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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
           ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Бесінші шақырылған Қазақстан 
Республикасы Парламентінің 

Мәжілісін тарату және Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мәжілісі 

депутаттарының кезектен тыс 
сайлауын тағайындау туралы

Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-ба-
бының 2) тармақшасына, 63-бабының 1-тармағына, «Қа-
зақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасы Конституциялық заңының 85-бабына сәйкес 
қаулы етемін:

Бесінші шақырылған Қазақстан Республикасы Парла-
ментінің Мәжілісі таратылсын.

Партиялық тізімдер бойынша сайланатын Қазақстан 
Рес публикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының кезек-
тен тыс сайлауы 2016 жылғы 20 наурызға тағайындалсын.

Қазақстан халқы Ассамблеясы сайлайтын Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының кезек-
тен тыс сайлауы 2016 жылғы 21 наурызға тағайындалсын.

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы 
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі депутатта-
рының кезектен тыс сайлауын дайындауды және өткізуді 
ұйымдастырсын.

Қазақстан Республикасының Үкіметі, Астана және Ал-
маты қалаларының, облыстардың әкімдері Қазақстан Рес-
публикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының кезектен 
тыс сайлауын ұйымдық, материалдық-техникалық және 
қаржылық қамтамасыз ету жөніндегі барлық қажетті шара-
ларды кідіріссіз қабылдасын.

Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.НАЗАРБАЕВ.

Астана, Ақорда, 2016 жылғы 20 қаңтар.

САЙЛАУ – 2016

Мен Парламент Мәжілісі депутаттары-
ның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату 
және жаңа сайлау тағайындау туралы 
ұсынысын талдап қарадым.

Бұл күндері менің атыма бастамаға 
қолдау көрсеткен көптеген хаттар мен 
жеделхаттар келіп түсті. Кезектен тыс 
сайлау өткізу қажеттігі туралы пікірді сая-
си партиялар мен кәсіподақтар, үкіметтік 
емес ұйымдар, кәсіпорындардың, ме-
кемелер мен оқу орындарының еңбек 
ұжымдары құптады. Сондай-ақ, оған 

ардагерлер мен жастардың ұйымдары, 
бизнестің, ғылыми және шығармашылық 
зиялы қауымның өкілдері, көптеген жеке 
азаматтар қолдау білдірді. Менің атыма 
келіп түскен бұл үндеулерде келтіріл-
ген барлық дәлел-дәйектемелер маған 
түсінікті. Оларда елге деген қамқорлық, 
саяси науқанды тездетіп аяқтауға және 
қойылған міндеттерді іс жүзіне асыруға 
кірісуге деген қажетсіну бар.

Бүгінде біздің ел күрделі жаһандық 
саяси және экономикалық үдерістерге 

тартылып отыр. Энергия қуатын беретін 
өнімдер бағасының құлдырауы нәтижесін-
де көптеген елдерді жайлаған экономика-
лық дағдарыс бүкіл әлемдік экономикаға 
және оның ажырамас бөлігі ретінде біздің 
елімізге де елеулі ықпал етуде. Осы бір 
қиын уақыт ел алдына өте күрделі міндет-
тер мен сын-қатерлерді тосып отыр.

Халықаралық ахуал да күрделілене 
түсті. Жетекші мемлекеттер арасын-
дағы қайшылықтар ұлғайып, олардың 
санкциялық текетіресі күшейе түсуде. 
Сарапшылардың көпшілігі әлемдік дер-
жавалар арасындағы келіспеушілік «қыр-
ғиқабақ соғыс» аяқталғаннан бері дәл 
қазіргідей ушығуға жетпеген еді деген 
пікірде. Осындай жағдайда өңірлік жан-
жалдардың жаңа ошақтары пайда болу-
да. Террорлық қатер де ұлғайып келеді. 

Босқындардың жаһандық толқыны пла-
нетаның жаңа өңірлерін бірінен соң бірін 
басып қалуда. Әлемдік сауда көлемі 
төмендеп, қор нарықтары құлдырауда. 
Іс жүзінде әлемнің барлық валюталары 
девальвацияға ұшырады. Осының бәрі 
өңірлік және ұлттық экономикаларға 
теріс ықпалын тигізеді.

Әлемнің жаңа бет-бейнесі қалыптасып 
келеді, ол жөнінде мен халыққа таяудағы 
Жолдауымда айттым. Бұл дегеніміз ин-
дустрияландыруды, шағын және орта 
бизнесті дамытуды белсенді жалғастыра 
отырып, шикізат бағасы төмен жағдайда 
өмір сүруге бейімделуді білдіреді. Осы 
бір күрделі ахуалда біздің бәріміз үшін 
ең маңыздысы – ысырапсыз өмір 
сүру, ресурстарды үнемдеу, жұмыс 
орындарын сақтау екенін түсіну.

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың 5-ші шақырылымдағы 
Парламент Мәжілісін тарату туралы Жарлыққа қол қоюына, 

сондай-ақ ҚР Парламенті Мәжілісі депутаттарының  
кезектен тыс сайлауын тағайындауға байланысты

ХАЛЫҚҚА ҮНДЕУІ
Бүкіл қазақстандықтарды, қоғамның барлық әлеуметтік 

топтарын уақыт талап еткен шешімді қолдауға үндеймін. 
Баршаңызды сайлауға белсене қатысуға, еліміздің болашағы 
жолындағы тұтастығымыз бен бірлігімізді тағы да 
танытуға шақырамын.

2-бет.
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 Ќаржы даѓдарысы етектен алды десек те, μњірде ќ±рылыс ќар-
ќыны еш бєсењдеген емес. Оѓан  республикалыќ жєне облыстыќ
бюджеттен тиісінше миллиондаѓан аќша бμлініп жатыр. Біраќ, сол
ќаржыны  уаќытында  игеруге  келгенде  кейбір  жекеменшік  кєсіп-
орындар кежегесінен кейін тартады. Облыс єкімініњ орынбасары
Роза Кемалованыњ айтуынша, μткен жылы облыс  888,7 млн.тењ-
гені игере алмаѓан. М±ныњ жартысына жуыѓы, яѓни 425,9 млн.тењ-
гесі несие жєне республикалыќ трансфер арќылы бμлінген аќша,
ќалѓаны жергілікті ќазынаныњ ќаржысы.

Б±ѓан  кμптеген  ќ±рылыс  жєне  жμндеу нысандарыныњ μз
ж±мыстарын уаќытылы аяќтай алмауы себеп. Мєселен, мерді-
герлер Федоров ауданындаѓы су ќ±бырын тарту ж±мыстарына
бμлінген 230 млн.тењгені игерген жоќ.

Ал, Ќостанайдаѓы Мирошниченко кμшесінде бой кμтерген
т±рѓын ‰йдіњ 15 млн. тењгесі, №3 мектеп ауданындаѓы кμпќабатты
‰йдіњ ќ±рылысы 34,4 млн. тењге, "Єуежай" ауданына инженерлік-
коммуникациялыќ ж‰йе тартуѓа бμлінген аќшаныњ 29,2 млн. тењ-
гесі, онкологиялыќ диспансер емханасыныњ ќ±рылысына
бμлінген 79,4 млн. тењге, "Дружба" ауылына тартылѓан инженерлік-
коммуникация ж±мыстарына тиісті 9,6 млн. тењге ќаржы игеріл-
мепті.

Б±л бірер ѓана мысал. Айтпаќшы, ‰немделген 137,3 млн. тењге
де осы игерілмей ќалѓан ќаржыныњ есібіне кіреді.

– 2016 жылдыњ 1 ќањтарындаѓы мєліметтерге сєйкес, ќазына-
да  μткен жылдан ќалѓан 2,6 млрд. тењге бар. Оныњ 504,8 млн.
тењгесі облыс бюджетінен алынѓан, – деді облыс єкімініњ орын-
басары.

Жалпы, облыс бюджетініњ барлыќ шыѓыны 163 млрд.461,3 млн.
тењгеге тењ. Б±л жылдыќ жоспардыњ 99,5%-ке орындалѓанын
кμрсетеді.

Санда бар,
санатта жоќ

‡кімет пен Парламентке б±л жаѓдайда
бірлесіп, жинаќы ж±мыс істеп, жедел шешім
ќабылдау  ќажет. Біздіњ халќымызѓа б±рын-

ѓыша бірігіп, осы к‰рделі уаќытта кез келген ыќти-
мал арандатуларѓа, ќажет болса, зањнамалыќ
т±рѓыдан тойтарыс беру керек. Ол жаѓдайдыњ на-
шарлауына кінєлілерді іздеп, саясиландырѓысы
келетіндерге де ќатысты. Б±л – жаћандыќ ‰деріс,
оѓан бірде-бір  ел,  соныњ ішінде Ќазаќстан да
ыќпал ете алѓан жоќ. Сондыќтан бєріміз топта-
сып, бір-бірімізге кμмектесуіміз керек. Ќазір елдіњ
єрбір азаматыныњ патриоттыѓы сынѓа т‰суде.
Бізде таѓдырѓа мойынс±нып, єйтеуір бір уаќытта-
ры бєрі орнына келетініне, м±най баѓасы кμтеріліп,
жаѓдайдыњ жаќсаратынына ‰міттеніп отыруѓа
уаќыт жоќ.

Б‰гінде кез келген жаћандыќ сын-ќатерге ‰немі
ж‰йелі єрі алдын ала жауап беру жєне тиісті ша-
ралар ќабылдау мањызды. Бізге "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясыныњ баѓытын жалѓастырып, даѓ-
дарысќа ќарсы баѓдарламаны іске асыру, ¦лт
Жоспарын орындау керек. Мыњдаѓан азаматтары-
мызѓа ж±мыс бере отырып, "Н±рлы Жол" баѓдар-
ламасын белсенді ж‰зеге асыру ќажет. ‡кімет, ми-
нистрлер мен барлыќ дењгейдегі єкімдер б±рын-
ѓы даѓдарыс тєжірибесі мен инфраќ±рылымдыќ
ќ±рылыс м‰мкіндіктерін пайдалана отырып, ж±мыс
орындарын ±сыну арќылы шыѓындарды ќысќар-
ту,  аппаратты оњтайландыру ‰шін резервтер із-
дестіруі тиіс.

Халыќќа Жолдауда мемлекетті, экономика мен
ќоѓамды терењ жањѓырту, бюджет саясатын ‰нем-
деу, ±сыныќтылыќ жєне ќайтарымдылыќ ќаѓидат-
тары негізінде оњтайландыру жμнінде ауќымды
міндеттер ќойылды. Парламенттіњ ќазіргі ќ±рамы
¦лт Жоспарына сєйкес, μнімді жєне ауќымды зањ
шыѓару ж±мысын атќарды. Ендігі ж±мыс ‡кімет
пен елдіњ барлыќ атќарушы органдарына, сон-
дай-аќ, бизнес-ќоѓамдастыќќа тиесілі. Даѓдарысќа
ќарсы шаралар мен ¦лт Жоспарын дер кезінде
жєне сауатты ж‰зеге асыру солардыњ тиімді ж±мы-
сына байланысты болады. Б±л біздіњ елімізді
єлемдік ќоѓамдастыќ алдында таѓы да биіктетіп,
инвестиция тартады, елімізге деген сенімді ныѓай-
тады. Біз м±ны жасауѓа тиіспіз.

Ќазір біздіњ ќоѓамымыз 1991 жылы м‰лдем бей-
таныс ахуалѓа тап болѓан кездегідей абдыраѓан
адамдар тобы емес. Біз Тєуелсіздіктіњ ширек ѓасы-
рѓа жуыќ абыройлы жолын ж‰ріп μттік. Біз жасам-
паз ењбекте шыњдалып, табысты, ќалыптасќан
жєне єлемге сыйлы мемлекет ќ±рѓан бірт±тас ха-
лыќќа айналдыќ. Мен депутаттардыњ бастамасын

"Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтыњ
5-ші шаќырылымдаѓы Парламент Мєжілісін тарату

туралы Жарлыќќа ќол ќоюына, сондай-аќ
ЌР Парламенті Мєжілісі депутаттарыныњ кезектен

тыс сайлауын таѓайындауѓа байланысты
ХАЛЫЌЌА ‡НДЕУІ

Ќазаќстан мен ќазаќстандыќтардыњ таѓдырына
отаншылдыќ т±рѓыдан ќамќорлыќ танытудыњ кμрі-
нісі деп ќабылдаймын. Мєжілістіњ кезектен тыс
сайлауы (оныњ ішінде Ќазаќстан халќы Ассамб-
леясыныњ да депутаттары бар) жєне μњірлік
мєслихаттардыњ кезекті сайлауы бірге μтуі уаќыт-
ты да, ќаржыны да ‰немдейді. Барша депутатта-
рѓа мемлекетшіл ±станымы мен аса жоѓары тари-
хи жауапкершілік танытќаны ‰шін алѓысымды ай-
тамын.

Ел Конституциясыныњ талаптарына сєйкес, мен
Парламент Палаталары тμраѓаларымен, Пре-
мьер-Министрмен жєне Конституциялыќ Кењес
тμраѓасымен кењестім. Аќылдаса келіп депутаттар-
дыњ бастамасын ќолдау туралы шешім ќабылдан-
ды. Билік саласы μкілдері ќ±рамыныњ жањарты-
луы еліміз бен халќымыздыњ м‰ддесіне сай келе-
тіндігіне сенімім кєміл. Саяси партиялар к‰н
тєртібіндегі міндеттерді т‰сіне білетін сауатты,
іскер жєне ел м‰ддесіне адал кандидаттарды ±сы-
нуѓа тиіс. Б‰гін мен Бесінші шаќырылымдаѓы Пар-
ламент Мєжілісініњ μкілеттігін мерзімінен б±рын
тоќтату туралы Жарлыќќа ќол ќойдым. Мєжілістіњ
кезектен тыс сайлауы 2016 жылѓы 20 наурызѓа
белгіленді.

Б‰кіл ќазаќстандыќтарды, ќоѓамныњ барлыќ
єлеуметтік топтарын уаќыт талап еткен шешімді
ќолдауѓа ‰ндеймін. Баршањызды сайлауѓа белсе-
не  ќатысуѓа,  еліміздіњ  болашаѓы  жолындаѓы
т±тастыѓымыз бен бірлігімізді таѓы да танытуѓа ша-
ќырамын. Конституцияныњ кепілі ретінде Орталыќ
сайлау комиссиясына жєне барлыќ μкілетті мем-
лекеттік органдарѓа алдаѓы сайлауда зањдылыќ-
ты, ашыќтыќты жєне єділеттілікті ќам-тамасыз
етуді тапсырамын. Дауыс беру науќаны жєне сай-
лау к‰рделі кезењде ±лтты ±йыс-тырып, біздіњ
Ќазаќстанымызды жања белестерге алып шыѓуѓа
кμмектеседі деп сенемін.

Баршамыздыњ бір ѓана маќсатымыз бар, ол
маќсат – халыќ пен елдіњ игілігі! Бєріміз Ќазаќ-
станныњ μсіп-μркендеуі жолында ењбек етіп, бар
к‰ш-жігерімізді ж±мсаймыз. Біз бірлесе отырып,
б‰гінгі заман алдымызѓа тосып отырѓан барша
ќиындыќтар мен сын-ќатерлерді міндетті т‰рде
ењсеретін боламыз. Мен барша ќазаќстандыќтар-
ды, барлыќ саяси партияларды біздіњ ортаќ ша-
њыраѓымыздыњ таѓдырына жауапты ќарауѓа жєне
Отаншылдыѓымызды ныѓайта т‰суге шаќырамын.
Тєуелсіздіктіњ ширек ѓасырлыќ мерейлі белесін
мызѓымас бірлікпен ќарсы алайыќ!

Астана, Аќорда,
2016 жылѓы 20 ќањтар.

1-бетЄлібек
      ЫБЫРАЙ

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

облыста 900 млн.тењгеге
жуыќ ќаржы игерілмеген

Старшина Юрий Жакупов
пен сержант Ермек
Жуанышбаев Ќостанай-
Ќараб±таќ баѓытындаѓы
жолда т‰нде кезекшілікке
шыќќан болатын.

    Т‰нгі ‰ш кезінде Лисаковтан
Рудныйѓа ќарай келе жатќан
олар Набережный селосында бір
‰йдіњ μртеніп жатќанын байќады.
Жол-патруль полицейлері жет-
кенде ќора-ќопсы отќа оранѓан
екен. Ќызыл жалын ‰йге де жа-
ќындап ќалѓан. Жедел малды
сыртќа шыѓарѓан жігіттер еште-
њеден хабарсыз ±йыќтап жатќан
отбасын оятты. ‡й иесі Серікбай-
дыњ кμп балалы отбасы мен
кμршілер μртті μшіруге кірісті.
Юрий Жакуповтан хабар
т‰сісімен Таран ауданыныњ μрт
сμндірушілері жедел келіп жетіп,
μртті ауыздыќтады. Селода б±ѓан
дейін де бірнеше рет μрт болѓа-
нына ќараѓанда ќасаќана μрт
ќоюшы біреу болуы м‰мкін. По-

Жања  мемлекеттік ќызмет жєне сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл  моделін ж‰зеге
асыру аясында Ќазаќстан Республикасы Пре-
зидентініњ 2015 жылѓы 11 желтоќсандаѓы  Жар-
лыѓымен  Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік
ќызмет  істері  министрлігі ќ±рылды.

Ќ±рылѓан министрлікке таратылѓан  Ќазаќ-
стан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері
жєне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл
агенттігініњ функциясы мен  μкілеттілігі берілді.  Министрлік ќ±рылы-
мында  сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл ±лттыќ бюросы
ќ±рылды.

Сонымен, екі  жеке дара мемлекеттік орган ќ±рылды.
– Ќостанай облысы бойынша сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы (сы-

байластыќќа ќарсы ќызмет) іс-ќимыл ±лттыќ бюро департаментініњ
функциясына сыбайлас жемќорлыќ ќ±ќыќб±зушылыќтыњ алдын алу,
ескерту, оларды аныќтау,  жолын кесу,   ашу мен тергеу кіреді.

Департаменттіњ жетекшісі болып Данияр Бекберген±лы ‡сенов
таѓайындалды.

– ЌР мемлекеттік ќызмет істері министрлігініњ
Ќостанай облысы бойынша департаментініњ
функциясына мемлекеттік ќызмет саласындаѓы
бірыњѓай  мемлекеттік саясатты ж‰зеге асыру,
сыбайлас жемќорлыќ  єрекеттерініњ алдын алу,
мемлекеттік ќызмет саласындаѓы мемлекеттік
органдарыныњ Ќазаќстан Республикасы зањ-
намаларын саќтауын, мемлекеттік ќызметші-
лердіњ мемлекеттік єдепті ±стануын,    мемле-
кеттік ќызмет кμрсету сапалылыѓын баќылау

кіреді.
ЌР Мемлекеттік ќызмет істері министрлігініњ Ќостанай облысы

бойынша департаментініњ  Єдеп жμніндегі кењес Тμраѓасы болып
Берген Марат±лы Беспалинов таѓайындалды.

Полицейлер μрттен отбасын
ќ±тќарды

лицейлер оны аныќтау ‰шін тер-
геу ж‰ргізбек.

Кейін Набережное селосы-
ныњ т±рѓындары Юрий Жакупов
пен Ермек Жуанышбаевќа ал-
ѓыстарын айту ‰шін  жол-патруль
полицисы батальоныныњ коман-

диріне келді. Ал Серікбай Мыр-
забайдыњ отбасы  ОІІД бастыѓы
полиция генерал-майоры Тіле-
ген Маткеновтіњ блогына μртті
сμндіруге кμмектесіп, μздерін
ќ±тќарѓан полицейлерге алѓыс
хат жолдады.

Жања ведомство басшылары
таѓайындалды

Облыста соњѓы аптаныњ ішінде μткір респираторлыќ вирусты ин-
фекцияѓа шалдыќќандар саны к‰н санап артып жатыр. Ќаламызда-
ѓы №1 емхананыњ μзіне к‰ніне суыќтыњ салдарынан басы ауырып,
балтыры сыздаѓан ж‰здеген науќас дєрігер кμмегіне ж‰гінген. Ал, об-
лыс бойынша т±маудыњ екі жаѓдайы тіркелген. Мамандардыњ ай-
туынша, аќпан айында суыќ тиіп ауырѓандар ќатары єлі де кμбейе-
ді, сондыќтан дєрігерлер де саќтыќ шараларын к‰шейтуді ќолѓа
алмаќ. Ол ‰шін мамандар маусымдыќ кезењде суыќ тиіп ауырѓандар
болса, μзін-μзі емдемей, дереу дєрігерлерге ќаралуды ескертеді.

Г‰лназым
    САЃИТОВА

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

Суыќ тигендер саны артуда
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 Кешен ж±мысына ќайта кірісті
Лисаков. Ќаѓаз-картон кешені ќањтардан бастап ж±мыс істейді.

Б±л туралы облыс єкімініњ орынбасары Сергей Карплюк кењей-
тілген жиында айтты. Ќазір "Комсомол ќ±с фабрикасы" мен Лиса-
ковтаѓы ќаѓаз-картон кешенініњ т±ралап ќалѓан ж±мысын іске ќосу
ж±мыстары  ж‰ріп жатыр. Мєселен, ќазір ќаѓаз картон кешеніне
жања компания келді. Б±л кешен жања серіктестік болып ќайта
ќ±рылмаќ. Жањадан ќ±рылѓылар єкелінді. Енді ќањтар айынан
бастап μнім шыѓаруѓа кіріспек.

Газ ќ±ю бекеті іске ќосылды
Ќарабалыќ. "Алматы-Екатеринбург" тас жолындаѓы кем-

пингтіњ мањынан газ ќ±ю бекеті ашылды. Жања бекет тєулік бойы
ж±мыс істейді. Газ ќ±ю бекетініњ иесі – "Промбаза-7" ЖШС. Атал-
мыш фирма 2002 жылдан бастап кμлемі 27 жєне 50 литр болатын
газ баллондарды сатумен айналысќан. 2006 жылы Ќостанай, Фе-
доров, Рудныйда алѓашќы газ ќ±ю бекеттерін ашты. Б±л ќатарѓа
Ќарабалыќ ауданы да ќосылып отыр. Аудандаѓы алѓашќы газ ќ±ю
бекеті былтыр жаздан бері ж±мыс істейді.

 "Кітап – білім б±лаѓы"
Сарыкμл. Дєл осындай таќырыппен аудандыќ кітапханада

кітап оќудан жарыс μтті. Б±л шараны бас имам бастап, кітапхана
±жымы ќостады. Ауданда алѓаш рет μткізілген сайыстыњ маќса-
ты оќушыларды компьютерлік заманда кітап оќуѓа баулып, білімге
деген ќ±штарлыѓын арттыру жєне мемлекеттік тілдіњ мєртебесін
кμтеру болды. Сайыс ќорытындысында ењ жылдам жєне т‰сінікті
оќыѓандарѓа мешіт тарапынан мадаќтама ќаѓаздары мен баѓалы
сыйлыќтар берілді.

Спорт залы ашылды
Науырзым. Аудандаѓы Буревестник ауылында жања спорт залы

ашылды. Ауыл баласы ‰шін м±ндай ошаќтыњ мањызы μте зор.
Спорт залдыњ ашылуына орай волейболдан ерлер арасында жа-
рыс μтті. Айтулы шараныњ куєгері болѓан аудан єкімі Т.Даиров
Буревестник орта мектебіне доптарды сыйѓа тартты. Ќоѓамдыќ
орын т‰рлі сайыстарды μткізуге негізделген.

Ќылмыскерлер ќ±рыќталды
Арќалыќ. Арќалыќ ќаласы ІІБ "102" пультіне ќала т±рѓыны-

нан μзіне мас к‰йіндегі белгісіз біреулердіњ суыќ ќарумен сес
кμрсетіп,  к‰ш ќолданѓаны туралы хабарлама т‰сті. Б±заќылар
жєбірленушініњ автокμлігін тартып алып, ±рып-соѓып артќы орын-
дыќта ±стаѓан. Ж‰ргізуші ќулыќќа кμшіп, "кμлікті от алдыруѓа
кμмектесемін" деген сылтаумен ќарсы келе жатќан кμлікке мініп
ќашып кетеді.  Жедел-іздестіру барысында 1986 жылы туѓан А.
жєне 1995 жылы туѓан Б. ќолѓа т‰сті. Ќараќшылар кінєларын
мойындап, барлыќ айѓаќты заттар тєркіленді.

Шањѓыдан жарыс μтті

Аманкелді. Аудандыќ білім беру бμлімі салауатты μмір сал-
тын насихаттау, мектеп оќушыларыныњ спортќа деген ќызыѓу-
шылыќтарын арттыру маќсатында ІV аудандыќ ќысќы спарта-
киада аясында Ќарасу ауылдыќ округінде шањѓыдан жарыс
μткізді. Жарысќа 14 команда ќатысты. Жарыс ќорытындысы
бойынша командалыќ есепте І орынды  Жасбуын жалпы білім
беретін орта мектебініњ командасы иеленді.

ЌАЛА  ТЫНЫСЫ

Ќыста да ќаланыњ тазалыѓы саќ-
талуѓа тиісті. Себебі, ќаќаѓан аяз-
ды к‰ндердіњ μзінде кμшелерді лас-
тайтындар кμп. Наќтылап айтќан-
да, т‰рлі ±саќ, ќатты заттар ќала-
ныњ ќай т±сында да шашылып жа-
тады. Соларды к‰н сайын жинап,
сыртќа тасымалдау керек.

Соны жауапты адамдар есте
саќтауда. Алдымен ќоќыстарды кон-
тейнерлерде жинау ќажет. Кμпќа-
батты т±рѓын ‰йлердіњ ауласындаѓы
контейнерлердіњ ішіне т±рмыстыќ
ќатты заттарды салуѓа т±рѓындар
міндетті болса да, игі іске самарќау
ќарайтындар жетіп жатыр. Олар
контейнердіњ мањына ќоќыстарды
‰йіп тастайды.

Ќостанай ќалалыќ т±рѓын ‰й-
коммуналдыќ шаруашылыќ бμлі-
мініњ басшысы Д‰йсен Тобылбаев
єкімдіктіњ кењесінде жасаѓан баян-
дамасында осындай салдыр-салаќ-
тыќтар єлі де орын алып т±рѓанын
тілге тиек еткені есімізде.

Д‰йсен Жаќан±лыныњ айтуынша,
ќатты заттар ќалдыќтары жєне
басќа да ќоќыстар белгіленген
кестемен сыртќа тасымалданады.
Жауапты ±йымдарѓа міндеттемелер
ж‰ктелген болатын. Олар тапсыр-
маларды ±ќыпты атќаруда.

Єуежай жєне теміржол, автобе-
кеттердіњ ауласына ќоќыстар салы-
натын темір жєшіктер ќойылѓан.
¦саќ ќаѓаздар мен артыќ заттар-
ды жерге лаќтыра салмай, солар-
ѓа салу керек. М±ны да жауапты
±йымдар ќадаѓалайды.

Міне, ќаќаѓан ќыс та ќаћарына
мінді. Жапалаќтап жауѓан ќар ќала
кμшелеріне толды. Ќар к‰реп, м±з
оюшылар дамыл табар емес. Олар
жол бойындаѓы тротуарларды к‰н
сайын ќардан тазалайды. Кμше
жолдарыныњ ќарын тазалайтын
т‰рлі техника дамылсыз ж±мыс
істеуде.

Ќыс айларында жаяу ж‰ретін
жєне автокμліктер ж‰ретін жер-
лерді к‰н сайын тазалауды заман
талап етеді. ‡йінді ќарлар кμше-
лерге толып кетсе т±рѓындар алањ-
дайды. Жолдарда автокμліктер
ж‰ре алмай ќалады. Б±ѓан ерекше

   ЌАР К‡РЕП,
                М¦З ОЙЃАНДАР

мєн беру керек.
Кμшелермен ќоса орталыќ сая-

жайдыњ, "Жењіс паркініњ" іші-сыртын
ќардан тазалау тμрт ±йымѓа
ж‰ктелген. Б±лар – "Таза - Жол АТ",
"Вескор", "Экол", "АБЗ плюс"
жауапкершілігі шектеулі серіктес-
тіктері. Аталѓан ±йымдар ќыс кезі-
не лайыќталѓан техниканы к‰тіп
±стайды.

¦йымдардыњ ќаланыњ аймаќта-
рында тиісті учаскелері бар. Мер-
дігерлерге жетпіс жетіден бір ж‰зге
дейін аялдамалар белінген. Ќала-
даѓы аялдамалар саны – тμрт ж‰з.

Ќол ж±мыстарын атќаратын
адам саны бір ж‰зден астам. Олар
тањѓы жетіден бастап, кешкі саѓат
беске дейін дамыл таппайды.

Ермекбай
       ХАСЕНОВ

Ж±мыс кμлемі кμбейгенде т‰нгі
уаќытта да ж±мыстар атќарыла-
ды.

Жылдаѓыѓа ќараѓанда Ќоста-
найдыњ кμшелеріне м±з ќаптады.
Тайѓанаќ кμк м±здыњ ‰стімен ж‰ру
адамдарѓа ќиын болды. Соны ес-
керген мердігерлік ±йымдар кμк
м±здыњ ‰стіне алты мыњ тоннадан
астам топыраќ шашты. Елу кμше-
ден бір мыњ текше метрден астам
ќар тасымалданды.

СУРЕТТЕРДЕ: ќар к‰реп,
м±з оюшылардыњ ќимылы
ќарќынды; ќар тазалайтын
техника да сайма-сай.

Суреттерді т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Ќостанайлыќ ќалам-
герлердіњ оќырманѓа

жол тартќан жања кітаптары ќаламыздаѓы №2
ємбебап-ѓылыми кітапханасына келіп т‰сті. Кітап-
ханамыздыњ тμрінен орын алѓан кітаптар мен
олардыњ авторларын атап μтуді жμн кμрдік. Оќыр-
ман ќауымѓа жол тартќан єдеби-публицистикалыќ
байып "Аѓайынныњ арасы..." деп аталады. Б±л
кітап "Ќостанай тањы" кітапханасы" сериясымен
жарыќ кμрген. Оныњ авторы аты аталѓан басылым-
ныњ директор-бас редакторы, Ќазаќстан Журна-
листер одаѓыныњ м‰шесі, Ќазаќстанныњ Ќ±рметті
журналисі Жан±заќ Аязбеков. Жинаќќа автордыњ
б‰гінгі ќоѓам μмірі, замандастарыныњ ой-пікірі,
кμзќарастары арќау болѓан. Кітапќа енген єр
туынды μзіндік ерекшелігімен, єуезділігімен, ой-
наќы єрі шебер тілімен, терењ маѓынасымен есте
ќалады.

Н±рќанат Ќ±лабаевтыњ "Іњкєр дала" μлењдер
жинаѓын да біздіњ кітапханамыздан табасыз. Аќын-
ныњ μлењдеріне туѓан жер мен ел, сана мен сезім,
адамгершілік пен адалдыќ таќырыптары арќау

Ќаламгерлерден
тєбєрік

болады. Ы.Алтынсарин атындаѓы Арќалыќ педа-
гогикалыќ институты жанынан ќ±рылѓан  айтыс-
кер аќын, єдебиеттанушы ѓалым Айбек Ќалиев
жетекшілік ететін Міржаќып Дулат±лы атындаѓы
єдеби-мєдени бірлестік мектебініњ м‰шелері єде-
биеттану саласындаѓы μзекті мєселелерді шешіп
белсенділік кμрсетіп келеді. Аталѓан жинаќта Тор-
ѓай аќындыќ мектебініњ дєст‰рін жалѓастырушы
жастардыњ шыѓармашылыѓы жєне белгілі аќын-
жыраулардыњ тμл туындыларына ѓылыми т‰сінік
берілген.

"Торѓай аќындарыныњ антологиясы" шыѓарма-
лар жинаѓыныњ 1 томында Торѓай аќындыќ мек-
тебініњ дєст‰рін ќалыптастырушы аќын-жырау-
лардыњ шыѓармалары жинаќталѓан. Кітаптыњ ал-
ѓысμзін жазѓан  география ѓылымдарыныњ докто-
ры, Ы.Алтынсарин атындаѓы  педагогикалыќ  ин-
ститутыныњ ректоры Сейілбек  Ќуанышбаев. Кітап-
ханамызда аталѓан антологияныњ ‰ш томы да жи-
наќтаулы.

Зайра СЫЃАЕВА.
Арќалыќ ќаласы.

К‰н суытады

Облыста. Апта аяѓына дейін ауа райы ќ±былмалы болмаќ.
Синоптиктердіњ болжамынша, алдаѓы демалыс к‰ндері  желдіњ
жылдамдыѓы 9-14 м/с дейін к‰шейіп, жер-жерлерде ќар ±йы-
тќуы ыќтимал. Ауа температурасы – 17 градусќа дейін суыта-
ды. Ал, демалыс к‰ндері 23-28 градусќа дейін аяз болады.
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БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ

Аудандыќ мєде-
ниет ‰йінде μткен
жиынѓа сарыкμлдік-
термен бірге аудан
єкімініњ орынбасары
Асќар Жаќсыбаев
жєне мемлекеттік ме-
кеме басшылары ар-
найы келіп ќатысты.

Село єкімі Сейіт-
бек Ќаппасов 2015
жылдыњ єлеуметтік-
экономикалыќ дамуыныњ ќо-
рытындысы жєне 2016
жылѓа арналѓан негізгі мін-
деттер  бойынша есеп бер-
ді.

Сейітбек Сейітжан±лыныњ
айтуынша, 2015 жылы село
аумаѓында 5 инвестициялыќ
жоба пайдалануѓа беріліп, 60
жања ж±мыс орны ашылды.
Соныњ ішінде 30-дан астам
сарыкμлдікті "Аќпан Инвест"
ЖШС ж±мысќа тартты. Айта
кеткен жμн, аталѓан серіктестік
жалпы сомасы 600,0 млн. тењ-
ге болатын, сыйымдылыѓы
12,0 мыњ тонналыќ шаѓын
элеватордыњ бірінші ке-
зењініњ ќ±рылысын аяќтады.

– Халыќ саны – 8 239
адам. Солардыњ ішінде
ж±мыспен ќамту бμліміне
ж±мыс іздеп келгендердіњ
саны – 216. Ал, 201-і ж±-
мысќа орналастырылды.

Аз ќамтылѓан азаматтарды
ќолдау маќсатында мемле-

   Ауыл єкімі
        есеп берді

Руслан
      ЄЛКЕЕВ

Мањызды ќ±жат
Елбасымыз Н. Назарбаевтыњ Ќазаќстан халќына арнаѓан

"Ќазаќстан жања жаћандыќ наќты ахуалда: μсім, реформалар,
даму" атты Жолдауын  мектебімізде жан-жаќты талќыладыќ.

Елбасымыздыњ Ќазаќстан халќына арнаѓан дєст‰рлі Жолдауын ±жым
болып тыњдадыќ. Жолдауды ќолдау  барысындаѓы ±йымдастырылѓан дμњге-
лек ‰стелде мектебіміздіњ директоры Серік Мырзахметов ж‰йелі жоспар
т±рѓысында μрбітіп, айтып берді. Елбасыныњ биылѓы Жолдауы єлемдік даѓ-
дарыстыњ алдын-алуѓа, осынау ќиын шаќта Ќазаќстан халќыныњ єлеуметтік
ахуалын арттыруѓа арналып отырѓанын тілге тиек етіп, мемлекетіміздіњ ал-
даѓы дамуыныњ баѓыт-баѓдары, атќарылатын ауќымды істердіњ наќтылан-
ѓанын ортаѓа салды. Жолдау жања бетб±рыстардыњ бастауы екенін де айта
келе, оны ќолдауѓа шаќырды.

Єрине, мањызы зор ќ±жатты тыњдап ќана ќоймай  халќымызѓа ж‰ктелген
міндеттіњ бізге де тікелей тиесілі екенін біркісідей т‰сіндік. "Рухы биік, ењбегі
ерен, бірлігі мыѓым Мєњгілік ел болу ‰шін бізде бєрі бар. Тєуелсіздіктіњ туын
желбіретіп, т±ѓырын ныѓайтќан біздіњ тарих алдында ж‰зіміз жарќын. Мен
халќыма сенемін..." деген Елбасыныњ уытты сμзінен бойымыздаѓы к‰ш-
жігерімізді жаныѓандай єсер етті. ¤йткені, біз "Н±р Отан" партиясыныњ бетке
±стар м‰шесіміз.

Жолдауды ќолдау маќсатында оќушыларымныњ ата-аналарына да "ењбек-
теріњізді еселей т‰сіњіздер, алауыздыќ кμрсењіздер, бірлікке шаќырыњыздар"
деп ‰гіт-насихат ж‰ргізуді  маќсат етіп отырмын. Ењ мањыздысы елжанды
"Мєњгілік ел" ±рпаѓын тєрбиелеу біздіњ ќолымызда. Ќазаќстандай ортаќ
‰йімізге керегі бейбіт μмір, жастарымызѓа жарќын болашаќ. Елбасымыздыњ
сμзініњ басында-аќ заманныњ беталысыныњ μзгеруін де жасырмай, жауапты
сєтте бірлігімізді саќтап, еліміздіњ игілігі ‰шін бєрімізді  бірдей тер тμгуге ша-
ќырды. Жолдаудаѓы "Біріміз – бєріміз ‰шін, бєріміз – біріміз ‰шін" деген ќаѓида-
сы осы ойѓа тоѓысады. Мектеп ±жымындаѓы дμњгелек ‰стел басында мен де
"Жекешелендіру жєне экономикалыќ бєсекелестікті ынталандыру" таќыры-
бында баяндама оќып, "Б‰гінде μсім мен бєсекелестікті не ±стап т±р?" деген
мањызды с±раќќа тоќталдым. Яѓни, "Сам±рыќ-Ќазына" жєне "ЌазАгро" хол-
дингтері μнеркєсіп пен ауыл шаруашылыѓыныњ μнімін де ќамтыдым. ¤йткені
б‰гінгі ±стаз оќушыѓа тек сабаќ берумен шектелмей, еліміздіњ экономикасы-
нан да хабардар болуы тиіс.  Сондыќтан да "Ж±мыла кμтерген ж‰к жењіл"
демекші, ж±дырыќша ж±мылып, туѓан еліміздіњ єлеуеті мен сєулеті ‰шін аян-
бай тер тμгейік, аѓайын

Назг‰л САНДЫБАЕВА,
 №19 орта мектебініњ бастауыш сынып м±ѓалімі.

Рудный ќаласы.

ЖОЛДАУ:  ¤СІМ, РЕФОРМА, ДАМУ

Уаќыт
талабына сай

Ерлан Т¤ЛЕТАЕВ,
"Жас Отан" ЖЌ облыстыќ

филиалыныњ тμраѓасы:
Елбасымыздыњ ж‰ктелген ойларын ж‰зеге

асырудыњ негізгі рμлі, ењ алдымен, жас ќазаќстан-
дыќтарда. Ал Жолдау – ќазіргі єлемдік экономи-
калыќ, саяси, рухани даѓдарыс жаѓдайында ел
таѓдырын тыѓырыќтан алып шыѓар, уаќыт тала-
бына сай баѓытталѓан тарихи ќ±жат. Т‰рлі ќоѓам-
дыќ институттарымен єлеуметтік єріптестікті да-
мыту мєселелері – мемлекеттік органдар, оќу
орындары, жекеменшік компаниялармен,
‰кіметтік емес ±йымдармен єлеуметтік тапсыры-
сты іске асыруы жайлы 2016 жылы "Жас Отан"
ЖЌ айрыќша кμњіл бμледі.

"Ж±мыла кμтерген ж‰к жењіл". "Н±р Отан" партиясыныњ жастар μкілдігі,
"Жас Отан" ЖЌ м‰шелері Ќазаќстанмен бірге ќалыптасу жолында деп айта
аламын. Біз ±йымдыќ жєне идеологиялыќ т‰рде ныѓайдыќ. Бєріміз бірге ¦лт
кμшбасшысыныњ бес реформа жоспарын іске асыруѓа тырысамыз.  Б±л ре-
формалар жаћандыќ жєне ішкі сын-ќатерлерге жауап болып, сонымен ќоса
30 дамыѓан елдіњ ќ±рамына еніп, жања тарихи жаѓдайларды туѓызуѓа жаѓдай
жасайды. Елбасы Н±рс±лтан Єбіш±лы б±л реформаны "¦лт жоспары"  деп
атап, алдаѓы 10-15 жыл аралыѓында ќазаќстандыќтар ‰шін мањызды маќсат
пен міндет болуы тиіс деп айтып кетті.

Ерлан ОМАРОВ,
ќазаќ к‰ресінен спорт шебері,

ЌР чемпионы:
 Елбасы Ќазаќстанныњ басты межесі єлемдегі

ењ дамыѓан 30 мемлекеттіњ ќатарына ќосылып,
ќом ќуатты, тегеурінді елдермен иыќ т‰йістірудіњ
маќсат екенін алѓа ќояды. Рас, елдіњ дамуы ‰шін
єрбір ќазаќстандыќ, ќала берді, єр ќостанайлыќ
тамшыдай болса да ‰лесін ќосуѓа міндетті. Пре-
зидент ќарашадаѓы жолдауында "Біріміз бєріміз
‰шін, бєріміз біріміз ‰шін" деген ќаѓиданы ±ста-
нуѓа шаќырады. Ќазіргі алмаѓайып кезењде ха-
лыќќа ќажеттісі – бірлік, ынтымаќ.

Соњѓы жылдары Ќазаќстанда спортќа, оныњ
ішінде, ±лттыќ ойындарѓа жаќсы кμњіл бμлініп келеді. "Ќазаќстан барысы",
"Еуразия барысы" сияќты байраќты бєсекелерде ел спортшыларыныњ баѓы
жанса, тμккен тердіњ жемісі деп білеміз. Сондыќтан да, талмай, талаптанып
ењбек етуіміз керек. Жолдауда кμрсетілген баѓыттарды іске асырсаќ, ќуаты-
мыз ќарыштап, бірлігіміз баянды болатынына сμзсіз сенімдімін.

кеттік атаулы єлеуметтік кμмек
жыл бойы 42 отбасына
кμрсетілді, яѓни, 131 сары-
кμлдік алды, жєрдемаќы сома-
сы – 2 998 213 тењгеге тењ, –
деп атап μтті μз сμзінде ауыл
єкімі.

Жалпы, орталыќта  –  74
д‰кен, 10 дємхана, 1 ќоѓам-
дыќ монша, 7 шаштараз, екі
ш±жыќ, т±шпара жєне конди-
терлік цехы, 4 жићаз жєне 3
тігін цехы, 3 аѓаш ±ста шебер-
ханасы, 4 ТЌС, 6 шаѓын  на-
убайхана, 2 аѓаш μњдеу
цехы жєне бір диірмен ж±мыс
істейді.

Кездесу барысында залдан
с±раќтар ќойылды. Мєселен,
ауыл  т±рѓыны, зейнеткер Люд-
мила Гомберг μз сμзінде дала
ж±мысына жоѓары баѓа беріп,
т±раќты ќамќорлыќ пен ќол-
дау кμрсеткен азаматтарѓа ал-
ѓысын білдірді. Ал, зейнеткер
Ќырыќбай Ж±маѓ±лов болса,
электр энергиясы мен нан ба-

ѓаларына ќатысты
мєселе  кμтерді.

Сондай-аќ, ІІБ
учаскелік инспекто-
ры, полиция капита-
ны М±рат Оразбеков
есептік баяндама жа-
сады. Оныњ мєліме-
тінше, μткен жылдыњ
12 айында аудан ор-
талыѓында 310 ќыл-
мыс жасалып, оныњ
221-і ашылѓан. Оныњ
басым бμлігі м‰лкін
±рлауѓа ќатысты. 400

сарыкμлдік т‰рлі сипаттаѓы
μтініш-пен ж‰гінген. Ал, 160
адам АІІБ профилактикалыќ
есепте т±р. Оныњ – 49-ы мас-
к‰немдер, 13-ы б±рын соттал-
ѓандар, 6-ы мерзімінен б±-
рын, ал 11-і шартты т‰рде бо-
сатылѓандар.

Кездесу кезінде басќа да
баяндамалар тыњдалды.
Ауыл шаруашылыѓы жєне
кєсіпкерлік басшылары  мем-
лекеттік баѓдарламалар
тμњірегінде єњгіме μрбітпек.
Айта кетейік, μткен жылы
аудан мембаѓдарламаларды
100 пайыз орындады.

Есеп беру жиынын ќоры-
тындылаѓан аудан єкімініњ
орынбасары Асќар Жаќан-
±лы Президенттіњ Жолдауын-
да белгіленген басты маќсат-
тарѓа тоќталып, кєсіпкерлікті
жан-жаќты ќолдау, ±лттыќ эко-
номиканыњ жетекші к‰ші
екендігін атап μтті.

 Сарыкμл ауданы.

Сарыкμл ауданында ауылдыќ округ єкімдерініњ дєст‰рлі есепберу жиыны басталды. Солардыњ алѓашќысы болып, Сарыкμлауылыныњ  єкімі халыќ алдында кењінен кμсілді.

ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ – ЌАСТЕРЛІ ЌАСИЕТ

Балалар ‰йініњ
ќуанышы

Мєуліт айыныњ шарапаты облыстыќ
балалар ‰йіне де тиді. "Марал ишан"
мешіті балалар ‰йініњ бір топ тєрбиеле-
нушілеріне тосын сыйлыќ жасады. Тех-
никаныњ дамыѓан уаќыты ќазір. Сол се-
бепті Ќазаќстан м±сылмандары діни бас-
ќармасыныњ Ќостанай облысы бойынша
μкіл имамы Баќытбек ќажы Тєжімбет
оларѓа компьютер, ќ±нды заттар сыйла-
ды. Б‰гінде Ќостанай облыстыќ балалар
‰йініњ жетінші ќазаќ тобында он бес бала
тєрбиеленеді. Баќытбек Н±рѓабыл±лы
ата-ана ќамќорлыѓынсыз ќалѓан жеткіншек-
терге уаѓыздар айтып, адамзаттыњ ±стазы
болѓан М±хаммед (с.ѓ.с) пайѓамбардыњ μмірі
мен μнегесі жайлы насихаттады.

– Єрбір бала μмірге келген сєттен бастап
бєріне бірдей єлеуметтік жєне басќа да жай-
лылыќтарѓа ќолдары жетуі керек. М±ны Елба-
сы жан-жаќты ќарастырѓан. Ќазіргідей табыс-
тарѓа біз ауызбірлік пен ынтымаќтыњ арќасын-
да ќол жеткіздік. Президент Жолдауындаѓы
"Біріміз – бєріміз ‰шін, бєріміз – біріміз ‰шін"

деген ќаѓиданы берік ±станып, еліміздіњ єрбір
азаматы μздерініњ атќаратын ж±мыс орында-
рында ±йымшылдыќтыњ наѓыз жарќын ‰лгісін
кμрсетулері тиіс. Мєуліт айында бізге сый жа-
саѓан облыстыќ мешіт ±жымына ризамыз,–
деді облыстыќ балалар ‰йініњ тєрбиешісі
Айг‰л Єбілќасымова.

¤з кезегінде балалар ‰йініњ директоры Сер-
гей Архипкин ‰немі ќамќорлыќ танытып ке-
летін облыстыќ "Марал ишан" мешітіне
сауапты істері ‰шін алѓыс хат табыс етті.

Ќасќырбай
     ЌОЙШЫМАНОВ
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2016 жылѓы 1 ќањтардан бас-
тап барлыќ єлеуетті ќ±рылым-
дардыњ ќызметкерлері 1998 жыл-
ѓы 1 ќањтардаѓы ењбек сіњірген
жылдарына ќарамастан респуб-
ликалыќ бюджеттен зейнетаќы-
мен ќамсыздандырылатын бола-
ды.

Аталѓан шара ењбек сіњірген
жылдары 1998 жылѓа дейін кемін-
де 10 жыл болѓан єлеуетті ќ±ры-
лым ќызметкерлерініњ зейнет-
аќы мμлшерін кμбейту маќсатын-
да ќабылданып отыр. Б±рын
олар бюджеттен толыќ кμлемде
зейнетаќы алмаѓан. Б±л орайда
олардыњ бірыњѓай жинаќтаушы
зейнетаќы ќорындаѓы (БЗЖЌ)
шоттарына мемлекеттік бюджет
есебінен ќызметкер табысыныњ
20%  мμлшерінде  міндетті зей-
нетаќы жарналары тμленіп отыр-
ѓан (табысыныњ 10% мμлшерін-
де міндетті зейнетаќы жарнала-
ры аударылатын БЖЗЌ-ныњ бас-
ќа салымшыларын ќоспаѓанда).
Енді 1998 жылѓы 1 ќањтарда
ењбек сіњірген жылдары 10 жыл-
дан аз ќызметкерлерге б±рын та-

ѓайындалѓан зейнетаќы тμлем-
дерініњ мμлшері ќайта есепте-
летін болады. Зейнетаќы тμлем-
дерініњ  мμлшерін  б±рын  алын-
ѓан табысќа салыстырылѓан
толыќ кμлемге дейін ±лѓайту
кμзделген.

Єскери ќызметшілердіњ зейне-
таќыларын ќайта есептеу ‰шін
ќойылатын талап – б±рын бюд-
жеттен аударылѓан міндетті зей-
нетаќы жарналарыныњ пайызын
республикалыќ бюджетке ќайта-
ру.

Б±рын бюджеттен аударылѓан
міндетті зейнетаќы жарналары-
ныњ 50 пайызын республикалыќ
бюджетке ќайтару ‰шін єскери
ќызметші зейнетаќы жарнала-
рын аударѓан тиісті уєкілетті мем-
лекеттік органѓа жазбаша μтініш
беру керек еді. ¤тінішке жеке ба-
сты куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесі жєне аударылѓан
міндетті зейнетаќы жарналары
туралы БЖЗЌ аныќтамасы ќоса
беріледі.

Зейнетаќы жарналарыныњ
жартысымен есептелген инвес-

Жаќында Ќостанай гарнизоны єскери прокуратурасыныњ ±йым-
дастыруымен Ќостанай гарнизоны  єскери сотыныњ тμраѓасы А.Иса-
бековтіњ ќатысуымен "Ќазаќстан Республикасы жања Азаматтыќ іс
ж‰ргізу кодексін талќылау" таќырыбында "дμњгелек ‰стел" μтті. Оѓан
єскери соты, єскери прокуратура ќызметкерлері жєне Ќостанай гар-
низоны єскери бμлімдерініњ зањгерлері ќатысты.

Мемлекет басшысыныњ жыл сайынѓы Жолдауларында жєне
еліміздіњ 2010-2020 жылдарѓа арналѓан Ќ±ќыќтыќ саясат т±жырым-
дамасында сот тμрелігін ќамтамасыз ету, азаматтыќ сот ісіне ќатысу-
шылардыњ ќ±ќыќтарын барынша саќтау, азаматтардыњ б±зылѓан
ќ±ќыќтары мен бостандыќтарын дер уаќытында ќорѓау жєне ќалпы-
на келтіру, ќоѓам мен мемлекет м‰ддесі мєселелеріне ерекше кμњіл
бμлінген.

Басќосуда жиналѓан ќатысушыларѓа  аталмыш кодекстіњ мазм±-
ны, ќажетті т±стары т‰сіндіріліп, б±рынѓы кодекспен салыстырып,
ќойылѓан с±раќтарына жауап берілді.

Мєселен, Кодекстіњ жања редакциясында сот ісіне ќатысушылар
мен судьялардыњ процессуалдыќ ќ±ќыќтары мен міндеттерініњ
объективті тењгерімі кμзделген. Жоѓарыда айтќанымыздай, даулар-
ды реттеудіњ соттан тыс тетіктерін дамыту ‰шін жекелеген санаттар
бойынша "Дауларды соттан тыс реттеу" деген жања тарау енгізілді.
Кєсіби μкілдік ету институтыныњ мєселесі μзектілене т‰сті. Тараптар-
дыњ м‰ддесі ‰шін басќа адамдардыњ сотќа ќатысу м‰мкіндігі саќта-
лады, б±л ретте критерий ретінде олардыњ жоѓары зањгерлік білімініњ
міндетті т‰рде болуы белгіленеді. Жоѓарѓы Сотќа сот актілерін ќайта
ќарауѓа μтініш беретін тараптардыњ м‰ддесін білдіру тиісті аккре-
диттеуден μткен адвокаттарѓа бекітіледі. Аталмыш Кодекстіњ осын-
дай жањашыл т±стары ќ±зырлы орган μкілдерініњ назарынан тыс
ќалмады.

Баян АКРЕМЖАНОВА,
Ќостанай гарнизоны єскери прокуратурасыныњ

аѓа прокуроры.

Кодекстегі
μзгерістер талќыланды

"""""Ќостанай облысыныњ
меценаттар клубы" ќоѓамдыќ
ќоры "Ќазына" жєне"Шабыт"

сыйлыѓына ‰міткерлерге
конкурс жариялайды

Бір топ м‰мкіндігі шектеулі жан мєселеніњ
мєнісін т‰сінбекке "Преодоление" орталыѓыныњ
ѓимаратына жиналды. Арнайы баспасμз мєслиха-
тын ±йымдастырып, оѓан ќалалыќ ж±мыспен ќамту
жєне єлеуметтік баѓдарламалар бμлімініњ
μкілдерін шаќырды.

– М‰гедектердіњ ќала ішінде ж‰ріп-т±руына
ыњѓайлы кμлік – "Инватакси" болатын. Елбасыныњ
Жолдауынан соњ кμптеген м‰мкіндігі шектеулі жан-
дарды ж±мысќа орналастыруѓа м‰мкіндік туды.
Енді сол азаматтар ж±мыстарынан ќалып жатыр.
Себебі, тірек-ќимыл аппаратыныњ ќызметі б±зыл-
ѓан азаматтарѓа ќоѓамдыќ кμлікпен ж‰ру ќиын.
Єсіресе, ќыс мезгілінде,– деді "‡міт-Надежда" ЌБ
тμраѓасы Д‰йсенѓали Оспанов.

"Инватакси" ќызметі Ќостанайда 2008 жылдан
бері ж‰зеге асып келеді. Соныњ арќасында м‰ге-
дектер межелі жерге тегін барып келетін. Ал 2016
жылдыњ алѓашќы айынан бастап "Инватакси" ќыз-
мет кμрсетуін тоќтатќан.

– Инватакси ќызметін жеткізуді Ќостанай ќала-
лыќ  м‰гедектердіњ  еріктілер  ќоѓамы ж‰зеге асы-
рып келді. Автопаркте мамандандырылѓан 6 кμлік
бар. 2016 жылѓы 1 ќањтардан бастап барлыќ
келісім-шарттар мемлекеттік сатып алу порталы
арќылы жасалады. Яѓни, келісім-шарт электрон-
ды т‰рде жасалып, ЭЦЌ арќылы ќол ќойылады.

Инватакси ќызметін
неге тоќтатты?

Порталдыњ д±рыс ж±мыс істемеуіне байланысты
инватакси ќызметі туралы мєліметті жеткізушіге дер
кезінде жібере алмадыќ. Порталдыњ м‰мкіндігіне
байланысты аталѓан мєселені б‰гін шешуге ты-
рысамыз. Егер техникалыќ аќаулар туындаса,
д‰йсенбіге дейін бір жауабын береміз, – деді Ќос-
танай ќаласы єкімдігініњ ж±мыспен ќамту жєне
єлеуметтік баѓдарламалар бμлімі жетекшісініњ
орынбасары Алла Харахорина.

СУРЕТТЕ: баспасμз мєслихатынан кμрініс.
Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

тициялыќ табыс БЖЗЌ салым-
шысы болып табылатын єлеуетті
ќ±рылым ќызметкерлерініњ жеке
зейнетаќы шоттарында ќалады.
Єлеуетті ќ±рылым ќызметкерлері
зейнетаќы жинаќтарыныњ ќал-
ѓан жарты бμлігін пайдалану
ќ±ќыѓын зейнетаќы зањнамасы-
ныњ нормаларына сєйкес жалпы
негіздер бойынша алады. Ќан-
дай да бір себептермен зейнет-
аќы жарналары ќайтарылмаѓан
єскери ќызметшілер де осы та-
лаптармен зейнетаќы тμлем-
дерін алатын болады. Оѓан ќоса,
єскери ќызметшілердіњ пайдасы-
на міндетті зейнетаќы жарнала-
рын тμлеу тоќтатылады. 2016
жылдан бастап ењбек ќызметініњ
жалпы μтілі кемінде 25 жыл бол-
ѓан, оныњ ішінде 12 жыл 6 ай
бойы ‰здіксіз єскери ќызметте
болѓан єскери ќызметшілер
ењбек сіњірген жылдары бойын-
ша зейнетке шыѓады єрі респуб-
ликалыќ бюджеттен тμлем ала-
ды.  Єскери  ќызмет ‰шін шекті
жасќа келуі, штаттардыњ ќысќа-
руы немесе денсаулыќ жаѓдайы
олардыњ ќызметін тоќтатуѓа негіз
болып табылады.

"Бірыњѓай жинаќтаушы
зейнетаќы ќоры" АЌ
баспасμз орталыѓы.

МЄСЕЛЕНІЊ МЄНІСІ

Єлеуетті ќ±рылым
ќызметкерлері толыќ

мемлекеттік зейнетаќымен
ќамсыздандырылады

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Ќостанай ќаласында м‰мкіндігі шектеулі азаматтарѓа арналѓан
"Инватакси" ќызметі тоќтап т±р. Аталмыш ќызмет т‰рініњ
ќолданушылары мешін жылы басталѓалы бері ж±мысќа, оќуѓа
бара алмай отыр. М‰гедектер арбасына тањылѓан адамныњ
ќоѓамдыќ кμлікпен ж‰ріп-т±руы ќиын екені айтпаса да т‰сінікті.

"Ќостанай облысыныњ меценаттар клубы" ЌЌ "Ќазына" жєне
"Шабыт" сыйлыѓына ‰міткерлерге  мына номинациялар бойынша
конкурс жариялайды:

1. Бейнелеу μнері
2. Єдебиет
3. Театр μнері
4. Музыка μнері
5. Вокал μнері
6. Хореография
7. Журналистика
8. Ѓылым
9. Мєдени м±ра (тек "Ќазына" сыйлыѓына)
10. Ауыл жанашыры
11. Білім
12. Шыѓармашылыќ ±жымныњ басшысы
Конкурсќа мєдениет жєне μнер ќызметкерлері, шыѓармашы-

лыќ ±жым жетекшілері, журналистер, аќындар, жазушылар, ѓалым-
дар, білім беру саласыныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

"Шабыт" сыйлыѓына ‰міткерлердіњ жасы 18 жастан бастап 35
жасќа дейін, "Ќазына" сыйлыѓына 35 жастан бастап жєне одан
жоѓары.

Конкурсќа ќатысуѓа ±сынылатын барлыќ кμркем жобалар,
ж±мыстар, ќойылымдар жєне т.б. 2015 жыл ішінде басылуы, жа-
риялануы, ќойылуы, дайындалуы тиіс, жоѓары шеберлігімен
жєне  мазм±ндылыѓымен ерекшеленіп, республикалыќ жєне ха-
лыќаралыќ   байќауларда, фестивальдерде танылуы ќажет.

‡міткерлер ќ±жаттарын 2016 жылѓы 5 аќпанѓа дейін:
– "Кμркем сурет μнері" номинациясында Ќостанай ќ., Алтынса-

рин кμш., 113 ‰й (сурет галереясы) мекенжайы бойынша, т. 502-
888;

– "Ѓылым" номинациясында Ќостанай ќ., Алтынсарин кμш., 115
‰й (облыстыќ тарихи-μлкетану м±ражайы) мекенжайы бойынша,
т. 501-113;

– "Журналистика" номинациясында Ќостанай ќ., Єл-Фараби
дањѓ., 90 ‰й ("Костанайские новости" газетініњ редакциясы) мекен-
жайы бойынша, т. 54-54-95;

– "Єдебиет" номинациясында Ќостанай ќ., Алтынсарин кμш.,
111 ‰й (Л.Н.Толстой атындаѓы облыстыќ ємбебап ѓылыми кітапха-
насы) мекенжайы бойынша, т. 500-322;

– "Театр", "Мєдени м±ра" номинациясында (тек "Ќазына" сый-
лыѓына) Ќостанай ќ., Єл-Фараби дањѓ., 60 ‰й (Мєдениет басќар-
масы) мекенжайы бойынша, т. 575-326;

– "Білім" номинациясында Ќостанай ќ., Майлин кμш., 2А ‰й, 302
каб. (Білім басќармасы), т. 575-317;

– "Музыка μнері", "Вокал μнері", "Хореография", "Ауыл жана-
шыры", "Шыѓармашылыќ ±жымныњ басшысы" номинацияларын-
да Ќостанай ќ., Єл-Фараби дањѓ., 111А ‰й (облыстыќ кμркемμнер
халыќ шыѓармашылыѓы орталыѓы), 307 бμлме мекенжайы бой-
ынша, т. 392-395, тапсыру ќажет.

– Аныќтама телефоны: 575-326

2016 жылѓы 1 ќањтардан бастап єлеуетті
ќ±рылым ќызметкерлері толыќ мемлекеттік
зейнетаќымен ќамсыздандырылады.
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жењгемізбен екеуініњ тіккен отауы
береке-бірліктіњ ошаѓына айналып,
алты ±л мен бес ќызды ±яларына
ќондырып, олардан немере-шμбе-
ре кμру баќытына ие болѓан абыз
аѓамыз сыр сандыѓын ашќан
екен. Єкесі Сєкен Сейфуллинмен
ќ±рдас, єрі таѓдырлас болѓан соњ,
таќырып тањдауында да сыр жат-
ќанын байќадыќ. Кітаптыњ алѓы-
сμзінде автор μзініњ алты жасын-

да, "асыра сілтеу болмасын, аша
т±яќ ќалмасын" кезењінде, аштыќ-
та рулы елді асыраѓан єкесініњ
"халыќ жауы" болып атылып кете
барѓанын, ќарындасы мен інісі
‰шеуініњ кемењгер анасынан тєлім
алѓанын, ќилы-ќилы μткелдерден
μткенін тілге тиек етеді. Сондыќтан
болар єкеге деген с±рапыл саѓы-
нышќа, анаѓа деген аќ алѓысќа
толы жырлары ж‰ректі шымырла-
тып жібереді. Жетім ќозыныњ тас
бауыр бола бермейтіні Т±рекењніњ
елді суреттеген, елдегі аѓайын-
туыстарѓа арналѓан айшыќты μлењ-
дерінде менм±ндалайды. Єрбі-
рінде ж‰рекжарды сезім атойлай-
ды. М±ќаѓали аќынныњ "‡ш баќы-
тым" деген μлењіндегі Отан,
Халыќ, Тіл туралы т±ла бойыњдаѓы
ќанды тулатып жіберетін тамаша
толѓамдар Т±рекењде де т±нып
т±р. Тіпті туѓан-туыс, ќ±да-ќ±даѓи,
ќ±рбы-ќ±рдас, дос-жарандарѓа
жазѓан арнау μлењдерінде де
жењіл єзіл немесе ойып аларлыќ
ой ±шќындары ±шырасады. Бір то-
пыраќтан шыќќан Ахмет Байт±рсы-
нов, Міржаќып Дулатов, Ыбырай
Алтынсарин сияќты арыстармен
ќатар еліміздіњ μркендеуінде
μзіндік орны бар, μзі етене аралас-
ќан ќайраткерлерге арнауларында
Т±рекењніњ тек ±йќас ќумай,  μрелі
ой орамына жетектей отырып,
ќоѓамдыќ ќ±былыстардыњ ќыр-сы-
рын ашатын философиялыќ
т‰йіндер жасайды. Жинаќты параќ-
тай отырып, Т±рѓынбек аѓаныњ
жан-жаќтылыѓына тєнті боласыњ.
Оѓан осы туындыѓа енген ќ±ран
кєрімді де ќамтитын ќалтќысыз
аудармалары (ішінде И.Калашни-
ковтыњ "Жестокий век" романын-
даѓы 140 ќанатты сμздіњ ќазаќша
н±сќасын табасыз) мен μлењ жазу-
даѓы μзіндік формасы, ел аузынан
жиѓан жєне μзініњ жєдігер батала-
ры, Ќазаќстанныњ барлыќ аймаѓы
ќамтылѓан дербес жырлары, єл-
Сыѓанаќиѓа еліктеуі айѓаќ.

Жоѓарыда атап μткеніміздей, ав-
тордыњ Торѓай мен Ќостанай тура-
лы ќомаќты толѓауларындаѓы са-
ѓымѓа айналѓан есімдер мен ме-
кендер тарих тылсымынан хабар-
дар етеді. Туѓан жер туралы ѓалам-
тордан да іздеп таба алмайтын
кейбір маѓл±маттарды Т±рекењ

μлењдерінде ет ж‰регі езіле елжі-
рей баяндайды.

Ќазіргі нарыќтыњ заманында еш-
ќайда табан аудармай Кμкалат
ауылында отырѓан бауырлар
μздері к‰нде кμріп ж‰рген жер-
судыњ, кішкентай ѓана ауылдаѓы
мешіт, Шєкіртам, Айса мен Ќыпшаќ
Сейтќ±л ескерткіші сияќты жєдігер-
лердіњ ќадір-ќасиетін ±рпаќтарына
Т±рѓынбек аѓа кμзімен бейнелеп,

сμзімен жеткізе берсе н±р ‰стіне
н±р болар еді деген ниетпен аѓаныњ
"ауылдыњ ауруымен" ауырѓан шаќ-
тарындаѓы μлењініњ бірін келтіруді
жμн кμрдім:

Тарасќа еліктеу
(Соњѓы сμз емес)
¤лгенде мені кμміњдер
Шєкір атамныњ тамына.
Жатайын бірге мєњгілік
Жан бауырымныњ жанына.
"Шєкіртамныњ" ќырынан
Туѓан жерді шолайын.
Бола алмап едім Демеуші,
Жебеушісі болайын.
Жас Торыныњ к‰лкісі
Ќ±лаѓымнан кетпесін
Туѓан жерде тек солар
¤ссін, μнсін, кμктесін.
Єбусана, ¦лыќпан –
Олар да мєњгі ќалѓан жоќ.
Б±таѓы кμктеп, кμгерсе,
Бєйтеректе арман жоќ.
Ќара емендей ќасќайып,
Желт μтінде шыныќтым.
Сен аман бол, туѓандар,
Келіп жатыр тыныќќым.
Хатымды саќта кμзімдей,
Аяулы жарым, с‰йіктім.
Ќауышармыз Маќшарда,
Сμндірме отын ‰міттіњ!
Єр азаматтыњ туѓан жеріне ма-

хаббаты осындай болса, еліміздіњ
ертењі айшыќтала т‰сетініне к‰мєн
жоќ..

* * *
Бір аллаѓа ш‰кір,

мен μріссіз емеспін,
Атаусыз ќалды дей

алмас та мені ешкім.
Он бір балам – он бір μрік аѓашы!
Б‰р жарса олар,

жемісін оныњ жемес кім?!
¤рік аѓашы болмаса да биік,

с±њќаќты,
Кμлењкесінен сая табар сан

жолаушы к‰нќаќты.
Кешќ±рым келіп жігіт пен ќыз да

шертер сыр,
Алѓысќа бμлеп μрік аѓашын

еккен б±л ќартты,
– деп кітабына н‰кте ќойѓан екен.

Ендеше терењ таѓылым кейінгі
±рпаќтыњ жалынын жалпаќ єлем-
ге жая берсін деп тілейік.

Тμлеухан ШОЙБАС¦ЛЫ,
Єл-Фараби атындаѓы

Ќаз¦У механика-математика
факультетініњ профессоры.

(Ќазаќстан Журналистер
одаѓыныњ м‰шесі  Т±рѓынбек
Шопанныњ рухына арнаймын)

Д ИКТОРДЫЊ "Сіздердіњ тыњ-
 даѓандарыњыз "Алматыда
аќындар кμшелері" атты ра-

диоќойылым. Шалќар арнасынан
алыстамањыздар" деген даусы
ќ±лаѓыма тигенде есіме Сыраѓаныњ

Кетті олар к‰йзелтіп кеше мені,
Болды енді μлмейтін дос μлењі.
Кμрінеді тік басќан μздеріндей,
Алматыда аќындар кμшелері,

– деп басталатын μлењі орала кетті.

Айтса айтќандай, ш‰кір, ару Алма-
ты ќазаќтыњ ќаймаќтары атындаѓы
кμшелерден маќ±рым емес. Сол
μлењде аталѓан аяулы аќындар
кμшелерініњ тізімі халќына ќайта
ќауышќан Шєкєрім, Ахмет, Міржа-
ќып сияќты алаштыњ ардаќтылары
бастаѓан, Сыраѓа мен М±ќаѓали ќос-
таѓан ќаншама ораќ тілді, от ауыз-
ды есімдермен толыќты десењізші!
Олардыњ μздері μмірден озса да,
кμњілдегі тозбас туындылары ќыр-
уар жанѓа жан дауа болатындыѓы
ќандай ѓанибет! Артына μлмейтін
сμз ќалдыру баќыты єркімге б±йы-
ра берер ме? Жаћандануѓа жаппай
бет б±рѓан заманда ±лдарымыз
±лыќтарлыќ, ќыздарымыз ќадыр
т±тарлыќ μнеге-μсиет ќалдыруѓа
ќ±лшыныстыњ кемшіндігі де жал-
ѓан емес! Кітаптыњ ќ±ны ќ±лдырап,
кμбіміз ѓаламтордаѓы сан-алуан
сайттарѓа телмірген т±стаѓы "Шал-
ќар" арнасыныњ барымызды баѓа-
лауды басты м±рат етіп, халыќќа
жасап ж‰рген ќызметіне дєн риза
к‰й ќ±шаѓында єдеби кітаптар
т±рѓан сμреден елеулі ѓ±мырын
"Шалќар" арнасында μткізген, Ќазаќ-
стан Журналистер одаѓыныњ
м‰шесі, ќазаќ радиосыныњ байырѓы
журналисі Т±рѓынбек Шопан
аѓамыздыњ μз ќолтањбасы ќойыл-
ѓан, Алматыда жарыќ кμрген "Сыр
сандыѓын" ќолыма алдым. Кітапты
ќайталап оќыѓандаѓы т‰йгенім –
д‰ниеден озѓанына жыл толмаѓан
марќ±м аѓа артына таѓылымѓа
толы, талайымызѓа тарыќтырмас
азыќ боларлыќ мол д‰ние ќалды-
рып кеткен екен ѓой. Мєтіні шаѓын-
дау ќаріппен теріліп, бес ж‰з бетке
жуыќ кμлемге топтастырылѓан "Ту-
ѓан жер", "¤скен орта", "Отан".
"Бала", "Немере", "Махаббат" таќы-
рыптарындаѓы єр μлењіндегі кез-
келгенніњ уысына т‰се бермейтін
μзіндік тєлім-тєрбиені ањѓармау
м‰мкін емес.

Т±рѓынбек аѓа тарихы терењ Тор-
ѓай μњірінде, Кенесары хан баста-
ѓан ±лт-азаттыќ кμтерілісінде ай-
рыќша батырлыѓымен кμзге т‰скен
Шєкір батыр бабамыздыњ т±лпары-
ныњ ќ±рметіне Кμкалат атан-
ѓан ауылда, 1931  жылы ашаршы-
лыќта д‰ниеге келіпті. Жаратушы-
ныњ раќымыныњ арќасында ќиын-
дыќтардан ќайыспай μтіп, Сапура

ТАЃЗЫМ

Тєрбиеші
Жуырда "Ќазаќстан" ±лттыќ телеарна-

сынан "Тєрбиеші" сериалын кμрдім. Бас-
ты кейіпкері – мен тєрізді жас маман.
"Жетістікке єзір жете алмайсыњ" дейді
тєрбиеші  μз шєкіртіне. Ата-анасы
"Тєрбиешісі ќандай болса, бала да сондай
болады" дейді. ¦тымды жауап. Сериал-
ды кμріп отырып, ойѓа баттым. Тєрбиеші
мамандыѓын не ‰шін тањдаѓаныма жау-
ап іздедім.

Отбасында  жеті бала μстік. Ењ кіші
сіњілімді ойнатып ж‰ргенде "μскенде
тєрбиеші боламын, кμп балаларды ойна-
тамын" деп ойлайтынмын. Бала к‰нгі ой-
арман тєрбиеші болуѓа жетеледі. Тєу-
елсіз еліміздіњ ертењі, б‰лдіршіндерді
тєрбиелеу жолын тањдаѓаныма еш
μкінбеймін. Осы кєсіпті тањдау арќылы
бала тєрбиесіне ‰лес ќосып келе жатќа-
нымды маќтан етемін.

2010 жыл арманыма аяќ басќан шаќ.
Ќостанай ќаласында гуманитарлыќ кол-
леджініњ  мектепке дейінгі тєрбие фа-
культетінде білім алдым. 2013 жыл  ба-
лауса арманымныњ б‰р жарѓан шаѓы.
№19 орта мектебінде мектепалды даяр-
лыќ тобыныњ тєрбиешісі  болып ж±мы-
сымды бастадым.

Тєрбиеші болу айтуѓа ѓана оњай шаруа
болѓанымен, ќыр-сырын ‰йрену ќиын
екен. Шын ж‰рекпен ќалаѓан кєсіп жєне
жемісті ењбек арќылы абырой-беделіњ
μсіп, ќоѓам алдындаѓы ќ±рметіњ еселене
т‰седі.  ‡ш  жылдан астам уаќыт ішінде
тєрбиешілік мамандыќќа єбден ќалыпта-
сып ќалыппын. Кейде, ж±мыстан ‰йге
келгенде ќатты шаршаѓанымды сеземін.
Біраќ,  б‰лдіршіндердіњ   сєбилік шын
ж‰ректерімен айтќан сμздері есіме
т‰скенде шаршаѓанымды ±мытып ке-
темін. Балалар єлеміне бір бойласам бол-
ды, μз мамандыѓымды μзгерткім кел-
мейді. ¤йткені, бала – пєк, бала тап-таза
мμлдір б±лаќтыњ бастауы.

Алтын АЙТЌОЖИНА,
№19 орта мектебініњ

шаѓын орталыќ тєрбиешісі.
Рудный ќаласы.

Мобильді
топтар

ќ±рылды

Ќостанай облысы бойынша мемле-
кеттік кіріс департаменті ќарамаѓындаѓы
экономикалыќ тергеу ќызметі, кеден жєне
салыќ бμлімдері арасында Ќарабалыќ,
Таран, Жітіќара, ¦зынкμл аудандарына
патрульдік баќылау ж‰ргізетін мобильді
топтар ќ±рылды. Маќсаты – экономикалыќ
ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету, салыќ жєне
кеден салаларында ќ±ќыќ б±зушылыќты
уаќытылы аныќтау, тізбеге енгізілген    та-
уарлардыњ сыртќа шыѓарылуына жол
бермеу. Еуразиялыќ экономикалыќ комис-
сия м‰шелерініњ 2015 жылѓы  бекіткен
№59 шешімімен тізбеде тμмендетілген ке-
дендік баждыќ мμлшерлемелер бойынша
тμленген, ‰шінші елдердіњ аумаѓынан
Ќазаќстан Республикасына жеткізілген,
сондай-аќ, "Еуразиялыќ экономикалыќ
одаќтыњ кедендік аумаѓында тауарларды
єкелудіњ жєне айналымыныњ кейбір мєсе-
лелері туралы" 16.10.2015 жылѓы хатта-
маѓа сєйкес ж±мыс ж‰ргізеді.

Ш±ѓа
   ЌОЊЌАБАЙ

Ќ±рметті азаматтар!

Сіздерге Ќостанай облысы ІІД басты-
ѓыныњ орынбасары полиция полковнигі
Мейірќан Торѓаевтыњ  ішкі істер депар-
таментінде єрбір сенбі сайын саѓат
10-нан 12-ге дейін азаматтарды ќабыл-
дайтынын хабарлаймыз. Ќабылдауѓа
алдын ала мына телефон бойынша жа-
зылуѓа болады: 52-60-07.
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Тә у е л с і з д і к  к ү н і 
жақындаған сайын 

сол бір өткен күндер елесі 
жадыңнан қылаң беріп қа-
латын кездері бар. Тәуел-
сіздіктің дәмі ащы әрі тәтті 
екені шындық қой. Қазақ 
хандығының құрылғанына 
550 жылдығынан бері қа-
райдың өзінде, қаншама тер 
мен қан төгілгенін, көзіміз-
ден қаншама рет өкініш пен 
қуаныш жасы шыққанын 
есептеу өте қиынға соғары 
хақ.

Атышулы 1986 жыл-
дың ызғарлы желтоқсанын 
есімізге алайықшы...

Павел Падалько көп 
жылдар бойы кешегі Торғай 
облыстық партия коми-
тетінің нұсқаушысы болып 
қызмет атқаратын. Партия, 
Кеңес жұмыстарына жетік. 
Сол кісінің айтуынша, аты-
шулы желтоқсан күндері 
Алматыда өткен оқиға-
ларға байланыс ты қаланың 
барлық мекемелері мен 
ұжымдарында, ішкі істер 
және білім беру орында-
рында кезекшілік ұйымдас
тырылып, төтенше жағдай 
ретінде шұғыл шаралар жа-
салған. Өйткені, Арқалық 
педагогикалық институ-
тының бір топ студенттері 
көшеге шыққан көрінеді. Ол 
кезде облыс тық партия ко-
митетінің бірінші хатшысы 
Оразбек Қуанышев болатын. 
Бюро мүшелерімен және 
бірқатар облыс басшыла-
рымен бірге сегізінші қа-
баттың терезесінен «бүлік-
ші» жастарға қарап тұрып, 
құрылыс, көлік, өнеркәсіп 
салалары бойынша об-
ком хатшысы А.Спицынге  
жастарды таратуға тапсыр
ма берген. Ал, идеология 
саласын басқарып жүрген 
Ә.Дүйсеновке, тағы басқа-
ларға назарын да аудармап-
ты. Жанына Арқалық қала-
лық партия комитетінің 
бірінші хатшысы Борис 
Мужилевскийді және 34 
жауапты қызметкерді ертіп, 
Спицын далаға шықты. Жо-

лай шолақ тонының түй-
мелерін ағытып, шалманы 
мойнына қобырата салып, 
құлақшынын баса киіп, тура 
жиналған топқа бет алды, – 
дейді Падалько. Сыртынан 
қарасаң, жастардың кәдімгі 
бейресми көсемі сияқты. 
Келе сала Спицын: «Ал, 
жігіттер не тұрыс? Қандай 
талаптілектерің бар?» деп 
бастырмалатты да олардың 
уәжін тыңдаған соң: 

– Біздікі не бейнет? 
Суық далада осылай тұра 
береміз бе? – десімен 
 Б.Мужилевскийге бұрылып: 

«Борис Ефимыч, сен неғып 
тұрсың? Жастар тоңды. Бар, 
горкомның мәжіліс залын 
аш, жылы жерде сұхбатта-
сайық! Бәрі де шешілетін 
шаруа емес пе!» деп топ-
ты қалалық партия коми-
тетінің ғимаратына бастай 
жөнеліпті. 

Залға жайғасқаннан 
кейін: «Қандай сұрақтарың 
бар? Айтыңдар!» деген. Сон-
да әлі буыны қатпаған, сая-
си сауаты аз жастар манды-
тып ештеңе айта алмаған. 
Азмұз сұрақтар туындаған 
сәтте обком хатшысы қала 
басшысына: «Жазып ал 
бәрін, айтып отырғандары-
ның бәрі дұрыс. Шешеміз. 
Түк қиындығы жоқ мәсе-
лелер екен» – деп сөзін қо-
рытындылай келе: «Жігіт-
тер мен қыздар! Айтылған 
мәселелердің барлығы да 
оң шешімін табады. Аран-
дап қалмауға тырысыңдар», 
– деп «бүлікшіл» топты та-
ратқан көрінеді.

 Бірақ, соңынан оларды 
партия, Кеңес органдары 
қудалаған жоқ па?!

Желтоқсан оқиғасы ту-
ралы теледидардан есті-
ген және газет беттерінен 
оқыған 45 қазақ жігіті 
аптыққан қалпында жұ-
мыс бөлмеме кіріп келіп: 
«Қонысбай Ағуанұлы, не 
істейміз, жастар Алматы-
да қырылып жатыр екен 
ғой!» деп  ақыл сұрады. Ол 
уақытта Арқалық ауыл ша-
руашылық тәжірибе стан-
сасында бастауыш партия 
ұйымының хатшысы едім.  
Оларға: «Жігіттер, арандап 
қалмаңдар. Қазір қараңғы 
бөлмеден қара мысықты 
іздейтін әрі  сақтанатын 
уақыт туды. Алаңға шыққан 
қызжігіттердің ісәрекетін 
бәріміз де түсінеміз әрі қол-
даймыз. Әйтсе де, іш қазан-
дай қайнағанмен күресер-
ге дәрмен жоқ. Сендердің 
келешектерің алда, көрер-
сіңдер,түбінде көтеріліске 
шыққандардың бәрі халық 
батыры болып, мәңгілік ел 

есінде қалады» деп басу 
айттым. Қолдан келгені осы 
ғана болды, әттең...

Соңынан Желтоқсан 
оқиғасы зерттеліп, қаты-
сушылар ақталған күн-
дердің бірінде Асқар Ермұ-
хамедовтың (тіс дәрігері 
болатын) «Қонысбай Ағуан
ұлы, Сіз қалай болжадыңыз 
осылай болатынын?» деп 
айтқаны бар. 

Сол күндері аудандық 
партия комитетінің ұйға-
руымен барлық бастауыш 
партия ұйымдарында және 
еңбек ұжымдарында жи-

налыстар өткізілді. Стан-
са директоры С.Гачкайло 
 екеуіміз өзара ақылдасып, 
партия жиналысын қалай 
өткізу керек екенін жоспар-
ладық. Өйткені, «қызу қан-
ды» коммунистер қазақ 
және басқа ұлт өкілдерінің 
ішінде де жеткілікті бола-
тын. Шырпы тұтанатын 
ұшқын болса, лау ете қа-
латыны айдан анық. Сон-
дықтан мен, жиналысты 
кіріспе сөзбен ашып, олған 
жағдайға байыппен және 
сабырлылықпен қарау-
ды айттым да, С.Гачкайло 
сөзін жүйелі сабақтады. 
Осылайша үнсіз жиналып, 
үнсіз тарадық. Қылышынан 
қан тамған заманда бұрыс 
істелген әрекеттің өз «баға-
сын» алатынын бәріміз де 
түсіндік. 

Ерікті халық дружинала-
рын әр ұлт өкілдерінен  қай-
тадан жасақтап,әуресар-
саңға түскеніміз бар. 

Ал,1987 жылы Солтүстік 
Кавказдағы Ессентуки қала-
сына курортқа барғанымда, 
басқа ұлт өкілдерінің қазақ 
азаматтарына айрықша 
жылы ықылас танытып, оң 
көзқараста екеніне көзімді 
анық жеткіздім.

Иә,кезінде осындай 
жағдайларды басымыз
дан өткізгенбіз... Желтоқ-
сан көтерілісі біздің Кеңес 
дәуіріндегі санамыз ды тү-
бегейлі өзгертіп, «күшпен 
жиналған» алып мемлекет-
тің ыдырауына алғашқы 
себепкер болғанының 
куәсіміз. Бүгінгі күнге 
шүкіршілік етейік, тәуел-
сіздігіміз мәңгілік бол-
сын!

Қонысбай  
АҒУАНОВ, 

АрқМПИ  
ректорының  

кеңесшісі.
Арқалық
қаласы.

Өткен  
күндерден елес...

Менің атам Мирасбек 
Әміржанов 1922 жылы Қос
танай облысы Аманкелді ау
данында дүниеге келген. 1940 
жылы 18 жасында әскер қата
рына шақырылып, Ұлы Отан 
соғысына қатысып елін, жерін 
жаудан қорғады. Ерлік алтын
мен де, күміcпен де бағалан
байды, оның өлшемі жоғары. 
Осы сұрапыл соғысқа қаты
сып, Отанына адал берілген 
адамның бірі  – менің атам. 
Өкінішке қарай, қан майдан
да алған жарақаттарының 
салдарынан жарық дүние
мен ерте қоштасты. Ендігі бір 
өкініш, оның ерліктері мен 
алған марапаттары жайын да 
ешқандай дерек сақталмаған. 
Немересі Әміржанов Хамит 
Уадутбекұлының Ресей Қорға
ныс министрлігінің ұйым
дастыруымен жинақталған 
«19411945 жылдардағы Ұлы 
Отан соғысы кезіндегі халық 
ерлігі» құжаттарының элек
тронды деректер базасынан 
сұратып алынған мәліметтері 
бойынша, Әміржанов Ми
расбектің Воронеж майданы 
(кейіннен 1ші Украин майда
ны) құрамындағы 38Армия
ның 167атқыштар дивизиясы, 
615атқыштар полкінің барлау 
ротасы қатарында барлаушы 
болғаны анықталды. Аталған 
полк құрамында Әміржанов 
Мирасбек Воронеж, Харьков 
қалалары маңындағы қорға
ныс және шабуыл операция
ларына, Курск доғасындағы 
шайқасқа, Украинаның сол 
жақ жағалауын азат етуге, 
Днепр өзенінен өту арқылы 
Киев қаласынан солтүстікке 
қарай жау қолына қарсы шай
қастарға қатысқан.  

Воронеж қаласын қорғау 
212 күнге созылғаны және 
Сталинград қаласындағы 
шайқаспен теңбетең болған
дығы тарихтан белгілі. Бірақ, 
сол кездегі кеңестік саясаттың 
кесірінен Воронеж қаласын 
шабуылдауға гитлерлік Гер
мания армиясы құрамында 
кейінгі социалистік лагерь ел
дері Румыния және Венгрия 
жауынгерлері қатысуына бай
ланысты өзінің лайықты баға
сын ала алмаған. 

Әміржанов Мирасбек Во
ронеж майданының кейінгі 
1ші Украин майданы құра
мында Киев қаласын азат 
етуге, Житомир – Бердичев, 
Проскуров – Черновицк, 
Львов – Сандомирск, Кар
пат – Дуклинкс, Батыс Кар
пат, Мавар – Остравск және 
Пражск шабуыл операция
ларына қатысып, сұрапыл 
соғысты Чехияның астанасы 
Прага қаласын азат етумен 
аяқтаған.  Соғыста жүргенде 
екі рет жараланған. Жасы 
отызға қараған шағында 
шайқас зардаптары денсау
лығына үлкен әсер етіп, 1952 

жылы дүниеден өтеді. Біз, 

ұрпақтары, атамыздың Ұлы 
Отан соғысындағы көрсеткен 
ерлігін мақтан етеміз. 

Әміржанов Мирасбектің 
атыжөні орыс тілінде қате 
жазылуы себепті және соғыс 
кезінде жүргізілген көптеген 
барлау операцияларынан Ре
сей Қорғаныс министрлігімен 
құпия статусы (постановле
ние) алынып тасталмауына  
байланысты соғыс кезінде 
көрсеткен ерліктері әлі күн
ге дейін белгісіз. Атап айтар 
болсақ жаралану қағазына 
«Амержанов Михаил, 1922 
года рождения – призванный 
Амангельдинским РВК, Куста
найской области ранен при 
выполнении боевого зада
ния» – деп 1944 жылдың мау
сым айында жазылуы соған 
дәлел. Ресей Қорғаныс мини
стрлігінің мәліметі бойынша, 
көптеген соғыс архивтерінен 
Жеңістің 70 жылдығына бай
ланысты құпияны  алынып 
тас тау жұмыстары жүргізілу
де. Осы күнге төмендегі мара
паттау бұйрығы ғана белгілі:

Приказ № 01/н команди-
ра 615 Стрелкового полка 
167-й Стрелковой дивизии 
38-й армии Воронежского 
Фронта от 16-го ноября 
1942 года.

На основании Поста-
новления Президиума Вер-
ховного Совета СССР, на-
граждаю:

Медалью «ЗА БОЕВЫЕ 
ЗАСЛУГИ» стрелка 8-й 
Стрелковой роты – сер-
жанта АМЕРЖАНОВА Ми-
расбека за проявленное 
мужество будучи в со-
ставе разведыватель-
ной группы захватившей 
контрольного пленного в 
огневой точки противника 
в ночь с 15-го на 16.11.42 г. 
в районе 0,5 км. Восточнее 
село Рубцево, Хлевенского 
района, Воронежской обла-
сти. 1922 года рождения, 
член ВЛКСМ, казах, при-
зван РККА Амангельдин-
ским РВК, Кустанайской 
области.  

Көркем МҰСАБАЕВА,
майдангердің немересі.

Аманкелді ауданы.

ЖАҢҒЫРЫҚ

Ұмытылмас 
ерлік

СОЛАЙ БОЛҒАН
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Құрамалы, қорғанды үйің болады,
Айнымалы, төкпелі биің болады.
Халыққа бір тиын пайдасы жоқ,
Ай сайын бас қосқан жиын болады.
Ішіне шынтақ айналмайтын
Ежірей деген ұлың болады.
Ақыл айтсаң ауырып қалатын
Бедірей деген қызың болады.
Алдыңнан кес-кестеп өтетін,
Кекірей деген келінің болады.
Ішкенің сары су болады,
Берсең итің ішпейді,
Бірақ адам оған құмар болады,
Қиналғанда шапағаты жоқ 
   жақының болады.
Ит пен мысықтай ырылдасқан,
Еркек пен қатының болады.
Ертеңіне сенбейтін күнің болады,
Бетіңнен алып түсетін інің болады.
Алашұбар тілің болады,
Дүдәмалдау дінің болады,
Әйелің базаршы болады,
Еркегің қазаншы болады,
Жылқы жұлдыз болады,
Қой құндыз болады,
Кебір – жерге теңеледі,
Әйел – ерге теңеледі,

Көл – теңізге теңеледі.
Сиыр – өгізге теңеледі.
Ақырзаман адамы –
Сағынып тамақ жемейді,
Ащыны – ащы демейді,
Тапқанын олжа дейді,
«Алһам» білгенін молда дейді.
Бір-біріне қарыз бермейді,
Шақырмаса, көрші көршіге кірмейді.
Сарылып келіп тосады,
Құны жоқ қағазды судай шашады.
Заманақыр болар да, жер тақыр болар,
Халқы пақыр болар.
Балалар жетім болар,
Әйелдер жесір болар,
«Ә» десе, «мә» дейтін кесір болар.
Бас қосылған жерлерде,
Әйел жағы ден болар,
Жаман-жақсы айтса да,
Өзінікі жөн болар.
Орай салып бастарын,
Жалпылдатып шаштарын,
Тақымдары жалтылдап,
Емшектері салпылдап,
Ұят жағы кем болар,
Сөйткен заман кез болар,
Түзелуі қиын болар. 

Халқы қалап еліміздің, ардақтаған Арқалық,
Қала орнатып тың жерден, 
   кен ақтарған Арқалық.
Күйреуден де, қираудан да, ширақ шыққан Арқалық,
Ерлерінің еңбегі өсіп, шені ақталған Арқалық.

Оразалы тақыр тыңнан, дән өндірген Арқалық,
Ғалам ғарыш қақпасы боп, әлем білген Арқалық.
Жалындаған жастар аз ба, еңбек шыңдап Арқалық,
Жалауына орден тағып безендірген Арқалық.

Ұлылардың арман ойы, өктем болған Арқалық,
Жүз ғарышкер самғап келіп 
   көктен қонған Арқалық.
Төбесіне еркіндіктің туын тіккен Арқалық,
Бой көтеріп жаңалыққа, өлкем толған Арқалық.

Ұлт мүддесін әрқашанда ардақтаған Арқалық,
Тілді, дінді дамытуда, қас қақпаған Арқалық.
Тіл бірліктің кепілі, дін ынтымақ Арқалық,
Парасаттың тізгінін, босатпаған Арқалық.

Қазақ тілін өмір бойы өзектеген Арқалық,
Тәрбиелеп жас ұрпақты безектеген Арқалық.
Баба жолын ел тарихын сараптаған Арқалық,
Жер, су сырын елге ұқтырған кезекпенен Арқалық.

Өнер, білім саласында, дара тұлғаң Арқалық,
Қарт Торғайда ту көтерер дана туған Арқалық.
Ел жырлаған, ерке әуенге дала тұнған Арқалық,
Ақын, жыршы ұясы боп жаратылған Арқалық.

Қостанай мен Торғай жері егіз туған Арқалық,
Көп салалы Торғай тасып, теңіз толған Арқалық.
Ғылымға да, өндіріске үлес қосқан Арқалық,
Тарихы бар бастамаға, негіз болған Арқалық.

Тың еріне сардалада, пана болған Арқалық,
Дән мен кеннен Одақта да, дара болған Арқалық.
Сақан, Еркін, ер ағалар ел басқарған Арқалық,
Ел жиналып, мал мен басқа, дала толған Арқалық.

Шәмші ағамыз әнін арнап аңсап келген Арқалық,
Айтпай күйін, Роза қыз ән сап берген Арқалық.
Болашаққа оқу ашып, сауап берген Арқалық,
Еңбеккерге алаламай, мансап берген Арқалық.

Алпыс жылда ел іргесін қайта құрған Арқалық,
Нұрсұлтанның нұры жауып 
   жайнап тұрған Арқалық.
Отыз ұлттың басын қосып 
   табыстырған Арқалық,
Әр істе де алға шығып намыс қылған Арқалық.

Кеткендерге келем десе, кең пейілді Арқалық,
Нарыққа да бой үйренді, сең сейілді Арқалық.
Алпыс өтер, жүз жылдықта, 
   жарқырасын жұлдызың,
Ерікті елде, мәңгі жаса, ақ тілеулі Арқалық.

Әбдіғали ЖАНТАСОВ.
Арқалық қаласы.

Кешқұрым 

тарта жолым түсіп до-

сымның үйіне бардым. 

Екеуміз әңгіменің қ
ы-

зығында отырғанда, 

есік ашылып кетті де, 

оның кіші ұлы есіктен 

жылай кіріп: «Шеше, 

шеше...» деп айқайлай 

бастады.
«Шешең үйде жоқ, 

жұмысқа кетті. Саған 

не болды? Жығылып 

қалдың ба? Өзің 

сүрініп кеткен бола
р-

сың? Жігіт адам бұған 

жылай ма екен? – деп 

сөйлей жүріп, баласын 

уатқан болды, – бар, 

енді ойнай ғой!» дед
і.

Баласы шығып кет-

кен соң, досым қат-

ты кейіген бейнеде: 

«Қашан көрсең шеше, 

шеше деп жүргені! Сен 

білесің бе, мен кейд
е, 

шынымен-ақ қорынып 

қаламын, ол мені ше-

шесін жақсы көрген 

сияқты жақсы көрмей-

тіндей сезінеді, тіпт
і, 

осы әке болған біздер, 

баланың ойында тек 

оларды ұрып-соғуға 

ғана жаралғандай 

көрінеміз ғой деймі
н. 

Шындығында, мен 

оған ойыншық сатып 

әперемін, еркелетем
ін 

ғой. Ал, ол тағы да 

мені шешесі ғұрлы 

көрмейді. Өзің айтш
ы, 

бұл не үшін?»

Мен иығымды қиқаң 

еткіздім де: «Егер үй
де 

шешесі жоқ болса, 

ұлың сөз жоқ әкелеп 

жүгірер еді» дедім  мен.

«Солай, – деді до-

сым мені қостай сөй-

леп, – өзім жасымнан 

шеше көрмей өстім. 

Сондықтан, менің есім-

де тек әке деген ат
ау 

бар».
Мен досыммен қош-

тасып, кетуге жина-

лып жатқанда, әйелі 

жұмыстан қайтып кел-

ді. Баласы шешесіне 

барып сап ете қалып, 

жіберер емес. Ол ше-

шесіне жаңағы болған 

істерді, өзінің қала
й-

дан-қалай жығылып 

қалғанын, қалай ауыр-

ғанын, өзінің қайтып 

жылағанын бір-бірлеп 

айтып шықты. Шеше-

сі баласының басынан 

сипап, жығылғанда 

жер сүріп кеткен қо-

лын үрлеп-үрлеп қой-

ды және оны сүйді. 

Досым қабағын түйе 

оларға қарап тұрды да: 

«Қарашы, шешелі-ба-

лалы екеуінің жайы 

жараса қалды...» деп 

қомпыл дады.

Біраз күннен кейін 

досым жұмыс үстінде 

сатыдан құлап жара-

ланды. Біз оны кө-

теріп, демалыс бөл-

месіне әкеліп, жедел 

жәрдем көлігін шақыр-

дық. Досым сол сәт-

терде ауыз жаппай 

«Шеше, шеше!» деп 

зарлап жатты.
 Б.КРАВЧЕНКО 

(Ресей)

Мөңке би:

«Ұят жағы кем 
болар...» 

Шеше

Арқалық
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1. Құран әдебін бойына сіңіріп, соған 
сай өмір сүру.

2. Әр істі «бисмилләмен» бастау.
3. Сәлем беру және сәлемге жауап 

қайтару.
4. Адамдармен қол алысу, қажет 

болса құшақтасу.
5. Адамдардың хал-жағдайын сұрау, 

амандық-саулық сұрағанға жауап қай-
тару.

6. Қай жерде немесе қай жаста бол-
масын ілім үйрену.

7. Үйренген ілімін адамзаттың пай-
дасына қолдану, оларды басқаларға үй-
рету және білген ілімдерін бөлісу.

8. Бір хабарды жеткізгенде сүйін-
шілеу және жеңілдету.

9. Адамдардың істеген нәрселерін 
ниеттеріне қарай бағалау.

10. Жастық шақтың қадірін білу.
11. Уақытты бағалай білу.
12. Денсаулықтың қадірін білу, рух 

және дененің саулығын қорғау, денсау-
лыққа зиян тигізетін нәрселерден 
сақтану.

13. Аурудың емін іздеу.
14. Адамдардың әрдайым қолданы-

сына жарайтын еңбектер жазып, қай-
ырлы, пайдалы мирас және өшпес үлгі 
қалдыру, еңбек ету мен жақсы әдетті 
дамыту.

15. Өзінің мамандығының шеңберін-
де ғана сөз сөйлеп, жұмыс істеу.

16. Халықтың Исламның негізгі 
қағидаларына қайшы келмейтін әдет-
ғұрып, салт-дәстүрлерін қолдап, оны 
әрі қарай жандандыру.

17. Бір қателікті екі рет қайтала-
май ақылдылықпен, парасаттылықпен 
әрекет ету.

18. Екі күні бір-біріне ұқсамай, үнемі 
алға жылжуға және өзгеріс енгізуге 
тырысу.

19. Сөйлегенде байсалдылық та-
нытып, қанағаттанарлық дәрежеде 
сөйлеу.

20. Пайдалы сөз сөйлеу не болмаса 
үндемеу.

21. Нақты әрі түсінікті тілде және 
қасындағы адамның дәрежесіне қарап 
сөйлеу.

22. Кішіпейіл, инабатты болу.
23. Жылы жүзді болу.
24. Аз күлу.
25. Қорқақ болмау, батыл бола білу.
26. Мұсылмандарды бауыр санап, 

олардың қуанышымен бірге қуану, 
мұңлы және қайғылы сәттерін бірге 
бөлісу.

27. Адамдардың бәрін бірдей Алла-
ның жаратқан құлдары деп білу, олар-
ды құрметтеу және оларға сүйіспен-
шілікпен қарау.

28. Табиғаттағы тіршілік иелерін 
және жан- жануарларды қорғау.

29. Үлкендерді құрметтеп, кішілер-

ге мейірімділік пен қайырымдылық көр-
сету.

30. Үш күннен артық ренжімеу және 
ренжіскендердің арасын татуласты-
ру.

31. Ағайын-туыстарға және жо-
ра-жолдастарға барып тұру.

32. Уәдесіне берік болу; ағай-
ын-туыс, жора-жолдастармен қа-
рым-қатынасты үзбеу.

33. Балаларға жақсы ат қою.
34. Дүниеге келген бала үшін шүкір 

құрбандығын (ақиқа) шалу.
35. Жеті жастан кейін балаларға 

дінді үйрету.
36. Балалардың арасын бөліп-жа-

рып қарамау.
37. Отбасының тәртібі мен 

тұрақтылығына мән беру; ерлі-зай-
ыптылардың бір-бірінің құқықтарына 
құрмет көрсетулері; отбасын басқару-
да отағасының белсенді рөл атқаруы.

38. Ерлі-зайыптылардың бір-бір-
лерін жақсы көріп, құрмет көрсетулері 
және бір-бірлерінің ар-намыстарын, 
абыройларын қорғаулары.

39. Ауруларды зиярат ету.
40. Қайтыс болғандардың туыста-

рына көңіл айту.
41. Көршілерге қарайласу.
42. Кейбір намаздарда парыздан 

бұрын, кейбіреуінде парыздан кейін 
сүннет намаздарын оқу, мүмкіндігінше 
нәпіл намаздарды оқуға тырысу.

43. Мүмкіндігінше жамағатпен на-
маз оқуға тырысу.

44. Дәретпен жүру.
45. Адамдарды жиіркендіретін лас, 

жағымсыз иіс, ұнамсыз көрініс, киім 
және жаман іс-әрекеттер мен сөздер-
ден сақтану.

46. Дұға жасағанда қолды көтеру 
және бет сипау.

47. Дүйсенбі күндері ораза ұстау.
48. Адамдарға Исламды жеткізген-

де әдептілік пен сыпайылық танытып, 
түсіністікпен қарап, бірбеткейліктен 
аулақ болу.

49. Адамдардың қажеттіліктеріне 
қол ұшын беру.

50. Басшылардың әділетті, сөз-
деріне берік, мейірімді болулары және 
төңірегіндегілермен ақылдасулары.

51. Нәсіл, дін, діл, қоғам, заң, эконо-

мика, ер-әйел, бай-кедей деп бөліп-жа-
рып қарамау, осылай жасағандарды 
қоғамнан алыстату.

52. Ең қиын шарттарда және 
уақыттарда болсын қорқақтық та-
нытпау.

53. Қиыншылық пен жоқшылыққа 
қарсы күресе білу.

54. Тура сөзді болу.
55. Сенімді болу.

56. Сөзінде тұру.
57. Саудаласып қойған сауда ісіне 

килігіп, араны бұзбау.
58. Пара алмау, пара бермеу.
59. Бөтен үйге рұқсатсыз кірмеу.
60. Бөтен үйдің есігін үш рет қағу 

немесе қоңырау тетігін үш қайтара 
басу.

61. Отырғанда әдебіне сай сыпай-
ылықпен отыру.

62. Шақырылған жерге бару.
63. Сыйлық беру, берілген сый-

лықты алу.
64. Тамақ жегенде асықпай сіңіре 

отырып жеу және өз алдынан жеу.
65. Суды үш реттен ұрттап, мүм-

кіндігінше отырып ішу.
66. Бір нәрсе жеп жатып сөйлемеу, 

әлдекім жеп жатқанда аузына қарамау.
67. Адамдармен сөйлескенде жүзіне 

қарау.
68. Кешірім сұрау, кешірімді болу.
69. Кешірімшіл болу, өш алмау.
70. Ашуланғанда өзін ұстай білу.
71. Адамдарға және жануарларға 

қиянат жасамау.
72. Адамдарды шектен тыс көз-

дерінше мақтамау.
73. Кішіпейіл болу.
74. Тіліне ие болу, ғайбаттан, жа-

лақорлықтан, өсек айтудан сақтану.
75. Балағаттамау және жаман сөз 

сөйлемеу.
76. Ешкімге қарғыс айтпау, қарғыс 

айтудан және қарғысқа ұшыраудан 
сақтану.

77. Қанағатшыл болу, өзіне жетер-
лік нәрсеге қанағат етіп, қолында ба-
рына разы болу.

78. Ұятты, әдепті және арлы болу.
79. Әлдекімнің сұранысын қабылда-

мағанда, сыпайылық танытып жұмсақ 
тілмен жеткізу.

80. Биязы және жанашыр болу.
81. Қонаққа жақсы қарым-қатынас 

көрсетіп, оны күту.
82. Әлсіздің және жапа шеккен 

адамдардың жанында болу.
83. Жетімдерге, жесірлерге, кедей-

лерге, жолда қалғандарға, әлсіз және 
ешкімі жоқтарға, аш қалғандарға қол-
дау көрсетіп, жәрдем беру.

84. Адамдардың мұқтаждықта-
рына қол ұшын созып көмек көрсету. 

Қарыз болған кісіге, тұтқынға және 
өзгелердің бодауына түскендердің 
құтылуына жәрдем беру.

85. Жолды білмегендерге жол көр-
сету.

86. Кемтарларға, мүгедектерге 
бас- көз болып, қамқорлық жасау.

87. Сыртқы келбетіне мән беру.
88. Өте сәнді және көз тартар-

лықтай киінбеу, қарапайым киіну.
89. Қалай болса солай  киініп ха-

лықтың арасына шықпау.
90. Жұмысшыға маңдай тері қат-

пай тұрып ақысын беру.
91. Кісінің өз шаруасын өзі істеп, 

басқаларына жүк болмауы.
92. Кез келген уақыт және кез кел-

ген істе орта жолды ұстанып, шегінен 
шықпау және шегінен тым азайтып та 
жібермеу.

93. Қоғамдық тәртіпке зияны ти-
етін іс-әрекеттерден сақтану, осылай 
жасаушылардан сақ болып, оларға қар-
сы күресу.

94. Өзіне қатысы жоқ істерден бой-
ын аулақ ұстау.

95. Басқаларға зиянын тигізбеу.
96. Өзіне қалаған нәрсені басқаға 

да қалау.
97. Түшкіргенде «әлхамдулиллә» – 

деп айту. Мұны естіген адам түшкір-
ген кісіге есендік тілеп, лажы болса 
«ярхамукаллаһ» деп айту, түшкірген 
кісіге де «яһдини уа яһдикумуллаһ» – 
деп жауап қайтаруы қажет.

98. Есінегенде ауызын жабу.
99. Ағаш егу.
100. Құран Кәрім, Қағба, құбыла, 

мешіттер, азан, қажылық жасала-
тын жерлер, құрбан шалу, сүндетке 
отырғызу сияқты Исламның нышан-
дары мен рәміздерін (шеәйри – Ислам) 
қорғау, өмір сүруін қамтамасыз ету, 
басқа дін және сенімдердің рәміздерін 
тақпау.

Бір кісі Омар Хай-
ямды жұрттың көзінше 
балағаттайды:

– Сен құдайдан без-
генсің! Сен маскүнем-
сің! Сен ұрысың!

 Ал,  шайыр бұған езу 
тартып күлді де қой-
ды. Мұның бәрін көріп 
бақылап тұрған,  үстін-
де қызылды-жасылды 
ашық-шашық киінген 

сәнқой бозбала Хайям-
нан:

– Мұндай сұмдыққа  
қалай төзіп тұрсыз? Ол  
сізді жәбірледі ғой!

Омар Хайям тағы да  
езу тартып оған:

– Жүр менімен, – деді.
Бозбала шайырдың 

соңынан еріп бір  күң-
гірт  үйге келді. Хайям  
шырақ жағып бір сан-

дықты ашып әлдене 
іздей бастады.  Сәлден 
соң жыртық-жыртық 
жарамсыз бір  халатты 
тауып алды. Халатты 
жігітке берді де:

– Киіп көрші,саған 
шақ па екен.

Жігіт халатты алып 
көріп назаланды:

– Мен бұл кір-кір 
сүйретпені қайтем. 

Менің киіп тұрғаным 
таза да, өзіме жара-
сымды. Ал, сен өзіңе 
қара, – дейді.

– Міне көрдің бе, – 
деді Хайям, – сен кір ха-
латты үстіңе жамылып 
та  көрмедің. Мен де 
сен сияқты  әлгі кісінің 
маған лақтырған  была-
пыт сөздерін  бойыма 
дарытқым келмеді.

Пайғамбарымыз 

Мұхаммедтің (с.ғ.с.) 
100 сүннеті

Омар ХАЙЯМ 
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Адамдар мєњгілік μмір с‰ре алмай-
ды,  алайда, елдіњ есінде ќалѓан адам
баќытты.

    Єлішер Науай

Бала к‰німізде  "Кешегі ашаршылыќ-
та, с±рапыл соѓыста  ж±дырыќтай ж±мы-
лып, аѓайын ауыртпалыќты  тењ
бμліскен еді. Соныњ арќасында  біраз
отбасы  аман ќалды. Яѓни, "Адамныњ
к‰ні адаммен"  деген сμздіњ астарын
терењ т‰сіндік" деп отыратын аќсаќал-
дар.

Небір ќилы оќиѓаны басынан
μткеріп, шарболаттай шыњдалѓан ата-
ларымыздыњ пєтуалы сμзі кім-кімді де
толќытќандай. Сондыќтан азаматтыњ
келбеті мен шынайы ќамќорлыѓы ха-
ќында тіл безеудіњ реті келген сияќты.

Ќарт Торѓайда ертегі-ќиссаларды
жатќа соќќан, арасында шумаќтар ќ±рас-
тырѓан, ‰йлену тойларында талай  жас
келіншектіњ бетін ашќан, аќындыќтан
дємелі  Ѓафу КазПИ-ге оќуѓа  т‰скен-
нен кейін жерлесі, баллада жанрыныњ
шебері Ќайнекей Жармаѓанбетовке  ба-
лауса жырын оќиды. Сонда Ќакењ  "Ќыз-
бел суреттері" μлењін ±натып, редактор
т±рѓысында  "Єдебиет жєне искусство"
/ќазіргі  "Ж±лдыз"/ журналыныњ шыќќа-
лы жатќан  санына салѓызып жібереді.

Таудай талабына тамызыќ болѓан
беделді аѓаныњ осы ќамќорлыѓын
єлсін-єлі есіне алып,  "Ќакењ –  меніњ
μмірдегі єрі μнердегі єкем" деумен
д‰ниеден озды Ќазаќстанныњ Халыќ
жазушысы Ѓафу Ќайырбеков.

Сол Ќакењніњ т±њѓыш кітабын шыѓа-
рарда ќол ±шын созѓанын аќтμбелік
¤тежан Н±рѓалиевтіњ, кμкшелік Еркеш
Ибраћимныњ μз ауыздарынан есті-
генмін, семейлік Кємен Оразалинніњ
хаттарынан  оќыѓанмын. Б‰гінде олар
танымал  аќын- жазушылардыњ сана-
тында.

– Сталин атындаѓы  колхоздыњ /соњѓы

уаќытта Шеген ауылы/ басќарма тμра-
ѓасы  Міркемел аѓа Сейітќазиевтіњ жесір
єйелдіњ баласы мені жолдамамен жо-
ѓары оќу орнына аттандырѓанын ќалай
±мытармын? – деуге жалыќпайтын
Торѓай облысыныњ єкіміне дейін шыр-
ќаѓан Жаќан Ќосабаев.

Бірде єњгіменіњ иінінде Арќалыќ
ќаласыныњ єкімі Жомарт Т‰бекбаевтыњ
"Єбдісалыќ аѓа Н±ржановтыњ ±йым-
дастыру ќабілеті мыќты, ауыл шаруа-
шылыѓыныњ мањызды  науќандарын
±ршыќша ‰йіреді. Жастайымыздан
тєрбиесін кμрдік, тєжірибесіне
с‰йендік" деп ашылуында  да  ‰лкен мєн
бар.

Єњгімеге тарттыњ ба, саз ілімініњ
білікті маманы  Еркін Ќожахмет±лыныњ
айтары кμп. Мєселен, Шымкент саз  учи-
лищесінде оќыѓанда танысќан  ¤з-
бекєлі Жєнібеков  Торѓай  облпарт-
комыныњ хатшылыѓына таѓайындал-
ѓанда  μњіріміздегі  арнаулы  музыка-
лыќ білімге ие бір топ жігіттіњ тізімін тап-
сырѓан. ‡зењгілес інілерін осылай
μздігінен  ќолдаѓанынан былайѓы ж±рт
бейхабар.

Шєкербек Саѓындыќов  Арќалыќ
ќалалыќ баспаханасын  басќарѓан
т±ста шетелдік  ќондырѓымен кітапты,
оќушы дєптерін, к‰нтізбені, шаќыру би-
леттерін шыѓарды. Соѓан орай "Шєкењ
м±раѓатымызда ќордаланѓан шыѓарма-
ларымызды елдіњ кєдесіне жаратты"
деп алѓысын жаудырды жазуѓа бейім
жастар.

Саѓындыќ Мырќалиев – Аќшыѓанаќ
орта мектебінде ќазаќ тілі мен єдеби-
еті пєнініњ м±ѓалімі. Сμйте т±ра μлењ-
дері аудандыќ, облыстыќ басылымдар-
да жиі жарияланады. Шєкірттері
Кењшілік  Мырзабеков  пен  Серік
Т±рѓынбеков  ±стазыныњ  ‰йін тμњірек-
теп, сμз ќ±діреті туралы  толѓанысын
ыќыласпен  тыњдаѓан.  Мектеп ќабыр-
ѓасында  поэзияѓа ќ±штарлыѓы оянѓан

оќушылардыњ екеуі де беріректе  жыр
ж‰йріктеріне айналды.

КазГУ-діњ  журналистика  факультетін
бітірген  бетім. Ауылда  μскендіктен
Ќостанай ќаласыныњ μнеркєсіп  орын-
дарын аралауѓа  ќ±мармын. Кенет
с±хбаттасќан кейіпкерлерім – локомо-
тив депосыныњ бастыѓы  Шыњѓыс Бек-
т±рѓанов  пен ќ±рылыс тресі басќару-
шысыныњ орынбасары, Кењес Одаѓы-
ныњ Батыры Александр Парадовичтіњ
жалдаѓан ‰йімніњ ќай кμшеде т±раты-
нын  ќойын дєптерлеріне  ќондырѓа-
ны. Жас  маманды  демегені-ау, к‰зге
салым бірі  кμмірмен, енді бірі аѓашпен
жабдыќтады.

Ќалаткомѓа жμнелтілетін  ќ±жатта от-
басымныњ м‰шелерін кμбейтіп, жаќын-
да іске ќосылѓан бірнеше ќабатты ‰йдіњ
екі бμлмелі пєтеріне  орналасуыма
жєрдемдескен облыстыќ  "Коммунизм
тањы" газетініњ редакторы Баќытжан аѓа
Жангисинніњ жанашырлыѓын  ќалай ес-
кермейін?!

Тиісті орындарѓа  маќтауымды
келістіріп,  редактордыњ орынбасары-
на дейін жоѓарылауыма атсалысќан
"Торѓай тањы" газеті редакциясыныњ
басшылыќ ќ±рамындаѓы Мырзабай
Кењбейілов, Ділдєбек Ќорѓанбеков,
Жалѓасбек  С‰лейменов сынды  азамат-
тарѓа да дєн ризамын.

Єйтсе де биікке  μрлеген сайын  ќай-
ырымын кμрген азаматтарды  кμњілден
тайдыратынымыз жаман. Мысалы, Ер-
болат Тμлеген±лы  республикада  ал-
дыњѓы  лектегі  бизнесмен ќатарынан та-
былѓан-тын. Ќапелімде  ауруѓа шалды-
ѓып, Арќалыќтаѓы бауыры Мараттыњ
к‰тімінде жатќанда танысы хабарласып:

 – Баяѓыда ќарамаѓыњызда істеген
інім шылќыѓан бай. Ќалтасы толы –
аќша. Астананыњ ќаќ ортасынан кот-
тедж т±рѓызѓан. Осындайда одан ќар-
жылай кμмек с±рамайсыз ба? – деп ке-
њес берген. Артынан балаша ќуанып,

Ерболат телефон шалѓанда дєуірлеген
шаѓында ќасына ерген жігіт жібімеген.
Фирмасыныњ атауын, μзініњ аты-жμнін
сан мєрте  ќайталаса да, танымайтын
адамѓа ±ќсап баќќан.

Тμсекбай Ѓапбасов Жанкелдин ауда-
нында кењшардыњ, байланыс меке-
месініњ басќару тізгінін ±стаѓанда ‰немі
ќарауындаѓы  ќызметкерлердіњ  жаѓ-
дайымен  санасќан. Зейнет  демалы-
сында аѓалап мањынан ±замайтын
єріптестерін саѓынѓанда  "Мерекелік
жиындарѓа шаќырса  ќайтеді? Заман-
дастарыммен ш‰йіркелесіп,  жаным жа-
дырамай ма?" деп  бєйбішесіне
ќыњќылдаумен шектелген.

Ќызмет бабында пайдаланатын
жењіл машинасы сынып, облыстыќ мал
бордаќылау  тресініњ  бастыѓы, жама-
ѓатќа сыйлы  кісі  Аманќ±л  Жаќыпов
тыѓыз шаруамен  автобус салонына
жайѓасќан. Контролер таќаѓанда би-
летініњ жоќтыѓына ќысылады. Не істеу
керек?  5 тиынныњ /ертедегі аќшаѓа
шаќќанда/ орнына 5 сомын ќиса да, т‰сі
суыќ єйел райынан ќайтпаѓан. Тμлем
тμлеуден жалтарѓан жолаушыѓа санап,
дауысын кμтерген.

Тек дμкейлердіњ жетегімен ілгері
жылжыѓан, т‰рлі марапатты  иеленген,
тіпті жеке меншік  д‰кеніне масайраѓан
пенделердіњ  кергуі де жараспайтын
ќылыќ.

Ќалай десек те Алланыњ  б±йыртуы-
мен тасы  μрге домалаѓан, халыќтыњ
с‰йіспеншілігіне бμленген, ж‰здерінен
мейірім шуаѓы тμгілген азаматтардыњ
орыны алабμтен.  Біз, аѓа ±рпаќ
μкілдері, біртуарлар жайлы  оќтын-
оќтын сыр шертіп, жастарды ќарапай-
ым, ќайырымды, кішіпейіл болуѓа ‰нде-
сек, аталыќ парызымыздыњ біршама
μтелгені емес пе?!

Жаќсылыќ Ж‡НІС¦ЛЫ,
баспасμз ардагері.

Арќалыќ ќаласы.

 К¤КЕЙДЕ  Ж‡РГЕН ОЙ ЕДІ

Шынайы  ќамќорлыѓымен есте саќталар

Меккеге ќажылыќќа барѓан
ауылдасым айтады: "Мєсжид
харам мешітіне кіріп бара жат-
ќанымда бір єйел аяѓыма жарма-
сып, аяѓымдаѓы ш±лыѓымды
"харам" деп бірнеше айтып,
"ш±лыѓыњды шеш, єрі ќарай
ш±лыќпен кіруге болмайды" деп
т±р екен. Сол "харам" деген
арабтыњ сμзі ќазаќтыњ арам
сμзімен маѓыналас келеді екен.
Ал к‰нделікті ќ±рдастар ойнап
айтар бір-бірініњ сμзі: "ой, сен
арам екенсіњ" дегені еленбей
ќала бермей ме, кездейсоќ μлген
малын арам μлді, ал ќонаќќа
сойѓан, соѓымѓа сойылѓан мал-
дыњ етін адал асым демей ме"
деп сμзін аяќтады.

Ќазаќтыњ арам, адал деген
сμздерініњ филологиялыќ, єлеу-
меттік, руханияттыќ, м‰фтия-

ХАЛАЛ ДЕГЕНДЕ
лыќ маѓынасы бар. Меніњше, б±л
ќасиетті сμздерді баланыњ  тілі
шыѓысымен ‰йрету керек, адам
санасын улайтын нєрселерге
‰йір болмауды т‰сіндіріп жаман
нєрсеге жолама деп, тыйым жа-
сап отырѓан д±рыс.

Баланы балабаќшаѓа  барѓан-
ша досыња адал, ќыз балаларды
сыйла, к‰ш кμрсетпе, арам тамаќ
ішпе, ‰йдегі тамаќќа сєйкес ке-
летін тамаќты іш, доњыз етін
жеме деген сияќты ырым-тый-
ымдарѓа тєрбиелеу керек. Ал,
ересектер кездейсоќ ш±жыќтар-
ды балалар тамаѓына ќоспау ке-
рек, балалар ±шынып ауруы
м‰мкін, кейде уланып, ол  ќалай
дегенше  μліп кетуі де м‰мкін.
Б‰гінде дєрі-дєрмекте базар
саудасына айналѓан, кμшеде
келе жатсањ екі ‰йдіњ бірі дєріха-
на. ¤ткен ѓасырларда адамды
емдеу, дєрі-дєрмек тегін, ауру-
ларды тегін емдеуші еді..

Нарыќтыќ жобамен ашылѓан
ет д‰кендер бар, ол жерде не
лайыќ, не ќисыќ айырып бол-
майды, саудагер м±раты – баю.
Сол себеппен халал (адал) ет
д‰кені керек, м±сылман шари-
ѓаты бойынша тыйым салынѓан
таѓамдарды халалмен  бірге сату
д±рыс емес, бірге ќоюѓа болмай-
ды.  М±ны Ќазаќстанныњ Дін
басќармасыныњ μкілдері жаќсы
біледі.

Ќазаќстанда малы барлар мен
малы жоќтардыњ арасы жер мен
кμктей, осы орайда етті д‰кеннен
алушы, біздер Ќостанай аудан-
дыќ єкімшілікке 40 адам оњѓа
баса ма деп ќол ќойып, арыз жаз-
дыќ.  Алдымен "Н±рОтан"
партиясы м‰шелерімен кењесіп
едік, "Н±рОтан" монополияны
ќолдап т±р, єкімшілікке беруден
б±рын кєсіпкер жиналысында
"халал д‰кенін" ашуды кење-
сейік деген.

Президентіміздіњ екі жыл б±-
рын кμтерген халал индустрия-
сын кμтеру керек деген ±сыны-
сына орай Алматы, Астанада ха-
лал кооперациялары ашылып,
"Петровский", "Александровс-
кий",  "Посешников" халал ш±-
жыќтарын арнайы комиссия тек-
сергенде халал болмай шыќты.
Ол: "Ш±жыќтыњ ќ±рамында 35
пайыз доњыз етін араластырѓан,
25 пайыз доњыз майы ќосылѓан,
неге б±лай дегенде ж±мсаќтыѓын
саќтау ‰шін" деп жауап берген.
Ет ќатты болып μтпей жатќан ет
жоќ, ет пен ш±жыќ жасауды
ќазаќ μзі біреуге ‰йретпесе,
ќырѓыз бен ќазаќ дємді таѓам-
дарды д‰ниеж‰зіндегі елдердіњ
бєрін де басып озады.

Ќисыќ пен лайыќты халыќтан
с±рау керек. Аѓайын боп ќисы-
ѓымызды т‰зеп не  30-шы, не 50-
ші елдіњ алдына т‰сіп д‰ниеж‰зі
баѓалайтын, солардыњ лайыќты

деп мойындайтын μз ±лтымыз-
дыњ кμрікті, лайыќты тауарла-
рын саудаѓа шыѓарѓаны жμн.

Халал тауарларымыз сыртќа,
ішкі сауда да д±рыс жолѓа ќоюда
халыќтыњ м‰ддесін еске алып
халыќтыњ халал д‰кенін ашты-
руѓа тіл кμмектеріњіз керек, б±л
халал д‰кендерініњ мал соятын
орын, д‰кені, сауда ж‰ргізуі ха-
лал болу, халал дегеніміз таза
болу, тазалыќ принциптерді
саќтау. "Н±рОтан" партиясы
кєсіпкерлер ортасында, мєжі-
лістерде тазалыќ ќаѓидасын
ќоюшыларды жаќтау керек,
Ќазаќстанда 2500 мешіт бар,
ќандайда єкімшілік сан жаѓынан
да,  сапа жаѓынан алда екенімізді
біледі.  Бірінші рет бір халал
д‰кен 2015 жылы прези-
дентіміздіњ м‰шел жасында
ашылѓан "Н±р халал" д‰кені
деп атап ашыњдар деуге "Н±р-
Отан" партиясы м‰шелерініњ
ќолдауын к‰тудеміз.

Аттар ќажы ИБРАЕВ.
Затобол кенті.

 Редакция
поштасынан
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Ќарѓа±лы С‰леймен 1893-1966 жылдары
аралыѓында μмір с‰рген.

С‰леймен єкем аќкμњіл, ќонаќжай болатын.
Аѓайындары єкемізді осы мінезі ‰шін ќатты ќ±рмет-
теген. Д‰ние, байлыќќа аса ќызыќпайтын, ќолы
ашыќ жан еді. Марќ±м апам (есімі  Шаруан) одан
μткен аќкμњіл, аса мейірімді болатын. Бір кμњілді
отырыс ‰стінде  єкеміз: "Кемпір, ана ќызыл сиыр
кетті"  десе, марќ±м апам, "Е, жарар, балалар
аман болсын" деуші еді. Б±л єкем соѓысќа жа-
рамсыз болып алынбады. Оѓан себеп 1918 жыл-
дыњ кμктемінде ќызылдардан ќашып келе жатќан
аќтыњ солдаттарыныњ бірі "Айтќ±л" ќыстаѓыныњ
т±сынан μтіп бара жатып, далада ж‰рген єкемді
ќылышпен жараќаттайды. Абырой болѓанда,
ќылыш єкемніњ басына жанай тиіп, єкеміз ќашып
ќ±тылады. Сол жараќатынан соњ елде ќалып, тыл-
да, колхоздыњ ќат-ќабат ж±мысына жегіліп к‰ндіз-
т‰ні ењбек еткен. Соѓыстан кейін кμп жыл ќойшы
болды. Мањдай тер, адал ењбегініњ арќасында ‰ш
±лы мен алты ќызын μсіріп жеткізді. Мені де "ба-
лам" деп μзіне жаќын тартып ж‰руші еді.

Ќ а р ѓ а ± л ы
Сєйділдє 1920-
1972 жылдары μмір
с‰рген. Мен б±л
єкемді "кμке" деп
атайтынмын. Соѓыс-
ќа дейін серіктестік-
те, кейін Калинин
атындаѓы колхозда
ењбек еткен. 1942
жылы єскерге шаќы-
рылып, ¦лы Отан со-
ѓысында барлаушы
болѓан. Кейін жапон
соѓысына да ќаты-
сып, елге 1948 жылы
аман-сау оралѓан. Майдан даласында кμрсеткен
ерліктері ‰шін "Жауынгерлік ерлігі ‰шін", "Герма-
нияны жењгені ‰шін", "Жапо-нияны жењгені ‰шін"
медальдарымен марапатталѓан. Елге келгеннен
соњ, ‰ш мерекелік медальдыњ иегері атанды. ¦лы
Отан соѓысы аяќталѓан соњ ‰йленіп, колхоздыњ
ж±мысына кірісіп кетеді. Марќ±м шешем Зибікен
екеуі ‰ш жасар мені мен бір жасар Орманбек інім
екеуміздіњ ќолымызѓа бір-бір тілім нан ±статып, бір
кесе айран беріп, ‰йді сыртынан жауып, колхоз-
дыњ ж±мысына кететін. Ќас ќарайѓанша ж±мыстан
ќолдары босамайтын.

Олар ‰йге келгенде мен табалдырыќтыњ алдын-
да, Орманбек (марќ±м болды) ж‰к аяќтыњ астын-
да ±йыќтап жататын кμрінеміз. Сол кμкем біздіњ
ќызыѓымызды кμре алмай, 1972 жылы 52 жасын-
да ќайтыс болды.

К‡НДЕЛІКТІ К‡ЙБЕЊ ТІРШІЛІКТІ К‡ЙТТЕП Ж‡РГЕНДЕ К¤П ЖАЙТТАР

ЕЛЕУСІЗ ЌАЛА БЕРЕДІ ЕКЕН. ДЕГЕНМЕН, ТЄУЕЛСІЗДІК МЕРЕКЕСІ ОЙ

Т‡РТКІ БОЛЫП, ЌОЛЫМА ЌАЛАМ АЛЃЫЗДЫ. ЕЛ БАСЫНА К‡Н ТУЃАН

ШАЌТА ЄУЛЕТІМІЗДІЊ АТПАЛ АЗАМАТТАРЫ ЌАН МАЙДАНЃА

АТТАНЫП, ЖЕЊІС К‡НІН ЖАЌЫНДАТУЃА ‡ЛЕС ЌОСТЫ. МАЙДАН

ДАЛАСЫНДА ЖАУ ЌОЛЫМЕН АРПАЛЫСЫП, ЕРЛІК К¤РСЕТКЕН, БЕЙБІТ

ЗАМАНДА ЄУЛЕТІНІЊ ТІРЕГІНЕ АЙНАЛЃАН ЄКЕЛЕРІМ ТУРАЛЫ

БАЯНДАУДЫ Ж¤Н К¤РДІМ.

ОЛ К‡НДЕРДІЊ ¤ШПЕС ДАЊЌЫ

К‰зенбай±лы
Ќали (1900-1996 жж)
арабша сауатты, атаќты
молда болѓан кісі. Ќилы-
ќилы таѓдырды басынан
кешкен єкем 1996 жылы
96 жасында меніњ кμз
алдымда д‰ниеден μтті.
Б±л кісі соѓысќа алын-
бай броньмен елде
ќалып, колхозда брига-
дир болѓан. Майдандаѓы
жауынгерлерді азыќ-
т‰лік, киім-кешекпен
ќамтамасыз етуде
к‰ндіз-т‰ні  бел жазбай
ењбек еткен. Елге ќам-
ќоршы ретінде таныл-
ѓан. Аѓайынныњ арасын-
даѓы татулыќты саќтап, азѓантай єулеттіњ бірлігін
ныќ ±стаѓан. Мен кейде "Єке, анау ќалай туыс, мы-
нау ќалай жаќын?" деп с±раѓанымда, "Єй, ананы-
мынаны айтып, басымды ќатыра берме. Бєріњ де
туыссыњдар" деп мені т±ќыртып тастайтын.

К‰зде жылќыларын ќырѓа жіберерде ноќтала-
рын сыпырып алып, ќолын жайып бір д±ѓасын
оќитын еді. Сол жылќылары ќыстай тебінде бо-
лып, кμктемде туѓан ќ±лындарымен ит-ќ±стан
аман-сау ‰йге келетін.

Є л і м ѓ а з ы
Ізтілеу±лыныњ
(1906-1982 жж) жар-
ќын бейнесі меніњ жа-
дымда мєњгілік жатта-
лып ќалды. Оныњ жа-
нѓа жайлы ќоњыр дау-
ысын єлі ањсаймын.
Аѓайынѓа мейі-рімді,
бауырмал кісі еді. Со-
ѓысќа дейін серіктес-
тікте жєне кейін ќ±ры-
лѓан "Кењшабын"
±жымшарында соќа-
мен жер жыртып, егін
салып, мал баќќан.
1941 жылы єскери
дайындыќтан μтіп,
бірден ±рыс даласына жіберіледі. Соѓысты Жа-
понияда аяќтаѓан.

Елге келісімен колхоз, совхоздарда ќой баѓып,
шопан болып ењбек етті. Соѓыстаѓы жанќиярлыѓы
мен бейбіт замандаѓы адал ењбектері ‡кімет та-
рапынан баѓаланып, кμптеген наградалардыњ иесі
атанды. Біраќ, соѓыс туралы естеліктерін ашып
айта бермейтін.

Б а л ± л ы
¤мірбек (1921-
1995 жж).

Б±л єкем алѓаш
ќ±рылѓан серіктестікте
єрт‰рлі ж±мыстар ат-
ќарѓан. Аѓайын-туыс
арасындаѓы сыйлас-
тыќты μле-μлгенше
ќадірлеп μткен, бауыр-
мал, елгезек жан еді.
‡лкен болсын, кіші
болсын алыстан бай-
ќап ќалса, алдынан
к‰тіп алып амандыќ-
саулыќ с±расатын.

Соѓысќа 1942 жылы
алынып, єйгілі Сталин-

град майданыныњ бел ортасында жаумен аяусыз ар-
палысќан.1943 жылы кезекті бір жойќын шабуылда
ауыр жараланып, елге бір ќолынан айырылып келді.
Келісімен Ќостанай ќаласындаѓы бухгалтерлік курсты
тємамдап, ауылда, аудан орталыѓында есепші болып
±заќ жыл ќызмет атќарѓан. Соѓыстаѓы ерлігі ‰шін
"1 дєрежелі Отан соѓысы" орденімен, "Ерлігі ‰шін" ме-
далімен жєне бейбіт уаќытта 5 мерекелік медальмен
марапатталѓан.

Є й г е л ± л ы
Ќажет (1904-1971
жж).

Меніњ есімде
мінезі ашыќ-жарќын,
ќимылы шираќ Ќажет
єкем ±мытылмас
асыл бейне болып
ќалды. Ол "Кенже-
тай" ќыстаѓында ту-
ѓан, соѓысќа дейін се-
ріктестікте ж±мыс
істеген. Ањќылдаѓан
мінезімен ‰йдіњ ішін
жайма-шуаќ к‰йге
бμлейтін еді. Мен ол
кісініњ аяѓындаѓы
саптама етігін шешу-
ге кμмектескенді жаќсы кμретінмін. Меніњ б±л
ќылыѓыма балаша мєз болып, аќ батасын беруші
еді. Єкем шаруаѓа пысыќ, кез келген іске икемді
болатын. Сол ќасиетін білген аѓайындар соѓысќа
дейін оны Ќостанай, Троицкіге жыл сайын кіреге
жіберетін кμрінеді. Жаздай жинаѓан мал мен ањныњ
терісін, ж‰н мен т‰бітті азыќ-т‰лікке айырбастап
єкеледі екен.Таѓы бір ерекшелігі ќартты жаќсы
ойнаѓан. Саудагерлермен ќарт ойнап ±тќан ±ты-
сына ќосымша азыќ єкеліп, елді бір ќарыќ ќылып
тастайтын болѓан.

Соѓыс уаќытында ењбек армиясында болып,
ќару-жараќ зауытында ж±мыс істеп, 1946 жылы
елге оралѓан. Соњынан ерген екі інісі, Кєжікен жєне
Єжібек соѓысќа алынып, кейіннен хабар-ошарсыз
кеткен.

Ќажет єкем 1971 жылы д‰ниеден μтті. Артын-
да ќалѓан екі ±лынан 7 немере, 12 шμбересі
бар.

Меніњ естелігіме арќау болѓан алты єкемніњ
‰шеуі соѓыс ардагері болса, ‰шеуі тыл ардагері.
Осы аталѓан алты азаматтыњ єрќайсысы кейінгі
±рпаќтарына ‰лгі-μнеге болѓан абзал жандар. Ада-
ми ќ±ндылыќтарды біздерге мирас етіп кеткен
асыл да ардаќты жандарѓа єрќашан таѓзым етіп,
бас иемін.

Сайлаубек САЙДІЛДИН.
Аманкелді селосы.
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Оларды айтпасаќ, еске алмасаќ, тари-
хымыз оларсыз кедейленіп, елдіњ ажары
кірмейді. Оѓан кєміл сенемін. Б±л μткен-
дегі ќазаќ єйелдері ішіндегі ењ кμрнекті
т±лѓалар. Єрине, б±л екеуіне де ќатысты
пікір. ¤ткен, бастан кешкен тарихымыз
ќаншама ќою десек те, єлгі айтылѓандай
барынша хаттаулардыњ сиректігінен ќан-
шама аласапыран дєуірлерде ќазаќ хан-
дарыныњ ќасында есімдері ќатар аталып
μмір кешкен Бопай мен Айѓаным сияќты
єйелдер μте сирек. Жалпы, Бопай кім еді?
Єбілќайыр жас кезінде ќазаќ хандыѓы-
ныњ орталыѓы болѓан Т‰ркістанда
ж‰ргенде, єлі μзі хандыќќа жетпей
т±рып-аќ, ханымдыќќа лайыќты с‰йікті
жар іздегенде кіші ж‰з Жеменей
С‰йіндік батырдыњ ќызы – Бопайѓа кμзі
бекер т‰спеуі керек. Кейінірек б‰кіл
ќазаќ еліне хандыќќа талап ќылѓан
Єбілќайыр, єрине атасы Батудан бері
билік ‰шін бірін-бірі бауыздап, ќырќы-
сумен келе жатќан т±ќымыныњ ешќай-
сына да сенген жоќ, олардыњ кμп єйел алу-
лары, гарем ±стауы м‰лде ±наѓан емес.
Оныњ μзіндік μмір маќсаты, арманы бол-
ды, ењ алдымен, тарихта белгілі сенімді
жар Аќж‰ніс пен адал дос Назымдардыњ
кемењгерліктеріне сенді де, сол ќасиет-
терді Бопайдан тапты.

Кіші ж‰зге хандыќќа ќолы жеткенде
Єбілќайырды торлаѓан жау кμп болды. Сол
жаѓында башќ±рттар, батысында ќалмаќ-
тар, оњ жаѓында Хиуа хандыѓы, алыстан
єлсін-єлсін ќазаќ ауылдарыныњ мазасын
алѓан жоњѓарлар, елдіњ тыныштыѓын
кетірді, ‰рей тудырып, анталады да т±рды.
Ќалай дегенмен, ќай халыќќа да ат ‰стінде
алысып μту м‰мкін емес. Мєдениеті мен
т±рмысын, салты мен санасын жетілді-
ретін ењ екпінді, ењ ќайратты адамдары
±дайы ат ‰стінде ±рыста ж‰ргендіктен,
ондай ж±рт бара-бара ±лт ретінде жер бе-
тінен жоѓалуы єбден м‰мкін. Ел болу ‰шін
ќашанда, ењ алдымен, бейбіт μмір, тыныш-
тыќ керек. Єбілќайырдыњ да ањсаѓаны
соѓыс емес, тыныштыќ. Біраќ ол терењ
болжап жан-жаќтан тыныштыќ шыќпа-
сына кμзі жетті де, басќа да хандар,
с±лтандар, билер секілді Ресейге амалсыз
мойын б±рды. Егер μркениеттікке,
оќумен, біліммен жеткен біз оны ќате де-
сек, Єбілќайыр емес, біз ќателескен бо-
лып шыѓамыз. Ол кез Ресейдіњ отарлау сая-
сатын к‰шпен тањып, тым μршіткен т±сы
еді. Солт‰стігінде шведтерді жењген,
солт‰стік Кавказды ойрандап жатты.
Кμњілдерінде оњт‰стіктіњ жылы тењіздері
болды. Ал, оѓан барар жолда далдиып
ќазаќ жері жатыр. Ресей патшалары Ели-
завета да, Анна да ќазаќ жеріне ену ‰шін
Єбілќайырдыњ арызын к‰тіп ж‰рді деудіњ
жμні м‰лдем жоќ. Єбілќайырды т±с-
т±стан аш ќасќырша анталаѓандар
елдігімізді жоя ма деген наќтылы ойлар
еді. Ќазаќ-орыс ќатынастарыныњ ХVІІІ

ѓасырда ќаншалыќты к‰рделі болѓаны
ресми ќ±жаттардан белгілі. Б±дан екі жа-
рым ѓасыр б±рын Ырѓыз μзені жаѓасында
Ресей мен Ќазаќстанныњ екі ел арасын-
даѓы, ќазаќтыњ зиялы аќсаќалдары болып
келісімге ќол ќойѓан жер – ол біздіњ
Торѓай тμстігінен алыс емес. Сонда Ре-
сейдіњ императрицасы мен шенді адамдар-

ѓа Єбілќайырдыњ жазѓан хаттарындаѓы
алѓашќы сєттерден бастап, ењ беделді де-
ген ел ішіндегі есімдермен бірге Бопай ха-
нымныњ да ќатар аталуы тањќалдырады.
Сμз жоќ, б±л оныњ осынау к‰рделі істер-
де жауапкершілігініњ жоѓары екендігін
байќатады. Содан бастап-аќ ол билікке
араласып, мемлекеттік істерді шешуге
ќаќылы адам ретінде жеке μз атынан да
императрицамен хат алмасып т±рѓан. Рес-
ми ќ±жаттарда кμрсетілгендей, Бопай ха-
ным кіммен хат алмасса да, мейлі Анна,
кейіннен Елизавета болсын терезесі тењ
адамдай μткір сμйлеп, ойын тиянаќты жет-
кізе білген. Єбілќайыр ханды μлтірген ќал-
маќтыњ ќылышы емес, ќазаќтыњ ќапыда
тиген найзасы. Жанкелдин ауданыныњ
б±рынѓы Юбилейный кењшары жерінде
Хан деген дμњ бар, к‰ні б‰гінге дейін сол
жерге біз ешќандай алыстан кμрінетін ес-
керткіш белгі ќоймай келеміз. "¤сер ел та-
рихын таспен жазады" деген ќаѓиданы ес-
тен шыѓармауымыз керек сияќты, аѓай-
ын. К‰йеуі μмірден μткен соњ да Бопай
ханым Ресеймен саяси ќатынасты ‰збегені
μз алдына, тіптен байланысты кей жаѓдай-
да б±рынѓыдан да к‰шейте т‰скен. Бала-
сы Ерланныњ єкесін μлтіруге ќатысќан
Сырымбетті Кμкшетаудаѓы Сабындыкμл
жаѓасынан тауып μлтіруі, ал ќазаќ тари-
хындаѓы алѓашќы тархан Жєнібек батыр-
дыњ жоњѓарларѓа Єбілќайыр ханды
μлтіруге ќатысып ќашып барып, жалба-
рынып бас сауѓалаѓан Бараќ с±лтанныњ
басын аламын деуі тек кек алу емес-ті.
Жєнібек батырѓа Ќостанайда Тобыл μзені

жиегіне, ж±рт жиналатын жаѓалауѓа ес-
керткіш ќойылса, н±р ‰стіне н±р болмаќ.
Кейін де Бопай ханым Н±ралы хан бол-
ѓанда да оѓан барынша кμмектескен,
Єбілќайыр ханныњ ‰йі мен т±ќымыныњ
к‰ш-ќуатын бейнелейтін де осы Бопайдыњ
жігері. Бопайдыњ прогресшіл ойы Електіњ
бойында ќала салуы. Отырыќшылыќќа

кμшу болды. Бопайдыњ патша єкімшілігіне
±дайы талабы да осы болыпты. Мына
ќисапсыз малдыњ соњына ерген ќисапсыз
ж±ртты тоќтатып, біріктіру ‰шін ќала
керек екендігін т‰сінді. Мєњгілік еш нєрсе
жоќ. Отырыќшылыќ тек 1934 жылы ѓана
толыќ μмірге келді. Голощекин Орталыќ
Комитетке соњѓы кμшпелілердіњ Батпаќ-
ќарада  кμшпелі соњѓы аѓымы отырыќшы-
лыќќа бекігенін хабарлады. Ол оњай бол-
ѓан жоќ, 1932-33 жылдары ќазаќ тењ жар-
тысынан айырылды. Малсыз ќалѓан ж±рт
аштыќќа кезікті. Уаќыт кμшпелі μмірді
тоќтатты. Ќай кез болсын ќала т±рѓызу-
ды ойлаѓан Бопай ханымныњ ой-арманын
жалпы маќтанышымыз Астанадан кμрдік,
сєн-салтанатымыз кμрініп-аќ т±р. Бопай
секілді ќазаќ ќызын ±мытып кетпейік. Ер
кμњілді ќазіргі заманѓа сай ќазаќ ќызда-
ры кμбейе берсін.

Аманќараѓайда 1834 жылы Айѓаным
ханым т±рды. Ол Уєли ханныњ кіші єйелі
еді. Осында округ ашылып Уєлидіњ бала-
сы жиырма ‰ш жасында Аманќараѓайдыњ
аѓа с±лтаны сайланып, Кμкшетаудан кμшіп
келді. Уєли бірінші болып аќ патшаны
мойындаѓан хан. Ол μлгенде Шыњѓыс жеті
жаста еді. Уєли ханныњ ‰лкен баласы
Ѓабайдулла аќ патшаѓа кμнбей, ќала салуѓа
жер бермегені ‰шін Сібірге айдалады, Бе-
резов деген жерде ќайтыс болѓан. Аманќ-
араѓайда єжесі Айѓаным тек ‰йді ѓана бас-
ќарып ќоймай, жас Шыњѓысќа кμмекте-
седі. Шыњѓыс 1827 жылы Омбыдаѓы Сібір
єскери училищесіне т‰сіп, жаќсы баѓа
тємамдайды. Шыњѓыс μзіне сенімді жар

тањдап, Зейнеп Шорманќызына ‰йленеді.
Шорман Ќарќаралыдаѓы белгілі адам еді.
Айѓаным тікелей саясат ісінде де бел-
сенділік кμрсете білді. "Береке басы
бірлікте, ырыс алды ынтымаќта" деген
ќаѓиданы ныќ ±стаѓан. Мал ±рлау мен ба-
рымта, ќарымта ±ры мен зорлыќќа барын-
ша ќарсы болды. "Тμртеу т‰гел болса –
тμбедегі келеді, алтау ала болса – аузыњ-
даѓы кетеді" деп дуан ж±ртын басќаруѓа
Шыњѓысты ‰йретті. Айѓаным аѓайын ара-
сы ала-ќ±ла болмауын ќадаѓалады. Айѓа-
ным μте с±лу болѓан. Оны кμрген ж±рттыњ
"Ай ханым" деп айѓа тењегендігін Аманќа-
раѓайда μмірін μткізген ¤теген ќарт ай-
тып отырушы еді. Н±рлы єйел. Оныњ
ќызыл бетіндегі н±рын кμрген адам кμз
тоќтатып т±ра алмайтын. ‡стіндегі киімі
ќыста ќара кіс (соболь) ішік. Єр т‰гі жыл-
тырап, жалт-ж±лт етіп т±рады.  Басында
моншаќтары гаућар аралас асыл тастан
тізген биік сєукеле. Жаз болса, алтын
оќалы барќыт пен ќамќа торѓын киімдер
киген. Мойнында алтын алќа, сипат т‰рі
кімніњ де болса жанын бір тебіренткен-
дей. Ж‰зі жарыќ, абыройы асќаќ жан
болѓан кμрінеді. Аќылыныњ арќаны єйел
болса да ±зын болѓан. Терењ тарихымыз-
да ата-бабаларымыздыњ астындаѓы аты,
бойындаѓы сєнді заты кμп болѓан. Олар-

дыњ аузынан єн кетпеген, бойынан сєн
кетпеген, алтын, к‰міс мол болѓан. Айѓа-
нымныњ кигені солардыњ бір соњѓы белгі-
сіне ±ќсайды.

Айѓаным саяси іспен Сібір аралап келе
жатќанда аќ патша Александр І-мен кењ
далада Пресногорьков жерінде μз адамда-
рымен кездеседі. Ол Айѓанымды ќатты
сыйлаѓан деседі, оныњ μтінішімен Тау-
ќ±см±рында ‰й, ќазаќ жерінде бірінші
мектеп салѓызѓан. Онда шаѓатай тілі, есеп-
ќисап, топография, сурет сабаќтары
ж‰ргізілді. Кейін оны Шоќан ‰здік бітіріп
шыќты.

¤кінішке орай, Аманќараѓайда к‰ні
б‰гінге дейін бірде-бір кμшеге Айѓаным
аты берілмей келеді. Ќазаќ мектебі еш
есім, атсыз жылдар бойы ж±мыс істейді.
Б‰гінде егемен еліміздіњ μз Конституция-
сы, μз Елбасы бар. Ешкім ќарсы да емес.
Айѓаным аты аталып ж‰рсе, тμбеміз кμкке
жетпей ме. Бопай мен Айѓаным ханымдар-
ды бірді-екілі т‰гендеп еске алып, сєн-сал-
танатпен атап ж‰рсек, ол бізге парыз емес
пе? Олар кезінде лайыќты μмір с‰ріп, би-
лікке араласты, іс-ќимылдар жасады. Б±л
– олардыњ шынайы ханымдыќ дєрежеге
лайыќтыѓын кμрсетеді. Сол т±лѓаларды
дєріптеп, Бопай мен Айѓаным секілді "ќай-
ран ќалдырѓан ќазаќ ќыздарын" ±мытып
кетпейік. Єлия мен Мєнш‰кті, Кенесары-
ныњ ќарындасы Бопайды да ±мытпайыќ.
Олар кезінде хан б±рылып ќараѓан ќазаќ
ќыздарыныњ жалѓасы.

Жамантай  УАЌБАЕВ.
Аманќараѓай кенті,
Єулиекμл ауданы.

ЌАЗАЌ  ХАНЫМДАРЫ

Облыстыќ "Ќостанай
тањы" газетініњ былтырѓы
бірінші желтоќсан к‰нгі
нμмірінде "Асыл м±ра" айда-
рымен Алаш арыстарыныњ
бірі Ж‰сіпбек Аймауытовтіњ
"¦лтты с‰ю" деген маќаласы
1918 жылѓы "Абай" жорна-
лынан алынып басылѓан
екен. Аты айќайлап т±рѓан
т±тас бір беттік маќала мен
м±ндалап бірден кμзге ша-
лынды. Дєл осы уаќытта,
б‰гіндері, ±рпаѓымызды ќайт-
сек патриот ќыламыз, шенеу-
ніктеріміз халыќќа ќашан
жаќындайды, ел м‰ддесі,
халыќ алдындаѓы парыз
ќалай биіктеп, жаттанды сμз
емес, іс-ќимылѓа айналады
деп, жанталасќан шаѓымыз-
да орынды берілген маќала
болды.

Мысалы, "¤зіне тілегенді
біреуге де тіле", "Адам бала-
сын бауыр т±т", деген
кμркем тілек далада ќалып,

  "Асыл м±ра"
         жањѓырыѓы
т±рмыс к‰ресі, ќан шерлік
майдандап т±р, – дейді ары-
сымыз. Бєсекелестіктен,
кμреалмаушылыќтан, кμрсе
ќызарлыќтан, жемсаулыќ-
тан, жењ ±шынан жалѓасу-
дан кμз ашалмай ќалѓандай-
мыз ба, ќалай? Басќа ±лт
μкілі т‰гіл, Моњѓолия,
¤збекстан, Ќытайдан т.б.
кμшіп келіп жатќан ќандас-
тарымызѓа менсінбей ќа-
рап, "оралман" деп м±рын
ш‰йіреміз. Олардан ‰йре-
неріміз єбден мол екенін кμре
т±ра, кμрмейміз. Дањѓаза-
лыќ, ысырапшылдыќтыњ
шыњына шыќтыќ. Той жаса-

саќ, аты айгілі мейрамхана-
да 250-300 ден кем ќонаќ
болмасын, жол-жоралѓыны
μзгертіп, кем дегенде 5-7 дор-
ба ашатын болдыќ, оѓан
"Дорба шоу" деп ат ќойып
алдыќ. Той бастарымыз т‰йе
керуенмен келетін болды.
Бар болса, шашќан д±рыс
ќой, біраќ Абайша айтќанда
"...бекер мал шашу" етек
алып барады. Марќ±м бол-
ѓан жанныњ шілдеханасына
емес, ќонаќасыѓа мейрамха-
наѓа баратын болдыќ, бей-
сенбі шайы таѓы солай.
‡лкендердіњ тєрбиелі, тє-
лімді бас ќосу жиыны емес,

дастархан мєзірі, ќатысќан
кісі саны бірінші орында т±р.

Ж‰сіпбек Аймауытов кел-
тірген тєњірсіну, μзін-μзі зор
т±ту, ќожа болу, дєреже ќуу
етек алып кетпесін, аѓайын!

"Басшы т‰зу болса, бас-
шыдан бас тартып, ауа жай-
ылатын халќыњ аз, ќазан
б±зар, ар сатќан біреулері
болмаса. Ќазаќты тура жолѓа
бастайтыны да, адастыраты-
ны да – оќыѓаны. Оќыѓанын
ќазаќ сыйлайды, соњынан
ереді, ќадірлейді, сенеді."
Тайѓа тањба басќандай
сμздер, ой ќосу артыќ. Єттен,
орынтаѓы барлар оќып, ой

елегінен μткізсе екен. Б±л ма-
ќала Елбасымыздыњ биылѓы
Жолдауынан бір-аќ к‰ннен
кейін жарияланѓан екен, га-
зет редакциясына ‰лкен рах-
мет. 1918 жылы Ж‰сіпбек-
тей аѓаларымыз халќы ‰шін,
халќыныњ ел болуы ‰шін осы-
лай ой толѓап ќозѓау салса,
¦лы дала, Мєњгілік ел ±рпаќ-
тарымыз десек, кімде-кім,
єсіресе биліктегілер, халыќ
ќалаулылары Аймауытов-
тыњ "Оќыѓандары". Б±л
уаќыт жан тыныштыќ
іздейтін, ќызыќ ќуатын шаќ
емес, ќызмет ќылатын, ењбек
сіњіретін, парыз μтейтін
уаќыт. "Халыќ біз ‰шін емес,
біз халыќ ‰шін туѓанбыз,
олай болса, мойынымызда
сол халыќтыњ зор борышы,
ауыр ж‰гі жатыр" деген за-
ман жањѓырыѓы б‰гінгініњ де
ќаѓидасы дер едім.

 Сайран ЄЛІМЃАЗИНА,
 зейнеткер-±стаз.
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7.00 ¤. Алтайдыњ концерті. 8.10
Тањшолпан. 10.00 "Шырѓалањ". 10.50
"С±њќар". 11.45 Айтуѓа оњай. 12.30
Кμњілашар. 13.00 Бірге тањдаймыз.
14.10 "Келін". 15.00 Єйел баќыты.
16.05 "Ж‰регім сізге аманат". 17.00
Журналистік зерттеу. 17.30 Жања-
лыќтар. 18.35 "Ж‰регім сізге аманат".
19.30 Жањалыќтар. 20.20 Айтуѓа
оњай... 21.05 "Шырѓалањ". 22.00
"Келін". 22.55 Т‰нгі студияда Н. Ќоян-
баев. 23.30 Кμњілашар. 0.00 Жања-
лыќтар. 0.55 "С±њќар".

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Осколки".
11.00 Новости. 11.10 Магия кухни.
11.45 "Сотќа жеткізбей". 12.15 "Трак-
торшыныњ махаббаты". 13.00 Жања-
лыќтар. 13.15 "Условия контракта".
14.10 "Гречанка". 15.00 Новости.
15.10 "С‰йген жарым". 16.00 Жања-
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7.00 Т. Молдаѓалиевтіњ сμзіне жа-
зылѓан єндер. 8.10 Тањшолпан. 10.00
Апта. 11.05 Дара жол. 12.30 Аќсау-
ыт. 13.00 Бірге тањдаймыз. 14.10
"Келін". 15.00 Єйел баќыты. 16.05
"Ж‰регім сізге аманат". 17.00 Меніњ
Ќазаќстаным. 17.30 Жањалыќтар.
17.45 Халыќтыќ экономика. 18.10
¤згерген μњір. 18.35 "Ж‰регім сізге
аманат". 19.30 Жањалыќтар. 20.20
Серпіліс. 21.05 Т.х. "Шырѓалањ".
22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 23.30 Кμњілашар. 0.00
Жањалыќтар. 0.45 Спорт.

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жеті к‰н. 11.10 Магия кух-
ни. 11.50 М.с. 12.00 "Сотќа жеткіз-
бей". 12.35 М.с. 13.00 Жањалыќтар.
13.15 Т.с. "Условия контракта". 14.10
Т.с. "Гречанка". 15.00 Новости. 15.15
Бармысыњ, бауырым? 16.00 Жања-
лыќтар. 16.15 ¤мір сабаќтары. 17.10
Т.с. "След". 17.55 Орталыќ Хабар.
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7.00 С. Жолбарыстыњ єн кеші.
8.10 Тањшолпан. 10.00 "Шырѓалањ".
10.50 "С±њќар". 11.45 Айтуѓа оњай.
12.30 Кμњілашар. 13.00 Бірге тањдай-
мыз. 14.10 "Келін". 15.00 Єйел баќы-
ты. 16.05 "Ж‰регім сізге аманат".
17.05 Спорт. 17.30 Жањалыќтар.
18.15 М.ф. 18.35 "Ж‰регім сізге ама-
нат". 19.30 Жањалыќтар. 20.20 Ай-
туѓа оњай... 21.05 "Шырѓалањ". 22.00
"Келін". 22.55 Т‰нгі студияда Н. Ќоян-
баев. 23.30 Кμњілашар. 0.00 Жања-
лыќтар. 0.50 "С±њќар".

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Ос-
колки". 11.00 Новости. 11.10 Магия
кухни. 11.45 "Сотќа жеткізбей". 12.15
Т.х. "Тракторшыныњ махаббаты".
13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Условия
контракта". 14.10 "Гречанка". 15.00
Новости. 15.10 "С‰йген жарым".

19.00 ТВ Бинго. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Арнайы Хабар. 21.00 Итоги
дня. 21.30 Т.с. "Осколки". 22.30
Жекпе-жек. 23.15 Бетпе-бет. 23.50
Жањалыќтар. 0.25 Итоги дня.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа-аќпа-
рат. 9.30 Сμнбес сєуле. 9.55, 11.25,
12.25, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 10.35 "Опе-
режая выстрел". 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.05 Вызов. 12.30 Индекс. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 14.00
"Ќыздар". 15.00 Жарќын бейне.
15.25 М.с. 16.00 "Ќызыл сарайдаѓы
т‰с". 17.00 АВС+. 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.10 "Ќазаќстан 2050". 18.30
Новости. 18.55 "‡й болу ќиын". 19.30
Территория закона. 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 Октава. 21.00 Новости.
21.35 "Опережая выстрел". 22.40
"Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 0.00 Жања-
лыќтар.

7.00 Кaznet. 8.10 Біздіњ уаќыт.
9.00 "Ханшайым". 10.20 "Украденная

16.00 Жањалыќтар. 16.15 Біздіњ ‰й.
17.00 Новости. 17.15 "След". 17.55
Таѓдыр жолы. 18.20 Т.х. "¤мірдас-
тан. Аќылдыњ кілті". 19.10 "Трактор-
шыныњ махаббаты". 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 Бюро расследований.
21.00 Итоги дня. 21.30 "Осколки".
22.30 "След". 23.15 Бетпе-бет. 23.45
Арнайы Хабар. 0.20 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Алдаспан. 10.00 Новости.
10.35 "Опережая выстрел". 11.25,
12.25, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 11.30 Тер-
ритория закона. 12.05 Третий тайм.
12.30 Дамафон. 13.00 Жањалыќтар.
14.00 "Ќыздар". 15.00 Жарќын бей-
не. 15.30 М.с. 16.00 "Ќызыл сарай-
даѓы т‰с". 17.00 АВС+. 17.50 Жања-
лыќтар. 18.10 Регион/10. 18.30 Но-
вости. 18.55 "‡й болу ќиын". 19.30
Первая студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Эврика! 21.00 Новости. 21.35
Т.с. "Жена офицера". 22.40 "Ќызыл
сарайдаѓы т‰с". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 8.30 Жањалыќтар.
9.00 "Ханшайым". 10.20 "Украденная
жизнь". 11.30 "Мадхубала". 12.30
"Жетім ж‰рек". 13.30 "Єлия".  14.40
Кеш емес. 15.40 "Ханшайым". 17.00
"¦рланѓан таѓдыр". 18.00 "Мадхуба-
ла". 19.00 "Жетім ж‰рек". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00 "¦р-
ланѓан таѓдыр". 22.00 "Єлия". 23.00
"Меч". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 8.55 Неизвестный Казах-
стан. 9.30 ¤мір жолы. 10.00 Ќайыр-
лы к‰н. 11.05 "М±ражай ќ±пиялары".
12.10 ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ идея-
лар. 13.00 Ќайырлы к‰н. 14.25 Золо-
тая середина. 15.00 "¤зен бойында".
16.00 TED: Идеи, достойные распро-
странения. 17.00 "М±ражай ќ±пияла-
ры". 18.00 ¦лы дала елі. 19.20 Уче-
ный совет. 21.15 Екі ж‰рек - бір таѓ-
дыр. 22.00 Культпоход. 22.10 "Сахна
сырлары". 22.35 Спектакль. 0.00 "Та-

рих тылсымы".

7.30 К‰лкі базар. 8.20 Ревю. 8.40
Екі езу. 9.20 "Зайцев + 1". 9.50 "Уни-
вер". 10.20 "Интерны". 10.50 "Реаль-
ные пацаны". 11.20 Комеди вумен.
12.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.20
К‰лкі базар. 17.00 Екі езу. 17.40 "Иісті
кμре алатын ќыз". 19.00 "Зайцев + 1".
19.30 Комеди вумен. 20.40 "Универ".
21.10 "Интерны". 21.40 "Реальные
пацаны". 22.10 Ревю. 0.00 Х.ф. "Рок-
ки 2".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќымазаќ-
тар. Жасырын камера. 8.30 К‰нбас-
тар. 9.00 С новым домом. 10.00 О
самом главном. 11.00 Смеяться раз-
решается. 12.00 Шыдамныњ шегі.
12.50 Келењсіз кездесу. 13.10 "‡зілген
жапыраќтар". 15.00 "Гадалка". 15.30
Моя история. 16.00 "Петр Лещенко.
Все, что было..." 17.00 Большая пе-
ремена. 18.30 "Побег из аула". 19.30
"‡зілген жапыраќтар". 21.00 "Ќараг‰л".
22.00 Человек-невидимка. 0.00 "От-
ветный удар".
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31 АРНАлыќтар. 16.15 Біздіњ ‰й. 17.00 Ново-
сти. 17.15 "След". 18.00 Тур де Ха-
бар. 18.20 "¤мірдастан. Аќылдыњ
кілті". 19.10 "Тракторшыныњ махаб-
баты". 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Таѓ-
дыр жолы. 21.00 Итоги дня. 21.30
"Осколки". 22.30 "След". 23.15 Бет-
пе-бет. 23.50 Жањалыќтар. 0.25 Итоги
дня.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Регион/10. 10.00 Новости.
10.35 "Жена офицера". 11.25, 12.25,
13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 11.30 Первая сту-
дия. 12.00 М.с. 12.30 Бойт±мар. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 14.00
"Ќыздар". 15.00 Жарќын бейне.
15.30 М.ф. 16.00 "Ќызыл сарайдаѓы
т‰с". 17.00 АВС+. 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.10 Третий тайм. 18.30 Ново-
сти. 18.55 Д.ф. "Мєлім де беймєлім
Ќазаќстан". 19.30 Бірінші студия.
20.00 Жањалыќтар. 20.35 Паралле-
ли. 21.00 Новости. 21.35 "Жена офи-
цера". 22.40 "Ќызыл сарайдаѓы т‰с".
0.00 Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 8.30 Жањалыќтар.
9.00 "Ханшайым". 10.20 "Украденная
жизнь". 11.30 "Мадхубала". 12.30
"Жетім ж‰рек". 13.30 "Єлия". 15.10
Такси. 15.40 "Ханшайым". 17.00
"¦рланѓан таѓдыр". 18.00 "Мадхуба-
ла". 19.00 "Жетім ж‰рек". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00 "¦р-
ланѓан таѓдыр". 22.00 "Єлия". 23.00
"Меч". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 9.25 Екі ж‰рек - бір таѓдыр.
10.00 Ќайырлы к‰н. 11.05 "М±ражай
ќ±пиялары". 12.10 ТЕD: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 13.00 Ќайырлы
к‰н. 14.40 Секреты музеев. 15.00
"¤зен бойында". 16.00 TED: Идеи,
достойные распространения. 17.00
"М±ражай ќ±пиялары". 19.05 Тайны
и судьбы великих казахов. 22.00
Культпоход. 22.10 Концерт. 23.20
¦лы дала елі. 0.05 "¤зен бойында".

НТК

жизнь". 11.30 "Мадхубала". 12.30
"Жетім ж‰рек". 13.30 "Єлия". 14.40
Избранное за неделю. 15.40 "Хан-
шайым". 17.00 "¦рланѓан таѓдыр".
18.00 "Мадхубала". 19.00 "Жетім
ж‰рек". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "¦рланѓан таѓдыр".
22.00 "Єлия". 23.00 "Меч". 0.00 Жа-
њалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 9.30 Больше жизни. Исто-
рии любви великих людей. 10.00
Ќайырлы к‰н. 11.05 "М±ражай ќ±-
пиялары". 12.10 ТЕD: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 13.00 Ќайырлы
к‰н. 14.25 Золотая середина. 15.00
"¤зен бойында". 16.00 TED: Идеи,
достойные распространения. 17.00
"М±ражай ќ±пиялары". 18.00 ¤мір.
Театр. Кино. 19.25 Ученый совет.
21.00 Наш Казахстан. 22.00 Культ-
поход. 22.10 ¦лы дала елі. 22.50
"Портреты заговорили". 0.00 "Тарих
тылсымы".

7.30 К‰лкі базар. 7.50 Ж±лдыз-

дар шеруі. 8.40 Екі езу. 9.00 Ревю.
9.20 "Зайцев + 1". 9.50 "Универ".
10.20 "Интерны". 10.50 "Реальные
пацаны". 11.20 Комеди вумен. 12.30
М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.20 К‰лкі
базар. 17.00 Екі езу. 17.40 Т.х. "Иісті
кμре алатын ќыз". 19.00 "Зайцев +
1". 19.30 Комеди вумен. 20.40 "Уни-
вер". 21.10 "Интерны". 21.40 "Реаль-
ные пацаны". 22.10 Ревю. 0.00 Х.ф.
"Рокки".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 С новым домом.
10.00 О самом главном. 11.00 Сме-
яться разрешается. 12.00 Шыдам-
ныњ шегі. 12.50 Келењсіз кездесу.
13.10 "‡зілген жапыраќтар". 15.00
"Гадалка". 15.30 Моя история. 16.00
"Петр Лещенко. Все, что было..."
17.00 Большая перемена. 18.30 "По-
бег из аула". 19.30 "‡зілген жапы-
раќтар". 21.00 "Ќараг‰л". 22.00 Один
в один. 0.40 Х.ф. "Эд из телевизо-
ра".

6.00 "Ризамын". 7.00 Т.с. "С‰йген

КТК
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7.00 Концерт. 8.10 Тањшолпан.
10.00 "Шырѓалањ". 10.50 "С±њќар".
11.45 Айтуѓа оњай. 12.30 Кμњілашар.
13.00 Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін".
15.00 Єйел баќыты. 16.05 "Ж‰регім
сізге аманат". 17.00 Жарќын бейне.
17.30 Жањалыќтар. 17.55 Табыс
сыры. 18.35 "Ж‰регім сізге аманат".
19.30 Жањалыќтар. 20.20 Айтуѓа
оњай... 21.05 "Шырѓалањ". 22.00
"Келін". 22.55 Т‰нгі студияда Н. Ќоян-
баев. 23.30 Кμњілашар. 0.00 Жања-
лыќтар. 0.50 "С±њќар".

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Ос-
колки". 11.00 Новости. 11.10 Магия
кухни. 12.15 "Тракторшыныњ махаб-
баты". 13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Ус-
ловия контракта". 14.10 "Гречанка".
15.00 Новости. 15.10 "С‰йген жа-
рым". 16.00 Жањалыќтар. 16.15

Біздіњ ‰й. 17.00 Новости. 17.15
"След". 18.00 Тур де Хабар. 18.20
"¤мірдастан. Аќылдыњ кілті". 19.10
"Тракторшыныњ махаббаты". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Ќайсар жандар.
21.00 Итоги дня. 21.30 "Осколки".
22.30 "След". 23.15 Бетпе-бет. 23.50
Жањалыќтар. 0.25 Итоги дня.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 "Ќазаќстан 2050". 10.00
Новости. 10.35 "Жена офицера".
11.25, 12.25, 13.55, 15.05, 17.25,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.
11.30 Бірінші студия. 12.05 М.с.
12.30 "530:630". 13.00 Жањалыќтар.
13.30 Новости. 14.00 "Ќыздар". 15.00
Жарќын бейне. 15.30 М.с. 16.00
"Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 17.00 АВС+.
17.50 Жањалыќтар. 18.10 Интонация.
18.30 Новости. 18.55 "‡й болу ќиын".
19.30 Первая студия. 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Элегиялыќ эсселер.
21.00 Новости. 21.35 "Жена офице-
ра". 22.40 "Ќызыл сарайдаѓы т‰с".
0.00 Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 8.30 Жањалыќтар.
9.00 "Ханшайым". 10.20 "Украденная
жизнь". 11.30 "Мадхубала". 12.30
"Жетім ж‰рек". 13.30 "Єлия". 15.10
Такси. 15.40 "Ханшайым". 17.00
"¦рланѓан таѓдыр". 18.00 "Мадхуба-
ла". 19.00 "Жетім ж‰рек". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00 "¦р-
ланѓан таѓдыр". 22.00 "Єлия". 23.00
"Меч". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 9.20 Т±њѓыштар. 10.00 Ќай-
ырлы к‰н. 11.05 "М±ражай ќ±пияла-
ры". 12.10 ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ
идеялар. 13.00 Ќайырлы к‰н. 14.30
Летопись степи. 15.00 "¤зен бойын-
да". 16.00 TED: Идеи, достойные
распространения. 17.00 "М±ражай ќ±-
пиялары". 18.00 Ѓажайып туынды.
19.25 ¤мір. Театр. Кино. 22.00 Культ-
поход. 23.10 "Портреты заговорили".
22.35 Наше кино. 0.00 "¤зен бойын-

да".

7.30 К‰лкі базар. 8.20 Ревю. 8.40
Екі езу. 9.20 "Зайцев + 1". 9.50 "Уни-
вер". 10.20 "Интерны". 10.50 "Реаль-
ные пацаны". 11.20 Комеди вумен.
12.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.20
К‰лкі базар. 17.00 Екі езу. 17.40 "Иісті
кμре алатын ќыз". 19.00 "Зайцев +
1". 19.30 Комеди вумен. 20.40 "Уни-
вер". 21.10 "Интерны". 21.40 "Реаль-
ные пацаны". 22.10 Ревю. 0.00 Х.ф.
"Крутой чувак".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 С новым домом.
10.00 О самом главном. 11.00 Сме-
яться разрешается. 12.00 Шыдам-
ныњ шегі. 12.50 Келењсіз кездесу.
13.10 "‡зілген жапыраќтар". 15.00
"Гадалка". 15.30 Моя история. 16.00
"Петр Лещенко. Все, что было..."
17.00 Большая перемена. 18.30 "По-
бег из аула". 19.30 "‡зілген жапы-
раќтар". 21.00 "Ќараг‰л". 22.00 Че-
ловек-невидимка. 23.00 "Секретные
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АСТАНА материалы". 0.00 "Ответный удар".

6.00 Информбюро. 7.00 "С‰йген
с±лу". 8.00 "Киелi неке". 9.00
"Бєйбіше-тоќал". 10.00 "Базарбаев-
тар". 11.00 "Спасти босса". 12.00
"Ералаш". 13.00 М.ф. 14.00 "К‰йеу
бала". 15.00 "Бєйбіше-тоќал". 16.00
"Папины дочки". 18.00 "Спасти бос-
са". 19.00 "Всё могут короли". 20.00
Информбюро. 21.00 "С‰йген с±лу".
22.00 "Киелi неке". 23.00 "К‰йеу бала".
00.00 Х.ф. "Юбилей". 2.00 Х.ф. "Эл-
вис: как это было".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Группа здоровья. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Семейный дом". 14.00
Винтаж. 14.30 Baby Гид. 15.00 "Гос-
пожа горничная". 16.00 Жањалыќтар.
16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат.
17.30 М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00
Жањалыќтар. 19.30 Ќылмыстыќ іс №.
20.00 РТН. 20.30 "7 передача". 21.10
"Семейный дом". 22.00 РТН. 22.30 В

ладу с природой. 0.00 Территория
происшествий. 0.10 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 "Одино-
кий волк". 11.55 Басты патруль.
12.05 "С‰йген жар". 13.00 Ашыѓын
айтќанда. 13.55 П@утina. 14.20 "Сер-
дце не камень". 15.15 Новости. 15.40
"Судебные истории". 16.45 Давай по-
женимся. 17.50  Пусть говорят. 18.55
"Тест на беременность". 20.00  Но-
вости. 21.00 "С‰йген жар". 22.00 Жа-
њалыќтар. 22.45 "Джодха жєне Ак-
бар". 23.35 П@утina. 0.00 Время.
0.35 "Улыбка пересмешника".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќтар.
9.10 "Махаббат пен μшпенділік". 10.10
"Шеф". 12.00 Новости. 12.40 Диагноз.
13.10 Х.ф. "Побочный эффект". 15.10
"Барышня-крестьянка". 16.10 "Таѓдыр-
мен тартыс". 18.00 "Махаббат м±њы".
19.00 "Махаббатта шек бар ма?" 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Чер-
ный квадрат. 22.15 Х.ф. "Поделись
счастьем своим". 0.10 "Шеф".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ 7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

7.30 К‰лкі базар. 8.20 Ревю. 8.40
Екі езу. 9.20 "Зайцев + 1". 9.50 "Уни-
вер". 10.20 "Интерны". 10.50 "Реаль-
ные пацаны". 11.20 Комеди вумен.
12.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.20
К‰лкі базар. 17.00 Екі езу. 17.40 "Иісті
кμре алатын ќыз". 19.00 "Зайцев + 1".
19.30 Комеди вумен. 20.40 "Универ".
21.10 "Интерны". 21.40 "Реальные па-
цаны". 22.10 Ревю. 0.00 Х.ф. "Зачет-
ный препод".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќымазаќ-
тар. Жасырын камера. 8.30 К‰нбас-
тар. 9.00 С новым домом. 10.00 О
самом главном. 11.00 Смеяться раз-
решается. 12.00 Шыдамныњ шегі.
12.50 Келењсіз кездесу. 13.10
"‡зілген жапыраќтар". 15.00 "Гадал-
ка". 15.30 Моя история. 16.00 "Петр
Лещенко. Все, что было..." 17.00
Большая перемена. 18.30 "Побег из
аула". 19.30 "‡зілген жапыраќтар".
21.00 "Ќараг‰л". 22.00 Человек-не-
видимка. 23.00 "Секретные материа-
лы". 0.00 "Ответный удар".

6.00 Информбюро. 7.00 "С‰йген
с±лу". 8.00 "Киелi неке". 9.00
"Бєйбіше-тоќал". 10.00 "Базарбаев-
тар". 11.00 "Спасти босса". 12.00
"Ералаш". 13.00 М.ф. 14.00 "К‰йеу
бала". 15.00 "Бєйбіше-тоќал". 16.00
"Папины дочки". 18.00 "Спасти бос-
са". 19.00 "Всё могут короли". 20.00
Информбюро. 21.00 "С‰йген с±лу".
22.00 "Киелi неке". 23.00 "К‰йеу бала".
00.00 Х.ф. "Боги и генералы".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Винтаж. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы.
13.00 "Семейный дом". 14.00 Baby
Гид. 14.20 Ќылмыстыќ іс №. 14.30
Легенды эфира. 15.00 "Госпожа гор-
ничная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жања-
лыќтар. 19.30 Ќоѓам жєне єйел. 20.00
РТН 20.30 ПроАгро. 21.00 "Семейный
дом". 22.00 РТН. 22.30 Легенды эфи-
ра. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Террито-
рия происшествий. 0.10 Панорама

дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 "Одино-
кий волк". 11.55 Басты патруль.
12.05 "С‰йген жар". 13.00 Ашыѓын
айтќанда. 13.55 П@утina. 14.20 "Сер-
дце не камень". 15.15 Новости. 15.40
"Судебные истории". 16.45 Давай по-
женимся. 17.50  Пусть говорят. 18.55
"Тест на беременность". 20.00  Но-
вости. 21.00 "С‰йген жар". 22.00
Жањалыќтар. 22.45 "Джодха жєне
Акбар". 23.35 П@утina. 0.00 Время.
0.35 "Улыбка пересмешника".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Шеф". 12.00 Новости. 12.40
Черный квадрат. 13.10 Х.ф. "Поде-
лись счастьем своим". 15.30 "Ба-
рышня-крестьянка". 16.30 "Таѓдыр-
мен тартыс". 18.00 "Махаббат м±њы".
18.30 "Єйел ќырыќ шыраќты". 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.40
Наша правда. 22.40 Х.ф. "Поделись
счастьем своим". 0.40 "Шеф-2".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

КТК

ЕВРАЗИЯ

31 АРНА

АЛАУ

6.00 Информбюро. 7.00 "С‰йген
с±лу". 8.00 "Киелi неке". 9.00
"Бєйбіше-тоќал". 10.00 "Базарбаев-
тар". 11.00 "Спасти босса". 12.00
"Ералаш". 13.00 М.ф. 14.00 "К‰йеу
бала". 15.00 "Бєйбіше-тоќал". 16.00
"Папины дочки". 18.00 "Спасти бос-
са". 19.00 "Всё могут короли". 20.00
Информбюро. 21.00 "С‰йген с±лу".
22.00 "Киелi неке". 23.00 "К‰йеу бала".
00.00 Х.ф. "Хороший немец". 2.00
Х.ф. "Цена славы".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Baby Гид. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы.
13.00 "Семейный дом". 14.00 Дело №.
14.10 Солнечная кухня. 14.30 По сле-
дам музейных невидимок. 15.00 "Гос-
пожа горничная". 16.00 Жањалыќтар.
16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат.
17.30 М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00
Жањалыќтар. 19.30 ¤мір тынысы.
20.00 РТН. 20.30 Винтаж. 21.10 "Се-
мейный дом". 22.00 РТН. 22.30 Груп-

7 АРНА

па здоровья. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10
Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 "Одино-
кий волк". 11.55 Басты патруль. 12.05
"С‰йген жар". 13.00 Ашыѓын айтќан-
да. 13.55 П@утina. 14.20 "Сердце не
камень". 15.15 Новости. 15.40 "Су-
дебные истории". 16.45 Давай поже-
нимся. 17.50  Пусть говорят. 18.55
"Тест на беременность". 20.00  Но-
вости. 21.00 "С‰йген жар". 22.00
Жањалыќтар. 22.45 "Джодха жєне
Акбар". 23.35 П@утina. 0.00 Время.
0.35 "Улыбка пересмешника".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Шеф". 12.00 Новости. 12.40
Главная редакция. 13.20 "До смерти
красива". 15.10 "Барышня-крестьян-
ка". 16.10 "Таѓдырмен тартыс". 18.00
"Махаббат м±њы". 19.00 "Махаббатта
шек бар ма?" 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Диагноз. 22.10
"Старшая дочь". 0.00 "Шеф".

с±лу". 9.00 Т.с. "Бєйбіше-тоќал".
10.00 Готовим с Адель. 10.30 Т.с.
"Базарбаевтар". 11.00 Т.с. "Спасти
босса". 12.00 "Ералаш". 13.00 М.ф.
14.00 Т.с. "К‰йеу бала". 15.00
"Бєйбіше-тоќал". 16.00 Т.с. "Папины
дочки". 18.00 "Спасти босса". 19.00
Т.с. "Всё могут короли". 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 "С‰йген с±лу".
22.00 Т.с. "Киелi неке". 23.00 "К‰йеу
бала". 00.00 Х.ф. "Хедвиг и злосча-
стный дюйм".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН
Подробности. 9.40 По следам му-
зейных невидимок. 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00
¤мір аѓымы. 13.00 SoloWay. 15.00
ПроАгро. 15.30 "7 передача". 16.00
Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір
аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Ќоѓам жєне єйел. 20.00 РТН. 20.30
Дело №. 21.10 В ладу с природой.
21.30 Легенды эфира. 22.00 РТН.
22.30 Baby Гид. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.10 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 Т.с. "Оди-
нокий волк". 11.55 Басты патруль.
12.05 Т.х. "С‰йген жар". 13.00 "Єйел
сыры...". 13.55 П@утina. 14.20 Т.с.
"Сердце не камень". 15.15 Новости.
15.40 "Судебные истории". 16.45 Да-
вай поженимся. 17.50  Пусть гово-
рят. 18.55 Т.с. "Тест на беремен-
ность". 20.00  Новости. 21.00
"С‰йген жар". 22.00 Жањалыќтар.
22.45 Т.х. "Джодха жєне Акбар".
23.35 П@утina. 0.00 Время. 0.35 Т.с.
"Улыбка пересмешника".

7.40 КТК ќоржынынан. 9.00 Т.х.
"Махаббат пен μшпенділік". 10.10
Сверхъестественные. 11.00 Портрет
недели. 12.20 Х.ф. "Я счастливая".
14.20 Другая правда. 15.10 Экспе-
римент. 15.40 "Єйел ќырыќ шыраќ-
ты". 16.30 "Таѓдырмен тартыс". 18.00
"Махаббат м±њы". 19.00 "Махаббат-
та шек бар ма?" 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Главная ре-
дакция. 22.20 Т.с. "Старшая дочь".
0.20 Т.с. "Шеф".
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7.00 Концерт. 8.10 Тањшолпан.
10.00 "Шырѓалањ". 10.50 "С±њќар".
11.45 Айтуѓа оњай. 12.30 Кμњілашар.
13.00 Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін".
15.00 Єйел баќыты. 16.05 "Ж‰регім
сізге аманат". 17.05 Жан жылуы.
17.30 Жањалыќтар. 17.55 Иман ай-
насы. 18.15 Баламен бетпе-бет.
18.35 "Ж‰регім сізге аманат". 19.30
Жањалыќтар. 20.15 Айтуѓа оњай...
21.00 ¦лттыќ шоу: Роза шаќырады.
22.10 "Келін". 23.05 Жайдарман.
23.30 Сіз не дейсіз? 0.00 Жањалыќ-
тар. 0.45 "С±њќар".

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Осколки".
11.00 Новости. 11.10 Магия кухни.
11.45 "Сотќа жеткізбей". 12.15 "Трак-
торшыныњ махаббаты". 13.00 Жања-
лыќтар. 13.15 "Условия контракта".
14.10 "Гречанка". 15.00 Новости.
15.10 "С‰йген жарым". 16.00 Жања-

14
лыќтар. 16.15 ¤мір сабаќтары. 17.00
Новости. 17.15 "След". 17.55 Арман
ќанатында. 18.20 "¤мірдастан. Аќыл-
дыњ кілті". 19.10 "Тракторшыныњ ма-
хаббаты". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Start Up Болашаќ. 21.00 Итоги дня.
21.30 Х.ф. "Правила виноделов".
23.50 Т.х. "Перекресток в Астане".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Єуендер єлемі. 10.00 Но-
вости. 10.35 "Жена офицера". 11.25,
12.25, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 11.30
Бірінші студия. 12.00 М.с. 12.30 Вол-
шебный фонарь. 13.00 Жањалыќтар.
14.00 "Ќыздар". 15.00 Жарќын бей-
не. 15.30 М.ф. 16.00 "Ќызыл сарай-
даѓы т‰с". 17.00 АВС+. 17.50 Жања-
лыќтар. 18.10 Алдаспан. 18.30 Но-
вости. 18.55 "Мєлім де беймєлім
Ќазаќстан". 19.30 Первая студия.
20.00 Жањалыќтар. 20.35 Интонация.
21.00 Новости. 21.35 "Жена офице-
ра". 23.00 Телетриптих "00.00". 0.00
Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 8.30 Жањалыќтар.
9.00 "Ханшайым". 10.20 "Украденная
жизнь". 11.30 "Мадхубала". 12.30
"Жетім ж‰рек". 13.30 "Єлия". 15.10
Такси. 15.40 "Ханшайым". 17.00
"¦рланѓан таѓдыр". 18.00 "Мадхуба-
ла". 19.00 "Жетім ж‰рек". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00 "¦р-
ланѓан таѓдыр". 22.00 "Єлия". 23.00
"Меч". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими
глазами. 9.20 Наш Казахстан. 10.00
Ќайырлы к‰н. 11.05 "М±ражай ќ±пия-
лары". 12.10 ТЕD: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 13.00 Ќайырлы к‰н.
14.20 Музей ќ±пиялары. 15.00 "¤зен
бойында". 16.00 TED: Идеи, достой-
ные распространения. 17.00 "М±ра-
жай ќ±пиялары". 18.00 Екі ж‰рек -
бір таѓдыр. 19.30 Сахна сырлары.
22.10 Х.ф. "Квартет". 0.00 Д.ф. "Ве-
неция-Симплон шыѓыс экспресс".

7.30 К‰лкі базар. 8.20 Ревю. 8.40
Екі езу. 9.20 "Зайцев + 1". 9.50 "Уни-
вер". 10.20 "Интерны". 10.50 "Реаль-
ные пацаны". 11.20 Комеди вумен.
12.30 М.ф. 15.30 К‰лкі ойнаќ. 16.20
К‰лкі базар. 17.00 Екі езу. 17.40 "Иісті
кμре алатын ќыз". 19.00 "Зайцев +
1". 19.30 Комеди вумен. 20.40 "Уни-
вер". 21.10 "Интерны". 21.40 "Реаль-
ные пацаны". 22.10 Ревю. 0.00 Х.ф.
"Красные огни".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 С новым домом.
10.00 О самом главном. 11.00 Сме-
яться разрешается. 12.00 Шыдам-
ныњ шегі. 12.50 Келењсіз кездесу.
13.10 "‡зілген жапыраќтар". 15.00
Х.ф. "Два билета в Венецию". 16.50
Измайловский парк. 19.30 "‡зілген
жапыраќтар". 21.00 "Ќараг‰л". 22.00
Вечерний Киев. 23.50 Х.ф. "Пропо-
ведник с пулеметом".

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

6.00 Информбюро. 7.00 "С‰йген
с±лу". 8.00 "Киелi неке". 9.00
"Бєйбіше-тоќал". 10.00 "Базарбаев-
тар". 11.00 "Спасти босса". 12.00
"Ералаш". 13.00 М.ф. 14.00 "К‰йеу
бала". 15.00 "Бєйбіше-тоќал". 16.00
"Папины дочки". 18.00 "Спасти бос-
са". 19.00 "Всё могут короли". 20.00
Информбюро. 21.00 "С‰йген с±лу".
22.00 "Киелi неке". 23.00 "К‰йеу
бала". 00.00 Х.ф. "День святого Ва-
лентина". 2.00 Х.ф. "Декабрьские
мальчики".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 ПроАгро. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Семейный дом". 14.00
В ладу с природой. 14.20 Торговый
дом. 14.30 По следам музейных не-
видимок. 15.00 "Госпожа горничная".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00
¤мір аѓымы. 19.00 Жањалыќтар.
19.30 ¤мір тынысы. 20.00 РТН. 20.30
"7 передача". 21.00 "Семейный дом".
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7.00 Концерт. 8.00 Айналайын.
8.35 Агробизнес. 9.00 Сенбілік тањ.
10.05 Дауа. 10.35 Єзіл єлемі. 12.30
Ас болсын! 13.15 Концерт. 14.15
"Абайды саѓыну". 15.05 Арылу. 15.35
Табыс сыры. 15.50 Т.х. "Ќара шањы-
раќ". 18.40 Т.х. "¤мірдіњ μзі новел-
ла". 19.30 Жањалыќтар. 20.05 ‡здік
єндер. 21.00 Дара жол. 22.35 Жай-
дарман. 0.15 Жањалыќтар. 0.50 К.ф.
"М±з ханшайымы".

7.00 Тамаша. 8.45 Бармысыњ,
бауырым? 9.25 Ас арќау. 9.45 Мен -
чемпион. 10.15 М.ф. 11.45 Сказка
"Шестеро весь свет обойдут". 12.45
Орталыќ Хабар. 13.55 Жеті єн. 15.10
"К‰лєш". 17.00 Розыгрыш призов от
сети магазинов "Мечта". 17.45 Кон-
церт. 19.45 Бенефис-шоу. 21.00 Жеті

к‰н. 22.00 Х.ф. "Майкл Клейтон". 0.15
"Перекресток в Астане".

8.00 Жањалыќтар. 8.30 М.с. 9.00
Новости. 9.35 К.ф. "Ањшы бала".
11.00 Аспаз мектебі. 11.30 Єуендер
єлемі. 12.00 Телетриптих "00.00".
13.05 Єдемі-Ай. 14.05 Е. Хасанѓали-
евтіњ єн кеші. 16.30 Томпаќ. 17.00
"Парыз". 18.00 "530:630". 18.30 Т.с.
"Дело гастронома". 19.30 Элегиялыќ
эсселер. 20.00 Полиглот: тіл - т±ѓыр!
20.30 Ажар. 21.00 Арќа-аќпарат.
21.35 Т.с. "Крапленый". 23.35 "Па-
рыз".

8.00 Новости. 9.00 Суперпапа.
9.40 М.ф. 10.20 "Украденная жизнь".
11.30 "Мадхубала". 12.30 "Жетім
ж‰рек". 13.30 Х.ф. "Изгой". 15.35 Той
жыры. 16.00 "Аналар". 16.30 Отба-

сы. 17.00 "¦рланѓан таѓдыр". 18.00
"Мадхубала". 19.00 "Жетім ж‰рек".
20.00 Біздіњ уаќыт. 21.00 "¦рланѓан
таѓдыр". 22.00 "Ел аузында". 23.00
Астана кеші кμњілді.

7.00 Х.ф. "Квартет". 8.40 Леген-
ды и мифы Оперного. 9.15 К.ф. "Ар-
шин мал алан". 10.50 Золотая сере-
дина. 11.30 Дала єуені. 12.15 ¤мір
жолы. 13.20 Х.ф. "Женитьба Баль-
заминова". 14.45 Концерт. 16.25 ¦лы
дала елі. 18.00 "Байтерек". 18.45 К.ф.
"Кμшпенділер". 20.35 Концерт. 22.00
Х.ф. "Проклятие золотого цветка".
0.30 "Х миссиясы".

7.30 Ж±лдыздар шеруі. 8.20 Екі
езу. 9.00 Большая разница. 10.00
М.ф. 13.40 Караоке-киллер. 14.40 Екі
езу. 15.00 М.ф. 16.10 Х.ф. "Приклю-

чения Паддингтона". 18.00 С‰йікті
жануарлар. 18.20 Эксклюзив. 19.20
Тематик-шоу. 20.20 Екі езу. 21.00
Х.ф. "Послезавтра". 23.20 Х.ф. "Су-
дья Дредд 3D".

7.30 Выжить любой ценой. 9.30
М.ф. 10.30 Смеяться разрешается.
12.40 Концерт. 15.00 ВООМ. 16.00
KZландия. 16.40 Вечерний Киев.
18.00 Айна онлайн. 18.20 ТОЙLIКЕ.
19.20 Х.ф. "Лейла". 21.00 Х.ф. "Дру-
гой мир 2. Эволюция". 23.00 "Исто-
рия одного отката". 0.00 Х.ф. "Заг-
нанный".

6.00 Єзіл студио. 8.00 Информ-
бюро. 9.00 "С‰йген с±лу". 10.00 Го-
товим с Адель. 10.30 М.ф. 11.00 Х.ф.
"Степфордские жёны". 13.00 Х.ф.
"Жених напрокат". 15.00 "Фартовые
деньги". 15.30 М.ф. "Как приручить
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7.00 Концерт. 8.30 Айналайын.
9.00 Аќсауыт. 9.30 Б‰гінгі жексенбі.
11.05 М.х. 12.35 "¤мірдіњ μзі новел-
ла". 13.25 Келбет. 13.55 ЌР ¦лттыќ
¦лан Орталыќ оркестрі мен єн-би
ансамблініњ гала-концерті. 15.25
Арылу. 15.50 "Ќара шањыраќ". 18.40
Єзіл єлемі. 20.00 Апта. 21.00 Кон-
церт. 23.30 К.ф. "Адамѓа ілтифат".
0.40 Апта. 1.40 "¤мірдіњ μзі новел-
ла".

7.00 Тамаша. 8.30 Айбын. 9.00
Жеті к‰н. 10.00 Ас арќау. 10.25 Я -
чемпион. 10.55 М.ф. 12.05 Сказка
"Беляночка и Розочка". 13.15 Бене-
фис-шоу. 14.25 Концерт. 16.35

"К‰лєш". 18.50 Ќызыќ times. 20.00
Ду-думан. 21.00 Жеті к‰н. 22.00 Х.ф.
"Малышка на миллион". 0.20 "Пере-
кресток в Астане".

8.00 Єуендер єлемі. 8.30 М.с.
9.20 К.ф. "Біздіњ с‰йікті дєрігер".
12.00 "1001 история успеха". 12.30
Арќа єуендері. 13.05 Єдемі-Ай. 13.55,
15.10, 16.55, 17.30, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 14.00 Г. Тергеу-
бекованыњ єн кеші. 16.20 Томпаќ.
17.00 "Парыз". 18.00 Высота воли.
18.30 "Дело гастронома". 19.30 Вол-
шебный фонарь. 20.00 Ќазына. 20.30
Вызов. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.35
"Крапленый". 23.35 "Парыз".

8.00 Суперпапа. 8.40 М.ф. 10.20

"Украденная жизнь". 11.30 "Мадху-
бала". 12.30 "Жетім ж‰рек". 13.30
Х.ф. "Астерикс и Обеликс против
Цезаря". 15.40 Бірегей. 16.10 Ел
аузында. 17.00 "¦рланѓан таѓдыр".
18.00 "Мадхубала". 19.00 "Жетім
ж‰рек". 20.00 Избранное за неде-
лю. 21.00 "¦рланѓан таѓдыр". 22.00
Той жыры. 22.20 Отбасы. 22.40
"Аналар". 23.00 Сырласу. 23.40
"Ємірші єйел".

7.00 К.ф. "Алтын г‰лдіњ ќарѓысы".
9.35 Наше кино. 11.20 Ученый со-
вет. 12.00 ¤мір жылы. 13.20 Х.ф.
"Мелодии белой ночи". 15.30 ¤мір.
Театр. Кино. 16.35 Кемел кењістік.
18.00 "Бєйтерек". 19.50 Мюзикл
"Пока плывут облака". 22.05 Кон-
церт. 0.00 "Воинские искусства Ве-
ликой степи".

7.40 Ж±лдыздар шеруі. 8.40 Екі
езу. 9.00 М.ф. 10.50 Х.ф. "Приклю-
чения Паддингтона". 12.40 Х.ф. "Пос-
лезавтра". 15.00 М.ф. 16.35 К‰лкі
ойнаќ. 18.00 Караоке-киллер. 19.00
Эксклюзив. 19.30 Ала ќарѓа. 20.00
Экстрасенсы ведут расследование.
21.00 Х.ф. "Мой парень - ангел". 23.00
Тематик-шоу. 0.00 Танцы.

8.00 Выжить любой ценой. 9.00
Будьте здоровы. 10.00 Измайловс-
кий парк. 12.00 Шай ішейік. 13.00
Концерт. 15.00 Х.ф. "Безумный юби-
лей". 18.00 Жан сырым. 18.30 Т.с.
"Лейла". 21.00 Один в один. 23.50
Х.ф. "Другой мир 2. Эволюция".

6.00 Єзіл студио. 7.00 М.ф. 8.00

"С‰йген с±лу". 10.00 Х.ф. "Жених
напрокат". 12.00 М.ф. 12.30 "Ера-
лаш". 13.00 М.ф. "Как приручить дра-
кона". 15.00 Х.ф. "Железный чело-
век". 18.00 Х.ф. "Джек Райан: Тео-
рия хаоса". 20.00 "С‰йген с±лу".
22.00 Алдараспан, Шаншар, Ныса-
на к‰нделігі. 23.00 Х.ф. "V значит
вендетта". 1.00 Х.ф. "Отсчет
убийств".

7.00 М.ф. 9.00 Киноклуб. 9.30
Неизведанный Казахстан. 10.00
Торговый дом. 10.20 Baby Гид. 10.50
В ладу с природой. 11.10 Легенды
эфира. 11.30 Солнечная кухня.
12.00 ПроАгро. 12.30 РТН Подроб-
ности. 13.20 Винтаж. 14.00 "Кебэк".
16.00 Ж±лдыз-топ. 17.00 "Госпожа
горничная". 20.30 "7 передача".
21.00 ¤мір тынысы. 22.00 "Кебэк".
0.00 SoloWay.
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дракона". 17.30 Х.ф. "Железный че-
ловек". 20.00 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 22.00 "С‰йген
с±лу". 00.00 Х.ф. "Джек Райан: Тео-
рия хаоса". 2.00 Х.ф. "Оправданная
жестокость".

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 В ладу с природой. 10.00
По следам музейных невидимок.
10.20 Неизвестный Казахстан. 10.50
Группа здоровья. 11.10 Киноклуб.
12.00 SoloWay. 14.00 Т.х. "Кебэк".
16.00 ПроАгро. 16.30 Ќоѓам жєне
єйел. 17.00 "7 передача". 17.30 ¤мір
тынысы. 19.00 Ќылмыстыќ іс №.
19.30 Baby Гид. 20.00 РТН Подроб-
ности. 20.50 Винтаж. 21.30 Солнеч-
ная кухня. 22.00 Легенды эфира.
22.30 "Кебэк". 0.00 Территория про-
исшествий.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 Т.х. "Не-

бесные родственники". 8.00 Тањѓы
пошта. 8.35 П@утina. 9.00 Смак. 9.40
Х.ф. "Я буду рядом". 11.35 Фабрика
грез. 12.00 "Єйел сыры...". 12.55 101
кењес. 13.20. П@утina+. 14.20 М.ф.
"Бастер и Чонси: Озорные друзья".
15.20 "Золотой граммофон". Часть
1. 17.20 Т.с. "Я буду ждать тебя всег-
да". 20.00 "Первая программа".
21.00 "Я буду ждать тебя всегда".
22.00 Кешкі кездесу. 23.10 Жањалыќ-
тар. 23.50 Х.ф. "Семейная свадь-
ба".

7.05 Х.ф. "Американская дочь".
8.30 КТК ќоржынынан. 9.30 Ж‰рек-
жарды. 10.10 Смотреть всем. 11.10
Звездная жизнь. 12.00 Новости.
12.45 Наша правда. 13.40 Х.ф. "Веч-
ный зов". 16.20 Біздіњ концерт. 17.10
Шаншар. 17.40 Т.х. "Еркіндік ќ±ны".
20.00 "Єйел ќырыќ шыраќты". 21.00
Сверхъестественные. 22.00 Другая
правда. 23.00 "Я стесняюсь своего
тела". 0.50 Дорогая, мы убиваем
детей.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 "Небес-
ные родственники". 7.50 Жањалыќ-
тар. 8.25 П@утina. 8.45 Воскресные
беседы. 9.00 Здоровье. 10.10 Казло-
то. 10.50 Гости по воскресеньям.
11.50 Ералаш. 12.00 "Єйел сыры...".
12.55 101 кењес. 13.20 Кешкі кезде-
су. 14.35 Своя колея. 16.20 Добрый
вечер, Казахстан! 17.20 Х.ф. "Чело-
веческий фактор". 21.00 Аналитика.
22.00 П@утina+. 22.55 Єн дария.
23.45. Точь-в-точь. Финал.

7.05 М.с.

7.50 КТК ќоржынынан. 9.20 Х.ф. "Она
сказала "да". 11.10 Х.ф. "Гадкий уте-
нок". 14.50 Дорога домой. 15.00 КТК-
да Ќабатов. 16.10 Біздіњ концерт.
17.10 "Еркіндік ќ±ны". 19.30 "Єйел
ќырыќ шыраќты". 20.30 Эксперимент.
21.00 Портрет недели. 22.10 Х.ф.
"Шлагбаум". 23.20 "Я стесняюсь сво-
его тела".

22.00 РТН. 22.30 Солнечная кухня.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Территория
происшествий. 0.10 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 11.00 "Одино-
кий волк". 11.55 Басты патруль.
12.05 "С‰йген жар". 13.00 Ашыѓын
айтќанда. 13.55 Ж±ма уаѓызы. 14.10
П@утina. 14.35 "Первая помощь".
15.15 Новости. 15.40 Х.ф. "Любовь
с первого вздоха". 17.40 Жди меня.
18.40 Лотерея "Автокуш". 18.50 Поле
чудес. 20.00 Новости. 21.00 "С‰йген
жар". 22.00 Жањалыќтар. 22.45
"Джодха жєне Акбар". 23.35 "Золо-
той граммофон". Часть 1.

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-
тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".
10.10 "Шеф". 12.00 Новости. 12.40
Наша правда. 13.35 Х.ф. "Поделись
счастьем своим". 15.30 "Барышня-
крестьянка". 16.30 "Таѓдырмен тар-
тыс". 18.00 "Махаббат м±њы". 18.30
"Єйел ќырыќ шыраќты". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Наша
правда. 22.40 Х.ф. "Я или не я".

Т‰неу орны ашылдыБірігіп атќарѓан ж±мыс
жемісін береді

Ќазіргі тањда пробация ќызметімен атќарылатын ж±мыстардыњ
басты маќсаты – есепте т±рѓан сотталѓандардыњ ќайта ќылмыс іс-
теуіне жол бермеу. Осыѓан байланысты пробация ќызметі жергілікті
органдармен жан-жаќты ж±мыс атќаруда. Сондыќтан бірігіп атќа-
рылатын істердіњ нєтижесі, єр уаќытта μз жемісін беретіні аныќ.

Ќазіргі уаќытта т‰рмеден босап шыќќан т±лѓалар саны к‰н санап
артып келеді. Б±л Ќазаќстан Республикасы Ќылмыстыќ Кодексте-
ріне кμптеген μзгертулердіњ енгізілуіне байланысты болып отыр.

Пробация ќызметіне есепке алынѓан єрбір сотталушыѓа, оныњ
ішінде есірткі т±тынуѓа бейім т±лѓаларѓа ерекше кμњіл бμлінуде.
Пробация ќызметі ќазіргі уаќытта т‰рмеден босап шыќќандарѓа тек
єлеуметтік-ќ±ќыќтыќ кμмек кμрсетіп ќана ќоймай, олар жергілікті
мамандармен бірге психологиялыќ кμмек кμрсетеді. Сонымен ќатар,
б±л баѓытта ќылмыстыќ атќару ж‰йесініњ пробация ќызметкерлері
жергілікті облыстыќ тєжірибелі психологтар ќауымдастыѓы жєне де
облыстыќ наркологиялыќ диспансері μкілдерімен бірге ж±мыс ат-
ќарып келеді. Мысалы, осындай єлеуметтіњ т±лѓаларѓа ай сайын
пробация ќызметкерлері жергілікті нарколог дєрігерімен бірге еріп
келіп, кењес беріп отырады. Біз μз тарапымыздан бекітілген ‰кім
немесе ќаулыларѓа сєйкес наркологиялыќ орталыќќа нашаќорлыќ
пен ішімдікке салынѓан т±лѓалардыњ тізімдерін єрдайым жолдап
отырамыз. Єрине, біздіњ алдаѓы маќсатымыз осы т±лѓалардыњ ќай-
тадан ќылмысќа бармауы.

М. ИСМУРАТОВА,
Ќостанай ќалалыќ пробация ќызметі бμлімініњ

аѓа инспекторы.

2015 жылы μњірде єйелдерге ќатысты ќылмыс-
тылыќ екі есеге дейін ќысќарѓанына ќарамастан,
нєзік жандыларѓа ќатысты т±рмыстыќ  ќылмыс-
тар мєселесі к‰н тєртібінен т‰спей т±р. Даѓдарыс
орталыѓында 2006 жылдан бері т‰нейтін орын
болѓан жоќ. Енді отбасында зорлыќ-зомбылыќ
кμрген єйел ішкі істер органдарыныњ кμмегіне
ж‰гінетін болса, даѓдарыс орталыѓында (7 шаѓын

аудан, 8а ‰й, 1 пєтер) психологтыњ кμмегін алып,
барар жері болмаѓан жаѓдайда т‰ней де алады.

¤ткен жылы  зорлыќ кμрген 5 мыњ єйел поли-
циядан кμмек с±рады. Полицейлер 4506 єйелге
ќ±ќыќтыќ кμмек кμрсетті. Тєртіп саќшылары т±р-
мыстыќ зорлыќ-зомбылыќтыњ алдын алу жμнінде
ж±мыстар ж‰ргізуде.

Кμлік айдап кетушілер ±сталды
Рудный ќаласында жергілікті полицейлер ав-

токμлік айдап кетушілерді ќ±рыќтаудыњ куєсі бол-
ды. Ж±ртшылыќтыњ кμзінше жергілікті полицейлер
машинаны ќуып, к‰діктілерді ±стады.

14 ќањтар к‰ні т‰нде Ќостанай ќаласында Лео-
нид Беда кμшесінде "ВАЗ-2114" машинасын
белгісіз біреулер айдап кетті. Кμліктіњ дабыл беру
белгісі болмаѓасын к‰діктілер кμлікті еш ќиындыќ-
сыз мініп кетті. 15 ќањтар к‰ні жергілікті полицей-
лер старшина Ержан Бисембаев пен аѓа сержант

Еркеб±лан Кудесов жоѓалѓан кμлікті байќап ќалды.
Полицейлер  ж‰ргізушіні тоќтатпаќ болып, ескер-
ту жасап еді, ол тоќтамады. Уєлиханов кμшесінде
машина ќарѓа батып ќалды да, к‰діктілер кμліктен
т‰сіп ќаша жμнелді. Полицейлер кμлік айдаушы-
ларды кμп ±замай ќолѓа т‰сірді. 16, 20 жастаѓы ќос-
танайлыќ жігіттер кμлік айдап кетуді  ќызыќ кμрген-
дерін, кейін бір жерге тастап кетпек болѓандарын
айтып аќталды.

 Облыстыќ  ІІД баспасμз хатшысы.

Ќостанайдаѓы єйелдер мен балаларѓа арналѓан даѓдарыс орталыѓы жанынан
полиция ќызметкерлерініњ бастамасымен зорлыќ-зомбылыќ кμрген єйелдерге
арналѓан т‰неу орны ашылды.
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"Апаттар медицинасыныњ
темір жол госпитальдары" акционерлік

ќоѓамыныњ филиалы –
"Ќостанай темір жол ауруханасы" КМК
келесі медициналыќ ќызмет т‰рлерін

ж‰зеге асырады

1.Ересек адамдарѓа стационарлыќ медициналыќ
жєрдем мамандыќтар бойынша:  гинекология, анесте-
зиология  жєне реаниматология, ортаќ хирургия, не-
вропатология, жалпы терапия,   эндокринология, кар-
диология  гастроэнтерология;

2. Диагностика: рентгенологиялыќ, ультрадыбыстыќ,
функционалдыќ, эндоскопиялыќ;

3. Зертханалыќ диагностика: ортаќ клиникалыќ зерт-
теу, серологиялыќ зерттеу, биохимиялыќ зерттеу,
иммунологиялыќ зерттеу, бактериологиялыќ зерттеу;

4. Ересектерге жєне балалар консультациялыќ-
диагностикалыќ медициналыќ жєрдем келесі маман-
дыќтар бойынша: хирургия, гастроэнтерология, аллер-
гология, дерматовенерология, акушерлік жєрдем жєне
гинекология, эндокринология, кардиология, невропа-
тология, уролгия;

5.Кепілді мμлшердегі тегін медициналыќ кμмек шењ-
берінде стационарды ауыстыру кμмегін беру.

Медициналыќ ќызмет кμрсету ‰шін керек жабдыќ-
тары бар, диагностикаѓа жєне емдеуге арнайы єдістер
ќолданылады, к‰рделі технологиялар пайдаланылады.

27.01.2010 ж. ЛП 000112К медициналыќ ќызмет
кμрсетуге мемлекеттік лицензия.

Аккредитация туралы куєлік   KZ09VEQ00001379
19.11.2014 ж.

Толыќ аќпарат:  www.zhdb.kz сайты;
Ќостанай ќаласы, Майлин кμшесі, 81.
Тел./факс (7142) 57-94-84; 90-02-27.

Филиал Акционерного общества
"Железнодорожные госпитали медицины

катастроф" – "Костанайская
железнодорожная больница"

осуществляет следующие виды
медицинских услуг в рамках ГОБМП

1.Стационарная медицинская помощь взрослому
населению по специальностям: гинекология, анесте-
зиология и реаниматология, хирургия общая,  невро-
патология, терапия общая, эндокринология,кардиоло-
гия, гастроэнтерология;

2. Диагностика: рентгенологическая, ультразвкуо-
вая, функциональная, эндоскопическая;

3. Лабораторная диагностика: общеклинические
исследования, серологические исследования, биохи-
мические исследования, иммунологические исследо-
вания, бактериологические исследования;

4. Консультативно-диагностическая медицинская
помощь взрослому и детскому населению  по специ-
альностям: хирургия, гастроэнтерология, аллерголо-
гия, дерматовенерология, акушерство и гинекология,
эндокринология, кардиология, невропатология, уроло-
гия;

5. Предоставление стационарозамещающей помо-
щи в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи;

Для оказания медицинских услуг имеется необхо-
димое оборудование, применяются специальные ме-
тоды диагностики и лечения, используются сложные
технологии.

Государственная лицензия на оказание медицинс-
кой деятельности ЛП 000112K  27.01.2010 г.

Свидетельство об аккредитации  KZ09VEQ00001379
от 19.11.2014 г.

Подробная информация на сайте: www.zhdb.kz
г.Костанай, ул.Майлина,81.
Тел./факс (7142) 57-94-84; 90-02-27.

Еске алу
Жанкелдин ауданы, Торѓай селосыныњ тумасы,

асыл жар, аяулы ана, ардаќты єже Несібелді Олжа-
байќызын саѓынышпен еске аламыз. ¤мірден μтке-
ніне 5 жылдыњ ж‰зі болыпты. Алланыњ ісіне шара
бар ма, жатќан жеріњ жайлы, жаныњ жаннатта, орныњ
ж±маќта болсын, аяулы жан!

Асыл жарым аппаѓым,
Топ ќыздыњ ішінен іздеп, тапќаным.
Ж‰регіме м±њ болып батады.
Сеніњ тμмпешік болып жатќаныњ.

Асылым меніњ тектім-ау,
51 жасыњда μмірден ерте μттіњ-ау,
Кμздіњ жасын кμл ќылып,
Саѓындырып, саѓым болып кеттіњ-ау.

Саѓынды сені балаларыњ мен жан жарыњ,
Кμп еді сеніњ, келешекте арманыњ.
Кμре алмай немере ќызыѓын.
¤кінішті μмірден ерте кетіп, ќалѓаныњ.

 Саѓына еске алушы жолдасыњ Тањатќан, балаларыњ, немерелеріњ.

ЕСКЕ АЛУ2016 жылѓы I тоќсандаѓы  "Ќостанай облысы єкімдігініњ м±раѓаттар жєне ќ±жаттама
басќармасы" ММ басшысыныњ азаматтарды ќабылдау кестесі

Байланыс
телефоны

8(7142)
548807,

8(7142)
542971

Азаматтарды ќабыл-
дауды ж‰ргізетін

т±лѓаныњ лауазымы

Басќарма
басшысы

Мемлекеттік
органныњ атауы

"Ќостанай
облысы

єкімдігініњ
м±раѓаттар

жєне ќ±жаттама
басќармасы"

ММ

График  приема граждан руководителем ГУ "Управление архивов и документации
акимата  Костанайской области" на I квартал 2016 года

Азаматтарды ќабылдау
к‰ні мен уаќыты

2016 жылдыњ 27
ќањтары 09:00-ден

12:00-ге дейін
2016 жылдыњ 24 аќпаны

09:00-ден  12:00-ге
дейін

2016 жылдыњ 30 наурызы
09:00-ден  12:00-ге

дейін

Мемлекеттік
органныњ

орналасќан жері

110000
Ќостанай
ќаласы,

Таран, к-сі 82

Контакт-
ный

телефон

8(7142)
548807,

8(7142)
542971

Должность лица,
проводящего прием

граждан

Руководитель
Управления

Ф.И.О. лица,
проводящего

прием граждан

Мендекинова
Гульжан

Ермашевна

Дата и время приема
граждан

27 января 2016 года
с 09:00 до

12:00
24 февраля 2016 года

с 09:00 до
12:00

30 марта 2016 года
с 09:00 до

12:00

Местонахожде-
ние государ-

ственного органа

110000
г. Костанай,

ул. Тарана, 82

Наименование
государствен-

ного органа
ГУ

"Управление
архивов и

документации
акимата

Костанайской
области"

Азаматтарды ќабылдау-
ды ж‰ргізетін т±лѓаныњ

Т.Є.Ж.

Мендекинова
Г‰лжан

Ермашќызы

 "Автобус" жедел-алдын алу
шарасы

Ќостанайлыќ полицейлер "Автобус" жедел-алдын
алу шарасы μткен екі к‰нде ќоѓамдыќ кμлік
ж‰ргізушілері жасаѓан 100 ќ±ќыќ б±зушылыќты
аныќтады.

ОІІД жергілікті полиция аѓа инспекторы Юрий Панасенконыњ
айтуынша, операция кезінде жол ережесін б±зудыњ барлыѓы 534
жаѓдайы тіркелді. Кμлік ж‰ргізіп келе жатып ±ялы телефонмен
сμйлескені ‰шін 30 ж‰ргізуші єкімшілік жауапкершілікке тартыл-
ды. 7 ж‰ргізуші ішімдік ішіп, кμлік ж‰ргізгені ‰шін айыпталды. ¤з
кμлігін ќайта жабдыќтап, жолаушылар ‰шін ќосымша орындыќ-
тар ќойѓан микроавтобустардыњ 2 ж‰ргізушісі де жазаѓа тартыл-
ды. Жолаушы тасымалымен астыртын айналысатындар да на-
зардан тыс ќалѓан жоќ. Жылдамдыќты асырѓаны ‰шін 1 ж‰ргізуші
жауапќа тартылды.

‡здік инспекторлар
марапатталды

Ќостанайлыќ полицейлер ќалалыќ  білім
бμлімімен бірлесіп м±ѓалімдер арасында жыл
сайын μтетін дєст‰рлі "Жолда ж‰ру ережесі
бойынша ‰здік ќоѓамдыќ инспектор" конкурсыныњ
ќорытындысын шыѓарды.

Барлыѓы он мектеп ќатысќан конкурста м±ѓалімдер тестілеу-
ден μтіп, єрт‰рлі тапсырмаларды орындап, μздерініњ кєсіби, шы-
ѓармашылыќ ќабілеттерін кμрсетеді. Бірінші орынды физика-ма-
тематика лицейініњ м±ѓалімі Надежда Симкова, екінші орынды
Айн±р Оразалина (№7 ОМ), Марина Жигина (№25 ОМ), ‰шінші
орынды Зєкира Ќалдаманова (№24 мектеп-гимназия) мен Юлия
Мельникова (№19 ОМ) иеленді. Жењімпаздар грамоталармен
жєне баѓалы сыйлыќтармен марапатталды. Ќазылар алќасы жол
ережесін оќып-‰йрену жμніндегі арнаулы сынып ±йымдастыр-
ѓан 5 "а" мектеп-гимназиясы педагогтар ±жымыныњ ењбегін атап
μтті.

Еліміздіњ ќаншалыќты бай єрі
μркендеп, дамып жатќанына
ќарамастан, жетім-жесірлердіњ
саны арта т‰спесе, кеміп отыр-
ѓан жоќ. Дегенмен, біздіњ еліміз-
де жетім-жесірлер  ешќашан на-
зардан тыс ќалдырылѓан емес.

Єрине, ананыњ аялы алаќаны
μз сєбиі ‰шін баѓа жетпес пана?!
Біраќ, ананыњ алаќаны т‰гілі,
анасыныњ с±лбасын бір кμру де
б±йырмаѓан бейк‰нє сєбилеріміз

ќаншама?! Б‰гінгі тањда тастан-
ды, жетім балалардыњ таѓдыры
баршамызды толѓандырады. Елі-
мізде сєбилерге ќанша жерден
жаќсы кμмек кμрсетіліп жатса да,
ата-анасыныњ орнын ешкім баса
алмасы хаќ.  Дегенмен, ата-ана-
сыныњ мейірімінен тысќары ќал-
ѓан бейк‰нє балапандарѓа μз
кμмегін кμрсетіп, ќайырымдылыќ
жасап, сауапты іске ие болып
ж‰рген ±йымдар да баршылыќ.

Жетім кμрсењ, жебей ж‰р Ардагерге ќ±рмет кμрсетті

Облыстыњ  ішкі істер департаментініњ басшылыѓы, ардагер-
лер кењесініњ μкілдері мен достары ардагер Павел Штаньконы
90 жасќа толуымен ќ±ттыќтады. ОІІД бастыѓыныњ орынбасары
полиция полковнигі  М.Торѓаев ардагерді мерейтойымен ќ±ттыќ-
тап, зор денсаулыќ, ±заќ ѓ±мыр тіледі.

П.Штанько 1926 жылы Ленин ауданында туѓан. 1943 жылы
майданѓа аттанып, теміржол батальонында взвод командирі
болды. Соѓыстан соњ ішкі істер органдарында ќызмет атќарды.
Оѓан "ЌазКСР ІІМ ‰здік учаскелік инспекторы" атаѓы берілді.
П.Штанько 15 жыл облыстыњ ішкі істер басќармасыныњ арда-
герлер кењесін басќарды.

Осы орайда, кішкентай да бол-
са,  №10 орта  мектептіњ 6 "Б"
сынып оќушылары облыстыќ
"Дельфин" сєбилер ‰йіне барып,
ќайырымдылыќ жасап ќайтты.
"Ризашылыќ" акциясы бойынша
μткізілген б±л іс-шарада ешбір
бала назардан тыс ќалѓан жоќ.
Єсемг‰л Беркенќызы тєрбиешілік
ететін топ б‰лдіршіндері бізді
жылы шыраймен ќарсы алды.
Басы таныстырумен басталѓан
б±л іс-шара, би билеп, єн айтып,
т‰рлі μнерлерін кμрсетумен жал-
ѓасты. Оќушыларымыз
б‰лдіршіндерге тєтті сыйлыќтар
таратты.  Осы бір ерекше сапар
μзіміз тєрбие беріп жатќан білім
ошаѓымыздаѓы жасμспірімдердіњ
бойына мейірімділік пен ќайы-
рымдылыќты сіњірсе екен дейміз.
Балалар ‰йіндегі єрбір сєби –
еліміздіњ басты ќ±ндылыѓы, бола-
шаѓы екенін естен шыѓармаѓаны-
мыз абзал. Оларѓа тиісті кμњіл
бμлу, ќамќорлыќ кμрсетіп отыру
єр саналы  азамат  ‰шін – ќаси-
етті парыз.

Фаузия ИСМАЙЛОВА,
№10 орта  мектебініњ  ќазаќ

тілі  мен  єдебиеті пєні
м±ѓалімі.

Ќостанай ќаласы.
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жауап бермейдi, оны қайтармайды.  Үш компьютерлiк беттен 
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болмайды. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны мен 
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министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куәлiгi 
берiлген. 
Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп, 
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Отағасы Біржан Бакенов ол 
кезде Ұзынкөл ауданының ор-
талығында тұратын. 1961 жылы 
Қарабалықтағы техникумды 
бітіріп, еңбек жолын Қаратеректе 
мұғалім болып бастады. Әскерге 
дейін училищеде жұмыс істеген. 
1961-1964 жылдары Ленинград-
та әскерде болды. Әскерден кел-
ген соң инженер болып еңбек 
етті. 1965 жылдың мамырында 
райкомда нұсқаушы болып үш 
жыл жұмыс істеді. 1968 жылы 
Алматының жоғарғы партия 
мектебіне жіберіледі. Онда төрт 
жыл оқып, қайтадан Ұзынкөл 
ауданына келеді. Партия жұмы-
сында бас-аяғы жиырма жылдан 

артық уақыт еңбек еткен.
Жұбайы Жақсылық есепші 

болып еңбек етті. Екеуі сол 
кезде танысады. 1966 жылдың 
22 қаңтарында шаңырақ кө-
теріп, үлкен той жасайды. Ол 
кезде әкесі Бижан мен анасы 
Дәмежанның көзі тірі болатын. 
Үлкендер тойдың басы-қасында 
болып, баласының қуанышын 
көрді.

– Ертедегі той өзгеше еді 
ғой. Бізді клубтың сахнасына 
шығарып, төрге отырғызды. 
Қыз меттегі әріптестеріміз бел-
сенді түрде араласып, көп бо-
лып тойды өткіздік. Отбасылық 
өмірде қиыншылық болды деп 

айта алмаймын. Жұбайым екеу-
міз бір жыл Алматыда бірге тұр-
дық. Денсаулығы жарамайтын 
болған соң оны үйге қайтардым. 
Үш жыл ата-анаммен бірге ау-
данда тұрды. Әкем: «Айналай-
ын, құлқыныңа берік бол, сақ 
бол» деп жиі айтып отыратын. 
Әке өсиеті менің өмірлік ұста-
нымыма айналды. Ұзақ жыл 
партия қызметінде істедім. Дү-
ния жинауға мүмкіндік болды. 
Бірақ екеуміз жылтырақ жиюға 
жоқ едік, – дейді отағасы Біржан 
Бакенов. 

 Иә, олар баланы байлыққа 
балады. Соңдарынан ерген төрт 
баланы қатарынан қалдырмай 
жеткізді. Тұңғыштары Қайрат 
қазір Қостанайда тұрып жатыр. 
Екінші баласы Алмагүл Сарыкөл 
ауданында мұғалім, биолог-хи-
мик. Майрасы  ҚинЭУ-де білім 
беру басқармасының басшысы. 
Кенже қыздары Жеңісгүл Алма-
тыдағы ҚазҰАУ-да профессор, 
пейджди докторы. Балалары өз 
алдарына шаңырақ көтеріп, үй-
лі-баранды болып отыр. Олар-
дан тараған бес немере бар. 
Үлкен немересі Жұлдыз Алматы 
қаласындағы әуежайда жұмыс 
істеуде. Ең кішісі Әліби Қоста-
найдағы Назарбаев зияткерлік 
мектебінде оқып жатыр.

– Он жыл ата-енемнің қолын-
да тұрдық. Біреуден кем, біреу-
ден ілгері тұрмыс кештік. Бізге 
ата-анамыз үлгі болды. Сол 
кісілердің ақыл-кеңесі өмірлік 
азық болды. Ертеде қазақ қыз-
дарын оқуға жібермеді. Ал мен 
өмір бойы есепші болып жұмыс 
істедім. Сырттай оқу бітірдім. 
Осының бәрі жолдасымның, 
ата-енемнің арқасы, – дейді 
отанасы Жақсылық Бакенова. 

СУРЕТТЕ: Біржан мен Жақ-
сылық Бакеновтер.

Суретті түсірген Бағдат 
АХМЕТБЕКОВ.

ШАҢЫРАҚ

Жібек сезім

Қымбат 
 ДОСЖАНОВА

Мынау суреттегі көрініс тен жұбайлар арасын-
дағы жылылықты, сыйластықты көресіз. Сол жі-
бек сезім арада елу жыл өтсе де өзгерген жоқ. Бұл 
фотосурет Қостанай қаласындағы Бакеновтардың 
отбасына тиесілі. Шаңырақ иелері Біржан мен Жақ-
сылықтың отасқандарына биыл елу жыл. Халқы-
мыз мұндай қуанышты «Алтын той» деп атап, 
бала-шағасымен бірге мерекелеген. Балаларын 
жеткізіп, ұрпағынан немере сүйіп отырған ата- 
әже осыдан елу жыл бұрынғы той жырын айтып 
берген болатын.  

КӨРЕРМЕН НАЗАРЫНА

Ақпараттық демеуші – 
«Қостанай таңы» газеті

Құттықтаймыз! 
Әулиекөл ауданында тұратын,  7 сыныпта  оқитын  сүйікті қы-

зымыз Омарова Ақжан Айдарбекқызын 13 мүшел жасқа толған 
туған күнімен құттықтаймыз! Мүшелтой иесіне оқуда табыс, зор 
денсаулық, бар жақсылықты тілейміз. Ата-анаңның арқа сүйер 
азаматшасы, еліңнің ерке қызы бол, Ақжан!

Аялайтын ізгі әнмен,
Он үш жасың гүлдәурен,
Шуақ күліп жүзіңнен,
Қауыша бер жылдармен.
Болсын бәрі сәтті деп,
Біз тілейміз ақ тілек.

Ізгі тілекпен: нағашы ата-әжесі – Амантай-Мәрзия, Сабыр-
жан-Жанар, Әділет, Әлібек, Ерасыл, Саян.

Мұрат 
     Жүнісұлы

 Н.Құлжанова атындағы Торғай 
гуманитарлық колледжінде «Нұр 
Отан» партиясы Арқалық қалалық 
филиалының «Жас Отан» жастар 
қанатының ұйым дастыруымен 
тағылымды кеш өткізілді.   

 Кеште Қазақстан халқы Ас-
самблеясының мүшесі, қалалық 
ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Жәнібек Ғапбасұлы, «Нұр Отан» 
партиясы қалалық филиалының 
кеңесшісі Берік Ғабдуллиндер сөз 
сөйледі.

Колледж шәкірттері, «Жас 

Отан» жастар қанатының мүше-
лері сөз алып, ел егемендігінің 
арқасында өздерінің жарқын бо-
лашаққа қадам басып жатқанын 
тілге тиек етті. Экраннан жел-
тоқсан көтерілісінің көріністері 
көрсетіліп, студенттер көркемсөз 
оқыды. Ән мен жырға да кезек 
берілді.

– Бұл шара «Нұр Отан» 
партия сының қаламыздағы фи-

лиалының қолдауымен өтіп отыр. 
Мақсатымыз жастарға тәуел-
сіздіктің қадір-қасиетін түсіндіріп, 
ана тіліміздің қолданылу аясын 
кеңейту, – дейді жастар көшбас-
шысы Берік Дәулеткерейұлы.

Арқалық қаласы.

СУРЕТТЕ: Мәдени шарадан 
көрініс.

Суретті түсірген автор.

«Менің жетістігім – 
тәуелсіздігімнің жетістігі»
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