
Жеген параң басыңнан асып кетіп,
Қара сүйел шығыпты көтеніңе, – депті табан 

астында.
Досының ұтқыр сөз, ұтымды қалжыңына дән 

риза болып, риясыз пейілмен құшақ жайған Алше-
кең төсегінен тұрып, қысырдың тайын сойғызып, 
Қалдыекеңді бір апта конақ етіпті.

x
Қу болысына қарасты жұртты жатқы-

зып-тұрғызған Баймұрынның ұлы, әйгілі 
Қоянды жәрмеңкесінің тізгінін ұстаған Хасеннің 
әкесі Ақай да заманында ел билігіне араласып, топқа 
кірген жан болыпты. Осы Ақай болыс боп тұрған 
шағында ел ішінің дау-шарын шешемін деп саны аз, 
момын ата Жәнібектің ішіне барып, табан аудармай 
екі ай жатады. Сойыс пен саба шығыны көп сияздың 
ауыртпалығы Жәнібекке оңай соқпаса керек. Оның 
үстіне нөкері нөпір, қонағы көп болыс қолында билік 
барын танытпақ болып, әділдіктің ала жібінен ат-
тап, көп дау-дамайға теріс кесім жасайды. Кінәсі мен 
күнәсі дәлелдене тұрса да барымташы, ұры ұстай-
тын біраз байларды жазадан босатып жібереді. Мол 
ақша, мал бергендерге бүйрегі бұра береді.

Әңгіме болып отырған сиязға әлдебір себептер-
мен Қалдыбай ақын да барып қалады. Кезекті бір 
мәжілістен кейін семіз түстік жеп, сары қымызбен 
шөл басып отырған бай-бағлан, атқамінерлердің ара-
сында Ақай болыс өз-өзінен күпініп, дау-дамайды 
дұрыс шешкенін айтып, мақтанады. Осыны естіген, 
бұған дейін-ақ Ақайдың басбұзарлығын біліп жүр-
ген Қалдыбай ақын:

– Тілейміз бір Алладан біз де несіп,
Қаламыз өлгеннен соң қоңыз жесіп.
Құлағын Қалдыбайдың жан кескен жоқ,
Ала ма Ақай болыс тілді кесіп?
Кім қатты? Бұл дүниеде Ақай қатты!
Сиязбен Жәнібекте екі ай жатты.
Қойны-қонышын параға толтырып ап.
Бір кұдайдан басқаның бәрін сатты, –

деген екен. Бұл сөзге қатты шамданған болысекең 
Қалдыбай қожаның астындағы атын тартып алып, 
өзін сабап, жиыннан қуып жібереді. Әйткенмен, 
өлең сөздің уыты күшті емес пе, ақынның айтқаны 
бүкіл Бауыр – Бошан еліне жайылып, Ақайдың абы-
ройын айрандай төккен көрінеді.

Ермек БАЛТАШҰЛЫ.

БҰРЫНҒЫНЫҢ СӨЗІ

Қалдыбайдан қалған сөз

Сен 
Реңіме сыйлайтын бір сүйкімді әр
Жаным, сенің жанарыңда сиқыр бар!
 Біз ұсынған иірімді сезімнен
Әлем күнде елтіп нәзік күй тыңдар.
Шыным осы, ұққаным да бұл менің:
Бізге ғана арнайтындай Күн демін;
Сен де мені ғасыр бойы ұмытып,
Ғасыр бойы күтуменен жүр ме едің?!
Сезім жайлы өлең оқып гүлдерге
Біздер күткен арман асып жүр белде;
 Сен де мені тағдырыңа табыстап,
Сен де мені сағындың ба түндерде?!
Өмір мейлі сездірсінші өктем дем;
Сен боп күзге сіңіп кеше кеткем мен.
Сен де менің елесіме сыр айтып,
Сен де мені іздедің бе көктемнен?!
Көңіліме көктем болып күліп кір:
Бірге ататын таңнан мәңгі сыр ұқтыр!
Мен аңсаған армандардың бәрі де
Сенің қоңыр көздеріңде тұнып тұр!

j
Сен – менің көзім бе екенсің,

Мөлдірер лағылдай, күнім;
Тап-таза сезім – мекенсің
Мен ғана дамылдай-тұғын;
Сен – мендік күй ағын керім
Өзектен ән-күй кетпеген;
Тәп-тәтті қиялым ба едің
Жасымнан әлдилеп келген;
Сен – менің көңілім бе едің
Көктем боп керіле-тұғын;
Білемін, өмірім менің
өзіңмен өрілетінін;
Тек Сені тірегім дедім,
Баладым жаныма тағы;
Әйтеуір Жүрегім менің
Сен десе жалын атады;

j
Көзіңде бір ақық күліп,
Үміт боп жанатын да – Сен;
Жанымды жылатып тұрып,
Жұбатып алатын да – Сен;
Өмірден күй кетіп тұрып,
Өлең боп өтелетін – Сен;
Көңілді күйретіп тұрып,
Көкке күрт көтеретін – Сен;
Түнім боп түнеріп тұрып,
Таңым боп сүйетін де – Сен;
… Бағаңды бірер ұқтырып,
Басымды иетін де – Сен;
Махаббат – бойға құт дей ме,
Шөлім де, тоятым да – Сен;
Өзіңді ойлатып кейде
Өксітіп қоятын да – Сен;
Сезіммен санаспай ма екен?!
Жүрейік таласпай, көкем.
Жанымда болмасаң, бірақ
Жалғанмен жараспайды екем…

Үш үміт
 (Немесе біздің үйдің үш қызы)

Көңілдерге айдын боп тұнады арман;
Шашылады үміттің шуағы алдан.
Жұрт құдайдан жалынып ұл тілесе,
Бізді әкеміз дәл солай сұрап алған.
Ақ сәлделі. Шапанды. Арық. Текті,
Бір күні үйге ақсақал тәуіп кепті:
– Келін тағы өмірге ұл әкелсе,
Екеуіңнің біріңе қауіп,- депті…
– Әлдекім сені тағы жамандар нық;
Көрінді тағдырың да маған барлық:
Мен сенің шаңырағыңда қонақ болдым,
Ал түнде бір түс көрдім алаңдарлық…
Бола берсін тағдырың күшті, мейлі:
Жору керек жақсыға түсті дейді.
Содан әкем құдайға құрбан айтып,
Бұршақ салып мойнына қыз тілейді.
Алланың мейіріне сенген екен,
Не салса да басына, көнген екен.
Жаратқан да әке үнін қабыл етіп
Өмірге үлкен апам келген екен.
Қыла гөр деп қызымды арлы құлдан;
Жаралғандай болған соң таңғы нұрдан,
Қос ұлдан соң туылған қос апамды
Әкем жақсы көріпті барлығынан.
Өмірдің мәнін маған елетер кім?!
Әкемнің өрісін де кең етермін.
Содан соң қартайғанда Жаратқаннан
Тілеп алған кенжесі – мен екенмін.
Қорғалап өмірдің бар мұз-қарынан
Тәуіптің келмесін деп түсі бүтін:
Әлі де артық көріп ұлдарынан
Аялап келеді әкем үш ҮМІТІН.

Индира КЕРЕЕВА
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Сол кезде Алматыдан бастап 
ірі қалалардың қайсысына барсаң 
да, үлкен сауда орталығына кіріп 
кеткендей болатын едік. Осынша 
толып кеткен үлкенді-кішілі базар-
ларды аралай қалсаңыз, сауда жасап 
отыр ғандардың дені әртүрлі маман-
дық иелері. Олардың ішінде химик, 
биолог, математик, экономист, заң 
қызметкері, зоотехник, дәрігер, тіл-
ші, артист, тіптен сиқыршы, балгер-
лер де табылады. 

Бірақ Жұмаханның жаз бойына 
бүкіл Алматының базарын аралап 
жүріп іздегені сауда емес, саудагер 
де емес, кішкене ғана қара бала еді. 
Жаздың бас кезінде Жүкең ертемен 
Алматының шетінен ашылған жаңа 
базарға келіп, жеміс-жидек сатып 
алмақшы болып автокөлік тоқтай-
тын жерге машинасын тірей берген-
де, 5-6 бала алдынан жүгіріп шықты.

– Ағатай, ағатай, машинаңызды 
мен жуайын, мен жуайын! – деп 
таласа шулайды. Сары жилет ки-
ген бақылаушы «шуламаңдар» деп 
оларды қуған болады. Қуғанды елеп 
жатқан балалар жоқ. Кетер емес. 
Оларға жұмыс керек, күнделікті 
күнкөрістік ақша табу керек.

Өзін қоршап алған балалардың 
ішінен Жүкеңнің назары оқшаулау 
тұрған кішкене қарадомалақ балаға 
түсті. Ол бірін-бірі итермелеген ере-
сек балалардан оқшау тұр. Кішкене 
мыртық саусақтарымен машина жу-
атын шүберегін қыса ұстап, екінші 
қолын анда-санда жоғары көтеріп:

– Ата, машинаңызды мен жу-
айын, – деп дауыстап қояды. Оның 
сәбиге тән сүйкімді де, сөлекет қи-
мылы, мұндай кәсіпке алғаш келіп 
тұрғанын бірден аңғартқандай. Ерте 
келген Жұмахан базар жаңа ашылып 
жатқан соң асыға қойған жоқ. Кіш-
кене қара баланы қасына шақырып 
алды да, оның томпиған саусақта-
рын алақанына қыса ұстап тұрып, 
базардың заңымен алғаш тіл қатып 
саудаласа сөйлесті.

– Машинаны жуғанға қанша 
аласың? – Қара бала не айтарын біл-
мей мүдіріп қалды да, маңайындағы 
ересек балаларға жасқана қарады. 
Олар кішкене қараның өздерінен 
бұрын жолы бола кеткенін қызғанса 
да, нарық құнын әр қайсысы, әртүрлі 
айтып, келіп жатқан басқа машина-
ларға қарай жүгіріп кетті.

Жүкең қара баламен оңаша қал-
ды.

– Ақысын қазір төлеп кетейін 
бе? Болмаса, базар аралап келген 
соң төлейін бе?

– Жоқ, ата, мен сізден ештеңе 
алмаймын. Тек машина жуып үйре-
нуім керек. Мұнда бірінші келуім 
еді. Үлкен балалар кезек бермеді. 
Ата, бірақ... Ол сәл мүдіріп, сөзінің 
соңын жұтып қойды.

– Иә, не, айналайын, саспа, 
айта бер, өзіңнің де мендей атаң 
бар шығар?

– Ата, мен... мен ештеңе алмай-
мын, бірақ күн ысығалы тұр. Тек су 
алуға...

– Е, болады, бәрі де болады. 

Қазір базар аралап келейін.
– Жақсы, бара беріңіз. Сіз кел-

генше жуып қоямын. Қара баланың 
әр қимылын қызықтап қарап тұрған 
Жүкең кетпекші болып бұрыла берді 
де:

– Айтпақшы, шелегің жоқ па? 
– Жоқ.
– Мә, мен шелек берейін. Ма-

шинаның багажын ашып, шелек 
берді. Қолына шелек тиісімен ол 
су әкелмекші болып томпаңдай жө-
нелді. Жарты шелек суды зорға кө-
теріп жеткен оның жүзінен ерекше 
шаттық аңғарылғандай. Ол ақшадан 
гөрі өзіне жұмыс тапқанына қатты 
қуанып жүр. Дәл қазір Жүкең қара 
баланың ең бір бақытты сәтіне куә 
бола тұрып:

– Сен әлі кішкентайсың ғой, жұ-
мыс істеуге неге асықтың? – деді.

– Жоқ, ата, менің қолымнан жұ-
мыс келеді, – деді қара бала жұмы-
сынан айырылып қалатындай көріп.

– Иә, иә, көріп тұрмын.
– Қазір машинаңызды жарқыра-

тып беремін, ата, тек маған сеніңіз.
–  Әрине, сенем, сенің еңбекқор 

екенің байқалып тұр.
Қара бала үндемеді. Ол бар ықы-

ласымен іске кірісіп кеткен сияқты. 
Жүкең енді оған кедергі жасамады. 
Автокөлік басқарушысына ақысын 
төледі де, базар аралап кетті. Ба-
зар ішіне кіруін кірсе де, көңілінен 
кішкене қара баланың іс-әрекеті кет-
пей қойды. Бұл да ауылдан қалаға 
шұбырғандардың баласы шығар. 
Күнкөріс үшін қазір кім не істемей 
жатыр. Мүмкін әкесі Сейфуллин 
көшесінде жұмыс іздеп жүрген-
дердің бірі ме? Болмаса, сотталған 
немесе отбасы ажырасқандардың 
баласы ма? Әйтпесе, ол осы ап-
таған ыстықта базарға келіп, маши-
на жумайды ғой. Жаратылысында 
балажанды Жүкең бала десе, ішкен 
асын жерге қоятынның нағыз өзі. 
Ол қара баланы ойлап тұрып тәтті 
қиялға шомып кетті.

Өзінің полковниктен отставкаға 
шыққанына да он шақты жыл өткен 
екен. Жұбайының дүние салғанына 
екі жылдан асты. Жалғыз қызы ше-
телде тұрады. Енді өзінің жалғыз-
дығын ойлап, қара бала жалғыз 
жетім болса, өзіне бала қылып ал-
мақшы. Баяғы соғыс жылдары өзі 
өскен отбасында тура осыған ұқсас 
інісі болған еді. Ел оны атымен 
атамай Қара бала деп кетті. Оның 
қоп-қою қара бұйра шашы да, мөл-
діреген шарасы мол жанары да тура 
осы баладан айнымайтын. Ол да 
кішкентайлығына қарамастан, қан-
дай іске де ұмтылып тұратын. Ісінің 
бәрі тәтті, сүйкімді еді. Бірақ оның 
ғұмыры өте қысқа болды. Соғыс 
қызу жүріп жатқан шақта колхоз-
дың жай-күйі белгілі ғой. Мұндағы 
жұрт ертелі-кеш жұмыстан басқа-
ны білмейтін. Сол уақытта Жүкең 
10-11 жаста еді. Жасына қарамай 
колхоз жұмысын бір кісідей атқар-
ды. Мал бақты, өгіз арбамен та-
сымаған жүгі болмайтын. Көбіне 
қасында інісі томпаңдап жүргенде 

бақытты еді. Егер бір жаққа жалғыз 
кетіп кешіксе, інісі зарыға күтіп 
ауыл сыртында қарсы алатын. Кім 
білсін, ерте өлетінін білді ме екен. 
Әттең, сегізге толар-толмас жасын-
да өкпесіне суық тиіп, ерте дүние 
салды. Сол ұмыт боп бара жатқан 
бейне бүгін көз алдына тіріліп қайта 
келгендей. Көп зарықтырған, ұзақ 
сағынтқан ыстық бейне тура көз 
алдында. Қара баланың іс-әрекеті, 
томпаңдаған жүріс-тұрысы, тәт-
ті қылығы Жүкеңнің көп жылғы 
сағынышын қайта оятып, өшкенін, 
тірілткендей болды.

– Құдіреті күшті Құдай-ай, қар-
тайған шағында мұндай күтпеген 
кездесуге тап боларын кім білген. 
Енді баланың үй-ішімен танысып, 
қартайғанда жалғызсыраған ғұмы-
рын осы қара баланың маңайында 
өткізсе, арман бар ма деп түйді 
ойын.

Жүкең базарды сағаттан артық 
аралады. Базардан шығарда балаға 
балмұздақ алуды да ұмытпады. 
Бағанағыдай емес, сыртта машина 
көбейген екен. Жүкеңнің жасыл 
«мерседесі» сонадайдан жарқ-жұрқ 
етіп ерекше көз тартады. Әбден 
жуылып, тазарған машинаның боя-
уы әрленіп, жаңара түскен сияқты. 
Жүкең баланың ісіне риза болып 
келеді. Оның жаңа қызметін бар 
ықыласымен атқарғаны көрініп-ақ 
тұр. Бірақ өзі машинаның маңайын-
да көрінбейді.

Шелекті машинаның ішіне 
төңкеріп кетіпті. Жақын маңайды 
байқап көріп еді, бала көрінбейді. 
Төзімі таусылған Жүкең сары жи-
летті бақылаушыдан, машина жуып 
жүрген балалардан сұрастырды. 
Бірақ ешкім көрдік демеді. Өзі келер 
деген үмітпен Жүкең машинада ұзақ 
отырып қалғып кеткен екен. Біреу 
иығынан түртіп оятты. Көзін ашса, 
сары жилетті бақылаушы екен.

– Сіз не, мұнда ұйықтауға кел-
діңіз бе? – Бақылаушының сөзі түй-
еден түскендей дөрекі. Жүкең өзін 
кінәлі адамдай жауап қатқан болып 
жатыр.

– Кешір, күтемін деп ұйықтап 
кетіппін.

– Өзіңіз қызық шал екенсіз, та-
ныса салып көрінген баланы күтіп, 
текке уақыт өткізетін. Мұнда не 
көп, бала көп. Олардың өз заңдары, 
өз тәртіптері бар. Егер іштерінде 
тәртіп бұзғандары болса қуып жі-
береді. Мүмкін сіздің балаңызды 
қуып жіберген болар. Енді ол кел-
мейді. Күтпеңіз. Маған орын керек, 
машиналар көбейіп барады, орынды 
босатыңыз! – деді сары жилетті сөз 
соңында бұйыра сөйлеп. «Балаң 
енді келмейді» деген сөз Жүкеңнің 
ішкі дүниесін қопарып, тәтті қиялын 
астан-кестен қып кеткендей болды. 
Не айтарын, не істерін білмей ор-
нынан баяу жылжи берді де, жол 
жиегіне шыға беріп қайта тоқтады. 
Машинадан шығып, базар ішіндегі 
балаларға ұзақ қарап тұрды. Олар-
дың әрқайсысы өз ісімен мәз болып 

жүр. Тек ішінде қара бала жоқ. Жү-
кеңнің көз алдына оның қуанышты 
жүзі елестей кетті. Ботадай жауды-
раған, жанары жарқыраған ол казір 
не күйде екен? Мүмкін үлкендерге 
ренжіп, сәби көңілі күйзеліп, мұн-
дай жерге енді келмейтін болып кет-
кен шығар. Өмірдің талай ащы-тұ-
щысын бір басынан өткерсе де, аяқ 
астынан қара баладан айырылғаны 
жанына қатты батты. Қара баланың 
ұшты-күйлі жоқ болып кеткенін 
өзінен көреді. «Мұндай болатынын 
білгенде, өзіммен бірге неге ала 
кетпедім екен. Қасыма ертіп жүріп 
базарды неге араламадым. Қап, әт-
теген-ай! Миғұла болып қартайған 
деген осы да».

Көңілі құса болып, Қара баланы 
іздеп сол қайырымсыз жерге жиі ке-
леді. Келген сайын ұзақ тұрып, ұзақ 
сарыла күтеді. Базарға жиі келіп, 
жасыл машинадан түсіп жататын ақ 
шашты, бурыл мұртты, арық шал-
ды бала біткен тегіс танитын болды. 
Кейбіреулері аяушылық танытып:

– Көрсек, өзіміз хабарлайық, – 
деп жанашырлық танытып қояды. 
Бірақ қаншама уақыт базар араласа 
да, Қара баланы көрдік деген еш 
жан жоқ. Ертелі-кеш «қайдасың, 
Қара бала?!» деген өкініштің жауа-
бы табылмай-ақ қойды. Көзін жұмса 
болды, өзіне қарай құшақ жая жү-
гіріп келе жатқан қара бала көрінеді. 
Өзінің жалғыздығы мен қара балаға 
деген сағыныштың емін табу оңай 
болмайды. Ақыры бір жазды артқа 
салып, Жүкең аяқ астынан күтпеген 
шешімге келді. Босқа уақыт өткізе 
бергенше, панасыз балаларға да са-
уап болсын деп пансионат ашуды 
ұйғарды. Құдайға шүкір, бір басы-
на жетерлік зейнетақысы бар. Ойлап 
отырса, өмір бойғы жиған-тергені де 
жетеді. Басында үй, астында машина 
бәрі де баршылық. Енді қартайғанда 
осының бәрін о дүниеге әкете ме? 
Осы оймен Жүкең өзі тұратын аудан 
әкімшілігіне қояр да қоймай жүріп 
ескі жатақхананы алып жөндетіп, 
пансионат ашты. Құдайы бергізіп, 
салтанатты түрде пансионаттың 
атын «Қарабала» деп атады. «Қара-
бала» пансионатының қасынан ас-
хана, дәріхана да жоспарға енгізілді. 
Қасындағы көмекшісі – экономист 
мамандығы бар өте іскер адам бо-
лып шықты. Жүкең оның ісіне бата 
беріп:

– Атыңды Мұрат деп тегін 
қоймаған шығар, ендігі жетім ба-
лалардың болашақ мұраты үшін 
еңбек етейік, – деп, оған дән риза-
шылығын сездіріп те қояды. Мұрат 
бір күні әдемі ұсыныс жасады.

– Пансионатты қамдандыру 
үшін өзімізден шұжық жасайтын 
цех ашайық. Құрал-жабдықтарды 
қайдан алуын білемін. Тек ақша 
керек. Алдымен, жұмысты коммер-
циядан бастағанымыз дұрыс. Менің 
Украинадан арзан қант жеткізіп бе-
ретін адамым бар. Соны жұмысқа 
алайық та коммерцияны бастайық, 
– деді. Іс бастағалы өзіне, жаңа 
ашылып жатқан пансионатқа жаны 
ашып жүрген Мұраттың ұсынысына 
Жүкең бірден келісім берді. Банктен 
кемінде 3-4 млн. теңге несие алу 
керек болды. Ол үшін екі есе кепіл 
керек. Жүкең үйін де, машинасын да 
банкке кепілдікке қойып, алдымен 
жарты жыл мерзімге кредит алды. 
Егер уақытында өтемесе, процентін 
төлеп, қайта ұзартуға болады екен. 
Мұндай несие, әрине, жаңа баста-
лып жатқан іске өте тиімді. Мұрат-
тың досын келісім-шартпен жұ-
мысқа қабылдап, диплом мен еңбек 
кітапшасын алып, қолма-қол 3,5 
млн. теңгені долларға шағып, қо-

лына беріп жіберді. Қалған ақшаны 
Мұрат екеуі жоспар құрып, дәріха-
на мен асханаға құрал-жабдықтар 
алды. Іс қызу жүрсе уақыт жылдам 
өтеді екен. Мұраттың украиндық 
досының да келер уақыты өтіп ба-
рады. Ол барғалы шығатын күнін 
айтып, бір-екі рет телефон шалған 
еді. Соңғы күндері тіптен хабар бол-
май қойды. Айдан аса уақыт өтті. 
Хабар жоқ. Амалы таусылған Жүкең 
қалған ақшаны жинастырып Мұрат-
тың өзін жіберді. Мұрат кеткелі де 
көп уақыт өтті. Бірақ Мұраттан да  
хабар  болмады.  Ұшты-күйлі екеуі-
нен де хабарсыз қалған Жүкең тиісті 
органдарға хабар беріп іздетуге 
мәжбүр болды. Тиісті орындар ол 
жақтағы адрестерін сұрап еді, Құдай 
атып, Жүкең екеуінің адресінің де, 
не суретінің жоқ екенін енді білді. 
Жұмыс істегелі, тіпті  Мұраттан 
ешқандай құжат алмаған екен. Тек 
қазақшылықпен сенгіштікке салып 
жүре берсе керек. Ақыр соңында 
екі қудың алдап кеткенін енді біл-
ді. Қап, әттеген-ай, осы нарықтық 
заманда жұрттың бірін-бірі алдап 
кетіп жатқанын естіп те, көріп те 
жүріп аңқаулық жасағанын қа-
рашы. Қап-қап, әттеген-ай! Барлық 
іс бітті. Жаңа бастама, тәтті қиял 
бәрі де құрыды. Жүкең соңғы кезде 
сең соққандай теңселумен «Қараба-
ла» пансионатының маңында ұзақ 
жүруді әдетке айналдырды. Кейде 
күйініп, еркінен тыс күбірлей сөй-
леп «қап-қап» деп барып тынады. 
Аялдамада автобус күтіп тұрса да, 
«қап» деп қалады да, ешкім естімеді 
ме екен деп сасқалақтап жан-жағы-
на қарайды. Ұйқыдан оянғанда да 
«қап» деп оянатын болды. Банк 
уақыты өткен соң, кепілін тегіс 
қайтарып әкетті. Жүкеңе, әсіресе,  
қатты  батқаны  үй  емес,   «Қара-
бала» пансионатынан айырылғаны 
қиын болды. Бәрінен жұрдай боп 
айырылған Жүкеңнің денсаулығы 
да нашарлай бастады. Сол жақ қолы 
дірілдеп, жүрек шаншитын болды. 
Ауруханада ұзақ жатып емделіп, 
жаз бастала шықты. Ендігі барар 
жер, басар тауы қалмаған қарт Өз-
бекстандағы өзімен әскерде бірге 
қызмет атқарған полковник ескі 
досына кетуді ұйғарды. Ол досы 
науқастанып қалғанын естіп, әдейі 
ауруханаға келіп шақырып кеткен. 
Жазылып шыққан соң келемін деп 
бұл да досына уәде беріп қалған. 
Қайда барса да зейнетақысы бір 
басына жетеді. Тек көз жұма қалса, 
топырақ салатын жанашыр адамы 
қасында болғанын қалайды. Қанша 
емделіп шықтым дегенмен денсау-
лық бұрынғыдай болмады. Сәл жүр-
се, ентіге береді. Кешкі поезға билет 
алып, жол жүрер алдында ақырғы 
күшін салып өз қолымен ұйымдас-
тырған «Қарабала» пансионатына 
соға кетуді жөн көрді. Таксиден түсе 
сала көзі пансионаттың маңдайша-
сындағы жазуға түсті. Бұрынғы 
әсем жазумен жазылған «Қарабала» 
пансионаты деген жазудың орны-
на «коммерческий магазин» деген 
жазуды оқығанда жүрегі сыздап қоя 
берді. Иә, Құдайдың жазуы шығар. 
Қарабаланың өз өмірі қалай қысқа 
болса, пансионаттың да өмірі сон-
дай қысқа болды. Қалтасынан ора-
малын алып, көзіне толып кеткен 
жасты сүртті де, жерден топырақ 
алып орамалға түйіп, қалтасына 
қайта салды.

– Қош бол, Қарабала!.. Қош, 
Алматы! Өмірінің көбін Алматыда 
өткізген Жүкең сүйікті қаласымен 
соңғы рет қоштасып, аттанды. Бұл 
сапардан кейін Жұмахан ағаны еш-
кім көрмеді.

Тұрсынбек ТОКИН

Қара бала
пансионаты

(Болған оқиға ізімен)

13«Адамға ең қымбат нәрсе – жұрт қамы, жұрт ісі»
А.БАЙТҰРСЫНОВ.
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Бірлігі жарасқан Бас қала

Армысың, Астана!

Астана айшықтары555 555
Ертегідей 
Елорда

Сарыарқаның төсіндегі абат-
ты қала Астананың әлем назары-
на іліккеніне де көп бола қойған 
жоқ. Он жеті жасқа толғалы тұр. 
Тарихтың көзімен қарасақ, 17 жыл 
көп уақыт емес. Тіпті, көзді ашып 
жұмғандай-ақ сәт болуы мүмкін. 
Ал, қазақ халқы үшін ғасырға 
бергісіз жылдар болды десек, қа-
телеспейтін шығармыз. 17 жылда 
Астана жүріп өткен жол – бола-
шаққа бастар баспалдақ болғанын 
кім жоққа шығара алады?  1998 
жылы Елбасы – Астананы көшіру 
туралы ұсынысын жария еткенде, 
халықтың көбісінің күдікпен, шошына қарағанын қайда қоямыз, 
«Бұл пісуі жетпеген нәрсе ғой, қысы сақырлаған аязды, жазы 
шіліңгір ыстық аймақ қалай Астана болмақ? Ертегілер еліне қа-
шанғы сапар шеге берміз?» дегендер де болған. «Ханда қырық 
кісінің ақылы болады» дейді дана халқымыз. Елбасының табан-
дылығы, көрегенділігі арқасында қиялымыз ақиқатқа, ертегіміз 
шындыққа айналып кетті. Тоғыз жолдың торабындағы Астана 
– саумалды Сарыарқаның төсінде ертегідегі батырлардай күн 
санап бой көтеруде. Жақында ғана Елбасымыз «100 нақты қа-
дам» туралы бағдарламасын халыққа жария етті. Стратегиялық 
құжатта елімізді дамытуда басым бағыттарды айқындап берді.  

Елімізді алға жетелейтін, әлемдегі озық 30 елдің қатарына қо-
сылуға мүмкіндік беретін реформалық өзгерістерді өрістетуге 
арналған асқаралы асуларды бағындырудың жоспарымен таны-
сып шыққанымда, келешегімізге деген сенім одан сайын өсе түсті. 
Жаһандану үдерісі бір жағынан экономикалық сын-қатерлерге 
ұшыратпай қоймауына байланысты оның алдын алуға, болдыр-
мауға ұмтылумен бірге дамуды жеделдету өмір талабы екендігі 
даусыз. Сол себепті бәрі екшеліп, тұжырымдалған «100 нақты 
қадам» жөніндегі стратегиялық бағдарламаны айқын мақсат-
тың үлкен белгісі деп түсінемін. Әрине, оған жету оңай іс емес 
болмағанымен, бұған дейін де Елбасының бастамаларына жұды-
рықтай жұмылып, көптеген міндеттерді шешудегі белсенділік бұл 
жолы да алға тартары анық. Аталған жоспарды зерделеу бары-
сында «Кәсіби мемлекеттік аппарат құру» бөліміндегі 9-қадамда 
көрсетілген «Мемлекеттік қызметкерлерді тұрақты түрде оқы-
ту жүйесін заңды түрде бекіту – үш жылда бір олардың кәсіби 
шеберлігін арттыру» туралы талап орынды. Оның назар аударту 
себебі, бүгінде осы жауапты салада жас мамандар қатары ұлғайып 
келеді десек, алайда, бір қатарда адамдармен жұмыс істей білуі, 
жұрт өтініш-тілектерін түсіністікпен қабылдауы уақыт, заман 
ырғағына байланысты біліктілік деңгейі жоғары талапқа сай кел-
мейтінін жасыруға болмайды. Мұның сыртында технологиялық 
құрал-жабдықтарды жетік меңгеру қажеттігі де күннен-күнге 
күшейіп отыр. Сондықтан олардың кәсіби шеберлігін жетілдіру 
әсіресе, біз сияқты мемлекеттік қызметте өте маңызды. 

Қанат НАҚАНОВ,
облыстық әділет департаменті басшысының орынбасары.

– Ұлы Жеңістің 70 жыл-
дығына арналған Астанадағы 
шеруге облыс атынан он жеті 
адам бардық. Онда ұлттық 
әскердің озық техникасын, 
қару-жарағын көрсетті. Ұлт-
тық армиямыздың айбыны-
на риза болып, Елорданың 
көрікті жерлерін тамашала-
дық. Сарыарқа төсіндегі сұлу 
қалаға бұған дейін бірнеше 
мәрте барғанмын. Сондағы 
байқағаным, бас қаламыз 
жыл сайын түрленіп, өзгеріп 
отырады. Аспанмен таласқан 
зәулім ғимараттары көз тар-
тады. Анадайдан қол бұлғап, 
өзіне қарай шақырып тұра-
тын алып «Бәйтеректің» өзі 
бір төбе. 

Сәнді де сәулетті ғимарат-
тардың қатарында «Әзірет 
Сұлтан» мешіті де бар. Алла 
үйінің Тәуелсіздік даңғылын-
да, Бейбітшілік және келісім, 
Тәуелсіздік сарайларының жа-
нында орналасуының да мәні 

бар. Яғни, халықты адамгер-
шілікке шақырып, ізгілікке үн-
дейді. Мешіт ішінде кітапхана, 
білім алуға арналған дәрісхана-
лар бар. Бұл дегеніміз мешіт-
тің құлшылық орны ғана емес, 

мәдени-ағартушылық орны 
екенін білдірсе керек. 

Қазіргі  Астана мен 
бұрынғы Целиноград қала-
сының айырмашылығы жер 
мен көктей. Бүгінгі Астана-
ның көрікті жерлерін айтып 
тауысу мүмкін емес. Ерке 
Есілдің бойындағы керім қа-
ланың әрбір ғимараты ерек-
ше. 

Астана – Тәуелсіз мемле-
кетіміздің Бас қаласы. Осын-
дай шырайлы шаһарда үлкен 
қызым Ақзира тұрады. Ол да 
Елорданың дамуына үлес қо-
сып, денсаулық сақтау сала-
сында еңбек етті. Ұзақ жыл-
дар кордиолог болып жұмыс 
істеп, қазір зейнеткерлікке 
шықты. Балаларым мен 
немерелерімнің Астанада 

тұрақтап, білім алып жатқан-
дары үлкен мәртебе. 
Әбілжан НҰРМАҒАМБЕТОВ, 

Ұлы Отан соғысының  
ардагері.

Сарыарқа төсіндегі сұлу қала

Тәуелсіздіктің тұғыры-

на нық тұрғалы еліміздің 

жетістіктері толағай. Жемісті 

жылдардың куәсі, арқаның 

төсінен орын тепкен егемен-

діктің белгісі елорда – Аста-

намыз. 1998 жылы Елбасы 

Н.Назарбаевтың бастауымен 

Ақмолаға ауысқан астана-

мызды бүгінде барша әлем 

таниды. 
Мен ел сенім артқан 

жастардың бірімін. Мемле-

кет тізгінін ұстаған ағалары-

мыздың қазақ жастарының 

келешегі үшін еңбек етіп, 

Астанадай болашағы жарқын 

қаланың бой көтеруіне се-

бепкер болғанына алғыс ай-

тамын. 
Көркіне көз тоймайтын 

шаһарымызға, тек қазақ 

жұртшылығы ғана емес, 

сырттан тамсанушылар да 

жеткілікті. Алыстан арнайы 

ат терлетіп, астанамыздың 

көркіне таң қалып, көңілдері 

марқайып қалады. Шаһар 

жылдан жылға көркейіп, 

әсемденіп келеді.
Адам танымастай болып 

өзгерген  бұрынғы Цели-

ноград ТМД аймағындағы-

лардың да қызығушылығын 

туғызады.    
Барлық жағдай жаса-

лып, армандаған дүниелерің 

қол жетімді екенін сезгенде 

Астанаға мақтанышпен қа-

райсың. Көк түріктің жерін-

де, көп қазақтың арманы 

болған бас қаламызды бекер-

ден бекер «Астана – орын-

далған арман» деп атамайды. 

Алғашқы хандарымыз Керей 

мен Жәнібектен бастау алып 

Қазақия болған, Алаш көсем-

дері Ахаң мен Жахаңдар 

аңсаған арманы осындай 

ордасы болуы емес пе?! Әр 

қазақтың жүрегіне орнаған 

елордамыздың осындай ға-

жап қалаға айналуына Елба-

сымыздың үлесі орасан. Айта 

берсең қағаз бетіне сыймай-

ды. Астанам гүлдене, көр-

кейе берсін, тұғырында нық 

тұрсын!
 Кенже ҚОНЫСБАЙ, 

ҚМУ-дың студенті.

Көркіне көз тоймайды



"Салт-дєст‰р, ќ±ндылыќ
жєне  жастар" сынды
таќырыппен ±рандаѓан
±лаѓатты шараѓа бас-аяѓы
μњірдіњ сегіз мектебінен
‰міткерлер ќатысты. Єр
білім ошаѓы бір-бір ±лттыњ
±йысќан бірлігін, т±щымды
тірлігін, ата-бабасынан бері
ќалыптасќан салт-дєст‰рін,
μнері мен мєдениетін,
рухани ќ±ндылыќтарын
ќ±нттап, ќысќаша кμрініс
ретінде кμрсетіп берді.
Мєселен,   ќонаќжай,
бауырмал  ќазаќ ±лтын
Сарыкμл мен Соналы орта
мектептері, орыс халќын
Тєгіл орта мектебі, ал
кєрістерді Крылов орта
мектебі, сондай-аќ, сыѓанды
Барвинов орта мектебі,
молдавандыќтарды №1
Урицк орта мектебі, немісті
Краснадон орта мектебі, ал
Весело-Подол мектебі
беларусь болып, ењсесі биік
егеменді елімізде т±рып
жатќан дєл осындай ±лт
μкілдерініњ ±лттыќ
таѓамын, салт-дєст‰рін,
μнері мен мєдениетін паш
етті.

Байќау барлыѓы ‰ш кезењ
бойынша   μрбіді.
Ќатысушылар тек ќатысып
ќоймай, μздеріне ж‰ктелген
тапсырманы тыњѓылыќты
орындап, μз μнерлерін

Ќазаќстан халќы Ассамблея-
сы – 1995 жылѓы 1 наурызда
Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ Жарлыѓымен  ќ±рылды.
Содан бергі жиырма  жылдыќ та-
рихында Ассамблея ќарќынды
дамып, елеулі μзгерістерді бас-
тан кешірді. Ќазіргі тањда μзге ±лт
μкілдері Ќазаќстан халќы Ассам-
блеясыныњ мањайына топта-
сып, μзініњ салт-дєст‰рі мен
мєдениеттерін дамытуда. Елі-
мізде ќ±рылѓан Ассамблея μзге
елдерге ‰лгі кμрсетіп ќана ќой-
май, бірліктіњ бірегей ‰лгісін
ќалыптастыруда.

Айтар болсаќ, Ассамблеяныњ
маќсаты – ќазаќ халќыныњ топ-
тастырушылыќ рμлін арќау ете
отырып, ќазаќстандыќ патрио-
тизм, Ќазаќстан халќыныњ аза-
маттыќ жєне рухани-мєдени ор-
таќтыѓы негізінде ќазаќстандыќ
біркелкілікті  жєне бєсекеге ќабі-
летті ±лтты ќалыптастыру проце-
сінде республикадаѓы этносара-
лыќ келісімді ќамтамасыз ету.

Ал, негізгі міндеті болса – эт-
носаралыќ ќатынастар сала-
сында мемлекеттік органдармен
жєне азаматтыќ ќоѓам институт-
тарымен тиімді μзара іс-ќимыл-
ды ќамтамасыз ету, ќоѓамда эт-
носаралыќ келісімді жєне толе-
ранттылыќты одан єрі ныѓайту
‰шін ќолайлы жаѓдай жасау, ел
бірлігін ныѓайту, ќазаќстандыќ
ќоѓамыныњ негізін ќалаушы
ќ±ндылыќтары бойынша ќоѓам-
дыќ келісімді ќолдау жєне дамы-
ту. Сонымен ќатар, Ќазаќстан
халќы Ассамблеясы мемлекеттік
органдарѓа экстремизм мен ра-
дикализм кμріністеріне ќарсы
єрекет етуге, азаматтардыњ де-
мократия нормаларына не-
гізделген саяси-ќ±ќыќтыќ мєде-
ниетін ќалыптастыруѓа кμмек
кμрсетеді. Ассамблея этно-
мєдени бірлестіктердіњ к‰ш
біріктіруін, этномєдени орта-
лыќтардыњ, Ќазаќстан халќы-
ныњ ±лттыќ мєдениеті, тілі мен
дєст‰рініњ μркендеуін, саќталу-
ын  жєне дамуын ќамтамасыз
етеді.

Татулыќты ту
еткен шара

±йымшылдыќпен ортаѓа
салуѓа тырысып-баќты.
Сμйтіп, олар тμрде отырып,
тμрелік айтќан ќазылардыњ
кμњілінен шыѓып, зор
баѓасына ие болды.

– Кμрермендердіњ кішкене
аздау келгені болмаса,
б‰гінгі байќау  μте єсерлі
μтті. Ќазаќстан халќыныњ
бірлігі к‰ні ќарсањында μтіп
жатќан сайысќа бєрі
тыњѓылыќты дайындыќпен
келген. Біраќ,  байќаудыњ

аты – байќау! Сондыќтан,
біреу ±тады, біреуі ±тылады.

Маѓан ±наѓаны, ќазаќ
±лтыныњ презентациясы
шаѓын спектакль секілді
μтті – деп ой т‰йді  ќазылар
алќасыныњ тμрайымы
Елена Бауэр.

Мінеки, ќазылардыњ
шешімімен ќызыќты єрі
тартысќа толы μткен
байќауда бас ж‰лдені ќазаќ
±лтын дєріптеген Сарыкμл
орта мектебі баѓындырды.
Сондай-аќ, тєгілдіктер
"Ењ ‰здік таѓам",
краснодондыќтар "Ењ ‰здік
костюм", Крыловкадан
келгендер "Ењ ‰здік ±лттыќ
би", барвиндіктер болса "Ењ
‰здік ±лттыќ презентация",
Весело-Подол мектебі
"Алтын дауыс", №1 Урицк
орта мектебі "Шеберліктері
‰шін" атанып, ал
Соналыдан жалѓыз μзі
ќатысќан Анар
Кенжеѓаринова "Єртістік
шеберлігі ‰шін"
номинацияларына ие
болды.

Осы шарапатты шараны
±йымдастырушылар
тарапынан барлыќ
ќатысушыларѓа маќтау
ќаѓаздары мен арнайы
сый-сыяпаттар
табысталды.

Сарыкμл ауданы.

 ЌАЗАЌСТАН – ОРТАЌ ‡ЙІМІЗ

Ќазаќстан халќы
Ассамблеясыныњ
ќоѓамдаѓы рμлі

Руслан
     ЄЛКЕЕВ

Біздіњ байтаќ, дербес мемлекетімізде
ж‰зден астам т‰рлі ±лт μкілдері айрандай
±йып, татулыќпен тіршілік кешуде. Биыл
Ќазаќстан халќы Ассамблеясына –
20 жыл. Осынау айтулы к‰нніњ ќ±рметіне
арналып, аудандыќ мєдениет ‰йінде μткен
шара татулыќ пен бірліктіњ бір кμрінісін
кμрсетті.

15
3 шілде 2015 жыл

Бірлік т‰бі – береке
ХАЛЫЌ МАЌАЛЫ.

Ќазаќстан халќы Ассамблея-
сы μзініњ ќ±рылѓан кезінен бас-
тап орасан біріктірушілік жєне
зияткерлік єлеует жинаќтап жєне
халыќтыќ дипломатия институты
‰лгісіне бейімделе отырып, ±заќ
даму жолынан μтті. Еліміздегі
100-ден аса этностыњ басын
біріктіретін бірегей ќ±рылым
т±раќтылыќты саќтап, республи-
каныњ ілгерілей дамуы ‰шін ма-
њызды роль атќарды. Ќазаќстан
халќы Ассамблеясы б‰кіл єлем-
ге Ќазаќстанныњ этносаралыќ
ќатынастар саласында ж‰ргізіп
отырѓан саясатыныњ табысты
екенін паш етіп келеді.

Жалпы алѓанда  елімізде эт-
носаралыќ жєне конфессияара-
лыќ келісімніњ бірегей моделі,
єрбір азамат этникалыќ жєне
діни ерекшелігіне ќарамастан
Конституцияда кепілдік берілген
азаматтыќ ќ±ќыќтары мен бос-
тандыќтарын толыќ пайдалана
алатындай ерекше сенім, ынты-
маќ, μзара т‰сініктік ахуалы
ќалыптасты.

Республикада Ќазаќстанныњ
барлыќ этностарыныњ мєде-
ниетін, тілін, дєст‰рін дамыту
‰шін ќажетті жаѓдайдыњ бєрі жа-
салѓан.

Талдап айтсаќ,  б‰гінде этно-
мєдени бірлестіктердіњ μзініњ
саны т±раќты μсуде, ќазір олар
800-ден асады, оныњ ішінде
28-і республикалыќ, 15 тілде га-
зет-журнал, 8 тілде радиобаѓдар-
лама, 7 тілде телебаѓдарлама
шыѓады. Білім беруі толыќтай
μзбек, тєжік, ±йѓыр жєне украин
тілдерінде ж‰ргізілетін 88 мектеп
ж±мыс істейді. 108 мектепте 22
этностыњ тілі жеке пєн ретінде
оќытылады. Осымен ќатар, ба-
лалардан басќа ‰лкендер де 30
этнос тілін оќуѓа м‰мкіндік алѓан
195 этно-білім беру кешені, жек-
сенбілік жєне лингвистикалыќ
мектеп ашылды. Ќазаќ жєне
орыс театрларын ќоспаѓанда
елімізде таѓы тμрт – μзбек, ±йѓыр,
корей жєне неміс театры ж±мыс
істейді. Єр жыл сайын Ќазаќстан
этностарыныњ тілдерінде бірне-
ше ондаѓан жања кітаптар жарыќ
кμреді.

Біздіњ елімізде μзге ±лт
μкілдерініњ діні мен салт-
дєст‰рін жањѓыртуѓа барынша
жаѓдай бар. Осындай ынтымаќ-
ты тірлікке д‰ниеж‰зініњ кμпте-
ген елдері ќол жеткізе алмауда.
Ќазаќстан – Орталыќ Азияда
±лтаралыќ татулыќты саќтап,
алауыздыќќа жол бермеген
жалѓыз ел. Б‰гінде кењ-байтаќ
ќазаќ жерінде 11 тілде жастарѓа
тєлім беретін мектеп ж±мыс
істейді. Біздіњ билік м±ндай білім
ошаќтарыныњ барлыќ шыѓын-
дарын кμтеріп отырѓаны белгілі.
Осыдан-аќ еліміздегі μзге ±лт

μкілдеріне ќандай жаѓдай жа-
салѓанын баѓамдай беруге бо-
лады. Сондай-аќ, м±ндай мек-
тептер μзге ±лт μкілдері жаста-
рыныњ ќазаќ тілін оќып-‰йренуі-
не негіз болып отырѓанын тілге
тиек ете кетуіміз керек. М±ны
‰лкен жетістік деп айтуымызѓа
ќаќымыз бар. Ел тєуелсіздігі жа-
рияланѓаннан бергі уаќыттарда
ж‰зеге асырылып жатќан ішкі
саясат Ќазаќстан ќоѓамында
±лтаралыќ ынтымаќтастыќ пен
халыќтар достыѓыныњ кμркейіп
дамуына жаѓдай тудырды.
Б‰гінгі республикамыздаѓы діни
конфессиялар мен ±лттар, ±лы-
стар арасындаѓы ќарым-ќаты-
настар отандас халыќтардыњ
шынайы достыќ пейілдерін паш
етеді. Бір шањыраќ астында та-
тулыѓы жарасып, ел тарихын
жасасып   жатќан ж‰з отыздан
астам ±лт μкілдері ќазіргі тањда
μздерін "ќазаќстандыќпыз"
дегенді маќтанышпен айта ала-
ды.

Д‰ниеж‰зінде кμп ±лтты мем-
лекеттер баршылыќ. Алайда
саяси-экономикалыќ μмір айна-
сындаѓы соњѓы кездердегі даѓда-
рыстардыњ салќыны кμп ±лтты
елдіњ береке-бірлігіне ірткі сала
алмаѓан дєл Ќазаќстандай мем-
лекетті єлем б‰гінде феномен
ретінде ќабылдайды.

20 жылдыќ тарихы бар ±йым
елдіњ саяси ж‰йесініњ мањызды
бір бμлігіне айналып, ол Ќазаќ-
станды мекендейтін барлыќ ±лт
пен этностардыњ м‰дделерін,
ќ±ќыќтарын бір арнаѓа т‰йістірді.
Єрбір ±лттыњ тегіне, дініне,
кμзќарасына ќарамастан, бар-
лыќ азаматтардыњ ќ±ќыќтары
мен еркіндіктерініњ б±лжытпай
саќталуын ќамтамасыз етті.
Т‰птеп келгенде, Ассамблея
еліміздегі халыќтардыњ т±рмыс-
тыќ дењгейдегі ±лтшылдыќтыњ
пайда болуына жол бермейтін,
бір-біріне тμзімділікке, шыдам-
дылыќќа тєрбиелеуді дєріп-
тейтін ењ мањызды ±йымныњ бірі
болып саналады.

Еліміздегі бірлік пен ќоѓамдыќ
келісімніњ бастауы – Ќазаќстан
халќыныњ ортаќ тарихы. Ѓасыр-
лар бойы таѓдыр талайына ±шы-
раѓан халыќтарды ќ±шаѓына
сыйдыра білген ќасиетті ¦лы
Дала кμптеген ±лыс пен ±лттыњ
ќ±тты ќонысына айнала білді.
"Баќ та, таќ та таласќанѓа б±йыр-
майды, халыќтыќ істе жарас-
ќанѓа б±йырады", деген дана ба-
баларымыз. Сондыќтан да ат-
ќаратын игілікті істеріміз халќы-
мыздыњ болашаѓын бірлігімізбен
берік етсін.

 Айг‰л АЛЕКИНА,
№4 орта мектебініњ

 бастауыш сынып м±ѓалімі.
Арќалыќ ќаласы.



Биыл Қазақ хандығының құрылғаны-
на 550 жыл. Осы айтулы датаны ел болып 
кең көлемде атап өткелі отырмыз. Қазақ 
хандығының құрылуына және қазақтың 
өз алдына жеке халық болып қалыпта-
суына бұған дейін қандай тарихи тағды-
ры болып еді. Қат-қабат фео далдық қай-
шылықтардың нәтижесінде 
Алтын Орда 14-ші ғасырдың 
екінші жартысында өзара 
тәуелсіз бірнеше аймаққа 
бөлінді. Алтын Орданың 
ұлы ханы Бати ағасы Орда 
Еженнің билігіндегі Алтын 
таулары мен Ертіс өзені, 
Жайық өзеніне, Балқаш 
көлінен Сырдария алыбы 
мен Арал теңізінің солтүсті-
гіне дейінгі ұлан-байтақ 
жерде Ақ Орда хандығын 
құрды. Алғашында ата-қо-
ныс ретінде Ертіс бойын 
мекендеген Ақ Орда орта-
лығы бірте-бірте Жетісудың 
шұрайлы жерлері мен Сыр-
дария алқабындағы қала-
ларға қарай ауыса бастады. Жетісудағы 
Алакөл маңына ауысты. Ел өздерінің 
дәстүрлі салты бойынша қыс-қыстау, 
жаз-жайлауларына көшіп-қонып өмір 
өткізе берді. Кейін Сырдария жағасына 
көшіп Сығанақ қаласын Ақ Орданың 
тұрақты астанасы етті. Ақ Орда мемле-
кеті бұрынғы Орда Еженнің билік еткен 
көп жерін өзінің қол астында сақтап қал-
ды. Оған қазіргі Қазақстан жері толық 
кіреді. Ақ Орда хандары 14-ші ғасырда 
Сығанақ қаласында өз аттарынан металл 
ақша шығарды. Ақ Орданың хандары 
– Орда Ежен, Сартақ, Қонишы, Баян, 
Сасы-Бұқа, Ерзен, Мүбарақ, Шымтай, 
Ерісхан, Қойыршақ және Барақ болған. 
Ақ Орда хандығының негізі ерте за-
маннан осы өңірді мекен еткен көшпелі 
және жартылай көшпенді қазіргі қа-
зақ тайпалары еді. Бұлар Ақ Орданың 
шаңырағын көтерген негізгі ұйтқысы 
еді. Дені қазақ тайпасынан шыққан. 
Ақ Орда мен Алтын Ордаға хан болған 
Тоқтамыс ханның бейіті Ұлытауда. Ба-
лаларына «өлгенде осы қазақтың Ұлы 
тауына қойыңдар» деп өсиет еткен. Фео-
далдық тартыс аяқталмады. 1428 жылы 
Ақ Орданың ең соңғы ханы Барақ хан 
жау қолынан қаза тапты. Ол өлген соң 
Ақ Орда ыдырады, үкімет билігі Жо-
шының кіші ұлы Шайбан тұқымынан 
шыққан Әбілқайыр сұлтанның қолына 
өтті. Ішкі феодалдық қырқыстың тақ-
сыретін тартқан, ауыр алым-салмақтың 
азабын арқалаған қалың халық бұқара-
сына жаңа өзгерістер қажет болды. Екі 
жүз жыл өмір сүрген Ақ Орда дәуірін 
қазақ халқының өз алдына жеке халық 
болып қалыптасу барысы өріс алды. 
Бұл маңызды белестердің негізі болды. 
Бұрынғы Шыңғысханның екінші бала-
сы Шағатай ұлысының шығыс бөлігінде 
Моғолстан хандығы болды. 1456 жылы 
бұрынғы Ақ Орда ханы Ырыс ханның 
немерелері Герей хан (шын есімі осылай 
болған, кейін қазақ тайпалары Керей де-
ген) мен Жәнібек хан Әбілхайырға қар-
сы шыққан қазақтарды бастап Жетісу-
дың Шу өзені бойына қоныс аударады. 
Моғолстан ханы Есенбұға қазақтарды 
қарсы алып, Жетісуды орталық етіп, 
Талас бойынан қоныс берді. Керей хан 
мен Жәнібек хан алғаш рет дербес қа-

зақ хандығын құрды. Ежелден тоқсан 
екі баулы қазақ тайпалары Жетісуда 
құрылған қазақ хандығының негізгі 
құрамы болды. Бұл қазақ халқының 
тарихи тағдырына қатысты аса маңыз-
ды оқиға еді. Қазақтың өз алдына жеке 
халық болып қалыптасу барысын же-
делдетті. Қазақ хандығының құрылуы 
қарсаңында әрбір қазақ тайпаларының 
өріс-қоныстары ұлан-байтақ террито-
рияны алып жатты. Ақ Орданың соңғы 

ханы Барақтың (қазақ халқында та-
рихқа белгілі он бір Барақ есімді тұлға-
лар болған) балалары Керей мен Жәні-
бек хан өз алдына тіршілік етуді арман 
еткен. Олар Әбілхайырдың үстемдігінен 
құтылып, әр жағдайды өз мақсаттары 
үшін шебер пайдаланды. Халықтың 
әл-ауқаты жақсарып, экономикалық 
тұрмысы түзеле бастады. Тұс-тұстан 
мен қазақпын деген жұрт бөгеуін бұзған 
судай ағылып Қазақ хандығына келіп 
жатты. Қазақ хандығы үкімет билігін 
нығайтып, оның беделі мен әскери-сая-
си күш-қуатын арттыра түсті.

1468 жылы Әбілхайыр хан Қазақ 
хандығын қиратпақ болып, Жетісуға 
жорық жасады. Бірақ сапары сәтсіз 
болды. Ол жорық жолында қаза тапты. 
Бұл Қазақ хандығының нығаюына және 
көлемінің үлкеюіне үлкен орай тудыр-
ды. Әбілхайыр хандығы ыдырап, қазақ 
жұрты елді бұрынғы мекені Жайық, 
Еділ бойларына оралды, меншік етті. 
Қазақ хандығының нығаюы және оның 
күшеюі мемлекеттік беделін арттырып, 
сыртқы саясат пен дипломатикалық қа-
рым-қатынас саласын орнатты. Тұғыры 
нық мемлекетке айнала бастады. Орта 
Азия хандарымен, Еділ бойындағы ел-
дермен, Батыс Сібір хандығымен дипло-
матиялық қарым-қатынас орнатты. Қа-
зақ хандығы нығайған сайын халқының 
бірігу барысында оның «қазақтар» деген 
атауы да әбден бекіді. Қасым ханның тұ-
сында Қазақ хандығы одан әрі нығайды. 
Әскери қуаты артып, өзіне қарасты қа-
зақ жерін кеңейте түсті. Негізінен қа-
зақ жері Қасым хан тұсында біріктірілді. 
Ол алғашқы қазақ заңы «Қасқа жолды» 
жарыққа шығарды. Бұл көшпелі қазақ 
өміріне үйлесімді заң болды. Сауда, 
өнер, үй кәсібі, жүннен тоқылған киім-
дер, әсем, биязы заттар өріс алды. Қа-
зақ хандығы экономикалық жолда оңала 
бастады. Хақназар хан үкіметтің билігін 
нығайтуға қажырлы қайрат жұмсады. 
Қасым хан заңның орындалуын бекем 
қолға алды. Айта кету орынды болар, ол 
кезде ерлі-зайыптылар да бір-бірінен 
ажырасу мүлде болмаған, оны сұмдық 
іс деп білген. Бала кезінен айттырып, қо-
сылып бірге өмір сүргендер бір-біріне 
аса жауапкершілікпен қараған. Басқа 

жұрт заңдарында ерлі-зайыптылар ажы-
расуға болады десе, ал Қасым ханның 
заңында ондайға жол берілмеген.

Тәуекел хан тұсында Ресей мемлекеті 
мен Қазақ хандығы арасында диплома-
тиялық қарым-қатынас күшейе түсті.
Тәуке хан қазақтың билерімен ақылдаса 
отырып, қазақтың әдет-ғұрып заңдарын, 
билер сотының тәжірибелерін, жаңа 
жағдайға сай қылып, толықтырып «Тәу-
ке хан заңдары» деген атпен атады. Прог-

ресшіл Тәуке хан қазақтың жыраулары, 
шешендерінің және шежірешілерінің 
басын қосып, қазақтың мақал-мәтел, 
шежіре, аңыздарын жинаған. Тәуке хан 
үш жүздің басын бір жерге қосты, же-
ке-жеке ұлыстарды билеуге ұмтылған 
сұлтандардың даралануына тежеу сал-
ды. Тәуке ханның сыртқы саясаты сырт 
елдермен тату қарым-қатынас орнатуға 
бағытталды. Сол кезде қазақтан Еуро-
паға барып білім, өнер іздеген адамдар 
болған. Белгілі қобызшы Қорқыт, сәу-
летші Өтен, суретші Қазбек Италиядағы 
Римнен білім алған. Өтен мен Қазбек Бұ-
хара, Бағдат қалаларында үш жыл оқып, 
мұсылман дінінен терең білім алған. 
Олар құран тәпсірін, хадистерді, пихты 
(шариғатты, дияр шәріпті, түркі тілдерін, 
құран қирағаттарын, араб тілін, хисасыл 
әнбиді (пайғамбар тарихы) өздерінің бес 
саусағындай меңгеріп елге оралған. Ең 
бастысы, әділдікті үйреніп келген. Олар 
мінез-құлықтары байсалды, ұғымды, 
сезімтал, сергек, сыртқы бітімдері, бет 
пішіндері келісті болып оралған. Шын 
мұсылман болу әсте оңай емес екендік-
теріне көздері жеткен. Аса білімді дін 
басылары діннің беделін төмендетпейді. 
Олар өте терең білім иелері, шариғатты, 
тарихты, магрифатты, хахихатты таза 
меңгерген аяулы жандар екен. Олардан 
оқығанда оқи бергің, біле бергің келеді 
екен. Бұл жарық дүние одан да жарқы-
рай түседі екен.

Ұлы жүзден Өтеген Өтеғұлұлы мен 
Қазбек Тауасарұлы Еуропадан білімді 
болып, діни терең Бұқара мен Бағдаттан 
зиялы болып елге оралғанда, қалмақтар 
Жетісуға басқыншылықпен кіріп шап-
қыншылық жасаған. Енді сәулет, білім 
тарату емес, олар бес қаруды асынған. 
Тарихи деректерде олардың қалмақ 
атаулы ғұндар жаппай Батысқа көшкен-
де, олар қалып қойған. Содан қалмақ 
аталған. Ойрат деп те аталған. Жоңғар 
аты тағы бар. Шыңғысхан әскерінде 
қазақ тайпалары оң қол, ал қалмақтар 
сол қолы болған. Сол кездегі тілмен «сол 
қанат жоңғар» делінген. Кейін Жоңға-
рия сөзі пайда боған. Олар қазақтың 
ұлан-байтақ жайылымдарын иеленіп 
алғысы келеді. Қалмақтармен бірінші 
шайқас 1635 жылы болды. Олар бірік-

кен қазақ хандығына соқтықты. Алай-
да, шалғайдағы қазақ тайпалары әлі бір 
жағадан бас, бір жеңнен қол шығармай 
тыста қалып отырды. Екінші соғыс 1643 
жылы болды. Үзілді-кесілді соғыстар 120 
жылға созылды. Арада отыз жылдай ты-
ныш өткен кездер де болды. 1723 жылы 
жоңғарлар тұтқиылдан шабуыл жаса-
ды. Олардың қалың қолы Қазақстанның 
оңтүстік аудандарына басып кіріп, Қа-
ратаудан асып, Талас өзенінің алабына 
дейін жетті. Бейбіт елді шауып, жан-
шып, қырғындап, үй-мүлкін тонап, 
малын айдап кетті. Осыдан ақ табан 
шұбырынды басталды. Қазақ халқы өз 
өмірінде аса ауыр апат, зор зобалаңға 
тап болды, тоз-тоз болып жасып жан-
жаққа көшіп, ыдырай бастады. Ата қо-
ныс, құтты мекеннен айырылды. Көңіл 
күйді бейнелейтін өмірге «Елім-ай» 

сынды мұңды ән келді. Бұл 
зардап 25 жылға созылды. 
Барар жері, басар тауы бол-
май қазақтар қатты күй-
зеліске ұшырады. Ел-жұр-
тына деген адалдығымен, 
қарапайым халық ішінен 
шығып, ерліктерімен та-
нылған қазақ батырлары 
болды. Қабанбай батыр, 
Бөгенбай батыр, Жәнібек 
батыр, Сабалақ батыр, 
көптеген басқа батырлар 
еді. Олар халықтың жаны 
еді, ал халық еліміздің тәні 
еді. Олар болмағанда қазіргі 
біздер тірі жүрмейтін едік. 
Олар бастарын бәйгеге ті-
гіп, қиын-қыстау күндер 

туғанда ел қорғанышы болды. Қазақ 
халқы қорлыққа шыдамады. Пәлен ға-
сыр бойы бостандық пен тәуелсіздік-
ті аңсаған қазақ халқының  бағына 
Абылайдай батыр қолбасшы келді. 
Жоңғарлар жеңіліске ұшырай баста-
ды. Ұзаққа созылған соғыста Жанай 
батыр, Қарасай батыр, Ағынбай батыр, 
Алатау батырлар орасан ерлік көрсетті.  
Осы кезде Тобыл өзені бойында қазір-
гі Лисаков қаласының тұсында болған 
соғысты әйгілі Есімхан өзі басқарды. 
Тобыл бойындағы қалмақтар қашып 
Еділ мен Жайыққа ығысады. Есімхан 
жоңғарларды Алтай мен Тұрпаннан әрі 
асырып тастайды. Қазақ хандығы та-
рихында Есімханның ерлігі, даналығы 
өте мол. Керемет кейіпкер. Қалмақтар 
Абылайхан тұсында көп қырылып, Еділ-
дің Хазарға құяр тұсына келіп тығылды. 
Орыс патшасына бодан болды. Қазақ 
елін біріктіруде Қазыбек, Төле, Әйтеке 
билердің еңбектері өте зор. Қалмақтан 
қазақ жері әбден тынышталды.

Өткен жазда Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың қазақтың дің-
гегі Ұлытауда сұхбат беруі ұлылықтың 
белгісі. Қазақ қай жерде жүрсе де Ұлы-
тау естерінде болған. Сырттағы қан-
дастарымыз Ұлытау десе елең етеді. 
Баламыз Серік Қытайда болған іс-сапа-
рында осы тау туралы ондағы ағайын-
дардың көп білетіндіктерін айтып келген 
еді.

Қазақстан бірнеше мыңжылдықта 
алғаш рет бабалар аңсаған тәуелсіздік-
ке қол жеткізіп, тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтан Назарбаевтың арқасында 
өзінің мемлекеттігін құрды. Көреген-
ді саясаткер Елбасы Абылай ханның 
«халқымды егін егуге үйретсем, қала-
лар салып отырықшы етсем, білім бер-
сем» деп жете алмай кеткен армандарын 
небәрі жиырма жылдан астам уақыт-
тың ішінде-ақ іске асырды. Ал, егемен-
ді еліміздің бүгінгі жеткен жетістігі өз 
алдына бір әңгіме. Сондықтан, алдағы 
уақыттар да еліміз аман, жұртымыз 
тыныш болғай. Егемендігіміз тұғырлы, 
елдігіміз мәңгі ғұмырлы болсын.

Жамантай УАҚБАЕВ.
Әулиекөл ауданы.

“Біз ұлттық тарихи сана-сезімді қалыптастыру 
жұмысын жалғастыруымыз керек. Мен сенемін, 
біздің бай тарихымыз, ата-бабалардың есте қалар 
істері, бізге келешекте қай қиындық болса да жеңе 
білуге үлкен қолдау болары сөзсіз”.

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ.
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Ыќылым заманында,"бμшкеде" μмір
с‰рген ежелгі грек ойшылы Диоген  "жа-
рыќтыќ", к‰ндіз ќолына фонарын ±стап,
Афина кμшелері мен тењіз жаѓалауларын-
да ж‰рген адамдардыњ бетіне, оныњ
кμмескі сєулесін  т‰сіріп, ‰њіле ќараѓанда,
ќалыњ ж±рт оѓан "Диоген-ау, сен не іздеп
ж‰рсіњ?" деген келемеж с±раќтарына
"Мен, АДАМ іздеп ж‰рмін!" деп жауап бе-
реді екен... Сол Диоген мен ќазаќ халќы-
ныњ арасында ќанша байланысы бар
екенін білмеймін, біраќ ќазекем, єлдекімді
ретсіз жоѓалтќанда немесе біреудіњ ісінен
т‰њілгенде "Оны енді к‰ндіз шыраќпен ізде-
сењ де таппайсыњ!" деген т±жырым-ойы,
біздіњ де пєлсєпамыздыњ  "ќара жаяу"
емес екенін кμрсетпей ме! Ежелгі грек ой-
шылы мен біздіњ ќазаќ халќыныњ ой сап-
тастарыныњ тењгерілімділігіне тањ ќалып,
тєнті боласыњ!

Иє, Адам! Адам деген ардаќты атты, біз
ќалай ±ѓынып ж‰рміз, осы?  Бірнеше ѓасыр
б±рын ойшыл Ахмед Й‰гінеки:

Адам мен адамныњ парќы басќа:
Кісініњ тегі таза, ќылыѓы н±р,
Ќызыѓып сол ќылыќќа кμњілді б±р.
Адамнан адамдардыњ парќы басќа
¦ќсайды бір-біріне бμрігі ќ±р, –

дегені, бєрімізді де ойландырары хаќ.
¤зіњнен артыќ ќандай сыншы бар?
¤йткені, кім болса да μзініњ μткеніне кμз
ж‰гіртіп, "Осы μмірде адамгершілік не іс
істедім?" деп с±раќ ќойса, д±рыс жауабын
табары аныќ. Біраќ кім де болса, μзініњ
μмірде жіберген ќателігіне мойынсынбау,
таѓы бірде т‰зермін деген оймен, сан мыњ-
даѓан "кибераќпаратты" саќтай алатын
миымыздыњ бір ќарањѓы т‰кпіріне уаќыт-
ша болса да жасыратынымыз шындыќ. Ал
оѓан ќайта айналып келгенше, "Ќос атпен
ќусањ да ќайтып келмейтін" уаќыт
шіркінніњ μз мєресінен алшаќтап кеткенін
байќамай да ќаласыњ, к‰йбењ тіршілікпен
±мытып та кетесіњ. Ал б±л фєни д‰ниеде
бізге берілген уаќыттыњ тым келте екенін
де ескермейтін кездер бастан асып жыѓы-
лады, ертењ-арѓы к‰ні деп ж‰ргенде Хакім
Абай айтќандай "...ќолымды уаќытынан
кеш сермедімніњ" де келіп ќалѓанын, тоќ-
талар кездіњ болѓанын жања ѓана байќа-

ѓандаймыз. Т‰рік шайыры Хаями "Ќайран
балыќтар-ай, суда μмір с‰ре т±ра судыњ
не екенін білмей μтерсіњдер-ау!" дегенін-
дей, мына кењ д‰ниені армансыз шайќап,
оныњ парќына бойламай, бос μткізген
к‰ндерімізді ућілеп еске алып, жоѓарыда
айтылѓан балыќтар сияќты μзімізге беріл-
ген уаќытты кейде д±рыс пайдалана ал-
маѓанымызѓа μкінеміз. Не істерсіњ, енді
айтсањ да, айтпасањ да кеш...

Оѓан не себеп? Меніњ пайымдауымша,
біздіњ μзімшілдігіміз бен менмендігіміз
кінєлі сияќты. Американдыќ белгілі пси-
холог Дейл Карнеги "Ќ±лдан бастап пат-
шаѓа дейін μзініњ елеулі жєне ілкімді екенін
кμрсеткісі келіп т±рады!" деген т±жырымын
оќыѓан едім. Шынында да біз, μзіміздіњ ой-
лаѓанымызды басќа біреу айтып, не істеп
ќойса "Мен айтпап па едім, солай болѓан
жоќ па аќыры!" деп, "кμрегендігіміз" бен
"аќылдылыѓымызды" басќалардыњ алды-
на кμлденењ тартамыз. Шын ѓой, єрине,
шын! Б±л жерде кімніњ де болса єлеуметтік
статусы жайына ќалады: сен де, ол да,
барлыѓымыз да μзімізге тєн μзімшілдіктіњ
басымдылыѓы жоѓары т±рѓанын байќамай
да ќаламыз. Міне, осылай "кеудемсоќта-
нып" ж‰ргенімізде, бізге Аллаћтаѓала мен
ата-ана сыйлаѓан тіршіліктіњ мањыздылы-
ѓын ескермейтін уаќыттарымыз кμбірек.
Сырт ќараѓан адамѓа зиялы жєне мєде-
ниетті адам болып кμрінгіміз келгенімен,
μзімізге μзіміз кμњіліњ толмайтын да уаќыт-
тар да болады. Ал адам б±л μмірге тек ішіп-
жеу ‰шін ѓана келмегенін бєріміз де μте
жаќсы білеміз, біраќ оныњ ќадір-ќасиеті-
не терењ бойламай, б±рынѓы с‰рлеу-пен-
дешілікке бой ±рамыз ѓой. "¤мірдіњ μзі
театр" демекші, μмір-μзенніњ бізге шаќтал-
ѓан μлшеулі сахнасында μз рμлімізді ой-
нап ж‰ре береміз. Бірде жаќсылыќ, ал кей
кезде жаманшылыќ жасап: алдап, арбап,
μзімізге тиімді жаѓына ќарай ќисая бе-
ретінімізді айтсањшы! Ал μмірдіњ б±ралым
(спираль) сияќты б±ралањдап дамитынын
ескермейтініміз де аныќ жєне осыдан
кейін бір уаќытта т±йыќќа да тірелуіміздіњ
μзі зањдылыќ.

Осы тμњіректе бизнеспен айналысып,
шаруашылыќтарын дμњгелетіп ж‰рген бір

 ОЊАШАДАЃЫ ОЙЛАР...

азамат жаќында маѓан "Меніњ бір досым
бар, μзін д‰ниедегі ењ баќытты адамдар-
дыњ ќатарына жатќызады, μйткені барлыќ
жаѓдайды μзіне жасап алѓан, балалары
мен немерелері еш нєрседен тарыќпай
μмір с‰руде, ‰й-жайы керемет, не ішем, не
кием демейді. ¤зін μте баќыттымын деп
санайды!", сонда досымнан "Оу, сен осы
жиѓан-тергеніњді, μз отбасыња ѓана жаса-
ѓан жаѓдайыњды баќыт деп санайсыњ ба?
Мына хан-сарайыњныњ сыртында да μмір
бар емес пе, халыќќа неге ќызмет ет-
пейсіњ?" деп с±расам, маѓан ќайтарар уєжі
болмады деп єњгіме айтты.

Осы єњгімені естігеннен кейін, шынын-
да да Диогенніњ "Адам іздеп ж‰рмін!" деп,
к‰ндіз фонармен іздеу салѓаны д±рыс
екен-ау деген еріксіз ойѓа ќаласыњ. Єрине,
оларды оныњ табу-таппауы екіталай, біраќ
μмірде жаќсы адамдар μте кμп ќой, біраќ
єлгі азаматтардыњ Й‰гінеки айтќандай-аќ,
тек бастарына киген бμріктері ±ќсас бол-
ѓанымен, парыќтары бір-бірінен алшаќ
екені де рас емес пе!

Осыдан екі-‰ш жыл б±рын ќаламыздыњ
єкімі зиялыларды жинап жатыр екен деп
естідім, м‰мкін, олармен аќылдасатын ша-
руалары болѓаны-ау шамасы. Бір азамат
маѓан "Сізді шаќырѓан жоќ па еді?" деп
с±раќ ќойѓаны.  "Б±рынѓы єкімніњ т±сында
зиялылардыњ ќатарына жататынмын,
ќазір μзім де білмеймін, зиялымын ба, єлде
жоќ па!" дедім ќалжыњдап. Ќала басшы-
сы зиялыларды ќандай критериймен (та-
ным белгісімен) аныќтап, шаќырды екен
деген ойѓа да ќалдым. Жоѓары білімі не-
месе басшылардыњ алды-артын кесіп,
кμзге т‰сіп ж‰ргендердіњ барлыѓы зиялыѓа
жатќаны ма? Жалпы μмірде зиялылыќты
аныќтайтын формула бар ма екен, сірє?!
Меніњ ойымша, зиялы адам "бейшара"
Диогенніњ  майшаммен к‰ндіз  іздеп ж‰рген
"Адамы-ау!" шамасы деген тоќтамѓа да
келдім. ¤зініњ біліктілігі, парасаттылыѓы,
адам баласына деген жанашырлыѓы,
ізгілігі, жаќсылыќ іс жасауѓа бейімділігі,
отаншылдыќ ќасиеттерімен ерекшеле-
нетін жєне халќы ‰шін адал ќызмет жа-
сайтын адамды зиялы деп айтуѓа єбден
болады деген ойдамын. Иє, ондай азамат-

тар арамызда жетерлік, ал олар ‰шін
ешбір атаќ алудыњ да ќажеті жоќ сияќты...

Біраќ біз μмірдіњ зањына ќай уаќытта
да тєуелдіміз. "¤мірді т±рмыс билейді"
деген пєлсапа дєуір алмасса да, ќыр со-
њымыздан ќалмасы шындыќ.  Міне, осы
стандарт кімді де болса ойландырары хаќ,
яѓни сен тєуелдісіњ ортања, басшыѓа, та-
бысыња, киген киіміње, таѓы да басќа
μмірдегі кездесетін ќажеттіліктер кμбімізді
ж‰ремізден отырѓызып, к‰йбењ тіршілік
беліњді б‰ктірері де сμзсіз. Иє, осындайда
сеніњ азаматтыќ позицияњныњ сыналар
уаќыты да туды деп есептей бер! Сырты-
нан ќызыѓатын, соѓан ±ќсасам деп ‰міт
артќан жайсањ азаматтардыњ да "Періш-
те алтын кμрсе жолдан таядыныњ" кебін
кигенін кμрдік те, естіп те ж‰рміз. Демек,
олардыњ адамды адам ретінде тењгерім-
де ±стап т±ратын адами μзегі (стержень)
єлсіз єрі солќылдаќ деп айтар едім, міне
осыдан барып келењсіздіктерге бастар
теріс пиѓылдар туары аныќ жєне "Б‰гін
барсыњ, ертењ жоќсыњ!" принципі  μмірдегі
±раны іспеттес. Егер Диоген тірі болса,
олардыњ бетіне ќарамауы да м‰мкін-ау...

Сμз т‰йіні. ¤з μрем мен білімімніњ жет-
кенінше  оњашадаѓы ойларымды ортаѓа
салдым. Сіздердіњ пайымдауларыњызша
меніњ пікірлерім д±рыс та болмауы м‰мкін,
ол ‰шін сμге жамандамањыздар. Тек еске
саќтар бір жайт, біздер "бμшкеде" μмір
с‰рген Диоген емеспіз ѓой, ол да μз зама-
нында "Адам" іздегенін μткен тарихтан
білеміз, ал  б‰гінгі жаћандану дєуірінде дєл
ќасымызда ж‰рген  парасатты адамдар-
дыњ кμп екенін елемей кететін кездеріміз
баршылыќ. Ал мына дμњгеленген д‰ние,
жаќсы адамдардыњ арќасында ѓана саќ-
талып т±р десек артыќ айтќандыќ емес-
ау! Сондыќтан бєріміз де μзіміздіњ "АДАМ"
екенімізді ешќашан ±мытпайыќшы!

 Ќонысбай АЃУАНОВ.
 Арќалыќ ќаласы.
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"Ей, ќазаѓым, жан бауырым, туѓаным,
Сеніњ ќамыњ бала жастан ќуѓаным"

 Файзолла САТЫБАЛДЫ¦ЛЫ.

 ДІНІЊ – ДІЊГЕГІЊ

 Елдіњ бірлігіне, ынтымаѓына
не жетсін. Єсіресе, халыќтыњ
±йымшылдыѓы болса кез келген
мєселеніњ т‰йткілін табуѓа бола-
ды. Б±лай дейтін себебім, Ќоста-
най ауданына ќарасты Октябрь
ауылыныњ т±рѓындары аќылда-
са келіп, ауыл шетіндегі м±сыл-
ман ќорымын ќоршап, к‰тімге алу
‰шін жанына шаѓын ‰й т±рѓызып,
сауапты іс жасаѓан екен.  Ќаржы-
лыќ ауыртпалыќты да кμтере
білген ауыл т±рѓындары іс бітер-
де ас беріп, аруаќтарѓа ќ±ран ба-
ѓыштап, ретті жерінде ауыл мол-
дасына жања бір намазхана
ашылса деген ниеттерін де
білдіреді. Кμптіњ б±л ќалауын
орындау ‰шін С±лтанбек Бай-
драхманов жедел іске кірісу ке-
ректігін т‰сінеді. Біраќ б±л оњай

Намазхана ќалай пайда болды?
шаруа бола ќоймаѓан.
Ел ішінде иманды, жо-
март азаматтар жетерлік
деуші еді ѓой, міне, сон-
дай азаматтардыњ бірі
Арман Байзаќов ерікті
т‰рде μзініњ б±рынѓы  сау-
да орнынан бос бμлме
бμлуге келісімін бере
ќоймасы бар ма. Єй,
бєрекелді деп ж±рт та
бір с‰йсініп ќалды. Осы-
лайша дєл орталыќтыњ
жайлы жерінен намазха-
на пайда болады. Бірте-
бірте ауылдыќтар да
ќолдарынан келген кμмегін аямай
намазхананыњ жμндеу ж±мыста-
рына атсалысады. Оѓан μзіміз де
кує болдыќ. Ана бір б±рышын-
даѓы ќос люстраны кеше ѓана бір

азаматтар єкелсе, мына бір жер-
дегі шкаф та кєдеге жарап-аќ т±р.
Жоѓарыдаѓы жомарт кєсіпкер
кейін де кμмексіз ќалдырмапты.
Тіпті бір сμзінде ќыстыг‰ні де

жайлы отыру ‰шін жылу тартып
беру турасында айтып ќалѓанын
тілге тиек еткен аќсаќал к‰лімдей
ќарап, сол шаруаны орындап
берсе жаќсы-аќ болар еді деп
ќойды. Аудандыќ мешіттегілер
кілемге жєрдемдескен болса,
ќарапайым адамдардыњ да ќай-
ырымы мол екендігін айтты. Сон-
дай-аќ ењ басты мєселе ресми
тіркеуден μтіп те ‰лгерген.

Б±л жердіњ имамы С±лтанбек
аќсаќал б±рындары м±ѓалімдік
ќызмет атќарѓан, ќазір зейнет-
кер. 2010 жылдан бері ауыл мол-
дасы. Аудандыќ, кейіннен  об-
лыстыќ  "Атадан ќалѓан асыл сμз"
атты бата берушілер сайысын-
да μткен жарыстыњ бірінші орын
иегері. Ол кісі де осылайша ха-
лыќтыњ дінге деген бетб±рысын

арттыру ‰шін ж±мыс істеуді маќ-
сат т±тады.  Єрі б±л жерде ж±ма
к‰ндері жиылѓан жамаѓатпен на-
маз оќылады, жастарѓа уаѓыз ай-
тылады. Келушілердіњ ќарасы
да баршылыќ. М±нда олардыњ
діни сауатын ашуѓа к‰ш салады,
пітір садаќа жиналады, т±рмысы
тμмен отбасыныњ балаларына
намазхана атынан кμмек беріліп
т±рады. Кей отбасыларѓа
м‰мкіндігінше азыќ-т‰лікпен де
ќол ±шын созып ж‰рген намаз-
хана ±жымы шарапаты мол істер
єлі де жалѓасын таба бе-
ретіндігін жеткізді.

Жанболат КЕНЖЕЃ¦Л,
 ЌМУ-дыњ   студенті.

СУРЕТТЕ: С±лтанбек Бай-
драхманов.
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"¤нерлі μрге ж‰зеді"
ХАЛЫЌ ДАНАЛЫЃЫ.

 Таяуда Петропавл ќаласында ЌР Мєдениет жєне спорт
министрлігі мен Солт‰стік Ќазаќстан облысы єкімдігініњ
±йымдастыруымен  Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыѓына
арналѓан "Маѓжан кμктемі" ІІІ-ші республикалыќ μнер
фестивалі болып μтті. Фестиваль аясында  жазба аќын-
дардыњ м‰шєйрасы, кμркемсμз оќу жєне Маѓжан Ж±ма-
баев μлењдеріне жања єн жазѓан композиторлардыњ
байќауы μткізілді.

Міне, осы μнер бєйгесінде Тобыл-Торѓай μњіріне кењі-
нен танымал ќайраткер, Ќазаќстан Композиторлар ода-
ѓыныњ м‰шесі Ќалибек Деріпсалдин  бірінші орынды
жењіп алды. Оныњ М.Ж±мабаевтыњ μлењіне жазылѓан
"Ж±лдызды – ж‰зік, айды алќа ѓып берейін" атты жања
туындысын ќазылар алќасы жоѓары баѓалады.

– Жалпы, б±л фестиваль μте жоѓары дењгейде ±йым-
дастырылды. Мєселен, м‰шєйра мен композиторлар бай-
ќауына ќатысќан аќындар мен μнер шеберлерініњ арасын-
да бір олќысы жоќ,–дейді жењімпаз жерлесіміз Ќалибек
Деріпсалдин.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.
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Б±л екі ќаламгерді газетіміздіњ
оќырмандары тарихи т±лѓалар
μмірін жазумен, зерттеумен, оны
келешек ±рпаќќа насихаттаумен
айналысќанын жаќсы біледі. Ас-
ќарбек Бектемісов "Тектілерден
ќалѓан т±яќ ем...", "Ата жолѓа ора-
лу", "Ж‰рек жылуы" кітаптарын
жарыќќа шыѓарып, аузы дуалы,
сμзі уєлі єдебиет майталмандары-
нан жоѓары баѓасын алѓан-ды. Ол
ќазаќ єдебиеті мен тарихына,
ѓылымына кμптеген т±лѓаларды
туѓызѓан Торѓай μлкесініњ тума-
сы. Кезінде ќ±рылыс инженері
болып ќызмет істеп ж‰рген ша-

БЄРЕКЕЛДІ!

"Ќостанай тањынан""Ќостанай тањынан""Ќостанай тањынан""Ќостанай тањынан""Ќостанай тањынан"
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Ќазаќстан Жазушылар одаѓыныњ м‰шелігіне μтті

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ

ѓынан бастап-аќ, басылым бетте-
рінде маќалалары жиі-жиі жа-
рияланып т±рды.

Ал, келесі ќаламгеріміз – Ора-
залы Жаќсанов Оњт‰стік Ќазаќ-
стан облысыныњ Сарыаѓаш ауда-
ны Дербісек ауылында д‰ниеге
келіп, μзініњ алѓаш журналистік
ењбек жолын ѓасырѓа жуыќ тари-
хы бар "Ќостанай тањы" газетінен
бастаѓан. Жиырмадан артыќ
кітаптары жарыќ кμрген. Ол да
μнер, ѓылым саласында танылѓан

т±лѓалар тарихынан бірнеше
очерктер жазып, зерттеген жазу-
шы, Ќазаќстан Республикасыныњ
Мєдениет ќайраткері, "Ќазаќ-
станныњ Ќ±рметті журналисі".

Біз ќаламы ж‰йрік екі публи-
цисті ресми т‰рде жазушылыќ
мандатын алѓандыѓымен шын
ж‰ректен ќ±ттыќтап, шыѓарма-
шылыќ табыс тілейміз.

Суреттерді т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Жерлесіміз – жењімпаз!

Болашаќта  ќазаќтыњ жерін кμркейтетін, мєртебесін ‰стем ететін
б‰гінгі ±рпаќ. "Білікті бірді, білімді мыњды жыѓады" демекші, ќазіргі
заман – білімдініњ заманы. Білім арќылы адамныњ интеллектуалдыќ,
рухани к‰ші артып, т±лѓалыѓы ќалыптасады. Даму да, білім де ешкім-
ге ќолдан беріле салмайды. Кімде-кім оѓан ќол жеткізгісі келсе, ізде-
нуі, єрекет етуі, аќыл-парасатын, ќарым-ќабілетін ж±мсауы ќажет.

Єлемде μркениетті елдер бір-бірімен мєдениеті, экономикасы
жєне білімі арќылы бєсекелестікке т‰се алады. Бєсекеге ќабілетті
оќушы тєрбиелеу б‰гінгі к‰нніњ μзекті мєселелерініњ бірі болып отыр.
Ауданымыздаѓы ќара шањыраќ Шоќан мектебінде оќып білім алып
ж‰рген, биылѓы оќу жылыныњ ќанат ќаѓып ±шар т‰легі Бектемісова
Бану есімді оќушымыз болашаѓынан ‰міт к‰ттіретін, мектепте алѓан
білімін ќажетіне жаратып, дєлелдей білген оќушы. Олай деп отыр-
ѓаным, мамыр айында Мєскеу ќаласында Тєуелсіз Мемлекеттер
Достастыѓы елдерініњ оќушыларыныњ ќатысуымен μткен ІХ халыќ-
аралыќ "Математика жєне жобалау" сайысында "Математика жєне
политілдік" таќырыбымен бірнеше тілде μз ж±мысын ќорѓап, ж‰лделі
екінші орынѓа ие болды. Б±л Шоќан Уєлиханов атындаѓы Єулиекμл
орта мектебініњ ±жымы ‰шін ‰лкен ќуаныш, зор маќтаныш. Бану
б±л ж±мыспен айналыса бастаѓанда математика пєнініњ м±ѓалімі
Исхакова Хадиша Айтанќызы оќушыѓа д±рыс баѓдар берсе, кейін-
нен физика жєне математика пєн м±ѓалімі єрі директордыњ оќу-
тєрбие жμніндегі орынбасары Кєдірментаева Сєуле Ќойшанќызы
мен бастауыш сынып м±ѓалімі Ерекешева ¦лмекен Тілемісќызы
ж±мыстыњ нєтижелі болу жолында жаќсы ж±мыс атќарды.

Мектеп басшысы ретінде осындай халыќаралыќ жарыстан
ж‰лделі орын алып, мектептіњ абыройын асырѓан Бану  шєкіртімізге,
оќушыныњ ойын шыњдаѓан ±стаздарѓа алѓысымды білдіріп,  ±шан-
тењіз ењбектеріњізге толаѓай табыс тілегім келеді.

Ѓ.ЕРІШЕВ,
Шоќан Уєлиханов атындаѓы

Єулиекμл орта мектебініњ  директоры.
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Ертењгі болашаќ –
б‰гінгі жас ±рпаќ

Жанкелдин ауданындаѓы  Ш.Уєлиханов атындаѓы Торѓай орта
мектебінде "Ертењгі болашаќ – б‰гінгі жас ±рпаќ" атты ‰здіктер мен
озат оќушылардыњ арасында мектепшілік  І слеті μтті.

Б±л слетте мектептіњ озат та ‰лгілі, ‰здік оќушылары марапаттал-
ды. Слеттіњ маќсаты – мектептіњ ‰здік оќушыларын μсіп келе жатќан
±рпаќќа  ‰лгі ету, осындай озат оќушыларды тєрбиелеген ата-ана-
ларѓа алѓыс айту. Аталѓан мектептіњ оќушылары аудандыќ, облыс-
тыќ, республикалыќ, халыќаралыќ білім олимпиадаларында, μнер
сайыстары жєне спорттыќ жарыстардан ж‰лделі орындардыњ
иегерлері. Оќушылардыњ жетістіктері мектеп абыройын асќаќтатып,
мєртебесін кμтереді. Білім ордасыныњ ‰здік оќушылары да ±стазда-
рыныњ маќтанышына айналып отыр. Осы слетке аудандыќ білім
бμлімініњ мењгерушісі Ж±парк‰л Батырханќызы, "Н±р Отан" партия-
сы аудандыќ филиалыныњ тμраѓасыныњ бірінші орынбасары
Рауыл Ќамбар±лы, "Оспан ќожа" мешітініњ бас имамы Аян Сєбит-
бек±лы жєне мектеп ±жымы ќатысты. Слет барысында концерттік
баѓдарламалар кμрсетілді жєне мектептіњ ‰здік 5-11-сынып оќушы-
лары марапатталды. Ал, мектептіњ "‡здіктер алауы" белгісін бастау-
ыш сынып оќушыларына табыстады.

"Б±л бастама μте жаќсы. ‡здік жєне озат оќушыларѓа ерекше
ќ±рмет кμрсету – б±л ‰лкен бастама. Мектептіњ абыройын асќаќта-
тып, ауданымыздыњ атын шыѓарып ж‰рген б±л оќушылар маќтауѓа
да, мадаќтауѓа да т±рарлыќ. Алдаѓы μмірлеріњізге сєттілік пен жетістік
тілеймін. Келе жатќан ¦БТ-дан  ‰здік μтіп, ќалаѓан мамандыќ иесі
болуларыња тілектеспін", – дейді Рауыл Ахметжанов.

Слет ќонаќтары осы кешті ±йымдастырып отырѓан мектебіміздіњ
тєрбие ісі жμніндегі мењгерушілері Тамаша Ќабажаева мен Ж±ма-
бике Сейтхановаѓа жєне де ќазаќ тілі мен ќазаќ єдебиетініњ м±ѓалімі
Райхан Мєлікзадаќызына, Арай Айбекќызына алѓыстарын білдірді.
Б±л слет бірінші рет μткізіліп отырылса да, алдаѓы уаќытта бастама
μз жалѓасын табады деген сенімдемін.

Аякμз ЌОЖАБЕКОВА,
Ш.Уєлиханов атындаѓы орта мектебініњ 9-сынып оќушысы,

"Ќостанай тањы" газетініњ жас тілшісі.
Жанкелдин ауданы.

Ж±лдызды ж‰зік,
Айды алќа ѓып берейін

Єні Ќалибек Деріпсалдиндікі  Сμзі Маѓжан Ж±мабаевтікі

Сμзіњ – сиќыр, есті т±ман басќандай,
Ессіз ж‰рек дария болып тасќандай.
К‰лкіњ, К‰нім, к‰ндей к‰міс табаќќа
Мінсіз с±лу меруертті шашќандай.

Ќайырмасы:
Келші, кμзім, к‰н бетіњді кμрейін,
С‰йші, сєулем, т±ншыѓып мен μлейін.
Жет, ж±лдызым, жылжып ќана жібектей,
Ж±лдызды  ж‰зік, Айды алќа ѓып берейін.

Шашыњ – толќын, ж‰регімніњ жарына
Соѓылды да, батты улы зарына.
Айнам, саѓан арнап жырлар жазамын,
Ќаламымды малып ж‰рек ќанына.

Ќайырмасы:
Еркетайым, келсењ егер ќасыма,
Сєулелерден шоќ ќадар ем басыња.
Кμз жасымнан меруерт тізіп берер ем,
Келші, к‰лмей кμзден аќќан жасыма.

Ќайырмасы:
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта.
11.05 Концерт. 12.00 Мен кμрген
Елбасы: ќиырдан ќайтќандар. 12.30
Жањалыќтар. 12.50 Дауа. 13.25
Єлем таныѓан Астана. 13.40 М.ф.
15.00 Аялаѓан Астана-2015. 17.30
Жањалыќтар. 18.00 Астана-арќау.
19.15 Елбасыныњ ерекше ќолтањба-
сы. 19.40 Айтуѓа оњай... 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.05 ¦лттыќ шоу: Роза
шаќырады. 22.25 К.ф. "Елбасы жолы:
Теміртау". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Концерт. 8.30 К.ф. "Бєйте-
рек". 10.00 Жеті к‰н. 11.00 Х.ф. "Вес-
на на Заречной улице". 12.30 Д.ф.
"Созидательная сила Лидера". 13.00
Жањалыќтар. 13.15 Мюзикл "Арман
жолы". 14.15 К.ф. "Балалыќ шаѓым-

3 шілде 2015 жыл

 шілденіњ
6-нан 12-не дейінАпталыќ телебаѓдарлама

7 АРНА

ныњ аспаны". 16.30 Єсем єуен.
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Д.ф. "Жить
созидая". 17.45 Денис Тен и друзья.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Д.ф. "Ре-
форматор". 21.00 Новости. 21.30
Х.ф. "Путь Лидера. Разрывая зам-
кнутый круг". 23.00 Лазерное шоу.
23.30 Т.х. "Астана - махаббатым
меніњ".

8.00 Арќа-аќпарат. 8.30 Д.ф. "ЌР
Т±њѓыш Президентініњ м±ражайы".
9.00 Арќа-аќпарат. 9.30 Волшебный
фонарь. 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,
16.20, 18.25, 18.50, 21.10 Телемар-
кет. 10.00 Єуендер єлемі. 10.35 "Ма-
руся". 11.30 Первая студия. 12.00
М.с. 12.30 Вызов. 12.50 Д.ф. "Пре-
зидент арманы". 13.30 М.ф. 14.00
Концерт. 16.25 Д.с. "Абулхаир Му-
хаммед Гази Бахадур Хан". 17.00
К.ф. "Бєйтерек". 18.30 Ќазаќстан
2050. 18.55 Єн мен жылдар. 21.15
Октава. 21.35 К.ф. "Елбасы жолы".

кμктемі". 16.35 Школа кочевников.
17.25 Картина маслом. 18.00 Лови
момент. 18.30 Д. Тањатаровтыњ кон-
церті. 20.20 Легенды и мифы Опер-
ного. 20.50 Опера "Ер Таргын". 22.50
К.ф. "Кμшпенділер".

7.05 Ж±лдыздар шеруі. 7.50 Ал-
тын таспа. 8.40 К‰лкі базар. 9.00
Большая разница. 10.00 Фэнтези
"Джек и бобовый стебель". 11.40 М.с.
17.00 Екі езу. 17.20 М.х. 20.30 Фэн-
тези "Перси Джексон и море чудо-
вищ". 22.30 Комикadze. 22.50 К‰лкі
базар. 23.30 Екі езу. 0.00 Х.ф. "Со-
блазнитель".

8.00 М.ф. 8.30 Д.ф. "Єке". 9.00
Концерт. 11.30 Моя история. Е. Ша-
кеев. 12.00 Концерт. 15.00 Орел и
решка. 16.00 Х.ф. "Келинка Саби-
на". 18.00 Д.ф. "Єке". 18.30 Концерт.
19.30 К.ф. "Бозбала мен бойжеткен".
21.00 Хочу к Меладзе. Лучшее. 0.00
Фактор страха.

7 шілде,7 шілде,7 шілде,7 шілде,7 шілде,
сейсенбісейсенбісейсенбісейсенбісейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Жедел
жєрдем". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
"Болашаќ". 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Спорт. 13.10 Алањ. 13.55 "Ел бірлігін
жырлаѓан, С‰йінбай періњ мен болам".
14.25 М.х. 15.00 Єйел баќыты. 16.10
"Келін". 17.00 Елбасыныњ ерекше ќол-
тањбасы. 17.30 Жањалыќтар. 17.50
¤зекжарды. 18.10 "‡й болу ќиын...".
19.15 Жењіл μнеркєсіп: шаѓын биз-
нестіњ бастауы. 19.35 "Болашаќ".
20.30 Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа
оњай... 21.50 "Ќазына". 22.45 "Келін".
23.40 Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев.
0.10 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Єсем єуен.
8.30 Аймаќтар аламаны. 9.30 М.с.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 Лазерное
шоу. 11.00 Новости. 11.10 Д.ф. "Єр
‰йдіњ сыры басќа". 11.45 Магия кух-
ни. 12.25 М.с. 13.00 Жањалыќтар.
13.15 "Семейные мелодрамы". 14.00
"Женский доктор". 15.00 Новости.
15.15 Б±йымтай. 16.00 ¤мір сабаќ-
тары. 16.30 "Тракторшыныњ махаб-
баты". 17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќа-
рас. 17.45 Экономкласс. 18.00 Ново-
сти. 18.15 "С±лтан С‰лейман". 19.00
ТВ Бинго. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Бюро расследований. 21.00 Новости.
21.30 "Гречанка". 22.20 "След". 23.10
Арнайы хабар. 23.40 Б±йымтай.

8.00 Концерт. 9.30 Ж±лдыз-ай.

7.00 Єн шашу. 8.10 Репортер
представляет. 8.30 Памятник вели-
ких перемен. 9.00 Т.х. "Жетім μссе".
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Жетім
μссе". 10.30 "Фериха". 11.40 "Ќыз
ѓ±мыры". 12.20 Т.х. "Мадхубала".
13.00 Жањалыќтар. 13.10 "20:30".
14.00 Новости. 14.10 Строка жизни.
14.30 Тамаша. 16.50 Ел аузында.
17.10 К‰лдірген. 17.30 "Фериха".
18.40 "Ќыз ѓ±мыры". 19.20 "Мадху-
бала". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 Д.ф. "Ќызыл жолба-
рыс". 21.20 Т.с. "Порох и дробь".
22.20 "Фериха". 23.20 Открытая сту-
дия. 0.10 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.10 Кеше
ѓана. 10.10 "Біржан сал". 12.30
Ѓасырлар пернесі. 13.00 ¤мір. Те-
атр. Кино. 13.30 Концерт. 15.10 Ас-
танаѓа саяхат. 15.30 К.ф. "Теміртау

10.00 Д.ф. "Болашаќтыњ ќаласы -
Астана". 10.35 "Маруся". 11.25,
12.25, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 11.30 Ќазаќ-
стан Халќы Ассамблеясына 20 жыл.
12.00 М.с. 12.30 Высота воли. 13.00
Жањалыќтар. 14.00 "‡й болу ќиын".
15.10 "Чудеса природы". 15.40
"Єпке". 17.00 Кењ ауќымда. 17.30
М.ф. 18.10 Даму діњгектері. 18.25
Новости. 18.55 "Сμнбес сєуле". 19.30
Бірінші студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Дамафон. 21.00 Новости.
21.35 "Маруся". 22.35 "Парыз". 0.00
Д.с. "Тайны древних империй". 1.00
Жањалыќтар.

6 шілде6 шілде6 шілде6 шілде6 шілде,,,,,
 д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі д‰йсенбі

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК7.50 "20:30". 8.20 Жањалыќтар.
8.50 К‰лдірген. 9.20 Такси. 9.50 Д.ф.
"Ќызыл жолбарыс". 10.10 М.ф. 10.30
"Фериха". 11.40 "Ќыз ѓ±мыры". 12.20
"Мадхубала". 13.10 Открытая сту-
дия. 14.10 "Порох и дробь". 15.15
"Жетім μссе". 16.35 Каznet. 16.55 До-
машние войны. 17.30 "Фериха".
18.40 "Ќыз ѓ±мыры". 19.20 "Мадху-
бала". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 20.50 "Порох и дробь". 22.00
"Фериха". 23.00 Сырласу. 23.50 Жа-
њалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.10 Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасыр-
лар пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 13.00 ¤нертапќ-
ыш. 14.15 XXI ѓасыр кμшбасшысы.
15.00 "Шыњѓыс хан". 16.05 TED: Идеи,
достойные распространения. 17.00
Фильмы-сказки. 18.05 Астана-Арќау.
19.30 Эйнштейн ізімен. 21.10 Пер-
вые. 22.00 Река звука. 0.00 "Шыњ-
ѓыс хан".

7.05 Ж±лдыздар шеруі. 7.50 Ал-
тын таспа. 8.40 К‰лкі базар. 9.00
М.ф. 12.45 Фэнтези "Перси Джексон
и море чудовищ". 14.45 М.с. 15.30
Сєлем ВОХ. 16.30 "Еріксіз неке".
18.00 С±лу бол! 19.00 "Зайцев +".
19.30 Камеди Вумен. 20.30 Камеди
Клаб. 21.00 "Универ". 21.30 "Интер-
ны". 22.50 К‰лкі базар. 23.30 Екі езу.
0.00 Х.ф. "Просто Райт".

7.30 Сайќымазаќтар. Жасырын
камера. 8.20 Ќыздар арасында. 9.00
М.ф. 9.10 Фабрика звезд. 10.00 О
самом главном. 11.00 Смеяться раз-
решается. 12.00 К.ф. "Бозбала мен
бойжеткен". 13.30 "Жас Дидар" -
"Кеттім". 14.00 Сайќымазаќтар. Жа-
сырын камера. 15.00 "Гадалка". 16.00
Мои прекрасные. 17.00 Человек-не-
видимка. 18.00 "Арам аќша. Адал
махаббат". 19.00 "20 минут". 19.50
"Нєпсі мен намыс". 21.00 "Цена жиз-
ни". 23.00 "Секретные материалы".
0.00 Фактор страха.

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 Т.с. "Счастливы вмес-
те". 11.00 Т.с. "Неслучайная встре-
ча". 12.00 Мультсериалы. 14.00 "Мен
саѓан ѓашыќпын". 15.00 Т.с. "Єке-
тай". 16.00 Ералаш. 17.00 Т.с. "Ан-
желика". 18.00 Т.с. "Дворняжка
Ляля". 19.00 Т.с. "Дело Батагами".
20.00 Информбюро. 21.00 "С‰йген
с±лу". 23.00 "Мен саѓан ѓашыќпын".
00.00 Алдараспан, Шаншар, Ныса-
на к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Жена путе-
шественника во времени". 3.00 К.ф.
"Холостяк".

7.00 О. Волкова. Не хочу быть
звездой. 8.00 М.с. 9.00 Создавая
прекрасное. 9.30 М.с. 10.00 Астана
2015. 10.30 М.ф. 11.00 Концерт.
13.00 Т.с. "Жаркий лед". 14.00 Дело
№. 14.10 Солнечная кухня. 14.40 Не-
изведанный Казахстан. 15.00 Т.с.
"Госпожа горничная". 16.00 Жања-
лыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 Концерт. 19.00 Жања-
лыќтар. 19.30 Ќоѓам жєне єйел. 20.00
РТН. 20.30 Дело №. 21.00 "Жаркий
лед". 22.00 РТН. 22.30 Группа здо-
ровья. 23.00 Концерт. 0.10 Панора-
ма дня.

7.00 Доброе утро. 10.55 Т.с. "По-
вороты судьбы". 11.55 Т.с. "Карпов".
12.55 "С‰йген жар". 15.30 Жањалыќ-
тар. 15.40 Судебные истории. 16.40
Давай поженимся. 17.45 Пусть го-
ворят. 18.50 Т.с. "Раскаяние". 20.00
Новости. 20.40 "С‰йген жар". 21.40
Жањалыќтар. 22.20 "Джодха жєне
Акбар". 23.20 П@утina. 23.50 "Чу-
жой среди своих".

6.45 КТК ќоржынынан. 7.30 "Са-
рай ханымдары". 8.20 Жањалыќтар.
8.45 "Карадайы". 10.00 Верное сред-
ство. 11.00 Т.с. "Ой, ма-моч-ки!".
12.00 Новости. 12.30 "Хмуров". 14.30
Семейные драмы. 15.30 "Махаббат
м±њы". 16.30 "Сарай ханымдары".
17.30 "Махаббатта шек бар ма?".
18.30 "Таѓдырмен тартыс". 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.00 Новости. 21.30 "По
горячим следам". 23.20 "Хмуров".

6.00 "Ризамын". 7.00 Т.х. "С‰йген
с±лу". 9.00 Х.ф."Приключение Плуто
Нэша". 11.00 Lemon-show. 12.00 Ал-
дараспан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
13.00 М.ф. "Шрэк 3". 15.00 М.ф. "Шрэк
навсегда". 17.00 Фильм-концерт.
21.00 "С‰йген с±лу". 23.00 "Мен са-
ѓан ѓашыќпын". 00.00 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.
"Беглец". 3.00 К.ф. "Флаги наших от-
цов".

7.00 Н. Караченцов. Нет жизни
до и после. 8.00 М.с. 10.00 В поис-
ках истины. 11.00 Пай-пай, ќыздар-
ай. 13.00 Астана - город нового мира.
13.30 Тайны нашего кино. 14.00 О.
Волкова. Не хочу быть звездой. 15.00
Ф. Мкртчян. Трагедия смешного че-
ловека. 16.00 М.ф. 17.00 "Ќоњыр" шы-
ѓармашылыќ кеші. 19.00 Астана 2015.
19.30 Ќауіпсіз жол. 20.00 Винтаж.
20.50 Торговый дом. 21.10 В ладу с
природой. 21.30 Астана - город но-

вого мира. 22.00 Создавая прекрас-
ное. 22.30 Baby Гид. 23.00 Концерт.
0.00 Панорама дня.

6.45 К.ф. "Мимино". 8.15 Тањѓы
пошта. 8.50 Жањалыќтар. 9.00 Ново-
сти. 9.10 "Нурсултан. Большая игра
Президента". 10.10 Т.с. "Весна на
Заречной улице". 12.00 Т.х. "С‰йген
жар". 12.50 Т.х. "Джодха жєне Ак-
бар". 13.45 П@утina. 14.10 Ашыѓын
айтќанда. 15.05 М.ф. "Пираты! Бан-
да неудачников". 16.50 Т.ф. "Боцман
Чайка". 21.00 "С‰йген жар". 23.40 Т.с.
"Чужой среди своих". 1.40 П@утina.
2.00 Ашыѓын айтќанда. 2.40 К.ф. "Ми-
мино".

7.20 КТК ќоржынынан. 8.10 ¤нерлі
отбасы. 9.30 Д.ф. "Тонкая красная
линия". 10.20 Х.ф. "Спортлото-82".
12.10 Х.ф. "Москва слезам не верит".
15.00 М. Ж‰нісова пен Ќ. Н±ртас. 17.45
Е. Айдар концерті. 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.30 Х.ф. "По горя-
чим следам". 23.20 Т.с. "Хмуров".

8 шілде,8 шілде,8 шілде,8 шілде,8 шілде, сєрсенбі сєрсенбі сєрсенбі сєрсенбі сєрсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Жедел
жєрдем". 10.50 Айтуѓа оњай. 11.35
"Болашаќ". 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Мен астаналыќпын. 13.10 Поэзия
єлемі. 13.40 Ѓасырлар ‰ні. 14.30 М.ф.
15.00 Єйел баќыты. 16.10 "Келін".
17.00 Д.ф. "¦лт маќтанышы". 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
"Бапкер". 19.00 Єлем таныѓан Аста-
на. 19.10 Журналистік зерттеу. 19.35
"Болашаќ". 20.30 Жањалыќтар. 21.05
Айтуѓа оњай... 21.50 "Жедел
жєрдем". 22.45 "Келін". 23.40 Т‰нгі
студияда Н. Ќоянбаев. 0.10 Жања-
лыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.30 Аймаќтар
аламаны. 10.00 Жањалыќтар. 10.10
"Гречанка". 11.00 Новости. 11.10
Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры басќа". 11.45
Магия кухни. 12.25 М.с. 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
"Семейные мелодрамы". 14.00 "Жен-
ский доктор" 15.00 Новости. 15.15
Б±йымтай. 16.00 ¤мір сабаќтары.
16.30 "Тракторшыныњ махаббаты".
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Жедел
жєрдем". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
"Болашаќ". 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Агробизнес. 13.10 Журналистік зерт-
теу. 14.00 Жан жылуы. 14.25 М.х.
15.00 Єйел баќыты. 16.10 "Келін".
17.00 "Шетелдегі ќазаќ балалары".
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 "Бапкер". 18.55 Єлем та-
ныѓан Ќазаќстан. 19.10 Индустрия-
ландыру: ±лттыќ μндіріс. 19.35 "Бо-
лашаќ". 20.30 Жањалыќтар. 21.05
Айтуѓа оњай... 21.50 "Жедел жєрдем".
22.45 "Келін". 23.40 Т‰нгі студияда

Н. Ќоянбаев. 0.10 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.30 Аймаќтар ала-
маны. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Гре-
чанка". 11.00 Новости. 11.10 Д.ф.
"Єр ‰йдіњ сыры басќа". 11.45 Магия
кухни. 12.25 М.с. 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Се-
мейные мелодрамы". 14.00 "Женс-
кий доктор". 15.00 Новости. 15.15
Б±йымтай. 16.00 ¤мір сабаќтары.
16.30 "Тракторшыныњ махаббаты".
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас.
17.45 Бизнес сыры. 18.00 Новости.
18.15 "С±лтан С‰лейман". 19.10
Жекпе-жек. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Д.ф. 21.00 Новости. 21.30 "Гречан-

ка". 22.20 "След". 23.10 Біздіњ ‰й.
0.00 Б±йымтай.

8.00 Жањалыќтар. 8.30 Дамафон.
9.00 Новости. 9.30 Ж±лдыз-ай. 10.00
Єуендер єлемі. 11.25, 12.25, 13.55,
15.10, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Те-
лемаркет. 11.30 Первая студия.
12.00 М.с. 12.30 Арќа єуендері. 13.00
Жањалыќтар. 14.00 "‡й болу ќиын".
15.15 "Чудеса природы". 15.40
"Єпке". 17.00 "Кењ ауќымда". 17.30
М.с. 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Тре-
тий тайм. 18.25 Новости. 18.55
"Сμнбес сєуле". 19.30 Бірінші сту-
дия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Ќазаќ

хадыѓына - 550 жыл. 21.00 Новости.
21.30 "Маруся". 22.35 "Парыз". 0.00
Тайны древних империй. 1.00 Жања-
лыќтар.

7.35 "20:30". 7.55 Жањалыќтар.
8.15 Єзілстан. 8.30 Такси. 9.00
"Жетім μссе". 10.30 "Фериха". 11.40
"Ќыз ѓ±мыры". 12.20 "Мадхубала".
13.10 Біз біргеміз. 13.35 М.ф. 14.10
"Порох и дробь". 15.15 "Жетім
μссе". 16.35 Kaznet. 16.55 Домаш-
ние войны. 17.30 "Фериха". 18.40
"Ќыз ѓ±мыры". 19.20 "Мадхубала".
20.30 "20:30". 20.50 "Порох и
дробь". 22.00 "Фериха". 23.25 Жа-
њалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.10 Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасыр-
лар пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 13.00 Онлайн
Астана. 14.30 Єдебиет єлемі. 15.00
"Шыњѓыс хан". 16.05 TED: Идеи, дос-
тойные распространения. 17.00
Фильмы-сказки. 18.05 Б‰гінгі ѓылым.
19.05 TED: Таратуѓа т±рарлыќ идея-
лар. 19.30 Кітапхана. 21.20 Лови мо-
мент. 22.00 Онлайн Астана. 22.50
Опера "Кармен". 0.00 "Шыњѓыс хан".

7.05 Ж±лдыздар шеруі. 7.50 Ал-

тын таспа. 8.40 К‰лкі базар. 9.00 КВН
на бис. 9.30 "Универ". 10.05 "Интер-
ны". 11.10 Камеди Вумен. 12.10 М.с.
15.30 Сєлем ВОХ. 16.30 "Еріксіз
неке". 18.00 С±лу бол! 19.00 "Зайцев
+". 19.30 Камеди Вумен. 20.30 Каме-
ди Клаб. 21.00 "Универ". 21.30 "Ин-
терны". 22.50 К‰лкі базар. 23.30 Екі
езу. 0.00 Х.ф. "Поцелуй смерти".

7.30 Сайќымазаќтар. Жасырын
камера. 8.20 Ќыздар арасында. 9.00
М.ф. 9.10 Фабрика звезд.10.00 О
самом главном. 11.00 Смеяться раз-
решается. 12.00 Жанкештілер жары-
сы. 13.00 Ќорќыныш факторы. 14.00
Сайќымазаќтар. Жасырын камера.
15.00 "Гадалка". 16.00 Мои прекрас-

17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас.
17.50 Незабытые истории. 18.00
Новости. 18.15 "С±лтан С‰лейман".
19.10 Біздіњ ‰й. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 100 бизнес тарихы. 21.00 Но-
вости. 21.30 "Гречанка". 22.20 "След".
23.10 Біздіњ ‰й. 0.00 Б±йымтай.

8.00 Жањалыќтар. 8.30 Ќазына.
9.00 Новости. 9.30 Волшебный фо-
нарь. 10.00 Єуендер єлемі. 10.35
"Маруся". 11.25, 12.25, 13.55, 15.05,
17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Телемар-
кет. 11.30 Первая студия. 12.00 М.с.
12.30 Ажар. 13.00 Жањалыќтар. 14.00
"‡й болу ќиын". 15.10 "Чудеса при-
роды". 15.40 "Єпке". 17.00 "Кењ ауќым-
да". 17.30 М.с. 17.50 Жањалыќтар.
18.10 Регион/10. 18.25 Новости. 18.55
"Сμнбес сєуле". 19.30 Бірінші студия.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Элегиялыќ
эсселер. 20.50 1001 история успе-
ха. 21.00 Новости. 21.35 "Маруся".
22.35 "Парыз". 0.00 Жањалыќтар.

7.35 "20:30". 7.55 Жањалыќтар.

8.30 Такси. 9.00 "Жетім μссе". 10.30
"Фериха". 11.40 "Ќыз ѓ±мыры". 12.20
"Мадхубала". 13.00 Жањалыќтар.
13.10 Д‰ние жарыќ. 13.35 Ќалжыњ-
ќоржын. 14.00 Новости. 14.10 "По-
рох и дробь". 15.15 "Жетім μссе".
16.55 Домашние войны. 17.30 "Фе-
риха". 18.40 "Ќыз ѓ±мыры". 19.20
"Мадхубала". 20.00 Жањалыќтар.
20.30 "20:30". 20.50 "Порох и дробь".
22.00 "Фериха". 23.00 Репортер пред-
ставляет. 23.20 Жањалыќтар.

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

7.05 Ж±лдыздар шеруі. 7.50 Ал-
тын таспа. 8.40 К‰лкі базар. 9.00 КВН
на бис. 9.30 "Универ". 10.05 "Интер-
ны". 11.10 Камеди Вумен. 12.10 М.с.
15.30 Сєлем ВОХ. 16.30 "Еріксіз
неке". 18.00 С±лу бол! 19.00 "Зай-
цев +". 19.30 Камеди Вумен. 20.30
Камеди Клаб. 21.00 "Универ". 21.30
"Интерны". 22.50 К‰лкі базар. 23.30
Екі езу. 0.00 Х.ф. "На грани".

7.30 Сайќымазаќтар. Жасырын
камера. 8.20 Ќыздар арасында. 9.00
М.ф. 9.10 Фабрика звезд. 10.00 О
самом главном. 11.00 Смеяться
разрешается. 12.00 Жанкештілер
жарысы. 13.00 Ќорќыныш факторы.
14.00 Сайќымазаќтар. Жасырын ка-
мера. 15.00 "Гадалка". 16.00 Мои
прекрасные. 17.00 Человек-неви-
димка. 18.00 "Арам аќша. Адал ма-
хаббат". 19.00 "20 минут". 19.50
"Нєпсі мен намыс". 21.00 "Двойная
жизнь". 22.00 Человек-невидимка.
23.00 "Секретные материалы". 0.00
Фактор страха.

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 "Єкетай". 10.00 "Счаст-
ливы вместе". 11.00 "Дело Батага-
ми". 12.00 Мультсериалы. 14.00 "Мен
саѓан ѓашыќпын". 15.00 "Єкетай".
16.00 Ералаш. 17.00 "Анжелика".
18.00 "Дворняжка Ляля". 19.00 "Дело
Батагами". 20.00 Информбюро. 21.00
"С‰йген с±лу". 23.00 "Мен саѓан
ѓашыќпын". 00.00 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.
"Жутко громко и запредельно близ-
ко". 3.00 К.ф. "Мех: Воображаемый
портрет Дианы Арбус".

7.00 Ф. Мкртчян. Трагедия смеш-
ного человека. 8.00 М.с. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 Сержанєлініњ єн кеші.
13.00 "Жаркий лед". 14.00 Винтаж.
14.30 Baby Гид. 15.00 "Госпожа гор-
ничная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
Концерт. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Ќылмыстыќ іс №. 20.00 РТН. 20.30
Солнечная кухня. 21.00 "Жаркий
лед". 22.00 РТН. 22.30 В ладу с при-
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родой. 23.00 З. Кμпбосын±лыныњ
шыѓармашылыќ кеші. 0.10 Панорама
дня.

7.00 Доброе утро. 10.55 "Поворо-
ты судьбы". 11.55 "Карпов". 12.55
"С‰йген жар". 13.45 "Джодха жєне
Акбар". 14.35 Ашыѓын айтќанда. 15.30
Жањалыќтар. 15.40 Судебные исто-
рии. 16.40 Давай поженимся. 17.45
Пусть говорят. 18.50 "Раскаяние".
20.00 Новости. 20.40 "С‰йген жар".
21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джодха
жєне Акбар". 23.20 П@утina. 23.50
"Чужой среди своих".

6.45 КТК ќоржынынан. 7.30 "Са-
рай ханымдары". 8.20 Жањалыќтар.
8.45 "Карадайы". 10.00 Верное сред-
ство. 11.00 "Ой, ма-моч-ки!". 12.00
Новости. 12.30 "Хмуров". 14.30 Се-
мейные драмы. 15.30 "Махаббат
м±њы". 16.30 "Сарай ханымдары".
17.30 "Махаббатта шек бар ма?".
18.30 "Таѓдырмен тартыс". 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.00 Новости. 21.30 "По
горячим следам". 23.20 "Хмуров".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

АСТАНА

НТК

7 АРНА
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7.00 Концерт. 8.10 Ќымызхана.
8.40 Агробизнес. 9.00 Сенбілік тањ.
10.05 Дауа. 10.40 М.ф. 11.40 ¦лттыќ
шоу: Роза шаќырады. 13.00 Білгірлер
бєйгесі. 13.45 Поэзия єлемі. 14.15
К.ф. "Тылсым дєм". 16.05 Концерт.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 Єзіл єлемі.
18.55 Т.х. "Ќ±былай хан". 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.00 Сенбілік кездесу.
22.30 Жайдарман. 0.30 Жањалыќтар.
1.00 К.ф. "Тылсым дєм".

7.00 Ќалжыњ ќоржыны. 8.30 Єсем
єуен. 9.40 Продвопрос. 10.00 Спорт
без границ. 10.25 М.с. 11.55 Х.ф.
"Подкидыш". 13.10 Орталыќ хабар.
14.10 Тур де Хабар. 14.45 Концерт.
16.25 Х.ф. "Джордж из джунглей-2".
18.00 Концерт. 19.45 Бенефис-шоу.
21.00 Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. "Лучшее

20

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Жедел
жєрдем". 10.50 Айтуѓа оњай. 11.35
"Болашаќ". 12.40 Иман айнасы.
13.00 Индустрияландыру: ±лттыќ
μндіріс. 13.25 Кμкпар. 14.30 М.х.
15.00 Єйел баќыты. 16.10 "Келін".
17.00 Жан жылуы. 17.30 Жањалыќ-
тар. 17.50 Ауыр μнеркєсіп: ел эко-
номикасыныњ локомотиві. 18.10
Ѓасырлар ‰ні. 18.45 Єлем таныѓан
Астана. 19.00 Жайдарман. 19.35
"Болашаќ". 20.30 Жањалыќтар. 21.05
Айтуѓа оњай... 21.50 Шын ж‰ректен.
22.45 "Келін". 23.40 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 0.10 Жањалыќтар. 0.40
Ауыр μнеркєсіп: ел экономикасыныњ
локомотиві. 1.00 К.ф. "Ќ±лагер".

7.00 Айт±мар. 8.00 Єсем єуен.
8.30 Аймаќтар аламаны. 9.30 М.с.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Гречан-
ка". 11.00 Новости. 11.15 Д.ф. "Єр
‰йдіњ сыры басќа". 11.45 Магия кух-
ни. 12.25 М.с. 13.00 Жањалыќтар.
13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Семейные

во мне". 0.00 "Астана - махаббатым
меніњ".

8.00 Жањалыќтар. 8.30, 8.55,
11.35, 12.55, 13.55, 16.20, 17.55,
18.25, 19.55 Телемаркет. 8.40 М.с.
9.00 Новости. 9.35 Х.ф. "Алпамыс
идет в школу". 11.40 Регион/10. 12.00
Телетриптих "00.00". 13.00 Третий
тайм. 13.20 М.с. 14.00 З.Кμпбосын-
±лыныњ концерті. 16.00 Т.х. "Тєуе-
кел". 17.00 Арќа єуендері. 18.00 Єуен-
дер єлемі. 18.30 Т.с. "Дело гастроно-
ма". 19.30 Элегиялыќ эсселер. 20.00
Алдаспан. 20.30 Ажар. 21.00 Арќа-
аќпарат. 21.35 Х.ф. "Крапленый".

8.00 Єн шашу. 9.20 Суперпапа.
10.00 М.ф. 11.10 Д‰ние жарыќ. 11.40
"Ќыз ѓ±мыры". 12.20 "Мадхубала".
13.00 Х.ф. "Остров сокровищ". 17.00

Ќалжыњ-ќоржын. 17.20 Єн мен єзіл.
18.40 "Ќыз ѓ±мыры". 19.20 "Мадху-
бала". 20.30 Т.с. "Вопреки всему".
23.10 Х.ф. "Чего ждать, когда ждешь
ребенка". 1.10 "¦мытылмас".

7.00 Айрыќша туѓан айымдар.
8.00 Ќылќалам. 10.10 Картина мас-
лом. 10.45 Золотая середина. 12.00
Астанаѓа саяхат. 13.00 Х.ф. "Ромео,
мой сосед". 14.40 Концерт. 16.00 XXI
ѓасыр кμшбасшысы. 17.30 Кітапха-
на. 18.05 ¤зен бойында. 19.05 Кон-
церт. 22.05 Х.ф. "Принцесса цирка".
0.30 Кμзайым ќала.

7.40 Ж±лдыздар шеруі. 8.10 М.ф.
9.00 Звезданутые. 9.40 Х.ф. "Рамо-
на и Бизус". 11.40 "Маша и Медведь".
13.20 К‰лкі базар. 13.40 Алтын тас-
па. 14.40 Екі езу. 15.00 М.х. 16.10

М.ф. "Геркулес". 18.00 Екі езу. 18.30
Тематик-шоу. 19.30 Караоке-киллер.
20.30 Х.ф. "Люди Х 2". 23.00 Х.ф.
"Чужие против хищника: реквием".
0.40 ХБ шоу.

8.00 Шебербек аѓай. 9.10 Орел и
решка. 10.00 Караоке - живой звук.
12.00 К.ф. "Єке". 14.30 Q-елі. 15.00
Х.ф. "Самара". 18.30 KZландия. 19.00
Q-елі. 20.00 Art football. 21.00 Х.ф.
"Любовь-морковь". 23.00 Бокс. 0.00
Х.ф. "Амфибия 3D".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 Ќазаќша концерт.
8.00 "Ризамын". 9.00 Ералаш. 10.00
"Между небом и землей". 12.00 "На-
легке". 12.30 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 13.30 Фильм-кон-
церт. 15.00 Х.ф. "След пираньи".
19.00 Х.ф. "Властелин колец: Воз-
вращение короля". 23.00 Алдарас-
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8.00 Ќымызхана. 8.30 Аќсауыт.
9.00 Б‰гін жексенбі. 10.30 Баламен
бетпе-бет. 10.50 Шетелдегі ќазаќ ба-
лалары. 11.10 М.ф. 12.20 Айгμлек.
13.45 Жарќын бейне. 14.15 К.ф.
"Соќќы". 16.15 Т.Молдаѓалиевтіњ
сμзіне жазылѓан єндер. 17.55 Ерлік-
ке таѓзым. 18.25 "Ќ±былай хан". 20.00
Апта. 21.00 ¦лттыќ шоу: Роза шаќы-
рады. 22.25 К.ф. "Арѓымаќ". 0.45
Кμкпар.

7.00 Ќалжыњ ќоржыны. 9.00 Жеті
к‰н. 10.00 Ас арќау. 10.30 Спорт
єлемі. 11.00 Сказка "Спящая краса-
вица". 12.00 М.с. 14.00 Бенефис-
шоу. 15.10 К.ф. "Алданѓан ‰міт". 18.30
Концерт. 19.50 Ду-думан. 21.00 Жеті

к‰н. 22.00 Х.ф. "16 кварталов". 23.50
К.ф. "Бейлидіњ басынан кешкендері:
адасќан к‰шік".

8.00 М.ф. 9.00 Алдаспан. 9.30
К.ф. "Шал". 11.35, 12.25, 13.20,
15.10, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Те-
лемаркет. 11.40 Октава. 12.00
Сєттілікке 1001 ќадам. 12.10 Бала-
ларѓа базарлыќ. 12.30 Сап т‰зе!
13.00 Даму діњгектері. 13.30 М.ф.
14.00 С. Майѓазиевтіњ шыѓармашы-
лыќ кеші. 16.00 "Тєуекел". 17.00
Жєдігерлер жањѓырыѓы. 17.25
Жењістіњ туы, желбіре. 18.30 "Дело
гастронома". 19.30 Волшебный фо-
нарь. 20.00 Бойт±мар. 20.30 Вызов.
21.00 Арќа-аќпарат. 21.35 Х.ф. "Крап-
леный".

8.00 Єн шашу. 8.45 Такси. 9.15
Ел аузында. 10.00 Концерт. 11.15
К‰лдірген. 11.40 "Ќыз ѓ±мыры". 12.20
"Мадхубала". 13.00 Х.ф. "Похититель
моей души". 14.55 Ш. Ќалдаяќов
єндерініњ кеші. 16.50 "Сырты б‰тін...".
17.20 Сырласу. 18.10 Бай бол. 18.40
"Ќыз ѓ±мыры". 19.20 "Мадхубала".
20.05 Той жыры. 20.30 "Вопреки все-
му". 22.20 Х.ф. "Сумерки. Сага. Но-
волуние". 0.50 "¦мытылмас".

7.00 Айрыќша туѓан айымдар. 8.30
Эксклюзив. 9.40 ¤зін-μзі тану. 10.10
Ѓылыми кењес. 11.00 Арнайы жоба.
12.00 Джаз-рандеву. 12.45 К.ф. "Кек".
14.10 Концерт. 16.00 Лидер XXI века.
17.05 Еще вчера. 18.35 История од-
ного шедевра. 19.00 Научная нефан-

тастика. 19.35 Концерт. 21.00 Х.ф.
"Неизвестная Мэрилин". 22.45 Оныњ
уаќыты келеді. 0.25 Кμзайым ќала.

7.55 К‰лкі базар. 8.10 Ж±лдыз-
дар шеруі. 8.20 М.х. 9.00 Х.ф. "Док-
тор Дулиттл-3". 10.40 М.ф. 11.00
М.ф. "Геркулес". 12.45 Х.ф. "Люди
Х 2". 15.15 М.ф. 15.40 Екі езу. 16.00
Алтын таспа. 17.00 Караоке-киллер.
18.00 Х.ф. "Шаг вперед". 20.00 Боль-
шая разница. 21.00 Ењ к‰лкілі
єртістер. 22.20 Тематик-шоу. 23.20
Екі езу. 0.00 Танцы.

08.00 Шебербек аѓай. 9.30 Из-
майловский парк. 12.00 К.ф.
"Бєстескен бойдаќтар". 15.00 "Сама-
ра". 18.00 Концерт. 20.00 Q-елі. 21.00
Хочу к Меладзе. 23.00 Х.ф. "Холос-
тячки". 0.30 Топ Гир.

6.00 "Ризамын".  9.00 Шоу
"100%". 10.00 М.ф. "Стальной ги-
гант". 12.00 "Сєт сапар". 12.30
Фильм-конуерт. 14.30 Х.ф."Звезд-
ная пыль". 17.00 М.ф. "Хранители
снов". 19.00 Х.ф. "Красная плане-
та". 21.30 Фильм-концерт. 00.30
Х.ф. "Старикам тут не место". 3.00
К.ф. "Неизвестный".

7.00 М.ф. 9.00 Торговый дом. 9.30
М.с. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 Киноклуб. 11.30 Сол-
нечная кухня. 12.00 ПроАгро. 12.30
РТН Подробности. 13.20 Винтаж.
14.00 Хит-парад. 15.00 Ќоѓам жєне
єйел. 15.30 Ќазаќстан байтаќ μлке.
16.00 Моя правда. 17.00 "Госпожа
горничная". 20.30 Тет-а-тет. 21.00 В
поисках истины. 22.00 Б.Исмаилов-
тыњ сєн ‰лгілері. 0.00 Моto GP.

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА
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мелодрамы". 14.10 "Женский доктор".
15.00 Новости. 15.15 Б±йымтай.
16.00 ¤мір сабаќтары. 16.30 ¦лт
саулыѓы. 17.00 Жањалыќтар. 17.15
Бармысыњ, бауырым? 18.00 Ново-
сти. 18.15 "С±лтан С‰лейман". 19.05
Орталыќ хабар. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Сильные духом. 21.00 Ново-
сти. 21.30 Х.ф. "Бесстрашный". 23.30
К.ф. "Вавилон". 1.55 Жањалыќтар.

8.00 Жањалыќтар. 8.30 Тартылыс
к‰ші. 9.00 Новости. 9.30 Волшебный
фонарь. 10.00 Арќа єуендері. 10.35
"Маруся". 11.25, 12.25, 13.55, 15.10,
17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Телемар-
кет. 11.30 Первая студия. 12.00 М.с.
12.30 Біздіњ елдіњ жігіттері. 13.00
Жањалыќтар. 14.00 "‡й болу ќиын".
15.05 "Чудеса природы". 15.40 "Ай-
налайын". 17.00 "Кењ ауќымда". 17.30
М.с. 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Ал-
даспан. 18.25 Новости. 18.55
"Сμнбес сєуле". 19.30 Бірінші сту-
дия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Єуен-
дер єлемі. 21.00 Новости. 21.30 "Ма-

руся". 23.00 Телетриптих "00:00".
0.05 Тайны древних империй. 1.00
Жањалыќтар.

7.30 "20:30". 7.50 Жањалыќтар.
8.30 Такси. 9.00 "Жетім μссе". 10.30
"Фериха". 11.40 "Ќыз ѓ±мыры". 12.20
"Мадхубала". 13.00 М.ф. 13.10 "Сыр-
ты б‰тін...". 13.40 К‰лдірген. 14.10
"Порох и дробь". 15.15 "Жетім μссе".
16.40 Kaznet. 17.05 "Фериха". 18.40
"Ќыз ѓ±мыры". 19.20 "Мадхубала".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
20.50 "Порох и дробь". 22.00 "Фери-
ха". 23.00 Ел аузында. 23.25 "М±ра-
гер".

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.10 Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасыр-
лар пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 13.00 ¤нертапќ-
ыш. 14.15 Самопознание. 15.00
"Шыњѓыс хан". 16.05 TED: Идеи, до-
стойные распространения. 17.00

Фильмы-сказки. 18.05 Эйнштейн
ізімен. 19.05 TED: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 19.30 Кітапхана. 21.00
Прогулки по Астане. 22.00 Ќылќа-
лам. 22.50 Опера "Кармен". 0.00
"Шыњѓыс хан".

7.05 Ж±лдыздар шеруі. 7.50 Ал-
тын таспа. 8.40 К‰лкі базар. 9.00 КВН
на бис. 9.30 "Универ". 10.05 "Интер-
ны". 11.10 Камеди Вумен. 12.10 М.с.
15.30 Сєлем ВОХ. 16.30 "Еріксіз
неке". 18.00 С±лу бол! 19.00 "Зай-
цев +". 19.30 Камеди Вумен. 20.30
Камеди Клаб. 21.00 "Универ". 21.30
"Интерны". 22.50 К‰лкі базар. 23.30
Екі езу. 0.00 Х.ф. "Воины света".

7.30 Сайќымазаќтар. Жасырын
камера. 8.20 Ќыздар арасында. 9.00
9.00 М.ф. 9.10 Фабрика звезд. 10.00
МУЗ ТВ-2010. 12.00 Жанкештілер
жарысы. 13.00 Ќорќыныш факторы.
14.00 Сайќымазаќтар. Жасырын ка-
мера. 15.00 Икона стиля. 16.00 Из-
майловский парк. 18.00 Концерт.
20.00 Art football. 21.00 Караоке -

живой звук. 23.00 ШоумаSтгоуон.

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 "Єкетай". 10.00 "Счаст-
ливы вместе". 11.00 "Дело Батага-
ми". 12.00 М.ф. "Том и Джерри: Вол-
шебное кольцо ". 13.00 Мультсери-
алы. 14.00 "Мен саѓан ѓашыќпын".
15.00 "Єкетай". 16.00 Т.с. "Любовь
говорит". 20.00 Информбюро. 21.00
"С‰йген с±лу". 23.00 "Мен саѓан
ѓашыќпын". 00.00 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.
"Между небом и землей". 3.00 К.ф.
"Мы - одна команда".

7.00 Без обмана. 8.00 М.с. 9.00
РТН. 9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 М.ф. 11.00 З. Кμпбосын±лыныњ
шыѓармашылыќ кеші. 13.00 "Жаркий
лед". 14.00 В ладу с природой. 14.25
Торговый дом. 14.45 Киноклуб. 15.00
"Госпожа горничная". 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 А. Иманбаеваныњ кон-
церті. 19.00 Жањалыќтар. 19.30 Тєу-
елсіз елдіњ т±лѓалары. 20.00 РТН.

НТК

пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі. 00.00
Шоу "100%". 1.00 Х.ф. "Выбор судь-
бы". 2.00 К.ф. "Мой ангел-хранитель".
4.00 Ќазаќша концерт.

7.30 М.ф. 9.00 РТН. 9.30 М.с.
10.20 Неизведанный Казахстан.
10.50 Группа здоровья. 11.10 Тайны
нашего кино. 12.00 А. Белявский.
Личное дело Фокса. 13.00 Сталин
против Жукова. Трофейное дело.
14.00 А. Байнулдинованыњ концерті.
16.00 ПроАгро. 16.30 Тєуелсіз елдіњ
т±лѓалары. 17.00 Астана - город но-
вого мира. 17.30 Ж±лдыз-топ. 18.30
Ќауіпсіз жол. 19.00 Ќылмыстыќ іс №.
19.30 Baby Гид. 20.00 РТН Подроб-
ности. 20.50 Винтаж. 21.30 Солнеч-
ная кухня. 22.00 К. Райкин. А я такой
упрямый! 22.30 Єндер. 0.00 Панора-
ма недели.

6.00 Т.х. "Логово змея". 8.00 Тањѓы
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20.30 Группа здоровья. 21.00 "Жар-
кий лед". 22.00 РТН. 22.30 Солнечная
кухня. 23.00 А. Байнулдинованыњ єн
кеші. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 10.55 "Поворо-
ты судьбы". 11.50 "Карпов". 12.55
"С‰йген жар". 13.45 "Джодха жєне
Акбар". 14.40 Ж±ма уаѓызы. 14.55
Ќылмыстыќ іс №. 15.30 Жањалыќтар.
15.40 Х.ф. "Мой папа Барышников".
17.40 Жди меня. 18.50 "Раскаяние".
20.00 Новости. 20.40 "С‰йген жар".
21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джодха
жєне Акбар". 23.20 П@утina. 23.50
Три аккорда.

6.45 КТК ќоржынынан. 7.30 "Са-
рай ханымдары". 8.20 Жањалыќтар.
8.45 "Карадайы". 10.00 Верное сред-
ство. 11.00 "Ой, ма-моч-ки!". 12.00
Новости. 12.30 "Хмуров". 14.30 Се-
мейные драмы. 15.30 "Махаббат
м±њы". 16.30 КТК ќоржынынан. 17.45
"Карадайы". 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.30 Х.ф. "Формула счас-
тья". 23.25 Х.ф. "Отпуск".

пошта. 8.30 П@утina. 8.50 Жањалыќ-
тар. 9.00 Новости. 9.10 Смак. 9.45
Х.ф. "Бедная Liz". 11.40 Фабрика грез.
12.05 "Ду ќол шоколад". 13.00 Кара-
оке такси. 13.35 101 кењес. 14.05
П@утina+. 15.00 Угадай мелодию.
15.45 Добрый вечер, Казахстан!
16.50 Х.ф. "Женщина в беде". 20.00
Первая программа. 20.35 "Женщина
в беде". 21.30 Кешкі кездесу. 22.50
Жањалыќтар. 23.20 Єн дария. 0.05
Х.ф. "Я вас жду". 1.45 Большая раз-
ница.

7.15 Х.ф. "Зонтик для новобрач-
ных". 8.50 КТК ќоржынынан. 9.50 Уди-
ви меня. 11.00 Звездная жизнь. 12.00
Новости. 12.35 Х.ф. "Формула счас-
тья". 14.30 Путь на Олимп. 15.00 "Ма-
хаббатта шек бар ма?". 16.30 Кон-
церт. 18.00 "Карадайы". 21.00 Оч-
ная ставка. 22.00 "Беременна в 16".
23.00 Х.ф. "От сердца к сердцу". 0.50
Ревизорро.

6.00 Жањалыќтар. 6.35 Конт-
рольная закупка. 7.00 "Логово змея".
8.35 Жањалыќтар. 8.45 Воскресные
беседы. 9.00 Новости. 9.10 Здоро-
вье. 10.10 "Казлото". 10.45 "Михаил
Галустян. Понять и простить". 11.55
Кешкі кездесу. 13.05 Караоке такси.
13.40 101 кењес. 14.05 Єн дария.
15.00 М.ф. "Железяки". 16.50 Т.с.
"Темные воды". 21.00 Х.ф. "Библио-
текари". 22.00 П@утina+. 23.05 Х.ф.
"Пять лет и один день". 1.10 Что?
Где? Когда?

7.05 М.с. 8.15 КТК ќоржынынан.
10.00 Х.ф. "Любовь нежданная на-
грянет". 13.45 Звездная жизнь. 14.45
Дорога домой. 15.00 "Махаббатта шек
бар ма?". 16.25 Жања єзіл - жања єн-
2015. 17.15 Е. Айдар концерті. 20.00
¤нерлі отбасы. 21.00 Х.ф. "Убить
дважды". 0.45 Удиви меня!
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ные. 17.00 Человек-невидимка. 18.00
"Арам аќша. Адал махаббат". 19.00
"20 минут". 19.50 "Нєпсі мен намыс".
21.00 "Двойная жизнь". 22.00 Чело-
век-невидимка. 23.00 "Секретные
материалы". 0.00 Фактор страха.

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 "Єкетай". 10.00 "Счаст-

ливы вместе". 11.00 "Дело Батага-
ми". 12.00 Мультсериалы. 14.00 "Мен
саѓан ѓашыќпын". 15.00 "Єкетай".
16.00 Ералаш. 17.00 "Анжелика".
18.00 "Дворняжка Ляля". 19.00 "Дело
Батагами". 20.00 Информбюро. 21.00
"С‰йген с±лу". 23.00 "Мен саѓан
ѓашыќпын". 00.00 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Ло-
вец снов". 3.00 К.ф. "Возвращение
супермена".

7.00 Ищи Ветрова! 8.00 М.с. 9.00
РТН. 9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 М.ф. 11.00 Концерт. 13.00 "Жар-
кий лед". 14.00 Группа здоровья. 14.25
Ќылмыстыќ іс №. 14.35 Хроники мос-
ковского быта. 15.00 "Госпожа горнич-
ная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.
17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30 З.
Кμпбосын±лыныњ шыѓармашылыќ кеші.

19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ќазаќстан
байтаќ μлке. 20.00 РТН. 20.30 ПроАг-
ро. 21.00 "Жаркий лед". 22.00 РТН.
22.30 Тет-а-тет. 23.00 А. Иманбаева-
ныњ концерті. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 10.55 "Поворо-
ты судьбы". 11.55 "Карпов". 12.55
"С‰йген жар". 13.45 "Джодха жєне

Акбар". 14.35 Ашыѓын айтќанда. 15.30
Жањалыќтар. 15.40 Судебные исто-
рии. 16.40 Давай поженимся. 17.45
Пусть говорят. 18.55 "Раскаяние".
20.00 Новости. 20.40 "С‰йген жар".
21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джодха
жєне Акбар". 23.20 П@утina. 23.50
"Чужой среди своих".

6.45 КТК ќоржынынан. 7.30 "Са-

рай ханымдары". 8.20 Жањалыќтар.
8.45 "Карадайы". 10.00 Верное сред-
ство. 11.00 "Ой, ма-моч-ки!". 12.00
Новости. 12.30 "Хмуров". 14.30 Се-
мейные драмы. 15.30 "Махаббат
м±њы". 16.30 "Сарай ханымдары".
17.30 "Махаббатта шек бар ма?".
18.30 "Таѓдырмен тартыс". 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.30
"По горячим следам". 23.20 "Хму-
ров".

Алматы ќаласындаѓы
О.Жєутіков атындаѓы  рес-
публикалыќ физика-мате-
матика мамандандырылѓан
орта мектеп-интернатында
математика пєнінен VІІІ
"Бастау" республикалыќ
турнирі болып μтті. Б±л жа-
рыстыњ маќсаты – оќушы-
ларды математика пєніне
ынталандыру, жоѓары дењ-
гейлі олимпиадаларѓа дай-
ындыќ ж‰йесін жетілдіру,
математикадан оќушылар-

Жарыста топ жарды
дыњ олимпиадалыќ ре-
зервiн ќалыптастыру. Тур-
нир  ‰ш  кезењ бойынша μтті.
Бірінші  тур – "Єу, Баста" деп
аталды. Оќушылар жарыс
ойнында тапсырманы
шешті. Тапсырма барлыќ
командаѓа бір мезетте тара-
тылды. Екінші тур – "Асыќ"
– команда жарысы. Карточ-
када жазылѓан тапсырма-
ларды орындады.  Єр ке-
зењдегі сынаќ кμрсеткіші єр
команданыњ  жалпы жина-

ѓан ±пайы болып саналды.
‡шінші тур – "Математика-
лыќ бєйге" деп аталды.
Ќатысушылар берілген
тапсырмаѓа ауызша жауап
берді.

‡ш кезењнен т±ратын б±л
сайысќа 2-сыныптан – 1
оќушы, 3-сыныптан – 1
оќушы, 4-сыныптан – 1
оќушыдан ќ±ралѓан еліміздіњ
єр аймаќтарынан келген 42
команда ќатысты. Осымен
сегіз жыл ќатарынан μткізіліп

отырѓан б±л сайысќа  Ќоста-
най ќаласындаѓы №24 мек-
теп-гимназиясыныњ оќушы-
лары да ќатысып, білімдерін
сынады. Математика мама-
ны Ибрагим  Ибатуллин  тμр-
аѓалыќ еткен ќазылар алќа-
сыныњ шешімімен бірінші
орынды №24 мектеп-гимна-
зиясы иеленді. Турнирге
ќатысушыларды бiлiмi,
біліктілігі, даѓдылары, логика-
лыќ ойлау дењгейi, таным-
дыќ жєне шыѓармашылыќ

белсендiлiгініњ дењгейі, топ-
та ж±мыc iстей бiлуi, тєрбие-
лiлігі, жан-жаќтылыѓы бой-
ынша баѓаланды. Осыѓан
байланысты берілген тап-
сырмаларды біздіњ оќушы-
лар сєтті орындай білді.

Жењіс т±ѓырына кμтеріл-
ген оќушылар – Таир Бірлік,
Ќуаныш Жолдыбаев, Єниса
Орынбасар. Ал, Ќуаныш
пен Єниса жетінші тур-
нирдіњ Гран-при иегерлері.

"¦стаз болу μз уаќытыњ-

ды аямай, μзгеніњ баќытын
аялау" деп М±хтар Єуезов
айтќандай, уаќытпен санас-
пай балалардыњ  сапалы
білімі мен болашаѓы ‰шін
аянбай, жыл бойы ж±мыс
жасаѓан ±стаздары Ботакμз
Дμненбева мен Єсия Гали-
мова. Оќушылар да ±стазда-
рыныњ сенімін аќтап,
білімдерін жоѓары дєреже-
де кμрсете білді.

Ж±мабике ШЄКІРОВА.
Ќостанай ќаласы.
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ м±раѓат-
тар жєне ќ±жаттама басќармасы" ММ (Ќос-
танай ќ-сы, Таран к-сі, 82, телефоны/факс
нμмірі 8(7142)541124, электрондыќ мекен-
жайы upravarhiv@kostanay.gov.kz) ќаржы-
лыќ жоспарлау, талдау жєне есеп
бμлімініњ жетекші маманыныњ бос мемле-
кеттік єкімшілік лауазымына орналасуѓа
конкурс жариялайды (D-O-5 санаты, 1
бірлік), лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ат-
ќарѓан жылдарына байланысты 57 656 тењ-
геден 78 157 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Бухгалтерлік
есептіњ мынадай учаскелері бойынша ж±мыс-
тарды атќарады: ќазынашылыќпен ж±мыс,
шарттарды, μтінімдерді, тапсырыстарды,
тμлемге арналѓан шоттарды ресімдеу; касса
(м.о. 1); жергілікті бюджеттер бойынша лимит-
тер, тμлемдерге баќылау жасау ф.4-20 (м.о.
2); ж±мыскерлермен жєне ќызметкерлермен
есеп айырысу (м.о. 5); т‰рлі дебиторлармен
жєне кредиторлармен есеп айырысу (м.о. 6);
есеп беруші т±лѓалармен есеп айырысу (м.о.
8, 13); мемориалдыќ ордерлерге арналѓан рас-
шифровкалар мен ведомостер. Басќарманыњ
тауарларды, ж±мыстарды (ќызметтерді) са-
тып алуын ресімдейді. Активтерді, кіші актив-
терді, ќ±нсыз жєне тез тозатын заттарды есеп-
ке алады, инвентарлыќ карточкаларды
ж‰ргізеді. Бухгалтерлік есепте операциялар-
ды уаќытылы кμрсетіп отырады. Бекітілген кес-
теге сєйкес органдарѓа есептер мен мєлімет-
тер ќ±растырып, ±сынады, бекітілген мерзім-
де дебиторлыќ ќарызды ќайтарып, кредитор-
лыќ ќарызды жабады, тμлем тєртібін ќадаѓа-
лайды. Берілген сенімхаттарды есепке алу
журналын, бμлінген лимиттер мен наќты шы-
ѓыстарды есепке алу кітабын ж‰ргізеді.
Бμлімде іс ќаѓаздарын ж‰ргізеді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:

Жоѓары экономикалыќ (экономист, бухгал-
тер, финансист) немесе ортадан кейінгі (эко-
номист, бухгалтер, финансист).

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, "Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ Консти-
туциялыќ зањын, "Мемлекеттік ќызмет тура-
лы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
меттер туралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-
μзі басќару туралы" Ќазаќстан Республика-
сыныњ зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республи-
касыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан-2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемле-
кеттік ќызмет істері агенттігі Тμраѓасыныњ 2013
жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Бос єкімшілік мемлекеттік лауа-
зымѓа орналасуѓа конкурс μткізу жєне конкурс
комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидалары
(б±дан єрі - Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

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

нысандаѓы μтініш;
2) 3х4 ‰лгідегі сурет пен осы Ќаѓидаларѓа

3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан
сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќараша-
даѓы № 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан
Республикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ ак-
тілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда
№ 6697 болып тіркелген) нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеуден
μткені туралы ќолданыстаѓы сертификат (не-
месе нотариалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттарды конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландыру соњѓы жария-
ланѓан сєтінен бастап 10 ж±мыс к‰н ішінде
"Ќостанай облысы єкімдігініњ м±раѓаттар жєне
ќ±жаттама басќармасы" мемлекеттік мекеме-
сіне мына мекенжайѓа: Ќостанай ќ-сы, Таран
к-сі, 82 ‰й, № 9 кабинетке ±сыну ќажет.

Аныќтама телефоны/факс нμмірі
8(7142)541124, электрондыќ мекенжайы
upravarhiv@kostanay.gov.kz.

Азаматтар жоѓарыда аталѓан, ќ±жат тігілетін
м±ќабада орналастырылѓан ќ±жаттарды
ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде бере алады.
Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрон-
дыќ пошта арќылы берген азаматтар ќ±жат-
тардыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу басталѓанѓа
дейін 1 ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар, оны
кандидаттарды єњгімелесуге жіберу туралы
хабардар ету к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні
ішінде "Ќостанай облысы єкімдігініњ м±раѓат-
тар жєне ќ±жаттама басќармасы" ММ-де μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ айќын-
дылыѓы мен єділдігін ќамтамасыз ету ‰шін
оныњ отырысына байќаушыларды ќатысты-
руѓа болады.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына бай-
ќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республика-
сы зањнамасында белгіленген тєртіпте аккре-
диттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ,
басќа да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси
партиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ
ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу
басталуына 1 ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін ке-
шіктірмей "Ќостанай облысы єкімдігініњ м±ра-
ѓаттар жєне ќ±жаттама басќармасы" ММ-ніњ
персоналды басќару ќызметіне (кадр ќызме-
тіне) тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар м±ра-
ѓаттар жєне ќ±жаттама басќармасыныњ пер-
соналды басќару ќызметіне (кадр ќызметіне)
жеке басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шыѓындарын
(єњгімелесу μтетiн жерге келу жєне ќайту, т±ра-
тын жер жалдау, байланыс ќызметiнiњ барлыќ
т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ жеке ќаражат-
тары есебiнен ж‰ргiзедi.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ  жастар
саясаты мєселелері жμніндегі басќарма-
сы" мемлекеттік мекемесі D-O-4 санатын-
даѓы "Ќостанай облысы єкімдігініњ  жас-
тар саясаты мєселелері жμніндегі басќар-
масы аќпараттыќ-сараптама бμлімініњ бас
маманы" бос єкімшілік мемлекеттік лауа-
зымѓа орналасуѓа конкурс жариялайды.

Лауазымдыќ жалаќысы істеген жылдары-
на ќарай 64063 тењгеден 86485 тењгеге дейін.

Лауазымдыќ міндеттері:
Басќарманыњ, бμлімніњ ќызметін реттейтін

нормативтік-ќ±ќыќтыќ актілердіњ, н±сќаулар-
дыњ, ережелердіњ, ќаѓидалардыњ жобаларын,
азаматтыќ-ќ±ќыќтыќ шарттардыњ, ењбек
шарттарыныњ жєне басќаларыныњ жобаларын
єзірлейді. Ќаулылардыњ, б±йрыќтардыњ, н±с-
ќаулардыњ, ережелердіњ, шарттардыњ, мем-
лекеттік сатып алу жμніндегі конкурстыќ ќ±жат-
тамалардыњ жєне Басќарманыњ шыѓаратын
басќа да нормативтік-ќ±ќыќтыќ актілерініњ
ќ±ќыќтыќ сараптамасын ж‰зеге асырады. Сот-
та, сондай-аќ мемлекеттік жєне ќоѓамдыќ
±йымдарда ќ±ќыќтыќ мєселелерді ќарау кезін-
де басќарманыњ м‰дделерін білдіруді ж‰зеге
асырады.  Басќарма ќызметкерлері арасын-
да жалпылама ќ±ќыќтыќ оќуды μткізеді. Ќазаќ-
стан Республикасы зањнамасына сєйкес мем-
лекеттік сатып алуларды ±йымдастырады
жєне ж‰ргізеді. Мемсатып алудыњ жылдыќ жос-
парын жєне хабарландыруларды дайындай-
ды жєне Басќарма WEB-порталында орна-
ластырады. Уєкілетті органныњ  WEB-порта-
лымен ж±мыс, ќажетті аќпараттар мен есеп-
терді орналастыру. Ќазаќстан Республикасы-
ныњ мемлекеттік ±йымдарында іс-ќаѓаздарды
ж‰ргізу ережелерін жєне ќ±жаттарды мењгер-
туін ж‰ргізу. Айлыќ жєне тоќсандыќ есептілікті
жасау жμніндегі ж±мысты ±йымдастыру, жеке
жєне зањды т±лѓалар μтініштерімен ж±мысын
±йымдастыру жєне баќылауды, басќарманыњ
кадрлыќ, ќ±жаттандыру жєне атќару тєртібі
мєселелері бойынша іс-ќаѓаздарын ж‰ргізуді,
номенклатуралыќ істерді ж‰ргізу бойынша
баќылауды ж‰зеге асырады. Басќарманыњ
бос мемлекеттік єкімшілік лауазымдарына
орналасуѓа байќауларды ±йымдастыру жєне
ќ±жаттарды єзірлеуді ж‰ргізу. Мемлекеттік
ќызметшілердіњ аттестациясын ж‰ргізу, бас-
ќарма мамандарыныњ оќуын жєне ќайта
даярлауды ±йымдастыру. ¤ндірісі аяќталѓан
істерді есепке алу жєне саќтау бойынша ж±-
мысты ±йымдастыру, оларды м±раѓатќа
єзірлеу жєне тапсыру. Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μкілдерініњ μтініштері бойынша іс ќаѓаз-
дарды ж‰ргізу. Зањнамаѓа сєйкес ЌМ жєне
АЕКБ μтініштер бойынша есептерді дайындай-
ды жєне тапсырады. Іс ж‰ргізу номенклатура-
сын, іс ќаѓаздарды ж‰ргізу бойынша н±сќау-
лыќтарды єзірлеу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа талаптар:
Жоѓары, зањгерлік.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес сала-
ларда екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Конкурс б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарында
жарияланѓан мемлекеттік істері жμніндегі
Ќазаќстан Республикасы Агенттігі Тμраѓасы-
ныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32
б±йрыѓымен бекітілген Бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымѓа орналасуѓа конкурс μткізу
жєне конкурс комиссиясын ќалыптастыру
Ќаѓидалары негізінде μткізіледі (єрі ќарай

Ќаѓидалар).
Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-

тар:
1) Ќаѓидалардаѓы 2-ќосымшаѓа сєйкес

нысан бойынша μтініш;
2) Ќаѓидалардаѓы 3-ќосымшаѓа сєйкес

нысан бойынша 3х4 кμлемінде суретімен тол-
тырылѓан сауалнама;

3) Нотариалды бекітілген білім туралы ќ±жат-
тардыњ кμшірмесі;

4) Нотариалды бекітілген, ењбек ќызметін
растайтын ќ±жаттыњ кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республикасыныњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы денсаулыќ саќтау ми-
нистрлігініњ №907 б±йрыѓымен бекітілген ны-
сан бойынша денсаулыќ жаѓдайы туралы
аныќтама (нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2010 жылѓы 21
желтоќсандаѓы №6697 болып тіркелген).

6) Ќазаќстан Республикасы азаматтыѓы-
ныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) Ќ±жат беру сєтінде жарамды болып,
μтетін мєнінен тμмен болмайтын нєтижелері-
мен тесттен μту туралы сертификаты.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте немесе
пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзі-
мінде берген ќ±жаттары (ќоса берілген ќ±жат-
тары кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќа-
баѓа салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ ќа-
рауына ќабылданады. Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќ±жаттарын электрондыќ пошта арќылы бер-
ген азаматтар, ќ±жаттардыњ т±пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰н
б±рын кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар
єњгімелесуді μткізу к‰ні туралы конкурстыќ ко-
миссияныњ шешімін ќабылдау к‰нінен екі
ж±мыс к‰ні ішінде конкурстыќ комиссия хат-
шысымен мєлімдейді жєне "Ќостанай облы-
сы єкімдігініњ  жастар саясаты мєселелері
жμніндегі басќармасы" мемлекеттік мекеме-
сінде, 403 кабинетте μтеді. Ањыќтама телефон-
дары: 8(7142)392145, факс 8(7142)392149,
электрондыќ пошта: ump@kostanay.gov.kz.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ашыќты-
лыѓы мен объективтілігін ќамтамасыз ету ‰шін
оныњ отырысына байќаушыларды ќатысты-
руѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына бай-
ќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республика-
сы зањнамасында белгіленген тєртіпте аккре-
диттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ,
басќа да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси
партиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ
ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу
басталуына бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін ке-
шіктірмей "Ќостанай облысы єкімдігініњ  жас-
тар саясаты мєселелері жμніндегі басќарма-
сы" ММ  кадрлармен ж±мыс бμлімінде тірке-
леді. Тіркелу ‰шін Ќостанай облысы єкімдігініњ
жастар саясаты мєселелері жμніндегі басќар-
масыныњ кадрлармен ж±мыс бμліміне жеке ба-
сын куєландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йым-
дарѓа тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірмелерін ±сынады.

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

"Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесі "Б" корпу-
сыныњ бос мемлекеттік єкімшілік лауазы-
мына орналасуѓа конкурс μткізу туралы
жариялайды:

"Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ аппарат
басшысы,  санаты D-1.

Ењбек сіњірген жылдарына байланысты
лауазымдыќ жалаќысы 140 298 тењгеден 189
627 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Аппарат ќызметін ‰йлестіру; облыстыќ

мєслихат жєне аппарат ж±мысыныњ жоспарын
іске асыру жєне μткізу жєне олардыњ орында-
луын баќылау; сессия шешімдерін орындау
бойынша ж±мыстарды ±йымдастыру; саяси
партиялардыњ депутаттыќ топтарыныњ ж±мыс-
тарын ‰йлестіру; Ќазаќстан Республикасы
Парламенті депутаттарымен БАЌ, ќоѓамдыќ
бірлестіктер, саяси партиялармен байланыс-
ты ж‰зеге асыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:

Білімі жоѓары (зањгерлік, гуманитарлыќ,
саяси білім).

Ж±мыс μтілі келесі талаптардыњ біріне
сєйкес келуі керек:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі тμрт жылдан кем
емес;

2) жоѓары немесе жоѓары оќу орындарынан
кейінгі оќу баѓдарламалары бойынша Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Президенті жанындаѓы
білім беру ±йымдарында мемлекеттік тапсы-
рыс негізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу
орындарында Шетелде кадрлар даярлау
жμніндегі республикалыќ комиссия бекітетін
басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтаѓан

жаѓдайда мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
кем емес немесе ѓылыми дєрежесініњ болуы;

3) мемлекеттік органдарда басшылыќ не-
месе μзге лауазымдарда мемлекеттік ќызмет
μтілі ‰ш жылдан кем емес;

4) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓыттарына сєйкес салаларда
ж±мыс μтілі бес жылдан кем емес, оныњ ішінде
басшылыќ лауазымдарда екі жылдан кем емес.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ Мем-
лекеттік ќызмет істері жμніндегі Агенттігі Тμра-
ѓасыныњ 2013  жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/
32 б±йрыѓымен бекітілген Бос єкімшілік мем-
лекеттік лауазымѓа орналасуѓа конкурс μткізу
жєне конкурс комиссиясын ќалыптастыру
ќаѓидалары (б±дан єрі - Ќаѓида) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажет 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 нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-
тау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№ 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда  № 6697
болып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы ту-
ралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде уєкілетті
органмен белгіленген шекті мєннен тμмен емес

нєтижемен тестілеуден μткені туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (немесе сертификаттыњ
нотариалды куєландырылѓан кμшiрмесi).

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан
Республикасыныњ Президенті туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ‡кіметі туралы" консти-
туциялыќ зањдарын, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ  "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лер туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
ќызметтер туралы" зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына сєйкес са-
лалардаѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лерін, "Ќазаќстан-2050" Стратегиясы: ќалып-
тасќан мемлекеттіњ жања саяси баѓыты стра-
тегиясын білуі.

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

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар
конкурс μткізу туралы хабарландыру орналас-
тырылѓан к‰ннен бастап 10 ж±мыс к‰ні ішінде
"Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ аппараты"
мемлекеттік мекемесіне мына мекенжай бой-
ынша: Ќостанай ќ., Єл-Фараби дањѓылы, 66,
509 бμлме, аныќтама ‰шін телефон: 8 (7142)
575-600, факс 53-03-10, электрондыќ пошта:
oblmaslichat@kostanay.kz ±сынылуѓа тиісті.

Конкурс комиссиясыныњ ќарауына ќ±жат-
тарды ќабылдау мерзiмiнде азаматтардыњ
μздерi єкеліп берген немесе поштамен жiберген
(ќоса тіркелген ќ±жаттардыњ тізбесі кμрсетіл-
ген ќ±жат тігілетін папкада орналастырылѓан)
ќ±жаттары ќабылданады. Конкурсќа ќатысу

‰шін ќ±жаттарды электрондыќ пошта арќылы
берген азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰н
б±рын кешіктірілмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар оны
кандидаттарды єњгімелесу жіберу туралы ха-
бардар ету к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰н ішінде
"Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ аппараты"
мемлекеттік мекемесінде μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отырысына байќау-
шылар ретінде Ќазаќстан Республикасы Парла-
ментініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат депу-
таттарыныњ, Ќазаќстан Республикасы зањнама-
сында белгіленген тєртіпте аккредиттелген б±ќа-
ралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да мемле-
кеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ
(‰кіметтік емес ±йымдардыњ), коммерциялыќ
±йымдардыњ жєне саяси партиялардыњ μкілдері,
уєкілетті органныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу
басталуына 1 ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешік-
тірмей ±йымдастыру-ќ±ќыќтыќ жєне ќ±жатта-
малыќ ќамтамасыз ету бμліміне тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар "Ќостанай облыстыќ
мєслихатыныњ аппараты" ММ жеке басын кує-
ландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шыѓындарын
(єњгімелесу μтетiн жерге келу жєне ќайту, т±ра-
тын жер жалдау, байланыс ќызметiнiњ барлыќ
т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ жеке ќаражатта-
ры есебiнен ж‰ргiзедi.
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"Ќарасу  ауданы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік  мекемесі   (Ќара-
су ауданы, Ќарасу ауылы, А.Иса-
ќов кμшесі, 73, аныќтамалар ‰шін
телефон:  8-714-52-21-5-76, факс: 8-
714-52-21-5-76, электронды пошта:
kadrovyy_otdel_karasu@mail.ru) "Б"
корпусыныњ бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымына орналасуѓа кон-
курс жариялайды:

"Ќойбаѓар ауылы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ
жетекші маманы, санаты Е-G-4,
лауазымдыќ жалаќысы ењбек   ет-
кен жылдарына байланысты
48047 тењгеден  64704 тењгеге
дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi:  ауыл
єкімініњ тапсырмасын орындау.
Т±рмыс жаѓдайы нашар отбасылар-
мен ж±мыс істеу. Ќарасу ауылы
єкімініњ жанындаѓы кедейлікті жєне
ж±мыссыздыќты тμмендету жμнін-
дегі комиссияны ±йымдастыру. Же-
ке жєне зањды т±лѓалардыњ ауызша
жєне жазбаша μтініштерін ќабылдау,
тіркеу, есепке алу, сонымен бірге
электронды ‰кімет порталы арќылы
келіп т‰скендер. Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтініштеріне жауап жо-
баларын дайындау. Мемлекеттік
ќызметтер реестріне сєйкес мемле-
кеттік ќызметті кμрсету. ААЖ база-
сын ж‰ргізу (азаматтардыњ зањды
‰ндеуі) 1-Ол нысандаѓы статистика-
лыќ есепті ќ±ру.  Жеке  ќосалќы  ша-
руашылыѓы барлыѓы туралы аныќ-
тама беру. Ќоѓамдыќ ж±мысшылар-
дыњ ж±мысына баќылау. Балалар
жєне адрестік єлеуметтік кμмегін
рєсімдеуге азаматтарѓа кμмек кμр-
сету. Єскери есепті  іс-ж‰ргізу. Ќара-
су ауданы  ќамту  жєне  жєрдем беру
бμлуімен  іс-шараларды м‰гедектер,
ардагер жєне  т±рмысы нашар от-
басыларына ж±мыс  істеу. Іс ж‰ргізу
бойынша ‰лгілік ќаѓидаѓа сєйкес іс
ж‰ргізу. Аппараттаѓы єрекет ететін
нормативті жєне н±сќаулы актілер-
мен ж‰ктелген ќызметтік міндеттерін
орындау. Єкімніњ есеп беруін  жєне
жоспарын  дайындау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:  Жоѓарѓы
білім: білім беру (тарих, єлеуметтік
педагогика жєне μзін-μзі тану, педа-
гогика жєне психология, ќ±ќыќ не-
гіздері жєне экономика, ќазаќ тілі
жєне єдебиет, орыс тілі жєне єдеби-
ет, математика), гуманитарлыќ
ѓылымдар (филология, аударма ісі,
шетел филологиясы), ќ±ќыќ (зањта-
ну), єлеуметтік ѓылымдар, экономи-
ка жєне бизнес (журналистика, эко-
номика, менеджмент, есеп жєне
аудит, ќаржы, мемлекеттік жєне

жергілікті басќару), ауыл шаруашы-
лыѓы ѓылымдар (агрономия), вете-
ринария (ветеринариялыќ медици-
на, ветеринариялыќ санитария) не-
месе ортадан кейінгі не болмаса
орта техникалыќ немесе кєсіби білім.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќар-
сы к‰рес туралы", "Ќазаќстан Рес-
публикасындаѓы жергiлiктi мем-
лекеттiк басќару жєне  μзін-μзі бас-
ќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы" зањдарын,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы №06-7/32 Б±йрыѓы-
мен бекітілген Бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымына орналасуѓа кон-
курс жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан єрі
– Ќаѓида)  негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар ±сынылсын:

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-
ликасы нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лердіњ тізілімінде 2010 жылѓы 21 жел-
тоќсандаѓы №6697 болып тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
уєкілетті органмен белгіленген шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тес-
тілеудіњ μткені туралы ќолданыстаѓы

сертификат (немесе оныњ нотари-
алды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландыру соњ-
ѓы жарияланѓан сєтінен бастап 10
ж±мыс к‰ні ішінде Ќостанай облы-
сы, Ќарасу ауданы, Ќарасу ауылы,
А.Исаќов кμшесі, 73, мекенжайы
бойынша "Ќарасу ауданы єкімініњ
аппараты" ММ-не ±сынылуы ќажет.

Азаматттар  жоѓарыда  санама-
ланѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада ор-
наластырылѓан ќ±жаттарды ќолма-
ќол тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жатта-
рын электрондыќ т‰рде хабарланды-
руда кμрсетілген электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар, ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу бас-
талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктермей береді.

Єњгімелесуге жіберу туралы ха-
барландыру к‰нінен бастап 5 ж±мыс
к‰ні ішінде ‰міткерлер єњгімелесуді
"Ќарасу ауданы єкімініњ аппараты"
ММ-де μтеді.

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

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

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

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

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

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

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

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

Не выходя из дома,
получи высшее образование!

КОЛЛЕДЖ   " КОКШЕ" лицензия
№ 0036837. Серия АБ.

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

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

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

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

Ќ±ттыќтаймын!Ќ±ттыќтаймын!Ќ±ттыќтаймын!Ќ±ттыќтаймын!Ќ±ттыќтаймын!

Хайдарым шыќтыњ сексенніњ сењгіріне,
Ырзасыњ бір Алланыњ бергеніне.
Тєуба де μміріњніњ жалѓасы бар,
Соњыњнан ±рпаќтарыњ ерді міне.

Марќ±м болѓан Сайранды еске аласыњ,
Балаларыњ да жоќтатпай ж‰р анасын.
Ќ±да-жекжат, бауыр-іні, достарыњ,
Емес пе олар саѓан ‰лкен ќарасын.

Белгілі ѓой єр адамда арман кμп,
Кезінде ќатарыњнан ќалѓаныњ жоќ.
Айлап оќып курсты єр ќаладан,
Есеп-ќисап саласына б±рдыњ бет.

Бас бухгалтер, ревизор да атандыњ,
Іс ќаѓазын єр жердіњ кμп аќтардыњ.
Ќоѓам ‰шін тиыннан сом ќ±раѓан,
Бар болатын пайдасы кμп жаќтарыњ.

Сол ‰шін де т‰стіњ елдіњ кμзіне,
С‰йкімді жан атанѓансыњ кезінде.
Кеудењ толы жарќыраѓан кμп медаль,
Ењбегіњді баѓалаѓан белгі де.

Тым жоѓары саѓан деген тілегім,
Ќадіріњді ±заќ  жылдан білемін.
‡йленген соњ біздіњ Торѓай ќызына,
Сондыќтан да сені ерекше кμремін.

Ќоѓамдыќ  тілшісі атандыњ газеттіњ,
Жањалыќты тынбай жазып сμз еттіњ.

Сырларым бар жеткізер бір μзіње,
Ќордаланып жиналѓан ой тμрінде.
Ж‰здесейік сексенім тењдей бμліп,
Уаќытты ±затпайыќ жыр кμгінде.
Соѓыс кезі, таѓдырѓа мойынс±нып,
Ќайран жастыќ,

бір сєтке ќалдыњ сынып.
Маќсаттарым болѓанмен ±шты желге,
Білгендеймін болмасын алдан ±ѓып.
Он жасымда ашќан ем оќуымды,
Кешеуілдеп келген ед тоќу м±њды.
Бєрі єрине, соѓыстыњ зардаптары,
Ыза кернеп, келтірген ашуымды.
Ќысылтаяњ кезінде єке кетті,
Артын ала баќиѓа аѓа да μтті.
Ќайѓы-м±њым аздай-аќ, кешеуілдеп,
Ќызмет те кездеспей тμзім бітті.
Жаќсылыќты келер деп т‰њілмеген,
Арпалысып ажалмен кμз ілмеген.
Рабиѓа анам сырќатќа шыдай алмай,
Аќырында ќоштасты меніменен:
"Жалѓыз ќалып барасыњ,

жаным балам,
К‰йімізге дєрменсіз болдым алањ.
Тілегім сол, аќырѓы, жарыњды тап,
Аќ с‰т емген кездесер, тілейді анањ".
Жадымда єлі жаѓдайым, ќыстыњ іші,
М‰сіркеген жандар кμп, ‰лкен-кіші,
Алты ай к‰ттім жетімдік шырмауында,
Табылар деп сауапты айтар кісі.
Кездестірдім Сержанды кμп ±замай,
‡сеновтей бауырды с±раѓандай.
Ќолќа сала келіпті аќ ниетпен,
Туысымныњ ќанына б±рѓанын-ай.
Таныстырды жерлесім Сайранменен,
Ќаныќ етті басымдаѓы жайларменен.
¦сынысты ќабылдады μжет ќыз,
Іштей ±ѓып, сезімге бай байламменен.
Осылайша отау ќ±рдыќ жетімдер,
Арќасында Сержан ±лдыњ бітімгер.
Есейсем де есте мєњгі т±рады,
Ќысылѓанда ќамќор болѓан есіл ер.
Оњ жолымды берді маѓан ќ±дайым,

Ќуаныштар арылмасын
‰йіњнен!

(Хайдар Єбдірахман±лына)

Кμзге оѓаш кμрінгендей жайлардыњ,
Ерсі жаѓын сынѓа алып т‰зеттіњ.

Білдіњ білем бір Ќ±дірет к‰ш барын,
Намаз оќып, ораза да ±стадыњ.
Дін жолына т‰скеніњді кеш ќалмай,
Єњгімелеп отырады достарыњ.

Ортамыздан кμріне бер єлі де,
¦ќсамайсыњ наќ ењкейген кєріге.
80 деген аты ‰лкен болѓанмен,
Ештење емес денсаулыѓы єлдіге.

Сμзі ќысќа, кесімді бір айтатын,
¤тірік, μсек айтпай, шын айтатын.
Єділ ойын, адалын тік айтатын,
Хайдар осы кєдімгі біз айтатын.

Ќ±ттыќтаймын сені айтулы к‰ніњмен,
Аман болсын, бала-шаѓањ кμрінген.
Тамашала егемен ел ќызыѓын,
Ќуаныштар арылмасын ‰йіњнен.

Саѓи ЄБІЛХАСЕН¦ЛЫ.
Арќалыќ ќаласы.

Єулиекμл ауданы Калинин ауылыныњ тумасы, тыл
ардагері Єбдірахман±лы Хайдар 5 шілдеде 80 жасќа толады.
Ќадірлі аќсаќалды мерейлі тойымен ќ±ттыќтай отырып,
ќажымас ќайраты м±ќалмай, немере-шμберелерініњ
ортасында баќытты ќарттыѓын жалѓастыра берсін деп
тілейміз. Ќуанышыњыз ±заѓынан болѓай! Ж‰зге жетіњіз!

Сексенмен ж‰здесуСексенмен ж‰здесуСексенмен ж‰здесуСексенмен ж‰здесуСексенмен ж‰здесу

Аќ с‰т емген болып шыќты ж±байым.
Сабаќты ине сєтіменен деген бар,
Ќайѓы ќалды, азайѓандай уайым.

Белестеніп жатыр меніњ μткенім,
Ќадір аѓа берешегім кμп меніњ.
Аќылыњныњ арќасында бітірдім,
Аты айтулы Романовтыњ мектебін.
Аяќтадым алты айлыќ сол курсты,
Есепшілік мамандыќ та д±рысты.
Заманында ќ±нды болды б±л оќу,
Бастар жанѓа совхоздарда тыњ істі.
Сырбаз ж‰ріп, ењбекпенен есейдік,
Ќызметтер ќолдан μтті неше дік.
Бас есепші, ревизорлыќ басќа да,
Ж±мысымда тіледім тек есендік.
Адал ењбек, табыстарым ќол жеткен,
Баќыттымын отбасымда, ±л біткен.
Бєрі-бєрі Сайранымныњ арќасы,
Шат-шадыман к‰ндерім де

бірге μткен.
Елу ‰ш жыл бірге ж‰ріп μтіппін,
Жетістікке тек μзіњмен жетіппін.
Ќамќоршымыз мейірімді бола алдыњ,
Сыйлап бізге шын кμњілден баќыт к‰н.
Ењбек еттім, ертењімді ойладым,
Мешіт барып, уаѓыздарѓа бойладым.
Дін-ислам амалдарын орындап,
Алла жолын ќ±рметпенен

ќолѓа алдым.
Намазханмын,

жазсын дєйім сауаптан,
Ќаѓидам сол, бμтен артыќ сμз айтпан.
Тілегім де иманымнан жарылќа,
Машћар к‰ні жењілдетіп жауаптан.
Баяндадым бастан μткен жайымды,
Ренішті, ќуанышты, пайымды.
Сексен "бμрі" ќ±рдасыњнан сμз ќалды,
Ж‰здесейік, білгім келеді ойыњды.

 Сексенмен ж‰здесуді хатќа
т‰сірген досы

Шынберген ЕСМАЃАНБЕТ¦ЛЫ.
Ќостанай ќаласы.

Стороженко Леонид Васильевичтіњ сенiмдi т±лѓасы
Турбабин Илья Леонидович, кепiлдiк м‰лiктi соттан тыс
μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы,
Владимир селолыќ округініњ аумаѓында орњаласќан
шаруа ќожалыѓын ж‰ргiзуге арналѓан 1548,3 га кμлемі,
кадастрлік нμмері 12-183-059-027, бμлінетін жер учас-
кесіне жер пайдалану (жалдау) ќ±ќыѓын сату жμнінен
сауда μткізеді. Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен
сауда μткiзілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде
енгiзiледi. Сауда 2015 жылѓы 15 шілде саѓат 10.00-де
мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Ќоста-
най ауданы, Садовое а., Садовая кμш., "Березка" Д‰кен.
¤тінімдер 2015 жылѓы 14 шілде саѓат 18-00-ге дейiнгі
мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабыл-
данады: Ќостанай ќаласы, Дзержинский кμшесі, 61 ‰й,
телефон 8-775-296-37-79.

Доверенное лицо Стороженко Леонида Васильеви-
ча Турбабин Илья Леонидович в порядке внесудебной
реализации залогового имущества, объявляет о про-
ведении торгов по продаже права временного возмез-
дного землепользования (аренды) на земельный учас-
ток, расположенный на территории Владимировского
сельского округа, Костанайского района Костанайской
области, предназначенный для ведения крестьянского
хозяйства, кадастровый номер 12-183-059-027, площа-
дью 1548,3 га. Покупная цена вносится наличными день-
гами в течение 5-ти календарных дней с момента  про-
ведения торгов. Торги состоятся  15 июля 2015 года в
10.00 часов по адресу: Костанайская область, Коста-
найский район, с. Садовое,  ул. Садовая, д.  Магазин
"Берёзка". Заявки принимаются в срок до 18-00 часов
14 июля 2015 года по месту нахождения доверенного
лица: г. Костанай, улица Дзержинского 61, телефон
для справок - 8-775-296-37-79

Попко Юрий Александровичтіњ сенімді т±лѓасы Калиевская Анна
Владимировна кепілдік м‰лікті сот ќарауынан тыс μткізу тєртібінде
Ќостанай облысы, Федоров ауданы, Пешков ауылдыќ округініњ аума-
ѓында орналасќан, шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан: кадастрлік
нμмірі 12-191-032-050, жалпы алањы 55,5 га жер теліміне уаќытша
μтеулі жер пайдалану (жалѓа беру) ќ±ќыѓын сату жμніндегі сауда
μткізетіні туралы хабарлайды. Сатып алу баѓасы сауда μткізу сєтінен
бастап 10 к‰нтізбелік к‰н ішінде ќолма-ќол аќшамен енгізіледі.

Сауда-саттыќ 2015 жылѓы 13 шілде саѓат 12.00-де мына ме-
кенжай бойынша μткізіледі:

Ќостанай облысы Федоров ауданы Пешков ауылы.
¤тінімдер 2015 жылѓы 12 шілде саѓат 18-00-ге дейінгі мерзім-

де сенімді т±лѓаныњ орналасќан жері бойынша Федоров ауылы, К.Либ-
кнехт кμшесі, 2 "В" ‰йде ќабылданады. Аныќтама телефоны: 8-702-
884-11-44.

Доверенное лицо Попко Юрия Александровича Калиевская Анна
Владимировна в порядке внесудебной реализации залогового иму-
щества объявляет о проведении торгов по продаже права временно-
го возмездного землепользования (аренды) на земельный участок,
расположенный на территории Пешковского сельского округа, Фёдо-
ровского района,  Костанайской области, предназначенным для ве-
дения крестьянского хозяйства:  земельный участок с кадастровым
номером 12-191-032-050, общей  площадью 55,5 га. Покупная цена
вносится наличными деньгами в течении 10-ти календарных дней с
момента проведения торгов.

Торги состоятся 13 июля 2015 года в 12.00 часов по адресу:
Костанайская область, Федоровский район, с. Пешковка.
Заявки принимаются в срок до 18-00 часов 12 июля 2015

года.
По  месту  нахождения доверенного лица в п. Фёдоровка ул.

К.Либкнехта, дом 2 "В", телефон для справок: 8-702-884-11-44
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Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Ќостанай ќаласы,  Красный Партизан кентінде

т±ратын аяулы ќарындас, с‰йікті єпке, аяулы жар,
ардаќты  ана,  асыл   єже Салтанат ИСАХМЕТ-
ЌЫЗЫ шілде айыныњ 7-ші ж±лдызында 61 м‰шел
жасќа толады.

Бауырымызды, анамызды м‰шел жасымен
шын ж‰ректен ќ±ттыќтай отырып, жарќын да ма-
ѓыналы μмір, кμтеріњкі де кіршіксіз кμњіл, денініњ
саулыѓын, отбасыныњ амандыѓын, ќызыќќа толы
ѓ±мыр кешіп, кμпшіліктіњ ыстыќ ыќыласы мен
ќ±рметіне, ризашылыѓына бμлене берсін дейміз.

Ізгіліктіњ н±рын шашар мањайѓа
Адамсыз ѓой ‰лгі болар талайѓа.
Жаќсылыќты μзіњізден кμп кμрген
¦мытпайды туѓан-туыс ќалайда!

Мереке к‰ні н±рѓа толсын ж‰зіњіз,
Ќуаныњыз, шаттаныњыз, к‰ліњіз.
Немереніњ ќызыѓына кенеліп,
Ортамызда аман-есен ж‰ріњіз.

Игі тілекпен: бауырлары, жолдасы, балалары, немерелері.

Жарнама
бергіњіз келсе

54-33-22, 54-99-69 (факс)
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 Біздіњ балалыќ шаѓымыз
Єулиекμл ауданы, "Целинный"
совхозында  μтті. 1980 жылы
т±рмысќа шыѓып, жолдасым Ба-
зарбай екеуміз Алматыѓа ќоныс
аудардыќ. Кейін отаѓасыныњ
ќызмет бабымен бізді Астанаѓа
жіберді. Б±л 2001 жыл еді. Міне-
кей, сол уаќыттан бері астана-
лыќпыз.

Астананыњ б±рынѓысы мен
б‰гінгісін салыстыру м‰мкін
емес. Біз ќоныс аударѓан жылы
Елорда тμрінде алып "Бєйтерек"
монументі де болмаѓан. Кμсіліп
жатќан сайын дала еді. Кμк ба-
зардыњ мањайы батпаќ болатын.
Ал ќазір Астана ажарлана т‰скен.
Кμз алдымызда μсті, μзгерді.
Жолдарѓа асфальт тμселіп, небір
зєулім ѓимараттар бой кμтерді.
Бос жатќан сайын дала сиќырлы
ќалаѓа айналѓандай.

Елордамыз мєдениет пен
μнердіњ ошаѓы болып отыр. Ха-
лыќаралыќ дєрежедегі мањызды
саммиттер мен конференциялар
μтеді. Шетелдік меймандар да
кμркейген с±лу Астанамызѓа
тамсануда.

Осындай Астанамыздыњ ба-
рына маќтанамыз. Біз де отба-
сымызбен Елорданыњ дамуына
‰лес ќостыќ деп ойлаймын. Се-

 Бєріміз білетіндей, ас-
тана Аќмолаѓа ауысты де-
ген кезде барлыѓы Елор-
даѓа асыќты. Жања
м‰мкіндіктер ашќан ќала,
барлыќ ќазаќтыњ арма-
нын ж‰зеге асырды. Сол
жылдары μзім де Астанаѓа
арман ќуып барѓан едім.
Ауа-райы ќалай суыќ
болса, μзі де ешкімді
жылы ќарсы ала ќоймай-
ды. Астана т±рѓындары
мені т‰сінер, себебі бас
кезінде бєрі ќиын болды.
Алѓашќы жылдары
мамандыѓым бойынша
ж±мыс таба алмай, 3 жыл
д‰кенде сатушы болдым.
Содан кейін бєрі ќалыпќа
т‰се бастады, Елбасыныњ
тыњѓылыќты ењбегі мен жемісті
нєтижелері Астанада адасып
ж‰рген жастарѓа тура жол

кμрсетті.
Б±рынѓы №61 "Мишутка",

ќазіргі №25 "Тањшолпан" бала

баќшасына ж±мысќа т±р-
дым. Міне, 11 жылдыњ ж‰зі
μтті, сол балабаќшада тєр-
биешімін. Мамандыѓым маќ-
танышым болды. Жет-
кіншектер талай сайыстар-
дан ж‰лдегер атанып, мар-
ќайтып ж‰р. Єр тањ сайын
ж±мысќа бара жатќанда
егеменді елімніњ Елордасын-
да т±рып жатќаныма ќуана-
мын.  Елбасыныњ Астанаѓа
шаќырѓан ‰ндеуін естіп кел-
геніме μкінбеймін.

Ќазір Астанадаѓы жања
достарыммен сол жылдарды
к‰ліп, саѓына еске аламыз.
Орындалѓан асќаќ арман,
Астанамыз. Ыстыќ-суыѓы-
мен сынап, μзіне баураѓан
ќала. Біз сені с‰йеміз, Аста-

на!
Єсел ЌОЗБАЌОВА,Єсел ЌОЗБАЌОВА,Єсел ЌОЗБАЌОВА,Єсел ЌОЗБАЌОВА,Єсел ЌОЗБАЌОВА,

Астана ќаласыныњ т±рѓыны.Астана ќаласыныњ т±рѓыны.Астана ќаласыныњ т±рѓыны.Астана ќаласыныњ т±рѓыны.Астана ќаласыныњ т±рѓыны.

бебі жолдасым Базарбай Омаров
Астанадаѓы ІІМ-де ±заќ жыл
ќызмет етті. Ќаладаѓы ќоѓамдыќ
тєртіпті, ќауіпсіздікті саќтау
жолында ењбек етті. Абыройлы
ењбегініњ арќасында зейнеткер-
лікке шыќты. Ќазір полицияныњ
полковнигі. ‡ш баламыздыњ бірі,
±лымыз М±рат пен келініміз
Н±рг‰л де Астанада т±рады.
¦лым "ЌазТрансОйл" компа-
ниясында ж±мыс істейді. Олар да
Елорданыњ келешегі ‰шін ењбек
етуде. С‰йікті ќаламыз Астана
кμркейе берсін! Біз Астанамыз-
бен маќтанамыз!

 Ажарк‰л ОМАРОВА, Ажарк‰л ОМАРОВА, Ажарк‰л ОМАРОВА, Ажарк‰л ОМАРОВА, Ажарк‰л ОМАРОВА,
Астана ќаласыныњ т±рѓыны.Астана ќаласыныњ т±рѓыны.Астана ќаласыныњ т±рѓыны.Астана ќаласыныњ т±рѓыны.Астана ќаласыныњ т±рѓыны.

 Астанаѓа кμшіп барѓан ќоста-
найлыќ жас маманныњ бірі едім.
2002 жылы А.Байт±рсынов атын-
даѓы Ќостанай мемлекеттік уни-
верситетініњ информатика жєне
баѓдарламашы мамандыѓын
бітіргеннен кейін Астана ќаласы-
на отбасымызбен кμшіп келдік.
Мен ЌР Сыртќы істер мини-
стрлігіне компьютер баѓдарлама-
шысы маманы болып ж±мысќа
т±рдым. Міне, содан бері 13 жыл-
дыњ ж‰зі болыпты. Астана біз
сияќты жастармен бірге μсті. Біз
Астананыњ ќалай салынып,
кμркейгенін кμзбен кμрдік. Солай
Астанадай арман ќалаѓа барамын
деп Саяттай екінші жартымды
жолыќтырып, баќытымды тап-
тым. Кей-кейде Астана арман
ќала, бір баќыт сєулесін сепкен-
дей шуаѓы мол шаттыќ ќаласы
деп б‰кіл єлемге жар салѓым ке-
леді. Туѓан к‰ніњмен, баќыт сый-
лаѓан Астанам!

Астана – ел маќтанышы.

Кμрікті мекенКμрікті мекенКμрікті мекенКμрікті мекенКμрікті мекен
Бір баќыт сєулесінБір баќыт сєулесінБір баќыт сєулесінБір баќыт сєулесінБір баќыт сєулесін

сепкендейсепкендейсепкендейсепкендейсепкендей

М±нда ќызмет ету де, білім алу
да – баќыт.

Астана – жања ќала, єсем ша-
ћар. Ол келешекте б‰гінгіден де
ќ±лпырып, кμркейе беретіндігі-
не сенімім мол. Елордамыз аз-
ѓантай уаќыттыњ ішінде адам

айтса нанѓысыз кμздіњ жауын
алар єдемі ќала болды, зєулім
‰йлері, ќыран ±шар биікке μрме-
леген Елорда μзініњ бар ќасиеті-
мен ерекшеленеді.

Индира БАЙГЕРЕЕВА,Индира БАЙГЕРЕЕВА,Индира БАЙГЕРЕЕВА,Индира БАЙГЕРЕЕВА,Индира БАЙГЕРЕЕВА,
жас ана.жас ана.жас ана.жас ана.жас ана.

Астана айшыќтарыАстана айшыќтарыАстана айшыќтарыАстана айшыќтарыАстана айшыќтарыАстана айшыќтарыАстана айшыќтарыАстана айшыќтарыАстана айшыќтарыАстана айшыќтары

Біз Астанада т±рамыз!
Асќаќ арман,Асќаќ арман,Асќаќ арман,Асќаќ арман,Асќаќ арман,
АСТАНАМАСТАНАМАСТАНАМАСТАНАМАСТАНАМ!!!!!
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Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен сєйкес
келе бермейдi. Редакция оќырман хаттарына жауап бермейдi, оны
ќайтармайды.  ‡ш компьютерлiк беттен асатын материалдар
ќабылданбайды.  “Ќостанай тањында” жарияланѓан материалдарды
сiлтемесiз кμшiрiп басуѓа болмайды. Жарнама мен хабарландырулар-
дыњ мазм±ны мен мєтiнiне жарнама берушi жауап бередi.
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Редакцияныњ мекенжайы:
110000, Ќостанай ќаласы,
Єл-Фараби дањѓылы, 90

Меншiк иесi: Бухгалтерия:
54-99-88, 39-26-88

Компьютер орталыѓы:
54-54-45

Корректура: 54-34-49

Бμлiмдер:

Меншiктi тiлшiлер:

Таралымы 10235.   Тапсырыс 934.     Нμмiрдiњ кезекшi редакторлары: Ќарлыѓаш ОСПАНОВА, Ш±ѓа ЌОЊЌАБАЙ.

“Ќостанай тањы” газетi
редакциясы” ЖШС

Директор-Бас редактор
Жан±заќ

АЯЗБЕКОВ

Директор-бас редактордыњ ќабылдау

бμлмесi: 54-12-66, факс: 54-99-69

Директор-бас редактордыњ

орынбасарлары: 54-84-44, 54-67-65

Жауапты хатшы: 54-33-22

Бμлім редакторы: 54-79-68, 54-28-42
Газет аптасына  ‰ш рет шыѓады.
Газет Ќазаќстан Республикасыныњ Мєдениет жєне аќпарат
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куєлiгi
беiлген.
Газет “Ќостанай тањыныњ” компьютер орталыѓында терiлiп,
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Костанайский Дом печати”
ЖШС баспаханасы.
Мекенжайы: Майлин кμшесi, 2/3.
Баѓасы келiсiм бойынша.

Ќоѓамдыќ-саяси, экономика: 54-79-36
Єлеумет, білім, мєдениет: 54-26-42

Социологиялыќ зертеу орталыѓы:
54-53-21, 39-26-25

Жарнама бергіњіз келсе: 39-26-88

Арќалыќта: 7-55-91
Аманкелдіде: 2-17-40
Жанкелдинде: 2-10-75, 5-00-02
Рудныйда: 5-57-60
Сарыкμлде: 2-25-17

Байланыс єлемінде таѓы бір жањалыќ.
Ќазаќстандаѓы ењ ірі ќатынас желілерініњ
бірі "Кселл" АЌ т±тынушыларѓа тиімді ±сы-
ныстар мен ќызметін кμрсетуді жандандыру-
да. ¤зініњ жања тарифтік жоспарына орай,
Ќазаќстандаѓы 11 миллион абонентін таѓы
да бір тосынсыймен ќуантпаќ. Байланыс єле-
мінде ±дайы ізденістер жасап, єрдайым тиімді
±сыныстар енгізіп отырмасањ, абонентті т±раќ-
тату оњай шаруа емес. Нарыќтаѓы бєсеке-
лестік деген ж‰йелі дамуды талап етеді. Дєл
осындай ж±мыс пен ќарќынды дамудыњ ж‰зе-
ге асып келе жатќанын бізге "Кселл" АЌ
Ќостанай облыстыќ филиалыныњ жетекшісі
Алмас Ќонысбаев айтып берді:

– Телекоммуникация нарыѓы даму ‰стінде.
¤здеріњіз кμріп отырѓандай, барлыќ операторлар
μте жылдам єрі шапшањ ќимылѓа ‰йренген.
Жаќында ѓана "Кселл"АЌ  "Алло, Ќазаќстан" та-
рифтік желісін іске ќос-
ты. "Алло, Ќазаќстанды"
"Актив" абоненттері ќа-
зірден бастап пайдалана
алады. Оныњ ‰ш т‰рлі
тиімділігі бар.

"Алло, Ќазаќстан 1"
пакеті Ќазаќстанныњ
барлыќ операторларына
1290 тењгеге осынша
минут ќоњырау шалуѓа
м‰мкіндік береді. Оѓан
ќоса 500 смс хабарлама-
мен 4 Гб ѓаламтор ж‰йесі
сыйѓа тартылмаќ.

1490 тењгелік "Алло,
Ќазаќстан 2" ‰шін 1490 минут сμйлесу, оѓан 500
смс пен 10 Гб интернет желісі тегін.

Соњѓысы, "Алло, Ќазаќстан 3" наѓыз іскер
жєне жиі байланыстаѓылар ‰шін. 1990 тењгеге -
1990 минут. 500 хабарлама мен ѓаламтор пайда-
ланушыѓа 18 Гб тегін берілмек, – дейді Алмас
Ќонысбаев.

Біз байланыс орталыѓынан "Алло, Ќазаќстан
2" тарифіне ќосылѓан ќостанайлыќ т±тынушы
Бахтияр Ибраевты жолыќтырдыќ. Ол да байла-
ныс желісіндегі жаѓымды жањалыќты былай  деп
баѓалайды:

– Мен μзімніњ жеке жєне ќызмет бабында ±ялы
байланыс ќызметін жиі т±тынамын. Жєне де бел-
сенді интернет ќолданушымын. "Кселл"-діњ
"Алло, Ќазаќстан"  жања тарифін естіп, "Алло,
Ќазаќстан 2" тарифіне ќосылдым. Айына 1490
тењге тμлеймін. Айына 1490 тењгені тμлеп ќоясыњ
да, еліміздіњ барлыќ оператор желілеріне
ќоњырау шалу тегін. Кез-келген уаќытта байла-
ныс телефонымнан интернетке кіре аламын.
Тиімді емес пе?! Маѓан μте д±рыс тањдау болды.
Мен ‰шін "Алло, Ќазаќстан" тарифі байланыс
желісі нарыѓындаѓы ењ тањдаулы ±сыныс,  –
дейді біздіњ кейіпкеріміз.

Ќазір "Кселл" АЌ минутына аќы алудан, сон-
дай-аќ дєлме-дєл тμлеу єдісінен ќашыњќырап,
абонентке керекті, соныњ ќажеттілігіне сай
ќимылѓа кμшті. Б±л ѓаламторѓа шыѓуѓа
м‰мкіндік, желі ішінде басќа операторларѓа
ќоњырау шалу жєне смс хабарлама жμнелту
тегін.

Жалпы тарифтердіњ артыќшылыѓы неде? Со-
ѓан тоќталып μтейік.

 біз ќызметіміздіњ ќолданылѓан ауќымын
жєне т±тынушы тєртібіндегі μзгерістерді ‰немі
баќылап, талдап отырамыз;

– шектеусіз кμлемдегі тарифтер бойынша
aktiv абоненттері желі
ішінде айына ењ кμп де-
генде 1000 минут шама-
сында сμйлеседі;

– сол себепті біздіњ 3
±сынысымыздыњ ќай-
ќайсысы да ќолданыс-
таѓы барлыќ дауыс тра-
фигінен  асып т‰седі;

– бір минут ќ±нын-
даѓы ќайта есептеу б±л
барлыќ желілер бойын-
ша 1 тењге;

– алайда б±л тек ѓана
шартты есептеу.
¤йткені ай сайынѓы або-
ненттік тμлемге интер-

нет трафигі де жатады;
– себебі деректерді табыстаудыњ μсуі, ќазіргі

тањда нарыќтыњ басты талабы;
Сондыќтан біздіњ "Алло, Ќазаќстан 1", "Алло,

Ќазаќстан 2" жєне "Алло, Ќазаќстан 3" атты
жања тарифтік ±сыныстарымыз ењ белсенді ин-
тернет ќолданушылардыњ кμњілі толатындай
ауќымды интернет трафигін ќамтиды;

– ќазір  ќоњырау шалу бойынша ќ±нды тиім-
дірек ету, мобилдік интернетке арналѓан ењ
тиімді топтаманы тањдау маќсатында єр адам
т‰рлі операторларѓа ќосылѓан сим-карталары
бар 2-3 телефон ±стайды.

– біздіњ жања тарифтерге еліміздіњ μзге опе-
раторлары арќылы оњай хабарласу жєне ‰немі
онлайнда болу ‰шін бір сим-карта жеткілікті.

Осы жылы Ќазаќстанда нμмірлердіњ
кμшірілуі (MNP, аѓылшынша mobile number
portability) бойынша ќызмет ќолжетімді бола-
ды. "Кселл" MNP нєтижесі бойынша жењіске
жетуді маќсат етті. Себебі, біз желініњ сапасы,
ќызметтіњ жоѓары дењгейі, тиімді тарифтер
жєне єлбетте инновациялыќ ќызметтер мен
μнімдерімізді мањызды деп санайтын клиент-
теріміз ‰шін адал ќызмет атќарамыз.

Клиенттеріміз, яѓни т±тынушыларымыз –
біздіњ компанияныњ басты назарында. Осыѓан
орай осы жылдаѓы барлыќ ќызметтер, тариф-
тер, сервистік ќызмет, сапа, барлыѓы да бізді
т±тынатын клиенттердіњ ќалауына сай болуѓа
баѓытталѓан.

Газеттіњ келесі саны 8 шілде, сєрсенбі  к‰ні шыѓады

Астана
айшыќтары

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

Біз "Алло, Ќазаќстанды"
тањдаймыз!

Хандыќтыњ 550 жылдыѓына арналды
Биыл  Ќазаќ  хандыѓыныњ ќ±-

рылѓанына – 550 жыл. Осы елеу-
лі дата аясында Денисов ауданы
мєдениет жєне тілдерді дамыту
бμлімініњ тілдерді оќыту орта-
лыѓы  ашыќ  сабаќ  μткізді. Тыњ-
даушылар Ќазаќ хандыѓыныњ
ќ±рылу тарихымен танысты. Хан-
дыќ дамуыныњ тарихи кезењдері
туралы ќ±нды деректер айтылды.
Ќатысушылардыњ мемлекеттік

тілді ќаншалыќты мењгергендігін
тексеру маќсатында "Тапќыр
болсањ, тауып кμр" атты сайысы
±йымдастырылды. Курс тыњдау-
шылары  белсенділік танытып,
берілген тапсырмаларды жоѓары
дењгейде орындады. "Ќазаќша-
њыз ќалай?" сайысында Елена
Кожевникова, Наталья Таран,
Алия Пауль, Елена Якунина да
μз білімдерін кμрсете білді. "Сμз

тапќанѓа ќолќа жоќ!" сайысыныњ
тапсырмасын да  ойдаѓыдай
орындап шыќты. Сабаќќа бел-
сенді ќатысќан курс тыњдаушы-
ларын шаѓын ескерткіш сыйлыќ-
тармен марапаттады.

А.АБДУЛИНА,
Денисов аудандыќ тілдерді

оќыту орталыѓы
директорыныњ міндетін

атќарушы.
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