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Қазақ қариясын қазынаға балап, «Төріңнен қарт 
кетпесін!» деп тілек білдірген халық. Жасы үлкенге 
құрмет көрсетіп, бүгілген беліне сүйеу болу – ежел-
ден келе жатқан ата-дəстүріміз. Бірақ, өкінішке орай, 
соңғы жылдары сол ұлттық құндылығымыз аяқасты 
болып, қарттарды тентіреткен тентек қоғамға айна-
лып бара жатқандаймыз. Жыл санап көбейіп келе 

жатқан Қарттар үйі мен оны паналаған жандардың 
тағдыры сөзімізге тұздық болары анық.

Бұрын «Қарттар үйі» деген ұғым құлаққа түрпідей тие-
тін. Себебі ұл-қыздарымыз мына жарық дүниеге əкеліп, ақ 
сүт беріп, түн ұйқысын төрт бөлген анасы мен мойнына 
мінгізіп еркелетіп, оның бақыты, игілігі үшін бар күш-қуа-
тын арнаған əкесін қартайған шағында өзектен тебу былай 

тұрсын, олардың жолын кесіп, артық сөз де айтпайтын. 
Жастар халықтың «тəрбиесіз», «жетесіз» деген күйесінен 
бойын аулақ ұстап өсті. Бүгін ше? Бүгін жасты жас, кəріні 
кəрі дейтін заман келмеске кеткен сияқты. Ол ол ма? Өз 
ата-анасынан бас тартып, түрлі сылтаулармен 
оларды қарттар үйіне тоғытып жатқан безбүйрек 
балаларды да көз көріп, құлақ естіп жүр. 

1 ҚАЗАН – ҚАРТТАР КҮНІ

«Қарттарым, аман-сау жүрші»

6-бет.

Тәуелсіздіктің 25 жылдығын-
да біз облыс халқын мемлекет 
Басшысының жүргізіп отырған 
бағытында біріктіруіміз керек 
және еліміздің мерейтойын мере-
келеуге басымды үлесімізді нақты 
істерімізбен дәлелдеуіміз қажет.

Халықаралық қарттар күні 
жақындап келеді. 

Бұл күн – бірлік және ұрпақ 
мұрагерлігінің, заман байланы-
сының символы. Осы күні керемет 

жетістіктері мен баға жетпес 
өмірлік тәжірибелері бар біздің 
ата-аналарымызға, соғыс және 
еңбек ардагерлеріне, зейнеткер-
лерге, қарт адамдарға алғысы-
мызды білдіруге тамаша мүмкін-
дігіміз бар.

Олар біздің қазір тұрып 
жатқан, мақтан тұтатын 
және ертеңгі күні өз ұрпағымыз-
ға жеткізетін нәрселерімізді 
құрып, қорғап және сақтап келді. 
Оңайлықпен келмеген еңбек жо-
лынан өтіп, еліміздің дамуына 
баға жетпес үлестерін қосты, 
денсаулықтары мен күштерін 
аянбастан адал еңбекке арнады. 

Мереке қарсаңында барлық 
қостанайлықтарды аға ұр-
пақтарымызға ізет пен құрмет-
теріңізді көрсетіп, материал-
дық көмек немесе өздеріңіздің 

ұжымдарыңызда мерекелік кез-
десулер ұйымдастыра отырып, 
оларға үлкен назар аударып және 
адамгершілік жүректен жылулық 
көрсетуге шақырамын.

Біздің байлығымыз – ол біздің 
өткеніміз, біздің бақытымыз – ол 
біздің балаларымыздың сәтті бо-
лашағы. Сондықтан жастардың 
қарттарымызды қадірлеп, олар-
ды бағалай білгенімізді көргендері 
маңызды. 
Қостанай 
облысының әкімі  
Архимед 
МҰХАМБЕТОВ.  

Құрметті қостанайлықтар!

Қостанай 
облысының әкімі  
Архимед 
МҰХАМБЕТОВ. 
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Қаламыздағы картина гале-
реясы Қазақстан Республикасы-
ның Тәуелсіздігіне үлес қосқан 
әйелдерге арналған «Әйелдің 
қалыптасуы» атты фотоконкурс-
тың қорытындысын өткізді. 
Фотоконкурс Қостанай облысы 
әкімінің жанындағы әйелдер 
істері және отбасылық-демогра-
фиялық саясат жөніндегі комис-
сияның және Қостанай облысы 
әкімдігінің мәдениет басқарма-
сының бастамасымен Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына арналған «25 пайда-
лы іс» республикалық акциясы 
аясында өткізіліп отыр.

Көрмеге ұсынылған жұмыс-
тардың басты кейіпкерлері қо-
станайлық әйелдер, олардың 
бейнелері. Басты тақырып та 
– әйелдің қалыптасуы, образы. 
Егемен Қазақстанның патри-
оттары символды түрде бейне-
леніп, олар өздерінің қажырлы 
еңбектері, кәсіби және шығар-
машылық жетістіктерімен туған 
жердің даңқын асқақтатқан жан-
дар. Олар  – атақты механизатор, 
Социалистік Еңбек Ері Кәмшат 
Дөненбаева, халыққа білім беру 
ісінің ардагері Мәдина Бисенға-
лиева, Жітіқара мәслихатының 
депутаты Гүлсара Жаманқұлова,  
қостанайлық танымал мүсінші 
Баян Баталова, ҚР халықаралық 

санаттағы спорт шебері Анаста-
сия Белялова, «Алтын белгі»  ие-
гері Айжан Рахматуллина және 
тағы басқалар.

«Әйелдің қалыптасуы» атты 
облыстық байқауға 11 фото-
шебер қатысқан. Олардың қа-
тарында  кәсіби фотосурет-
шілер, жергілікті газеттердің 
фототілшілері, сондай-ақ әу-
есқой фотосуретшілер де бар. 
Барлығы да көп жылдар бойы 
шығармашылық жұмыстармен 
айналысып жүрген, көптеген 
халықаралық, республикалық, 
облыстық және қалалық көр-
мелердің және байқаулардың 
қатысушылары.

Үздік фотожұмыстарын білік-
ті әділқазылар бағалап, бағасын 
берді. Конкурс дипломанттары 
бағалы сыйлықтармен мара-
патталып, барлық қатысушы-
ларға алғыс хаттар мен естелік 
сыйлықтар табысталды. Бірін-
ші орыннан Мұхтар Сибанбаев 
көрінсе, екінші орынды Айбек 

Жүзбай иеленді. 
Ермұрат Бекмұхамедов, 

Игорь Вальтер, Николай Куди-
нов, Мұхтар Сибанбаев, Георгий 
Шаповалов, Сергей Фельдмен, 
Айбек Жүзбай, Бағдат Ахметбе-
ков, Василий Васильев, ерлі-за-
йыпты Николай және Любовь 
Савченколар сияқты қатысушы-
лардың үздік жұмыстарының 
көрмесі залға ілінген. Оларға 
көрермен қауым бағасын беріп 
жатты. 

СУРЕТТЕ: Айбек Жүзбай 
марапатталуда.

Суретті түсірген Бағдат 
АХМЕТБЕКОВ.

Фототілшілер   
    марапатталды

Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Әр әйел өзінше әдемі. Осы сұлулықты көре білген фотосу-
ретшілер арасында «Әйелдің қалыптасуы» атты фотоконкурс 
ұйымдастырылып, жеңімпаздар марапатталды. Олардың ара-
сында «Қостанай таңы» газетінің екі бірдей фототілшісі Ай-
бек Жүзбай мен Бағдат Ахметбеков бар. Айбек екінші орыннан 
көрінсе, Бағдат алғыс хат алды.  

Айтолқын 
       АЙҚАДАМОВА

«Мирас» мәдениет сарайында облыс-
тық «Өнерлі отбасы» мұғалімдер 
отбасының форумы өтті. 

Аталмыш шара елімізде аталып өтетін отба-
сы мерекесіне арналған. Онымен қоса мұғалімдер 
күні, тәуелсіздіктің 25 және облыстың 80 жылдығын 
да тоқайластырылып отыр. Сайысқа барлығы 32 
отбасы қатысты. Олар облыстың әр аймағынан кел-
гендер. Қатысушылар 3 кезең бойынша сынаққа 
түсіп, үздіктер түрлі номинация бойынша мара-
патталды.

Оның ішінде «Мұғалімдер отбасы», «Шығар-
машыл отбасы», «Спортшылар отбасы» сияқты әр 
саладан көрініп жүрген мұғалімдердің жанұялары 
жетерлік. Олар өздерін таныстырып, бейнебаян 
түсіріп, өзге де талаптарды орындаған. Алғашқы 
болып «Мұғалімдер әулеті» номинациясында 
жеңімпаз болған  Нұржановтар отбасы сахна төріне 
шығып, марапатқа ие болды. Отбасы мүшелерінің 
барлығы дерлік музыка сабағының мұғалімдері деу-
ге болады. Кейінгі ұрпақ та осы ізді жалғап келеді. 

Байқауға қатысқан жанұялардың тағы бірі – 
Алтынсарин ауданынан келген Жақсылықов тар 
отбасы. Олар бүгінгі шараға ерекше дайындықпен 
келген. Отағасы Зейнеке Хамза – Обаған ауылының 
әкімі. Отанасы – қобызшы, үлкен қызы да қобыз-
шы, үлкен баласы өлең айтады. Кіші ұлы да, кен-
же қызы да өнерлі. Төрт бала тәрбиелеп отырған 
Жақсылықовтардың үйінде отбасылық дуэт те бар. 

Бүгін олар биді де билеп, қобызда да ойнап берді.  
– Отбасы құндылықтары біздің басты байлығы-

мыз. Әр үйде өсіп келе жатқан ұрпақ Отан ең ал-
дымен отбасынан басталатынын сезініп ер жетсе, 
елінің болашағы болары сөзсіз. Бүгінгі шараның 
ұстанған басты мақсаты да осы құндылықты дәріп-
теу, – деді  Қазақстандық салалық білім және ғылым 
қызметкерлері кәсіптік одағының Қостанай облыс-
тық ұйымының төрайымы Зияда Ділдәбекова. 

СУРЕТТЕ: Жақсылықовтар отбасы.
Суретті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

Сахнада – 
   өнерлі отбасылар

Құрметті  
соғыс және еңбек ардагерлері, 

ардақты зейнеткерлер!
Сіздерді Халықаралық қарттар күнімен құттықтаймын!
Сіздер – Ұлы Отан соғысының жауынгерлері, тыл еңбеккерлері, 

алғашқы тың игерушілер, барлық еңбек ардагерлері көп жылғы 
адал еңбектеріңіз, республиканың дамуына өлшеусіз үлес қосқан-
дарыңыз, жас ұрпақты тəрбиелегендеріңіз, төзімділіктеріңіз жəне 
рухтарыңыздың күштілігі үшін шын жүректен өздеріңізге арналған 
алғыс сөзімді қабыл алғайсыздар!

Қиыншылықтарды жеңе отырып, сіздер өмір бойы бақытты бо-
лашақ үшін еңбек еттіңіздер. Өткенді жəне болашақты байланысты-
ратын ұрпақтар арасындағы үзілмес дəнекерді жалғастырушылар 
болып отырған сіздердің даналықтарыңызға баға жетпейді.

Сіздердің өмірлеріңіз адами қарым-қатынастың қамқорлығы 
жəне жан жылуымен, сіздердің балаларыңыздың, немерелеріңіздің 

жəне жақындарыңыздың ілтипатымен жəне махаббатымен то-
лығатын болсын! Қоғам өміріне белсене қатысула-

рыңызды жалғастыра беріңіздер!
Сіздерге мықты денсаулық, кө-

теріңкі көңіл-күй мен ұзақ ғұмыр 
тілеймін!

Қостанай облыстық 
ардагерлер Кеңесінің

төрағасы 
Кенжебек ҮКИН.

лығатын болсын! Қоғам өміріне белсене қатысула-
рыңызды жалғастыра беріңіздер!

Сіздерге мықты денсаулық, кө-
теріңкі көңіл-күй мен ұзақ ғұмыр 

тілеймін!
Қостанай облыстық 

Қазақстан Республикасының аумағында террористік қауіпі ту-
ралы мəліметтерді қабылдау үшін «110» бірыңғай номері енгізілді. 

Қазақстанның кез-келген аумағынан «110» номеріне шалынған 
қоңырау тиісті ҰҚК Департаментінің кезекшілік қызметіне түседі. 

«110» бірыңғай номері терроризм актілерін ұйымдастыру, 
қаржыландыру, дайындау, жоспарлау, дəстүрсіз діни ағымдарының 
радикалды тұлғаларының оқыту, азғырып тарту, қаруландыру фак-
тілері, терроризм мен діни экстремизм идеологиясын насихаттау 
мен тарату бойынша  жедел мəліметтерді жеткізу үшін қолданы-
лады.  

Автоэкспедиция 
Қостанайға келді

Қасқырбай 
 ҚОЙШЫМАНОВ

ҚР Тəуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында «Арша» медиасту-
диясы жəне «Хабар» агенттігі бірігіп «Экспедиция 25» жобасын іске 
асыруда. Шара аясында байтақ еліміздің барлық өңірлері қамтылып, 
сəулеті келіскен ерекше ескерткіштер, табиғаты тамсандыратын та-
маша өлкелер жəне мемлекет дамуына сүбелі үлес қосқан тұлғалар 
кеңінен насихатталады. 

Экспедиция мүшелері екі ай бұрын жолға шыққан. Олардың сапа-
ры Оңтүстік Қазақстан облысынан басталды. Жақында «Экспедиция 
25» тобы Қостанайға келді. 

– Біз осы жоба арқылы Қазақстанда бірнеше туристік орта 
қалыптас тырғымыз келеді. Сол себепті, əр өңірге аялдап фото, бей-
нежазбаға түсіріп жүрміз. Əрине, біздің елімізде көзтартарлық жерлер 
өте көп. Шет елдерге шықпай-ақ, өз елімізде саяхаттағанға не жетсін 
– дейді жобаның координаторы Мəдина Жандарбекова. 

Жобаның мақсаты – табиғатқа аз шығын, қоғамға жəне мемлекетке 
едəуір пайдасы бар ішкі туризмді дамыту бағдарламасын ілгерілетуге 
атсалысу. 

Экспедиция өкілдері «Баян Сұлу» кондитерлік фабрикасын, «Са-
рыарқаАвтоПром» АҚ, Ыбырай Алтынсарин атындағы мұражайды, 
Науырзым қорығын аралады.

«Үздік тəлімгер» – 
КƏМШАТ

Қазақстан Республикасы жалпы білім беру ұйымдары бас-
шыларының біліктілігін арттыру  бағдарламасы бойынша осы 
оқу жылында Алматы қаласында сертификатталған мектеп 
басшыларының Интернет-байқауы өткен еді. Байқауға Аман-
келді орта мектебі директорының ғылыми-әдістемелік орын-
басары, химия-биология пәні мұғалімі Кәмшат Әбдікова қа-
тысты. Нәтижесінде Кәмшат Шөптібайқызы «Үздік тәлімгер» 
номинациясын жеңіп алды. Арнайы сертификатқа ие бол-
ды. Алғыс хатпен марапатталды. Кәмшат табысты көшбас-
шылықты басқару арқылы  мектеп мұғалімдерінің кәсіби 
шеберлігін арттыруда нәтижелі жұмыстар атқарып отыр. 
Өткізген сабақтары мен коучингтерінен оқушыларды жақ-
сы оқуға жетелейтін әдіс-тәсілдерді көреміз. Осы бағытта өз 
тәжірибесімен үнемі бөлісіп отырады. 

 Г. БАДАҚҚЫЗЫ.
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Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ 2011 жылѓы 29 маусымдаѓы №110
Жарлыѓымен елімізде Тілдерді ќолдану
мен дамытудыњ 2011-2020 жылдарѓа ар-
налѓан мемлекеттік баѓдарламасы ќабыл-
данды. Баѓдарлама Ќазаќстанда т±ратын
барлыќ этностардыњ тілдерін саќтай оты-
рып, ќазаќстандыќ біртектілік пен бірлікті
ныѓайтудыњ аса мањызды факторы ретін-
де мемлекеттік тілдіњ кењ ауќымды ќолда-
нысын ќамтамасыз ететін ‰йлесімді тіл
саясатын ќалыптастыруѓа баѓытталѓан.
Аѓымдаѓы жылы осы баѓдарламаныњ
екінші кезењі аяќталады.

Кез келген баѓдарламаныњ жемісті  іске
асырылуыныњ  басты  факторы – ол ќар-
жыландыру болып келеді. Биыл облыс
бойынша "Мемлекеттік тілді жєне Ќазаќ-
стан халќыныњ басќа тілдерін дамыту"
бюджеттік баѓдарламасы шењберінде
200,0 млн. тењге кμлемінде ќаржы (2014
жылы – 165,9 млн. тењге) бμлінді.

Тілдерді ќолдану мен дамытудыњ  мем-
лекеттік баѓдарламасын іске асырудыњ
екінші кезењі міндеттерініњ бірі – ол мем-
лекеттік тілді оќып-‰йрену жєне ќолдану
саласында, сондай-аќ тілдік єралуандыќ-
ты саќтауда жања стандарттар, техноло-
гиялар мен єдістерді енгізу жμніндегі прак-

тикалыќ шаралар кешенін ж‰зеге асыру.
Облыс халќыныњ  ±лттыќ ќ±рамын  еске-
ре  отырып  (ќазаќтардыњ  ‰лесі облыс
бойынша 39 пайыз, кейбір аудандарда  20
пайыздан тμмен) мемлекеттік тілді оќыту-
дыњ  инфраќ±рылымын ќалыптастыру
бойынша ауќымды ж±мыстар ж‰ргізілді.
Ќазіргі тањда облыста 18 тіл орталыѓы
ж±мыс істейді. Барлыќ орталыќ  оќытуѓа
ќажетті компьютерлер мен басќа да тех-
никалыќ ќ±ралдармен жабдыќталѓан.

Б‰гінгі к‰ні облыс бойынша 10 мыњнан
астам ересек адам  мемлекеттік тілді оќып
‰йренуде. Солардыњ 6 мыњѓа жуыѓы  атап
μтілген  тілдерді оќыту орталыќтары ба-
засында мемлекеттік жєне аѓылшын
тілдерін ‰йренуде. Тіл орталыќтарыныњ
ж±мыс істеу уаќытында 2667  тыњдаушы
толыќ курсты μтіп, сертификаттар алѓан.
Облыста  т±рѓындардыњ арасында ќазаќ
тілін мењгеру дењгейін аныќтау бойынша
ж‰йелі ж±мыстар  ж‰ргізілуде.

Соњѓы жылдары  8 мыњнан астам  адам
"Ќазтест" баѓдарламасы бойынша диагно-
стикалыќ тестілеуден μтті. 2015 жылы
Ќазаќстан Республикасы Білім жєне
ѓылым министрлігініњ тестілеудіњ ±лттыќ
орталыѓымен Ќостанай облысында  сер-
тификаттыќ тестілеу μткізіліп т±рады.
¤ткен жылы сертификаттыќ тестілеуге 103
адам ќатысты.

Азаматтарды мемлекеттік тілге оќыту

Тіл мєртебесі – ел мєртебесі

Мемлекеттік тіл  – тєуелсіздігіміздіњ тірегі. Тіл – хал-
ќымыздыњ ќазынасы, сан ѓасырлар бойы ж‰ріп μткен
жолымыздыњ шежіресі. Мерекелік шараны ашќан об-
лыс єкімініњ орынбасары С.Карплюк те Елбасыныњ
тіл саясатын ж‰зеге асыру – барша ќазаќстандыќтыњ
борышы екендігін айтып μтті.

– Мемлекеттік тіл саясаты – б±л μњірде іске асып
жатќан негізгі баѓыттардыњ бірі болып табылады. Жыл
сайын μњірде тілдерді оќыту орталыќтарыныњ да ќата-
ры артып келеді, б‰гінде облыс бойынша сондай 18

орталыќ ж±мыс істеуде. Сондай-аќ, соњѓы бес жыл
ішінде Ќостанай, Рудный, Ќарабалыќ, Ќамысты, Та-
ран, Федоров елді мекендерінде мемлекеттік тілде
оќытатын он мектеп ашылды. Тіл саясатын ж‰зеге асы-
руда μњірдегі ±лттыќ этно-мєдени орталыќтар да зор
ењбек сіњіруде. Тіл – ќай ±лтта, ќай елде болса да ќас-
терлі, ќ±діретті. Сондыќтан, Тілдер мерекесі де б±л
барша елге ортаќ, жалпыхалыќтыќ мереке, барлыќ
±лт μкілдеріне кμрсетілген ќ±рмет. Мемлекеттік тілдіњ
мєртебесін кμтеру жєне ±лтаралыќ татулыќты ныѓай-
ту – б±л бєрімізге ортаќ міндет, – деді облыс єкімініњ
орынбасары С.Карплюк.

Б‰гінде елімізде 130-дан астам ±лттыњ μкілдері ме-
кен етіп жатыр. Олардыњ барлыѓыныњ да бір шањы-
раќтыњ астында тату-тєтті μмір с‰руі Елбасымыздыњ
кμрегенді саясатыныњ арќасы екені даусыз. Мерекелік
шарада сμз алѓан μзге ±лт μкілдерініњ  де Елбасыѓа,
елімізге деген ыстыќ ыќыласы мен с‰йіспеншілігініњ,
ќазаќ ±лтына, оныњ тіліне деген ќ±рметініњ куєсі бол-
дыќ.

– ¦лтым орыс болса да, отбасымызда бєріміз ќазаќ
тілінде  сμйлесеміз. ¤зім облыстыќ Тілдерді дамыту
басќармасыныњ жанынан ќ±рылѓан "Тілдарын" клубы-
ныњ белсенді м‰шесімін. Аталѓан клубтыњ негізгі маќ-
саты – ќоѓамдыќ ортада, ќызмет кμрсету орындарын-
да ќазаќ тілінде сμйлеуді даѓдыѓа айналдыру болып
табылады. Біздіњ клуб мемлекеттік тілді насихаттауѓа
баѓытталѓан бірќатар ж±мыстар атќарды. "Тілдарын"
клубыныњ м‰шелері ќазаќ тілінде сμйлегенде ешкім
де тањ ќалмайды. Себебі, б±л жас ќазаќстандыќ пат-
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‰шін жаѓдайлар жасау бойынша єкімдік-
тердіњ маќсатты ж±мыстары, тіл орталыќ-
тарыныњ  шыѓармашылыѓы мен бастама-
шылыѓы μз нєтижелерін беруде.  Бірне-
ше жыл ќатарынан облыс μкілдері  "ќазаќ
тілініњ ‰здік оќытушысы" республикалыќ
сайыстарында  бас ж‰лдегерлер немесе
жењімпаздар ќатарынан кμрінуде. Мєсе-
лен, 2014  жылы  Айтк‰л Доспанова (об-
лыстыќ тіл орталыѓы), 2015 жылы  Айн±р
Сармантаева (Рудный ќалалыќ орталыѓы)
"Гран-прилерге" ие болды.

Елбасы Н±рс±лтан Назарбаев аѓыл-
шын тілін  ‰йренудіњ мањыздылыѓы
жμнінде ‰немі айтып келеді. Осыѓан орай
барлыќ аудандар мен ќалаларда аѓыл-
шын тілін  ‰йренудіњ тегін курстары ашыл-
ды. Жыл сайын аѓылшын тілін ‰йренем
деушілер саны артып келеді. Биыл 1182
азамат тіл орталыќтарында оќып ж‰р.

Мемлекеттік тіл саясатын табандылыќ-
пен іске асыру т±рѓындар арасында ќол-
дау табады. Ж‰ргізіліп т±ратын  єлеуметтік
зерттеулер  ќазаќ тілін мењгергендердіњ
‰лесі  жыл сайын шамамен 2,5 пайызѓа
артып келеді. Аѓымдаѓы жылдыњ нєтиже-
леріне келсек,  ќазаќ тілін  єрт‰рлі дењгей-
де мењгергендердіњ ‰лесі 63 пайызѓа жет-
кенін кμрсетті. Айта кетін жайт, єлеуметтік
зерттеулер  тілдік ахуалѓа мониторинг
ж‰ргізу маќсатында ж‰ргізіліп т±рады.
Єрине  іс ж‰ргізуді толыќќанды мемле-

кеттік тілге кμшіру мемлекеттік ќызметші-
лердіњ ќазаќ тілін білу дењгейіне   тікелей
байланысты.

– Тілдерді дамыту басќармасымен  тіл
туралы зањнаманы  т‰сіндіру бойынша
ж‰йелі ж±мыстар ж‰ргізілуде. Біз мемле-
кеттік ќызметшілердіњ мемлекеттік орган-
дар ќызметін реттейтін  ішкі ќ±жаттардаѓы
кμрсетілген  ќ±ќыќтыќ актілердіњ талапта-
рына назарын аударамыз. Наќтыраќ айт-
саќ, б±л мемлекеттік органдардын регла-
менттеріне тиесілі. ¤йткені барлыќ мем-
лекеттік органдардыњ регламенттерінде
"Мемлекеттік органдарѓа жіберілетін шы-
ѓыс хат-хабарлар (оныњ ішінде электрон-
дыќ ќ±жат форматында) елтањбалыќ
бланкіде мемлекеттік тілде ресімделеді
(ќажет болѓан жаѓдайда орыс тіліндегі
н±сќасы  ќоса беріледі)" деген талап енгі-
зілген. Сол секілді мына мєселені де айт-
ќым келеді, "Ќазаќстан Республикасыныњ
тіл туралы зањнамасы" жеке адамдар ара-
сындаѓы ќатынастарда жєне дiни бiр-
лестiктерде тiлдердiњ ќолданылуын рет-
темейдi. Тіл туралы зањнама  мемлекеттік,
мемлекеттiк емес ±йымдар мен халыќќа
ќызмет кμрсететін ±йымдар ќызметiнде
тiлдердi ќолдануѓа байланысты туындай-
тын ќоѓамдыќ ќатынастарды реттейді, –
деді облыстыќ тілдерді дамыту басќарма-
сыныњ  жетекшісі Жанболат ‡мбетов

 Облыс кμлемінде   тіл туралы мемле-
кеттік баѓдарламаны ж‰зеге асыру, мем-
лекеттік тілдіњ аясын кењейту, мєртебесін
кμтеру маќсатында соњѓы ‰ш жыл бойы
"Тілге ќ±рмет – елге ќ±рмет" акциясы
μткізіліп келеді. Осы акция барысында
ќоѓамдыќ бірлестіктер мен мемлекеттік
±йымдардыњ μкілдері сауда, т±рѓындарѓа
ќызмет кμрсету орталыќтарында болып,
зањнамаѓа байланысты сыртќы визуалдыќ
аќпараттардыњ д±рыс жазылуын ќадаѓа-
лап,  жіберілген ќателіктерді  аныќтап оты-
рады. Жіберілген ќателіктерді т‰зету ‰шін
субъект иелеріне  ±сыныс-хаттар толты-
рылады. Аѓымдаѓы жылдыњ бірінші жар-
ты жылдыѓында  тіл зањнамасыныњ б±зыл-
ѓаны  жєне оларды  т‰зету туралы орта
жєне шаѓын кєсіпкерлік субъектілеріне 253
±сыным жасалды.

риоттыњ нормасы. Біз рухымызбен мыќтымыз, алѓа
ќойѓан маќсаттарымызѓа жете аламыз, μйткені бір
‰лкен жєне тату отбасында т±рамыз. Біз ќазаќ елін
маќтан етеміз, осы елде туѓанымыз ‰шін ќуанамыз, –
дейді ЌМПИ-ныњ 3-курс студенті Ольга Тихова.

Мерекелік шара барысында тілді дамыту саласы-
на елеулі ‰лес ќосќан бір топ оќытушылар ЌР Мєде-
ниет жєне спорт министрлігініњ Ќ±рмет грамотасымен
жєне облыс єкімініњ Алѓыс хатымен марапатталды. Ал,
жиын соњы мерекелік концерттік баѓдарламаѓа ±лас-
ты.

Г‰лназым
    САЃИТОВА

Облыстыќ тілдерді дамыту басќармасыныњ
жетекшісі Жанболат ‡мбетов  баспасμз
орталыѓында журналистермен μткен
брифингте μњірдегі  тілдерді дамыту
саласында атќарылѓан ж±мыстар туралы жан-
жаќты айтып, журналистердіњ ќойѓан
с±раќтарына жауап берді.

Осындай атаумен Е.¤мірзаќов атындаѓы облыстыќ филармонияда облыстыќ тілдерді
дамыту басќармасыныњ ±йымдастыруымен Тєуелсіздіктіњ 25 жылдыѓы, Ќостанай облы-
сыныњ 80 жылдыѓы мен Ќазаќстан халќы Тілдері к‰ніне арналѓан мерекелік шара μтті. Мем-
лекеттік тілді насихаттау, ±лтаралыќ келісімді ныѓайту, этностыќ топтардыњ тілін дамыту
жєне  саќтау,  ‰ш  тілде білім беруді ілгерілету маќсатында ±йымдастырылѓан шараѓа бас-
ќарма басшылары, мемлекеттік ќызметшілер, этно-мєдени бірлестіктер мен ‰кіметтік емес
±йымдардыњ μкілдері, жастар мен "Тілдарын" клубыныњ м‰шелері ќатысты.

Ќарлыѓаш
   ОСПАНОВА
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ХХI ѓасыр мектебі сапалы білім беруге
міндетті. Б‰гінгі ќоѓам м±ѓалімнен жоѓа-
ры мєдениеттілікті, инновациялыќ іс-єре-
кеттерге ќабілеттілікті, кєсіби бел-
сенділікті жєне ж‰йелі шыѓармашылыќты
талап етеді.

Отандыќ білімді жањѓырту жєне рефор-
малаудыњ ќазіргі жаѓдайында аймаќтыќ
педагогикалыќ институттыњ миссиясы –
республика мен облыстыњ ењбек нарыѓына
ќажетті педагог кадрларды даярлау.

Педагогикалыќ жоѓары оќу орныныњ
миссиясын ж‰зеге асыру студенттерге жо-
ѓары сапалы білім мен тєрбие беруді ќам-
тамасыз ететін ±йымдастыру-басќару ісін
дамыту арќылы орындалады.

Меніњ сайлауалды баѓдарламамныњ
±раны – "Инновация. Даму. Т±раќтылыќ".
Мемлекеттік педагогикалыќ институттыњ
Даму баѓдарламасында педагогикалыќ жо-
ѓары оќу орнын μркендетудіњ алты басым
баѓыты айќындалѓан.

1. Аймаќ мектептерініњ педагог кадр-
ларѓа заманауи талабы мен олардыњ
ќажеттілігін есепке ала отырып, м±ѓалім-
дерді даярлауды жетілдіру.

Профессор-оќытушылар ќ±рамыныњ
аѓылшын тілін мењгеру дењгейін
жетілдіріп, ‰ш тілде сабаќ бере алатын
білім алушылар тобын кењейту арќылы
кμптілді мамандар дайындауды к‰шейту;
шаѓын жинаќталѓан мектептердегі (облыс
бойынша 70%-ды ќ±райды) кадрлар тала-
бын ескере отырып, бірнеше туыстас
пєндерден сабаќ ж‰ргізе алатын арнайы пе-
дагог кадрлар дайындау.

2.  Аймаќтыќ білім беру ж‰йесінде ма-
мандарды даярлауѓа негізгі тапсырыс бе-
руші болып табылатын білім беру ±йымда-
рымен, ж±мыс берушілермен жєне єлеу-
меттік серіктестермен педагогикалыќ ин-
ституттыњ жан-жаќты кооперациясы; да-
рынды балалардыњ ѓылыми жобаларын
ќолдау арќылы пединститут пен мектеп-
тердіњ біріккен ѓылыми-зерттеу, иннова-
циялыќ-єдістемелік ж±мыстарындаѓы
μзара байланысын іске асыру; Назарбаев
Зияткерлік мектебініњ озыќ тєжірибесі  мен
инновациясын таратып-ендіру жєне білім
беру консалтингін ќ±ру.

3.  Жоѓары оќу орнында кєсіби маман
даярлау ісінде 12 жылдыќ білім берудіњ
мєселелерін шешуді ќамтамасыз ету жєне
институтта оќытудыњ мазм±нын, єдісте-
месін, технологиясын 12 жылдыќ орта бі-
лім берудегі мектеп пєндерініњ жањартыл-
ѓан мазм±нына сєйкестендіре жетілдіру.

Оќыту мен сабаќ беруде жања тєсілдерді

алдын-ала енгізу жєне баѓалау техноло-
гиялары, диалогтік оќыту жєне сыни ой-
лау, білім алушылардыњ функционалдыќ
сауаттылыѓын ќалыптастыру, аќпарат-
тыќ-компьютерлік технологияны ќолда-
ну, оќыту барысында кμшбасшылыќ
ќасиеттерді дамыту мањызды болып есеп-
теледі.

4. Педагогикалыќ жоѓары оќу орнын-
даѓы аќпараттыќ білім ортасы заманауи
аќпараттыќ-баѓдарламалыќ ќ±ралдар мен
жоѓары жылдамдыќтаѓы Интернетке ќол
жетімділік, ќашыќтыќтан оќыту теория-
сы мен технологиясы бойынша жоѓары
мектеп оќытушыларын даярлау, єлеу-

меттік-тєрбие жобаларын, робототехника
курстарын дайындау жєне енгізу арќылы
ќалыптасады.

5. Педагогикалыќ институттаѓы оќу-
тєрбие ж‰йесі Жања ќазаќстандыќ пат-
риотизмді ќалыптастыруѓа негізделген.
"Мєњгілік ел" ±лттыќ идеясын іске асы-
руѓа, инновациялыќ іс-єрекетті, белсенді,
креативті идеяларѓа бай, кєсіби ќызметін-
де жања талаптарѓа икемді, сапалы білім
беруге ќабілетті педагогті тєрбиелеуге ба-
ѓытталѓан.

6. Инновациялыќ менеджменттіњ
ќалыптасуы Болон Декларациясыныњ  та-
лаптары мен б‰кілєлемдік жаћандану
жєне єлеуметтік-экономикалыќ жаѓдай-
дыњ инновациялыќ серпінді дамуынан
туындайтын мєселелерді шешуге, профес-
сор-оќытушылар ќ±рамыныњ ресурстыќ
єлеуетініњ дамуына жєне адами ресурстар-
ды басќару стратегияларыныњ єзірленуі-
не, педагогикалыќ жоѓары оќу орны ме-
неджерініњ ќ±зыреттілігін арттыруѓа бай-
ланысты. Аталѓан баѓыт контексінде за-
манауи менеджер педагогикалыќ жоѓары
оќу орны т‰лектерініњ ењбек нарыѓында
бєсекеге ќабілеттілігі жєне с±ранысќа ие
болуы арќылы педагогикалыќ институт-
тыњ єлеуметтік-білім беру жєне ѓылыми-
зерттеу ќызметіндегі мєселелерді шеше
алады.

Бейінді заманауи жоѓары оќу орны ре-
тінде педагогикалыќ институт μњірге кез
келген ж‰йелі μзгерістер мен сыни μткел-
дерге тμтеп бере алатын, орта білімді рефор-
малау мен ќайта μзгерту жаѓдайында ал-
ѓан білімін ќолдануѓа ќабілетті, білікті,
бастамашыл, жауапты маман даярлауѓа
дайын жєне Ќазаќстан Республикасында
м±ѓалімдерді даярлаудыњ жањартылѓан
талаптарына сєйкес болуы керек.

¦сынылып отырѓан баѓдарламаныњ
тиімділігініњ критерийлері болып Баќылау
жєне Ќамќоршылар кењесініњ, ж±мыс бе-
рушілердіњ, ќоѓамныњ, мемлекеттік билік
мекемелері μкілдерініњ, ЌР БЃМ-ніњ тара-
пынан пединститутќа беретін тєуелсіз ба-
ѓасы саналады. Б±л жаѓдайда институт-
таѓы білім беру дењгейі, ѓылыми-зерттеу,
ќаржы-экономикалыќ, халыќаралыќ, ин-
фраќ±рылымдыќ, т‰лектерді ж±мысќа ор-
наластыру пайызы, профессор-оќытушы-
лыќ ќ±рамындаѓы ѓылым кандидаттары
мен докторлардыњ ‰лесі баѓаланады.

 Тілеген АХМЕТОВ,
 Ќостанай мемлекеттік педагогика-

лыќ институтыныњ проректоры, педа-
гогика ѓылымдарыныњ кандидаты,

доцент.

Педагогикалыќ институттыњ
даму баѓдарламасы
мектептермен ‰ндес

Біздіњ ќазаќ єлмисаќтан ‰лкенге ќ±рмет, кішіге ізет білдіруді ±мыт-
паѓан. ‡лкенді сыйлау – мєртебе! "Ќарты бар ‰йдіњ ќазынасы бар"
дегенді халќымыз бекерге айтпаса керек. Єрине, бар ќ±рмет-ќ±зы-
ретті жыл айналып бір рет келетін мерекеге тєуелді етіп ќоюѓа бол-
майды. Баянды болашаќ ‰шін саналы ѓ±мырын сарп етіп,  жас ±рпаќ
тєрбиелеу ісіне μлшеусіз
‰лес ќосќан ата-єжелеріміз
ќай ќ±рметке де лайыќ.

Биылѓы Ќарттар мере-
кесі  Єулиекμл ауданыныњ
88 жылдыѓымен т±спа-т±с
келді. Яѓни, биыл т±њѓыш рет
аудан єкімі Жанс±лтан Тєу-
кеновтіњ ±йѓарымымен μњір
"Аудан к‰нін" атап μтті.

Ќашаннан тμсі тμрт
т‰лікке толѓан, жайќалѓан
астыќ μсіріп, абыройын ас-
ќаќтатып отырѓан Єулиекμл
μњірініњ тарихы да бай. Б±л
елден батыр да, аќын да,
би-шешен де, небір атым-
тай жомарт азаматтар да шыќќан. Оны б‰гінде жерлестері ањыздай
етіп айтып ж‰реді. Несі бар, айтса аќиќатын айтады-даѓы. Єулиекμл-
діктер Кењес Одаѓыныњ батыры С±лтан Баймаѓамбетов есімін ерек-
ше ќастерлейді. Жалпы, б±л мањнан бес бірдей Кењестер Одаѓыныњ
батыры шыќќан. Сегіз ењбек адамы Социалистік Ењбек Ері атанды.
Солардыњ арасында ауданныњ μсіп-μркендеуіне с‰белі ‰лес ќосќан
Ќабидолла Т±рѓымбаевтыњ есімі ерекше ілтипатпен аталады.

Б‰гінде μњірде аузы дуалы, сμзі уєлі ќариялар кμп. Олар єлі к‰нге
саптан т‰скен жоќ. Шама-шарыќтарынша Єулиекμл ауданыныњ
ќарыштап дамуына μз ‰лестерін ќосып ж‰р.

Соњѓы жылдары ауданныњ экономикалыќ ћєм єлеуметтік ахуалы
айтарлыќтай μзгерді. Жергілікті атќарушы билік шаѓын жєне орта
кєсіпкерлікті дамытуды алдыњѓы орынѓа ќойып отыр. Оныњ ‰стіне,
Єулиекμлде мемлекеттік баѓдарламалардыњ шарапатын кμріп отыр-
ѓан жандар аз емес.

Ќос бірдей мерекені атап μту ‰шін аудандыќ Мєдениет ‰йіне адам
кμп жиналды. Аудан єкімініњ орынбасары Н±рлан Аманќ±лов барша
т±рѓындарды, єсіресе, ќарттарды, соѓыс жєне ењбек ардагерлерін
тμл мерекелерімен ќ±ттыќтады.

Айтпаќшы, ењбек ардагері Антонина Козлованыњ туѓан к‰ні де аудан
мерекесімен т±спа-т±с келіпті. Ќария ауданмен т‰йдей ќ±рдас, 88-ге
толып отыр. Ол небєрі алты-аќ класс бітірген. ‡йдіњ ‰лкені болѓан-
дыќтан оќуын тастап, анасына кμмектесу ‰шін ќаршадайынан ауыр
ењбекке араласуына тура келіпті. 1944 жылы медбикелік курсты аяќта-
сымен соѓысќа с±ранѓан. Алайда, жасы жетпегендіктен жас ќызды
майданѓа алмаса керек. Соѓыс жылдары єкесіне ж‰н жинауѓа кμмек-
тескен. Ал ата-анасы жауынгерлер ‰шін ќолѓап-ш±лыќ тоќып, пима
басќан.  1947 жылдан бастап ењбекке араласќан Антонина єжей 1993
жылѓа дейін ењбек етіпті. Соныњ айѓаѓындай тыл ардагерініњ кеуде-
сінде орден-медальдер жарќырайды. ‡кімет тарапынан алѓан
Алѓыс хаттарыныњ μзі бір тμбе.

– Меніњ ењбек кітапшамда бар болѓаны – ж±мысќа орналасќанды-
ѓым жєне зейнеткерлікке шыќќандыѓым туралы екі-аќ сμйлем жазыл-
ѓан. Зейнет жасына жеткеннен кейін де тоѓыз жыл с‰йікті ісімнен ќол
‰згенім жоќ, – дейді кейуана.

Мереке к‰ні Антонина Козловаѓа аудан басшылары г‰л шоѓын ±сы-
нып, Алѓыс хатпен марапаттады. М±ндай ќ±рмет Єкімбек Ќабденов-
ке, Гаућар Аязбаеваѓа, Ќайыр Ќаркеновке, Ємірбек Мейірмановќа,
Теміртек Мукуевќа, Геннадий Банчужныйѓа, Александр Бондарен-
коѓа, Леонид Гуленовке, Валентина Левченкоѓа, Зинаида Луппќа,
Степан Самолецкийге, Виктор Семибаламутќа, Николай Титаренкоѓа
да кμрсетілді.

Жалпы, аудан єкімдігі мен кєсіпкерлер тарапынан соѓыс жєне ењбек
ардагерлеріне ±дайы ќамќорлыќ жасалып келеді. Бізде бірде-бір
ардагер сырт ќалып кμрген емес. Б‰гінгі мерекеге аудан орталыѓын-
да т±ратын ќариялармен ќатар, шалѓай елді мекендердегі аќсаќал-
дарымызды да арнайы шаќырдыќ,– дейді аудан єкімініњ орынбаса-
ры Н±рлан Аманќ±лов, – Ќарттар мерекесі ќарсањында аудан бас-
шысы Жанс±лтан Ќоњыртай±лы μзі бастап бір топ соѓыс жєне ењбек
ардагерлерініњ ‰йлерін аралап, оларѓа сый-сияпат ±сынды. Жыл
озѓан сайын ќатары сиреп  бара жатќан ќарияларымызды ќалай
ќ±рметтесек те артыќ емес.

Єулиекμл ауданыныњ мерекесі мен ќарттар к‰ні жиналѓандар
аудан тарихынан сыр шерткен фильмді кμріп, аудан кμркемμнерпаз-
дарыныњ к‰шімен ќойылѓан концертті тамашалады. Соњынан арда-
герлерге арналып мерекелік дастархан жайылды.

Єулиекμл ауданы

СУРЕТТЕРДЕ: аудан єкімі Ж.Тєукенов пен аудандыќ ардагер-
лер кењесініњ тμраѓасы Є.Ќабденов ењбек ардагерлерініњ ‰йіне
барды; аудан єкімініњ орынбасары Н.Аманќ±лов ењбек ардагері
А.Козловамен бірге.

Суреттерді т‰сірген автор.

Єлібек
   ЫБЫРАЙ

АЗАМАТТЫЌ ЌОЃАМ

Ардагерлерді
ардаќтады
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Ќостанай облысыныњ прокуратурасы "Єділдікпен келісім –
Сделка с правосудием" (ќылмыстыќ процесте)жобасын дайын-
дап, кμпшілікке ±сынды. Б±л жобаныњ маќсаты – келісім жасау
арќылы ќаралатын ќылмыстыќ істердіњ санын кμбейту арќылы
ќылмыстыќ сот μндірісі ‰рдісін жењілдету.

"Єділдікпен келісім" жобасы белгілі санаттаѓы ќылмыстыќ
істерді сотта ќарау жєне тергеу ‰рдісін жењілдетуге, жеделдету-
ге баѓытталѓан ќ±ќыќтыќ-±йымдастырушылыќ жєне ќ±ќыќты ќол-
дану  сипатындаѓы  шаралар жиынтыѓы. Осы жиынтыќќа жања
баламалы жєне ыњѓайлы сот μндірісініњ тєртібі туралы ќ±ќыќтыќ
т‰сіндіру ж±мысы кіреді.

Жєбірленушініњ б±зылѓан ќ±ќыќтарын ќайта ќалыпќа келтіру –
ќылмыстыќ процестіњ ќандай сатысы болса да, ќ±ќыќ ќорѓау орга-
ны ж±мысыныњ ењ негізгі белгісі болып табылады.Кінєні мойын-
дау туралы процестік келісім – ол ќылмыс жасаѓан т±лѓамен про-
курордыњ арасындаѓы жазбаша келісім. Процестік келісім жасау
м‰мкіндігі жμнінде μз ойын жєбірленуші де білдіреді.

Процестік келісім жасалѓанда ќылмыстыќ процеске ќатысушы-
лардыњ барлыѓы ±тады. Сонымен, ќылмыстыќ ќудалау органына
дєлелдемелерді жинау маќсатында ‰лкен ж±мыс атќару ќажет
емес, себебі кінєлі т±лѓа μз кінєсін мойындайды.  Б±л тергеу
уаќытын ќысќартады. Кінєлі т±лѓа нєтижесінде ењ ‰лкен жаза-
ныњ жартысынан кμп алмайды. Жєбірленуші тарапќа ќысќа мер-
зімде келтірілген шыѓын мен залал μндірілетін болады.

 Процестік келісім жасалѓанда сот отырысына  тек прокурор,
сотталушы жєне оныњ ќорѓаушысы ќатысады. Ќажет болѓан жаѓ-
дайда жєбірленуші ќатысады. Процестік келісім институтына
жањаша ќарау жєне оны белсенді ќолдану сотќа дейінгі тергеп-
тексеру мерзімін жєне сот процесініњ уаќытын ќысќартады,
жєбірленушіге ќылмыспен келтірілген залалды μндіру процесі
жеделдетіледі жєне кінєлі т±лѓаныњ жазасы  жартылай ќысќар-
тылады. Сотќа кμптеген куєгерлер мен сарапшыларды шаќыру
керек емес, єрі ќылмыстыќ ќудалау органдары мен соттардыњ
ж‰ктемелері тμмендетіледі, процестік шыѓындар азайтылады.
Сондай-аќ, ‰рдіс жєне уаќыт шыѓындары азайтылып, м‰ліктік
залалды μндіру туралы проблемалыќ с±раќтар ќысќартылады.
Ќоѓамдаѓы ќарама-ќайшылыќ дењгейі тμмендеп, дауларды шешу
мєдениеті жоѓарылайды.

Тараптарда ќылмыстыќ іс бойынша с±раќтар туындаѓан жаѓ-
дайда, зањныњ негізгі ережелерін жєне келісімге келетін тарап-
тардыњ ќ±ќыќтарын тергеуші, прокурор т‰сіндіруге міндетті.

Ќостанай облысыныњ прокуратурасы.

"Єділдікпен келісім" –
жања жоба

Аѓымдаѓы жылдыњ μткен алѓа-
шќы 8 айында Ќостанай облысы
бойынша м±ндай 10 келісім жа-
салѓан. Єрине, б±л жалпы
бітімгершілікпен аяќталѓан
істердіњ аз ѓана бμлігі. Алайда,
жасалѓан партисипативтік рєсім
аса жоѓары кєсіби дењгейде ж‰зе-
ге асады. Тараптар м‰ддесін μз
уєждарыныњ басым жєне осал
т±старын жаќсы білетін адвокат-
тар ќорѓайды. Б±л жайт процес-
ке ќатысушылардыњ барлыѓы-
ныњ ортаќ м‰ддесі ‰шін дауласу-
ды  доѓарып,  бірлесіп шешім
іздеуге  м‰мкіндік береді.

Партисипативтік рєсім арќылы
дауды шешудіњ тиімділігініњ ай-
рыќша мысалы жеке кєсіпкерге
с‰т тапсырѓан ¦зынкμл ауданы
т±рѓындарынан келіп т‰скен 29
шаѓым бойынша азаматтыќ істіњ
аталѓан рєсіммен реттелуі бола
алады. М±нда тараптар сотта
азаматтыќ істіњ ќозѓалуына себеп
болѓан даулы мєселені партиси-
пативтік рєсім арќылы реттеп,
келісімге сай єр тарап μз
ќ±ќыќтары мен міндеттерін ќайта
ќарап аныќтады. Ќостанай облы-
сы бойынша жасалѓан он

келісімніњ ‰шеуін жасаѓан адво-
кат Б.Жанайдаровтыњ бел-
сенділігін айта кету керек.

Тараптарды бітімгершілікке
келтірудіњ басты мањызы тек
ќарыз сомасын μндіріп алу емес,
ол жер ‰лесін бμлуге байланыс-
ты дау да болуы м‰мкін. Мєсе-
лен, "Восход" μндірістік компания-
сына м‰ше ретінде ќосу, тіркеу
органдарында тіркеу жєне жер
‰лесін бμлу дауы. Сотта аталѓан
шаѓым арыз бойынша партиси-
пативтік рєсім жасалып, шартќа
сай талапкер μндірістік компа-
нияѓа ќойѓан талабынан бас тарт-
ты. Ал, жауапкер тарап 2016
жылдыњ 1 шілдесіне дейін талап-
керді компания м‰шесі ретінде
ќосуѓа жєне м‰шелер ќ±рамы-
ныњ μзгергендігі туралы тиісті
органда тіркеу жасауѓа жєне 1
тамызѓа дейін ауылдыќ округ
аумаѓындаѓы жерден 72 га кμле-
мінде талапкерге жер ‰лесін
бμліп беруге міндеттелді.

Партисипативтік рєсім арќылы
дауды реттеу бойынша келісім
жасау кезінде шаѓым арыздаѓы
мєселе тμњірегінен шыѓып, бірќа-
тар даулы т±старды шешуге бо-
лады. Сонымен ќатар, талапкер-
ге баж салыѓы ќайтарылып, ша-
ѓым ќанаѓаттандырылѓан жаѓ-
дайда жауапкердіњ тμлеу мінде-
тіне μтпейді. Зањ талаптарына
сай даулы мєселені кез-келген
сот сатысында: бірінші, апелля-
циялыќ жєне кассациялыќ саты-
да бітімкершілікке келу арќылы

тоќтатуѓа болады.
Таѓы бір мысал келтірер бол-

саќ, талапкер жауапкерден 1 859
080  тењге кμлемінде ќарыз со-
масын μндіру туралы шаѓымы-
мен сотќа ж‰гінген. Сот шешімі-
мен шаѓым ќанаѓаттандырылып,
жауапкерден талапкер пайдасы-
на 1 859 080  тењге ќарыз сома-
сы, 18 600 тењге баж салыѓы, 400
тењге банк ќызметі комиссиясы,
жалпы 1 878 080 тењге μндірілген.
Сот шешімімен келіспеген жауап-
кер апелляциялыќ шаѓыммен
облыстыќ сотќа ж‰гінді. Апелля-
циялыќ сот алќасында тараптар
дауды партисипативтік рєсім ар-
ќылы  шешу  келісіміне  келіп,
жауапкер 1 млн. тењге ќарызды
мойындап, 500 000 тењгеден екі-
ге бμліп тμлеуге міндеттелді. Сот
шыѓындарын ќайтара отырып,
ењбекаќы бойынша ќарызды
μндіру мєселесі де бітімгершілік-
пен аяќталуда.

¤зге тарапты тыњдау, т‰сіне
білу, бітімгершілікке келу – б±л
парасаттылыќ нышаны, ал б±л
тектес рєсімге адвокаттардыњ
ќатысуы процесс тараптарыныњ
зањ  т±рѓысынан  кєсіби кμмек
алуына  ыќпал  жасайды.  Ал,
туындаѓан мєселені бітімгершілік
арќылы реттеу – азаматтардыњ
уаќытын, ќаражатын ‰немдеуге,
денсаулыѓын саќтауѓа м‰мкіндік
береді.

Г‰лманат АРТЫЌБАЕВА,
Ќостанай облыстыќ

сотыныњ судьясы.

Партисипативтік рєсім
тєртібі

Т±рмыс ќалдыќтармен ауаны лас-
тау μзекті мєселе болып отыр.Облыс
аумаѓында 310 полигонда  (‰йінділер)
3466 мыњ тонна ќатты-т±рмыстыќ ќал-
дыќтары жиналѓан жєне жыл сайын
олардыњ мμлшері 450 мыњ тоннаѓа
μсуде .

Б‰лінген ќалдыќтар араласќан жаѓ-
дайда топыраќты, ауаны улы заттыњ
бμлінуімен ластайды, μњірдіњ жануар-
лар єлемі мен μсімдіктер д‰ниесіне
зиянын тигізеді, суѓа, су тоѓандарына
т‰скен т±рмыс ќалдыќтары  ерекше
ќауіп тμндіреді.Табиѓатќа келтірілген
зардаптардыњ салдарынан, адам ден-
саулыѓына да зиянды ыќпалын тигі-
зеді.

Облыстыњ коммуналдыќ кєсіп-
орындарыныњ мамандандырылѓан
техника жєне арнайы ќ±рылѓылармен
жабдыќталуы нашар, б±л жаѓдайды
ќиындата т‰суде. Ќатты-т±рмыстыќ
ќалдыќтар полигондарында, р±ќсат
берілмеген орындарда ќоќыс
‰йінділерініњ жиналуы, ќалдыќтарды
μњдеу жєне іріктеу ж‰йесініњ болмауы,
сондай-аќ халыќтыњ экологиялыќ са-
уатсыздыѓы санитарлыќ-эпидемиоло-
гиялыќ нормалардыњ ќарапайым та-
лаптарына сєйкес келмейді.

Єлемдік тєжірибені зерттеу бары-

Ќ¦ЌЫЌТЫЌ МЕКТЕП

Ќолданысќа енгеніне аса кμп уаќыт μте ќоймаѓан
азаматтыќ процестік кодексте халыќ арасындаѓы дауды
бітімгершілік жолымен шешуге баса мєн берілген, ол
адвокат кμмегімен де ж‰зеге асуы м‰мкін. Зањ тілінде
дауды б±лай реттеу – партисипативтік рєсім деп аталады.

сында, батыс елдерде єрбір т±рѓын-
ныњ  жасына  жєне  єлеуметтік жаѓ-
дайына ќарамастан, ќалдыќтарды
ќысќарту баѓдарламасына к‰н сайын
ќатысу ќажеттігі аныќталѓан. Осыѓан
байланысты, б‰гінде табиѓи ресурс-
тарѓа жауапты ќарауѓа жєне ќорша-
ѓан ортаны ластанудан μзініњ ‰лесін
азайтуѓа тырысатын жања ±рпаќты
ќалыптастыру ќажеттілігі туындады.

Осы маќсатта облыс прокуратура-
сы экологиялыќ зањнаманы саќтау
бойынша салааралыќ баѓыт бойын-
ша топтардыњ ж±мыс аясында уєкі-
летті органдармен жєне облыс
єкімдігімен ќатты-т±рмыстыќ ќалдыќ-
тарына тиімді жєне ќауіпсіз ќарауды
ќамтамасыз ету бойынша Жоба (2016-
2018ж.ж. Іс-шаралар жоспары)
єзірледі, азаматтардыњ экологиялыќ
мєдениетін ќалыптастыруѓа,  елді ме-
кендер аумаќтарын ластаушыларѓа
ќоѓамдыќ мін таѓуды ќалыптастыруѓа
назар аударылды.

Жобада халыќтыњ денсаулыѓына
жєне экологияѓа жаѓымсыз єсерін тигі-
зетін ќалдыќтарды азайтудыњ  наќты
индикаторлары кμрсетілген.

Ќостанай облысы
прокуратурасыныњ баспасμз

ќызметі.

Ќоршаѓан ортаны
ластауѓа жол бермейік

Ќазіргі тањда адамдарды ќылмысќа не
итермелейді? Айта беретін болсаќ, оныњ се-
бептері кμп. Олардыњ єрќайсысына тоќтала
беру м‰мкін емес, дегенмен негізгілерініњ бірі
μздігінен єділеттік орнату болса, ендігі бір
себеп, есірткі не болмаса алкогольді ішімдік
т±тыну салдарынан. Сонымен ќатар, біреуді
материалдыќ жаѓдайыныњ тμмендігі мен
ж±мыссыздыќ итермелесе, енді бірі тєрбие-
ніњ жетіспегендігінен барып жатады.

Барлыѓын бір ойѓа т‰йіндей келе, ќылмыс-
тыњ салдарын жойѓанша, алдын алѓан жμн
деп санаѓан μкімет т‰рлі шаралар ж‰ргізуде.
Атап айтсаќ, зањ к‰шейтілді, ќылмыс жасауѓа
себеп болѓан алкогольді ішімдіктерді сатуѓа
ішінара шектеу салынѓан, сондай-аќ, ж±мыс-
сыздыќпен к‰рес ж‰ргізілуде.

Аталѓан шаралармен ќатар,  Ќазаќстан
Республикасыныњ "Ќ±ќыќ б±зушылыќ профи-
лактикасы туралы" Зањы ќабылданды. Осы
зањныњ аясында ЌР-ныњ ќ±ќыќ ќорѓау жєне
басќа органдарымен ќылмыстыњ алдын алу
ж±мыстары кμптеп атќарылуда. Б±л істен Бас
єскери прокуратурасы да шет ќалѓан жоќ.

Ќабылданѓан зањды басшылыќќа ала оты-
рып, Бас єскери прокурордыњ шешімімен,
"Ќазаќстан Республикасы Ќарулы К‰штерін-
дегі ќ±ќыќ б±зушылыќ профилактикасы тура-
лы баѓдарламасы" бекітілді. Баѓдарлама 2010
жылдан бері іске ќосылып, єр ‰ш жыл сайын
бекітіліп отырады. Профилактикалыќ шара-

лардыњ т‰рлі єдістерін ќамтыѓан аталмыш
Баѓдарламаныњ єскери ортаѓа тигізген ыќпа-
лы зор. Аталѓан баѓдарлама енгізілгеннен
бері, Ќарулы К‰штерде бой кμтерген єскери
ќылмыс т‰рлері азая бастады.

Оѓан дєлел ретінде Ќостанай гарнизонын
алайыќ. Егер гарнизонда 2010-2014 жылда-
ры аралыѓында, жыл сайын шамамен 7-10
ќылмыс тіркелген болса, 2015 жылы 5 ќыл-
мыс тіркелді, ал ‰стіміздегі жылдыњ μткен
кезењі бойынша тек 2 ѓана іс сотта ќаралды.

Баѓдарламаныњ басты баѓыттарын іске
асыру маќсатында Ќостанай гарнизоны єске-
ри прокуратурасымен де кμптеген шаралар
μткізілуде. Атап айтсаќ, єскери ќызметкерлер-
мен кездесулер μткізіліп, т‰рлі таќырыпта
дєрістер ж‰ргізілді. Сондай-аќ, гарнизонныњ
єскери прокуратурасы, єскери соты жєне де
полиция ќызметкерлерініњ ќатысуымен жиын-
дар μткізілді. Жиынныњ басты маќсаты – Отан
ќорѓаушыларымызѓа єр ќылмыстыќ ќ±ќыќ
б±зушылыќ ‰шін зањмен ќарастырылѓан жау-
апкершіліктерді жеткізу. Сонымен ќатар, Ќос-
танай гарнизоны кμлемінде μткізілген шара-
лар єр ай сайын гарнизонныњ єскери проку-
ратурасымен сарапќа салынып, ќорытынды-
сы бойынша єскери органдарыжєне гарни-
зонныњ ќылмыстыќ ќудалау органдары бас-
шыларыныњ ќатысуымен жиналыстар
μткізіледі.

Р.Т¦ЃЫРОВ.

Салдарын жойѓанша,
алдын алѓан жμн



"Ќарттарым,

аман-сау ж‰рші"
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Сарыкμл ауданы Севастополь
ауылында μмірден алѓан тєжіри-
бесі мол, келер ±рпаќќа берері
де мол Секеш С±лтанѓазинов
деген аќсаќал т±рады. Кіндік кес-
кен жерін, аунап-ќунап μскен то-
пыраѓын ќимайды, ешќандай
жермен айырбастаѓысы да кел-
мейді. Осы ісімен-аќ кμпке ‰лгі
болып отыр.

Б‰гінде севастополдыќтарѓа
аќылын айтып, жμн сілтеп,
тєрбие мектебі болып отырѓан
ауылдыњ абыз аќсаќалы десек те
артыќ болмас. Себебі, жасы тоќ-
саннан асќан тыл ењбеккері Ка-
мал Д‰тпаевадан кейінгі жасы
‰лкені – осы аќсаќал.

Секеш Жанєбіл±лы жастайы-
нан ењбекке араласќан жан.
Жасы ±лѓайып ќалса да ‰йде ќ±р
ќарап отырмайды. Кєсіпкер ба-
ласымен бірге ењбек етіп ж‰р.
Б±рын 25 жыл саудада ж±мыс
істесе, ал ќазір кєсіпкерлікте
ж‰ргеніне 21 жыл.

– Осы ауылда тудым, оќыдым,
ж±мыс істедім жєне зейнетке
шыќтым. Єке-шешем де осы
ауылда ж±мыс істеді. Єкем
Жанєбіл соѓысќа барды, сосын
колхозда ж±мыс істеді, совхозѓа
кірді. 1999 жылы ќайтты. Анам да
осы жерде єкеммен бірге ж±мыс
істеді. 2001 жылы ќайтты. Мен де
солардыњ жолын жалѓап, осын-
да отырмын, – дейді аќсаќал.
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Руслан
       ЄЛКЕЕВ

Ж±байы Маѓрипа апамен отас-
ќандарына 56 жыл болыпты.
Ауылда сыйлы жандар. "Мерейлі
отбасы" байќауына ќатысушы.
Жастарѓа ‰немі аќылдарын ай-
тып отырады. Екеуі 4 бала, 6 не-
мере, 5 шμбере с‰йді.

Айта кеткен жμн, ењбекќор Се-
кеш Жанєбіл±лы 1961 жылы "Ты-
њайѓан жерді игергені ‰шін",  2004
жылы "Тыњѓа – 50 жыл", 2011
жылы "Тєуелсіздікке – 20 жыл"
медалдарымен, сондай-аќ
ауданныњ єлеуметтік-экономика-
лыќ саласыныњ дамуына ќосќан
кμп жылдыќ ењбегі ‰шін екі рет
аудан єкімініњ грамотасымен ма-
рапатталды. Б±л дегеніміз – оныњ
ењбегініњ еленгені, жылдар
бойѓы мањдай тердіњ μтелгені.

– Иншаллаћ, б‰гінде еліміз ты-
ныш, бейбіт μмір с‰ріп жатырмыз.
Лайым, солай болѓай! Барша за-
мандастарымды Ќарттар к‰німен
шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймын! –
деп аќжарма лебізін аќтарды
ќария.

Єрине, ќарттар к‰ні μздерініњ
жастыѓы мен жігерін біздіњ бола-
шаѓымыз ‰шін аямай, ењ ќиын
шаќта ењбек ектен Секеш аќса-
ќал секілді ењбеккерлердіњ, абыз-
дардыњ мерекесі. Олай болса,
мерекелеріњізбен ќазыналы
ќариялар!

Сарыкμл ауданы.

1-бет

"Жаќсы адам ќартайса – ќазына"
деген дана сμзді бабаларымыз айтќан.
Бабалар айтып, бізге жетсе, ол сμздіњ
асыл болѓаны.

келе Г‰лбану Исмаѓ±лова апай-
дыњ бμлмесіне єкелді. Бμлмесін
μз ‰йіндей жарќыратып ќойѓан
кейіпкеріміздіњ жасы 65-те екен.
Мењдіќара ауданы, Ќаратал
ауылыныњ тумасы соњѓы 10 жыл
бойы осында т±рып жатыр екен.

– Мен  2-топтаѓы м‰гедекпін.
Екі жамбасым шыѓып туѓандыќ-
тан, мектепте 5-сыныпќа дейін
оќи алдым. Одан кейінгі μмірім
ота жасаумен μтті. Ќараѓанды-
ныњ профессор Х.Маќажанов
атындаѓы травмотолиясында
біраз жыл емделдім. Кейін еш
нєтиже болмаѓан соњ Ќостанайѓа
келіп, есепші курстарын оќып
алдым да, балдаќпен ж‰ріп
бірнеше жерде ж±мыс істедім.
2000 жылдардыњ басында т‰рлі
жаѓдайларѓа байланысты ‰йсіз
ќалып, єкімдіктегілердіњ баспана
мєселесін шешіп беруді с±ра-
дым. Сμйтіп ж‰ріп осы интернат-
ќа келдім. ¤з денсаулыѓыммен
арпалысып, жеке μміріме кμњіл
бμлмегеніме μкінемін. Ќазір жал-
ѓызбын. Біраќ туѓан аѓа-єпкеле-
рімді кμріп т±рамын, – дейді ол.

Жетпістегі Сайлаубай Ѓалиев
аѓамыз да 30 жасында ‰йленгені-
мен баѓы ашылмаѓан жан. Сон-
дыќтан μмір бойы Єулиекμлдіњ
Дєњгірбайында мал баѓып, меха-
низатор болѓан оѓан ќарттар ‰йін
жаѓалауѓа тура келген.

– Мен м±нда т±рмысымныњ
нашарлыѓынан емес, жалѓыз
ќалѓандыќтан келдім. Жалѓыз
ќалып, μз ‰йімде жыл жарым
отырдым. Ќартайѓан адамѓа бєрі
ќиындыќ туѓызады екен. М±нда
келгеніме 5-6 жылдыњ ж‰зі бол-
ды. Кμріп отырѓандарыњдай,
барлыќ жаѓдайымыз жасаулы.
"Жастыќта  μлім  берме,  ќартай-
ѓанда бейнет берме" деген ѓой
ќазаќ. ‡кіметке ешќандай μкпеміз
жоќ. Басшыларымызѓа да риза-
мыз. Ќартайѓан шаѓыњда осыдан
артыќ не керек? Ќарттарын сый-
лауды білетін, ќадірін т‰сінетін-
дердіњ барына ш‰кір. Єйтпесе,
осылай отырар ма едік?

Бір ќараѓанда, кєдімгі ќазаќ-
тыњ аќсаќалы ‰стіне ќара шапан
киіп, басынан таќиясын таста-
майтын оныњ б±л халге т‰суіне
кім кєнєлі. Бєлкім, аќсаќалдыњ
балалары бар да шыѓар, біраќ
ол "балаларым тастап кетті!" –
дегенге аузы бармайтын секілді.
Сондыќтан, олар жайлы "лєм-
мим" деп ауыз ашпады. Ќазаќта
"ата-анањ жынды болса, байлап
баќ!", –  деген сμз бар. Ќандай
ата-ана μзініњ мєпелеп μсірген
±л-ќызынан жыраќты μмір с‰ргісі
келеді. Ќайта олармен бірге
ќуанып, ќиындыќта  демеу   бол-
ѓанѓа не жетсін?! Осыныњ бєрін
ойласањ, μзегіњ μртенері аныќ.
Дєл осы шаќта немерелерініњ μз
аузынан "кімніњ баласысыњ" де-
ген с±раќќа, маќтана айтатын
"атамныњ баласымын!" – деген
бір ауыз сμзді естуге зар болѓан
аталарымыз бен єжелерімізді еш
жамандыќќа ќимайсыњ!

Б±л ќатал μмірде т‰рлі оќи-
ѓалар мен жаѓдайлар болып жа-
тады. Біраќ, уаќытша келењсіздік-
тердіњ кесірінен ата-анасын
‰йіне сыйдырмай, ќањѓытып
жіберген адамзатты Алла да ке-
шірмейтін шыѓар. Аллаћ Таѓала
Ќ±ран Кєрімде: "Раббыњ, ¤зіне
ѓана ѓибадат етулеріњді, єке-ше-
шеге жаќсылыќ ќылуларыњды
ємір етті. Ал егер ол екеуініњ бірі
немесе екеуі де кєрілікке жетсе:
"Тућ" деме (кейіс білдірме). Сон-
дай-аќ ол екеуін зекіме де, ол
екеуіне сыпайы сμз сμйле. Ол
екеуіне кішірейіп мархамет ќ±ша-
ѓын жай да: "Раббым! Ол екеуі
мені кішкентайда тєрбиелеген-
дей сен де оларды мархеметіње
бμлей кμр!", – деп б±йырды. Ша-
риѓатта ата-анадан бас тартпаќ
т‰гілі, ќатты сμйлеген пенденіњ

жазасы ауыр. Немерелерін
алдына алып, ќазаќтыњ

ертегілерін айтып
берсем деген ар-

манмен μмір с‰ре-
тін  ќарттарымыз-

ѓа кμзі тірі кезін-
де тμрімізді

беріп, бата-
сын алуѓа

асыѓайыќ, б±л
к‰ндер ќайта орала-

рына кім кепіл!

Сонау 50-60 жылдары
‰й-к‰йі жоќ ќарттар мен

м‰гедектерді єлеуметтік
ќорѓау ‰шін салына бастаѓан ме-
кемелер – ќазіргі тањда ќуатты
±лы бар аќсаќалдыњ, дєулетті
ќызы бар кейуананыњ ќ±тты ме-
кені.

Біз Халыќаралыќ дењгейде
тойланатын Ќарттар к‰ніне орай
Рудный ќаласында орналасќан
№1 жалпы ‰лгідегі ќарттар мен
м‰гедектерге арналѓан интернат-
‰йіне барып, сол жердіњ тыныс-
тіршілігін кμзбен кμріп ќайтќан
болатынбыз. Осыдан тура 30
жыл б±рын салынѓан 5 ќабатты
ірі ѓимарат, бір ќараѓанда шипа-
жай, не демалыс ‰йі секілді. Ай-
наласы тап-таза, жып-жинаќы.
Суб±рќаќтыњ жанында жайлы
орындыќтарѓа жайѓасќан адам-
дар бір-бірімен єњгіме-д‰кен
ќ±рып отыр. Ќалѓаны μз тірлігімен
айналысып ж‰р. Кμњілсіз карти-
на, пейілі пєс, жаны ж‰деу адам-
дарды кезіктірмейсіњ. "Тілші ке-
леді"  барлыѓын алдын ала ой-
ластырып ќойѓан дерсіз? Алай-
да б±л жерге бірінші рет келіп
т±рмаѓандыќтан, облыстаѓы 11
интернаттыњ ењ ‰здігі осы
екендігін жаќсы білемін.

Мекеменіњ директоры Татьяна
Щербакова кіреберісте жылы
ќарсы алып, маѓан интернат ту-
ралы біраз маѓл±мат берді. Сμзіне
сенсек, 310 адамѓа шаќталѓан
‰йде ќазір 308 адам т±рып жатыр.
Оныњ 115-і 1-2 топтаѓы м‰гедек-
тер болса, 193-і зейнет жасынан
асќандар.

– Шыны керек, м±нда негізінен
μмірдіњ ќиыншылыѓына тап бо-
лып, барар жері, басар тауы ќал-
маѓан жандар кμп келеді. Біраќ
біз ќолданыстаѓы Зањѓа с‰йене
отырып, єкімдіктіњ р±ќсат ќаѓазы-
мен ѓана ќабылдаймыз. Интер-
натта м‰гедектер мен ќарттар-
дыњ жайлы μмірі ‰шін барлыќ
жаѓдай жасалѓан. Бес мезгіл та-
маѓы бар. 200-ге жуыќ ќызметкер
оларѓа єлеуметтік-т±рмыстыќ,
медициналыќ, психологиялыќ,
ќ±ќыќтыќ, экономикалыќ жєне
басќа да ќызметтерді кμрсетіп
зыр ж‰гіріп ж‰р, – дейді директор.

Ќарттар ‰йін аралап ж‰ріп
кітапхана, дене шыныќтыру, ќол-
μнер шеберханасы, психология-
лыќ жењілдену кабинеттеріндегі
заманауи жабдыќтарѓа кμзім
т‰сті. Тіпті киіз ‰йдіњ ішінде отыр-
ѓандай єсер сыйлайтын ќазаќи
‰лгідегі бμлме де бар екен. Б±л
жерде Наурыз, Ораза, Ќ±рбан айт
секілді ±лттыќ жєне діни мереке-
лер тойланатын кμрінеді. ¤нер-
ге жаќын жандарды єн мен биге
Мадия Рыспаева, Сенбай Н±рѓа-
лиев сынды μз ісініњ білікті маман-
дары ‰йретіп ж‰р. Яѓни жаныњ
ќалаѓан ж±мыспен айналысып,
уаќытты тиімді μткізуге барлыќ
жаѓдай ќарастырылѓан.

Ќазаќ деп келген соњ, дирек-
тордыњ орынбасары Айѓанша
Сапабекќызынан м±нда ќанша
ќаракμзіміз бар екендігін с±ра-
дым. Ол  м‰дірместен  47  деп
жауап берді.

– Барлыѓы да – жалѓызбасты,
балалары жоќ, к‰тімді ќажет ете-
тін м‰гедектер мен ќарттар, – дей

Облыс орталыѓында 1 ќазан к‰ні Ќарттар к‰ніне орай
бірќатар  іс-шаралар μтеді. ЌР Тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓына
жєне Ќостанай облысыныњ ќ±рылѓанына 80 жыл толуына
арналѓан кμрме, концерттік баѓдарлама ќалалыќ балалар
шыѓармашылыѓы мектебінде саѓат 10.00-де болады.  Ауыл
шаруашылыѓы жєрмењкесі сити-орталыќта, 8,9 шаѓын
аудандар аралыѓында Арыстанбеков кμшесініњ бойында жєне
КСК ауданы Герцен-Текстильщиктер кμшелері ќиылысында
("Жастар" бульварыныњ кіре берісінде) саѓат  9.00-де
басталады.  Моншалар, шашатараздар жєне с±лулыќ
салондары ќарттарѓа жењілдікпен ќызмет кμрсетеді. Ќалалыќ
ќоѓамдыќ кμлікте мереке иелері тегін ж‰реді. Ќала
емханаларында  Ашыќ есік к‰ні μтеді.

‡лкенге – ќ±рмет
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Ќазаќстан Тєуелсіздік алѓалы ерекше
25 жыл ішінде елімізде білімніњ дамуына
ерекше назар аударылуда, аталѓан сала-
даѓы зањ жетілдірілуде, м±ѓалімніњ єлеу-
меттік жєне ќоѓамдаѓы мєртебесін артты-
ру ж±мысы ж‰ргізілуде.

Ќазаќстан Республикасыныњ Прези-
денті Н.Є. Назарбаевтыњ "Халыќ μмірі
оныњ келесі ±рпаѓымен жалѓасып оты-
рады. Сондыќтан Халыќтыњ Мєњгілігі
туралы арманнан асќаќ арман жоќ.
Мєњгілік Ел – б±л ертењгі к‰нге есік аша-
тын, болашаќќа сенімді арттыратын
идея, б±л – кері ќайтпайтын жєне берік
т±раќтылыќтыњ символы..." – деген
сμздері білімніњ мањыздылыѓын білдіреді
жєне м±ѓалімніњ ќоѓам мен мемлекет ал-
дындаѓы елдіњ экономикалыќ ќуаттылы-
ѓын ќамтамасыз етуге тиіс адами ресурс-
тыњ сапасы ‰шін жауапкершілік дењгейін
кμрсетеді.

"¦стаздар к‰ні" мерекесініњ м±ѓалім-
дердіњ жасампаз єрі жанќиярлыќ ењбегін
шексіз ќ±рметтеу белгісі ретінде атап
μтілетіні кездейсоќ емес.

Облысымыз ‰шін б±л мерекеніњ мањы-
зы зор. Биыл біз педагогикалыќ майданда
халыќќа адал ќызмет ету мен таќуалыќ
‰лгісі болып табылатын, ќазаќ халќыныњ
±лы ±стазы єрі жерлесіміз – Ыбырай Ал-

тынсаринніњ туѓанына 175 жыл толуын
атап μтеміз.

Ќазіргі тањда Ќостанай облысыныњ
білім беру ж‰йесінде Ы. Алтынсаринніњ
дєст‰рін  табысты жалѓастырып келе жат-
ќан 23 мыњнан астам м±ѓалім, тєрбиелеу-
ші, μндірістік оќу шеберлері, ќосымша
білім беру педагогтары ќызмет етуде.
Олар заманауи технологияларды бел-
сенді мењгеріп, оларды тєжірибеге енгізу-
де, дєл осылай μзініњ жоѓары кєсібилігін
дєлелдеп, шеберліктерін ‰немі жетілдіру-
де. Тек μткен оќу жылы облыстыќ сарап-
тамалыќ кењес м±ѓалімдердіњ 163 инно-
вациялыќ жобасын маќ±лдады (2013-
2014 оќу жылы - 96, 2014-2015 оќу жылы -
118).

¦стаздарымыз жыл сайын "Ењ ‰здік
м±ѓалім" республикалыќ сайысына ќаты-
сып, ж‰лделі орындарѓа ие болуда. Міне,
б‰гінде кєсіби мереке ќарсањында респуб-
ликаныњ мектепке дейінгі жєне орта білім
беру ж‰йесінде Ќостанай ќ. №3 мектеп-
гимназиясыныњ физика м±ѓалімі Єміржан
Закария±лы Ж±мабеков жєне Рудный ќ.
№ 15 орта мектебініњ биология м±ѓалімі
Сайран Еспайќызы ¤міржанова еліміз
бойынша ењ ‰здік м±ѓалімдер атануда.
Айта кетерлік, б±л атаќты таѓайындау жыл-
дары ішінде алѓаш рет бірден екі ±стазы-

мыз республика бойынша ‰здік болып
атанды.

Лисаков политехникалыќ колледжі ди-
ректорыныњ оќу ісі жμніндегі орынбаса-
ры Утегенова Г‰лнара Маратќызы Ќазаќ-
стан Республикасыныњ техникалыќ єрі
кєсіби білім беру ж‰йесінде ењ ‰здік бо-
лып атанды.

Педагогикалыќ шеберлік пен μз ісіне
жауапты болудыњ жарќын ‰лгісі ретінде
оќушыларымыздыњ ¦лттыќ бірыњѓай тес-
тілеудегі, μњірлік, республикалыќ жєне
халыќаралыќ конкурстар мен олимпиада-
лардаѓы табыстарын келтіруге болады.

Сондай-аќ облыс колледждерініњ
ж±мыс нєтижесініњ бірі деп екі білім алу-
шымыздыњ аѓымдаѓы жылдыњ ќырк‰йек

айында Астана ќаласында μткен
WorldSkills атты республикалыќ чемпио-
натындаѓы жењісін атауѓа болады (15 но-
минация бойынша Ќазаќстанныњ барлыќ
μњірлерінен келген 140 білім алушы
ќатысты).

Ќостанай политехникалыќ колледжініњ
студенті Александр Давыдов "Веб-єзірлеу"
номинациясында жењімпаз атанды, ал
Ќостанай автомобиль кμлігі колледжініњ
т‰легі Артем Лапытько "ІТ-желілерін
ж‰йелі єкімшілендіру" номинациясында
ж‰лделі екінші орынѓа ие болды. Енді
Александр Давыдов ‰стіміздегі жылдыњ
ќазан айында Швецияда μтетін халыќа-
ралыќ чемпионатта ел намысын ќорѓай-
тын болады.

Єрине, оќушылардыњ барлыќ жењісі
мен жетістіктері – ењ ‰здік ±стаздардыњ
ењбегі. Жєне біз инновациялар μњірі
секілді облыстыњ беделін т‰сірмей, білімді
басќаруѓа белсенді ќатысуымыз керек.

Ќостанай облысыныњ ±стаздары μз
ењбегінде Ыбырай Алтынсаринніњ білімге
ќатысты ‰ндеулерін басшылыќќа алып,
Шоќан Уєлиханов, Ахмет Байт±рсын±лы
секілді ±лы жерлестер мен аѓартушылар-
дыњ дєст‰рлерін саќтап, молайтатынды-
ѓына сенімдімін.

Балаларѓа деген дєл осындай кμзќа-
рас, сондай-аќ заманауи технологиялыќ
жетістіктер мен новаторлыќ єдістемелерді
пайдалану єрбір балаѓа μз елініњ лайыќ-
ты азаматы болуѓа м‰мкіндік табыстайтын
жања мазм±ндаѓы сапалы білім бере ала-
ды.

Ќ±рметті ±стаздар!  Осындай керемет
мейрам к‰ні ењбектеріњіз ‰шін шын ж‰рек-
тен алѓыс білдіреміз. ¤з μмірініњ ±заќ жыл-
дарын білім беруге арнаѓан жєне ќазіргі
кезде ќ±рметті демалысќа шыќќан м±ѓа-
лімдердіњ алдында бас иеміз.

Єрќашан шыѓармашылыќ идеялары-
њыз кμп болсын, балаларѓа деген махаб-
бат жєне оќу, оќыту ниеттеріњіз бен кєсіби
шеберліктіњ жања шыњдарын баѓындыру
±мтылыстарыњыз ешќашан бітпесін!
Сіздерге жєне жаќындарыњызѓа бар жаќ-
сылыќты тілеймін!

Бєтима ДАУМОВА,
Ќостанай облысы єкімдігі білім басќармасыныњ басшысы

Еліміздіњ єр μњіріндегі
мектептерімізде жас ±рпаќ-
ты білім нєрімен сусында-
туда, тєрбие беруде μз ењ-
бегі мен ќажыр-ќайратын,
тєжірибесін аямастан ж±м-
сап ж‰рген жандар кμп.
Осындай білікті ±стаздар-
дыњ бірі – Зєуреш Єлмаѓам-
бетова. Ол 1981 жылы Ар-
ќалыќ пединститутыныњ
математика факультетін
тємамдап, Б‰йректал орта
мектебінен ењбек жолын
бастап б‰гінгі к‰нге дейін
ењбек етіп келеді. Єріптес-
тері ол кісіден ‰лгі-μнеге ал-
ѓандарын маќтан т±тады.
Жинаќтаѓан мол тєжірибесі

Ізгі жан
Еліміз тєуелсіздік алѓан 25 жылда мем-

лекеттік басќарудыњ єр саласында, эко-
номика, саясат, білім мен ѓылым, μнер,
т‰рлі  μзгерістер мен маќсатты баѓыттал-
ѓан, ныќ жоспарланѓан реформалар ж‰зе-
ге асты. М±ныњ барлыѓы біздіњ, біздіњ ба-
лаларымыздыњ болашаѓы ‰шін жасалып
жатќан ќ±нды μзгерістер. Ел ертењі бола-
шаќ ±рпаќтыњ ќолында. ¦л-ќызымыздыњ
келешегініњ кемелді болуы баршамыздыњ
басты арманымыз екені сμзсіз. Бала жєне
оныњ тєрбиесі де ќоѓам μмірініњ ажыра-
мас бμлігі. Осы жолда аянбай ењбек
ететін ±стаздар ќауымыныњ орны бμлек.
¤зініњ єрбір сμзінде Елбасымыз белсенді,
білімді, дені сау ±рпаќты ќалыптастыру
ќажет екенін айтады. Себебі б±л даму
серпінін жетілдіретін басты баспалдаќ
болып табылады. Б±л  сμздердіњ аясын-
да алѓа ќойылѓан басты маќсаттардыњ
бірі – 2020 жылѓы ќазаќстандыќ жастар-
ды патриот, ќазаќ, орыс жєне аѓылшын
тілдерін жетік мењгерген, инновациялыќ
экономика жаѓдайында табысты ж±мыс
жасайтын, ќазаќ халќыныњ ќ±ндылыќта-
ры мен мєдениетін μн бойына сіњірген,
толерантты, єлемге танымал, сыйлы,
ќ±рметті т±лѓа ретінде кμру. Ќарап отыр-
саќ, осы сμздердіњ мєні терењде. Ата-ба-
бамыз ањсап, ерлікпен ќол жеткізген тєу-
елсіз елдіњ баласыныњ асќаќ арманы! Бо-
лашаќќа деген баѓыт-баѓдары. Біздіњ
мемлекетімізде ќашаннан бала ќ±ќыќта-
ры  мен зањды м‰дделерін ќорѓау – ±лттыќ
саясаттыњ негізгі жєне маќсатты баѓыттыњ
бірі.¤мірге келген єрбір бала білім алуѓа,
μз бойындаѓы ерекше дара ќасиеттерді
дамытуѓа ќ±ќылы.

Ќостанай ќаласыныњ тμрінде орнала-
сќан Ы.Алтынсарин атындаѓы дарынды
балаларѓа арналѓан мектеп-иентернат
б‰гінгі к‰ні дарынды балаларды оќыта-
тын кμненіњ кμзіндей болѓан ќара шањы-
раќ. Мектеп балалар интернаты болѓан-

¦рпаќ тєрбиесі – ±лы іс
дыќтан, олардыњ бос уаќытыныњ д±рыс
±йымдастырылуы басты міндет. Осыѓан
орай, мектебімізде оќушылардыњ шыѓар-
машылыќ ќасиеттерін дамытатын μнер
‰йірмелері ж±мыс істейді. Оќушылар ол
‰йірмелерге аса ќызыѓушылыќпен, ынта-
мен ±мтылады. Осындай ќосымша ‰йір-
мелердіњ оќушыѓа берер бірден-бір пай-
дасы олардыњ шыѓармашылыќ ќасиетін
дамытып ќана ќоймай, оныњ μмірге икем-
ді, μз орнын таба алатын т±лѓа болып ер
жетуіне септігін тигізеді. Ал тєрбиеші ‰шін
μз тєрбиеленушісініњ бойынан осындай
ќасиеттерді кμру – ‰лкен баќыт. Оќушы-
лардыњ к‰нделікті іс-єрекетінен олардыњ
жаќсы  даѓдыларды  иеленгенін кμру –
толѓаныс сезімін тудыратыны рас.

Ел ертењі білімді де, тєрбиелі жастар.
"Тєрбиесіз берілген білім – адамзаттыњ
ќас жауы" деген педагогиканыњ алтын
ережесі єр ±стаздыњ жадында мєњгі т±ра-
ды. 2014 жылдыњ 17 ќањтарында Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Президенті
Н±рс±лтан Єбіш±лы Назарбаевтыњ кезекті
халыќќа жолдауын: "Бір жыл б±рын мен
еліміздіњ 2050 жылѓа дейінгі дамуыныњ
жања саяси баѓдарын жария еттім. Басты
маќсат – Ќазаќстанныњ ењ дамыѓан 30
мемлекеттіњ ќатарына ќосылуы. Ол –
"Мєњгілік  Ќазаќстан" жобасы, ел тарихын-
даѓы біз аяќ басатын жања дєуірдіњ ке-
мел келбеті", – деп бастаѓан болатын.
Елбасымыз армандап, айтып ж‰рген
"Мєњгілік елдіњ" ќабырѓасын ныќ ±стау
болашаќтыњ ісі. Осы жолда ±рпаќ тєр-
биесі ±лаѓатты ±стаздар мен тєрбиеші-
лердіњ ќолында. ¦стаздыњ ісіне ќолдау
мен кμмек кμрсететін ќоѓам болса, бірігіп
еткен єрбір іс ізгілікке толы болады.

Жємилє М¦ЌАШОВА,
Ы. Алтынсарин атындаѓы дарын-

ды балаларѓа арналѓан мектеп-
интернатыныњ тєрбиешісі.

Ќостанай ќаласы.

¦стаздыќ ењбек жолымды Кμктал орта
мектебінен бастадым. Физика пєнінен
сабаќ беремін. Мектепке ауылдыќ баѓдар-
ламамен келдім. Мектеп ±жымында  білікті
мамандар кμп. Мектеп басшысы К‰лмай
Ахметќызы ±жыммен таныстырып, 5-сы-
ныпќа жетекшілікке таѓайындады. Ал ±ла-
ѓатты ±стаздардыњ ішінен Жанна Серікбай-
ќызы маѓан жетекші болды. Жанна Серік-
байќызы осы мектепте жиырма ‰ш жыл
бойы математика пєнінен сабаќ береді.
Оныњ ізбасарлары аталѓан пєн бойынша
басќа мектептерде ±стаздыќ ќызметін ат-
ќарып ж‰р. К‰нделікті ж±мыс барысында
ќиыншылыќ кездескен жаѓдайда ‰немі
μзініњ тарапынан кμмек кμрсетіп, баѓыт-
баѓдар береді. Аталѓан сыныппен оќу
жылында мектепте μткізілетін дєст‰рлі ме-
рекелерде "Алтын к‰з", "Ќариялар к‰ні",
"Тєуелсіз Ќазаќстан" таѓы басќа іс-шара-
ларѓа ќатысып, ж‰лделі орындарды

Тєлімгер

мен біліктілігініњ  арќасын-
да ±стаздыќ ж±мысты ше-
бер ±йымдастыра білетін
Зєуреш апай μз жаќында-
рына да, μзгеге де сыйлы.
"¦стаздыќ – μзіњніњ уаќы-
тыњды аямау, μзгеніњ баќы-
тын аялау" – дегендей Зєу-
реш Социалќызы мектеп-
тегі оќу-тєрбие істерініњ
±йтќысы. Ќашан кμрсењ де
оќушылардыњ ортасында
ж‰ргені. Шєкірттердіњ  ±лт-
тыќ сипаттаѓы μзіндік  ойы,
баѓыт-баѓдары бар жігерлі
азамат болып тєрбиеленуі-
не жол ашып отырѓан жан.
Т‰рлі аудандыќ іс-шара-
ларда, пєн олимпиадала-

иелендік. Бірінші рет 9-сыныпќа "Элект-
ромагниттік толќындар" таќырыбында
ашыќ сынаќ сабаќ μткіздім. Жетекшім
Жанна Серікбайќызы ќолдау кμрсетіп,
жігерлендіріп отырды. Кμмек берді. Саба-
ѓымда т‰рлі білім беру стратегиялары мен
сыни т±рѓыдан ойлау єдістемесін ќолдан-
дым. Таќырыпќа сай бейнероликтер мен
демонстрациялыќ ж±мыстар ж‰ргізу бары-
сында оќушылардыњ белсенділігі, пєнге
деген ќызыѓушылыѓы арта т‰сті. Сабаќтыњ
нєтижесінде мектеп єкімшілігі тарапынан
μте жаќсы деген пікір айтылды. Болашаќ-
та осы ±лаѓатты ±стаздардыњ ‰міттерін
аќтап, шєкірттеріме лайыќты білім, тєрбие
беремін деп ойлаймын.

Г‰лмира ПАРАМОНОВА,
Кμктал орта мектебініњ физика

пєнініњ  м±ѓалімі.
Єулиекμл ауданы.

рында оќушылары ж‰л-
делі орындарды иеленуде.
Осындай ерен ењбегі ‰шін
облыстыќ, аудандыќ мара-
паттаулардыњ иегері. Зєу-
реш Социалќызы – отба-
сыныњ ±йтќысы, с‰йікті ана,
инабатты келін, аяулы жар.
Ауылдастары, єріптестері
Зєуреш апайдыњ биязы
мінезін, инабаттылыѓын,
сыпайы т±лѓасын ‰лгі т±та-
ды, ерекше сыйлайды.

А.БАЙЃОНЫСОВА,
Аќсай ауылдыќ
кітапханашысы.

Аманкелді ауданы
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Қазыбек биге бір адам «кім жақын, не қымбат, не 
қиын?» деген үш сұраққа жауап беріңізші» деп қиылып 
отырып алыпты. Сонда Қазыбек былай деп жауап қай-
тарған екен:

Тату болса, ағайын жақын,
Ақылшы болса, ағайың жақын,
Инабатты болса, келінің жақын.
Алдына тартқан адал асын,
Қимас жақын – қарындасың.
Сыбайлас болса, нағашың жақын.
Адал болса, досың жақын.
Еркелейтін немерең жақын.
Өз ұрпағың – шөберең жақын.
Жан серігің жас кезіңнен
Бəрінен де əйелің жақын.

Алтын ұяң – Отан қымбат,
Құт берекең – атаң қымбат.
Аймалайтын анаң қымбат,
Мейірімді апаң қымбат,
Асқар тауың – əкең қымбат.
Туып-өскен елің қымбат.
Кіндік кескен жерің қымбат,
Ұят пен ар қымбат.
Өзің сүйген жар қымбат.

Арадан шыққан жау қиын,
Таусылмайтын дау қиын,
Шанышқылаған сөз қиын,
Дəл осындай жағдайда,
Пана болмас өз үйің.
Жазылмаса дерт қиын,
Іске аспаған серт қиын,
Ақылыңнан адасып,
Өзің түскен өрт қиын.
Тентек болса ұл қиын,
Не істеріңді біле алмай,
Ашиды сонда бас, миың.

3h d3hd 3h

Жер дауымен байланысты Орта жүзде Ормамбет биге 
айтқан бір сөзінде Əйтеке: «Бай болсаң, халқыңа пайдаң 
тисін, батыр болсаң, жауға найзаң тисін, бай болып, елге 
пайдаң тимесе, батыр болып, жауға найзаң тимесе, елден 
бөтен үйің күйсін» деген. 

Суалмайтын суат жоқ,
Тартылмайтын бұлақ жоқ,
Құйрығы суда тұрса да,
Уақтысы жеткенде,
Қурамайтын құрақ жоқ.
Дүние деген фəни бұл,
Баласы жоқта мият жоқ,
Бəрінен қиын сол екен,
Артыңда жанған шырақ жоқ...»  –

деп, Əйтеке атынан айтылатын нақыл сөз де оның ойы 
терең, өмірден білген-түйгені мол, өз заманының ақыл-
гөйі екенін аңғартады. 

Тағы 
жетті 
қоңыр күз

Өкпелетіп алған жандай орынсыз,
Дала күрең сезіледі көңілсіз.

Сағыныштың салқын сызын ұқтырған,
Тағы жетті мезгіл өтіп қоңыр күз.

Кешір мені өкпелетем демедім,
Ұмыт еттім көріп көктем бедерін.

Елтіп кеттім сезіп тұрмын кінəмді,
Арта көрме, өкпе, білмей себебін?!

Бəлкім, мұным есер-соқтық өтпелі,
Онда артудың жоқ қажеті өкпені.

Самал жерден жіберейін хатымды,
Жырақ кеткен кептеріме шеттегі.

Сөйтіп қуып бұлдыраған сағымды,
Жұбатайын жылап жатқан жанымды.
Қабат мұңдай қытысы мың қара жер,

Сағынышты сары желек тағынды.

Сан ғасырдың сыры сендік бекулі,
Бұл бəйтерек куə күнге не түрлі.

Сабағынан үзік түскен тамшылар,
Сорғалаған менің жасым секілді.

Селдеткенде тағдыр селі түршігіп,
Сондық пенде сүрер өмір құлшынып.

Барлық өлке күңіреніп мендейін,
Тұрғандайын көрінеді күрсініп.

Көл жағалай отырған малды ауылда,
Көгал жерде отырмын шеттеп шығып.
Іннен шыққан зорманды қалт жібермей,
Ауыл иті аңдиды ептеп бұғып.
Көлбей ұшқан көк түтін, жерошақтан
Бірте-бірте барады көкке сіңіп
Ортасында айдынның аққу-қаздар,
Сыланады сұлудай сырғи жүзіп.
Жар жағалай жүгірген лақ, қозы,
Тіршілігі болсайшы ылғи қызық.

Балалары ауылдың ырду-дырду,
Көл шетінде таяздан шабақ сүзіп.
Аспанда ақша бұлттар,сирек мақта,
Қалқиды жайыменен үзік-үзік.
Мама бие жанында ерсіл-қарсыл,
Құлдырайды ойнақтап құлын бұзық.
Қалбаңдаған көбелек бұлтақ-бұлтақ,
Бүлдіршін қыз қуады мәз боп күліп.
Жан досым қалай екен ойлап көрші,
Жазды елестеп көзіңе жанмен ұғып.

Ел  суреттері

Êөê æèåêòåí áұëò êåëåäі қàáàқ òүéіï,
Øûғàðìàñà æàðàð åä òàғû áүëіê.
Øåò æàғûíäà àóûëäûң ñûқûð-ñûқûð,
Áåéñàóûò êåëå ìå åêåí áіðåó æүðіï?
Æåë ñîқñà æåð áåòіíåí қàð ñóûðûï,
Êөç êөðіíáåé êåòåäі қûì äà êóûò.
Ûøқûíûï   áîðàí ñîқñà àëàé-òүëåé,
Òîңғàí ìàëûң êåòïåé ìå ûқòû қóûï.
Àñïàí ìåí æåð àñòàñûï êåòêåíäåé-àқ
Әëãі әçіðäå áîëûï òұðғàí êåï-êåңäåé-àқ.
Àÿқ àñòû àëàñàïûðàí çàìàí áîëàð,
Äүíèåãå àқûðçàìàí æåòêåíäåé-àқ.
Æåëìåí áіðãå ұëèäû àø áөðëåð.
Àëûñқàíäàé æåðãå òүñіï êөêòåãіëåð,
Àðàñûíàí àқ òүòåê  қàðàңäàéäû,
Қîðûққàííûң êөçіíå қîñ êөðіíåð.

Болат ТҮСІПОВ.

Қîñòàíàé.

3 Бұрынғының әңгімесі h

Ұят пен ар қымбат

Бай болсаң халқыңа 
пайдаң тисiн

Қыс

Сары   
   дала

Сары дала сарнап жатыр күлімдей,
Қарапайым менің нұрлы түрімдей.
Тарихымды жыр еткім-ақ келеді,
Шығысымның шыңы 
     «Мың бір түніндей».

Шертер күйін кемел дана, абыз бар,
Айтатұғын әлі талай аңыздар.
Қабырғасы қайыспаған зіл мұңнан,
Соның бәрі  қара жерге қарыздар.

Тылсымы мол  шертетіндей көкке сыр,
Кейіпіне еніп жанның өкпешіл.
Барды әсте жоқ қып тынған ғайыптық,
Шырыш қабық екен ғой бұл тек кесір.

Ай айыптар түйіп алған қабағын,
Жосып өткен шөңгесіне табанын.
Арудайын сыңғыр қаққан шолпысы,
Жалт етеді шоқ жұлдызым жанарың.

Тумысынан жаратқандай биік қып,
Асқар тауға берген екен иықтық.
Телдесетін жоталарда жосылған,
Үндесетін арманым көп киіктік.

Ұлиды жел көк бөріше тым ұтқыр,
Әлсін желпіп алмас сынды тынып бір,
Алты қарыс азуындай адымы,
Обыр өңеш бола алмас тығын бұл.

Шөл де, көл де, орман,  емен-терек те,
Бәрі архив, тынып тұрған дерекке.
Ұғынатын ақ қаралы қос құлын,
Өмір өзі құрылған соң себепке.

Ерхан БОЛАТҰЛЫ.
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,Қайрат үш жылдық əскер міндетін 

бітіріп келіп, өзінің əскерге дей-
інгі қыз метін жалғастырып  жатқанына 
жылдан асты. Жақында жұмыс бабында 
аудан  орталығына барып келгенен бері 
көңіл-қошы болмай, көпшілік ортадан 
оқшауланып, өзімен-өзі көңілсіз күйде 
жүр.

Оңашада, өзімен-өзі іштей сөйлесіп, 
бұл қалай болғаны, Тотының маған де-
ген көңілі таза, ақ еді  ғой, ата-анасы айт-
ты екен деп, арамыздағы қаншама жыл-
дарғы достығымызды қиып жібергені 
қалай, əлде мені сүйдім дегені жалған 
болғаны ма деп ойлады.

Бірде Тотының ата-анасы, бой жеттің, 
оқыдың, қызметің бар, қыз бала уақы-
тымен тұрмыс құруы керек деген əңгіме 
қозғапты. Тоты бірден не дерін білмей, 
сасып қалып үндемеген.  Анасы: «Неге 
үндемейсің, көздеп жүргенің бар ма?  
Шыныңды айт», – деп қыспаққа алады. 
Бұрын-соңды ата-анасына өтірік айтып 
көрмеген Тоты, бар шындығымен қоса 
Қайраттың  атын атаған, уəдеміз бар еді 
депті.  Анасы жігіттің атын естіген бойда, 
қызына  қатты ұрысыпты. «Одан басқа 
жігіт табылмады ма?  Ондай жетімекке 
беретін қызым жоқ, ол сенің теңің, емес 
атымызға ұят. Жақында аудандағы бе-
делді бір бай кісі сенің сыртыңнан құда 
түсіп кетті, соның баласына барасың, сөз 
осымен бітті» – деп бір-ақ кескен.

Кеш мезгілі. Аудан саябағы іші 
көңілді серуендеген жастарға толы, бір 
жерде əн айтылып жатса, бір тобы шең-
бер жасап билеп жатыр. Енді біреу лері 
пар-пар болып сырласып жүр. Осы  топ-
тан бөлек саябақтын оңашалау тұсын-
да өзгелерден оқшау Қайрат  пен Тоты 
отыр, жүздері сынық, мұңлы. Ол екі 
жас тың махаббат мұңы еді...

– Тотым, мен десең көз көрмейтін, 
құлақ естімейтін елге қашып кетейікші, 
кейінірек елге оралармыз, – дейді, жігіт 
жалынып.

– Қайрошым, мəңгі сендікпін, бірақ 
мен олай істей алмаймын, мен əке-ше-
шемнің жалғызымын, оларды жерге қа-
ратып кете алмаймын, олардың ақ бата-
сын алмай, теріс батасын алсам екеуміз 
де бақытты бола алмайыз, түсінші мені, 
менің тағдырыма жазғаны осы болса, 
қайда қашып құтыламын, мен бір бағы 
ашылмаған бейбақпын, өмірі өксікпен 
өтетін мұңлықпын, жүрегіңді жазықсыз 
жараладым, адал сезіміңді аяқ асты еттім, 
мені енді ұмыт, мені бұл өмірде жоқ деп 
сана, кешіре алсаң, кешір мені...

Бұл екі ғашықтың соңғы кездесуі бо-
латын. 

Аудан орталығындағы ең үлкен  əсем 
«Аққу» кафесінде той  болып жатыр. Бұл 
той Тоты  мен бай жігітің үйлену тойы... 
Үзіліске шыққан жұрттың арасымен 
əбден мас Қайрат  Тотыны  зорлықпен 
сүйрегендей билеп, жүрген екеуіне енте-
лей жетіп барып: «Тоты, сен мені сатып 
кеттің, кешірмеймін, хош бол, ал жігітім 
мынау Тоты үшін сенің жазаң», – деп 
қолындағы жүзі ашулы бəкісімен пы-
шақтап, тез сырт айналып у-шу болған 
топтан сытылып, сыртқа шыққан бетте 
аудандық милицияға келді...

Содан Қайрат сотталып, екі жылын 
абақтыда өтеп, босап шықты. Алғашқы 
махаббаты  Тотының көз алдында   күйік 
болмайын деп елге бармады. Қайрат өт-
кен шақты ұмытып жаңа өмірді, жаңа 
жерден бастағанды жөн көрді. Қайта 
оқып мамандығын өзгертіп, ат басын 
қазақтың атақты ақыны, батыры Мəди 
Бапиұлының елі Қарқаралыға бұрды. 

...Қайрат бүгінде əдеттегідей əдебиет 
кабинетінде ұзақ отырып, өткен өмірін 
ой елегінен өткізіп,ақырын  күрсінді.  
 Есінен шығара алар ма екен бұл  Тотыны? 

Беу, махаббат қандай ауыр едің. Ауыр 
болсаң да армандайсың... Енді Тотыдай 
ешкімді кездестірмейтін шығармын, 
Тоты десе Тоты еді ғой деп ойын аяқта-
май мектептен сыртқа шықты. Сыртта, 
таза ауада кеудесін кере дем алып, сəл 
кідіріп, үйіне беттеді.  Ол жаңа жер-
ге толық үйренісе алмай жүр. Былай 
шыға манағы кабинеттегі ой еріксіз ой-
ына оралып, соған беріліп келе жатып 
көше қиылысында кездейсоқ бір қызбен 
соқтығысып қалды. Өзі де байқамай шо-
шып кетіп қарсы алдында тұрған сұлу 
қызды көргенде тілі байланғандай  не ай-

тарын білмей, қатты састы. Сəлден кейін 
ойын жинақтап: «Кешіріңіз қарындас, 
бір ойдың құшағында келе жатып, бай-
қамай қалдым, айып етпеңіз», – деді 
ыңғайсызданып. «Сіз де мені кешіріңіз 
ағай, мен де мазалаған ой үстінде келе 
жатыр едім, осылай болды»...

...Қайратты бүгін  кешке бір мектеп-
те бірге істейтін мұғалім досы Əлкей 
тұңғыш баласының шілдехана тойына 
шақырды. Той дастарханның басы. Стол 
басында отырған көпшілікті көзімен бір 
шолып өтіп,  қарсы бетте отырған сұлу 
қызға жеткенде көзі еріксіз кідіріп, жа-
нарлары бір сəтке ұшырасып қалды, де-
несі тоқ жүгіргендей, дір ете түсті... Сол 
қыз!  Той думанды өтті.

Жаз айының екінші таңы бозарып 
ата бере шілдехана тойынан тараған 
қонақтар екеу-үшеу, топ болып тарай 
бастады. Топтан бөлініп шыға берген 
Қайратты Əлкейдің жары Гүлімай  да-
уыстап тоқтатып: «Қайрат, танысып қой, 
менің ауруханада бірге істейтін жақын 
құрбым – Гауһар, үйіне аман-сау жет-
кізіп салуды саған арнайы тапсырамын», 
– деп күлімсіреді. 

– Айтқаның болсын, Гүлімай, оған 
құрбыңыз қарсы емес пе екен?

– Неге қарсы болады, мен сенімді 
қорғаушыға тапсырып тұрғанда... 

Сол тойдан кейін  Қайрат пен Гауһар 
жиі кездесіп, ұзақ сөйлесіп, сыйласып, 
сырласып, əбден біліскеннен кейін, шын 
сүйетініне, бірігіп жарасымды  өмір ке-
шетіндеріне анық сенгеннен кейін тойла-
рын жасап, шаңырақ көтерді. Көтерген 
шаңырақтары құтты болып, екі жылдан 
кейін ұлды болды. Ұлының атын досы 
Əлкей Мəди деп қойды. Қарқаралының 
атақты ақыны, батыры, қаракесек Мəди 
Бапи ұлындай болса екен деген тілеу-
мен. 

Өмір тақтайдай тегіс емес, қашанда 
шырғалаңды, сергелдеңі көп, шытыр-
манға толы, желдей ұйытқып бірде 
алдын, бірде артын береді, қашанда 
қосақталып жақсылық пен жамандық, 
қуаныш пен қайғы қабаттасып жүреді. 
Мəди он жылдықты үздік бітірді. Қай-
рат пен Гауһардың қуаныштарында 
шек жоқ. Жалғыз ұлдың тойын барын 
салып, дүркіретіп жасады. Төбелері көк-
ке жеткендей болып, қуаныштан баста-
ры айналып жүрегінде, кенеттен оқыс 
оқиға болды. Түн ортасында ауыр халде 
жатқан ауруға жұғыл жəрдем беру керек 
болып, жедел көлік машинасы Гауһар-
ды алып кетті. Сол күні кеште басталған 
аспанды қаптаған  қалың қара бұлттың 
нөсерлі жаңбыры əлі толастамай, түні 
бойы жарқылдап, күркіреп  жауып 
тұрды. Жол ми болып езіліп кеткен. Ау-
руға тез жетуге асыққан жедел жəрдем 

 жүргізушісінің ырқына  көнбей жеңіл 
машина екі жаққа бұлтақтап алып 
қашып көнер емес, бір кезде машина 
тайып бой бермей куветке домалап кеті. 
Сол жерде Гауһар опат  болды. 

Қайрат пен Мəдидің қуаныштары 
ұзаққа бармай, су сепкендей басылып, 
қуаныш орнын орыны толмас қайғы 
басты. 

Уақыт шіркін бір орынында  тұрған 
ба, ə дегенше Гауһардың жетісі, қырқы 
да өтіп, кіріп шығатын кісілер де саябыр-
лаған. Мəди анасының қазасынан қатты 

күйзелді, үн-түнсіз торығып жүрді.
Қайрат жалғыз аула ішіндегі  орын-

дықта терең ойға шомып, ой құшағынан 
арыла алмай отырғанда, «əке» деген 
Мəдидің дауысы ұйқысынан шошып 
оятқандай болды. Оның осы дауысты 
естігісі келіп асыға күткеніне айдан асты, 
үйге кіре беріс есіктің баспалдағында 
əкесіне тесіле қарап тұрған ұлын көріп 
қуанғаны сонша, орнынан балаша  атып 
тұрды.

– Əке, уақытыңыз болса сізбен ақыл-
дасайын деп едім, – деп жоғары қарады, 
көзіне келіп қалған көз жасын жасырып, 
сыр бергісі келмей, – мен бүгінге дейін 
сіз сияқты мұғалім  болғым келген, ма-
мам кенеттен қайтыс болып зейнеткер-
лікке жете алмай кетті. Енді алға қой-
ған мақсатым – мамам үшін, мамамның 
аруағы риза болуы үшін дəрігер болып, 
мамамның үзілген жолын əрі қарай 
жалғастырсам деймін. 

– Айналайын Мəдижан, жалғызым 
ризамын саған, – деуге ғана шамасы 
жеткен Қайраттың алқымы ісіп, одан 
əрі сөйлеуге шамасы келмей, көзі жасқа 
толып, бұлдырап кетті, қасында отырған 
Мəдиі əке, «мамам-ай» деп өкіріп жы-
лап, əкесін құшақтай талықсып кетті. 

Мəди сөзінде тұрып, Қарағандының 
мединститутына түсіп, 7 жыл оқып, ой-
дағыдай бітіріп, терепевт-дəрігер  дип-
ломын алып шықты. 

– Ал, Мəдижан сен бүгін менің тө-
бемді көкке жеткіздің, үйленем дегеніңе 
қарсы емеспін, дегенмен, сен əуелі түсін-
дірші, болашақ келін бала жайлы.

– Жақсы  əке, біз екінші курста жүр-
генде таныстық, бір группада оқимыз, 
ол балалар дəрігері, содан бері 5 жыл 
бойы бірге оқып қатар жүрдік, бір-
бірімізді жақсы сыйлап түсіністік. Аты 
Бегімай, сұлу, ақылы сай, бір-біріміздің 
қуаныш-реніштерімізде өмір бойы ор-
тақ болысып, бір-бірімізді мəңгі қадір-
леп-құрметтеп өтуге уəде еткенбіз. Мен 
өзіме жол серік емес, жан серік болатын 
жанды таптым,  əке...

– Мен келісімімді берерден бұрын 
болашақ келінімді көруім керек. Қазақ-
ша танысып, білісейік, қалғанын содан 
кейін сөйлесерміз.         

Арада көп уақыт  өткізбей үйіне 
кетуге дайындалып  жатқан Бегімайды  
1-2 күнге кідіруін өтініп, əкесімен таныс-
тыруға үйіне ертіп келді. Болашақ келін-
нің ибалылығына  іштей риза болған 
Қайрат енді бір сəтке  көз тоқтатып 

 қарағанда өз көзіне өзі сенбей қатып қал-
ды, себебі дəл алдында  осыдан 30 жыл 
бұрынғы алғашқы махаббаты Тотысын 
көріп тұрғандай болды. Ішкі күдігін біл-
дірмей, мүмкін ұқсас басқа біреудің  ба-
ласы болар деген күмəнін сейілту үшін 
жөн сұрап танысты. Қыздың 12 жасында 
əкесі ауданның бас мал дəрігері болып 
тұрғанда бірде совхозға жұмыс бабымен 
бара жатқан жолда жол апатынан қай-
тыс болыпты. Анасы Тоты аудандық вет-
станция бастығы болып істейді екен. Қыз 
əкесінің үзілген жолын жалғастыруды 
қалаған, бірақ мамасы қарсы болғасын, 

адам дəрігеріне оқыпты...
Қайрат оңаша қалып, ойға беріліп 

кетті. «О, Құдыреті күшті Алла. Сенің 
құдыретіңе басымды иемін. О, Жаратқан 
ием, мені неге сынаққа ала бересің, 
алғашқы махаббатымнан жолымды 
кестің,  сүйіп қосылған жарымнан ал-
дымды тостың. Енді ол аздай, мені екі 
оттың арасына салып қинайсың. Кезін-
де қолым жетпеген Тотымның қызына 
ұлымның үйленуіне қалай рұқсат бе-
ремін? Егер екі жастың бақыты үшін 
«иə» деп келісім бергенде, Тоты мені 
дұрыс түсінбей,  өзінің қолы жетпе-
гесін кек сақтап осыған барған екен ғой, 
Қайратты кезінде қалай  түсінбегенмін 
дейтін болса, менің арыма ұят емес пе?» 

– Мəдижан, мен саған үйленуің ту-
ралы шешімімді  айтайын деп едім, – 
деп сəл кідіріп əрі қарай жалғап кетті. 
– Балам,  таңдауың мен талғамың биік, 
үйлесімді екен, оған ризамын, ал үйле-
нулеріңе қарсымын, ренжіме, – деді. 

Алғаш рет əкесінің  бұл кесімін түсі-
не алмаған Мəди кілт бұрылып, шығып 
кетті.

Мəдиді Бегімай анасымен  үйінде та-
ныстырды. Мəдиді алғаш көргенде То-
тының өне бойы еркінен тыс бір ысып, 
бір суыды, Қайраттан қалай аумай қалған 
деді ішінен, əлден уақытта өзіне келіп: 
«қарсымын» деді.  Екі жағы бірдей  қарсы 
болуында нендей кедергі бары қызға да, 
жігітке де жұмбақ, неге бұлай болғаны-
на  түсіне алмаған Бегімай екі көзіне ерік 
беріп, бөлмесінен шықпай 2 күн жатып 
алды. Үшінші күн дегенде Тоты қызын 
айналып-толғанып,  жылап отырып Қай-
рат екеуінің үйленейін деп тұрып, қосыла 
алмағандарын жыр ғып айтып  берді...  

Арада көп уақыт өтпей Қайрат та, 
Тоты да  Мəди мен Бегімайдан хат алды: 

«Сіздердің рұқсаттарыңызды алмай, 
осындай шешім қабылдағанымызға 
бізді  кешіріңіздер, бұл біздің махабба-
тымыздың шешімі. Бізді бағып-қағып,  
өсіріп-оқытқандарыңызға рақметімізді 
айтып, басымызды иеміз. Осы қағаз-
дағы көрсетілген адреске үйлену той-
ымызға келіңіздер, асыға күтеміз!» деп 
жазылған. 

Сөйтіп, отыз жыл өткеннен соң  Қай-
рат пен Тоты балаларының тойында 
алғаш кездесті...

Нағашыбай СЕРІКБАЕВ.
Рудный қаласы.

***    ƏҢГІМЕ    ***

шып кетіп қарсы алдында тұрған сұлу 
қызды көргенде тілі байланғандай  не ай-

лаған. Мəди анасының қазасынан қатты 

күйзелді, үн-түнсіз торығып жүрді.
адам дəрігеріне оқыпты...

Қайрат оңаша қалып, ойға беріліп 

Ìàõàááàò êөçі
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З±лымдыќтан арылудыњ жалѓанда,
Сенімді де ќасиетті жолы б±л.

Пенделерді бай, кедейге бμлмейді,
Зорлыќ, зиян, кесапатсыз μрлейді.
Тура, шыншыл, єділетті жолды ±стап,
Н±р сєулесі ж‰рек, рухта сμнбейді.

Адамзаттыњ дамуында єлемдік,
Исламныњ орны ерекше, мєні – ерлік.
Батыс д‰ние тєтті ±йќыда жатќанда,
¤рлеуде болды исламныњ єр елі.

Ата-баба ±стап келген сан ѓасыр,
Алла жолы –  ислам діні толѓан сыр.
Осы жолмен таза иманѓа жете алсаќ,
¦лт баќыты μрлер еді армансыз.

Т±ла бойы т±нып т±рѓан б±л дінніњ,
Гуманизм, имандылыќ, н±рлы к‰н.
Осы салтты ардаќ т±тса ±лтымыз,
Кμрмес еді жалѓанныњ м±њ, ќ±рдымын.

Адамдыќты уаѓыздайды кењ μмірде,
Салауатты тірлік тілейді кμњілден.
Жаратушы Алла алдында адал боп,
Мейірім мен раќым к‰тер кμгінен.

Таза рухты имандылыќ ту еткен,
Ынтымаќ пен бірлік елді т‰леткен.
Татулыќ пен сабырлыќты ныќ ±стап,
Ислам єр кез μсіп, μрбеп к‰нелткен.

¦ѓу парыз исламды ел діні деп,
¤ркендеуге тиісті дін – тірі деп.
Оныњ не бір кμкейтесті жай-к‰йін,
Салиќалы саясаттыњ бірі деп!

Бір Аллаѓа келтірмесек иман біз,
Дін болмаса алдында айыл жиѓан біз
Жабайы бір тобырѓа ±ќсап к‰н кешіп,
Мєњг‰рт болып, бос ќалар ек сыйдан біз!

Алла сμзі – Ќ±ранда айтылѓандай:
"Єлем Алланыњ алаќанында,
Єшкере ісіњ де, ќ±пия сырыњ да
 Оѓан мєлім.
Аллаѓа сыйын, Аллаѓа с‰йен!
Жарылќайтын да, жазалайтын да,
Жан д‰ниенді тазалайтын да
Ол – сеніњ Иењ!"

 * * *

Ќ±ран дінніњ мєњгі ±лы тірегі,
Адамзатты тура жолѓа н±сќайтын.
Орындалар бар ѓибадат – ж‰регі,
Ќиаметке дейін берік ±стайтын.

Б±л м±ѓжиза – Тєњірі сыйы, к‰ш керім,
Дєлел етер Хаќ ємірі ‰стемін.
Заманында ќасиетті Ќ±ранныњ,
Алла атынан М±хаммедке (с.ѓ.с.) т‰скені.

Жолбарыс БАЯЗИД,  аќын,
Ќазаќстан Жазушылар ода-

ѓыныњ м‰шесі, Ќостанай ќала-
сыныњ жєне Мењдіќара ауда-
ныныњ Ќ±рметті азаматы.

Біздіњ кμзге кμрінбейтін кім білсін,
¤зге єлемде ж‰ре ме екен мєнді ±ѓып?

Мезгіл єр кез сынѓа салып тμзімді,
Ќилы жолѓа бастайды бар кез μзіњді.
Єділет пен асыќпайды сын кезењ.
Шындыќќа аќыры жеткізеді бір кμзіњді.

Ќ±шаѓынан іздеп, к‰ткен табылар,
Уаќыттыњ да ќасиеті мол табынар.
Аз ѓ±мырыњ із ќалдырар єрќилы,
Б±л мезгілдіњ ащы-т±щы табы бар.

Жылдар ізі – аќ ж‰зінен єр тайып,
Ж‰зге жетпей ќалады адам ќартайып.
¤мір парќы сєнінде емес,  мєнінде,
Ќызыл т‰лкі сияќты емес Алтайы.

¤кпелесењ – μкпеле тек μзіње
Кμне алмаѓан, сене алмаѓан тμзімге.
Уаќыт бар кез тезге салып сынайды,
 Адаспа тек аѓат ісіњ, сμзіњмен.

Ќысќа ѓ±мыр ќилы жолды кездіреді,
Таѓдырыња алуан к‰й мен кез кіреді.
Асыќтырып арманыња алдаѓы
Алтын-уаќыт ќымбат нарќын сездіреді.

Мезгіл мєні ашылмайды мыњ жылмен,
Баѓаланбайды бір заманмен біз ж‰рген.
Алып кμштіњ сыр-сыйпатын баян ќып,
Толыќќанды айтып болмайды

бір жырмен.

Алла біледі деген сμздіњ жаны бар,
Уаќыт шешеді дегенніњ де мєні бар.
Кμзбен кμріп, ќолмен ±стап болмайтын,
Амал жетпес сыйќыр к‰ші таѓы бар.

Апта, айлар, ж‰йрік жылдар ќ±шаѓы,
Тоќтауы жоќ, кері оралмас ќ±с-аѓын.
Алдын-ала болжап жєне болмайтын
Уаќыт бізге шаттыќ єуен, ќ±са-м±њ.

Жетімдерді жетілдіреді, ел етеді,
Жесірлердіњ жас ±рпаѓын ер етеді.
Мезгіл деген бай-кедейді мєњгіден
Тењестіріп, кμрге тыѓып, тењ етеді.

Асыл шыњдыќ, жауыз жалѓан арасын,
Ажырата алмай кейде ќаласыњ.
Адамдардыњ амалына алданып,
Аз ѓ±мырда ќайѓы отында жанасыњ.

Б±л жалѓанѓа сєн-салтанат еккен боп,
Жанды-жансыз келеді, кетеді кμктем боп.
Жазыќ дала, орманды μњір, тау, м±хит,
Бєрі μткінші, б‰гін бар да, ертењ жоќ.

Адам ‰шін μлшеулі μмір б±л мерзім,
Кімніњ даѓы, бастан μтер т±р кезі.
Ертелі-кеш уаќыт жетіп санаулы,
Жарыќ берер сμнеді, тіпті, К‰н кμзі.

 * * *
Уаќыттан тыс жоќ тіршілік, ќ±былыс,
Алла жазѓан ѓ±мыр кешу – бір ±лы іс
Теледидар толѓан б‰гін жын ойнаќ,
Мыњ бір шайтан, тыйым кμрмес ібіліс.

Кμњіліњніњ кμк жиегі жыртылып,
Соѓан налып ж‰ргендейсіњ, ќ±р тынып.
Бас сауѓалап кете алмайсыњ ешќайда,
Жер мен кμктіњ арасынан сытылып.

Ж±ртты аздырып, ±лт рухынан бездіреді,
Жат аќпарат аласталсын тезірек.
Имандылыќ алтын таѓы адамныњ
Ел боп оѓан бет б±рудыњ кезі келді.

 * * *
Мезгіл мєњгі μмір-дєурен μлшемі,
Адамзаттыњ жете алмайтын μрі, шебі.
Тарихтаѓы ќилы дєуір, замандар –
Зымыраѓан ж‰йрік уаќыт бμлшегі.

Аты  – ањыз да,
минуты – алтын уаќыттыњ,

Бар ѓ±мырым – ќас-ќаѓым сєт, жаќ±т к‰н.
Оймен шолсаќ жарыќ д‰ние –

жалѓанныњ
Єрбір сєті т±нып т±рѓан баќыт, м±њ.

АЛЛА

ЖЄНЕ ОНЫЊ

АЌ ДІНІ

"Кμктіњ де, жердіњ де
єміршісі Алла. Ол – тірілтеді,
μлтіреді.
 Алла барынша раќымды, єрі
мейірімді.

(Тєуба с‰ресі,
116-117 аяттар).

"Дін – мєњгілік"
 Н±рс±лтан НАЗАРБАЕВ.

Ќ±дайѓа єр к‰н ш‰кір етіп тањда да,
Тєуба ќылдым ќолым жеткен барѓа да.
Екі д‰ние ниѓметіне бμлейтін
Хаќќа мєњгі ризалыќтан танбаѓам.

Бар ѓаламды жадыратып, жањартќан,
Ќалауынша ќ±зырына ќаратќан.
Айдай єлем иесі ¤зі мєњгілік,
Ќос д‰ниеніњ киесі ¤зі Жаратќан.

Діњ уаѓызы: Жаратќан к‰ш – Ќ±дайды,
Бір деп біл де, бой ±сын, – дейді ±дайы.
Ќ±лѓа ќ±л боп μтпей текке пенделер,
С±рау керек Хаќтан баќыт былайѓы.

Тєњір ќолдап д‰ниеге келгендер,
Болуы керек Жаратќанѓа сенгендер.
Ѓ±мырыњда бой ±сынсањ Аллаѓа
Мєњгі баќыт сыйлайды Ќ±дірет –

кемењгер

Алла жолы б±л илєћи дін деген,
Кіл ѓибадат, ќ±лшылыќ боп келмеген.
Адамзатты кемелдікке бастайды ол,
Кμркем мінез, ізгі амалѓа н±рменен.

Ќамтиды ол бар дєуренін адамныњ,
Болмасы ‰шін к‰нєлі ісі, жаманы.
Жер бетіне келген жанды кμркейтіп,
Маќсаты оныњ маќтаны ету ѓаламныњ.

С‰йе білсењ пір т±тып бір Алланы,
Ата-анаѓа шыраќ болып жанѓаныњ.
Жаќын туыс, аѓайынѓа жылылыќ,
Жетімдерге мейірім боп ќанѓаныњ.

Бар адамды бауыр т±та білгеніњ,
Кμрмегеніњ мінез-ќ±лыќ бір кемін.
Ізгі амалдар ѓылымы ѓой дін-ислам
Беріктігі ол м±сылмандыќ іргеніњ.

Жеткеніњше тал бесіктен ќабірге,
Бой ±сынсањ бір Аллаѓа кєміл деп
Ќайѓы, азаптыњ ќайсысынан да

Ол ќ±тќарады,
Дінді к‰йттеп, иман етсењ Тєњірге.

 Б±л аќ дінніњ басы Алла да, соњы – н±р,
Кемењгерлер ойы – шындыќ, толымды.

 жыр-баян
триптих

Еш адамзат айта алмаѓан, айтпаѓан,
Шыњ ѓажайып ќуатты ой бар

Ќ±ранда.
Ќанша мерзім уаќыт кеміп, ќайтпаѓан,
Ќалайша енді тањ ќалмаймыз

б±ѓан, є?!

Тек иманыњ ќ±тќарады, м±њ – ќайѓыдан,
Ќ±діретке міндет мойын б±рѓаныњ.
Адастырмай алып шыѓар айдыннан,
Тура бір жол Алла сμзі Ќ±раныњ.

Ќ±ран сμзі –  д±ѓа к‰ші,
                              ¤шіреді
ж‰ректегі уайым мен ќайѓыны.
Рухыњдаѓы ізгілікті μсіреді,
Пєк ниетке, аќ сезімді сай ќылып.

Ќ±ран мєњгі μзгермейтін бір сμзі,
Адамзаттыњ толѓайды таѓдыр, шалѓайын.
Мазм±н – мєні ж‰рек тербер г‰л-сезім,
Шєрбатына ќанып болмас балдайын.

К‰ллі єлемге ќ±т-береке ќонсын деп,
¦лы Алладан Ќ±ран т‰скен т±ѓырлы.
Мєњді жєне маѓыналы болсын деп,
Фєни менен баќидаѓы ѓ±мыры.

Єлем ж±ртын адастырмас μмірде,
Алла сμзі кμкірегіњді кернейді.
Саќтандырып сан к‰нєлі іс, кμњілден,
Екі д‰ние бесігі боп тербейді.

Ќ±ран сμзі ќ±тќарушы ол пендеге,
Тоќу лєзім н±сќауларын зердеге.
Єр єрпіне он сауаптан жазылса,
Ойлап кμрсек, оќыѓанѓа б±л кем бе?!

Шындыќ шыњы Алла сμзі μлмейтін,
¤мір с‰ріп, рухымен жан μрлейтін.
Фєни, баќи абат баѓы, азабын
Пейіліњ мен амалѓа сай кμр, – дейтін.

Бар ѓаламныњ мєњгі сμнбес н±ры деп,
Адамзаттыњ табынары – Ќ±дірет.
Ертелі-кеш тєулігіне Аллаѓа,
Мінєжат ќып сыйынайыќ мыњ рет!

Єлі талай сынаќ дєурен т±р алда,
Ал, єзірге киелі дін н±ры  – арман.
Ќияметтен кейінгі оныњ жєй-к‰йі
Не боларын біледі тек бір Алла.

УАЌЫТ

"Кμкке (Аллаѓа) елу мыњ
жылда жететін жолѓа періш-
телер мен рух (Жєбірейіл)
бір-аќ к‰нде ±шып барады"
              (Єль-Маѓарыж с‰ресі,

4-ші аят).

Уаќыт – ж‰йрік, єлем шексіз Кењістік,
Сыйпатынан сезілмейтін кемістік.
Єуелі мен аќыры жоќ ѓажайып,
Жаратылыстыњ ќос ж±мбаѓы келісті.

Алла, Уаќыт, Кењістік – ‰ш мєњгілік,
Біздер ‰шін шешілмес сыр тєњірілік.
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Кμњілінніњ кμк дμнені кμрсе мін,
Жас дєурендей тулап кетер μр сенім.
Адамзатќа б±йырѓаны жалѓанда
¦лы єлемніњ зєредей бір бμлшегі.

Алла берген осы ортаќ мекенде,
Уаќыт, заман, ќоѓам да ортаќ, не кенде?
Ынтымаќ жоќ жамаѓатты айтамыз
¤мір жолы трагедия екен деп.

Технология к‰йі б‰гін кемелдеп,
Дєуір сыры ашылуда терењдеп.
Шапшандыѓы артќан сайын уаќыттыњ,
Ќысќаруы ‰деп барады жеделдеп.

Заман ж‰йрік, шын шапшањ
к‰й тауыпты,

Сыры ж±мбаќ адамзатќа ќауіпті.
Шектен шыѓар жылдамдыќќа бет б±рып
Ќатері мол нμлге ќарай ауып т±р.

Тіршілік пен табиѓатта жетімді,
Жаѓдаяттар μтіп жатады не т‰рлі.
Нμлге оралса к‰ллі адамзат к‰н кешпек
Жаратылыстыњ жас дєурені секілді.

Жайы ќауырт, рухы ќатты алдаѓы
М±ндай к‰йді кμрмегенніњ бар баѓы.
Адамзаттыњ   табиѓаты, жан рухын
Б‰лінуден саќтаса Алла – арманы!

* * *
¤ткен уаќыт μтті, кетті ќарыштап,
Ќилы тарих артта ќалды, алыстап.
Келер алда сансыз дєуір, заман бар
Ќайсы жаќын, ќайсы шалѓай ѓарышта.

Єуел кезгі шапшандыѓы тыс ќалып,
Ж‰йрік уаќыт барады жедел "ќысќарып".
Бєрімізді кμп μзгеріс к‰тіп т±р,
Жања ќалып, жања ќарќын ±станып.

Ж±мбаќ уаќыт ай, жылдарды ±рлайды,
Босќа μткен ѓ±мыр, ай, жыл – м±њ, ќайѓы!
Жаќсылыќты жасап μтейік кезінде,
Асыѓайыќ!

Уаќыт к‰тіп т±рмайды.

Ѓапыл ќалып, μкінбейік μмірге,
¤кінгеннен т‰к пайда жоќ кμњілге.
Діл мен рухты саќтау лєзім аздырмай
Ќилы заман, ќиын жылдар μрінде.

Жаћандану дєуір сыны айбарлы,
Тμтеп беру ерлікке бір айналды.
Ел мен ±лттыњ рухын асќаќ кμтеріп,
Алѓы сапта болѓан ж±рттыњ бай баѓы.

Аласапыран, абыржу шаќ есті алады,
Пайымына уаќыттыњ жан кеш барады.
‡рейлене, ‰рке ќарып ертењге
¤ткен шаѓын саѓынышпен еске алады.

Кімге даѓы μз дєурені, кезі-ныќ,
Кеткісі жоќ б±л жалѓаннан безініп.
Єйтсе де єркім ертелі-кеш келетін
Ажал барын ж‰реді іштей сезініп.

* * *
Тірлігімді г‰лдєурен деп ќ±шамын,
Ж‰йрік уаќыт ќанатында ±шамын.
Баяны жоќ б±л μмірден кімніњ де
Кμретіні елес, ањыз, ќ±р саѓым.

Аќпараттыќ тасќын легін кμз кμрді,
Заман рухы барады жедел μзгеріп.
"Кішірейіп" адамзатќа жер-бесік,
Тарлыќ ќыла бастаѓандай кез келді.

Жадыратып т±рѓанымен к‰нді астам,
М±њаяды, м±нарланады т‰нгі аспан.
Кμнбейт±ѓын аќыл-ойдыњ ырќына,
Кењістік пен Уаќыт жμні бір басќа.

Кей сыйпатын жырмен толѓап Уаќыттыњ,
Кμњілімніњ сыр пернесін аѓыттым
Бір бєйгеде шапќандай боп кμсілдім,
Жалын ќ±шып киелі сєт шабыттыњ.

Уаќыт-баќыт, уаќыт-шаттыќ білгенге,
Бір ѓасырлыќ таѓдыр сынды ол кімге де.
¤з рухыњды таза ±стасањ єрдайым
Б±ра біледі тура жолѓа дінде де.

¦лы ѓалам т‰псіз д‰ние, ќанбазар,
¤шпес рух пен μлмейт±ѓын жан да бар.
Заман аќыры келсе де бір ќай кезде,
Адамзатты ќолдап, ќорѓар Алла бар!

КЕЊІСТІК

"Кімде - кім Аллаѓа сенсе, Ол
оныњ ж‰регіне сабыр береді"

            (Таѓабун с‰ресі, 11
аят).

"¦лы Тєњіріње к‰нєдан пєк
ж‰ріп, бой±сын"

(Уаќиѓа с‰ресі,
74 аят).

Кењістік те мєњгі, сырлы нар ѓалам,
Д‰йім д‰ние сонан ќуат, нєр алѓан.

Еркіндікке жеткен соњ далам б‰гін,
Сейіліп келеді елдіњ аза-м±њы.
Жетпіс жыл ж±ртымды езген

жендет-ќоѓам
Жойылып, баѓы жанды ќазаѓымныњ.

Азапты ауыр заман ауысќалы,
Тарих болды тажал дєуірін

тауысќаны.
Тірліктіњ тањѓажайып баќыты екен.
Ќайта оралѓан дініњмен ќауышќаныњ.

Орныѓып иманды рух тамам м±нда,
Кμтерді ±лт мерейін заман мына.
Ар, намыс, абыройды асќаќтатар,
Жетер жоќ тіл мен дінніњ аманына.

К‰ніњ б±л, Ќостанайым, толѓанатын,
Самѓардай кμкке б‰гін ой, ќанатыњ.

Алла ‰йі алдындаѓы толѓаныс

Жер бетіне адамзаттыњ ±рпаѓы,
Бір Алланыњ ќ±зырымен таралѓан.

Б±л єлемніњ к‰йі ж±мбаќ адамѓа,
¦ѓа алмайды сырын не бір данањ да.
Жер-анамыз біздер ѓ±мыр с‰ретін,
Тарыныњ бір т‰йіріндей ѓаламда.

Жете алмайтын аќыл-ой мен сана мыњ,
Д‰ние осы сыры м±нар, ќарањѓы.
Галактика єлемдерін ж±туда
Кењістікте жалмауыз бір ќара ‰њгір.

Кμзге єсем мμлдір єлем, мейірім,
Сияќты оѓан елжірердей пейіліњ.
Ядролыќ апатты, айбын к‰ші бар,
К‰л ќылардай μмір, болмыс сейілін.

Мєњгіліктен міз баќпайтын ќыраѓы,
Т‰псіз єлем сансыз ќ±былыс т±раѓы.
Алда мыњ сан не бір д‰мпу, сілкініс,
Уаќыты мен кезек к‰тіп т±р єлі.

Ойын ќуып, сауыќ ќ±рѓан баламныњ,
Ѓ±мыр кешкен ортасы боп данамныњ
Он сегіз мыњ єлем ‰шін Кењістік,
Ашыќ сахна – театры ѓаламныњ.

Кењістік пен Уаќыт єсте μшпейтін,
Ќос  жаратылыс жоѓалмайтын,

кμшпейтін.
Мєњгі Ќ±дірет – ¦лы Алланыњ ќ±лы біз,
Хаќ, Пайѓамбар (с.ѓ.с) "Иманды боп μс",

– дейтін.

Заманалар кемесіне мінгесіп,
Жаќсы, жаман жандарменен ‰ндесіп.
Алла жазѓан таѓдырымен μтер жан,
Кењістікте уаќытша бір к‰н кешіп.

Ќылмыстылар еркіндіктен арылып,
Тар ќапаста жатады д‰ние тарылып.
¦лы єлемніњ еш ќызыѓы білінбейді,
Жылдар бойы жатќан жанѓа сарылып.

Ж‰йрік жылдар жетегіне ереміз,
¦шќыр уаќыт ќ±зырына сенеміз.
¤лењ жазбай μткен кμп к‰н – μкініш,
Біле алмаймын себебі оныњ не дерін.

Алла, Уаќыт, Кењістік ‰ш т‰п негіз,
Тμрт мєњгілік деген болмайды, к‰тпењіз.
Мєњгілік ел болѓан емес тарихта,
Ањызѓа ерсек – бітірмеспіз т‰к те біз!

Мєњгілікке μкпе, назыњ ж‰рмейді,
Саналы жан жоќты ойлап, к‰лмейді.

Тєуба ќылып тыныштыѓы бар μмірге,
Имандылыќ, адамдыќќа ‰ндейді.

Аќиретте Уаќыт рухын сезем бе,
Ол бір д‰ние Кењістік жоќ, кезем не?!
Бєрі ж±мбаќ кμрмеген соњ кμзіњмен,
Бармай жатып баќидан да безем бе?!

Жер бетінде жєнатымдай Кењістік,
Жан рахатым сияќты бір ењ ыстыќ.
Алла шебер осылайша жаратќан,
Кењ єлемнен кμре алмайсыњ кемістік.

Д‰ниеге ќилы μзгеріс тєн бе еді, –
Жањѓыру мен жарылыс кμп мєнерлі.
¦лы ѓалам мєњгі ‰здіксіз кењейіп,
¦лѓайтуда Кењістіктіњ єлемін.

Шексіз д‰ние бара жатыр кењейіп,
Ѓылым ѓой б±л – дерегіне сенейік.
Кењістікте артќан сайын жылдамдыќ,
Баяулайды уаќыт ќарќыны тежеліп.

Эйнштейн жањалыѓы кезінде
‡лкен єсер ете ќоймады сезімге.
Ѓылым дамып, μрлегенде μрісі
Дєлелденіп айќындалды мерзімде.

Мєлім болып талай сыры ѓаламныњ,
Ќызмет етсін игілігіне адамныњ.
Елу мыњ жыл уаќыт керек сапарды
Бір тєулікте ж‰ріп μту ѓажайып
Ањыз сынды арманы ѓой сананыњ.

Б±л мєњгі ел, мєњгі μмір де μтер деп,
Ат шалдырып, бара бермейік тμтелеп.
Кетірмейік киелі сμз ќадірін,
Ыѓыр ќылып, жиі айтып, тμпелеп.

Баѓынбайтын адам еркі, ырќына,
Биік т±рѓан аќыл-ойдыњ ж±ртынан
Алла, Уаќыт, т‰псіз Єлем-мєњгілік,
Мойындамау ‰ш мєњгіні мыњ к‰нє!

Бар сынынан б±л жалѓанныњ μтем деп,
Терім тμгіп мєњгілікке жетем деп
Бос єуреге берілгенше, айтќан жμн,
Жан ќазынам д±ѓа, иманым екен,

– деп.

К‰ллі адамзат айтуы керек д±рыс сμз,
Мєњгілікке жетем емес, кетем деп!
Бір Алладан басќа ешкім айта алмас,
Ќандай да бір мєњгілік іс етем деп!

Шаћарда жања мешіт бой кμтерді,
Осы сєт зор салтанат тойланатын.

Алла ‡йі киелі ‰й жер бетінде,
Жања мешіт –

"Н±р Ислам" сен де т‰ле!
Апталѓан алтынменен к‰мбездеріњ
Кμрік болды ќаламыздыњ келбетіне.

Жаќсы ‰міт кμшін бастап тіршіліктіњ,
Жоѓалсын ќарањ к‰ні к‰ншілдіктіњ.
Бес ѓасыр ірге тасыњ сырын бермей,
Уаѓызыњмен пердесін т‰р

шындыќтыњ!

Оятар тєтті ±йќыда жатќандарын,
Азанмен атар болсын аќ тањдарыњ
Есігі медресењніњ кењ ашылсын,
Дарыѓан шєкіртіне Хаќтан дарын.

Толѓанып ќариялар заман жайлы,
¦рпаќтар таѓдырына алањдайды.
Сегіз бен сексен жастыњ арасында,
Аз болса намазханыњ – жаман ќайѓы!

Сыйлардай аќын ата жыр-ж‰зігін,
Неке ќияры кμп болсын ±л-ќызымныњ.
Осы ‰йде с‰ндеттеліп жас батырлар
Кμбейсін той-думанды ќырмызы к‰н.

Алла ‡йі ѓибадатќа толы болсын,
Мешітке келген кμптіњ жолы болсын.
Ќабыл боп тілек, д±ѓа, тєуба, намаз,
Ќажылыќ ќиын сапар оњы болсын!

Дінсіздік – аќиреттік ќиын ањыз,
Єлем боп бір Аллаѓа сыйынамыз.
Єр ±рпаќ Киелі ‡йден тєлім алса, –
Не ќилы теріс ниеттен тыйыламыз!

Сауабы б±л мешіттіњ елге орнасын,
Имамдар жас-кєріні тењ ќолдасын.
Ќазаќтыњ рухы т‰леп, баѓы жанып,
Ж±ртымыз еш халыќтан

кем болмасын!

Жар болып Алла Елбасы, Дінбасына,
Н±сќасын н±рлы жолды тыњ ѓасырѓа.
Єкімі, Бас имамы Ќостанайдыњ
Бастасын μњірді μрге, шыњ басына!

Жарасып ынтымаќ пен бірлігіміз,
Бар кезде жарќын болсын тірлігіміз.
Елдік пенен ерліктіњ айѓаѓындай,
Тарихта ќалсын ѓажап н±рлы ізіміз.

Жолбарыс БАЯЗИД.
Ќостанай ќаласы.
12 ќырк‰йек 2016 жыл.

Ќостанайдаѓы Аймаѓанбет Спан±лы атындаѓы
Орталыќ мешіттіњ ашылуына орай
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1 ЌАЗАН – ЌАРТТАР К‡НІ

Аѓымдаѓы  жылдыњ бірінші
ќањтарынан бастап зейнеткер-
лерге зейнетаќы мен єлеуметтік
жєрдемаќы тμлеу ќызметіндегі
актілеріне μзгерістер енгізілді.
Б±л  мемлекеттік медициналыќ-
єлеуметтік нысандарды мекен-
дейтін т±лѓаларѓа ќатысты болып
отыр. Олар ќарттар мен м‰гедек-
тер интернатыныњ ќамќорлы-
ѓындаѓы жандар мен психоневро-
логиялыќ орталыќты мекен-
дейтін адамдар. Зейнетаќы мен
жєрдемаќыныњ 30 пайызы т±лѓа-
лардыњ жеке шотына келіп т‰ссе,
ќалѓан 70 пайызы сол μзі т±ра-
тын интернат ‰йініњ шотына
аударылады.

– Б±л жерде зейнеткерлерге
ќалатын 30 пайыздыњ кμлемі ењ
тμменгі к‰нкμріс дењгейінен аз
болмауы керек,– дейді Рудный
ќалалыќ зейнетаќы тμлеу орта-
лыѓыныњ басшысы Евгений Пет-
ровский. – Рас, ќазір ењ тμменгі
к‰нкμріс дењгейі 22 859 тењгені
ќ±райды. Біраќ, зейнеткерлердіњ
алатын зейнетаќысыныњ 70 пай-
ызы интернат ‰йіне μткізгенмен
ќолына алатын ќаражат ењ
тμменгі к‰нкμріс дењгейінен
тμмен болмайды, – деп наќтыла-
ды ол.

Б‰гінгі тањда облыстыќ дењгей-
дегі жалпы ‰лгідегі ќарттар мен
м‰гедектер интернатында жєне
психоневрологиялыќ дипансер-
де 700-ге жуыќ адам бар. №2 ин-
тернат ‰йі μткен аптада μздерініњ
зейнетаќысы мен жєрдемаќысы-
нан ±стап ќалѓан 70 пайыз ќара-
жатќа жылы тμсекпен ќамтама-
сыз етілді. Ќарттар к‰ні мерекесі-
не орай мамыќ жастыќ пен соњѓы
‰лгідегі матрастар мен жања тμсек
орын алѓандарына ќариялар ба-
лаша ќуанды. Интернат ‰йініњ
басшысы Зарина Тоќтабекова-
ныњ айтуынша, жыл басынан
бері жиналып ќалѓан ќаражатќа
ќарттар μздеріне ќажетті т±рмыс-
тыќ заттарды сатып алуларына
ќ±ќылы, ол ‰шін арнайы тізім жа-
салады екен: ‡кіметтіњ жања
шешімі бойынша жыл басынан
бері ќарттар мен м‰гедектердіњ
зейнетаќысы мен жєрдемаќысы-
ныњ интернатќа аударылѓан
бμлігіне біз ќыс мезгілі алдында
тμсек орын сатып алдыќ, сондай-
аќ мемлекет тарапынан бері-
летін тегін дєрілер санатына
жатпайтын дєрумендерді сатып
алдыќ. Б±л шешімге ќарттар
ќарсы болѓан жоќ, ќайта μздері-
не не ќажет екенін б‰кпей айтты.

Б‰гінгі к‰ні №2 жалпы ‰лгідегі
интернат ‰йінде 105 адам т±ра-
ды. Соныњ бірі  Медведева
Галина Александровна. Ол  б±л
жањашылдыќты ќ±птайды. ¤йт-
кені, μзі интернатќа келмес
б±рын зейнетаќысы к‰н кμруге
єрењ дегенде жететін. Ал ќазір ол
мемлекет тарапынан ќарасты-
рылѓан барлыќ ќызметтерді тегін
пайдаланады. Жататын жылы
орны мен єлеуметтік ќызметкер-
лердіњ к‰тіп баптауына толыќ
кμњілім толады дейді.

– Мен, зейнетаќымнан ±стап
ќалатын 70 пайызды сезінген
жоќпын. ¤йткені, μз ‰йімде
т±рѓанда к‰нделікті т±рмысќа

ќаражат жетіспейтін. Ќазір біз
толыќ мемлекеттіњ ќарамаѓында-
мыз. Т±ратын жеріміз бен жейтін
тамаѓымыз жєне ем-дом ќабыл-
дауымыз тегін. Ќалѓан 30 пайыз
аќшаны μзіме ж±мсаймын. Жал-
пы жања ќабылданѓан шешім-
дерге ќарсылыѓым жоќ. Енді ал-
даѓы уаќытта жылы киім-кешек
пен спорттыќ киімге тапсырыс
беруді ойластырып отырмын.
¤йткені, таза ауада серуендеген-
де ыњѓайлы киім  ќажет болады.
Ењ бастысы, б±л жерде бізге жаќ-
сы ќарайды, басшылыќтыњ μзі
арнайы келіп, жаѓдайымызды
біліп отырады. Мыњ жасасын!

Мемлекет тарапынан толыќ
ќамќорлыќќа алынѓан жандарѓа
‰йдегідей жылулыќ беруге бар-
лыќ жаѓдай жасалѓан. Б±л жерде
ќарттар к‰ніне бес мезгіл тамаќ-
танады. Бμлмедегі жандармен
туѓанындай болып кеткен олар,
бірге μткен-кеткенді еске алып
єњгімелескенді ±натады. Таѓдыр-
дыњ тєлкегімен интернат ‰йін па-
налаѓандарына олар ешкімді
кєналамайды, ењ бастысы "еліміз
аман, ж±ртымыз тыныш болса
екен" деп тілейді.

Дамира ЌОЖАХМЕТОВА.
Рудный ќаласы.

Ќария – ќазынамыз. Ќанымыз
ќазаќ болѓан соњ да шыѓар, тек-
тілікке жанымыз жаќын. Ќарттар
к‰ніне орай мен де μз атам тура-
лы аз-кем баян еткім келеді.
М±ќаш Жаќып±лы 1907 жылы
Мењдіќара ауданындаѓы Жар-
кμл деген елді мекенде ќара-
пайым отбасында д‰ниеге кел-
ген. М±ќаш атам жас кезінде єке-
сінен жетім ќалады. Ол екі аѓай-
ынды болѓан. Аѓасы Есенѓали
1943 жылы Сталинград т‰біндегі
±рыста ќаза табады. ‡лкен-
дердіњ айтуынша, атам жастай-
ынан зерек, еті тірі болады. Ал-
ѓаш сауатын ауыл молдасынан
ашады, арабша сауаты бар.
Кейін жеті жылдыќ мектепті
бітіріп, бастауыш сыныптарда
м±ѓалімдік ќызметін бастайды.
Ал 1929 жылы єжеме ‰йленген.

Єжемніњ айтуы бойынша,
атам Невель ќаласыныњ т‰бінде
шайќаста ауыр жараланады. Екі
жамбасына снаряд жарыќшаѓы
тиеді.

М±ќаш атам госпитальда ем-

деліп, соѓысуѓа жарамаѓаннан
кейін 1943 жылдыњ к‰зінде туѓан
еліне ќайтады. Ауылѓа оралѓан
соњ, м±ѓалімдік ќызметін єрі
ќарай жалѓастырады.

Есенжол, Жангелді, Мењс±лу
есімді ±л-ќызы д‰ниеге келеді.
Атам Мењдіќара ауданыныњ
єр жерінде 42 жыл м±ѓалімдік
ќызметті абыроймен атќарѓан.
Олардыњ ішінде Аќсуат

ауылында, Ќ±мтμбеде, Жарќай-
ында, Молдыбайда, Шошќалы-
да, Ќарќында, Кμктерек мектеп-
терінде ењбек етеді. Кезінде
Спандияр Кμбеев, Білєл Тибе-
ев атайлармен ‰зењгілес болып-
ты. 1967 жылы атам зейнеткер-
лікке шыѓып, Аќсуат ауылына
ќоныс аударып, ‰й салады. Зей-
нетке шыќќанан кейін де кењ-
шардыњ ќойын баѓып, ќажырлы
ж±мыс істеді.

Атам мен єжем 53 жыл ота-
сып, 4 ќыз, 3 ±л тєрбиелеген. 36
немере, 51 шμбері, 6 шμпшегі
атасыныњ ерліктерін жатќа ай-
тып отырады. ¦лы Отан соѓысы-
на ќатысќаны ‰шін "¦ОС ќаты-
сушы" белгісімен, "Ќаћарман-
дыѓы ‰шін" медалімен марапат-
талѓан.

Содан кейінгі жылдары дењ-
саулыѓы нашарлап, ауырады.
1982 жылы 22 наурызда д‰ние
салды.

Марат ЖАЌЫПОВ,
Астана ќаласыныњ

т±рѓыны.

Ќарттарѓа ќамќорлыќ

Дария кеуде,
тау м‰сін

Ќарттар к‰ні де таяп
ќалды. Жыл сайын осы
мерекеде екі інімді ертіп
алып, ќарашањыраќќа,
ата-єжеміњ ‰йіне тартатын
едік. Б±л мейрам біз ‰шін
аса ќ±нды. ‡лкен інім Ай-
бек пен кішісі Айдос ќолда-
рына г‰л ±стап, єжесіне аз-
м±з сыйлыќтарын алып ке-
летін. Ал мен атама арнап,
керек-жараѓын, ±наѓан
б±йымдарын єкеп беретін
едім. Біраќ, б±л жолы олай
болмайын деп т±р. Екі ініме
ќосылып, єжеме ѓана сый-
тарту апармаќпыз...

Ќай ќазаќтыњ жазылма-
ѓан зањы ѓой – ‰йдіњ ‰лкен
баласы ата-єженіњ бауы-
рында μседі. Мен де 7-сы-
ныпќа дейін атамныњ ер-

тегісін, єжемніњ аќылын тыњдап μстім. Атам айтќан кμп єњгіме жа-
дымда саќтаулы. Бір к‰ні бізге жеті атаны жаттатќызып жатып, ќа-
риялар туралы ойларын ортаѓа салды. "Ер адам неѓ±рылым егде
тартып, ќарттыќ мењдеген сайын соѓ±рылым шарасыз бола бастай-
тын сияќты. Адам ќартайѓан шаѓында саѓатты емес, секундты да ба-
ѓалайтын болады. Сондыќтан мына єжелеріњді тыњдањдар, айтќа-
нын екі етпењдер", – деді. Ойын баласымыз ѓой, мєн бермедік. Атам-
ныњ айтќандарын енді-енді ±ѓып жатќандаймыз.

Меніњ атам Науан Мењдібаев 1926 жылы д‰ниеге келген. Жас-
тайынан ењбекке жегіліп, тылда ќызмет етті. Отан алдындаѓы боры-
шын μтеп келген соњ Аманкелді ауданындаѓы колхозда зоотехник
болып бастады. Бірнеше ж±мыстарды істеп, Ќ±мкешу селосыныњ
тμраѓасына дейін кμтерілді. Сонда ќ±рметті демалысќа шыќты.

Жаќында єкем ќоњырау шалды. Атамныњ жаѓдайын айтќан соњ
алып-±шып ауылѓа аттандым. Алайда, ‰лгірмедім... Соњѓы рет ќолы-
нан ±стап ќала алмадым... Иіскей алмадым... Ана μмірге кетсењ де,
сені ќинаймыз. "Аќ торѓайым", "аќ тоќтым",  "аќ ботам" деп енді кім
еркелетпек?

¤зім атамныњ тєрбиесінде болѓандыќтан ба, ќарияларды ќатты
жаќсы кμремін. Єрі ењбекќор, жинаќылыќты жаны с‰йеді.  Атамныњ
єр сμзі – маѓан аќ батадай. Єрі ќысќа, єрі н±сќа сμйлейді. Тілеуімді
тілеген, еркелігімді кμтерген, мен ауырсам, жаны ауырѓан, бір апта
кμрмей ќалса, саѓынѓан атамныњ кμњілі кењ, ж‰регі мейірімді, кеудесі
ќазына, сμзі ќасиетті. Бар тєттіні аузыма тосып, бар жаќсыны ‰стіме
кигізіп, еркелетіп μсірген, ќызыќ ертегісі мен аќыл-μсиетін ќ±лаѓыма
ќ±юдан жалыќпаѓан атамды жанымнан артыќ жаќсы кμремін. Не кμрсе
де бізбен кμрген, ќуанышы мен ќайѓы-м±њымен бμліскен оныњ орны
мен ‰шін бμлек. Маќтансам да тек атаммен маќтанамын. Жетістікке
ќол жеткізсем де атамныњ аќ батасын алып, оныњ арќасында екенін
айтып, алѓысымды білдіремін. Жолымыз болмаѓан жаѓдайда "еш-
тење етпейді, т‰ймедейді т‰йедей еткеніњ жарамайды, б±л бастама-
сы ѓана, єлі жетістік пен баќыттыњ бєрі алда" деген сμзі мєњгі есімізде
болады. Бойыма к‰ш-ќуат бітіп, ењсем кμтеріліп, сенімім арта т‰седі.
Атамныњ ќоњыр дауысын жадымнан шыѓармаймын. Ќазір ‰й іші жым-
жырт болып ќалды. Єжем де серігін ойлап ж‰рген шыѓар. Атамызды
‰й боп саѓынамыз. Бєрібір бір жан жетіспей т±рады...

Айтк‰л НАУАНОВА,
Аманкелді ауданыныњ т±рѓыны.Меніњ ерж‰рек атам

Оќу  орталыѓында  Ќазаќ-
стан  Республикасы  ІІО  жєне
¦лттыќ  гвардияныњ  ардагер-
лер кењесініњ тμраѓасы   поли-
ция  генерал-майоры ¤мірзаќ
Ќоспан±лы  Болсамбеков, со-
нымен  бірге ЌР  ІІМ кадр
ж±мысы департаментініњ  бас-
тыѓы  полиция  полковнигі
Алтынѓали  ‡сен±лы  Єбдіѓа-
лиев,  Ќостанай  облысы  ІІД
бастыѓыныњ  орынбасары  по-
лиция полковнигі  Баќытжан
Ерболат±лы, Ќостанай  облы-
сы ІІД  ардагерлер  кењесініњ
тμраѓасы   Амангелді Ахметќа-
ли±лы  ¤мірбаев   ќонаќта  бол-
ды.

Ќонаќтарымыз Оќу орта-
лыѓы ѓимаратындаѓы барлыќ
ќызметтік  кабинеттерді, дє-
рісханаларды, ќаћарманымыз
Ѓазиз Байтасќа арналѓан
б±рышты,   спорт, тренажер
залын,  саптыќ  алањды  ара-

лап  шыќты.
Генералдыњ  келуіне  бай-

ланысты  акт  залында   оќу
орталыѓыныњ  ќызметкерлері-
мен жєне арнайы алѓашќы
оќыту курсындаѓы  таѓылым-
дамашылармен кездесу  бол-
ды.  Генерал μз сμзінде жас
полицейлерге адал ќызмет
атќарып, тєртіпті, білімді бо-
лып, кєсіби  полицейлер  бо-
луларына  тілегін  білдірді.
Сμзініњ  соњында "Дањќ" ор-
денініњ толыќ иегерлері жєне
ЌР  ќаћармандарыныњ  сурет-
тері  бар  стендті  жєне   ¦ОС
ардагерлеріне  жєне  ЌР Ішкі
істер  органы  ќызметкерлеріне
арналѓан  "1941-1945 жылдар-
даѓы  Жењіс  жолымен"  атты
екі  кітабын  сыйѓа  ±сынды.

 Г.ДОСТОЯРОВА,
мемлекеттік  тіл  жєне

аќпарат  тобыныњ
инспекторы.

‡лгілі генерал
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7.00 Тањшолпан. 10.00 М.х. 10.40
"Айман &Шолпан". 11.35 Айтуѓа
оњай. 12.20 "Болашаќ єлем". 13.00
Бірге тањдаймыз! 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Сурайя". 17.55
Арылу. 18.50 М.ф. 19.30 "Сурайя".
20.30 KAZNEWS. 21.15 Ќоѓамдыќ
кењес. 22.00 "Айман &Шолпан".
23.00 "Келін". 23.55 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 0.40 KAZNEWS. 1.25
"Болашаќ єлем".

07.00 Єсем єуен 7.15 Біздіњ ‰й.
8.00 Жања к‰н. 10.20 "Осколки".
11.10 "Єр ‰йдіњ сыры басќа". 11.40
"Аќылдыњ кілті. ¤мірдастан". 13.00
Семейные мелодрамы. 14.00 "И все-
таки я люблю". 15.00 Важно знать.
15.15 Кμњіл толќыны. 15.45 "Зауал".
16.45 "Пєленшеевтер". 17.15 Біздіњ
‰й. 18.00 Білу мањызды. 18.15 "Ма-
хаббатым ж‰регімде". 19.00 Жања-
лыќтар. 19.40 "Аќылдыњ кілті. ¤мір-
дастан". 21.00 Итоги дня. 21.40 "Та-
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7.00 Тањшолпан. 10.00 М.х. 10.40
Апта. 11.45 Дауа. 12.20 Д.ф. "Бола-
шаќ єлем". 13.00 Бірге тањдаймыз!
14.10 "Келін". 15.00 Єйел баќыты.
16.40 Т.х. "Сурайя". 17.30 KAZNEWS.
17.55 Арылу. 18.30 Б‰гінгі к‰нніњ
батырлары. 18.45 Назарбаев Уни-
верситетініњ ѓылыми жетістіктері.
18.55 Меніњ Ќазаќстаным. 19.30 "Су-
райя". 20.30 KAZNEWS. 21.15 Ай-
туѓа оњай... 22.00 "Айман &Шолпан".
23.00 "Келін". 23.55 Т‰нгі студияда
Н.Ќоянбаев. 0.30 KAZNEWS.

7.00 ¤мір сабаќтары. 7.30 "Сот-
ќа жеткізбей". 8.00 Жања к‰н. 10.20
Т.с. "Осколки". 11.10 "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.40 Т.х. "¤гей ж‰рек". 12.30
Магия кухни. 13.00 Семейные ме-
лодрамы. 14.00 Т.с. "И все-таки я
люблю". 15.00 Народный контроль.
15.15 Кμњіл толќыны. 15.45 Т.х. "Зау-
ал". 16.45 Т.х. "Пєленшеевтер". 18.00
Біздіњ назарда. 18.15 Т.х. "Махабба-
тым ж‰регімде". 19.00 Жањалыќтар.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 М.х. 10.45
"Айман &Шолпан". 11.40 Айтуѓа
оњай... 12.25 "Болашаќ єлем". 13.00
Бірге тањдаймыз! 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Сурайя". 17.30
KAZNEWS. 17.55 Бейнет т‰бі - зей-
нет. 18.05 Арылу. 18.50 Назарбаев
Университетініњ ѓылыми жетістіктері.
19.05 Табыс сыры. 19.30 "Сурайя".
20.30 KAZNEWS. 21.15 Айтуѓа оњай...
22.00 "Айман &Шолпан". 23.00 "Келін".
23.55 Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев.
0.30 KAZNEWS. 1.15 "Болашаќ єлем".

7.00 ¤мір сабаќтары. 7.30 "Сотќа
жеткізбей". 8.00 Жања к‰н. 10.20 "Ос-
колки". 11.10 "Єр ‰йдіњ сыры басќа".
11.40 "¤гей ж‰рек". 12.30 Магия кух-
ни. 13.00 Семейные мелодрамы.
14.00 "И все-таки я люблю". 15.00
Важно знать. 15.15 Кμњіл толќыны.
15.45 "Зауал". 16.45 "Пєленшеевтер".
17.15 Біздіњ ‰й. 18.15 "Махаббатым

19.40 "¤гей ж‰рек". 20.35 Бетпе-бет.
21.00 Итоги дня. 21.40 Бюро
расследований. 22.10 "Осколки".
23.05 "Пєленшеевтер". 23.40 "Єр
‰йдіњ сыры басќа". 0.15 Жањалыќ-
тар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Tobyl-
Torgai Today. 9.30 Поэзия єлемі.
9.50, 11.20, 12.50, 13.55, 15.05,
17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Телемар-
кет. 10.00 Tobyl-Torgai Today. 10.30
Т.с. "Отблески". 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 Вызов. 12.30 Ж‰зден
ж‰йрік. 13.00 Арќа аќпарат. 13.50
М.с. 14.00 Т.с. "Мотыльки". 15.00
Жарќын бейне. 15.25 М.с. 16.00 Т.с.
"Меч". 16.50 Бала тілі - бал. 17.10
Келбет. 17.50 Арќа аќпарат. 18.10
Даму діњгектері. 18.30 Арќа аќпарат.
19.00 "Отблески". 20.00 Первая сту-
дия. 21.10 Сап т‰зе! 21.30 Арќа аќпа-
рат. 22.15 Концерт. 23.10 "Меч". 0.00
Арќа аќпарат.

7.00 Кaznet. 7.30 Суперпапа. 8.10
Біздіњ уаќыт. 9.00 Т.с. "Украденная

ж‰регімде". 19.00 Жањалыќтар. 19.40
"¤гей ж‰рек". 20.30 Таѓдыр тартысы.
21.00 Итоги дня. 21.35 Т.с. "Такая
работа". 22.30 "Осколки". 23.25
"Пєленшеевтер". 23.55 "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". 0.30 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа аќпа-
рат. 9.40 М.с 10.00 Арќа аќпарат.
10.40 "Отблески". 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 Ажар. 12.30 Ж‰зден
ж‰йрік. 12.50, 13.55, 15.05, 17.25,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет. 13.00
Арќа аќпарат. 14.00 "Мотыльки". 15.00
Жарќын бейне. 15.30 М.с. 16.00 "Меч".
16.50 Бала тілі - бал. 17.10 Келбет.
17.50 Арќа аќпарат. 18.10 Регион/10.
18.30 Арќа аќпарат. 19.00 "Отблес-
ки". 20.00 Первая студия. 20.30 Арќа
аќпарат. 21.10 Сєттілікке 1001 ќадам.
21.30 Арќа аќпарат. 22.20 Концерт.
23.20 "Меч". 0.00 Арќа аќпарат.

7.00 Тенгемания. 7.20 Жањалыќ-
тар. 8.20 М.ф. 9.00 "Украденная

жизнь". 10.00 "Фериха". 11.10 "Жетім
ж‰рек". 12.10 "Ќыз аќысы". 13.10 "Ай-
жан". 14.10 Т.с. "На край света". 16.00
Ќош келдіњіз! 17.00 "¦рланѓан таѓдыр".
18.00 "Жетім ж‰рек". 19.00 "Ќыз
аќысы". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "¦рланѓан таѓдыр". 22.00
Ќош келдіњіз! 23.00 Т.с. "Измена". 0.00
Жањалыќтар. 1.00 "Байдыњ ќызы".

7.00 Дала єуені. 7.30 "По течению
реки". 8.10 Ќазаќстан би єлемі. 9.30
¤мір жолы. 10.00 "Ќ±стар єні". 11.00
"Ќ±пиясы ашылѓан ќазыналар". 12.00
Культпоход. 12.10 "Ганг μзені". 13.30
"Ќ±стар єні". 14.00 Наше кино. 14.25
Золотая середина. 15.00 "Ќ±пиясы
ашылѓан ќазыналар". 16.00 Секреты
музеев. 16.25 Байтерек. 17.00 "Ганг
μзені". 17.50 Культпоход. 18.00 ¤мір.
Театр. Кино. 18.30 ¦лы дала елі. 19.25
Ѓылыми кењес. 20.05 Казахстан: наро-
ды и судьбы. 22.00 Культпоход. 22.10
Сахна сырлары. 22.35 "Зазеркальеніњ
ќызыќты ертегілер" спектаклі. 0.05 Д.ф.
"Данышпан ќалай пайда болады?".

7.00 Алтын таспа. 7.45 Абайла-
њыз, гипноз! 8.20 К‰лкі базар. 9.05
Екі езу. 9.45 "Сашатаня". 10.15 "Уни-
вер". 10.50 Однажды в России.
11.40 Битва экстрасенсов. 13.20
Ревю. 13.45 М.ф. 15.30 Екі езу.
16.10 Ревю. 16.30 "Ѓашыќ ж‰рек".
17.30 "Жігіттіњ сабаздары". 19.10
Ревю. 19.50 "Универ". 20.30 Битва
экстрасенсов. 22.20 "Ѓашыќ ж‰рек".
23.30 Екі езу. 0.00 Х.ф. "Кошмар-
ный попутчик".

6.40 Ќуырдаќ. 7.00 Ене мен келін.
7.30 Мен шопоголикпін. 8.10 "‡зілген
жапыраќтар". 10.00 Смеяться разре-
шается. 11.40 Айна онлайн. 12.10 Бас-
пана бабы. 13.00 Тосын сиќыр. 13.30
Єп, бєрекелді! 14.00 "¤мір сынаѓы".
15.00 Один в один. 17.30 Q-елі. 18.00
"Жібек". 19.00 "Ќ±лпынай ж±пары".
20.00 "¤мір сынаѓы". 21.30 Человек-
невидимка. 22.40 "Секретные матери-
алы". 23.45 "Сонная лощина". 0.45
"Темное дитя".
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ЌАЗАЌСТАН
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ХАБАР

ХАБАР

ХАБАР
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ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ
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31 АРНАкая работа". 22.35 "Осколки". 23.30
"Пєленшеевтер". 23.55 "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". 0.30 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 М.с 10.00 Новости. 10.40
"Отблески". 11.30 Бірінші студия.
12.00, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 12.10 Ре-
гион/10. 12.30 Ж‰зден ж‰йрік. 13.00
Арќа аќпарат. 14.00 Т.с. "Нюхач".
15.00 Жарќын бейне. 15.30 М.с.
16.00 "Меч". 17.00 Бала тілі - бал.
17.20 Келбет. 17.50 Арќа аќпарат.
18.10 Талбесік. 18.30 Арќа аќпарат.
19.00 "Отблески". 20.00 Первая сту-
дия. 20.30 Арќа аќпарат. 21.10 Па-
раллели. 21.30 Арќа аќпарат. 22.20
Х.ф. "Долана". 23.05 "Меч". 0.00 Арќа
аќпарат.

7.00 Тенгемания. 7.20 Жањалыќ-
тар. 8.20 М.ф. 9.00 "Украденная
жизнь". 10.00 "Фериха". 11.10 "Жетім
ж‰рек". 12.10 "Ќыз аќысы". 13.10

"Айжан". 14.10 "На край света". 16.00
Ќош келдіњіз! 17.00 "¦рланѓан таѓ-
дыр". 18.00 "Жетім ж‰рек". 19.00 "Ќыз
аќысы". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "¦рланѓан таѓдыр".
22.00 Ќош келдіњіз! 23.00 "Измена".
0.00 Жањалыќтар. 1.00 "Байдыњ
ќызы".

7.00 Дала єуені. 7.30 "По тече-
нию реки". 8.10 Байтерек. 8.45 ¦лы
дала елі. 9.25 Сахна сырлары. 10.00
"Ќ±стар єні". 11.00 "Ќ±пиясы ашыл-
ѓан ќазыналар". 12.10 "Ганг μзені".
13.00 "Ќ±стар єні". 14.00 Живые об-
разы 14.25 Заповедники Казахста-
на. 14.40 Секреты музеев. 15.00
"Ќ±пиясы ашылѓан ќазыналар". 16.00
Летопись степи. 16.35 Литосфера.
17.00 "Ќара ќ±рдымнан кім ќорќа-
ды?". 18.00 ¤мір жол. 18.30 Наше
кино. 19.05 Егіз ж‰рек. 19.30 Біздіњ
Ќазаќстан. 20.00 Тайны великой сте-
пи. 20.30 ¤мір. Театр. Кино. 21.05
¦лы дала батырлары. 21.35 Воинс-
кие искусства Великой степи. 22.00
Культпоход. 22.10 Тайны и судьбы
великих казахов. 23.05 Б. Єшірба-

НТК

жизнь". 10.00 Т.х. "Фериха". 11.10
Т.х. "Жетім ж‰рек". 13.10 Т.х. "Ќыз
аќысы". 14.10 Т.с. "Айжан". 15.10
Избранное за неделю. 16.00 Ел
аузында. 17.00 "¦рланѓан таѓдыр".
18.00 "Жетім ж‰рек". 19.00 "Ќыз
аќысы". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "¦рланѓан таѓдыр".
22.00 Ќош келдіњіз! 23.00 Т.с. "Двад-
цать лет без любви". 0.00 Жањалыќ-
тар. 1.00 Т.х. "Байдыњ ќызы".

7.00 Дала єуені. 7.30 "По
течению реки". 8.10 Заповедники Ка-
захстана. 8.25 ¦лы даланыњ ќ±пия-
лары. 8.55 Ќазаќстан би єлемі. 9.10.
¦лы дала батырлары. 9.30 Больше,
чем любовь. 10.00 Тайны и судьбы
великих казахов. 11.00 "Калькутта -
ойын-сауыќ ќаласы". 12.00 Культпо-
ход. 12.10 "Єлемді μзгерткен Шер-
лок Холмс". 13.00 Т.х. "Ќ±стар єні".
14.00 За фасадом. 14.25 "Єњгіменіњ
ашыѓы" ток-шоу. 15.00 "Ќ±пиясы
ашылѓан ќазыналар". 17.00 "Ганг
μзені". 17.50 Культпоход. 18.00 Сах-
на сырлары. 18.30 Казахстан: наро-
ды и судьбы. 18.55 ¤мір жолы. 19.25
Ѓылыми кењес. 20.05 ¦лы даланыњ
ќ±пиялары. 21.00 Біздіњ Ќазаќстан.

21.30 Легенды и мифы Оперного.
23.20 ¦лы дала елі. 0.00 "Кемел
кењістік".

7.00 К‰лкі базар. 7.20 Абайла-
њыз, гипноз! 7.40 Т.х. "Астана - ма-
хаббатым меніњ". 9.05 Екі езу. 9.45
"Сашатаня". 10.15 "Универ". 10.50
Однажды в России. 11.40 Битва
экстрасенсов. 13.20 Ревю. 13.45
М.ф. 15.30 Екі езу. 16.10 Ревю. 16.30
"Ѓашыќ ж‰рек". 17.30 "Жігіттіњ сабаз-
дары". 19.10 Ревю. 19.50 "Универ".
20.30 Битва экстрасенсов. 22.20
"Ѓашыќ ж‰рек". 23.30 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Небоскреб смерти".

6.40 Ќуырдаќ. 7.00 Ене мен келін.
7.30 Мен шопоголикпін. 8.10 "‡зілген
жапыраќтар". 10.00 Вечерний квар-
тал. 11.30 Моя история. 12.10 Бас-
пана бабы. 13.00 Тосын сиќыр. 13.30
Єп, бєрекелді! 14.00 "¤мір сынаѓы".
15.00 Вечерний Киев. 16.00 Смеять-
ся разрешается. 17.30 Гу Гу Гєп.
18.00 "Жібек". 19.00 "Ќ±лпынай ж±па-
ры". 20.00 "¤мір сынаѓы". 21.30 Че-
ловек-невидимка. 22.40 "Секретные

КТК
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7.00 Тањшолпан. 10.00 М.х. 10.40
"Айман &Шолпан". 11.30 Айтуѓа
оњай... 12.20 "Болашаќ єлем". 13.00
Бірге тањдаймыз! 14.10 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Сурайя". 17.30
KAZNEWS. 17.55 Арылу. 18.35 Б‰гінгі
к‰нніњ батырлары. 18.50 М.ф. 19.00
Келбет. 19.30 "Сурайя". 20.30
KAZNEWS. 21.15 С±хбат. 22.00 "Ай-
ман &Шолпан". 23.00 "Келін". 23.55
Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев. 0.30
KAZNEWS. 1.20 "Болашаќ єлем".

07.00 Єсем єуен 7.15 Біздіњ ‰й.
8.00 Жања к‰н. 10.20 "Осколки".
11.10 "Єр ‰йдіњ сыры басќа". 11.40
"¤гей ж‰рек". 13.00 Семейные ме-
лодрамы. 14.00 "И все-таки я люб-
лю". 15.00 Народный контроль. 15.15
Кμњіл толќыны. 15.45 "Зауал". 16.45
"Пєленшеевтер". 17.15 Біздіњ ‰й.
18.00 Біздіњ назарда. 18.15 "Махаб-
батым ж‰регімде". 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.40 Т.х. "Аќылдыњ кілті. ¤мір-

дастан". 20.35 Бетпе-бет. 21.00 Итоги
дня. 21.40 "Такая работа". 22.35 "Ос-
колки". 23.30 "Пєленшеевтер". 0.00
"Єр ‰йдіњ сыры басќа". 0.35 Жања-
лыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа аќпа-
рат. 9.40 М.с 10.00 Арќа аќпарат.
10.40, 12.50, 13.55, 15.05, 17.25,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.
10.50 "Отблески". 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 Даму діњгектері. 12.30
Ж‰зден ж‰йрік. 13.00 Арќа аќпарат.
14.00 "Мотыльки". 15.00 Жарќын бей-
не. 15.30 М.с. 16.00 "Меч". 16.50
Бала тілі - бал. 17.10 Келбет. 17.50
Арќа аќпарат. 18.10 Интонация. 18.30
Арќа аќпарат. 19.00 "Отблески".
20.00 Первая студия. 20.30 Арќа
аќпарат. 21.10 Бойт±мар. 21.30 Арќа
аќпарат. 22.10 К.ф. "Балалыќ шаќ-
тыњ кермек дємі". 23.10 "Меч". 0.00
Арќа аќпарат.

7.00 Тењгемания. 7.20 Жањалыќ-
тар. 8.20 М.ф. 9.00 "Украденная

жизнь". 10.00 "Фериха". 11.10 "Жетім
ж‰рек". 12.10 "Ќыз аќысы". 13.10
"Айжан". 14.10 "На край света". 16.00
Ќош келдіњіз! 17.00 "¦рланѓан таѓ-
дыр". 18.00 "Жетім ж‰рек". 19.00 "Ќыз
аќысы". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "¦рланѓан таѓдыр".
22.00 Ќош келдіњіз! 23.00 "Измена".
0.00 Жањалыќтар. 1.00 "Байдыњ
ќызы".

7.00 Дала єуені. 7.30 "По тече-
нию реки". 8.00 Культпоход. 8.10
Тайны и судьбы великих казахов.
9.05 Неизвестный Казахстан. 9.20
Егіз ж‰рек. 10.00 "Ќ±стар єні". 11.00
"Ќ±пиясы ашылѓан ќазыналар". 12.00
Культпоход. 12.10 "Ганг μзені". 13.00
"Ќ±стар єні". 14.00 Наш Казахстан.
14.30 Летопись степи. 14.45 Ќазаќ-
стан би єлемі. 15.00 "Ќ±пиясы ашыл-
ѓан ќазыналар". 16.00 Живые обра-
зы. 16.20 Литосфера. 16.45 Запо-
ведники Казахстана. 17.00 "Ганг
μзені". 18.00 ¦лы дала батырлары.
18.25 Больше, чем любовь. 19.30
¤мір. Театр. Кино. 20.05. ¦лы дала-
ныњ к±пиялары. 20.30 ¤мір жолы.

21.00 ¦лы дала елі. 21.40 ¦лы дала
батырлары. 22.00 Культпоход. 22.10
"Портреты заговорили". 22.35 К.ф.
"Мэнсфилд парк". 0.10 "Кемел
кењістік".

7.00 Алтын таспа. 7.45 Абайла-
њыз, гипноз! 8.20 К‰лкі базар. 9.05
Екі езу. 9.45 "Сашатаня". 10.15 "Уни-
вер". 10.50 Однажды в России. 11.40
Битва экстрасенсов. 13.20 Ревю.
13.45 М.ф. 15.30 Екі езу. 16.10 Ревю.
16.30 "Ѓашыќ ж‰рек". 17.30 "Жігіттіњ
сабаздары". 19.10 Ревю. 19.50 "Уни-
вер". 20.30 Битва экстрасенсов.
22.20 "Ѓашыќ ж‰рек". 23.30 Екі езу.
0.00 Х.ф. "Выбор киллера".

6.40 Ќуырдаќ. 7.00 Ене мен келін.
7.30 Мен шопоголикпін. 8.10 "‡зілген
жапыраќтар". 10.00 Смеяться раз-
решается. 11.40 Айна онлайн. 12.10
Баспана бабы. 13.00 Тосын сиќыр.
13.30 Єп, бєрекелді! 14.00 "¤мір
сынаѓы". 15.00 Один в один. 17.30
Q-елі. 18.00 "Жібек". 19.00 "Ќ±лпы-
най ж±пары". 20.00 "¤мір сынаѓы".
21.30 Человек-невидимка. 22.40 "Сек-

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

ретные материалы". 23.45 "Сонная
лощина". 0.45 "Темное дитя".

7.00 Информбюро. 8.00 "Киелi
неке". 10.00 "Баќытты болѓым келеді".
11.00 М.с. 12.30 Ералаш. 13.40 "Ма-
мочки". 14.10 "АйТи Молодец!" 15.05
"Баќытты болѓым келеді". 16.10 "Киелi
неке". 18.10 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 19.05 Келіндер
бєйгесі. 20.00 Информбюро. 21.00
"Мамочки". 22.40 "Ерт±ѓрыл 2". 23.40
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 00.30 "Миндальный при-
вкус любви". 1.20 Талант-шоу.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 В ладу с природой. 10.00 Жа-
њалыќтар. 10.30 Кμкейтесті с±хбат.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Дороги
Индии". 14.00 Красота - Light. 15.00
Дикие деньги. 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". 21.00
"Дороги Индии". 22.00 РТН. 22.30

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

евтіњ шыѓармашылыќ кеші. 0.00
"Атакєсіп".

7.00 Алтын таспа. 7.45 Абайла-
њыз, гипноз! 8.20 К‰лкі базар. 9.05
Екі езу. 9.45 "Сашатаня". 10.15 "Уни-
вер". 10.50 Однажды в России. 11.40
Битва экстрасенсов. 13.20 Ревю.
13.45 М.ф. 15.30 Екі езу. 16.10 Ревю.
16.30 "Ѓашыќ ж‰рек". 17.30 "Жігіттіњ
сабаздары". 19.10 Ревю. 19.50 "Уни-
вер". 20.30 Битва экстрасенсов. 22.20
"Ѓашыќ ж‰рек". 23.30 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Путь дракона".

6.40 Ќуырдаќ. 7.00 Ене мен келін.
7.30 Мен шопоголикпін. 8.10 "‡зілген
жапыраќтар". 10.00 Смеяться разре-
шается. 11.40 Айна онлайн. 12.10
Баспана бабы. 13.00 Тосын сиќыр.
13.30 Єп, бєрекелді! 14.00 "¤мір сы-
наѓы". 15.00 Один в один. 17.30 Q-
елі. 18.00 "Жібек". 19.00 "Ќ±лпынай
ж±пары". 20.00 "¤мір сынаѓы". 21.30
Человек-невидимка. 22.40 "Секретные
материалы". 23.45 "Сонная лощина".
1.40 Айна онлайн.

7.00 Информбюро. 8.00 "Киелi
неке". 10.00 "Баќытты болѓым келеді".
11.00 М.с. 12.30 Ералаш. 13.40 "Ма-
мочки". 14.10 "АйТи Молодец!" 15.10
"Баќытты болѓым келеді". 16.10 "Киелi
неке". 18.10 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 19.05 Келіндер
бєйгесі. 20.00 Информбюро. 21.00
"Мамочки". 22.40 "Ерт±ѓрыл 2". 23.40
Алдараспањ, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 00.30 "Миндальный привкус
любви". 1.20 Талант-шоу.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Правила моей кухни. 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00
¤мір аѓымы. 13.00 "Дороги Индии".
14.00 Baby Гид. 14.20 Ќылмыстыќ іс
№. 14.30 В ладу с природой. 15.00
Короли эпизода. Г. Милляр. 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 Кино
аймаќ.  20.00 РТН. 20.30 ПроАгро.
21.00 "Дороги Индии". 22.00 РТН.
22.30 "10 самых... Любовные треу-
гольники". 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Па-
норама дня.

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

КТК

ЕВРАЗИЯ
31 АРНА

АЛАУ7 АРНА

7.00 Информбюро. 8.00 "Риза-
мын". 9.00 "Киелi неке". 10.00 "Ба-
ќытты болѓым келеді". 11.00 М.с. 12.30
Ералаш. 13.10 "Мамочки". 14.10 Т.с.
"АйТи Молодец!" 15.10 "Баќытты бол-
ѓым келеді". 16.10 "Киелi неке". 18.10
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 19.05 Келіндер бєйгесі.
20.00 Информбюро. 21.00 "Мамочки".
22.40 "Ерт±ѓрыл 2". 23.40 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
00.30 "Миндальный привкус любви".
1.20 Талант-шоу.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Baby Гид. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы.
13.00 "Дороги Индии". 14.00 Дело №.
14.10 Правила моей кухни. 14.40 Тор-
говый дом. 15.00 Без обмана. 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 Ге-
рои рядом. 20.00 РТН. 20.30 Красота
- Light. 21.00 "Дороги Индии". 22.00
РТН. 22.30 В ладу с природой. 23.00

8.00 Доброе утро. 10.00 Судеб-
ные истории. 11.00 "Той заказ". 11.30
"Єйел сыры..." 12.30 "Джодха жєне
Акбар". 13.20 "Ѓажайып жан". 14.10
"Все мы люди". 15.00 Басты патруль.
15.10 "Правда". 15.15 "Сын моего
отца". 16.20 Давай поженимся! 17.35
Пусть говорят. 18.50 "Ради любви я
все смогу". 20.00 Новости. 20.55
"Джодха жєне Акбар". 22.00 Жања-
лыќтар. 22.40 "Ѓажайып жан". 23.35
П@утina. 0.00 "Тонкий лед". 2.10
П@утina.

7.50 "Алањ болма, жаным". 8.30
Жањалыќтар. 9.00 "Шырѓалањ". 10.10
"Морские дьяволы. Смерч-2". 12.00
Новости. 12.45 Черный квадрат. 13.20
Семейные драмы. 14.30 Єйел ќырыќ
шыраќты. 15.30 "Махаббат м±њы".
17.20 "Махаббатта шек бар ма?".
19.00 "Шырѓалањ". 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.40 Наша правда.
22.50 "Дежурный врач". 0.40 "Морс-
кие дьяволы. Смерч-2".

¤мір аѓымы. 0.00 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 10.00 Судеб-
ные истории. 11.00 "Той заказ". 11.30
"Єйел сыры..." 12.30 "Джодха жєне
Акбар". 13.20 "Ѓажайып жан". 14.10
"Все мы люди". 15.00 Басты патруль.
15.10 "Правда". 15.15 "Сын моего
отца". 16.20 Давай поженимся! 17.35
Пусть говорят. 18.50 "Ради любви я
все смогу". 20.00 Новости. 20.55
"Джодха жєне Акбар". 22.00 Жањалыќ-
тар. 22.40 "Ѓажайып жан". 23.35
П@утina. 0.00 "Тонкий лед". 2.10
П@утina.

7.50 "Алањ болма, жаным". 8.30
Жањалыќтар. 9.00 "Шырѓалањ". 10.10
"Морские дьяволы. Смерч-2". 12.00
Новости. 12.45 Главная редакция.
13.35 Семейные драмы. 14.45
Кμріпкел. 15.50 "Махаббат м±њы".
17.20 "Махаббатта шек бар ма?". 19.00
"Шырѓалањ". 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Было дело. 22.30
"Ведьма". 0.35 "Морские дьяволы.
Смерч-2".

Герои рядом. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00
Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 10.00 Судеб-
ные истории. 11.00 "Той заказ". 11.30
"Єйел сыры..." 12.30 "Джодха жєне
Акбар". 13.20 "Ѓажайып жан". 14.10
"Все мы люди". 15.00 Басты патруль.
15.10 "Правда". 15.15 "Сын моего
отца". 16.20 Давай поженимся! 17.35
Пусть говорят. 18.50 "Ради любви я
все смогу". 20.00 Новости. 20.55
"Джодха жєне Акбар". 22.00 Жања-
лыќтар. 22.40 "Ѓажайып жан". 23.35
П@утina. 0.00 "Тонкий лед". 2.10
П@утina.

7.50 "Алањ болма, жаным". 8.30
Жањалыќтар. 9.00 "Шырѓалањ". 10.10
"Морские дьяволы. Смерч-2". 12.00
Новости. 12.45 Было дело. 13.35
Семейные драмы. 14.45 Єйел ќырыќ
шыраќты. 15.50 "Махаббат м±њы".
17.20 "Махаббатта шек бар ма?".
19.00 "Шырѓалањ". 20.30 Жањалыќ-
тар. 21.00 Новости. 21.40 Черный
квадрат. 22.20 Т.с. "Дежурный врач".
0.30 "Морские дьяволы. Смерч-2".

материалы". 23.45 Т.с. "Сонная ло-
щина". 0.45 Т.с. "Темное дитя".

6.00 Информбюро. 6.50 "Риза-
мын". 7.30 Єзіл студио. 8.00 Т.х.
"Киелi неке". 9.00 Т.х. "Баќытты бол-
ѓым келеді". 10.00 Готовим с Адель.
10.30 М.с. 12.30 Ералаш. 13.40 Т.с.
"Кухня". 15.10 "Баќытты болѓым ке-
леді". 16.10 "Киелi неке". 17.10 Неге?
18.10 Айта берсін. 19.05 Келіндер
бєйгесі. 20.00 Информбюро. 21.00
Т.с. "Мамочки". 22.40 Т.х. "Ерт±ѓрыл
2". 23.40 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 00.30 Т.с. "Миндаль-
ный привкус любви". 1.20 Талант-
шоу.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН
Подробности. 9.40 Неизведанный
Казахстан. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы.
13.00 Т.с. "Дороги Индии". 14.00 Про-
Агро. 14.30 "7 передача". 15.00 Д.ф.
"Чапаев". 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 Дело №. 20.50 Торговый

дом. 21.10 "Дороги Индии". 22.00 РТН.
22.30 Baby Гид. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.00 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 10.00 Судеб-
ные истории. 11.00 "Той заказ". 11.30
"Єйел сыры..." 12.30 Т.с. "Джодха
жєне Акбар". 13.20 Т.х. "Ѓажайып
жан". 14.10 Єн дария. 15.00 Басты
патруль. 15.15 Т.с. "Сын моего отца".
16.20 Давай поженимся! 17.35 "Ро-
дина". 18.50 Т.с. "Ради любви я все
смогу". 20.00 Новости. 20.55 "Джод-
ха жєне Акбар". 22.00 Жањалыќтар.
22.40 "Ѓажайып жан". 23.35 П@утina.
0.00 Т.с. "Тонкий лед". 2.10 П@утina.

7.05 К.ф. "Жоѓалѓан уаќыт тура-
лы ертегі". 8.30 Т.х. "Алањ болма,
жаным". 9.30 Звездная жизнь. 10.40
Портрет недели. 11.50 Другая прав-
да. 12.50 Семейные драмы. 14.45
Кμріпкел. 15.50 Т.х. "Махаббат
м±њы". 17.20 Т.х. "Махаббатта шек
бар ма?". 19.00 Т.х. "Шырѓалањ".
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.40 Главная редакция. 22.30 Т.с.
"Ведьма". 0.35 Т.с. "Морские дьяво-
лы. Смерч-2".
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7.00 Тањшолпан. 10.15 М.ф.
10.40 "Айман &Шолпан". 11.35
Ќоѓамдыќ кењес. 12.20 "Болашаќ
єлем". 13.00 Бірге тањдаймыз! 14.10
"Келін". 15.00 Єйел баќыты. 16.40
"Сурайя". 17.30 KAZNEWS. 17.55
Арылу. 18.45 Жан жылуы. 19.05
Иман айнасы. 19.30 "Сурайя". 20.30
KAZNEWS. 21.00 Парламент. 21.15
Айтуѓа оњай... 22.00 Сєлем, Ќазаќ-
стан!  23.25 "Келін". 0.20 Ќылмыс
пен жаза. 0.40 KAZNEWS. 1.25 "Бо-
лашаќ єлем".

07.00 Єсем єуен 7.15 Біздіњ ‰й.
8.00 Жања к‰н. 10.20 "Осколки".
11.20 "Аќылдыњ кілті. ¤мірдастан".
12.30 Магия кухни. 13.00 Семейные
мелодрамы. 14.00 "И все-таки я люб-
лю". 15.00 Народный контроль. 15.15
Кμњіл толќыны. 15.45 "Зауал". 16.45
"Пєленшеевтер". 18.00 Біздіњ назар-
да. 18.15 Компромат. 19.00 Жања-

14
лыќтар. 19.40 "Аќылдыњ кілті. ¤мір-
дастан". 20.45 Арнайы хабар. 21.00
Итоги дня. 21.40 "Такая работа".
22.30 "Осколки". 23.25 Концерт. 1.40
"Єр ‰йдіњ сыры басќа".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.40 М.с 10.00 Новости. 10.40,
12.50, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 10.40 "От-
блески". 11.30 Бірінші студия. 12.00
Волшебный фонарь. 12.30 Ж‰зден
ж‰йрік. 13.00 Арќа аќпарат. 14.00
"Нюхач". 15.00 Жарќын бейне. 15.30
М.с. 16.00 "Меч". 17.00 Бала тілі -
бал. 17.20 Келбет. 17.50 Арќа аќпа-
рат. 18.10 Третий тайм. 18.30 Арќа
аќпарат. 19.00 "Отблески". 20.00
Первая студия. 20.30 Арќа аќпарат.
21.20 "530:630". 21.30 Арќа аќпарат.
22.10 "Меч". 23.00 "00:00". 0.00 Арќа
аќпарат.

7.00 Тењгемания. 7.20 Жањалыќ-
тар. 8.30 М.ф. 9.00 "Украденная

жизнь". 10.00 "Фериха". 11.10 "Жетім
ж‰рек". 12.10 "Ќыз аќысы". 13.10
"Айжан". 14.10 "На край света". 15.20
Новый курс. 16.00 Ќош келдіњіз! 17.00
"¦рланѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім
ж‰рек". 19.00 "Ќыз аќысы". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 Ќош
келдіњіз! 23.00 "Измена". 0.00 Жања-
лыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 "По тече-
нию реки". 8.10 Байтерек. 9.10 Біздіњ
Ќазаќстан. 9.35 Живые образы.
10.00 "Ќ±стар єні". 11.00 "Ќ±пиясы
ашылѓан ќазыналар". 12.10 "Ќара
ќ±рдымнан кім ќорќады?". 13.00
"Ќ±стар єні". 14.20 Тайны Великой
степи. 14.45 Этимиология образа.
15.00 "Ќ±пиясы ашылѓан ќазыналар".
16.00 Летопись степи. 16.20 Муз.
перформанс. 17.00 "Рембрандт".
18.00 Екі ж‰рек - бір таѓдыр. 18.25
Музей ќ±пиялары. 19.30 Сахна сыр-
лары. 20.00 Сол бір кеш... 21.00
Єњгіменіњ ашыѓы. 22.00 "Жас ќанат-
2016". 23.55 "Вирустар неге
μлтіреді?".

7.00 Алтын таспа. 7.45 Абайла-
њыз, гипноз! 8.20 К‰лкі базар. 9.05
Екі езу. 9.45 "Деффчонки". 10.15
"Универ". 10.50 Однажды в России.
11.40 Битва экстрасенсов. 13.20
Ревю. 13.45 М.ф. 15.30 Екі езу. 16.00
Ревю. 16.20 "Ѓашыќ ж‰рек". 17.30
"Тањѓажайып ќабілет". 19.10 Ревю.
19.50 "Универ". 20.30 Битва экстра-
сенсов. 22.20 "Ѓашыќ ж‰рек". 23.30
Екі езу. 0.00 Х.ф. "Орел девятого
легиона".

6.40 Ќуырдаќ. 7.00 Ене мен
келін. 7.30 Мен шопоголикпін. 8.10
"‡зілген жапыраќтар". 10.00 Сме-
яться разрешается. 11.40 Айна он-
лайн. 12.10 Баспана бабы. 13.00
Тосын сиќыр. 13.30 Єп, бєрекелді!
14.00 "¤мір сынаѓы". 15.00 ВООМ.
15.40 Измайловский парк. 17.30
Q-елі. 18.00 "Жібек". 19.00 "Ќ±лпы-
най ж±пары". 20.00 "¤мір сынаѓы".
21.30 Вечерний Киев. 22.40 Х.ф.
"Голоса большой страны". 0.40
Stand Up.
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7.00 Информбюро. 8.00 "Киелi
неке". 10.00 "Баќытты болѓым келеді".
11.00 М.с. 12.30 Ералаш. 13.40 "Ма-
мочки". 14.10 "АйТи Молодец!" 15.10
"Баќытты болѓым келеді". 16.10 "Киелi
неке". 18.10 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 19.05 Келіндер
бєйгесі. 20.00 Информбюро. 21.00
"Мамочки". 22.40 "Ерт±ѓрыл 2". 23.40
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 00.30 "Миндальный при-
вкус любви". 1.20 Талант-шоу.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Красота - Light. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.30 Кμкейтесті с±хбат.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Дороги
Индии". 14.00 В ладу с природой.
14.40 Неизведанный Казахстан.
15.00 Хроники московского быта.
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 Ќазаќстан байтаќ μлке. 20.00
РТН. 20.30 "7 передача". 21.00 "До-
роги Индии". 22.00 РТН. 22.30 Герои
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6.50 Концерт. 8.15 М.ф. 9.00
Сенбілік тањ. 10.10 МузАрт Live.
11.40 Єзіл єлемі. 12.00 Ас болсын!
12.35 Балапан ж±лдыз. 13.40 Ой
толѓау. 14.30 ¦. Жолдасовтыњ шы-
ѓармашылыќ кеші. 16.45 Т.х. "Шыр-
ѓалањ". 20.00 Т±сау. 20.30
KAZNEWS. 21.05 ‡здік єндер. 21.45
Футбол. Казахстан–Черногория.
0.10 KAZNEWS. 0.45 К.ф. "Жол
‰стіндегі екеу".

7.00 Тамаша. 8.25 Продвопрос.
8.45 Ќызыќ times. 10.00 Х.ф. "Инс-
пектор Гаджет". 11.20 Х.ф. "Дети
шпионов 3: Игра окончена". 12.50
Т.х. "С‰йген жарым". 14.40 Биле,
Ќазаќстан! 16.25 "Экспедиция-25".
17.00 Концерт. 18.30 Ду-думан. 19.45
Бенефис-шоу. 21.00 Жеті к‰н. 22.00
Х.ф. "Великан". 23.40 Т.с. "Дворец

Абдин". 0.40 Т.х. "Єселдіњ ќ±рбы-
ќ±рдастары".

8.00 Арќа аќпарат. 8.40 М.с. 9.00
Арќа аќпарат. 9.40 Концерт. 11.50,
14.00, 16.50, 18.20, 20.20, 23.35 Те-
лемаркет. 12.00 "00.00". 13.05 Айгμ-
лек. 14.05 К.ф. "Алѓысым саѓан
шексіз". 16.05 Д.ф. "Шарайна: Тур-
ция, Анталия". 17.00 Т.с. "Вангелия".
18.00 Интонация. 18.30 "Счастлив-
чик Пашка". 19.30 Параллели. 20.00
Асар. 20.30 Дамафон. 21.00 Тоbyl-
Torgai Тoday. 21.35 Х.ф. "Ларго Винч.
Начало". 23.45 "Вангелия".

8.00 Жањалыќтар. 8.30 "20:30".
9.00 "Украденная жизнь". 10.00 Тен-
гемания. 10.15 М.ф. 11.00 "Жетім
ж‰рек". 12.00 З. Кμпбосын±лы. 14.30
Х.ф. "Молодая гвардия". 16.45 Тен-
гемания. 17.00 "¦рланѓан таѓдыр".
18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00 Біздіњ

уаќыт. 20.45 Біздіњ ауыл. 21.10
"¦рланѓан таѓдыр". 22.10 Ел аузын-
да. 23.10 Бірегей. Ќ. Н±ртас. 23.40
Ќ. Н±ртас пен Т. Тμреєлі.

7.00 Тарих тылсымы. 8.35 Мю-
зикл "Скрудж". 10.50 Єњгіменіњ ашыѓы.
11.30 Дала єуені. 12.00 Неизвест-
ный Казахстан. 12.15 Ќазаќстандаѓы
білім ж‰йесі. 12.55 ¤мір жолы. 13.45
Перформанс. 14.25 "Рапунцель" ер-
тегісі. 15.25 Концерт. 16.05 Под ку-
полом. 16.40 Музей ќ±пиялары.
16.45 Біздіњ Ќазаќстан. 17.30 "Ке-
мел кењістік". 18.00 "Ќозы Кμрпеш -
Баян С±лу" спектаклі. 20.40 Концерт.
21.45 Сахна сырлары. 22.10 Х.ф.
"Филадельфия". 0.15 "Кемел
кењістік".

7.05 Абайлањыз, гипноз! 8.50
Ж±лдыздар шеруі. 9.30 М.ф. "Школа
монстров: Монстры! Камера! Мо-
тор!". 11.00 М.ф. 12.40 К‰лкі базар.

13.00 Т.х. "Астана - махаббатым
меніњ". 14.20 Екі езу. 15.00 М.ф. 16.10
М.ф. "Корпорация монстров". 18.00
К.ф. "Кμріскенше хош бол, Медеу!".
19.40 Ќазаќпыз ѓой. 20.20 Екі езу.
21.00 Х.ф. "Ведьмина гора". 23.20
Х.ф. "Судья Дредд".

7.00 Ене мен келін. 7.30 Шынайы
μмір. 8.30 Тењбіл доп. 9.00 Єп, бєре-
келді! 9.30 Мой папа круче. 10.30
Смеяться разрешается. 12.25 Х.ф.
"Питер. Лето. Любовь". 14.20 Моя
самая красивая мама. 14.55 Т.х.
"Зауал". 18.45 Гу Гу Гєп. 19.00 Шай
ішейік. 20.00 Гоктыњ сєн єлемі. 21.00
Q-елі. Ютуберы. 21.15 Моя история.
22.00 Х.ф. "Механик". 0.00 Премия
Муз ТВ. Лучшее.

7.00 Информбюро. 8.00 "Киелi
неке". 10.00 "Баќытты болѓым келеді".
11.00 Х.ф. "Воссоединение семей-
ки Аддамс". 12.50 Ералаш. 14.10
"АйТи Молодец!" 15.10 "Баќытты
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6.40 Концерт. 7.30 Кμњілашар.
9.00 Б‰гін жексенбі. 11.15 Білгірлер
бєйгесі. 12.00 Сєлем, Ќазаќстан!
13.25 Дара жол. 14.55 "Шырѓалањ".
18.00 Жайдарман. 20.00 Апта KZ.
21.00 МузАРТ Live. 22.30 Серпіліс.
23.15 Ой-толѓау. 0.05 К.ф. "Сардар".

7.00 Тамаша. 8.10 Айбын. 8.35
Ас арќау. 9.00 ТВ Бинго. 10.05 Биле,
Ќазаќстан! 11.25 М.ф. 11.55 Х.ф.
"Школьные секреты". 13.30 "С‰йген
жарым". 15.20 Ду-думан. 16.30
"Экспедиция-25". 17.00 Компромат.
18.00 Ќызыќ times. 19.15 Биле, Ќазаќ-
стан! 21.00 Жеті к‰н. 22.00 "Пай-пай
25". 23.15 Muzzone-2016. 1.15 Т.х.
"Єселдіњ ќ±рбы-ќ±рдастары".

8.00 Єуендер єлемі. 8.30 М.с.
9.20 Концерт. 11.30 Талбесік. 12.20,
13.55, 15.10, 16.55, 17.30, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 12.30 Арќа
єуендері. 13.00 Айгμлек. 14.00 К.ф.
"Аќ періште". 16.00 Д.ф. "Т‰бі бір
т‰ркілер". 17.00 "Вангелия". 18.00
Индекс. 18.30 "Счастливчик Пашка".
19.30 "36.6". 20.00 Третий тайм.
20.30 Вызов. 21.00 Тоbyl-Torgai
Тoday. 21.40 Х.ф. "Ларго Винч. За-
говор в Бирме". 23.40 "Вангелия".

8.00 Суперпапа. 8.40 М.ф. 9.00
"Украденная жизнь". 10.00 Тењгема-
ния. 10.15 Біздіњ ауыл. 11.00 "Жетім
ж‰рек". 13.00 Отбасы. 14.30 Х.ф.
"Молодая гвардия". 16.45 Тењгема-
ния. 17.00 "¦рланѓан таѓдыр". 18.00
"Жетім ж‰рек". 20.00 Избранное за
неделю. 20.45 Репортер представ-

ляет. 21.00 "¦рланѓан таѓдыр". 22.00
Аналар. 22.20 Бірегей. А. Тμлепбер-
ген. 22.50 А. Тμлепбергенніњ фильм-
концерті. 1.10 Тамаша єзіл-сыќаќ
отауы.

7.00 Тарих тылсымы. 8.20 Сол
бір кеш... 9.25 Мюзикл "Набалдаш-
ник и метла". 11.20 Ѓылыми кењес.
12.00 Литосфера. 13.25 Сахна сыр-
лары. 13.50 "Ќар патшайымы" ер-
тегісі. 15.20 Тайны и судьбы вели-
ких казахов. 16.20 "Жас ќанат-2016".
17.25 Х.ф. "Через Вселенную". 19.40
¤мір. Театр. Кино. 20.15 Балет "Тлеп
и Сарыќыз". 21.30 К.ф. "Одри Хеп-
берн хикаясы". 0.30 "Кемел кењістік".

7.30 Ж±лдыздар шеруі. 8.00 "Ас-
тана - махаббатым меніњ". 9.10 К‰лкі
базар. 9.30 М.ф. 10.50 М.ф. "Корпо-
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болѓым келеді". 16.10 Фильм-кон-
церт. 19.05 Келіндер бєйгесі. 20.00
Информбюро. 21.00 Х.ф. "Лысый
нянька: Спецзадание". 22.55 Алда-
распан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
00.30 "Миндальный привкус любви".
1.20 Талант-шоу.

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 В ладу с природой. 10.00
Приглашает Б.Ноткин. 10.20 "10 са-
мых... Любовные треугольники".
11.00 Правила моей кухни. 11.30
Неизведанный Казахстан. 12.00
Временно доступен. В. Гафт. 14.00
Т.х. "Ќазына". 15.30 Герои рядом.
16.00 ПроАгро. 17.00 "7 передача".
17.30 ¤мір тынысы. 18.30 Ќазаќстан
байтаќ μлке. 19.30 Baby Гид. 20.00
РТН Подробности. 20.50 Красота -
Light. 21.20 Тайны нашего кино. 22.00
Герои рядом. 22.30 "Ќазына". 0.00
Панорама недели.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 Модный

приговор. 7.00 Идеальный ремонт.
7.50 Т.х. "Вероника Марс". 8.35
П@утina. 9.00 Смак. 9.40 "Некраси-
вая любовь". 11.40 Фабрика грез.
12.00 "112. Неделя". 12.25 Єлия
Єбікенованыњ концерті. 13.25 "Той
базар". 14.25 П@утina+. 15.05 Доб-
рый вечер, Казахстан! 16.10 Т.с.
"Любимая учительница". 18.35
"Кешкі кездесу". 20.00 Первая про-
грамма. 21.00 Голос Казахстана.
22.30 Басты баѓдарлама. 23.05 Єлия
Єбікенованыњ концерті. 0.00 Ледни-
ковый период.

7.05 Т.х. "Аумалы-тμкпелі заман".
8.10 Ќыз ќылыѓы. 9.00 Басты рμлде.
10.00 Смотреть всем! 11.00 Семья.
12.00 Новости. 12.45 Наша правда.
13.50 Барышня-крестьянка. 15.00
Кμріпкел. 16.00 Єйел ќырыќ шыраќ-
ты. 17.00 Инсталайыќ. 17.30 Басты
рμлде. 18.00 "Таѓдырмен тартыс".
20.05 Бала дауысы. 21.00 Другая
правда. 22.00 Я стесняюсь своего
тела. 1.30 Кμріпкел.

рядом. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Па-
норама дня.

8.00 Доброе утро. 10.00 Судеб-
ные истории. 11.00 "Той заказ". 11.30
"Єйел сыры..." 12.30 "Джодха жєне
Акбар". 13.20 "Ѓажайып жан". 14.10
Все мы люди. 15.00 Басты патруль.
15.10 "Правда". 15.15 "Сын моего
отца". 17.25 Жди меня. Казахстан.
18.35 "Евразия Лото". 18.45 Поле
чудес. 20.00 Новости. 20.55 "Джод-
ха жєне Акбар". 22.00 Жањалыќтар.
22.40 "Ѓажайып жан". 23.35 П@утina.
0.00 Х.ф. "Желание". 2.10 Вечерний
Ургант.

7.50 "Алањ болма, жаным". 8.30
Жањалыќтар. 9.00 "Шырѓалањ". 10.10
"Морские дьяволы. Смерч-2". 12.00
Новости. 12.45 Наша правда. 13.50
Семейные драмы. 14.50 Єйел ќырыќ
шыраќты. 15.50 "Махаббат м±њы".
17.30 "Махаббатта шек бар ма?".
19.00 "Шырѓалањ". 20.30 Жањалыќ-
тар. 21.00 Новости. 21.40 Наша прав-
да. 22.45 Х.ф. "Позывной "Стая". 2.35
"Сарай ханымдары".

7 АРНА

рация монстров". 12.40 Х.ф. "Ведь-
мина гора". 15.00 М.х. 16.00 "Астана
– махаббатым меніњ". 17.20 К.ф.
"Кμріскенше хош бол, Медеу!". 19.40
Екі езу. 20.00 Экстрасенсы ведут
расследование. 20.50 Х.ф. "Эйс Вен-
тура 2: Когда зовет природа". 23.00
Тематик-шоу. 0.00 Х.ф. "Сестры".

7.00 Ене мен келін. 7.30 Шынайы
μмір. 8.30 Тењбіл доп. 9.00 Єп, бєре-
келді! 9.30 Мой папа круче. 11.00
Измайловский парк. 12.40 Х.ф. "Го-
лоса большой страны". 14.50 Т.х.
"Аќжол". 18.45 Жан сырым. 19.20
Концерт. 21.00 Гу Гу Гєп. 21.35 Ве-
черний квартал. 23.15 Х.ф. "Меха-
ник". 1.10 Премия Муз ТВ. Лучшее.

6.00 Ризамын. 7.00 Информбю-
ро. 8.00 "Ризамын". 9.00 Даджесты
"Кμњіл толќыны". 10.00 Готовим с

Адель. 10.30 Х.ф. "Воссоединение
семейки Аддамс". 12.00 Келіндер
бєйгесі. 15.30 Фартовые деньги.
16.00 Ералаш. 17.25 М.ф. "Аладдин".
19.05 Х.ф. "Лысый нянька: Спецза-
дание". 21.00 Айта берсін. 22.00
Фестиваль "Бурабай єзіл фест".
23.20 Алдараспан, Шаншар, Ныса-
на к‰нделігі. 00.00 Х.ф. "13-й рай-
он". 1.30 Талант-шоу.

7.00 М.ф. 9.00 Панорама неде-
ли. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 Герои рядом. 11.30
Территория кино. 12.00 ПроАгро.
12.30 РТН Подробности. 13.20 Кра-
сота – Light. 14.00 Т.х. "Жедел
жєрдем". 16.00 ¤мір тынысы. 17.00
А.Панкратов-Черный. Мужчина без
комплексов. 18.00 Неизведанный
Казахстан. 18.30 "10 самых... Лю-
бовные треугольники". 19.10 "Куда
приводят понты". 20.00 Правила
моей кухни. 20.30 "7 передача". 21.00
Пай-пай шоу. 22.00 "Жедел жєрдем".

0.00 Таланты и поклонники. П. Тодо-
ровский.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 Модный
приговор. 7.00 "Той заказ". 7.35 "Ве-
роника Марс". 8.20 П@утina. 8.45
Воскресные беседы. 9.00 Здоровье.
10.10 Казлото. 10.55 Поле чудес.
12.00 Басты баѓдарлама. 12.35 Єлия
Єбікенованыњ концерті. 13.35 "Кешкі
кездесу". 15.00 Голос Казахстана.
16.30 Точь-в-точь. 20.00 Аналити-
ка. 21.00 П@утina+. 22.00 "Той ба-
зар". 23.00 Єлия Єбікенованыњ кон-
церті. 0.00 Х.ф. "Таежный роман".

6.05 "Таѓдырмен тартыс". 8.00
Біздіњ концерт. 9.00 Х.ф. "Спешите
любить". 10.50 Х.ф. "Папа напрокат".
15.00 "Шырѓалањ". 18.00 ¦. Жолда-
совтыњ єн кеші. 21.00 Портрет неде-
ли. 22.10 Х.ф. "Богини правосудия".
2.10 К.ф. "У, немесе єлемде орын
алѓан уландыру оќиѓалары".

Тєжіктен медаль
таќты

ЌР ІІМ Ш.Ќабылбаев атындаѓы Ќостанай
академиясыныњ  ќ±рылѓанына 45 жыл толу
мерейтойымен ќ±ттыќтап,  Академия бастыѓы
Мирлан Ќызыловты жєне Академия
бастыѓыныњ кадр жєне тєрбие жμніндегі
орынбасары Ербол Ќаппасовты "Тєжікстан
єділетіне 90 жыл" атты мерейтойлыќ
медальмен марапаттады.

Ќос медаль жеке жєне ауыспалы ќ±рам
алдында салтанатты т‰рде ќос полковниктіњ
омырауына таѓылды. Б±л мерейтойлыќ медаль
екі елдіњ арасындаѓы тыѓыз ќарым-ќатынастыќ
жєне жаќсы єріптестіктіњ нышаны ретінде
беріліп отыр.

2008 жылдан бері  Академия  Тєжікстан
Республикасыныњ азаматтарын білім нєрімен
сусындап келе жатыр. Осы к‰нге дейін 50-ден
астам Тєжікстан азаматы аталмыш білім
±ясынан жоѓары білім алып шыќты. Биылдыњ
μзінде Тєжікстанныњ 10 курсанты
Академияныњ ќабырѓасына оќуѓа ќабылданды.

ЖАЗЫЛЃАН ЖАЙДЫЊ ЖАЊЃЫРЫЃЫ

 Ќазаќ халќыныњ μз алдына мемлекет болып, еге-
мендік алѓанына да ширек ѓасыр, яѓни  25 жыл болды.
Солай бола т±ра єлі к‰нге дейін кμрші елді "±лы халыќ"
деген ±раннан арыла алмай ж‰рміз. Олай дейтінім, єлі
де жалтаќтаймыз. ¤згеге ќарай жалтаќтай μзімізге-μзіміз
жењілдік жасай алмай келеміз. Б±л ащы шындыќ. Оѓан
дєлел, ќала кμшелеріне аќын-жазушыларымыздыњ,
батыр бабаларымыздыњ есімін бере алмай ж‰ргеніміз-
де. ¤зге аѓайын не дейді деп жалтаќтаймыз, солардыњ
шешімін к‰ту ќанымызѓа сіњіп кеткен єдет. Оларсыз
оќшауланып, оќ бойы ±зап кете алмай ж‰ргеніміз де
аќиќат.

Айтпаѓым, ‰стіміздегі жылдыњ тамыз айында облыс-
тыќ "Ќостанай тањы" газетіне екі зейнеткер кμњілдерін-
дегі ой-толѓаныстарын жазѓан болатын. Мен де єлімше
жазылѓан жайѓа ‰н ќосып отырѓаным ѓой. С±лтанѓали
Ќазаќ кμшесініњ м‰шкіл халіне м±њайса, Наѓашыбай 130
мыњ халќы бар Рудный ќаласында екі-аќ ќазаќ
кμшесініњ барына, оныњ μзінде іздеген адамныњ зорѓа
табатынына ашынады. Ал, С±лтанѓалидыњ айтуынша,
Ќостанайда 150  кμше бар екен, соныњ 22-сі ќазаќша,

ал ќалѓанына басќа да ќазаќ зиялыларыныњ атын неге
бермеске деп ќынжылады. Наѓашыбай Рудный ќала-
сы єкімініњ кμше атауларын ќазаќшалау туралы уєдесін
алѓанына екі жылдыњ ж‰зі болды, єлі μзгеріс жоќ дейді.
Сєкен Сейфуллин атындаѓы кμшеде небары ек-‰ш ‰й
ѓана бар, ал есесіне Лаврентий Таран кμшесі ќаланыњ
бір шетінен, екінші шетіне дейін созылып жатыр. Тіпті,
оныњ атында аудан да бар.  Ал, тарихи т±лѓа Шаќшаќ
Жєнібекке ќалада кμше атын беру мєселесі осыдан 20
жыл б±рын кμтерілген болатын. Ќазір ±мытылды. Ол
туралы айтып та, мєселе кμтеріп те жатќан  ешкім жоќ.
Себебі, айтќан сμзіміз жоѓары жаќќа μтіп жатќан жоќ.
Ќала кμшелеріндегі атауларѓа  байланысты  мєселені
кμтергенімізге 25 жылдыњ ж‰зі болды. Шешімін таппай
келе жатќан к‰рмеулі мєселелердіњ бірі болып ќала бе-
руде. Осы маќаланы оќыѓан оќырман біздіњ сμзімізді
ќостар деген сенімдемін!

Жолдыбай ШЄКІР¦ЛЫ,
зейнеткер.

Ќостанай ќаласы.

Ќашанѓы жалтаќтай
береміз?
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Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!

  Ќ±ттыќтаймыз!

Бекзат болмыс, тектілік адамды ќашан
да биік кμрсетеді. Осындай жаны жайсањ

азаматтыњ бірі – Ѓ.Ќайырбеков атын-
даѓы №9 орта мектебініњ директоры

Молдахалыќов Єсемхан Н±ртаза±лы.
Парасат болмысыныњ биіктігі мен ойыныњ

терењдігі, ж‰регініњ кењдігі  бір басынан табыла-
ды. Аз сμйлеп, кμп ж±мыс атќаратын, ќарамаѓын-

даѓы ќызметкерлерініњ ќарым-ќабілетін байќап,
соѓан сай ж±мыс атќаратын кемењгер басшы.

¤мір болѓаннан кейін т‰рлі жаѓдайлар болып т±ра-
ды ѓой. Сол жаѓдайларда  аѓайдыњ ешкімге дауыс
кμтермей, сабырлылыќ танытатынына талай кує бол-
дыќ. Кμмегін аямай, ќол ±шын ќашан да созуѓа дайын.
Халќымыздыњ ±лаѓатты ±лы ретінде мектебіміздіњ
мєртебесін кμтеру жолында μзініњ бар к‰ш-жігерін ж±мсап келеді. ¦жымда
‰лкен болсын, кіші болсын бєрімен бірдей жылы амандасып, ±сыныстары мен
μтініштерін тыњдауѓа єрќашан дайын т±рады. Біз ол кісімен маќтанамыз. Оныњ
азаматтыѓына бас иеміз.

Осы орайда алда келе жатќан ±стаздар к‰німен жєне мерейлі 55-жасымен
шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз. Ењбекте шыѓармашылыќ табыс, зор денсаулыќ,
отбасына береке тілейміз.

ЕРЃАЛИЕВА Мењтай Аманќызы,
мектеп директорыныњ орынбасары.

Ќ±ттыќтаймыз!

Алѓы к‰ннен к‰тер єркім жаќсы ‰міт,
Келе берсін сізге ылѓи баќ к‰ліп.
Шаттыќпенен кμріп тањныњ арайын,
Жаратушы тμксін игі жаќсылыќ.
¦жым болып ќ±ттыќтаймыз б‰гін біз,
Ќ±тты болсын тμл мереке к‰ніњіз,
Бєрімізге аќыл-кењес беретін.
Мектебімніњ ±йытќысы боп ж‰ріњіз.
55 жас – мерейлі жас ер ‰шін,
Ењбегіњіз еселенсін ел ‰шін.
Єлі талай ќызыќтарѓа кенеліп,
Б±л μмірдіњ кμріњіз тек  жењісін!
Игі тілекпен: бастауыш сынып м±ѓалімдері –

Якупова Н±рг‰л Єділханќызы, Макенова
Баржаќсы Н±рлыбекќызы, Ермаганбетова

Г‰лсім Ќазымбекќызы.

¦рпаќ тєрбиесі – ±стазѓа байланысты. "¦яда не кμрсењ, ±шќанда соны
ілерсіњ" дегендей, μнегелі ±стаздан жаќсы шєкірт шыѓатыны сμзсіз. Шєкірттерін
білім нєрімен сусындатып, тєлім-тєрбие беру, жаќсы ќасиеттерді бойына
дарытып, адамгершілік рухта баѓыт-баѓдар беруде ±стаздыњ ењбегі зор. Сон-
дыќтан да ол єрдайым ќасиетті т±лѓа ретінде ерекшеленеді.

Сол білім кμшін жалѓастырып, зейнеткерлікке шыќќан ±стаздарымызды
МЫРЗАТАЕВА К‰лєш Нартайќызын, С¦РАЃАНОВА Шолпан Исахметќы-
зын, КЄРІБАЕВА Г‰лсім Байт±рсынќызын тμл мерекелерімен ќ±ттыќтай-
мыз.

Аќ ж‰рекпен сезіп "¦стаз баќытын",
Шєкіртімен μткен барлыќ ѓ±мыры.
Сізге арнаймыз тілектіњ ењ жаќ±тын,
Дањќыњыздыњ биік болсын т±ѓыры.

Сіздерге зор денсаулыќ, ±заќ ѓ±мыр тілейміз. Немере-шμберелеріњіздіњ
ќызыѓын кμріп, асыл єже болуларыњызѓа тілектеспіз.

Ѓ.Ќайырбеков атындаѓы №9 орта мектебініњ
бастауыш сынып ±жымы.

Хабарландыру
Ќостанай ќаласы, Солт‰стік-батыс (Северо-запад)

кμшесінде 8 бμлмелі жер ‰й сатылады. Сондай-аќ,
сарайы, гаражы жєне сауда д‰кені бар. ‡й мањы таза,
темір дуалмен ќоршалѓан. Бастапќы баѓасы – 33 000
000 тењге. Басќа да м‰мкіндіктер ќарастырылады.
Барлыќ с±раќтар бойынша мына нμмірге хабарла-
суыњызды с±раймын: 8778 262 3838.

Ќ±ттыќтаймыз!
Б±л к‰ндері Жанкелдин ауданы Шеген ауылыныњ

кішкентай т±рѓындары  Фархад баласы Алмас ‰ш
жасќа  жєне Єділ  бір жасќа толып отыр. Кішкентай
ќ±лыншаќтарымыздыњ туѓан к‰ндерімен ќ±ттыќтап,
±заќ ѓ±мыр, баќытты балалыќ шаќ тілейміз! Ќос ба-
лапанымыз  ата-анасыныњ, ата-єжелерініњ ќуаныш-
ќызыѓы болып ж‰ре берсін.

Ќызѓалдаќтай жайнай берсін μмірлеріњ,
Судай толып кμтерілсін кμњілдеріњ.
Ешќашанда кμњілдерді кір шалдырмай,
Баќытты да ±заќ болсын μмірлеріњ.

Игі тілекпен: Ата-єжесі Боранбай-Дємелі,
ата-анасы Фархад-Айнаг‰л, аѓа-апалары.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Ќырк‰йек айыныњ 24-і к‰ні ќызымыз Жанерке

Боранбайќызы КЄДІР 15 жасќа толды.
Біз Жанеркеге  μмірдегі бар жаќсылыќты тілейміз.

Єрдайым кμз ќуанышымыз болып, аман-есен орта-
мызда жаздай жадырап, г‰лдей ќ±лпырып ж‰ре берсін.
Ењ бастысы, ќазаќтыњ ќызы деген атќа лайыќ бол-
сын.

Жете бер ањсап к‰ткен тілегіње,
Ќылаудай даќ т‰спесін ж‰регіње.
Отанныњ, ел-ж±ртыњныњ маќтаны бол,
Алды бол ќатарыњныњ б±л μмірде.

Ќ±ттыќтаушылар: ата-анасы, бауырлары.

"Єкімдіктіњ 2015 жылѓы 14 тамыздаѓы № 350 "Мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызметтер регламенттерін бекіту туралы" ќаулысына μзгерістер
енгізу туралы" Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаулы жобасы
www.upp@kostanay.gov.kz сайтында орналастырылѓан.

Проект постановления акимата Костанайской области "О внесении из-
менений в постановление акимата от 14 августа 2016 года № 350 "Об
утверждении регламентов государственных услуг" размещен на сайте
www.upp@kostanay.gov.kz

Жарнама
54-73-36
54-33-22
54-99-69

¦лы педагог жєне аѓартушы Ы. Алтынсаринніњ туѓанына 175 жыл толуына арналѓан
2016 жылѓы 3-9 ќазан аралыѓына іс-шаралар тізбесі

¤ткізу к‰ні мен уаќыты
 бір апта ішінде,
саѓат 10.00-17.00

5.10
5.10

9.10

¤ткізу орны
 Ќостанай облыстыќ тарихи-μлкетану
м±ражайы (Алтынсарин кμш., 115)
Л.Толстой атындаѓы ОЄЃК
КММ "Ќостанай облысы єкімдігініњ
ќоѓамдыќ келісім"
Ќостанай ќ.

Іс-шараныњ атауы
"Ќостанай жерініњ абыройы" экспозициялыќ залында Ы.Алтынсаринніњ
мемориалдыќ кешені бойынша саяхат
"¦лы Ыбырай – ж±рты ‰шін μмір с‰рген жан" дμњгелек ‰стел
Ы. Алтынсаринніњ 175-жылдыѓына арналѓан     ѓылыми семинар

Ќазаќ педагог-аѓартушысына Ы. Алтынсаринге арналѓан облыстыќ ж‰гірісі

№
1.

2.
3.

4.

¤ткізу к‰ні мен уаќыты
бір апта ішінде

саѓат 10.00-17.00

¤ткізу орны
 Ќостанай облыстыќ тарихи-μлкетану м±ражайы
(Алтынсарин кμш., 115)

Іс-шараныњ атауы
 "Ќостанай облысы: тарих жєне ќазіргі заман" – Ќостанай
облысы ќ±рылуыныњ 80 жылдыѓына арналѓан кμрме

№
1.

Ќостанай облысыныњ 80 жылдыѓына арналѓан
2016 жылѓы 3-9 ќазан аралыѓына іс-шаралар тізбесі

График
приема граждан руководителем  ГУ "Управление архивов и документации акимата

Костанайской области"
на IV квартал 2016 года

Место-
нахождение

государствен-
ного органа

110000
г. Костанай,

ул. Тарана, 82

Ф.И.О. лица,
проводящего

прием
граждан

Мендекинова
Гульжан

Ермашевна

Наименование
государствен-
ного органа

ГУ "Управление
архивов и

документации
акимата

Костанайской
области"

Должность лица,
проводящего

прием граждан

Руководитель
Управления

Дата и время
приема граждан

26 октября   2016 года
с 09:00 до 12:00

30 ноября  2016 года
с 09:00 до 12:00

28 декабря 2016 года
с 09:00 до 12:00

Контактный
телефон

8(7142)
548807,
8(7142)
542971

2016 жылѓы IV тоќсандаѓы
"Ќостанай облысы єкімдігініњ м±раѓаттар жєне ќ±жаттама басќармасы" ММ басшысыныњ

азаматтарды ќабылдау кестесі

Мемлекеттік
органныњ

орналасќан
жері

110000
Ќостанай
ќаласы,

Таран к-сі, 82

Азаматтарды
ќабылдауды

ж‰ргізген
т±лѓаныњ Т.Є.Ж.

Мендекинова
Г‰лжан

Ермашќызы

Мемлекеттік
органныњ

атауы

"Ќостанай облысы
єкімдігініњ

м±раѓаттар
жєне ќ±жаттама

басќармасы" ММ

Азаматтарды
ќабылдауды

ж‰ргізген т±лѓаныњ
лауазымы

Басќарма
басшысы

Азаматтарды
ќабылдау к‰ні

мен уаќыты

2016 жылдыњ  26 ќазан
09:00-ден  12:00-ге дейін
2016 жылдыњ  30 ќараша
09:00-ден  12:00-ге дейін

2016 жылдыњ  28 желтоќсан
09:00-ден  12:00-ге дейін

Байланыс
телефоны

8(7142)
548807,
8(7142)
542971

Алдын алу ж±мыстары
жалѓасуда

Жылыту маусымы жеке т±рѓын секторыныњ
т±рѓындары ‰шін кμппєтерлі ‰йлерді мекен-
деушілерге ќараѓанда єдеттегідей ерте баста-
лады. Суыќ т‰сісімен жеке меншік ‰йлердіњ
т±рѓындары пеш жаѓа бастайды.

Ќ±тќарушылардыњ айтуынша, жылыту мау-
сымындаѓы μрттердіњ негізгі себептері пеш-
терді пайдалану кезіндегі μрт ќауіпсіздігі ере-
желерініњ саќталмауы жєне электр жабдыќта-
рыныњ істен шыѓуы. Осыѓан байланысты, Ќос-
танай ќаласы т±рѓындарына т±рмыстаѓы μрт
ќауіпсіздігі ережелерін саќтау, балаларды
ќараусыз ќалдырмау, балалардыњ отпен тен-
тектігін болдырмау туралы ќайта ескерткен
артыќ емес. Ќостанай ќаласы тμтенше жаѓдай-
лар басќармасы ќызметкерлері  жеке меншік
секторлардыњ т±рѓындарына жадынамалар

мен буклеттер таратуда, оларда отты ќалай ба-
ќылаудан шыѓарып алмау жμнінде ќажетті аќпа-
рат бар. Отпен абай болмау μрттіњ басты себеп-
терініњ бірі екенін ±мытпаѓан жμн.
Ќолданыстаѓы зањнама Басќарма ќызметкерле-
ріне жеке меншік ‰йлерге инспекциялыќ тексе-
рулер ж‰ргізуге тыйым салады. Алайда, μрт ста-
тистикасы т±танулардыњ кμп бμлігі дєл осы жеке
меншік секторларда орын алатынын кμрсетеді.
М±нда тексерулер кμп уаќыттан бері ж‰р-
гізілмейді, ќ±тќарушылар тек профилактикалыќ
іс-шаралармен шектеледі. Жеке меншік сектор-
лардыњ т±рѓындары жадынамалар мен буклет-
терде баяндалѓан аќпараттарды м±ќият назар
аударып оќиды деген сенімдеміз.

Ќостанай ќаласы ТЖ басќармасы.

Ќ¦ТТЫЌТАУ
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Газетте жарық көрген оқырман пiкiрi редакция көзқара-
сымен сәйкес келе бермейдi. Редакция оқырман хаттарына 
жауап бермейдi, оны қайтармайды.  Үш компьютерлiк беттен 
асатын материалдар қабылданбайды.  “Қостанай таңында” 
жарияланған материалдарды сiлтемесiз көшiрiп басуға 
болмайды. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны мен 
мәтiнiне жарнама берушi жауап бередi.   

А  – ақылы жарияланым.
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Газет аптасына  үш рет шығады.  
Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат 
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куәлiгi 
берiлген. 
Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп, 
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Қостанайполиграфия” ЖШС 
баспаханасы. Мекенжайы: С.Мәуленов көшесі, 16.
Бағасы келiсiм бойынша.

«АУЫЛЫМ – МЕНІҢ ЖҰМАҒЫМ!»
«Қостанай таңы» газетінің фотобайқауы

Сурет – тарих, сурет – уақыт уысынан суырып 
алынған «тірі» секундтар. Олай болса, сізге өмірдің 
ең ерекше сәттерін жұртпен бөлісудің тамаша мүм-
кіндігі туды! 

«Қостанай таңы» газеті оқырмандар арасында 
«Ауылым – менің жұмағым» атты фотобайқауын 
жария лаған болатын. Мақсат – жайдары жаздың ең 
ерекше де көркем көрініс терін кадр ға іліктірген үздік 

авторды анықтау.  Газетімізге де, ресми сайтымыз
ға да  хабарландыру берілгендей, байқауға қатысуға 
ниет  білдірушілерге шектеу қойыл майды. 

Жасқа да, жасамысқа да, кәсіби шеберге де, әуес
қой фотошыға да шарт біреу – талғамды, тосын, 
жанды суреттер іріктеу ге түседі. Ендеше, құрметті 
оқыр ман, редакция мыз тағайын даған жүлденің лайық
ты иегері боламын десеңіз, белсенділік танытыңыз! 

Жолдаған фотоларыңыз газет бетінде жарық 
көріп, сайтымызда да ұдайы көрініс тауып отыра-
тын болады.

Ескерте кетейік, суреттеріңізді  Kostanaytany.@
mail.ru немесе Ktfan@mail.ru электронды мекенжай-
ларына жолдауыңызға, сондайақ 548444, 576765 
нөмірлерімен байланысуыңызға болады. Қабылдау 
1қазанға дейін ұзартылды.

bc

bc

Фотобайқаудың келесі қатысушысы – Айжан Ермағанбето-
ва. 58 жастағы Науырзым ауданына қарасты Қожа елді мекені  
тұрғынының сүйікті ісі – ауылдың тыныс-тіршілігін суретке 
түсіру. Өзі жергілікті Мәдениет үйінде  музыка жетекшісі болып 
қызмет етеді. Байқауға жолдап отырған бүгінгі фототуынды-
ларына назар салсаңыз, бұл әуестікке жүрдім-бардым қарамай-
тыны байқалады. Ауылдың мимыр тіршілігін, ақпейіл тұрғын-
дарын ғана емес, қарапайым кәсіп 
адамдарын кадрға іліктірген. Тіпті 
жолданған фотолардың әрқайсысына 
қызықты тақырыптар қойыпты. 

Қырманда.

Байқаудың бұл жолғы қатысушы – Мираш 
Жұмашев. Оның өз ауылы туралы жазбасын сол 
қалпында ұсынуды жөн көреміз:

«Біздің ауылдың аты – Жайнаққұм. Бұл – Үл-
кен Торғайдың Қошалақ жайлауының (Қарақұ-
дық, Қарасай, Бозайғыр, Мекебай, Жайнаққұм) 
бір қоныс орны. Нұрхан ақын айтқандай, «Қоңыр 
бұйрат құмы бар, Жапрағынан бал тамған, Мұнар 
тартқан нұры бар». Бұл – балалық шағымды өт-
кізген, әке-шешемнің қолынан тәлім-тәрбие 
алып өскен жерім. Міне, қазір балаларым мен 
немерелерімнің ұйытқысына айналды. Жайлы, 
төрт түлік сайлы. Жазғы демалыста барлық ба-
лаларым немерелеріммен киіз үй тігіп, бір ай 
бойы демалады. 

Немерелеріме ең жақсысы, өздері ерте 

тұрып, су тасуға, қи жинауға, бие, сиыр саууға, 
сүт тартуға, қой бағуға көмектеседі әрі өздері 
үйренеді. Басқа еңбек етіп жатқан адамдардың 
еңбегін бағалай біледі. 

Балалар қоршаған табиғатты көріп қы-
зықтайды және жаратқан сыйға тартқан шексіз 
сұлулыққа таң қалады. Олар – кейбір мектеп 
пәндерін (ботаника, зоология, астрономия) 
пәндерін оқымай жатып біледі. Өйткені, олар 
шөпті көреді, қолымен ұстайды, иіскеп, аяғымен 
басады, сезінеді, ұшқан құс, жүгірген аңды көріп, 
олардың дауысын, түрін, істеген істерін, ұй-
ымшылдықтарын байқайды. Соны көріп өскен 
балалардың жерге деген, ауылға, елге, мемле-
кетке деген сүйіспеншілігі, махаббатты және 
патриотизмі күннен-күнге арта түсері сөзсіз. 

Менің ауылым – менің, балаларым мен не-
мерелерімнің ғана емес, жалпы сол жерде жа-
ратылған барлық тіршілік иелерінің жұмағы!»

СУРЕТТЕРДЕ: Мираш Жұмашев жұбайы 
Гүлнәр екеуі, немелері – Әділ және Елнұр-
мен бірге қадірлі де қасиетті киіз үй төрінде; 
Немерелері ауыл көліктерімен еңбек етуде.  

Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Келеңсіз жайлар көзге бірден көрінеді. 
Соңғы уақытта Қостанай көшелерінде «Как 
Таг?» деген жазудың пайда болғанын байқаған 
боларсыз. Мұндай жазу аяқ аттаған сайын көзге 
ілінеді десе де болады. Қара бояумен жазылған 
жөнсіз жазудың мән-мағынасы да белгісіз. Не 
себеппен, не мақсатпен жазса да көзге ұрған та-
надай ерсі. Барлық жазу бір қолдан шыққаны 
көрініп тұр. Бадырайтып тұрып, кез келген жерге 
жаза берген. 

Бұл не сонда, жастардың соңғы өнері ме 
әлде... Әлде дейсің де не ойларыңды да білмей-
сің. Осынша жазудың пайда болғанына да көп 

болған жоқ. Әсіресе, Абай көшесі түгелімен 
осындай жазуға көмілген. КЖБИ шағын ауданы 
да толып тұр десе де болады. Кез келген аялдама 
«Как Таг-қа» толы. 

Кім жазса да сырттан емес, өзге планеталық 
та емес. Өзіміздің жастарымыз болар. Бірақ осы 
әрекет көше бойларында орналасқан бейнебақы-
лауларға қалайша түсіп қалмаған?! Оны ешкім 
сүртіп, көзін де құртып жатқан жоқ. Сол жа-
зылған күйі әлі тұр.   

Самат Жәнділдин, Қостанай қаласы әкімі 
баспасөз хатшысының міндетін атқарушы:

– Осындай жазулармен белгісіз біреулер қа-
ланың көркін кетіріп, бар еңбекті далаға кетіруде. 
Мемлекеттік, басқа да қоғамдық мүлікке ешқан-
дай да нұқсан келтіруге болмайды. Мұндай 

жағдайда кінәлілерге тиісті шара қолданылады. 
Бұл мәселе жергілікті полиция қызметіне де, жол 
патрульдік полицияға да, өзге де тиісті жерлерге 
де ескертілді. Тиісті тапсырма да беріліп, на-
зарға алынды. Тәртіп бұзушы анықталып, шара 
қолдану көзделіп отыр. Осындай бұзақылыққа 
барғандар өз әрекетінің қаншалықты жауапсыз-
дық екенін түсінбейтін болса керек. 

Суреттерді түсірген А.ЖҮЗБАЙ.

КӨРГЕН КӨЗДЕ ЖАЗЫҚ ЖОҚ

«Как Таг?» Бұл қандай «өнер»?
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