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Ќостанайлыќ оќушылар Елбасы
Н.Є.Назарбаевтыњ "Н±рлы жол – болашаќќа
бастар жол" атты жања Жолдауын талќылады.

Аталмыш кездесуге ќаламыздаѓы №5 мектептіњ 11
сынып оќушылары жєне облыстыќ ішкі саясат басќар-
масыныњ бμлім басшысы Жанат Мырзабаева ќатысты.

Ортањѓы буын μкілдері шєкірттерге мањызды ќ±жаттыњ
мазм±нын т‰сіндірді.

– Былтырѓы жылдыњ 11 ќарашасында ¦лт Кμшбас-
шысы Ќазаќстан халќына жања Жолдауын жариялаѓан
болатын. Мазм±ны – терењ, баѓыты – айќын, стратегия-
лыќ мєні – зор ќ±жатта ±рпаќ тєрбиесі, ел тарихы, єлеу-
меттік ахуал жєне экономика туралы айтылѓан. Д‰ниені
даѓдарыс жайлаѓан уаќытта егемен еліміз ±лы жолды
бетке  алды. Ол – Мєњгілік елге бастар баѓыт, – деді об-
лыстыќ ішкі саясат басќармасыныњ бμлім басшысы

Облыс єкімініњ есеп беру кездесуі
алдында 2015 жылѓы 12 ќањтардан
бастап 3 аќпанды ќоса алѓанѓа дейін
халыќтан с±раќтар, ±сыныстар, ес-
кертпелер мен ‰нќатулар ќабылдау
±йымдастырылады.

Азаматтар μз μтініштерін облыс
єкімі аппаратыныњ пошталыќ мекен-
жайына: 110000, Ќостанай ќ., Єл-Фа-
раби д-лы, 66, электрондыќ мекенжай-

ына: akim@kostanay.gov.kz, облыс
єкімініњ блогына -
www.blogs.kostanay.gov.kz, 8 (7142)
57-50-84, 57-50-57 ќауырт желі теле-
фоны бойынша жібере алады, облыс
єкімі аппараты ѓимаратыныњ вести-
бюлінде орнатылѓан арнайы жєшікке
сала алады.

Ќостанай облысы
єкімініњ аппараты.

Ж.Мырзабаева.
Ќаладаѓы "Ќ±рылыс ќ±рылымдыќ бμлімшесініњ" кітап-

ханашысы Ботакμз Д‰йсембаеваныњ айтуынша, м±ндай
іс-шараныњ оќушыларѓа берері мол. Жеткіншектер мем-
лекеттіњ єлеуметтік-экономикалыќ ахуалынан хабардар
болуы керек. Себебі, ертењгі к‰нніњ иелері, болашаќтыњ
тізгінін ±стар толќын – б‰гінгі жастар емес пе?!

СУРЕТТЕ: шєкірттер Жолдауды оќуда;
Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Ќостанай облысыныњ єкімі
Н.М.Садуаќасовтыњ

 халыќпен есеп беру кездесуі μтеді

 Облыстыќ "Ќостанай тањы" газеті редакциясы ќой
жылында жања жоба – газеттіњ 8 беттік "Ќостанай аќшамы"

ќосымшасын шыѓаруды ќолѓа алып отыр. Онда тарихи-
танымдыќ, таѓылымдыќ-тєрбиелік, єдеби-мєдени

материалдар молынан жарияланбаќ. Жања жобаныњ
т±саукесері ретінде дайындалѓан материалдар топтамасын

Сіздер газеттіњ б‰гінгі санынан оќисыздар. Б±л ќосымша
айына екі рет ж±ма к‰ндері шыѓады, соѓан орай сол к‰нгі

басылым 24 бет кμлеммен оќырманѓа жол тартады.
Газет оќырмандарын, ќоѓамдыќ тілшілерді "Ќостанай

аќшамыныњ" мазм±нды да ќызыќты шыѓуына ‰лес ќосуѓа
шаќырамыз.

"Єкімдердіњ халыќќа есеп беру кездесулерін μткізу туралы"
Ќазаќстан Республикасы Президентініњ 2013 жылѓы15

тамыздаѓы № 615 Жарлыѓына сєйкес2015 жылѓы 18 аќпанда
Ќостанай облысыныњ єкімі Н.М. САДУАЌАСОВТЫЊ μњір

т±рѓындарымен дєст‰рлі кездесуі μтеді

ЖАСАМПАЗДЫЌ ЖОЛДАУЫЖАСАМПАЗДЫЌ ЖОЛДАУЫЖАСАМПАЗДЫЌ ЖОЛДАУЫЖАСАМПАЗДЫЌ ЖОЛДАУЫЖАСАМПАЗДЫЌ ЖОЛДАУЫ

Болашаќ тізгіні –
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Жања жоба –
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Б±ѓан дейін хабарлаѓанымыздай,
μњірімізде баспасμз клубы ашылѓан еді
ѓой. Оныњ алѓашќы ќонаѓы болып облыс
єкімі Н±ралы Садуаќасов ќатысып,
жергілікті б±ќаралыќ аќпарат μкілдерініњ
сауалдарына жауап берген-ді. Б±л жолѓы
баспасμз орталыѓыныњ ќонаѓы ретінде
облыстыќ ішкі саясат басќармасыныњ
басшысы Жанділдє Маќанов шаќырылды.

Єп дегеннен ол басќарманыњ μткен жылы атќа-
рылѓан ж±мыстарына тоќталып, еліміздіњ Тєу-
елсіздік алѓан т±стан бергі оќиѓаларын тізбелеп,
ішкі саясат жолында жеткен жетістіктерімізді єњгіме-
леп берді де журналистердіњ ќойѓан сауалдарына
кμшті.

–  Ќазір μзіњіз айтќандай, μњірімізде 124-ке жуыќ
БАЌ ошаѓы бар, – деді газетіміздіњ тілшісі. – Со-
лардыњ тењ жартысы жеке адамдарѓа сатылып жа-
тыр. К‰ні ертењ осы азаматтар μз иелігіндегі газет-
журналдарѓа жеке амбициясын, яѓни позициясын
ж‰ргізіп, б‰гінгі ішкі т±раќтылыѓымызѓа кері єсерін
тигізбей ме?

– Біз б±л жайтты єбден пысыќтадыќ,– деді бас-
ќарма басшысы. – Рас айтасыз, б±ѓан дейін мем-
лекеттік болып келген басылымдар жекеге μткен
соњ т‰р-т‰сін, ішкі мазм±нын μзгертіп, ішкі саясаты-
мызѓа антикμзќарас ќалыптастыруы єбден м‰мкін.
Сондыќтан да біз б±ѓан немќ±райлы ќарамай тек
ќана 50% акциясын ѓана сатуѓа бел будыќ. Осы
к‰нге дейін μњіріміз бойынша газет-журнал, теле-
арналар, аќпараттыќ сайттар 95% жекеге тиесілі.

Басќарма μз ж±мысын
ќорытындылады

Жаќында облыстыќ дін істері басќармасыныњ
кењейтілген отырысында басќарманыњ μткен жылы
атќарѓан ж±мыс ќорытындылары мен биылѓы жылѓа
арналѓан маќсат-міндеттері айќындалды. Басќосуѓа
облыстыќ дін істері басќармасыныњ  ќызметкерлері,
сонымен ќатар діни жєне ќоѓамдыќ ±йымдар μкілдері
ќатысты.
¤њірімізде орнаѓан діни жаѓ-

дайѓа тоќтала келе, Н.Нμгербе-
ков оныњ т±раќты ќалыпта єрі
т±жырымдамалыќ (конструктивті)
мемлекеттік-конфессиялыќ жєне
конфессияаралыќ ќарым-ќаты-
настар т‰рінде дамып отырѓанын
атап μтті. Сонымен ќатар басшы
2014 жылы ж‰ргізілген єлеуметтік
сауалнама ќорытындылары
осыныњ айќын дєлелі болып та-

БАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫБАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫБАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫБАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫБАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫ

Н±рболат
МЕШІТБАЕВ

Баршамыздыњ маќсатымыз
–  ішкі т±раќтылыќ

Олар барлыќ зањдылыќты саќтап отыр.
Б±дан кейін Жанділда Ќожахмет±лы баспасμз

клубыныњ атќарар ќызметіне тоќталды.
– М±ны (баспасμз орталыѓын айтып отыр – ав-

тор) іске асырардаѓы маќсатымыз – к‰нделікті
ќарым-ќатынасты ныѓайтып, билік пен журналис-
тер арасында ашыќ єњгіме μткізу. Билік μкілі μз
позициясын ќорытып, журналист μзін ќызыќтыр-
ѓан таќырыпќа т±щымды єрі наќты жауап алу. Клуб-
ты ќайтадан ашып, жандануына, міне, осындай игі
идея т‰рткі болѓан,– деді ол жан-жаќты т‰сіндіріп.

Содан соњ республикалыќ партиялардыњ
жергілікті филиалдарымен, ассамблеямен бірлескен
ж±мыстарѓа, биыл Жењістіњ 70 жылдыќ торќалы
тойы ќарсањында атќарылѓан істерге тоќталды.

Сμз соњында Жанділдє Ќожахмет±лы келесі ап-
тадаѓы ќонаѓын – денсаулыќ саќтау басќармасы-
ныњ басшысы Орал Бекмаѓамбетовты жариялап:

– Біздіњ б‰гінгі диалогке ќ±рылѓан басќосуымыз-
дыњ басты маќсаты – мемлекетіміздіњ ішкі т±раќ-
тылыѓын ныѓайтып, сол жолда ењбек ету, –  деді.

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

былады, деді. Атап айтќанда, рес-
понденттердіњ шамамен 78%-ы
аймаќтаѓы діни ахуалды т±раќты
деп есептесе, азаматтардыњ
76,6%-ы дінаралыќ ќарым-ќаты-
нас ќалыпты екенін білдірді.

Аталѓан басќарманыњ басты
ќызметі діни экстремизм мен тер-
роризмніњ алдын алу бойынша
халыќ арасында аќпараттыќ-
т‰сіндіру ж±мыстарын ж‰ргізу мен

ќоѓам ішінде толерантты діни
сана-сезімді ќалыптасыруѓа не-
гізделеді. Басќарманыњ ±йымда-
стырушылыќ-єдістемелік ќолдау-
ыныњ арќасында жер-жерлерде
дін мєселелері жμніндегі 72 аќпа-
раттыќ топтардыњ ж±мыстары
±йымдастырылып, олардыњ ќ±ра-
мына мемлекеттік ќызметкерлер,
ѓалымдар, дінтанушылар мен те-
ологтар кірді.

БАЌ беттерінде дін саласын-
даѓы μзекті мєселелер бойынша
т‰рлі жарияланымдар мен баян-
дамалар жарыќ кμрді.

Сμз соњында Н.Нμгербеков
басќарманыњ Ќазаќстан мемле-
кеттілігініњ зайырлылыќ ќаѓида-
ларын к‰шейту баѓытындаѓы
ж±мыстарын одан єрі дамыту
мєселесіне ерекше назар аудару
керектігін айтты.

"40 жыл тєтті μмір"

Облыстыќ тарихи-
μлкетану м±ражайында
дєл осындай атаумен
кμрме ашылды.  Ол
еліміздіњ солт‰стік
μњіріндегі  ењ ірі
кондитерлік μнімдер
шыѓаратын "Баян
С±лу" акционерлік
ќоѓамыныњ 40
жылдыѓына арналып
отыр.  Бір айѓа
созылатын  кμрмеге
кєсіпорынныњ алѓашќы
ќ±рылѓан сєтінен бастап
ќазіргі тањдаѓы ќол
жеткізген табыстарынан
сыр шертетін деректер мен
суреттер, т‰рлі б±йымдар

ќойылѓан.
Жоѓарыда аталѓан кμрменіњ

ашылуына "Баян С±лу" кондитер
фабрикасыныњ жалпы мєселелер
бойынша директоры Александр
Пыльский ќатысып, сμз сμйледі.

Оныњ айтуына ќараѓанда,  елі-
мізде кондитерлік μнім μндіретін

м‰йізі ќараѓайдай ірі
кєсіпорындар баршы-
лыќ. Олардыњ ішін-
де алдымен ауызѓа
ілігетіні "Рахат", "Баян
с±лу", Ќараѓанды кон-
дитер фабрикасы.
Б‰гінде олар Т‰рікмен-
стан, Ќырѓызстан,
Тєжікстан мемлекет-
терін тєтті μнімдерімен
ќамтамасыз етіп келеді.

Сондай-аќ, жыл сай-
ын Ресейге 60 мыњ тон-
надан астам конди-

терлік μнім жμнелтеді.  Бастысы,
ќалыњ ормандай Ќытай халќы
біздіњ тєттілерімізге ќ±марта бас-
тады.

СУРЕТТЕ: кμрмеде.
Суретті т‰сірген

Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Мешіт
      ЃАЗИЗ

Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

"Єріптестер, ‰йде отырѓан
жоќсыздар. Парламенттіњ
мінберіндесіздер. Сондыќтан
єдеппен сμйлейік!" – "Жас
ќазаќ" газеті (№ 40, 2014)
екінші бетінде Мєжіліс депу-
таты Галина Баймаханова ха-
нымныњ сμзін осылай оймаќ-
тай ойып беріпті.  Япырай, є...
"‰йде отырѓан жоќсыздар,
єдеппен сμйлейік" дегені
жанѓа батып кетті.  ‡й деген –
отбасы,  ќасиетті мекен еді
ѓой. Рас, кењес заманында
"‰йде отырѓан жоќсыњ, бетал-
ды сμйлей берме" деген тый-
ымды естіп μстік.  Сонда осы
сμзбен, осындай ±ѓыммен

‰йіміз, яѓни, ќара шањыраѓымызды тєрк етіп жатќанымыз тура-
лы ойланбаппыз. "Ќара  шањыраќ"  деп ќой ‰стіне бозторѓай ж±-
мыртќалаѓан мамыражай тірлікте ѓана сμзб±йда, жел сμз ѓана
болѓан екен.  Оныњ ‰стіне ол кезде арды ардаќтайтын, иманды
±йытатын  ‰й емес, ±жым дедік. Отбасыныњ бар міндет-ж‰гін
±жымѓа арта салдыќ. (Мысалы, "Меніњ атым Ќожадаѓы" Ќожаны
класс жиналысына, педсоветке салып талќылайтынын, "тєрбие"
беретінін еске т‰сіріњіз) Баланы  ‰йдегі ыстыќ ќ±шаќ пен мейі-
рімнен айырып, интернат  деген тобыр-тєрбиешініњ сызды ќаба-
ѓына бердік. Содан барып, безб‰йрек бала ќайдан шыѓады деп
тањќалдыќ.  ¦жым кісініњ таѓдырын шешеді, ±жым тєрбиесі
±шпаќќа жеткізеді, адам таѓдырын ±жым шешеді деп єбден са-
наѓа сіњіріп, єдет-ѓ±рыпќа айналдырдыќ.  Аќырѓы жеткен жеріміз,
нєтижесі белгілі –  "‰йде отырѓан жоќсыздар, єдеппен сμйлейік".
Єдепсіздіктіњ бєрі ‰йде ќалсын:  ‰й ішінде не болса, соны айта
бер, ауыздан аќ ит кіріп, кμк ит шыќсын, бєрібір...

Адамзат ќоѓамы отбасыныњ ќадір-ќасиетін, мєн-мањызын жо-
ѓалтып алды.  Иманы мен ибасынан айрыла бастады. Ірі елдер
б±л даѓдарысќа б±рнаѓы ѓасырларда алдымен ±шырады. Несін
айтасыз, талай отбасы драмалары том-том сага-романдарѓа
арќау болды. ¤ткен μткенімен, адамзаттыњ кемеліне келіп,
ізгіліктіњ шыњына шыќќан,  μркениеттіњ жоѓары дамыѓан саты-
сында т±рѓан осы заманымызда тμрткіл д‰ниеніњ т‰кпір-
т‰кпірінен отбасындаѓы  небір айуандыќ,  с±мдыќ оќиѓаларды
естіп ж‰рміз.

Мысалды  тіпті, алыстан іздеудіњ керегі болмай ќалды. Біздіњ
облыста  б±рнаѓы жылдары бір  отаѓасы μз ‰йіндегі шиеттей
бала-шаѓасын ќырып салѓаны єлі ±мтыла ќойѓан жоќ. Тепсе темір
‰зетін ер азаматтыњ ет-жаќындарын, бір дастарханнан ас ішіп
μскен жандарды μлтіруге ќолы ќалай барды?  Зањ да,  заман да
дер кезінде б±л сауалѓа аќиќат жауабын берген жоќ!   Бір ѓажа-
бы ќоѓам отбасыныњ азѓындауыныњ, ќ±лдырауыныњ себеп-сал-
дарын білгенімен, оныњ  ойран-топандарын болдырмауѓа, тос-
ќауыл ќоюѓа  дєрменсіз. Адам баласы д‰ниеќоњызды, матери-
алдыќ игілікті μњдеуде  ќарышты ќадам басты да,  рухани жаѓы-
нан мешеу ќалды. Отбасы институтыныњ таѓдыр-талайына ар-
налѓан дєрежелі басќосулар,шаралардыњ т‰р-т‰рі μтті.   Біраќ
наќты  нєтиже жоќтыњ ќасы.  Тіпті  болмаѓасын, 1993 жылы Б¦¦
Бас Ассамблеясыныњ ќарарымен мамыр айыныњ 15 к‰нін  ха-
лыќаралыќ Отбасы к‰ні деп жариялаѓан. ¤кініштісі, ондай
к‰ндердіњ декларациялыќ сипаты басым. Біздіњ еліміз де
б±рнаѓы жылы ќырк‰йектіњ екінші жексенбісінде Отбасы к‰нін
мерекелеуді бастады. Біраќ єл-єзір шынайы отбасы баќытын
‰лгі ететін мысалдар некен-саяќ.

Отбасын ќоќыс салатын жєшікке ±ќсатып жібердік пе деп те
ќорќасыњ. "‡йде отырѓан жоќсыздар,  єдеппен сμйлейік" деген-
де ењ алдымен санаѓа сарт еткен  ой осы. Шынында ‰йде не
болмайды? Ќайсысын айтып тауысарсыњ? Ењ ќорќыныштысы,
‰йде бала туу жылдан-жылѓа азайып барады.  Немерені ата-
єже емес, балабаќша тєрбиелейді. Ал биылѓы жылдан, дєлірек
2015 жылдыњ 1 желтоќсанынан бастап перзентханаларда тас-
танды балаѓа арналѓан жєшік, яѓни бэби-бокс орнатуды ±сыну-
да. Б±л перзентханада д‰ниеге келген  бала  шаранасы  ‰йден
бездіріп,  т‰зге тастауѓа ыќпал етпесіне кім кепіл?

"Ел болам десењ, бесігіњді т‰зе". Сол  бесік  ‰йде бар ма,  μзі?!
Бар болса, кім ќалай тербетіп ж‰р?  Енді кімге,  не дерсіз? Бєрі
де жастарѓа байланысты дерсіз.  Жасќа не деп  шаѓынасыз?

Отан отбасынан, ‰йден басталады.  Ендеше, ‰йде отырѓан
жоќсыз деп, ќалыптасќан  ќ±рѓыр єдеттен арылып, жања ±рпаќ-
ты адастырмайыќ.

 ‡йіњ – алтын діњгегіњ!

БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІ
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 Ќабылбаевтыњ есімі берілді
Облыста. Мемлекет жєне ќоѓам ќайраткері, ішкі істер гене-

рал-лейтенанты Шыраќбек Ќабылбаевтыњ есімі Ќазаќстан Рес-
публикасы ішкі істер министрлігі Ќостанай академиясына
берілді. Айтулы т±лѓа екі рет Ќазаќ КСР Ішкі істер министрі бол-
ѓан, Ленин, Ењбек Ќызыл Ту, Ќызыл Ж±лдыз ордендерімен, бас-
ќа да медальдармен марапатталѓан. Оныњ μмірлік жолы –  акаде-
мияда  білім алып жатќан єр тыњдаушыѓа ‰лгі-μнеге болары аныќ.

"Жастар – Отанѓа!"
Облыста. "Жас Отан" жастар ќанаты ќостанайлыќ филиалы-

ныњ белсенді м‰шелері ардагерлерге ќолѓабыс етті. Ерікті жас-
тар ќаладаѓы майдангер Ф.Мельниковтыњ денсаулыѓын тексеріп,
‰йдіњ ауласын ќардан тазалап берді.

Б±л бастама "Н±р Отан" партиясыныњ "Жастар – Отанѓа!" жо-
басы аясында ж‰зеге асуда. Аталмыш акция ќыстыњ соњына дейін
жалѓаспаќ. Жастар μњірге ќарасты барлыќ ќала, аудандардаѓы
ардагерлерге кμмек кμрсетеді.

Бейне сабаќ μтті
Ќостанай ќ. Ы.Алтынсарин мемориалдыќ м±ражайында "Дені

саудыњ – жаны сау" деген таќырыпта педагогикалыќ колледждіњ
студенттері ‰шін бейне сабаќ μтті. Жасμспірімдерді салауатты
μмір салтына баулу маќсатында ±йымдастырылѓан шараѓа тєртіп
саќшылары, спортшылар ќатысты. Шара соњында балаларѓа ден-
саулыќ пен спорт жайлы фильм кμрсетілді.

¦БТ-ѓа дайындыќ
Сарыкμл. Ауданда ¦лттыќ бірыњѓай тестілеуге єзірлік ж±мы-

стары ќарќынды ж‰ргізілуде. Нєтижесінде, балалардыњ  білім
дењгейі 73,50  ±пайѓа жеткізілген. Б±л туралы  μњір бойынша ¦БТ-
ныњ  директоры В.Стародуб айтып берді. Оныњ айтуынша, аудан
мектептерініњ ішінде Маяк, Чехов, Тимирязев, Весело-Подол, Тєгіл
жєне №1 Урицк орта мектептері кμш бастап т±р. "Алтын белгіге"
‰міткерлердіњ саны бесеу.

Еске алу турнирі
Жанкелдин. Шеген ауылында Торѓайды т‰леткен т±лѓа Ж.Ќо-

сабаевтыњ ќ±рметіне арналѓан волейбол мен дойбы ойындары-
нан  еске алу турнирі тартысты μтті. Турнирдіњ ашылу салтана-
тында сμз алѓан ауыл єкімі Ж.Сабыржан айтулы т±лѓаныњ μмір
жолдарына ќысќаша тоќталып, жарысќа ќатысушыларѓа сєттілік
тіледі. Турнирге ќатысќан жеті команда ойын дєрежесін μз дењ-
гейлерінде кμрсете білді. Сонымен 1 - орынды єкімшілік коман-
дасы, 2 - орын жастар, 3 - орынды студенттер  тобы місе т±тты.

Хоккейден жарыс μтті
Аманкелді. Аудан орталыѓындаѓы Аманкелді орта мектебініњ

базасында  ќысќы спорт т‰рі – хоккейден жарыс μткізілді. Жа-
рысќа Аманкелді, Ы.Алтынсарин, Б.Ќолдасбаев орта мектебініњ
оќушылары  мен м±ѓалімдері, спорт ардагерлері ќатысты. Жа-
рысќа аудан мектептерініњ дене тєрбиесі пєнініњ м±ѓалімдері
тμрешілік жасады. Ќатысќан командалардыњ ±пай кμрсеткіштері
бойынша Б.Ќолдасбаев орта мектебі І ,Ы.Алтынсарин орта мек-
тебі ІІ, "Жастар" командасы ІІІ орындарды  иеленді.

Ынтымаќтастыќ аясында
Облыста. ¤њіріміздегі кєсіпкерлер палатасы іскерлік ынты-

маќтастыќ орнату маќсатында ‡рімші ќаласындаѓы (ЌХР) "Huaht
International" консалтингтік бизнес-компаниясымен єріптестік
келісім жасасты. Ќол ќойылѓан ќ±жатќа сєйкес екі елдіњ кєсіпкер-
лері тікелей іскерлік байланыста болып, стратегиялыќ инвестор-
лар іздестіру барысында бір-біріне белсенді т‰рде кμмектеседі.
Жања  бірлескен кєсіпорын ашуѓа,  Ќазаќстан мен Ќытай нарыѓы-
на тауарлар мен ќызмет кμрсетудіњ жылжытылуына келісті.

Біздіњ аудан ‰шін жаќсылыќ-
тыњ жаршысы болѓан жылќы
жылы тарих ќойнауына еніп,
μзініњ ынтымаѓы мен берекесін
ала келген ќой жылы отбасыныњ
берекесін келтіріп, алты баласы-
на аналыќ махаббаты мен жан
жылулыѓын сыйлай білген кμп
балалы ана Жансая Кємешова
облыс єкіміне деген шексіз алѓы-

сын зор ќуанышпен білдіруде.
Себебі, облыс єкімініњ Жања

жылдыќ ќ±ттыќтау хатын жєне
балаларѓа арналѓан мерекелік
базарлыќтармен бірге 100 000
тењге аќшалай сыйлыѓын аудан
єкімі Асќарбек Кенжеѓарин орта-
лыќ алањѓа Жања жыл мерекесін
ќарсы алуѓа жиналѓан аудан
ж±ртшылыѓыныњ алдында табыс

Кμпбалалы ананыњ алѓысы
етті.

Б±л, єрине, Жансая мен оныњ
балалары ‰шін к‰тпеген тосын
сый болды."Біз анамыздыњ ал-
дында борыштымыз ќолымыз-
дан келгенше жєрдемдесіп,
єкеміздіњ жоќтыѓын білдірмеуге
тырысамыз.  Егер єкеміз тірі бол-
ѓанда Жања жыл мерекесін бірге
ќарсы алып, осы бір тамаша сєтті
бірге атап μтер едік...  Мен облыс
єкімі Н±ралы М±стафа±лына дєн
ризамын. Бізді елеп-ескеріп,
Жања жылдыќ сыйлыќтар берді.
Ол кісініњ сенімін аќтап, сабаќты
жаќсы оќып, елімніњ патриоты
болуѓа уєде етемін. Сонымен
ќатар анама, бауырларыма ќол-
ќанат боламын", – дейді Ы.Ал-
тынсарин атындаѓы орта мек-
тептіњ 5 сынып оќушысы, ±лдыњ
‰лкені Ербол Орынбасар±лы.

Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.

СУРЕТТЕ: аудан єкімі А.Кен-
жеѓарин облыс єкімі атынан
сыйлыќ тапсыруда.

Газетіміздіњ ќой жылындаѓы бірінші  санында
алѓаш μмір есігін ашќан сєбилер жμнінде аќпарат
шыќќан болатын. Шаѓын хабарда μмірге сєби
єкелген  жас ана Елена Ткаченко мен ќызы
Настяныњ суреті басылѓан еді. Газет ±жымы
жаќында  ќуанышќа кенелген отбасында болып,
жас ана мен балаларына шаѓын  сый-сияпат
жасады.

Облыс  баспасμзініњ  ќарашањыраѓы
"Ќостанай тањы" газетініњ  игі  ќадамына
шексіз ризашылыѓын білдірген  жас ана
μз алѓысын айтты.

Сєбиі сондай с‰йкімді
Мешіт
      ЃАЗИЗ

Ќостанай облысы бойынша
мемлекеттік сєулет-ќ±рылыс ба-
ќылау жєне лицензиялау депар-
таменті басшысыныњ міндетін
атќарушы Ќ.Ерденов ќызметінен
босатылды. Б±л туралы облыс-
тыќ прокуратурада μткен бри-
фингте мєлім болды.

Облыстыќ прокуратураныњ 1-
ші басќарма прокуроры А.Сыз-
дыќовтыњ  айтуынша, 2015 жыл-
дыњ 8 ќањтарындаѓы ЌР ¦лттыќ
экономика министрлігі хатшысы-
ныњ б±йрыѓымен Ќостанай облы-
сы бойынша мемлекеттік сєулет-
ќ±рылыс  баќылау жєне лицен-

зиялау департаменті басшысы-
ныњ міндетін атќарушы Ќ.Б.Ер-
денов сыбайлас жемќорлыќ
ќ±ќыќ б±зушылыќ жасаѓаны ‰шін
лауазымынан босатылды. Ал,
осы іске ќатысы бар Ќостанай
ќаласы єкімініњ орынбасары
В.Полешконыњ амбулаториялыќ
емдеуде ж‰ргеніне байланысты
тєртіптік жауапкершілікке тарту
мєселесі кейінге ќалды.

Естеріњізге сала кетейік, Ќос-
танай ќаласындаѓы КСК шаѓын
ауданындаѓы жањадан бой кμ-
терген Ќайырбеков кμшесіндегі
371/1 ‰йдіњ т±рѓындары 8 ай бойы
кμгілдір отынсыз отырѓаны тура-
лы газетімізде кμтерілді.

– "2013 жылдыњ 20 желтоќса-

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

Басшы ќызметінен босатылды
нында Ќ.Ерденов мемлекеттік
ќабылдау комиссиясыныњ тμра-
ѓасы бола отырып, Ќостанай ќа-
ласы Ќайырбеков кμшесі, 371/1
мекенжайында салынѓан т±рѓын
‰йді ќолданысќа беруге, яѓни
мемлекеттік ќабылдау туралы ак-
тіге ќол ќойѓан. Сμйтіп газ ќосыл-
май-аќ іс ж‰зінде дайын болма-
ѓан объектіні ќолданысќа берген.
Шенеуніктердіњ салѓырттыѓынан
26 пєтердіњ т±рѓындары 8 ай
бойы кμгілдір отынсыз отырды.
¤ткен жылдыњ ќараша айында
облыстыќ прокуратураѓа пєтер
иелерініњ атынан ±жымдыќ арыз
келіп т‰сті. Прокуратура μкілдері-
ніњ араласуынан кейін ѓана газ
берілді, – дейді А.Сыздыќов.

БАУЫ БЕРІК БОЛСЫН!

ОБЛЫСТЫЌ МЄСЛИХАТТА

Облыстыќ мєслихаттыњ
кезектен тыс сессиясында
халыќ ќалаулылары б±ѓан
дейін республикалыќ
ведомствоѓа тиесілі
мемлекеттік сєулет-
ќ±рылыс баќылау жєне
жерді ќорѓау, пайдалану
мен баќылау

басќармаларын енді
тікелей облыс єкімдігіне
ќарайды деп шешті.

Сондай-аќ, μњірде азаматтыќ
хал актілерін тіркейтін (АХАЖ)
орынныњ да осыѓан сай мєселесі
ќаралды. Єділет министрлігіне
ќарайтын б±л мекеме б±дан кейін
ќала, аудан єкімдерініњ ќ±зыры-
на μтіп, жергілікті жер єкімдігініњ
мемлекеттік-ќ±ќыќтыќ бμлімі
ќатарына кіреді.

Ал, т±рѓын ‰й-коммуналдыќ

шаруашылыѓы (ТКШ) басќарма-
сына μњірдіњ μнеркєсіп
ќауіпсіздігі мєселелерініњ ќыз-
меті берілсе, табиѓатты пайдала-
ну басќармасына таѓы да ќосым-
ша 21-ге жуыќ ќызмет ж‰ктелді.

Б±л аќпараттыњ барлыѓын
мєжіліске ќатысќан облыс
єкімініњ бірінші орынбасары Ев-
гений Аман тєптіштеп т‰сіндіріп
берді. Енді єкімдіктіњ алдында
‰лкен міндеттер т±рѓандыѓын да
жеткізді.

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ

Облыста таѓы екі басќарманыњ
ќ±рылымы жанданады
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Ќазаќстан Рес-
публикасы ¦лттыќ
к ітапханасыныњ
атынан кітапхана
тарихында т±њѓыш
рет ардагер кітап-
ханашылар "Кітап-
хана ісініњ арда-
гері" тμсбелгісімен
марапатталды.

 Ќаладаѓы №2
облыстыќ ѓылыми-
ємбебап кітапхана-
сыныњ оќу
бμлімінде  марапат
иелерін єріптестері
жєне оќырмандар-
дыњ ќатысуымен ќала єкімі Ѓ.Бекм±хамедов ќ±ттыќтады.

 Ѓазиз Ерболат±лы жергілікті кітапхананыњ бай кітап ќорына на-
зар аударып, μзініњ кітапты с‰йіп оќитынын, бос уаќытын сирек кітап-
тарѓа арнайтынын айтты.

 Ќала єкімі ќолынан "Кітапхана ісініњ ардагері" тμсбелгісін алѓан-
дар: аталмыш кітапхана директоры А.Н±рманова, бμлім басшысы
А.Ермаѓамбетова, сектор мењгерушісі Е.Ершов.

 Кітапхана ісініњ ардагерлеріне тμсбелгісімен ќоса, арнайы
нμмірленген куєліктер тапсырылды.

Арќалыќ ќаласы.

Биыл ауа райы жиі-жиі ќ±былып,
борандатып т±р. Соѓан байланысты
ќала кμшелерінде ќар кμбейетіні
белгілі. Б±ѓан жол беруге болмайды.
Себебі, асфальт ‰стініњ ќары ќалыњ-
дап кетсе, автокμліктердіњ ж‰руі
ќиындайды. Тіпті, жаяу ж‰ргіншілер
де ќалыњ ќарды омбылап, адымдай
алмай ќалады.

Толѓаќты мєселе шешімін табуда.
Ќалада тазалыќты саќтап, тєжірибе
жинаѓан ±йымдар ±жымы білек сы-
банды. Олардыњ саны тμртеу. Б±лар
– "Таза Жол АТ", "АБЗ плюс", "Вес-
кор" жєне "Экол" жауапкершілігі
шектеулі серіктестіктері.

Мердігерлік ±йымдар ќаланыњ
жеке-жеке учаскелерін меншіктеніп,
жауапкершілігіне алды. Мєселен,
"Таза Жол АТ" серіктестігі ќаланыњ
орталыќ бμлігінде,  "АБЗ плюс" сер-
іктестігі ќаланыњ оњт‰стік аймаѓын-
да, сонымен ќатар Аманкелді, Друж-
ба, Ударник, Ќонай елді мекендері-
нде, "Вескор" серіктестігі ќаланыњ
солт‰стік т±сында, "Экол" серіктестігі
ќаланыњ жаѓындаѓы учаскеде ж±мыс
істеуде.

Шындыѓына келгенде, б±лардыњ
ќай-ќайсысына  да  ж‰ктеген міндет-
теме жењіл емес. Атап айтќанда,
жолдардыњ к‰н сайын ќарын ќол-
мен к‰регендей тазарту айтуѓа ѓана
оњай. Ж±мыстарды ќолмен атќаруѓа
200-250 адам ж±мылдырылѓан.
Олар тањѓы саѓат жетіден к‰ндізгі
‰шке дейін дамыл таппайды. Егер
адам к‰ші жетіспесе, кезекші топ іске кірісіп, т‰нгі
22.00-ге дейін ж±мыс істейді.

Єрине, ќарды ‰йіп, автокμліктерге тиеу техника
к‰шінсіз атќарылмайтыны белгілі. Мердігерлік
±йымдар м±ны да ескерген. Облыс орталыѓында
к‰ндізгі уаќытта тасымалдауѓа жиырмадан
ќырыќќа дейін автокμлік бμлінген. Механикалан-
дырылѓан ж±мыстар тез жєне сапалы к‰йде
ж‰ргізіледі. Ќарды кμліктерге тиеуге арнайы тиегіш
механизмдер пайдаланылады.

Ќарбалас ж±мыстардыњ сапалы атќарылуы к‰н
тєртібіне ќойылды. Серіктестіктердіњ ж±мысын

Кμшелер ќарданКμшелер ќарданКμшелер ќарданКμшелер ќарданКμшелер ќардан
тазартылдытазартылдытазартылдытазартылдытазартылды

‡стіміздегі жылдыњ 12 ќањта-
рында Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Аустриядаѓы Елшісі, Вена-
даѓы халыќаралыќ ±йымдар жа-
нындаѓы Ќазаќстанныњ т±раќты
μкілі Ќайрат Сарыбай Любляна
ќаласында Словения Республи-
касыныњ  Президенті Борут Па-
хорѓа Сенім грамоталарын табыс
етті" деп жазады ЌР Сыртќы істер
министрлігі.

Кездесу барысында ќазаќ-
стандыќ дипломат словен кμш-
басшысына Президент  Н±р-
с±лтан Назарбаевтыњ сєлемін
жеткізген. Ќ.Сарыбай Ќазаќстан-
ныњ екі ел арасындаѓы инвести-
циялардыњ кењеюіне м‰дде-
лілігін, словениялыќ компания-
лардыњ ќатысуы ‰шін тиімді алањ
болып табылатын Астанада
μтетін халыќаралыќ мамандан-
дырылѓан "ЭКСПО-2017" кμр-
месініњ мањыздылыѓын баса атап
μтті. Сонымен ќатар, "Н±рлы
Жол" жања экономикалыќ саяса-
ты мен индустриалды-инноваци-
ялыќ баѓдарламаныњ екінші
кезењі словения компаниялары-
ныњ ЌР индустриалдыќ жобала-
рына ќатысуына жања серпін
беруі туралы айтты.

¤з кезегінде, Б.Пахор Ќазаќ-
стан Президентініњ жылы лебізі-
не алѓысын білдіріп, Любляна-
ныњ ќазаќстан-словен ќатынас-

тарына ‰лкен мєн беретінін
жеткізді. Словения Президенті
екіжаќты сауда-экономикалыќ
ынтымаќтастыќќа жоѓары баѓа
беріп, оны дамытуда айтарлыќ-
тай єлеуеттіњ бар екендігін атап
μтті. Ерекше назар екі ел арасын-
даѓы ѓылыми жєне мєдени алма-
сулар мєселелеріне бμлінді.

Кездесу соњында Словения
Президенті Б.Пахор Ќазаќстан
Президенті Н±рс±лтан Назарба-
евќа ізгі тілектерін білдіріп, Елба-
сына ыњѓайлы уаќытта ресми са-
пармен Словенияѓа келуге шаќы-
рыпты.

Ќостанай облысы тμтенше жаѓдайлар департаменті
облыс жолдарында болѓан тμтенше жаѓдайлардыњ алдын-
алу маќсатында баспасμз конференциясын μткізді.

Ќостанай облысы Тμтенше жаѓдайлар департаменті тμтенше жаѓ-
дайларды жою бμлімініњ бас маманы А.Темиров "13-14-ќањтар к‰ндері
ауа райы к‰рт б±зылып, боран соѓатынын ескерттік. Барлыќ авария-
лыќ-ќ±тќару ќызметтері к‰шейтілген режимде ж±мыс істеді. Респуб-
ликалыќ жєне жергілікті мањыздаѓы "Алматы-Екатеринбург" "Ќоста-
най-Сарыкμл", "Ќостанай-Єулиекμл-Сурган" тасжолы, "Мамлютка-
Ќостанай", "Арќалыќ-Торѓай", "¦зынкμл-Сарыкμл", "Ќостанай-Введен"
жолдарыныњ жол ќозѓалысы уаќытша жабылды. Облыстыќ авария-
лыќ-ќ±тќару ќызметі ж‰ргізген ќ±тќару операциялары сєтті μтті", –
деді.

Естеріњізге сала кетейік, μткен жылдыњ желтоќсан айында ашыл-
ѓан Алтынсарин ауданы  Щербаков поселкесі мањында облыстыќ
трассалыќ медициналыќ-ќ±тќару пункті ж±мыс істейді. Мамандар ќыс
маусымында жолда ж‰ру ережелерін саќтап, алыс жолѓа жалѓыз
жолаушылап шыќпауды ескертеді.

Мамандар ескертеді

Ардагер
кітапханашылар
марапатталды

‡лгі кμрсеткен елші

ќалалыќ т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ
бμлімі баќылайды. Олар кμше жолдарын ѓана
емес, кμпшілік жиналатын ќоѓамдыќ орындарды
да ќардан тазартудыњ ж‰йелі т‰рде ж‰ргізілуін
±йымдастырады.

Жалпылай алѓанда, кμшелерді жєне ќоѓамдыќ
орындарды ќалыњ ќардан, ќалдыќ заттардан та-
зартуѓа ќала бюджетінен ‰стіміздегі жылдыњ
бірінші тоќсанында 340 миллион тењге аќша
ж±мсалмаќ.

СУРЕТТЕРДЕ: ќаланы ќардан тазартушылар.
Суреттерді т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Б±дан былай елімізге келетін шетелдіктердіњ лањкестік пен экс-
тремизмге ќатысы бар нышаны байќалса ел аумаѓына кіруге тыйым
салынады. Бас прокурордыњ орынбасары Жаќып Асанов "Б±л нор-
ма Экстремизм мен терроризмге ќарсылыќ мєселесі бойынша зањ-
даѓы μзгертулерге негізделген", –  деп мєлімдеді. Оныњ сμзінен ±лттыќ
ќауіпсіздік комитеті осы зањ жобасы аясында экстремистік ±йымдар
мен лањкестер тізімін жасайтындыѓы мєлім болды.

Ш. АЊСАЃАНЌЫЗЫ.

Экстремизм мен
терроризмге

шатылѓандар елге
кіргізілмейді!

Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі балалар-
дыњ ќ±ќыѓын ќорѓау комитеті "Ќазпошта" акционерлік ќоѓамымен
бірлесе отырып, "Ќазаќ ертегілерініњ кейіпкерлері" таќырыбында
"Балалар сурет салады" айтты тμрт марка топтамасын айналымѓа
енгізу салтанатын μткізді.

Балалардыњ ќ±ќыѓын ќорѓау комитеті балалар ‰йініњ тєрбиеле-
нушілері арасында "Ќазаќ ертегілерініњ кейіпкерлері" таќырыбында
сурет салу байќауын ±йымдастырѓан-ды. Байќау Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ балалар ќ±ќыѓын ќорѓау туралы конвенцияны ратифи-
кациялаудыњ 20 жылдыѓымен ±штастырылды. Оѓан еліміздіњ бар-
лыќ μњірлеріндегі балалар ‰йі тєрбиеленушілерінен 200-ден астам
сурет келіп т‰сті. "Ќазпошта"АЌ  байќау жењімпаздарыныњ суреттерін
пайдалана отырып, "Балалар сурет салады" атты тμрт марка топта-
масын шыѓарды. Байќаудыњ ќорытындысы бойынша Жамбыл об-
лысынан Дмитрий Талипов, Батыс Ќазаќстан облысынан Эльвира
Муштубаева, Ќостанай облысынан Александр Сидоров, Астана ќала-
сынан Раиса Василенко жењімпаз атанды.

Айта кететін жайт, шетелдік
басшымен кездесу барысында
Ќайрат Сарыбай басќа шенеу-
ніктерге ‰лгі боларлыќ бастама
кμрсетіпті. Елші сенім грамотала-
рын Б.Пахорѓа ќазаќтыњ ±лттыќ
киімін киіп т±рып тапсырѓан. Б±ны
шетелдіктер арасында ±лтымыз-
дыњ ерекшелігін асќаќтатќан игі
іс деп баѓалауымыз керек.

Ќыдырбек ЌИЫСЌАН¦ЛЫ.

Сурет ЌР Сыртќы істер ми-
нистрлігініњ ресми сайтынан
алынды.

Ш±ѓа
    ЌОЊЌАБАЙ

Г‰лназым
    САЃИТОВА

Балалар салѓан
суреттер

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

ЌЫС ЌАРЕКЕТІ

Ермекбай
     ХАСЕНОВ
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– Ќуат  Марат±лы,  μзіњіз
басќарып отырѓан білім орда-
сы μткен жылы 75 жылдыќ
мерейтойын атап μтті. Педа-
гог кадрларын дайындауда
б±л оќу орныныњ солт‰стік
μњірдегі бірден-бір жетекші
білім шањыраѓы екендігі
ємбеге аян. Жарты ѓасырдан
астам тарихы бар институт-
тыњ жеткен жетістігі жайын-
да ой μрбітсењіз.

– Сμзіњіздіњ жаны бар. Б±л
маќтанѓандыѓым немесе маќта-
ѓандыѓым емес. Б±ѓан инсти-

туттыњ осы аралыќќа дейінгі
жеткен жетістігі, оѓан ‰лес ќос-
ќан ѓалымдарымыздыњ  ењбегі
±шан тењіз екендігін айтќым
келеді. Рас, республикалыќ дењ-
гейде оќу орнымыздыњ бєсі
жоѓары. Б±л ењ алдымен, біздегі
оќу ‰рдістерін, ѓылыми зерттеу
орталыќтарыныњ атќарѓан ќы-
руар ењбегін кμрген комиссия-
ныњ берген баѓасы.

¤зіњіз жаќсы білесіз, біз
μткен  жылы  75  жылда  жасал-
ѓан ењбектерімізді ќорытын-
дылап, республикалыќ дењгей-
де ѓылыми конференция да
μткіздік. Енді алда т±рѓан баѓ-
дарламаларымызды айќындап,
жоспарлы т‰рде сол бойынша
ењбек ету лєзім. Єсіресе, Елба-
сы Н±рс±лтан Назарбаевтыњ
халыќќа арнаѓан "Н±рлы жол –
болашаќќа бастар жол" страте-
гиялыќ жолдауында біз ‰шін
кμрсетілген барлыќ міндет-
терді орындау шарт. Жолдауѓа
дейін Президенттіњ ќасиетті
¦лытау жерінде берген с±хба-
тында айтылѓан барлыќ ойлар-
ды басты нысанамызѓа алѓан

едік. Соныњ ішінде ±лтќа,
елге ќатысты жайттар педа-
гог маман дайындап отыр-
ѓан бізге ерекше єсер етті. Ел
болашаѓы жастар, тєлім-тєр-
биеге байланысты пікірлерін,
ќазаќ тарихына ќатысты т±жы-
рымын оќу ордамызда талќы-
лап, "Мєњгілік ел" идеясын ќол-
дау маќсатында ‰лкен бір жоба-
ны бастап та кеттік. Осы арќы-
лы жас маман иелеріне патриот-
тыќ тєрбие беріп, мемле-
кетіміздіњ ішкі т±раќтылыѓын
ќамтамасыз етіп, "Мєњгілік

елдіњ" формуласы – ынтымаќта
μмір с‰ру екендігін саналарына
сіњіру еді.

Сондай-аќ, биыл ±лыќ мере-
кеміз – Ќазаќ хандыѓыныњ ќ±-
рылѓанына 550 жылдыѓын атап
μткелі отырмыз. Одан кейін Кон-
ституциямыз бен Ассамблеямыз-
ѓа 20 жыл. Міне, осы атаулы
к‰ндерімізге біз студент жастар-
ды б‰гіннен бастап даярлап,
олардыњ санасына патриоттыќ
сезімді ќалыптастыруѓа ењбек
етудеміз.

–  Бєрекелді! Б±л баѓыттаѓы
ж±мыстарыњызѓа сєттілік
болсын! Ќарап отырсањыз
осынау ж±мыстарыњыздыњ
барлыѓы руханиятќа кеп тіре-
леді. Біз руханиятсыз болашаќ
±рпаќты патриоттыќ рухта
тєрбиелей алмаймыз. М±ны ке-
зінде Алаш ж±ртыныњ  ќайрат-
керлері айтќан-ды.  Енді осы
руханият саласында ќандай
ж±мыстар атќарылып отыр?
Соѓан тоќталып кетсењіз.

– Єлгінде сауалыњызда Алаш
ќайраткерлерін айтып кеттіњіз.
Сол Алаш ќайраткерлерініњ ба-

сында ±лтымыздыњ ±лы ±ста-
зы Ыбырай Алтынсарин т±р.
Біз Ыбырай атамыздыњ м±рала-
рын жања бір ќырынан, ќазіргі
заман т±рѓысынан зерттеуді
маќсат т±тып арнайы Ыбырай
Алтынсарин орталыѓын,
дєрісханасын аштыќ. Б±ѓан
с‰белі ‰лес ќосып отырѓан
ѓалымдар – Серікбай Оспанов,
Ќуаныш Орманов аѓаларымыз-
дыњ ерен ењбегін атап μткеніміз
абзал болар. Соѓан сай ќ±нды-
ќ±нды деректер тауып, Ыбы-
рай орталыѓын жањарта т‰стік.
Осы баѓытта биылдан бастап
барлыќ факультеттерде Ыбы-
райтану курсын оќытпаќпыз.
Оѓан арнайы оќу-єдістемелік
ќ±ралдары єзірленіп жатыр.
Сєтін салса, биыл жарыќ
кμреді. Таѓы бір игілікті д‰ние
– жыл аяѓында ќолда бар
жєдігерлерімізді т‰гендеп,
ѓылыми ењбектерімізді ж‰йелеп
институт ішінде Ыбырай Ал-
тынсаринге арналѓан бір
кішігірім музей ашпаќ ниет-
теміз.

– Жаќсы жањалыќ екен.
Игілігін берсін демекпіз! Енді
институттыњ сыртќы ісіне ой-
ыссаќ. Шет елдердіњ оќу
орындарымен арадаѓы байла-
ныс ќандай дењгейде?

–  Тєуелсіздік  алѓаннан кейін
еліміздегі барлыќ оќу орны
жања білім стандартына кμшті.
Єсіресе, соњѓы 10 жылдыњ
ішінде б±л жаѓдай к‰рт μсе
т‰сті. Кμптеген білім ордалары
шет елмен ќарым-ќатынас ор-
натып, тєжірибе алмасты. Сол
баѓытта біздіњ институт те
Франция  елімен ќарым-ќаты-
насты ныѓайтып, Прпеньян
ќаласындаѓы екі университет-
пен меморандумѓа ќол ќойды.
Шєкірттеріміз мемлекет ќар-
жысы есебінен арнайы байќау-
дан μтіп, сол жаќќа барып білім
алып, тєжірибе алмасып,
кμрген-білгендерін тєжірибеде
байќатып ж‰р. Сондай-аќ, жа-
ќында АЌШ-тыњ Верджиния
штатына да шєкірттерімізді
жібердік. Биылдан бастап Че-
хия, Германия, Ресей жоѓары
оќу орындарымен тыѓыз
ќарым-ќатынаста боламыз деп
отырмыз. Санкт-Петербургтегі
Герцен атындаѓы университет-
пен келісімге келдік. Жања ѓана

КЕЛЕЛІ  С¦ХБАТ

айтќан Франция еліндегі Прпе-
ньян ќаласындаѓы универси-
тетпен келісімге келгеніміз
2007 жылы институт жанынан
ашылѓан Ќазаќ-Француз орта-
лыѓыныњ жемісі. Б±ѓан Ќазаќ-
стандаѓы Франция елшілігі
ќолдау білдірді.

 Ќазір єр мемлекет ќиын
экономикалыќ даѓдарысты ба-
стан кешіп отыр. Елбасы μзініњ
кμрегенділігініњ  арќасында
осы кедергілерден μтіп, саясат-
тан б±рын экономиканы басты
назарѓа алѓаны сондыќтан. Ењ
алдымен б±ѓан дайын болуы
‰шін ењ алдымен мемлекет
μзініњ мєртебелі жаѓдайын се-

зіну керек. Оѓан ењ алдымен оќу
орындарымыздыњ барлыќ тала-
пќа сай болѓаны жμн.

–  Ќуат Марат±лы, енді екі
жылдан кейін "ЭКСПО-2017"
халыќаралыќ кμрмесі Елор-
дамыз – Астана шаћарында
μтпек. Б±ѓан μзіњіз басќара-
тын оќу ордасы ќандай ‰лес
ќосуда?

– Б±л жаѓынан ќ±р алаќан
емеспіз. "ЭКСПО кμрмесі
μтеді" дегеннен бері студент
жастарымыз б±ѓан ќ±лшына
кірісіп кетті. Соныњ нєтижесі-
нде арнайы бєйге жариялап,
жасыл экономика, ќоршаѓан
ортаны ќорѓау баѓытында  ту-
ризм мамандыѓында оќитын
студентіміз топ жарды. Ол
ќазір  ѓылыми ењбегін єлі де жа-
њартып, толыќтырып респуб-
ликалыќ жарысќа єзірленіп

Ќуат БАЙМЫРЗАЕВ:

"Ќостанай тањыныњ"
сауалдарына орай Ќостанай
мемлекеттік педагогикалыќ
институтыныњ ректоры, ѓылым
докторы, профессор  Ќуат
Баймырзаевтыњ с±хбаты.

отыр. Егер ѓалымдар ќ±птап
жатса,  "ЭКСПО-2017"  кμрме-
сіне μнерін кμрсетуге дайын.

– Естуімізше, биыл мемле-
кеттік "Серпін" баѓдарлама-
сы негізінде институтќа
еліміздіњ оњт‰стік облыста-
рынан 150-ге жуыќ талапкер
ќабылданыпты. Б±л баѓдар-
лама ќандай себептен туды?
Ол ќаншалыќты орындалып
жатыр?

– Б±л баѓдарлама μњірімізде
ќазаќ тіліндегі мамандардыњ
тапшылыѓынан туындап отыр.
Еліміздіњ оњт‰стік облыста-
рында ќазаќ ±лты басым єрі
μте тыѓыз орналасќан.  Осы
жайтты   білгендіктен мемлекет
арнайы баѓдарлама ќабылдап
ілгері ќадам жасауда. Соныњ
негізінде арѓы жылдан бері
оњт‰стік μњірден студенттер
келіп, білім алып жатќаны бар.
Олардыњ 90% μњірімізде
ќалып, ењбек етуге ниетті. Бір
жаѓынан б±л μњірде мемле-
кеттік тілді дамытуѓа деген
ќадам. Алыстан ат арытып
келіп, білім алып жатќан жан-
дардыњ хал-ахуалын с±рап,
ара-т±ра кездесіп т±рамыз.
¤њіріміздіњ климаттыќ жаѓдай-
ын ескере отырып, алањдаушы-
лыќ білдіреміз

– Ќуат Марат±лы, єлгінде
μзіњіз айтќандай, Ыбырай Ал-
тынсарин м±раларын зерттеу
орталыѓынан басќа да ѓылы-
ми баѓытта ж±мыс істейтін
ошаќтарыњыз бар ма?

– Єрине бар. Мєселен, био-
логия орталыѓыныњ екі баѓыты
бар – алѓашќысы Науырзым
ќорыѓын зерттеуге ‰лес ќосќан
лаборатория жєне гербарий
μсімдіктеріне байланысты ќор.
Оны гербарлыќ ќор дейміз. Б±л
ќордыњ ішіне μњіріміздегі
бірнеше ж‰здеген μсімдік
т‰рлері енген. Оны μзіміздіњ
интернет-порталымызѓа жари-
яладыќ. Болашаќта Ресей мем-
лекеттік оќу ордаларымен бірле-
се отырып Еуразиялыќ аймаќ-
тыњ μсімдіктерін зерттеп, сол
гербарлыќ ќорѓа енгізбек ниет-
теміз. Таѓы да дене тєрбиесі
жєне туризм факультеті адам
физиологиясыныњ μсуі, дамуы
жайында  ѓылыми ой-т±жырым-
дарын жинаќтап, зерттеу
ж‰ргізіп жатыр.  "Адамныњ
адамгершілігі жаќсы ±стаздан
болады", –  деп Абай Ќ±нанбай-
±лы айтќандай, біз жас буынѓа
педагогтік тєрбиеніњ ењ асылы
– адамгершілікті сіњіре
білуіміз керек.

– Уаќыт бμліп єњгімелеске-
ніњізге раќмет. Игілікті
істеріњіз жалѓаса берсін!

Єњгімелескен,
Н±рболат МЕШІТБАЕВ.

СУРЕТТЕ: Ќостанай мем-
лекеттік педагогикалыќ ин-
ститутыныњ ректоры Ќуат
Баймырзаев, Ыбырай Алтын-
сарин м±раларын зерттеу ор-
талыѓыныњ маманы Ќуаныш
Орманов Ыбырайдыњ  μз
ќолымен   жазѓан μлењімен та-
ныстыруда, ѓылыми орталыќ-
таѓы ќ±нды жєдігер Ыбырай
Алтынсаринніњ μз ќолымен
жазѓан μлењі.

Суреттерді т‰сірген Айбек
Ж‡ЗБАЙ.
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Аѓайынды кєсіпкерлер Естай, Єділ
жєне Талѓат ‰шеуі алѓашында кμптеген
бизнес-жоспарларды шолып отырып,
±зынсонар тізімніњ ішінен кєсіптіњ осы
т‰рін тањдап алѓан. Ойлана келе
жергілікті ж±мыспен ќамту орталыѓы-
ныњ септігімен, баѓдарлама арќылы ‰ш
миллион тењге кμлемінде несие алады.

‡лкен аѓалары Естайдыњ айтуынша,
шаруашылыќты  дμњгелетіп  єкету  єу
баста ќиын соѓыпты. Не болса да, тєуе-
келге бел буѓан іскер жігіттер алдымен
ќоянѓа арналѓан ќораптарды дайындауѓа
кіріседі. ‡кіметтен несиеге алѓан ќар-
жыѓа аѓаш кесетін ќ±рал-жабдыќ, таќтай,
темір торкμздер сатып алып, ќабат-ќабат
ќоян ќора салады. Сосын ±рѓашы ќоян-
дарды іздеуге кіріседі.

– Жан-жаќтан с±рау салып отырып,
асыл т±ќымдысынан, етті, салмаќты

т‰рлерін тањдап єкеле бастадыќ. Солай-
ша ќолымыздаѓы ±рѓашы ќоян саны
отызѓа жетті. Баѓалары да арзан емес.
Ќояндар ай сайын туады. Кейде алты,
тіпті 12 кμжекке дейін тμлдейді, –  дейді
Єділ аѓасыныњ сμзін жалѓай т‰сіп.

Жылдам кμбейетін жануардыњ пайда
єкелетіні де зањдылыќ. Кєсіпкерлер ќоян-
ды тμрт ай ѓана баѓады екен. Осы кезде
ќоян наѓыз бабына келіп, едєуір салмаќ
жинайды. Бордаќыдаѓы ќояндар бμлек ба-
ѓылып, сатылымѓа дайындалады.   Бір
ќоян 2-2,5 келі ет береді. Жас кєсіпкер-
лер дайын етті Ќостанай, Кμкшетау, Ас-
тана ќалаларындаѓы мейрамханаларѓа
μткізеді. Етке т±раќты с±раныс беретін
мейрамханалар да бар екен. Олармен
келісім-шартќа отырып, ай сайын ќала-
ѓандарынша ќоян етін жеткізіп беріп оты-
ратын аѓалы-інілілердіњ ж±мыстары да
ж‰йелі, єрќайсыныњ μздерініњ атќаратын
міндеттері айќын.

Жаќында ќытайлыќ кєсіпкерлер олар-

КЄСІП ПЕН НЄСІП

Ќоян μсіріп-аќ ќыруар пайдаѓа кенелуге болады.
аѓайынды Марановтардыњ осындай тыњ бастаманы
ќолѓа алды. Олар кєсіптерін μрбітуге жасалѓан
жаѓдайѓа дєн риза. Ќазы-ќарта мен ќ±йрыќ-бауыр
барда ќоянныњ еті кімге керек дейміз ѓой.
Сμйтсек, керек екен. Оны ќалаларда ерекше ас
дайындайтын, т‰рлі дємханалар ‰лкен с±раныспен
алатын кμрінеді.

Мешіт
      ЃАЗИЗ

дан ќоян етін кμњілге ќонымды баѓаѓа са-
тып алмаќшы болыпты. Ол жаќтан тірке-
месі бар ж‰к кμлігімен келетінін естіген-
де ерекше ќуанѓандарын жасырмады.
Ќорадаѓы 400-500 ќоянды асырау ‰шін
де ќыруар к‰ш-ќайрат керек. Бидай,
арпа, с±лы, басќа да дєнді даќылдардан
жасалѓан жемді талѓамай жейтін б±л ке-
міргіштерге к‰ніне бірнеше шелек ар-
найы азыќ беріледі.   Ќоян жылдам кμб-
ейіп, тез μскенмен, μте нєзік жануар. Жі-
гіттер бастапќыда ауырѓан ќояндарын
алып,  жергілікті  мал дєрігерлеріне бар-
ѓанда, ол жердегілер: "Балам, жылќыњ-
ды, сиырыњды єкелсењ емдер едік, ќоя-
ныњды білмейді екенбіз" деп шындарын
айтыпты.   Ќоян μсіру ‰шін μзіњніњ егіп
отырѓан егініњ, жем-шμп ќорыњ мол бо-
луы керек.

 Єйтпесе, сатып алып берген жеміњ-
мен, айтарлыќтай табысќа жету ќиын.
Єзірге дайын μнім ет ќана. Терісі кєдеге
аспай т±р. Сєн ‰йлері, таѓы басќа тігін

цехтары μњделген теріні ѓана ќабылдай-
ды.  Оны μњдеу ‰шін біліктілік пен арнайы
аспаптар ќажет.   Кєсібін енді бастаѓан
кєсіпкерлерде ондай м‰мкіндік ќайдан
болсын? Аѓайындылардыњ ендігі маќса-
ты – сол ‰йіліп жатќан теріні кєдеге жа-
рату, ол ‰шін Ресейден арнайы ќ±рылѓы
сатып єкеліп, теріні ‰лбіретіп μњдеуді ар-
мандайды. Ќазіргі теріні тек ќана илеу-
ден басќа, оны химиялыќ жолмен м±нтаз-
дай етіп тазартып, ж‰нін жылтыратып
бояу сияќты заманауи єдістері бар. Олар
болашаќта тері μњдеуді мењгеріп алса,
т‰рлі сєнді ішіктер, бас киімдер
тікпекші.

– Б‰гінде бизнеске оњды жаѓдай жа-
салѓан. Ж±мыспен ќамту бμліміне ‰лкен
алѓысымызды білдіреміз, олар біздіњ
єрбір ќадамымызѓа ќолдау кμрсетіп отыр.
"Ж±мыспен ќамту – 2020" баѓдарлама-
сыныњ екінші баѓыты бойынша берілетін
несиені де еш кедергісіз алдыќ. Ќазір
жатсаќ та, т±рсаќ та босќа ысырапталып,
пайдаланусыз жатќан теріні кєдеге жа-
ратуды ойлаймыз, – дейді жас кєсіпкер-
лер.

Ќазіргі тањда олар атќарушы биліктіњ
т±рѓындарѓа ‰лгі етер азаматтары.
Єрине, б±л жайт бастамашыл аѓайынды-
ларды одан єрмен шабыттандырары
сμзсіз.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ ішкі сая-
сат басќармасы" ММ (110000, Ќостанай
ќаласы, Єл-Фараби дањѓылы, 66, кабинет
508, аныќтамалар ‰шін телефон: 8 (7142) -
575-192, факс 575-353 электрондыќ ме-
кенжайы (N.Kairbekova@kostanay.gov.kz)
"Б" корпусыныњ бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымдарына орналасуѓа конкурс жа-
риялайды:

1. Талдау жєне мониторинг бμлімініњ
бас маманы (негізгі ќызметкердіњ бала-
ны к‰ту бойынша демалысыныњ мерзі-
міне, ењбек аќынын саќталуынсыз)  (Д-
О-4 санаты) – 1 бірлік, лауазымдыќ  жа-
лаќысы ењбек еткен жылдарына байла-
нысты – 64063 тењгеден 86485 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері: ¤њірдегі
ќоѓамдыќ-саяси ахуалдыњ к‰н сайын, ай
сайын, тоќсан сайын жєне жыл сайынѓы
мониторингін ±йымдастыру, мониторинг
ќорытындылары бойынша аќпараттыќ-тал-
дамалы материалдарды дайындау. Ќоѓам-
дыќ пікір кμшбасшыларыныњ мєліметтер
базасын ќ±растыру жєне жањарту.

Бμліммен μткізілетін ірі ќоѓамдыќ-сая-
си оќиѓаларѓа арналѓан μњірлік іс-шара-
лардыњ, єдістемелік семинарлардыњ дай-
ындыѓы мен μткізуіне ќатысу.

Ішкі саясат мєселелері бойынша ќала-
лар жєне аудандар єкімдіктерініњ ішкі сая-
сат бμлімдерімен, басќа жергілікті мемле-
кеттік органдармен жєне ќоѓамдыќ пікір
кμшбасшыларымен азаматтыќ ќоѓамныњ
институттарымен μзара іс-ќимылы. Жоѓа-
ры т±рѓан органдарѓа кестеге сєйкес
есептік аќпараттарды уаќытылы, сапалы
дайындау жєне ±сыну.

Конкурс ќатысушыларына ќойыла-
тын талаптар: Жоѓары: єлеуметтік ѓылым-
дар, экономика жєне бизнес (дінтану, эко-
номика, мемлекеттік жєне жергілікті басќа-
ру), гуманитарлыќ ѓылымдар (тарих). Ор-
тадан кейінгі білім: єлеуметтік ѓылымдар,
экономика жєне бизнес (дінтану, экономи-
ка, мемлекеттік жєне жергілікті басќару),
гуманитарлыќ ѓылымдар (тарих).

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
кем емес немесе осы санаттаѓы наќты ла-
уазымныњ функционалдыќ баѓытына сєй-
кес салаларда екі жылдан кем емес ж±мыс
μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі
білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-
циясын, "Ќазаќстан Республикасы Прези-
денті туралы"  Ќазаќстан Республикасы-

ныњ конституциялыќ зањын, "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер
туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лерін, "Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси ба-
ѓыты стратегиясын бiлуi.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша
функционалдыќ мiндеттердi орындау ‰шiн
басќа да мiндеттi бiлiмдер ќажет .

Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мем-
лекеттік ќызмет істері агенттігі тμраѓасы-
ныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы №06-7/
32 б±йрыѓымен бекітілген Бос мемлекеттік
єкімшілік лауазымѓа орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын ќалып-
тастыру ќаѓидалары  (б±дан єрі – Ќаѓида-
лар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін  ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес
нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидалар-
ѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтыры-
лѓан сауалнама;

3) бiлiмі туралы ќ±жаттардыњ нотари-
алды куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ
нотариалды куєландырылѓан кμшiрмесi;

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

6) Ќазаќстан Республикасы азаматы-
ныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеу-
ден μткені туралы ќолданыстаѓы сертифи-
кат (немесе нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ соњѓы
жарияланѓан сєтінен бастап 10 ж±мыс к‰н
ішінде "Ќостанай облысы єкімдігініњ ішкі

саясат басќармасы" мемлекеттік мекеме-
сіне мына мекенжай бойынша: Ќостанай
ќаласы, Єл-Фараби дањѓылы, 66, 508 к.
±сынылуы ќажет.

Азаматтар жоѓарыда санамаланѓан
ќ±жат тігілетін м±ќабада орналастырылѓ-
ан ќ±жаттарды  ќолма-ќол тєртіпте неме-
се пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау
мерзiмiнде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын
электрондыќ т‰рде хабарландыруда
кμрсетілген электрондыќ пошта арќылы
берген азаматтар, ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
ларын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар,
оны "Ќостанай облысы єкімдігініњ ішкі сая-
сат басќармасы" мемлекеттік мекемесін-
де, олардыњ єњгімелесуге жіберілуі тура-
лы хабарлау сєтінен бастап 5 к‰н ішінде
μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отырысына
байќаушылар ретінде Ќазаќстан Респуб-
ликасы Парламентініњ жєне барлыќ дењ-
гейдегі мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќ-
стан Республикасы зањнамасында белгі-
ленген тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да мемле-
кеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ), ком-
мерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси
партиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ
ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясы-
ныњ отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњ-
гімелесу басталуына бір ж±мыс к‰ні ќал-
ѓанѓа дейін кешіктірмей Ќостанай облысы
єкімдігініњ  ішкі  саясат  басќармасыныњ
кадрлармен ж±мыс  жасау бμлімінде тірке-
леді. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Ќостанай об-
лысы єкімдігініњ ішкі саясат басќармасы-
ныњ кадрлармен ж±мыс  жасау бμліміне
жеке басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін растай-
тын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын немесе
кμшірмелерін ±сынады.

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

‡стіміздегі жылдыњ 7 ќањтарынан бастап жања
жол ж‰рісі ережелері ќолданысќа енді. Жања ереже
жол ќауіпсіздігін саќтауѓа, жол ж‰рісіне
ќатысушылардыњ жауапкершілігін арттыруѓа
баѓытталѓан. Ќалыњ кμпшілік ережелерді жан-
жаќты талќылап жатыр. Жол-патруль полициясы
ќызметкерлері де алдын алу ж±мыстары барысында
зањ талаптарына т‰сінік беріп, ж‰ргізушілермен
єњгіме μткізуде.  Тєртіп саќшылары тоќтатќан
кμліктіњ ж‰ргізушісі Саѓындыќ С‰ндетов (суретте)
жања жол ж‰рісі ережелерін телефонына кμшіріп
жазып алып, оќып-біліп ж‰ргенін айтты.  Полиция
ќызметкерлері алдымен зањѓа  т‰сінік ж±мыстарын
ж‰ргізіп, кейін оныњ орындалуын талап ететін
болады.

Жол ережесін
білесіњ бе?
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К‰згі ызѓырыќ желден жапы-
раќтарын жоѓалтып жатќан
бєйтеректей,    сонау с±рапыл
соѓыста талай ќиыншылыќтар-
ды бастарынан μткізіп, майдан
алањында Отан ‰шін ќасыќ
ќанын тμккен наѓыз ќас батыр-
ларымыздыњ ќатары к‰н сай-
ын азайып  барады. Б‰гіндері
сол ќарияларѓа  ыстыќ  сезім-
мен сый ќ±рметімізді  кμр-
сетіп,  дєріптеп отырсаќ, ол
біздіњ балалыќ  парызымыз
болар еді. Б±л ±рпаќты Отан
с‰йгіштілікке, ±лтжандылыќќа
тєрбиелеуде  кезек к‰ттір-
мейтін μзекті мєселелердіњ бірі.
"Жаќсылар жаќсымын деп айта
алмайды" дегендей, б±л санат-
таѓы аѓалардыњ кμпшілігі μз
ерліктеріне келгенде сμзге
сарањ, жалпылама єњгімелер-
ден аспайды. Себебі б‰гіндері
сол с±рапыл соѓыстыњ жањ-
ѓырыѓы бєсењсіп, оныњ орнына
баяѓы бєленшене т‰генше рудан
шыќќан батырлар мен єулие-
лердіњ аттары жиі естіліп
т±рѓан кез.

Анау бір к‰ндері ¦ЌК орга-
ныныњ ардагері полковник Да-
ценко Павел Васильевич ерте-
ректе естелік ретінде мєшенке-
мен басып жазѓан, біраќ та бір
себептермен аяќталып, жарыќ
кμрмеген, "Аяќталмаѓан єњгіме"
атты жаќсы бір єњгімесі бар
дегенді естіп едім. Біраќ та
‰йіне барып сμйлесудіњ реті
т‰спей ж‰рген-ді, себебі, сонау
ќан майдан соѓыста басынан
алѓан жараќаттыњ салдарынан
оныњ ќос жанары к‰ннен к‰нге
нашарлап бара жатќан бола-
тын. Жан серігі Валентина Яков-
левнадан жєне  ќызынан айы-
рылып ќалѓан Павел Василье-
вич ќос немересімен т±рып жа-
тыр дегенді еститінмін.

Б±л кісімен ширек ѓасырдан
астам уаќыт бір мекемеде ќыз-
меттес болып едім. Ол бай
тєжірибелі, адамгершілігі мол,
єділ, мансапќорлыќ деген сияќ-
ты ќылыќтан алшаќ, алдыњѓы
ќатардаѓы оперативтік ќызмет-
керлердіњ бірі болатын. Бетіњ,
ж‰зіњ демей турасын айтып,
єсіресе ќаракμз єріптестеріне
басшылыќтыњ алдында араша
т‰сіп жатќаныныњ талай куєсі
болѓаным бар еді. Ол кісініњ
б±л мінезіне тањ ќалып, б±л
±лты басќа кісі ќазаќ жігіттері-
не неге соншама шыжмай бола-
ды деп ойлайтынмын да.

Єлі есімде, бір к‰ні басќар-
ма бастыѓыныњ кабинетінде
Жітіќара бμлімшесінде жедел

  Н¤МІРДЕН-Н¤МІРГЕ

μкіл болып істейтін ¤тебаев
Жалмаѓамбет деген азаматы-
мызѓа араша т‰сіп, ќатты
сμздерге келіп жатќаныныњ кує-
гері болып едім. Ал, Жалмаѓам-
бет болса, білімді инженер, μте
сауатты, ±стамды мінезді, ќала
ж±ртшылыѓына беделді бола-
тын. Оперативтік ж±мыста жаќ-
сы кμрсеткіштері бар, спортпен
айналысып, республикада
к‰рестен талай ж‰лдегер бол-
ѓан інімізді к‰ншіл бастыѓы кμре
алмай, отырса опаќ, т±рса
сопаќ ќылѓысы келеді екен. Ал,
Павел Васильевич болса, Жол-
маѓамбетке кезінде кепілдеме
беріп, осы єскери ќызметке тар-
тып, оныњ бер жаѓында, оѓан
тєлімгер ретінде оперативтік
ж±мыстыњ ќыр-сырын мењгеріп
кетуіне атсалысып, єрќашанда
оѓан жаны ашып, ќамќоршылыќ
жасап,"кіндік єкесіндей" болып
кеткен кісі болатын. Ол басќар-
ма бастыѓымен сμзге келіп:
"Егер де оѓан ќиянат жасап,
оныњ басынан бір тал шаш
т‰сіретін болсањдар, мен шын-
дыќты айтып, республикалыќ
МЌК басќармасына ѓана емес,
Одаќтыќ – Андроповтыњ μзіне
барам" дегенініњ куєсі болѓан-
дар, кμпке дейін осы зілді сμз
туралы айтып ж‰рді. Содан
кейін Жалмаѓамбеттіњ баѓы
жанып, ол облыстыќ басќар-
маѓа, соњынан республикалыќ
комитетке жауапты ќызметке
ауысты. Ќазір ол зейнеткер,
Алматы ќаласында т±рып жа-
тыр, жаќында Павел Василье-
вичті 90 жылдыќ меретойымен
ќ±ттыќтап,  телефон шалыпты.

Жаќында сєті т‰сіп, жоѓары-
да айтылѓан ќолжазбамен та-
нысу ‰шін Павел Василье-
вичтіњ ‰йіне бардым. Ќария єлі
пысыќ, кμзініњ нашар кμретіндігі
болмаса, денсаулыѓы жаман
емес екен. Мені кμріп ќарт че-
кист єбігерге т‰сіп, баладай
ќуанып ќалды. Ол кμзін емдет-

пекші болып Ресейге барѓанын,
біраќ та ондаѓы дєрігерлерге
кμњілі толмай келгенін айтып
жатты

Єњгіме басында мен одан:
– Павел Васильевич, Сіздіњ

μмір жолыњыздыњ кμбі осы Ќос-
танай облысында μтіп келеді.
¤зіњіз  ќала іргесіндегі Влади-
мировка деген ауылда туып
μсіп, білім алдыњыз, 1942 жылы
єскер ќатарына шаќырылып
Пенза ќаласындаѓы артиллерия
училищесіне жіберілгенге дейін
МТС-та нормалаушы болып
ж±мыс жасадыњыз. Осы Сіздіњ
жан жолдастарыњыздыњ кμбі
ќазаќ ±лтыныњ μкілдері, мыса-
лы, айталыќ, туѓан бауырыњдай
жаќсы кμріп сыйласќан Бержа-
нов Ж±мабайды, не Ќапышев
Нєжікенді  алайыќ, сіздерді
єріптестеріњіз осылар бірге ту-
ѓандар ма дейтін еді ѓой, осы-
ныњ себебі неде? – дедім.

– Д±рыс айтасыњ, Ѓалихан,
– деді ол. Мысалы, мен ‰шін
жанымдаѓы жолдасымныњ бет
єлпеті емес, оныњ ішкі сарайы,
адамгершілігі басты критерий.
Кешегі ќан кешкен майданда да
жаќын достарым ќазаќтар бол-
ды. Ќиын жаѓдайларда бір-
бірімізге ќорѓан болып, μлім
аузынан бір-бірімізді талай
алып ќалѓан кездерімізді, бір
ыдыстан тамаќ ішіп, суыќ окоп-
та бір шинельді жамылып жат-
ќанымызды ќалай ±мытайын.
Меніњ взводымда болѓан, кес-
кілескен бір ±рыста ќаза тап-
ќан Оспанов деген жерлесім
осы к‰нге дейін кμз алдымда.
Осы майдандас достарым ту-
ралы кμзім тєуір кезде бір ес-
телік жаза бастап едім, кμзім-
ніњ жанары к‰рт тμмендеп ке-
туіне байланысты б±л ж±мыс-
ты уаќытша тоќтатќан бола-
тынмын, енді, міне, сол
ењбегімді аяќтадым деп, маѓан
ескі механикалыќ машинкемен
басылѓан "Повесть о беспар-
тийном армейском чекисте и
его временах" атты кμлемді
ењбегін ±сынды.

Єріптесімніњ μмір жолы ту-
ралы б±л естелігін басымды
кμтермей бірден оќып шыќтым.
Оќыдым да тањ ќалдым. Япыр-
ау, Павел Васильевич болса
тарих мамандыѓы бойынша ин-
ститутты сырттай тємамдаѓан
кісі, жоѓары єдеби тілмен мы-
нандай повесть жазѓаны ол
кісініњ жоѓары сауаттылыѓымен
ќатар, басына т‰скен ќиыншы-
лыќтарды ойша зерделеп ќаѓаз
бетіне суреттеп т‰сіргені ѓой
деп ойладым.

Ѓалихан  МЄУЛЕТОВ

ЧЕКИСТ ЖАЗБАЛАРЫ

немесе μмірі ерлікке толы єріптес
туралы єњгіме

(Жалѓасы бар).

  ¦ЛЫ ЖЕЊІС-70

Отан ‰шін
от кешкен
Шєкір Ќолдасбаев

туралы єњгіме
Уаќыт μткен сайын соѓыс ар-

дагерлері мен тыл ењбеккер-
лерініњ ќатары азайып бара жа-
тыр. Оларѓа ќ±рмет кμрсетіп, ел
‰шін жасаѓан ерен ерліктерін еске
алу біздіњ парызымыз. Осы орай-
да Отан ‰шін от кешкен азамат-
тардыњ бірі  Шєкір Айтмаѓамбет-
±лы туралы єњгімелемекпін.

Шєкір Айтмаѓамбет±лымен Ар-
ќалыќ ќаласында кездестім.
Мінезі т±йыќ, μте байсалды жан
еді. Оныњ сμйлеген сμзінен-аќ
μмір мектебініњ ќиын-ќыстау саты-
ларынан μткендігі білініп т±ратын.

Соѓыс жєне ењбек ардагері
Шєкір Ќолдасбаев 1913 жылы
ќазіргі Аманкелді ауданында ту-
ѓан. 1932 жылы Ќостанай ќала-
сындаѓы педагогикалыќ институт-

тыњ  2 жылдыќ курсын аяќтап, мектептерде м±ѓалім болып ќызмет
жасаѓан.  1942 жылы Аманкелді аудандыќ єскери комиссариаты
єскерге шаќырып, Свердловск ќаласындаѓы училищеге курсанттыќ
оќуѓа жіберіледі. Б±л училищені аяќтаѓан соњ, Оњт‰стік  Батыс май-
даныныњ рота командирініњ саяси бμлімі жμніндегі орынбасарлыќ
ќызметіне жіберіледі. 1943 жылдыњ шілде айынан бастап Харьков-
таѓы танк училищесініњ тыњдаушысы, 1944 жылдыњ ќырк‰йек айы-
нан бастап соѓыс майданында, ІІ Украина майданыныњ механика-
ландырылѓан бμлімініњ арнаулы ќ±рамында  Румыниядаѓы, Вен-
гриядаѓы соѓыстарѓа ќатысады. 1944 жылдыњ желтоќсан айында
жараланып, Орехово-Зуево ќаласыныњ єскери ауруханасында ем-
деледі. 1945 жылдыњ наурыз айында денсаулыѓына байланысты
єскери ќызметтен босайды. Елге келген соњ Ќараѓанды облысы-
ныњ Осакаровка аудандыќ партия комитетініњ  хатшысы, ¦лытау
ауданында аудандыќ атќару комитетініњ тμраѓасы, Оњт‰стік Ќазаќ-
стан облысыныњ  Шєуілдір жєне Киров аудандарында аудандыќ
партия комитетініњ екінші хатшылыќ ж±мыстарын атќарады. ¦ОС-
даѓы ерлігі ‰шін Ењбек Ќызыл Ту ордені, 1941-1945 жылдардаѓы
¦лы Отан соѓысы жылдарындаѓы "Германияны жењгені туралы"
медалі, "Тыњ жєне тыњайѓан жерді игергені ‰шін"  ‰ш  мерекелік
медалімен  наградталѓан. Шєкір Ќолдасбаев соѓыстан кейінгі жыл-
дары туѓан жерінде ењбек етіп, 1973 жылы д‰ниеден озды. Оныњ
артында ќалѓан ±рпаѓы ата жолын  жалѓап ±стаздыќ ќызмет етуде.
Шєкір Айтмаѓамбет±лыныњ ќызы Зинаида  б±л к‰ндері Нєзипа
Ќ±лжановадан кейінгі Торѓай, Ќостанай, Аќмола μњірлеріндегі  ѓалым
ќыздарымыздыњ бірі екенін ќалыњ ел біледі. Педагогика ѓылымда-
рыныњ кандидаты, доцент Зинаида Шєкірќызы Ы.Алтынсарин атын-
даѓы Арќалыќ мемлекеттік педагогикалыќ институтында ќарапай-
ым оќытушыдан бастап кафедра  басќарып, декандыќќа дейін
кμтерілді. Шєкір Айтмаѓамбет±лыныњ Асќарынан μрбіген ±рпаќтар
да ±стаздыќ жолды тањдаѓан.

Еркін ЌОЖАХМЕТ¦ЛЫ, ењбек ардагері.
 Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ:  Шєкір Айтмаѓамбет±лы.

Ќанша уаќыт μтсе де, ќоѓам
бейнесі μзгерсе де ењбек адамын
ќ±рметтеу, олардыњ сіњірген
ењбегін ескеру – ‰лкен мєртебе
болып табылары сμзсіз.  Сондыќ-
тан  да ењбек адамы  ќандай
ќ±рмет, марапатќа ие болса да
жарасады.  Сондай  жандардыњ
бірі – ¦заќбай Аѓайдаров.
¦зынкμл ауданындаѓы  "Тойсай"
жауапкершілігі шектеулі серік-
тестігін басќарып отырѓан ¦заќ-
бай Аѓайдаровты тек аудан ѓана
емес, облыс ж±ртшылыѓы  да жаќ-
сы  таниды, біледі. Кμп жылдар-
дан бері осы серіктестікті басќа-
рып,  жаќсы кμрсеткіштерге жетіп,
ауданныњ, μњірдіњ єлеуметтік-
экономикалыќ дамуына, соныњ
ішінде ауылшаруашылыѓына
μзіндік ‰лес ќосып отырѓан  Но-
вопокров селолыќ округіндегі
шаруашылыќтыњ бірі деп айтуѓа

Ењбегі еленіп...
Г‰лназым
    САЃИТОВА

болады. Міне, осы ¦заќбай
аѓамыз  кμп жылѓы  ењбегі ‰шін
жања жыл ќарсањында  Ќазаќстан
Республикасы мемлекеттік награ-
даларыныњ бірі "Ењбек ардагері"
медалімен марапатталды.

СУРЕТТЕ: ¦заќбай Аѓайда-
ров.
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Желтоќсанныњ соѓып μткен ызѓары-ай,
Шырылдады ќанша ќазаќ ќыздары-ай.
Ерлеріміз алањдарда "елім-ай" деп с±ласа
Бар ќазаќтыњ жанарлары м±здады-ай.

Тєуелсіздік атты тањы,
О, тоба!
Шарыќтады кμк туым да баѓыма.

Тілім меніњТілім меніњТілім меніњТілім меніњТілім меніњ

Тілім меніњ тірегім,
¤мірім деп ж‰ремін.
Маќтанамын шаттанып,
Алып-±шып ж‰регім.

Ќасиеттім, ќымбаттым,
Бабаларды жырлаттыњ.
Алѓаш рет ана деп,
¤з тілімде ‰н ќаттым.

¤з тілімде тілдесем,
Єз тілімде сμйлесем,
Сырбаз тілім болмаса,
Адам болып ж‰рмес ем.

Туѓан жерімТуѓан жерімТуѓан жерімТуѓан жерімТуѓан жерім

Жер жєнєті
Торѓайымныњ аймаѓы,

Небір игі жаќсылардын
ќайнары.

Ахмет пен Міржаќыпты
тудырѓан,

Ќазаќы μлке б±зылмаѓан
ќаймаѓы.

Тарихымды айтар болсам
жасырмай,

Ер Жєнібек жауѓа шапќан
жасындай.

Осы жерде туып μскен Шеген би
Ш±ѓылалы ќарт Торѓайым

осындай.

Жер бар ма екен Ќарѓалы мен
Тосындай,

Ањ мен ќ±сы, єр адамныњ
досындай.

Шипалы су, жидегі мен
жыњѓылы,

Туѓан жерім меніњ міне, осындай.

Аталардыњ орындалып арманы,
Торѓайымныњ арай шашты

 тањдары,
М±ражайлар ќалашыѓы атанѓан,
Ќарт Торѓайым жастарымныњ

ќорѓаны.

Шеген аулы тμрт т‰лікті алќабы,
Табиѓаты алыстан кμз тартады.
¤зенінде ќ±раѓы мен балыѓы,
Ќырларында табын киік

жортады.

Арайланып, н±рын шашып аќ
тањым,

Артыќ сенен ешбір мекен
таппадым.

Абыройыњ арта берсін єрќашан,
Шеген аулы кμрікті жер,

 маќтаным.
 Наѓашыбай СЄНІМАЙ,

 2-курс студенті.

Ќазынамсыњ, сарќылмайтын мєњгіге
Ана тілім, μзіње бас иемін,
Бір μзіњсіњ – ќасиеттім, киелім.
Шыр еткеннен сіњген нєріњ бойыма,
Туѓан тілім, ќадіріњді білемін.

Тілім!
Сенде кењдігі бар даламныњ,
Ќ±діреті бар ±лы ата-бабамныњ.
Асќаќтатсам мєртебењді єрќашан,
Аќ жолыњда ењбек еткен болармын.

Хат тануды сен арќылы ‰йренсем,
Єлемдегі бар жаќсыны игерсем.

Жаќсылыќќа жаќын болѓан болармын
Жамандыќтан сен арќылы жиренсем.

Тілім – байлыќ, бейбітшілік – мерекем,
¤зіњ барда кірер меніњ берекем.
Сен жоќ жерде ќорѓансызбын, мєњг‰ртпін
Тек сенімен елдігімді жыр етем.

Ќазынамсыњ, сарќылмайтын мєњгіге,
¤зіњ жаздыњ ж‰ректегі єнді де.
Ќазаќ болып туѓаныма ризамын
Єз тіліммен жар саламын єлемге.

 Аќмарал ТАЛЃАТБЕКЌЫЗЫ,
2-курс студенті.

Тєуелсіздік – асылым!
Алтын бесік – туѓан жерім, ќ±т берекем, босаѓам,
Таусылмайтын несібесі єр ќазаќтыњ ањсаѓан.
Тєуелсіздік, ±лттыќ дєст‰р, б±зылмасын тіліміз,
Жамандыќтан саќтасыншы елімізді жасаѓан.

Аќындарыњ,  шешендеріњ елдігіњді  жырлаѓан,
Жырауларыњ, кμсемдеріњ терењ ойын толѓаѓан.
Бабалардыњ ѓибратты μсиетінен ‰лгі алып,
Батырларыњ аќ найзамен кењ μлкемді ќорѓаѓан.

Тєуелсіздік!
Сеніњ арќањ м±ныњ бєрі асылым,
Жас μркендер, болашаќта атаѓыњды асырсын.
Кμк ж‰зінде кμк байраѓыњ ќалыќтасын ‰немі,
Егемен ел мєњгілікке бейбіт μмір с‰реді.

Елім десе, елењдейді л‰пілдеген ж‰регім,
Жас ±рпаќпыз, ертењіњді кμркейтетін тірегіњ.
Кірпішіњ боп берік т±рсам кетігіњде ‰немі,
Сєби к‰нгі арманына жеткен екен де мені.

Зарина АРЃЫНБАЕВА,
                    2-курс студенті.

Егемен елім

Єуелеген єн±ранныњ єр сμзі
Естіледі ыстыќ болып жаныма.

Тєуелсіздік! Биік болѓай т±ѓырыњ,
¦заќ болсын, мєњгі-баќи ѓ±мырыњ.
Егемен ел!
Баќыт ќонѓан, баќ ќонѓан
Байтаќтыќты білдіреді ±ѓымыњ.

 Жанбота ЌАБЕНОВА,
2-курс студенті.

БорандаБорандаБорандаБорандаБоранда
Фотоэтюдті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

... Соќ боран оњнан, солдан да,
Демеймін саѓан долданба.
¦ли бер алаќаншыќ боп,
Билей бер ќырда,  жолдарда!

Ќыстайѓы жатќан ‰йіліп,
Ќуала ќарды ‰йіріп.
¦ѓайын к‰штіњ не екенін,
Т±райын саѓан с‰йініп.

Соќ таѓы да ышќынып,
Ќышќырып,
Тулап,
Ысќырып.
...Білгейсіњ біраќ айќай мен
Долдануда емес к‰штілік!

Н±рболат МЕШІТБАЕВ.
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Екі ќарабасЕкі ќарабасЕкі ќарабасЕкі ќарабасЕкі ќарабас

атанатанатанатанатан
Дулаттыњ ішіндегі Ќасќарау

батыр Ќаракерейдіњ ішіндегі
ќ±даларына ќырыќ кісі нμкерле-
рімен ќыдырып барыпты. Бір
ќ±рсаќтан шыќќан жалѓыз
ќарындасы Н±рлыѓайыммен
(Ќаѓаз) кμрісіп, ќ±даларымен
ќауышып, Ќасќарау батыр  ел
аралап, мауќын басќан соњ  елі-
не  ќайтатын болады. Ќ±далары
Ќасќарау батыр ќайтамыз деген
соњ "не б±йымтайыњыз бар" деп
с±райды. "Маѓан кμп ештењеніњ
керегі жоќ, тек ана екі ќарабас
атанѓа кμзім т‰сті" депті.

Тањ ата т‰йелер μріске шыѓар-
да ќ±дасы   екі ќарабас атанды
ќазыќќа байлап кетеді. Бір
уаќытта тысќа шыќќан Ќасќарау
батыр кμріп,  ‰йге кіріп, намаз
оќып, тањѓы астан соњ батасын
беріп кетейік, – деп далаѓа шыќ-
са, манаѓы байлаулы т±рѓан
орындарында т‰йелер жоќ!
С±рап білсе, ќарындасы Ќаѓаз
босатып жіберіпті. М±ны естіген
Ќасќарау батыр ќатты ашула-
нып,  ќарындасы Ќаѓазды ша-
ќыртып алады.

Ал, аѓасыныњ мінезін білетін
Ќаѓаз ‰йдегі  ‰ш баласын далаѓа
μзімен бірге алып шыѓады. Сон-
да аѓасы ќылышын ќынабынан
суырып алып:

– Ей, Ќаѓаз! "Ќарындасы адал
ер – баќытты" деуші еді,  сен ма-
ѓан сырты ж‰н , іші боќ  екі хайу-
анды ќимаѓаныњ не? – депті.

Сонда  ќарындасы:
– Кμке, екі ќарабас атан – ма-

лымныњ ќ±ты,  мына ‰ш жиеніњ
– елімніњ ќ±ты. Ќалауыњыз бас-
ќа болса, бєрін де берейін, біраќ
"Келіні адал ел – баќытты" деген
де бар, соны да ±мытпањыз,–
депті, аѓасынан ќаймыќпастан.

– Єттењ-ай, Ќаѓаз, басыњды
кесіп кетем бе деген едім, жанын-
да т±рѓан мына ‰ш балањды ќима-
дым,– депті. Ат ‰стінде т±рып
ќылышымен μзініњ астындаѓы
атыныњ кекілін біраќ кесіпті де,
ж‰ріп кетіпті. Ќазаќта аттыњ
кекілін кескен адам енді б±дан
былай сені кμрсетпесін дегенді
білдіреді.

Сμйтсе, аѓалы-ќарындасты
екеуініњ адам, мал танитын
кμріпкелдік ќасиеттері бар екен.

Ќасќарау батырдыњ ќарында-
сы Ќаѓаз "Есентай, Тарѓап μзенін
Кμке, кμрмеспін ќайтып, сеземін
кμке. Арќада к‰нде жауса да
жањбыр, μртеніп ж‰р ѓой μзегім
Кμке! Алатау мекен, алыста
кμкем. Ќанатым жоќ ќой,  Мен
ќалай жетем, кμке!" –  деп,  елін
ањсап Жылкелді, Бикелді,
Бижігіт деген балаларын бауы-
рына басып алып, аѓасын саѓын-
ѓанда егіліп жылап отырады
екен. "Ќарындасы адал ер –  ба-
ќытты,  келіні адал ел – баќыт-
ты" деген сμз содан ќалса керек.

Ініме

Кμњіл-к‰йім болмай т±р м‰лде б‰гін,
Шаѓар мынау аќыныњ кімге м±њын?
Жабырќатып жанымды ќойѓаныњ-ай,
Сенім артып кешегі ж‰рген інім.

Неге бала осынша байќамадыњ,
Жайыњды естіп ќалайша

жай табамын?
Кімге ќандай ќараѓым пайда єкелді,
Шайтан суѓа тойып ап шайќаѓаныњ.

К‰йініп т‰р єкењ де, анањызда,
К‰йігіне оњай ем табамыз ба?
Кμсілмейсіњ  кμрпење ќарап неге,
Ќарамайсыњ ќалайша шамањызѓа?...

Не жетпейді  осыны ±ѓа алмадым,
Кінєліге санайсыњ б±ѓан бєрін.

  Б¦РЫНЃЫНЫЊ
С¤ЗІ

Єжем мені "ќ±лдыѓым,
айналып кетейін, ботаќа-
ным" дейді. Ќашан бар-
сам да алдымнан шыѓып,
мањдайымнан с‰йеді.
Єжемніњ осынау мейірімін
аќтай алар ма екенмін...

Демалысќа шыѓа салы-
сымен єжемніњ ‰йіне тар-
тып кеттім. Ол кісі кенже
±лыныњ ќолында, Астана
мањындаѓы шаѓын ауылда
т±рады. Ауыл Елордаѓа
тиіп т±р демесењіз, жай-
нап т±рѓан т‰гі жоќ. Біздегі
кμп елді мекенніњ бірі. ‡йге
келіп т±рѓан суы мен газы
жоќ. Ќалаѓа жаќын деген
аты ѓана. Жє, ауылды
ќойшы, єжемді айтсањыз-
шы. Немересі келеді де-
генді ести сала єбігерге
т‰сіпті. Балаларын екі
аяќтан тік т±рѓызып дай-

ындыќты бастаѓан. Мен
±нататын балќаймаќ пен
жентті єзірлеп ќойыпты.

Єжемніњ есімі – Маќ-
таг‰л. Ќ±жатта солай жа-
зылѓан. Біраќ біздер Маќ-
тан єже дейміз. Жасы
жетпістіњ ‰шеуінен асќан.
Ол кісініњ єњгімесін есті-
сењіз тањдай ќаѓасыз. Ма-
ќалдап, мєтелдеп сμйле-
генде кітап оќыѓандай бо-
ласыз. Єнді де тамаша
айтады. Ауылдаѓы єже-
лер отырысын жайнатып
жібереді ѓой. Міне, б±л
меніњ Маќтан єжем. Ењ
ѓажабы кμзі кμрмесе де
бізді дауысымыздан тани-
ды.

Єжемніњ жанары солѓа-
лы ќашан... Мен ес білгелі
ол айналасын кμрмейді.
Ќара  т‰некте μмір с‰ріп

келе жатќанына 15
жылдан асыпты.
Єжемніњ не ‰шін
кμрмей ќалѓанын,
уаќытында неге ем-
делмегенін білмей-
мін. С±раѓан да емес-
пін, білуге ќ±март-
падым да. Себебі,
ескі жараныњ орнын
тырнаѓым келмейді.

– Єже, сіз меніњ
т‰рімді білесіз бе?"
деп с±раѓанымда.

– Ќ±лдыѓым-ау,
єрине білемін. Тμрт
жасќа толѓан шаѓыњ-
ды кμрдім ѓой, – деп
жауап бергені бар.

 Иє, єжем меніњ
т‰р-келбетімді біледі,
дауысымды да тани-

ды. Біраќ, ќазір есейдім
ѓой...

 Кешкі астан соњ тμргі
бμлмеге ќаз-ќатар тізілген
тμсек салынды. Жоѓары
жаќта єжем, одан кейін
мен, ары ќарай кете бе-
реді. Мен ќыдырып бар-
ѓан сайын єжемніњ ќойны-
на жатамын. Бала
к‰німнен ќалѓан єдет ќой.

Бμлме ішінде μлі ты-
ныштыќ орнады. Бала-
лардыњ пысылдап демал-
ѓан дыбыстары естіледі.
Єжем ояу жатыр ма екен,
єњгімеге тартсам ќалай
болады? Ол кісініњ ±йќы-
сы сергек еді ѓой. Кейде
тањѓа дейін кμз ілмей
елегізіп жататынын μзі
айтќан. Адамныњ жасы
келген сайын ±йќысы да
азаяды дейді ѓой.

Меніњ єжем алтын кісі.
Осы уаќытќа дейін отыз
к‰н оразасын б±збаѓан
адам. Бір кесе сумен
аузын ашатын. Сондай
сєттері ‰йдегі кішілер жи-
нала ќалып, єжемніњ
±рттаѓан кесесінен су
ішетінбіз. Бір кесе ќара
суды таласа-тармаса
±рттаймыз. Сол кезде
алаќандай кеседегі судыњ
дємі μзгеше, тым тєтті
болып кμрінетін.

– Єже, єже, ояу жатыр-
сыз ба?

 – Єже...
–  Ќ±лдыѓым-ау, не бол-

ды? ¦йыќтамадыњ ба?
– Єже, єњгіме айтыњыз-

шы.
–  Не айтайын. ¤зіњ

де аќыл тоќтатар жас-
ќа келдіњ. Студентсіњ.
Оќуыњды жаќсы оќы.
Аќылыња, біліміње, ж‰ре-
гіње сен. Басќа ешкімніњ
жаны ашымайды. Ќазір
заман басќа, зањ басќа.
Адамдар да μзгерген.
Єркім μзініњ ќараќан басы-
ныњ ќамын ойлайды.
Ішсем, жесем деген пен-
дешілік ой адамгершілік-
тен озыќ т±р ѓой.

Соњѓы уаќыттары єжем
осы ойды жиі ќайталайтын
болыпты. Тіпті жаттап
алуѓа айналдым.

...Єжем неге заѓип болып
ќалды екен? Неге уаќыты-
лы емделмеді? Бєлкім, μзі
айтатын ќатыгез заман,
ќатал адамдарды кμргісі
келмеген шыѓар...

Ќымбат ДОСЖАНОВА.
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Жарамады дегенмен жарамады,
Ќырыќќа кеп μнерді шыѓарѓаныњ.

Тапќан пайдањ осы ма ќамалѓаныњ,
Ќоя берем с±раќтыњ сан алуанын.
Сынаќ болар елге орал аман-есен,
Райдан ќайт осымен жарар жаным.

Баќыт деген

немене?
Немесе

жобасы бар
жоралѓы ой

Жай єншейін жаныњда т±рама адам
Аќыл с±рап т±рѓандай ѓ±ламадан
Баќыт деген немене? – демесіме,
Бір бейтаныс ќадалып мына маѓан.

Баќыт деген – Отанныњ г‰лденгені,
Тањданардай μзгелер т‰рге енгені.
Ќ±лы болмай, μзгеніњ к‰њі болмай,
¦рпаѓымныњ еркімен ж‰ргендері.

Баќыт деген – ќатардан ќалмаѓаныњ,
Ж‰рер адал жолыњды тањдаѓаныњ.
Несібењді тапќаныњ ењбегіњмен
Біреуден артыќ нєрсе алмаѓаныњ.

Баќыт деген – жолыѓар саналыѓа,
Таѓдырыња б±йырѓан таланыња.
¤зім ‰шін єйтеуір ±лы баќыт
Ата-анамныњ ќарасам ќабаѓына.

Баќыт деген – саулыѓы тєніњіздіњ,
Ден саулыѓыњ байлыѓыњ бєріњіздіњ.
Балалармен єњгіме д‰кен ќ±рып,
Бірге ойнап к‰лгені жарыњыздыњ.

Біреу білмес біреудіњ ±лы арманын,
Баќыт ол да таѓдырѓа сыналѓаныњ.
Баќыт деген – ‰міттіњ сμнбегені
Биігіње талпынып шыѓа алѓаныњ.

Баќыт деген – барлыќќа тасымауыњ,
Д±рыс шыѓар деп т±рмын осыларым.
¤зіњ біраз ойланып т‰йіндеші,
Дей салѓанмын сонан соњ осы жаѓын.

– Т‰йіндеші деймісіз осы жаѓын,
Єпке, несін бμгеліп тосыламын?
Жобасы бар жоралѓы ой айттыњыз,
Ќосыламын б±л сμзге ќосыламын.

Сосын єлгі ініміз т‰регелді,
– Сμзіњізге ойланып ж‰рем енді –
Жылы шырай танытып, жымиды да,
Рахметін жаудырып ж‰ре берді.

Ќуанышын дегенмен жасырмады,
Кейін білдім бар екен асыл жары.
Ал мен ‰шін таѓы бір баќыт болды –
Татуласып, жарымен ќосылѓаны.

Жоралѓы ойым жарапты кєдесіне,
Жеткен екен шынымен μресіне.
Баќыт жайлы с±раѓан сол бейтаныс
Кейде меніњ т‰седі єлі есіме.
  Арќалыќ ќаласы.
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Аймаѓамбет молла мейлінше аќ-
кμњіл, елгезек, шаћарда т±рса да есігі-
нен кісі арылмаѓан, адам жатырќамай-
тын бауырмал адам еді. Торѓай-Ќоста-
най μњірінде ол араласпаѓан, ол ќ±ша-
ѓын ашпаѓан дін ќайраткері жоќ десе
де болады, ел аумаѓында ќандай
оќымысты ќожа-молла болса соларды
μзі іздеп барып танысатын, достаса-
тын, туысындай араласып, жік-жапар
сыйласатын. Сол дєуірдіњ дањќты, дін
ќайраткері Садуаќас хазрет Ѓилмани,
Шєкір ќари Хиялитдинов, Ќамал Ба-
шари, Єлм±хаммед молла, Сабыр мол-
ла, Ѓалым моллалармен ‰немі
пікірлес,  ќадірлес, сырлас болып ара-
ласќан.

Олар да Аймаѓамбет молланы ќатты
ќ±рметтеп діни пєтуа-ќарарларын
жіберіп, Ќостанай ауќымындаѓы μкілі
ретінде єркез санасып отырѓан.

Аймаѓамбет молла Науырзымѓа жиі
келетін. С‰гір елімен, оныњ ішінде
Пішан аталыѓымен жаќсы ќарым-
ќатынаста болды. Науырзым ж±рты
Айекењді айрыќша ќ±рметтейтін, 1982
жылы 11-ќазан к‰ні наѓашы атам Бе-
кентай пірадар ќайтыс болып, мањай-
даѓы елден ќарияларды намазѓа жи-
нап ж‰ргендердіњ Ќарамайшыѓа жібе-
рілген μкілі – Есім±лы Шєріптен "Аќ-
тастыњ  аѓасы ќайтыс болды, соѓан ќа-
рияларды  намазѓа  шаќыра келдім"
дегенін естіп, осы ауылда мейман бо-
лып жатќан Айекењ де келеді. Аќтас
кμкем Айекењніњ келгеніне ерекше
разы болып "Аѓай Сізді μте жаќсы кμріп
ќ±рметтеуші еді, жаназасын μзіњіз
шыѓарыњыз" деп Айекење ілтипат
кμрсетеді. Аќанныњ ±сынысын Шыл-
ту, Шєйкен, Мырзахмет ќариялар ќ±п
кμріп, намаз шыѓаруды Айекење ±йѓа-
рады.

1982 жылы Ескі Науырзымнан орта
мектепті аяќтап, Кμкшетау ќаласын-
даѓы Ш.Ш.Уєлиханов атындаѓы педа-
гогикалыќ институттыњ тіл-єдебиеті
факультетіне ќ±жат тапсырып, баѓым-
ды  сынамаќ  ‰шін  єкей марќ±мныњ
бастауымен  жолѓа  шыќтым.  Аудан
орталыѓынан Ќостанайѓа ќатынайтын
автобусты к‰ткен халыќ ыѓы-жыѓы,
кμптігінен кμз с‰рінеді. Бір сєт жан-
жаѓына алањдай ќарап т±рѓан ±зын бой-
лы, ќарас±р μњді, шошќа саќалды, ба-
сына ќ±ндыз бμрік киген, ±зын беш-
пент шапанды, ќолына таяќ ±стаѓан
байыпты бір ќарияѓа кμзім т‰сті.

Ќарияларды кμрсем ж±ѓыса кететін
єдетім, сол ќалпымен ќарияѓа жедел
басып барып "єссєлємуѓєлєйкум" с±ра-
сып жатыр. Руымды айтып, ауылдаѓы
єжелерім ‰йреткен єдетпен "Балах-
меттіњ баласымын" деп едім, ќария іліп
алып "Кєдімгі Шанышќылы Балахмет
пе, Ќожахмет, Балахмет, білгенде ќан-
дай жаќсы адамныњ ±рпаѓы екенсіњ,
μмірлі бол, шыраѓым" деп батасын

‰йіп-тμгіп жатыр.
Сол мезет автобус та тоќтап, ж±рт

жапа тармаѓай кμлікке ±мтылысты.
"Шыраѓым, балам мына заттарды
ішке кіргізісіп жібер" деп ќария н±сќа-
ѓан ќаќпаѓы жабулы екі тініке шелекті
кμтеріп мен де ішке кірдім. Шелек-
терді белгіленген орынѓа ќойып биле-
тіме ќарасам, меніњ билеттегі саным
тура ќарияныњ жанындаѓы орыннан бо-
лып шыќты.  Автобус  ќозѓалып, єбден
жайѓасып алѓасын ќария тμс ќалтасы-
нан ќойын кітапшасын шыѓарып,
к‰бірлеп д±ѓа оќуѓа кірісті. Жолай
±шырасќан ќорымдарѓа да д±ѓа
оќудан жањылмады. Оќылѓан д±ѓаѓа
автобус толы жаннан мен ѓана ќол жа-
ямын, μзгелер тымырайып отырудан
танбады. Автобус ќалаѓа жаќындаѓан
сєтте ќария "Шыраѓым, мен – Айма-
ѓамбет деген атањ боламын. Т±раѓым
ќалада, б‰гін біздікінде еру бол" деді
ыќыластанып. Мен ќалада т‰сетін ту-
ысымныњ барлыѓын айтып, рахметімді
білдірдім. "Олай болса, жаќсылыќ
ќылсањ б‰тін ќыл деген, шыраѓым.
Мынау ауылдан алып келе жатќан
шыртылдаќ" еді. Балалар ќарсы алуѓа
тиіс, соѓан дейін жеткізіп бересіњ" –
деді ќария. Мен ќ±п алып ќарияныњ
заттарын ќарсы ала келген балањ
жігітке ±статып жμнеле бергенімде
"Шыраѓым, ‰лкен жолѓа, оќуѓа бара
жатыр екенсіњ, ќане ќолыњды жай, ба-
тамды берейін" – деп аќпейіл ќарт
аѓынан жарыла батасын берді. Сμйтіп,
¦лы Жаратушы ‰лкен жолдыњ ‰стінде
Айекењдей киелі ќартќа жолыќтырып,
Айекењдей абыздыњ батасымен сол
жылы оќуѓа т‰сіп, мерейім тасып
ауылѓа оралдым. Ќазіргі к‰ні шыќќан
биігім, алѓан асуым болса, осыныњ бєрі
Жаратушы ¦лы Алла Таѓаланыњ ќол-
дауымен, жасыманан ‰йір болѓан Айе-
кењдей єулие ќарттарымныњ шарапат-
ты, балдай тєтті фатихаларыныњ се-
бесіні, солардыњ ыќыласты пейілі деп
ќабылдаймын. Баршасыныњ рухы шат,
алды – бейіш, арты – кеніш болѓай!

Сμз басында, жања
да айтып кеткен Айе-
кењніњ ‰немі жан ќал-
тасынан тастамай
єркез алып ж‰ретін
бірнеше дєптерлер-
ден  ыќшамдалып
т‰птелген ќоњырќай
кітапша ќазір меніњ
ќолымда. Ќ±діреті
к‰шті Алла Таѓала
жолай Айекењніњ
ќолынан кμрген кітап-
шаны шып-шырѓасын
шыѓармай маѓан
нєсіп етті. Б±л  кітап-
ша  Айекењ   ќайтыс
болѓаннан кейін,
ќарияныњ ќадірлес-
кен дін-ќарындасы,
рухани м±раттасы
марќ±м  Кємєнтай
молла Дєулеткелді±-
лына μт-кен. Кємен-
тай молла д‰ние салѓ-
анда б±л кітап Алтын-
сарин аудандыќ меш-
ітінде (б±л к‰ндері
Ќарабалуан  Жан±заќ

Ал-дияр±лы нємінде) ќала берген. Осы-
дан тμрт-бес жыл б±рын Мєуліт мере-
кесіне барѓанымда мешіттіњ сол кез-
дердегі имамы Мєћди ќажы Мєжит±-
лы маѓан табыс етті. Кμзіме оттай ба-
сылды, осыдан жиырма шаќты жыл
б±рын Айекењді ѓазиздіњ ќолынан
кμрген ќоњыр кітапша, ќуанѓанымнан
кітапшаны алып кμкірегіме ќыса
беріппін.

Айекењніњ ќойын кітапшасы ‰ш па-
радан (бμлімнен) т±рады. Бірінші бμ-
лімінде Айекењніњ к‰нделікті оќитын
аят, д±ѓа, салауат, зікір, тасбихат д±ѓа-
лары, екінші бμлімінде Ќарпыќ, Дос-
бол, Сарышуаш, Сейітжан, Асаубай,
Кердері Єбубєкір, Єлм±хаммед молла-
ныњ ѓибратты сμз ‰лгілері мен Торѓай-
Тобыл бойыныњ танымал т±лѓалары-
ныњ ќысќаша ќайырым ±лаѓаттары
топтастырылѓан.

Кμбекке єкесі Тањбайдыњ
берген батасы

Есігіњ ойран болсын,
Тμріњ талќан болсын.
Дастарќаныњ жиылмасын,
Есігіњ жабылмасын.
Д±шпаныњ б±ѓа берсіњ,
Атаѓыњ аспанды жарып шыѓа берсін!
Жаяуѓа ат бол,
Жалањашќа киім бол.
Ашќа азыќ бол,
Халќыња ќазыќ бол!

Жылќайдар Арѓын Иманќ±лдыњ
Єбдірахманы айтыпты

.... Баяѓыда Ахањныњ єкесі Байт±р-
сын айдаудан елге оралѓанда, елдегі-
лер "Орыс  деген  кім екен?" дегенде
"Орыс деген μзіміз сияќты екі кμзі, екі
ќолы, екі аяѓы бар адам. Тек айырма-
шылыѓы: егіліп айтќан шындыѓыња
нанбайды, ‰йлестіріп айтќан μтірігіње
нанады", – деген екен.

Біз былтырѓы жылдан бері ќалыњ оќырманныњ с±рау-
сауалдарына орай  Ќостанай μњірінен шыќќан дін ќайраткері,

кезінде есімі ел ішінде танымал болѓан, кењес заманында ќуѓын-
с‰ргін кμрген молда  Аймаѓамбет  Спан±лы  хаќында біршама де-
рек-естеліктерді жарияладыќ. Содан бері редакция поштасына
ауыќ-ауыќ хат-хабар т‰сіп, газет оќырмандары телефон арќы-

лы да хабарласып т±рады.
Осы орайда  ±заќ жылдар Ќостанай аќ мешітініњ имамы
болѓан єрі єдебиетші, марќ±м  Ертай ќажы Балах-

меттіњ  2011 жылы шыќќан "‡ш алаш" кітабынан дін
ќайраткері  туралы  жєне  осы кітаптаѓы Аймаѓамбет

Спан±лыныњ ќойын дєптерінен алынѓан  материалдарын
ыќшамдап ±сынуды жμн кμрдік.

ТЄБЄРІК

Мадияр Арѓын Бμлтірік
болыстыњ сμзі

Терезењ тењ болѓанда
д±шпаныњ дос,

Ќайда созсањ болады ќолыњ да бос.
Азыраќ бет алысыњ болса тμмен,
Д±шпан т‰гіл болады туысыњ μш.
Денсаулыќты пєнда с±рар бір

Ќ±дайдан,
Кμршіњ жаќсы кμреді тисе пайдањ.
Аз абырой, басына баќыт

болып т±рса,
Ќолыња келер ќонып єлде ќайдан.
Жаќсы кексіз болады, жаман тексіз,
Болмас пєнда жасынан

болады епсіз.
Кей пєнданыњ айтары – ѓайбат,

μзі – к‰ншіл,
Аллаѓа ќар ж‰зді,ол бір бетсіз.

     *   *   *
Д‰ние – тењіз, адам – ќайыќ есетін,
Адам бір к‰н ‰стінде оныњ μшетін.
Ажал деген ќылыш ќой

бір мейірімсіз,
Уаќыт жетсе жалт ќаратпай кесетін.

‡мбетей Арѓын
Теміршеніњ сμзі

Мендаѓы бір б±таѓы жоќ кєрі терек,
Тірлікте д‰ниеніњ бєрі керек.
¤лгенде алатыныњ бес ќары бμз,
Ќалѓан д‰ние жиѓанмен неге керек?

Бєйбіше Арѓын Кішкентайдыњ
Аќќошќарыныњ сμзі

Жалѓанныњ соњына ердіњ
несін біліп,

Адам μз тєуба ќылѓан есін біліп.
Д‰нияѓа жалањаш кеп,

жаяу ќайттыњ,
Мойынѓа тμрт ќары бμз тесіп іліп.
Жаќыннан тμрт адам кеп тонап алар,
Бойыњда бар киіміњді шешіндіріп.
Кμп адам алып барып,

ќойып ќайтар,
Екі аяќ, екі ќолын кμсілдіріп.

Атаќты Шμже аќынѓа дуанбасы
Ќыпшаќ Жайыќбайдыњ

Ыбырайы "мені маќтап бір
ауыз μлењ айт" дегенде

айтќаны

Ќ±лы едіњ Ќошќарбайдыњ,
т‰біњ Естек,

Ќайќы тμс, ќолаѓаштай
кеудењ тμстек.

Алѓан соњ μзіњ билеп ж±рттыњ бєрін,
Мыњ-мыњдап жылќы айдадыњ,

μњкей мєстек!

Жылќышы  ќожаѓа Кμбектіњ
Тμлебайы "мені жамандап μлењ
айтшы" дегенде Ќожекењніњ

айтќаны

Ќайыњ биік болмайды ќараѓайдан,
¤зіњ туѓан екенсіњ жадаѓайдан.
Шошќаныњ ќабанындай кμрінесіњ,
Кμз салып ќарап т±рсам анадайдан!

Досым – Арѓын Єйдерке
‡ркімбай бидіњ сμзі

Хан тасыса к‰нніњ кμзін
б±лт басады,

Батыр тасыса асу асады.
Елдіњ жаќсысы тасыса,
Ќарашасын атпен басады!

1932  жылѓы ашаршылыќта бір
‰йге келіп отырѓанда, ‰й иесі
"Уа, бірдење десењші" дегенде
Дєуітбай Арѓын Ќ±башаныњ

айтќаны

Балалыќ базар бір μтті,
Артынан келіп ќу нєпсі,
¦затпай келіп б±л жетті.
Жігіт болдыњ тарќылдап,
Кісі болдыњ балпылдап,
¤мірдіњ μрі таусылып,
Шаршаѓан ќоян секілді,
Т±рмыз ѓой біз де ќалтылдап!

Ертай ќажы БАЛАХМЕТ.
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"Ќостанай тањыныњ" танымдыќ-таѓылымдыќ, кμњілашар ќосымшасы

дос-жаран ќалап алып кетіп, тапсырыс берілетін кез де аз емес. Кей-кейде сєтті
шыќќан д‰ниесін ќимай ќалатын кездер де болып жатады.

Шеберлік Ќабдул-Мєжит аѓаныњ бойына єке ќанымен дарыса керек. Єкесі
С‰ндет ќамшы, ат єбзелдерін, шана, μзге де т±рмысќа керек заттардыњ барлы-
ѓын да істейтін. Ауыл аймаќты т‰гелімен ќамтып отыратын. Єкеден кμргені ±лѓа да
ж±ќты. Жєне екінші мамандыѓы сияќты μмірде актерлікпен ќатар келеді. Ќайда
барса да шебер ќолдары кμмекке келетін.

Актер бос уаќытын μзініњ шаѓын шеберханасында μткізеді. Жаны рахат тауып,
алањсыз аѓашты иіп, домбыра, бесік істеп жатќаны. Ќаладаѓы №20 мектепте сабаќ
беріп, оќушыларѓа шеберліктіњ ќыр-сырын ‰йретуден талѓан емес. "Амандыќ
болса, зейнеткерлікке шыќќан соњ арќаны кењге салып, с‰йікті ісімді жандандыр-
сам", – дейді аѓаш шебері.

СУРЕТТЕ:   Ќабдул-Мєжит Иманов.
Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

 Ќолдарыњыздаѓы  "Ќостанай тањыныњ" жања
жылдаѓы   жања жобасы – "Ќостанай аќшамы".

Айда аяќ, жылда жілік жоќ, былтыр байтаќ  об-
лысымыздыњ  бел-белесі, ой-ќырын басып  μтіп, ќалыњ
ел, ќара орманныњ ортасындаѓы  алќалы жиында, ду-
алы ауыз аѓайынмен, ќалыњ оќырманмен  ж‰здестік,
сырластыќ. Сондай кездесулерде  заман аѓымымен
‰ндескен бабасал басылым  ќазіргі тањдаѓы μњірдіњ
рухани μмірі мен болмысы, д‰ниетанымы, мањызы
терењге тартатын кμп ќырлы мєдени жєдігерлер, та-

Ќадірлі аѓайын!  Ќ±рметті оќырман!
ѓылымдыќ-тєрбиелік кμркемдік ќ±ндылыќтар хаќын-
да кењірек орын  берсе деген μздеріњіздіњ ±сыныс, тілек-
теріњізден  кейін туѓан міне, осы  ќосымша жарыќ
кμріп отыр.

Ќазаќтыњ жаны мен ой-парасатын байытуда та-
бан аќы, мањдай тер, кμздіњ жасы, кμњілдіњ жылуы-
мен ќалам тартып келе жатќан газет атайман ќыз-
меткерлерініњ ќазіргі шыѓармашылыќ єлеуеті Сіздерді
єлі де талай  тыњ д‰ниемен ќуанта береді деген
‰мітіміз бар. Осынау бес к‰н жалѓандаѓы тіршілігі,

таѓдыр соќпаѓы, заман мен адам ќарым-ќатынасы,
тарих пен таѓдыр мєселесі, жан тербеп, ж‰рек ќоз-
ѓар, кμњіл желпінтіп, б‰лкілдетер к‰й басылым беті-
нен сезілер болса – н±р ‰стіне н±р!

Ой-пікір, ±сыныс-кењес  к‰теміз!

Бас редактор

Кμрерменніњ кμзайымы болып ж‰рген І.Омаров атындаѓы ќазаќ драма театры-
ныњ актері, ЌР мєдениет ќайраткері Ќабдул-Мєжит Имановтыњ кμпшілік біле бер-
мейтін таѓы бір μнері бар екен. Бос уаќытында аѓаштан т‰йін т‰йген шебер б±л
μнерін 40 жылдан бері жанына серік етіп келеді. "Ќиындыќта тыѓырыќтан шыѓар-
ѓан да осы μнерім" дейді актер.

Алматыѓа білім ќуып барѓан жас бала алдымен осы саланы мењгерген. Бірер
жыл жићаз фабрикасында ж±мыс істеді. Кейін барып актерлік жолѓа т‰сіпті. Сту-
дент болып ж‰ргенінде де аѓаш шебері болып ж±мыс істеп, тєп-тєуір аќша таба-
тын. Аѓаштан бесік, домбыра, ‰йге ќажетті кез келген жићаздарды ќиналмай-аќ
жасай береді. Ењ алѓаш бесікті ±лы д‰ниеге келгенде істеген екен. Баласы ер
жетсе де сол бесік тілекші болып ‰йінде т±р. Содан бері бесікке деген с±раныс
к‰шті. Бєрінен де ќазаќтыњ ќара домбырасын жасаѓанды ±натады. ‡йге келген

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

АЃАШТАН

т‰йін т‰йген
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Аќмањдайлым
Ќыз-келіншектерге арналѓан бет

Ќазаќ ќыз баланы жат
ж±рттыќ санайды. ‡йде ж‰рген-
де тμрін беріп, ќонаќ екенін де
естен шыѓарѓан емес. Мен ќыз
тєрбиелеп, μсірген анамын. Был-
тыр б±лањдап μскен ќызымыз
т±рмысќа шыѓамын деді. Жасы
бар болѓаны 19 жаста болатын.
Єлі жассыњ, асыѓыстыќ танытпа
деп аќыл айтсаќ та, баќытымды
таптым деген ќызды ±стап т±ру-
дан да ќорыќтыќ. Жастар μздері
шешім ќабылдаѓан соњ екі жаќ
та келістік. Ќ±да т‰су, сырѓа салу
сияќты салт-жоралѓылары кезе-
гімен μтті. Ќызымызды ќолы-

Ќызымныњ таѓдырына
алањдаймын...

СырласуСырласуСырласуСырласуСырласу

М±ндай жаѓдай кейінгі кезде кμбейіп бара жатыр. Осыныњ салдарынан ажырасу да кμп. Жастар сєл
ќиындыќќа шыдамай, ќит етсе ажырасамыз дейтін болѓан.  Сіз ќызыњызды бірден ќайтарып жібер-
геніњіз д±рыс болѓан. Онымен ќоса енді ќайтып келмеуін айтып ќана ќоймай, талап етіњіз. Б±л жерде
м‰мкін енесімен араларында бір т‰сінбестік болып ж‰рген шыѓар. Ќызыњызѓа аќыл ќосыњыз. Барѓан
жеріне тастай батып, судай сіњсін. Енді оныњ μз отбасы бар. Сол отбасыныњ т‰тінін т‰тетуге міндетті.
Жас болѓан соњ ‰йрене алмай ж‰р-ау. Десе де, жас келінге демеу беретін – ене. Б‰гінде μзім ‰бірлі-
ш‰бірлі мєуелі бєйтеректей єжемін. Алты келінім, к‰йеу балам бар. Немере келіндерді де кμрдік. ¤з
басымнан да, олардыњ бастарынан да небір жаѓдайлар μтті. Біраќ ќызѓа баѓыт беретін алдымен анасы.
Ќыз бала анасыныњ сμзін сμйлейді. Ќызыњыз т±рмыс ќ±рѓан екен, оѓан б±рынѓыдай еркелетіп емес, сєл
ќаттыраќ ќарањыз. Єркімніњ сμзін тере бермесін. Енесі айтса жаймен т‰сіндірсін. Ортаќ тіл табуѓа
тырыссын. ‡йге ќайтып келу, ажырасу деген т‰сінік м‰лде болмасын. Уаќыт μте келе, балалы-шаѓалы
болѓан соњ бєрі μз орнына келеді. Уайымѓа салынбањыз.

К‰лдірайхан БИЖАН,К‰лдірайхан БИЖАН,К‰лдірайхан БИЖАН,К‰лдірайхан БИЖАН,К‰лдірайхан БИЖАН,
кμпбалалы ана.кμпбалалы ана.кμпбалалы ана.кμпбалалы ана.кμпбалалы ана.

Ќайтып келуЌайтып келуЌайтып келуЌайтып келуЌайтып келу
деген т‰сінік м‰лде болмасын

мыздан ±затып, ±ясына ќондыр-
дыќ. Біраќ, ќызым єлі жас-ау,
барѓан жеріне кμндігіп кете алар
ма екен деп іштей уайым жеп
ж‰рдім.

Алѓашында бєрі жаќсы болды.
Ќызыма келін болу, жар атану
±наѓан сияќты. Єлі жас ќой.
Уаќыт μте келе ќызымныњ ќаба-
ѓынан бір отбасыныњ міндетін
алып ж‰рудіњ ол ойлаѓандай оњай
еместігін т‰сінгенін кμрдім.
Енесін жаќтыртпай ж‰ргенін де
сездім. ¤зі ашып ештење айтпа-
ѓан соњ мен де ‰ндемей, тек бар
аќылымды айтумен болдым.

‡йренер деген ойым болды.
Біраќ, ќателесіппін. Уаќыт μте
келе отбасында туындайтын кей-
кілжіњге бола киімдерін жиып
алып, ‰йге келе беретін "μнерін"
шыѓарды. Басында аќыл айтып,
‰йіне ќайтарып жібердім. (екі
рет). Бєрін т‰сінгендей болады.
Енді ќызым осы бір жаман єдет-
ке бой ‰йретіп ала ма деп ќорќа-
мын. Не істесем болады. Аќыл
ќосыњыздар. Єрі μзге де жас ке-
ліндерге ‰лгі болса деймін.
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Оныњ ќолынан шыќќан
б±йымдардыњ, т‰рлі ою-μрнек-
тердіњ μзі, бір-біріне ±ќсамай-
тын сєнділігімен кμз тартады.
К‰ні бойы тапжылмай  оты-
рып, он саусаѓы майысќан
тігінші шебердіњ, келістіріп
тіккен оюлы кμрпе, шабадан-
дарына ќ±рметпен ќарап,
ењбегін баѓалауѓа болады. Анар
осыдан он жыл  б±рын Ќоста-
най т±рмыстыќ ќызмет кμрсе-
ту колледжініњ тігінші маман-
дыѓын бітіріпті. Ол к‰н сайы-
нѓы ќабылдайтын тапсырысќа
жауапкершілікпен ќарайды.
Єрт‰рлі маталарды пішу, оны
ќонымды етіп тіге білу ізденісі

мол, кμз майын тауысатын шы-
ѓармашылыќ ењбек. Ал, б‰гінгі
заманда баѓасы ќымбат, жібек
кездеме-маталар т‰рлерінен
тапсырыс беретін апа-єжелер
мен ќыз-келіншектердіњ тал-
ѓамы μте жоѓары. Олар Анар-
дыњ єдемілеп ќиюластырып,
сєндеп тігіп берген киімдері
мен кμрпе-жастыќтарына ал-
ѓыстарын айтуда.

Т±тынушыларды жылы
жымиып ќабылдайтын Анар-
дыњ тігін орны кμпшіліктіњ се-
німінен шыќќан, олардыњ
т±раќты тапсырыс берушілері
жетіп артылады.

– Ќай адам болсын бой-кел-
бетіне ‰йлесімді, жыл мезгіл-
деріне сай жарасымды киім
кигенді ±натады емес пе?  Киім
тігуге бізге келіп, тапсырыс
беретіндер кμп. Адамдардыњ
жас ерекшелігін ескеріп,
тіккен киімдеріміздіњ сапалы
болѓаны бізге де абырой. Тап-
сырыс берушіге жаќсы кμњіл-
к‰й сыйлау біздіњ маќсаты-
мыз, – дейді  μз ісініњ маманы
Анар Тμкебаева.

Ісмер
ЌолμнерЌолμнерЌолμнерЌолμнерЌолμнер

"Єдемі ќыз – кμзіње жаќын,
Єдепті ќыз – кμњіліње жаќын". 1212121212
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– Ќонысбек аѓа, кино т‰сіру
туралы ой ќалай туды? Ќалай
дегенмен,  т±тас  бір  кμркем
туынды жасауѓа екініњ бірі
тєуекел ете бермейді. Єсіре-
се, біздіњ Ќостанайдыњ жаѓ-
дайында мынадай с‰белі
д‰ние істеу дегеніњіз айѓа ќол
созѓанмен бірдей ѓой...

– Институтты бітіріп, театрѓа
ж±мысќа орналасќаннан кейін
"Шіркін, киноѓа т‰ссем ѓой!" дей-
тін арманым  болатын. Біраќ,
шалѓайдаѓы актерлерді киноѓа
т‰суге шаќыра бермейді. Кейін
біз аѓа буын μкілдері атана бас-
таѓан т±ста соњымыздан ерген
бір топ жања толќын, жас актер-
лер  шыќты. Олардыњ кμбі об-
лыстыќ театрларда аз-кем
ж±мыс істегеннен кейін Алма-
тыѓа кеткісі келеді. Ол жаќта та-
нымал болудыњ т‰рлі тетіктері
кμп ќой. Соны армандайды.
¤стіп ж‰ргенде менде мынадай
идея пайда болды: неге осы
Ќостанайдан шаѓын киностудия
ашпасќа. Біраќ, ќалай, ќайтіп?
Бірер кμзтаныс азаматтарѓа ай-
тып кμріп едім, олар ќайтесіњ
соны деді. Ќысќасы, ќолдайтын
адам болмады. Дегенмен,  меніњ
єлгіндегі ойым ертелі-кеш ма-
замды ќашырды. Сол екі орта-
да меніњ Олжас дейтін балам

Алматыдаѓы μнер институтын
тємамдап, бір топ жолдастары-
мен Аќтауѓа театр ашуѓа кеткен.
Елге шаќырып едім, ол жолдас-
тарымен бірге болуды ќалады.
Арада жылжып уаќыттар μтіп
жатты. Бір к‰ні ±лыма ќоњырау
шалып, "Елге ќарай жаќында,
жанымда бол. Жаќсы бір д‰ние
жасайыќ", – деген ойымды біл-
дірдім. Б±л жолы ол єке сμзін екі
еткен жоќ. Келіп театрда бір-екі
жыл ж±мыс істеді. Екеуміз єкелі-
балалы ћєм єріптес ретінде
аќылдастыќ. К‰ндердіњ к‰нінде
"Алау" телеарнасыныњ опера-
торы Хамза Н‰рпейісов деген
жігіт маѓан б±йымтайын айта ке-
ліпті. "Аѓа, мен μзімді кино сала-
сында сынап кμргім келеді. Сіз
театрда істейсіз ѓой, не айта-
сыз?", дейді. "Ойбуу, шыраѓым-
ай, кино т‰сіру оњай емес ќой,
егер жап-жаќсы бастаѓан істі
орта жолдан ќиынсынып тастап
кетсењ, одан єрмен ќарай не
ќыламыз?" – деймін мен іштегі
к‰дігімді жасырмай. "Жоќ, аѓа,
мен ‰йтпеймін!" Кμзінен от жа-
нып т±рѓан жігіт екен. Шын кμњі-
лімен айтып т±рѓаннан кейін бе-
тін ќайтарѓаным жоќ. "Болсын,
– дедім, – ендеше бастаймыз!"
Ќуана-ќуана ол кетті. Келесі
к‰ні Хамза інім таѓы ќоњыраулат-

ты, "Аѓа, ќашан кірісеміз?" – деп.
– Содан бірден кірісіп кетті-

њіздер ме?
– Ќайдан! Кино т‰сіру ‰шін

алдымен бір жаќсы сценарий
керек. Ќолымызда ‰ш н±сќадан
бір н±сќа жоќ. Содан ал кеп
шапќылайын. Осында μнер мен
єдебиетке жаќын ж‰рген аза-
маттарѓа ќолќа салдым. Олар
бастарын ала ќашады. "Ќоныс-
жан-ау, ол жаѓы бізге беймєлім-
деу ѓой, ќалай болар екен", –
деп ќорќа соќты. ¦рыста т±рыс
жоќ, есіме Жезќазѓанда т±ратын
Кенжебай Ахметов деген аза-
мат т‰се  кетті. Ол  μзі филолог
болѓанмен, драматургия сала-
сында да ‰лесі бар жігіт. Баяѓы-
да "Абай" спектаклін ќойѓан кез-
де М.Єуезовтыњ "Абай жолы"
романынан "Ерте ояндым, ой-
ландым, жете алмадым", – де-
ген μлењ жолдарын алып, ша-
ѓын ќ±рама кμрініс жасаѓанымыз
бар. Спектакльді Алматыѓа апа-
рып кμрсеткенімізде, жоѓары
баѓаѓа ие болып, тіпті Мемле-
кеттік сыйлыќќа ±сынылѓан еді.
Сол жігітке телефон шалдым.
Ќарсы болѓан жоќ, айналасы
бірер аптаныњ ішінде дайын
сценарийді ќолыма ±статты.
Ќарап, оќып шыќтыќ. Єп-єдемі
д‰ние. Атын "Саяќ батыр" деп
ќойыпты. Б±л былай енді: оќиѓа
желісіне  он жетінші  ѓасырдаѓы
ќазаќ-жоњѓар шапќыншылыѓы
арќау болады.  Негізі,  фильм-
дегі басты кейіпкер – Саяќ  сол
кездегі ќазаќ батырларыныњ
жиынтыќ образы.  Онда шаѓын
бір ќазаќ ауылындаѓы батыр-
дыњ баянды махаббаты бейне-
ленген. Ќалѓаны єзірге ќ±пия
т‰рінде ќала т±рсын.

– Біз сμзбен айтќанда,
фильмніњ сценарийі кμњілім-
нен шыќты дейсіз ѓой. Ал енді
б±ѓан актерлерді ќалай ірікте-
діњіздер єлде  арнайы кастинг
жарияланды ма?

– Ондай іріктеу болѓан жоќ
м‰лде. М±ндаѓы єртістердіњ
ќарым-ќабілетін жаќсы білемін.
Басты рμлде ќараѓандылыќ
Ќайрат Кемалов деген актер ой-
нады. Сосын таѓы бір басты
персонаждардыњ бірін Астана-
даѓы μнер академиясыныњ
‰шінші курсында оќитын  ќыз
бала сомдады. Ќалѓандары
μзіміздіњ жігіттер. Айбол

Шєкіржанов, оныњ кішкентай
±лы Санжар, Єлімхан Мырза-
хан, Зємзєг‰л Балтабаева, Аќд-
ємен Досановалардыњ кμмегіне
иек арттым. Фархад, Ќуаныш
деген жігіттерге де бір-бір рμл
б±йырды. Ќ±дайѓа ш‰кір, шеті-
нен ел таныѓан есімдер ѓой б±л
азаматтар. ¤здеріне бекітілген
рμлдерді жап-жаќсы алып шыќ-
ты. ¤зім жоњѓар батырыныњ
рμлін ойнадым.

Киноѓа бμлініп жатќан бір
тиын аќша жоќ. М±ны т‰сірілім
алдында барлыќ ќыз-жігіттерге
т‰сіндіріп айттым. "Бєрін μз ын-
тамызбен т‰сіруіміз керек. ¤зі-
міздіњ μнерге деген махаббаты-
мыздан тууы ќажет. Ењ болма-
са, артымызда бір із ќалды-
райыќ", – деп. М±ны біз істеме-
сек, кім істейді? Єркімніњ бойын-
да μзініњ туѓан жеріне, еліне де-
ген патриоттыќ сезімі болуы
шарт. Тєубє, экономикамыз да-
мып жатыр, енді сонымен ќоса
μнер де алѓа басса екен деген
ой ѓой менікі.

– Ќонысбек аѓа, т‰сірілім ке-
зінде ќандай да бір ќиындыќ-
тар туындаѓан жоќ па?  М±ны
с±рап отырѓаным, б‰гінде ќар-
жы-ќаражатсыз  ауќымды д‰-
ние жасау оњай емес. Кинода
декорация деген бар. Басќа да
ќ±рал-жабдыќ, т±рмыстыќ
заттарды да  аз ќажет етпейді.
М±ныњ бєрін Сіз ќалай тапты-
њыз?

– Єрине, бізде де аз-кем іркі-
лістер болѓанын жасырмаймын.
Тіпті, киіз ‰йлерді табудыњ μзі бір
аќырет болды. Єуелде беремін
деген кісілер кейін μз уєделері-
нен айнып ќалды. Кино
т‰сіретін алањ іздеп ж‰ргенде
есіме Мењдіќара ауданыныњ
Жанкелдин ауылында т±ратын
Ерлан Айсаѓалиев есімді аза-
мат т‰се кетті. Аралас-ќ±ралас
боп ж‰рген азамат ќой. Соѓан
ќоњырау шалсам, трубканы
‰йдегі келін алып т±р. "Мынау-
ыњыз к‰шті екен! Ой, аѓа, келіњі-
здер,  т‰сіріњіздер! Ауылдаѓы
‰лкен кісілердіњ де бір жєрдемі
тиер", – деп ќуанып кетті. Кино-
ны сол ауылдыњ жанында, То-
был μзенініњ жаѓасында
т‰сірдік. Сол жаќтан киіз ‰йлер
де табылды, оныњ барлыќ жаб-
дыќтарын да жергілікті т±рѓын-
дардан жинап алдыќ. Фильмге

єртістермен ќатар жергілікті т±р-
ѓындарды тарттыќ. Ауылдаѓы
жекеніњ жылќылары, Ерлан інім-
ніњ малын пайдаландыќ.

– Киноны т‰сіру ќанша
уаќытќа созылды?

– Онда жылдыњ екі мезгілі
кμрсетіледі. Т‰сіру ж±мыстарын
біз былтырѓы наурыз айында
бастаѓанбыз. Н‰ктесін ќырк‰йек
айында ќойдыќ. Єйтеуір, т‰сіру
ж±мыстары кезінде ауа-райы
жаќсы болды. Киноны т‰сіруге
небєрі бір-айдай ѓана уаќыт
кеті. Бєрінен б±рын фильмді
т‰сірер кезде біраз кібіртіктеп
ќалдыќ. Негізі, киноны єр ракур-
сынан т‰сіру керек. Осы жаѓы-
нан келгенде ќолымыз  жіпсіз
байланды. Меншігімізде Хамза-
ныњ жалѓыз камерасы мен мик-
рофонынан μзге ќ±рал болѓан
жоќ. Барлыѓын сонымен
т‰сірдік. Єдетте т‰сіру тобы
бірнеше адамнан ќ±ралады
емес пе. Бізде оныњ бірі болѓан
жоќ. Фильмніњ продюссері
μзіммін. Ќоюшы режиссер Ол-
жас. Ќоюшы оператор Хамза
Н‰рпейісов. Болды. Кейде ой-
лайсыњ, єттеген-ай, біздіњ ќолы-
мызда кино т‰сіруге лайыќты
ќондырѓылар болѓанда талай
д‰ние жасауѓа болар еді. Мєсе-
лен, кейбір кμріністерді тік±шаќ-
пен т‰сіргіњ келеді...

Арманымыз сол, шаѓын бол-
са да бір киностудия ашу болып
т±р.

– Енді  фильмді  ‰лкен эк-
ранѓа ќашан шыѓармаќшы-
сыз?

– Єзірге, бєрін монтаждап бі-
тірдік. Тек, ±саќ-т‰йек шаруала-
ры ќалды. 16 желтоќсан ќарса-
њында т±саукесерін жасаймыз
ба деп едік. Оѓан ‰лгермедік. Ќ±-
дай ќаласа, осы ќањтар айыныњ
ішінде μткіземіз бе деп отыр-
мыз. Жалпы, фильм μзімніњ кμњі-
лімнен шыќты. Баѓасын енді ха-
лыќ бере жатар.

– Рахмет, Ќонысбек аѓа!
Патша кμњілді кμрермен-
деріњіз енді Сіздіњ сол тырна-
ќалды туындыњызды таѓат-
сыздана к‰теді.

Єњгімелескен,
 Айбек КЄДІР¦ЛЫ.

СУРЕТТЕРДЕ: "Саяќ батыр"
фильмініњ  продюссері,  актер
Ќонысбек  Бекайдаров;
фильмнен кμріністер.

Ќонысбек БЕКАЙДАРОВ:

"Ќостанай тањыныњ"  оќырмандарыныњ есінде
болса, μткен жылы І.Омаров атындаѓы ќазаќ драма
театрыныњ єртісі, Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген
ќайраткері Ќонысбек Бекайдаровтыњ фильм т‰сіруді
ќолѓа алѓаны туралы елден с‰йінші с±раѓан едік.
Жаќында сол туынды ‰лкен экранѓа шыѓарылмаќ.

¤нер¤нер¤нер¤нер¤нер

16 ќањтар 2015 жыл

13Жігітке жеті μнер аз, жетпіс μнер де кμп емес
                          ЌАЗАЌ МАЌАЛЫ.
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"Б±лаќ кμрсењ, кμзін аш" де-
гендей, біз, ±стаздар ќауымы єр
баланыњ бойында ќандай да бір
талабы бар екенін байќап, соны
єрі ќарай дамытуѓа, μнерге де-
ген ќызыѓушылыѓын арттыруѓа
±мтылатынымыз аныќ. Кішкен-
тай Н±райдыњ μнерге бейім
екенін ата-анасы да байќаѓан-ды.
Балабаќшаѓа екі жастан барѓан
Н±рай сол кезден-аќ єн айтумен
кμзге т‰сті. Балабаќшада ±йым-
дастырылатын тањертењгілік-
терде, айтулы мерекелерде єн
айта бастады. Мєселен, к‰з ме-
рекесінде кішкене Н±рай "Жањ-
быр" єнін шырќады. Ал, 2012
жылѓы сєуір айында "Утренняя
звезда" байќауында лауреат ата-
нып ‰лгерді.  1 маусым –  Бала-
ларды ќорѓау к‰ні Н±рай
жергілікті  теледидардыњ "¤мір
аѓымы" баѓдарламасына ќаты-
сып, "Домбыраныњ к‰мбірі" єнін
єуелете айтып берді."Арманда-

Бμлімді Г‰лназым
Саѓитова ж‰ргізеді
sagitovaGB@mail.ru

Адам баласы адам баласынан аќыл, ѓылым, ар, мінез деген
нєрселермен озады                                                                               АБАЙ.

 Ж±маш Арсен №19 ќазаќ
орта мектебініњ 1"Б" сынып
оќушысы.  Бірінші сыныпта
оќыса да μзініњ  алѓашќы жењі-
сімен   ±стаздарын, ата-анасын
ќуантып ‰лгірді.  Ол жаќында
Башќ±ртстан  елініњ  астанасы
Уфа ќаласында μткізілген
"Меніњ μмірімніњ бір к‰ні" та-
ќырыбындаѓы  халыќаралыќ
лингвистикалыќ байќауѓа
μз шыѓармасымен сырттай
ќатысып,  ж‰лделі 1 орынды
иеленді. Айта кету керек,  сай-
ысќа  єлемніњ т‰кпір-т‰кпірінен
талантты оќушылардыњ ќала-
мынан туындаѓан  шыѓармала-
ры сынѓа т‰скен болатын. Ќа-
заќстаннан жалѓыз μзі ќатыс-
ќан Арсен ќатарластарынан
оќбойы озып, μзініњ бала ќиялы-
ныњ ж‰йрік екендігін танытты.

Кішкентай болса да талапты
оќушыныњ  сынып жетекшісі
ретінде оныњ алѓашќы жењісіне
ќуаныштымын. Ол  мектеп табал-
дырыѓын аттаѓан сєттен бастап
тек  жаќсы жаѓынан кμрсетуде.
Сμздік ќоры мол, білімге ќ±штар,
алѓыр оќушы. Єсіресе, матема-
тика пєніне ќызыѓушылыѓы жо-
ѓары.  Есептерді  шыѓаруда ал-
дына жан салмайды. Оныњ  жар-
ќын болашаѓынан ‰лкен  ‰міт

Арсенніњ алѓашќы жењісіАрсенніњ алѓашќы жењісіАрсенніњ алѓашќы жењісіАрсенніњ алѓашќы жењісіАрсенніњ алѓашќы жењісі

стар" вокал студиясыныњ ќ±ра-
мында жаќсы μнер кμрсеткен
б‰лдіршін Ќостанай ќаласыныњ
шыѓармашылыѓына ќосќан ‰лесі
‰шін мадаќтама ќаѓазына ие бол-
ды.

Бірінші сыныпќа келгенде,
Н±рай μз μнерін шыњдай отырып,
мектептегі єр т‰рлі іс-шаралар-
да єн айтып, μнерімен барша
ж±ртты тамсандырды. Мектеп
табалдырыѓын жања аттаѓан бала
єншілік μнерінен басќа дарынды-
лыѓын да танытты. Єншілігімен
ќатар, би μнерімен де айналыса-
ды. "Узоры" атты би ‰йірмесіне

к‰темін.
Алар асулары мен баѓындырар

белестеріњ  биік болсын!  Тала-
быња н±р жаусын, Арсен де-
мекпін.

Мария АХБЕРГЕНОВА,
№19 орта мектептіњ

бастауыш сынып м±ѓалімі.
 Рудный ќаласы.
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Алтын балыѓым, ќарныњ ашыпАлтын балыѓым, ќарныњ ашыпАлтын балыѓым, ќарныњ ашыпАлтын балыѓым, ќарныњ ашыпАлтын балыѓым, ќарныњ ашып

ќалды ма?ќалды ма?ќалды ма?ќалды ма?ќалды ма?

2014 жылѓы 12 желтоќсанда
Ќостанай ќаласында салтанатты
т‰рде Назарбаев зияткерлік мек-
тебініњ т±саукесері μтті. Осы сал-
танатќа ауданымыздаѓы №2
¦зынкμл орта мектебініњ 8-сынып
оќушысы Баѓытбек Чикинаев ата-
анасымен ќатысуѓа шаќырылды.
Себебі, Баѓытбек Назарбаев
зияткерлік мектебінде оќитын бо-
лады.

¤ткен жылдыњ жаз айында
еліміздіњ, облысымыздыњ єр
т‰пкірінен келген ж‰здеген оќушы-

1.Шидім, шидім, шидім ќ±с,
Ши басына ќонѓан ќ±с.
Ќарќарада ќара ќ±с,
Хан басына ќонѓан ќ±с.

Талапты балаТалапты балаТалапты балаТалапты балаТалапты бала

БаѓытбекБаѓытбекБаѓытбекБаѓытбекБаѓытбек
лар осы мектепке т‰су ‰шін ар-
найы іріктеу тестілеу сынаќтары-
на ќатысќан-ды. Солардыњ ішінде
Баѓытбек де болды. Тестілеуден
с‰рінбей μткенде ќуанышында
шек болмады. "Кіл ж‰йріктіњ"
ішінен аты озып, Баѓытбектіњ
ж‰йрік болып шыѓуы ата-анасына
да, ±стаздарына да жєне ауданы-
мызѓа да ‰лкен мерей, ќуаныш.

– Мен отбасыммен Назарбаев
зияткерлік мектебіне оќуѓа т‰ске-
німе μте ќуаныштымын. Ендігі
маќсатым, жања оќу тєртібіне те-
зірек бейімделу. Мен білемін,
онда μте кμп жања пєндер оќыты-
латын болады, кейбір пєндер
аѓылшын тілінде ж‰ргізіледі.
Єрине, оќу ќиын болады, біраќ
μзіме сенімдімін. Оќуѓа бар
к‰шімді салып,  маѓан сенген-
дердіњ ‰мітін аќтауѓа тырысамын.
Менімен бірге суыќќа тоњып, ыс-
тыќќа к‰йген ±стаздарыма, сы-
ныптастарыма, мектеп директоры
Жібек Жаныбековаѓа мыњбір ал-
ѓысымды айтамын,– дейді Баѓыт-
бек.

А. ЄМРИНА.
¦зынкμл ауданы.

ќатысып, 1-ќазан мерекесінде
"Моя семья" композициясын
орындады. Осы оќу жылында
μзінде де алѓырлыѓымен  кμзге
т‰сті. "Зерде" республикалыќ
зерттеу жєне ѓылыми-шыѓарма-
шылыќ сайысыныњ ќалалыќ ке-
зењінде "Ќазаќтыњ ежелгі баспа-
насы – киіз ‰й" таќырыбын зерт-
теп, ж‰лделі 3-орынѓа ие болды.
Ѓылыми жобаны зерттеуге, таќы-
рыбын  ашуѓа отбасы м‰шелері
кμмектесті. Жобаны ќорѓау бары-
сында єділ ќазыларды, тыњдау-
шыларды Н±райдыњ μз ойын
жаќсы жеткізуімен, сμздік ќоры-
ныњ мол болуымен тањѓалдырды.
2014 жылы "Елімніњ баќытын
тербеткен – тєуелсіздік" атты
єдеби байќаудыњ "¤лењ сμздіњ
патшасы, сμз сарасы" номина-

циясында 1-орынды жењіп алды.
Ол аќын М.Шахановтыњ Л.Асано-
ва мен Е.Сыпатаевќа ќойылѓан
ескерткішті ашардаѓы  "Жар-
кентте желтоќсан ќырандары"
атты μлењін ж‰рек шымырлатар-
дай етіп орындады.

   Н±райдыњ жетістіктері міне
осындай. Оныњ ±стазы ретінде
мен де, ата-анасы да кμп ‰міт
к‰теміз. Н±райдыњ єлі биік шыњ-
дардан кμрінетіне сеніміміз мол.
Г‰лдана АЌМАЃАМБЕТОВА,

№10 орта мектебі.
Ќостанай ќаласы.
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2. Алтынмен аптадым,

К‰міспен к‰птедім.

Бірін μрге шыѓарып,

Бірін жерге т‰птедім.

3. Белењ, белењ, белењ ат,
Белі ќайќы к‰рењ ат
Таудан т‰ссе, таймас ат,
Талау тисе, μлмес ат.

4. Бір емен, жеті терек, алты ќайыњ,

Б±таѓы толып жатыр дайым, дайым.

Ішінде шынар терек, ‰ш ќараѓай,

¤негесін айта беріп не ќылайын.

ЌАЗАЌТЫЊ БАЙЫРЃЫ ЌАРА ЕСЕПТЕРІ

Ортада Н±рай К‰дербекова



М±ралардыњ ењ ќымбаты – сμз. Асылы адам да, нєрсе де тозады, жоѓалады.
Асыл сμз мєњгі жасайды.

                                                     Ѓ. М¦СТАФИН.
16 ќањтар 2015 жыл

15

Біз μз ойымызды  сμз арќылы білдіреміз. Ал сμз, тіл болмаса бір-
бірімізді ќалай ±ѓынар едік? Біз μзіміздіњ ана тілімізді ќаншалыќты

жаќсы білеміз?  Тіл –  μлшеусіз ќазына, асыл м±рамыз. Олай
болса, μрісі кењ сμз єлеміне саяхат жасап кμрелік...

Ќаздауысты Ќазыбектіњ
атаѓы шыѓып т±рѓан кезде
ауылына бір саудагер келіпті.

– Би, бір сμз с±райын деп
едім. Бір керуен едік, μзара
дауластыќ та, ойластыќ та,
біраќ шешуі таба алмай
ќойдыќ. "Сμздіњ атасы кім,
анасы кім?"– депті.

Ќазыбек ойланып жауап
бергенше: "Япырай, б±л сμзді
саудагер ѓана білмейді екен
десек, ќазаќтыњ Ќазыбегі де
білмейді екен ѓой, биыл тап-
пасањыз ендігі жылы табар-
сыз", – деп шыѓып кетіпті.

Ќазыбек орнынан т±рып,
іле-шала сыртќа шыќса, сау-
дагер асыѓыс атќа мініп ќал-
ѓан екен.

–  Япырай, артыња ќарамай
асыѓыс аттанѓаныњ не? Єлгі
сμздіњ шешуін іздеп, ендігі
жылы екі келіп, саудањнан
ќаларсыњ, артыња ќарамай-
тын болып кет. Сμздіњ атасы
– бірлік, анасы – шындыќ!
Жолыњ  болсын,  ж‰рген  же-
ріњде айта ж‰р, – депті.

Сμздіњ
атасы

мен анасы

Ќазына

Аѓайын. Б±л сμз аѓа жєне іні деген жеке сμздерден
ќ±ралѓан. Ќазір де аѓа-іні деген ќос сμз ќазаќ тілінде жеке
ќолданылады. Ќазаќ тілінде аѓа мен іні сμздері кірігіп,
аѓайын болып μзгеріп кеткен. О басында "жасы ‰лкен жєне
кіші аѓайындар" деген маѓынаны білдірсе, кейін жалпы
туѓан-туысќан маѓынасында ќолданылатын болѓан.

Ауыл. Б±л сμздіњ тμркіні кμне т‰рікше аѓ -"ќоршау,
ішіне алу" деген етістікпен байланысты болу керек. Кейін
оѓан зат есімніњ -ыл/іл ж±рнаѓы ќосылып, аѓыл-"мал т±ра-
тын ќора" деген сμз пайда болѓан. Осы маѓынада ќазір де
ќолданылатын оѓыл (μзбекше), агіл (т‰рікше) деген
сμздер бар. Ал кейбір т‰ркі тілдерінде сμздіњ маѓынасы
кењейіп, "мал ќорасы бар ‰й ия болмаса бірнеше ќоралы
‰й, ќыстаќ" деген ќосымша маѓынаѓа ие болѓан. Ќазаќ
тілінде екі дауысты дыбыстыњ арасындаѓы ѓ дыбысы у
дыбысына ауысќан.

Таныс сμздер тμркіні

Интернет басылымдары єлемдегі ењ ќызыќ маман-
дыќтардыњ  тізімін  жасапты.  Соларды назарлары-
њызѓа ±сынып отырмыз. Токиода бір мамандыќ т‰рі
пайда болыпты. Ол – ќарапайым єњгімелесуші. Мил-
лиондаѓан халќы бар ‰лкен ќалада жалѓызсырап
ж‰рген кез-келген адам єњгімелесушініњ кμмегіне
ж‰гіне алады. Б±л ‰шін кісі кμп шоѓырланѓан кμше-
лерде арнайы д‰њгіршектер орнатылѓан. Кєсіби
єњгімешілер аптасына 10 мыњѓа жуыќ адам ныњ сы-
рына ќаныѓады екен.Ал, Жапонияда SMS-хаттар жа-
зушылардыњ беделі басым.

¤здерін райтер деп атайтын б±лардыњ  жазушы-
дан айырмашылыѓы – SMS-хаттар дайындайтынды-
ѓында. ¦ялы байланыс операторларыныњ айтуынша,
жапондыќтар к‰ніге бір-біріне 2 млрд-ќа жуыќ ха-
барлама жібереді екен. Ал, жазѓыштар ерекше хат
‰шін 1 цент "ќаламаќы" с±райтын кμрінеді.

Єњгімелесуші
деген мамандыќ бар
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Ќањтар – к‰нніњ ќањтарылып байланатын, одан єрі т±ќырып
ќысќара алмайтын айы.

Т‰с кезінде К‰н кμзі аспанныњ оњт‰стік жаѓында жєне сол
к‰нгі ењ биік дењгейде болады. Б±л дењгей к‰н сайын μзгереді.
Оныњ жыл ішіндегі ењ биік ќалыпта болатын уаќыты – жазѓы
к‰н тоќырау (22 маусым), ењ тμмен ќалыпта болатын  уаќыты –
ќысќы к‰н тоќырау (22 желтоќсан). Ќањтарулы аттыњ басыныњ
жерге жетпейтіні сияќты ќањтардаѓы К‰н кμзі де одан єрі
тμмендеп кμкжиекке жаќындай алмай-
ды. Ѓасырлар бойы аспанды баќылап,
жазыќ далада μмір с‰рген ќазаќ халќы
К‰н ќозѓалысыныњ б±л ерекшелігін
ерте заманда ањѓарѓан. Осы баќылау-
лардыњ нєтижесінде "ќањтар" атауы
шыќќан.

Ќањтарда к‰н ќысќарып, т‰н ±зарып
болады. Осыѓан сєйкес болѓандыќтан
ежелгі т‰ркі тілінде безбен таразыныњ
таяѓы да "ќањтар" деп аталѓан, μйткені
безбенніњ бір басы кμтеріліп, екінші
басы тμмендеп барып, тењесіп тоќтай-
ды.

ЌањтарЌањтарЌањтарЌањтарЌањтар

Ай атауы 

Бетті дайындаѓан  М.ЌАБДРАХМЕТОВА

Айтылѓан пайдалы кењестіњ парќын ањѓара бер-
мейтін кейбір сμз танымас жетесіздерге айтылатын
ќанатты сμз, халыќ наќылы. Термеден ‰зінді:

Алтыннан ќымбат сμз айтсањ,
Аќымаќ ќ±лаќ салмайды,
Аќмаѓамбетті ањдатсањ
Ќыр соњыњнан ќалмайды...

Алтыннан ќымбат сμз айтсањ,

Аќымаќ ќ±лаќ салмайды


Ќанатты

сμздер


Жєдікеш –  ±ѓымтал, се-
зімтал, жадында саќтаѓыш.

Жєлде – аяу, м‰сіркеу.
Жєркелеш – жарамсаќ,

жаѓымпаз.
Жекей – сєнді, єсем.
Желеуке – жас келіншек

киетін киім.
Жемелек – μрілген

б±рым ±шын бекітетін жіп.
Жыѓа – соѓыста киетін

бас киім.
Зєки – адал, таза, аќ

кμњіл.
Зєнталаќ – арамза, ќара-

ниет.
Зипа – єдемі, с±лу,

кμрікті.
Кєжењ –  жањбырѓа ки-

етін сулыќ киім.
Кєкима – єйелдер ки-

етін биік μкшелі етік.

Сирек
ќолданылатын

сμздер





Осыдан отыз жылѓа жуыќ уаќыт б±рын жарыќ
кμрген он томдыќ "Ќазаќ тілініњ т‰сіндірме
сμздігіне" 66,9 мыњ атау сμз бен 24 мыњ сμз
тіркесі енгізілген.

2011 жылы жарыќќа шыќќан 15 томдыќ
ќазаќ тілініњ т‰сіндірме сμздігінде 150 мыњ
сμз бен сμз тіркесі ќамтылѓан.

 2013 жылѓы бір томдыќ  "Ќазаќ сμздігінде"
106 мыњ атау сμз бен 483003 мыњ сμз тіркесі,
барлыѓы 154,3 мыњнан астам лексикалыќ бірлік
ќамтылѓан.

Т‰ркі тілдерініњ ішінде ќазаќ тілі ењ бай
тіл саналады.  "¤збек тілініњ т‰сіндірме
сμздігі" 80 мыњ сμз бен сμз тіркесін, "Ќыр-
ѓыз тілініњ сμздігі" ќырѓыздардыњ 50 мыњ
сμз бен сμз айќышын ќамтыѓан. Т‰ріктердіњ
"Т‰рікше сμздіктерінде" 92 292 сμз бен 122423
сμз маѓынасы келтірілген.

Ќазаќ тілі – єлемдегі сμйлеушісі ењ кμп
70 тілдіњ бірі.

ДерекДерекДерекДерекДерек

Нєзір (салт, ырым). К‰рделі ж±мысты баста-
ѓанда (мысалы, ‰й салѓанда) б±рын єр адам
"Тєњірім, ісімді оњдай кμр" деп "нєзір" жасаѓан.

Нєзір  дегеніміз ауылдастарын шаќырып, бір
малын сойып, μзініњ бастаѓалы отырѓан ісініњ
мєн-жайын айтып, єруаќтарѓа д±ѓа оќытып,
кμпшіліктен бата тілейді. Жиналѓандар оѓан

"Алла риза болсын, тілегіњ ќабыл бол-
сын, ісіњ оњѓа бассын" деген сияќ-

ты ізгі, баталы сμздерін айтып,
ризалыќ кμњілдерін
білдіреді.

¦мытылѓан
            ±ѓымдар




НєзірНєзірНєзірНєзірНєзір



 Ќайда  біздіњ басќадан озѓанымыз?  Кейде осы айтыста ќалыс ќал-
ѓанымыз кμрініп т±рады. Рухани μсу жолы тарылды ма? Ќайда біздіњ
д‰лд‰л Н±ржан, Н±рќанымыз?  Ќашанда аталардыњ басќан жолыныњ
рухы биік. Талапты, μсер ±рпаќ ќайдасыњдар?  Ата-баба ќасќа жолын-
да енді ешкім ќайтып ж‰рмей ме? Жер ‰стінде жалѓыз ќазаќ ќалса да,
домбырасы  ќоса ќалады.

"Кμп жасаѓаннан, кμпті кμрген артыќ" деген халыќ постулатыныњ
шындыѓын сездім. Жасымда Аманкелді ауданында м±ѓалім болдым.
Ел іші т±нып т±рѓан талант: єнші, к‰йші. Дарындар ауылда ѓой. Єсіре-
се, айтыскер аќын сол ортадан шыѓары сμзсіз. Т±рѓан орта ылѓи ќазаќ.
Азаннан т±рѓаннан єр адам т‰н бола жарѓаќ басын жастыќќа тигізген-
ше таза ана тілінде сμйлейді. Шыќса айтыскер аќындар Жанкелдин,
Аманкелді μњірінен шыѓар.  Ќайтсін, Ќостанайдыњ кей μњірінде ана
тіліміз "вакум" тіліне айналып барады. Не камералыќ, ‰й іші, зал, бар-
ѓан театр ішінде, кμшеге шыќса ж±рт басќа тілде сμйлейді. Сμйлесін,
дєл осы ортадан айтыскер аќын шыќпайды. Ахмет – μлењші атамыз
Дєњгірбай ауылында μлењ жолдарында айтып отырѓаны есімде ќалды:
"Т‰зет дініњді,    кμркейт тіліњді," – деп. Кμш ж‰ре т‰зеледі.

Соњѓы жылдары ќайтадан айтыс μнерініњ баѓы жанды. ¦лттыќ
μнеріміз ел кμњілімнен шыѓуда.  Кейде ќазылар алќасы Айбек Ќалиевті
д±рыс баѓаламайды. Айлаѓа салу бар. Ол Арќалыќта т±рса да астана-
лыќ кμретін сияќты.  Айбек – н±рлы аќын. Терењ білімді. Оныњ баба-
лар ‰німен сєлемдесуі ‰лкен єсер етеді. Ата тарих т±лѓаларын ж±рт
алдына аян етеді. Рухы к‰шті.

Ж.УАЌБАЕВ.
Аманќараѓай кенті,
Єулиекμл ауданы.

Аќтарыла айтсам...…

Жаќсыныњ  аты  μшпейдіЖаќсыныњ  аты  μшпейдіЖаќсыныњ  аты  μшпейдіЖаќсыныњ  аты  μшпейдіЖаќсыныњ  аты  μшпейді
Меніњ атам Сейдахмет Камалов ел ішіне

танымал ±стаз, соѓыс ардагері. 1901 жылдыњ
ќањтар айыныњ 1-ші ж±лдызында ќазіргі Ќос-
танай облысы, Жанкелдин ауданы, Шилі
ауылында д‰ниеге келген. Мектепті бітірісімен
білім іздеп, ел аралап Орынбор ќаласында
Ахмет  Байт±рсын±лынан  білімін  жалѓастыр-
ѓан. "¦стаздыќ еткен жалыќпас, ‰йретуден ба-
лаѓа" – деп Абай  атамыз  айтќандай, ењ ал-
ѓаш ±стаздыќ ќызметін 1926 жылы топыраѓы-
на аунап μскен  туѓан жері "Шилі" ауылында
бастауыш сынып мамандыѓы бойынша бастай-
ды. Ал 1933 жылы Жанкелдин ауданыныњ
бастауыш мектебінен Аманкелді ауданыныњ
балалар ‰йі жєне Аманкелді мектебіне  ж±мы-
сы ауыстырады. Аќ саќалды ќария  ауыл ба-
лаларын білім нєрімен сусындатып, μз ісініњ
майталман шебері  болѓан.

1931-1932 жылдары  елмен бірге  алапат
аштыќќа шыдамдылыќпен тμзе білген. 1938
жылы ‡кіжан єжеммен  некеге отырѓан. 1942
жылы 1-ші тамызда майданѓа аттанып, 1945
жылы Жењіс туын желбіретіп  бауырларымен
бірге елге оралады. Зейнеткерлік жасќа кел-

генше ел ішінде жауапты ќызметтер атќарѓан.
Тоќсанныњ бірін кμрсетіп 1992 жылы Нау-

рыз айыныњ 5-ші ж±лдызында μмірден μткен.
Атамныњ артынан ерген інісі М±ратќали єкем
де туѓан ел,  жер ‰шін аянбай ењбек еткен, бір
емес екі соѓысќа ќатысќан  санаулы ардагер-
леріміздіњ бірі. Ол кісініњ Арќалыќ ќаласына
жасаѓан ењбегін ел жатќа біледі. Ќалалыќ ме-
шітке м±хтасиф Єлм±хамед атын єперді. Тор-
ѓай гуманитарлыќ колледжіне Нєзипа Ќ±лжа-
нованыњ есімін бергізді. Осыныњ бєрі оњай-
лыќпен келген жоќ. Айтыс-тартыс, дау-дамай
аз болмаѓан деседі. Соныњ бєрін шыдамды-
лыќпен жењіп шыќты. Халыќ оны "Тарихты тап
басып жеткізуде кμп ењбек сіњірген жан" деп
таниды. Ќазір М±ратќали ќария тоќсанда.
Ќарттыѓына  байланысты жазуды ќойѓанымен,
кμкірегі ояу. Елі ‰шін ‰лес ќосќан аяулы жан-
дардыњ есімдері халыќ жадында мєњгі саќта-
лады.

Айдана СЕРІК,
"Ќостанай тањы" газетініњ жас тілшісі.

Арќалыќ ќаласы.

тер табан астынан шыѓара
салып ќойылымдар  ќою к‰н-
де ±шырасып жатады. Оѓан
да дарын керек-аќ.

Жалпы, "Ќостанай тањы"
газетініњ тілшілерініњ ішінде
маѓан ±найтындары біреу
емес. Жастардан Ш±ѓаныњ,
Айтолќынныњ жазѓаны жаќ-
сы. Меніњ маќтаѓаныма олар
м±ќтаж емес, десе де орайы
келген соњ. Ал тєжірибелі кісі-
лерден Д.Єбішевті позитивті,
парасатты ќалам иесі деп
есептеймін. Ал Сєкењ... т±рѓан
бір салмаќ. Салмаќ жетіс-
пейтін ‰лкеннен саќтасын.
Осы бір байыптылыѓы, асќан
мєдениеттілігі аса ќымбат.
Ќайсысы жаќсы емес, бєрі де
осал емес адамдар.

Отставкадаѓы  полковник
Абай  Ќажидыњ, Єлібек Ыб-
раевтыњ, Ќыдырбек Ќиыс-
хан±лыныњ, Мешіт Ѓазиз±лы-
ныњ, Н±рболат Мешітбаев-

Газеттіњ былтырѓы жєне
биылѓы жылѓы шыќќан сан-
дарын ќарап шыќтым. Єрине,
сынау  немесе керекті мате-
риал іздеу маќсатында емес.
"Мне до "Ќостанай тањы" – "как
пешком до солнца". Расына
келсем, сынаѓанда ќандай!
Сынайын деп те емес, мін
болса да ілгерілеу болса да
кμрініп т±рады емес пе. Адам-
ныњ бет ж‰зінен кμрініп т±р-
ѓандайын. "Ќайдан білдіњ?"
деп ќайран ќалѓан балаѓа
"Т‰ріњде жазулы т±р ѓой,
т‰ріњде!" деп жатады ересек-
тер, сол секілді.

Бірнеше жыл б±рын мар-
дымсыздау материалдарым-
ды жіберіп, бас редакторѓа
звондайтыным, батылдыќ
емес, ањѓырттыќ секілді.  Жал-
пы, тіршілікте кішілік, ќара-
пайымдылыќ жетпейді. Сон-
дыќтан жаѓалай рμл ойнау,
суырып салма аќыннан бе-

Мен ќарт та болсам, біреудіњ оѓаш сμйлеп,
ќате басќанын байќап отырамын.

Бірде мені, бєйбішем екеумізді ќ±даѓиым
Сахан немере ќызын ±затар тойына шаќыр-
ѓан еді.

Той ж‰ріп жатыр, асаба жігіт кезегімен той
иелеріне тілек беріп жатты. Сондай кезек ±за-
тылып бара жатќан Жансая атты ќыздыњ
наѓашы апасына берілді. Сонда жањаѓы
ќ±дашамыз "сыйлы бол, барѓан жеріњде
шайыњды ќайнатып беріп, суып ќалса, ысы-
тып беретін болсын" деген тілегі ж‰регіме
ќанжар салѓандай болды. Келін сыйлы болу
‰шін енесіне шайын ќайнаттырып ішер ме?!
Ондай келін барѓан жерінде ќалай сыйлы
болу керек? Ќайта ата-енесініњ шайын μзі
ќайнатып, суыса ысытып беру керек емес пе.
Б±л аќылѓа сыймайтын тілек, ќайта сен ди-
ванда отыр, к‰йеу бала кір жуып тамаѓыњды
дайындап берсін демегеніне де ш‰кір.

М‰мкін айтар ма еді? Ќайтер еді, егер микро-
фон ‰зіліп кетпесе.

Ал мен болсам ќ±дашам Жансаяны да
к‰йеу бала Дарќанды есті, аќылды жандар,
б±ѓан кешіріммен ќарар деген ойдамын.

Асаба жігіт ќ±даларѓа кезек беремін  де-
генде кезек маѓан келді.

Сонда кμпшілікке естірте: "Осында жас
отау иелеріне тілек айтушылардыњ ішінде,
єсіресе, бір елге келін болып бара жатќан
Жансая ќызымызѓа оѓаш тілек айтып, теріс
кењес бергеніндей болды. Біраќ ќазір мен
оѓан ештење айта алмаймын. Т‰бі газет
оќитын кісі болса не айтќанын газеттен оќыр.
Ќате пікір айтќанын μзі де т‰сінер" дедім.

Ал газет оќырмандары б±ѓан сіздер ќалай
ќарайсыздар?

 Жолдыбай ШЄКІР¦ЛЫ.
зейнеткер.

Ќостанай ќаласы.

Газетіме ризамын!Газетіме ризамын!Газетіме ризамын!Газетіме ризамын!Газетіме ризамын!
тыњ жазѓандары жаќсы. Ал
баѓасы  баяѓыда  беріліп
ќойылѓан белгілі адамдар-
дыњ арасынан  С.Оспанов,
А.Шаяхмет, Є.Беркеновалар-
дыњ д‰ниелерін ќ±нды деп
есептеймін.  Оспановтыњ су-
ретшілігі мінсіз. Тμгіліп т±рѓан
жырлары наѓыз жыр, ќас ше-
бердіњ туындылары, жырла-
рын ел мойындаѓан. Жалпы
кез келген μлењді жыр деп
дєріптеуге болмайды. Берке-
нова – ењ алдымен патриот
ќыз. Жєне оныњ μткірлігі тєнті
ќылады. Тауып айтады. Ав-
торлардан П.С‰йінкинаныњ
орны бμлек. Ол кісініњ мемле-
кеттік тілге деген кμзќарасы,
сіњіріп ж‰рген ењбегі зор.

Оќырман болѓан соњ пікір
білдірдім. Журналисттерге,
зиялы ќауым μкілдеріне баѓа,
μнер иелеріне автограф бер-
генді жек кμрмеймін.

Ділнар Д‡ЙСЕНЃАЛИ.
Мењдіќара ауданы.

Ќ±дашамныњ тілегі...Ќ±дашамныњ тілегі...Ќ±дашамныњ тілегі...Ќ±дашамныњ тілегі...Ќ±дашамныњ тілегі...

Адамныњ ќадірін жарыќ д‰ниеден μткеннен соњ біліп жата-
мыз. Кμзі тірісінде маќтап, мадаќтауды естен шыѓарып ала-
мыз. Б±л маќаламызда єлдеќашан баќилыќ болѓан ардаќты
азаматтар, Тау Ќ±см±рын ауылыныњ ќариялары Ыбырай ба-
ласы Шєкім, Мешел баласы Елібай, Кμпей баласы Єуесхан
туралы єњгімелемекпіз.

Елібай атамыз соѓыс ардагері. ¦ОС-да басынан жараќат
алып, елге оралѓан. Ауыл адамдарыныњ ќатарына ќосылѓан
соњ мал шаруашылыѓында аянбай ењбек етті, зейнеткерлікке
шыќты. ¤зі шапшањ кісі болатын. Єњгімесі ж±ртты ±йытып
єкетуші еді. Аќсаќал 85 жасына дейін аттан т‰спеді. ¤мірініњ
соњѓы екі жылын Ќ±см±рын станциясындаѓы баласыныњ
ќолында μткізді. Тоќсанѓа ќараѓан шаѓында  д‰ниеден озды.

Келесі кейіпкеріміз – Єуесхан Кμпеев. Б±л кісі де жастайы-
нан  ењбекке араласып, совхоздыњ малын баѓып, зейнеткер-
лікке шыќќан. Ењбек ардагері, бес баланыњ єкесі. ¦л-ќызда-
ры ержетіп, μз алдарына отау тіккен. Б±л кісініњ жастыќ шаѓы
μте ауыр болѓан деседі. Аќсаќал жоќшылыќ пен аштыќты
басынан μткерген.

Тау Ќ±см±рын Таѓышыларыныњ ішінде ќалѓан ‰лкені Шєкім
ата. Оныњ  єкесі Ыбырай аќсаќал 105 жасќа келіп ќайтыс
болѓан. Єкесі емші, молда, аќыл иесі, дарынды кісі болыпты.
Сол Ыбырай аќсаќал кезіне Сєбит М±ќановќа "Аќќан ж±лдыз"
романын жазуѓа себепкер болѓан деген єњгіме бар. Сєбит
М±ќанов Таѓышы руынан шыќќан молда єрі аќын Єлібек Мол-
дахметов деген кісініњ ‰йінде жатып Шоќан Уєлиханов тура-
лы роман жазѓан болатын. Сол кезде С.М±ќанов Таѓышы-
ныњ ‰лкен молдасы, балгер-емші Сыздыќ аќсаќалдан араб-
ша  ќ±ран  кітаптарын алып, таспаѓа бастырып, кμбейтіп шы-
ѓарѓан. Б±л туралы Сыздыќ молданыњ баласы Неѓмат аѓамыз
айтып отыратын. Сол кісілердіњ кμзі тірісінде С.М±ќанов
"Аќќан ж±лдыз" романын жазды емес пе. Біраќ єлі к‰нге дейін
Шоќанныњ  туѓан  жері Ќ±см±рын кμлініњ етегіндегі "Хан жат-
ќан" деген жер  екендігін дєлелдей алмай отырмыз. Роман-
даѓы орыстардыњ казармасы болѓан жер Шоќанныњ Аќарал-
ѓа барып, ќасќырдыњ апанына тыѓылѓаны, осыныњ бєрі тайѓа
тањба басќандай белгілі.

Ашаршылыќ жылдары єкелеріміз Ќ±см±рын кμлініњ ањ-
ќ±сын аулап к‰н кμріпті. Ќ±нарлы жерге бау-баќша салуды
кμздеген орыстар жергілікті т±рѓындарды ыѓыстырмаќшы бол-
ѓан. Жер ‰шін таласта Ыбырай аќсаќалдыњ інісі Мєди орыс
казармасыныњ солдаттарыныњ ќолынан ќаза тауыпты. Елім,
жерім деп μмірден μткен азаматтардыњ бірі осы Ыбырай шал-
дыњ баласы Шєкім атай еді. Ол кісі кезінде бізді ауыл сыр-
тындаѓы ќорымѓа ертіп апарып "мына жерде Шоќан атала-
рыњ жатыр. Кезінде би болѓан, Таѓышы руынан шыќќан" де-
ген болатын. Кμзініњ тірісінде ќорымѓа шарбаќ ќойѓызып, мра-
мор тасќа аты-жμнін жаздырѓан еді. Сол кісініњ жанында Тμре
руынан 4-5 ќорым бар. Ќазір бєрі де жайылып кеткен ќоршау
тастар. Ќ±лап жатќан арабша жазылѓан ќ±лпытасты ќорым-
ныњ басына ќайта т±рѓызып ќойдыќ. Біраќ кімге ќойылѓанын
єлі біле алмай отырмыз. Негізі сол Шоќан ±рпаќтарыныњ
ќорымы болар деген ой бар.

Ділдєбек ЕЛЕКЕЕВ.
Єулиекμл ауданы.

Ќайран, меніњ
ЌАРТТАРЫМ
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Тылсым
Ѓаламныњ ѓажайып сырлары

Кішкентайлы болѓаннан бері
шањыраѓымыздан кісі арылмай-
тын.  "Ќ±тты болсын!" айтушылар
к‰нара келіп т±рды. Ол кезде мен
жас босанѓан келіншекпін. Бєріне
бірдей ‰лгере алмай зыр
ж‰гіретінмін. Кісі к‰ту, ас
єзірлеп, ‰й ішін жинау меніњ
‰йренген д‰ниелерім. Біраќ сєби
к‰тіміне єлі де болса ‰лгере алмай
ж‰рген жас шаѓым болатын.
Меніњ бір байќаѓаным, сєбиіміз
кісі кеткен соњ т‰німен жылап
шыѓатын. Мені ќинаѓыны да осы
жаѓдай болды. ‡йде ќонаќ барда
балам жап-жаќсы болып отыра-
ды да кеш бата ±йыќтай алмай
шалќалаќтап жылайтынды шы-
ѓарды. Т‰ні бойы уатумен бола-
тынбыз.

Бірде ќызыќ жаѓдай болды.
‡лкен єжеміз ‰йімізде ќонды. Ол
кісі єулетіміздегі сыйлы кісілердіњ

бірі. Кμргені де, білгені де мол. Ба-
ланыњ т‰н ауа мазасызданѓанын
кμріп, іле-шала ќолына алды.
Ыдысќа су ќ±йып алып, барлыќ
т±тќаларды с‰ртіп μзінше ш‰кіріп
берді. Сєлден соњ балпанаќтай ба-
лапаным тєтті ±йќыѓа батты. Ањ-
тањ болѓан меніњ кейпімді кμрген
кейуана: "Балања кісініњ кμзі ти-
ген ѓой. ‡лкендердіњ кμзќарасы,
тілі кішкентай сєбиге ауыр тиеді.
Періште сєбиді сырт кμзден ќор-
ѓап ж‰р" деп аќылын айтты.

Осы сμз єлі есімде. Кейін де ба-
лалы болдыќ. Єжемніњ кμзі жоќ
болса да сол жолы айтќан сμздерін
жадымда мєњгі саќтап ќалдым.
Жєне балалар мазасыздана баста-
са бар білгенімше кμргенімді
істейтін болдым. Б±л не сонда,
тылсым к‰ш пе, єлде, біз білмейтін
тањѓажайып д‰ниелер бар ма?

Шынар  ЄБЕНОВА.Шынар  ЄБЕНОВА.Шынар  ЄБЕНОВА.Шынар  ЄБЕНОВА.Шынар  ЄБЕНОВА.
Ќостанай ќаласы.

Он сегіз мыњ ѓаламныњ
ж±мбаѓы єлі толыќ ашылѓан
жоќ. Адамзат сырын ашпаѓан,
байыбына бара алмаѓан д‰ние-
лер кμп... Кейде ж±мыр жер бе-
тінде адам айтса сенгісіз
оќиѓалар болып жатады. Дос
ќ±рбымнан естіген осы бір
єњгіме еріксіз еске т‰седі.

– Меніњ басымнан μткен б±л
оќиѓа єлі б‰гінгідей кμз алдым-
да, – деп бастады ол єњгімесін.

Бір ‰йдіњ

– Ол кезде жања отау ќ±рѓан
кезіміз. Ќалаѓа келіп пєтер жал-
дадыќ. ‡ш бμлмелі пєтерге екі
отбасы ќатар т±ра бастадыќ. ‡й
ќожайыны кетерінде ортањѓы
бμлмедегі ќабырѓаѓа бекітілген
сμреге тиіспеуімізді ескертті. Ол
кезде оѓан аса мєн берген жоќ-
пыз, неге деп с±рамадыќ та.
Бірде к‰йеуіміз екеуіміз кешке
ќарай ол сμрені алып тастамаќ
болып ары-бері єурелеп кμріп

едік, дєп сол бір ќабырѓаѓа жа-
бысып ќалѓандай ќозѓалта алма-
дыќ. Содан кейін ол сμреге жо-
лаѓан жоќпыз.

Бір к‰ні бєріміз шырт ±йќы-
да жатќан едік, ауыз ‰йден бір
нєрсеніњ ќатты ќ±лаѓан, сондай-
аќ ыдыс-аяќтыњ сынѓан дыбысы
естілді. Ќатты шошыѓан екі от-
басыныњ м‰шелері бμлмелері-
мізден атып-атып шыќтыќ.
Ќарасаќ, ортада к‰йеуім ж±лќы-
лап ала алмай ќойѓан сμре шеге-
лерімен бірге ќопарылып жерде
жатыр. Ішіндегі ыдыстар к‰л-
талќан болып сынѓан. Ал сμреніњ
ішінде б±рыннан т±рѓан кеселер
б‰тін. Сμйтсек, бізбен кμрші
т±ратын келіншек сμреге μз
ыдыстарын ќойып, ондаѓы кесе-
лерді ыѓыстырып жинап таста-
ѓан екен. Сол к‰ннен бастап осы
‰йден тыныштыќ кетті. Т‰н бола
бастаса, ас‰йден єлдеќандай
т‰сініксіз дыбыстар шыѓып,
±йќымыз б±зылды. Бєріміз
т‰нде бастырылып ±йыќтай ал-
майтын болдыќ. Сол ‰йде тыл-
сым к‰штіњ бары аныќ байќал-
ды.

Біз кμп кешікпей тынышы-
мызды алѓан єлгі ‰йден кμшіп
кеттік. Естуімізше, ол ‰йге
бізден кейін келгендер де кμп
т±раќтай алмайтын кμрінеді.
¦зынќ±лаќтан еститін "‰й
иесініњ" бар болѓаны ма?

ШШШШШ. . . . . ЖАЌСЫЛЫЌЖАЌСЫЛЫЌЖАЌСЫЛЫЌЖАЌСЫЛЫЌЖАЌСЫЛЫЌ.....

ќ±пиясы
єлде...

Белгісіз к‰ш пе,
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Ќазаќ даласында єлі сыры
ашылмаѓан, аттары аталмаѓан
ќасиетті жерлер жетіп артыла-
ды ѓой. Ондай жерлер біздіњ То-
был μњірінде де жоќ емес. Єулие-
кμл ауданына іссапарѓа барѓаны-
мызда Аманќараѓай кентініњ
т±рѓыны, μлкетанушы Жаман-
тай Уаќпаев аќсаќал осы ауыл-
да бір ќасиетті жердіњ бар
екендігін, соњѓы кездері сол жер-
ге келіп сырќаттарына ем алу-
шылар ќатарыныњ кμбейіп жат-
ќандыѓын тілге тиек етті. Ол
кісініњ айтуына ќараѓанда, осы
тμмпешіктіњ ‰стіне т±рѓан адам
жер астынан келетін сєуле ар-
ќылы бойына энергия жинап,
дертіне шипа табатын кμрінеді.

–Б±л жердіњ ќасиеті жайлы
естіп, бірнеше к‰н ем алып жат-
ќандарды μз кμзіммен кμрдім.
Ќасиетті жер жайлы мен де жас
к‰німнен білуші едім. Єскерден
келген жылдары аяѓым μзінен-μзі
к‰п болып ісіп кетті, содан ба-
сылмаѓан соњ осы жерге келдім,
адам айтса нанѓысыз, аяѓымдаѓы
ісік ќайтып, дертім μздігінен жа-
зылып кеткен еді. Жалѓыз мен
ѓана емес, сырттан келушілер де
кμп. Былтыр Ќостанайдан Серік
деген зейнеткер єйелімен бірге
келді. Ол Аманќараѓай жерінде

осындай аномальды жердіњ бар
екендігі туралы 1966 жылы "Зна-
мя Победы" газетінен оќып,
білген екен. Бірнеше жыл б±рын
осы мањайда ќайыњныњ жапыра-
ѓын теріп ж‰ргенде тμмпешік
‰стінде отырѓан орыс жігітін
кμрдім, ол сонау Ташкенттен
келді. Есімі Владимир, Ташкент-
тегі ±шаќ жасайтын аэрозавод-
тыњ инженері екен. ¦заќ жыл-
дан бері ж‰регі ауыратын оѓан
дєрігерлер μмірініњ аз ѓана ќал-
ѓанын айтыпты. Бірде "Сарыа-
ѓаш" курортында ем алып жат-
ќан оѓан бір кісі осы Аманќара-
ѓай жерінде ќасиетті бір
н‰ктеніњ бар екендігін айтыпты,
жаны ќысылѓанда адам баласы не
істемейді, содан с±растырып
ж‰ріп, осы жерді тауып алѓан
кμрінеді. Ол тіпті, осында
к‰зетші болып ж±мысќа орна-
ласты, екі жыл бойы осы жерде
к‰н±заќќа отыратын. Міне,
ќызыќ, екі жылдан кейін еліне
барып кардиограммаѓа т‰скенде
баяѓы "μлесіњ" деген дєрігерлер
оѓан денсаулыѓыныњ жаќсарѓан-
дыѓын айтќан. Денсаулыѓы
т‰зелген соњ, екі жылдан кейін
ол еліне кетті. Б±л жерге Рудный,
Лисаков, Ќарабалыќ, Мењдіќа-
ра, Сарыкμлден, тіпті Астана мен

Ќараѓандыдан келгендерді де
кμрдім. Тіпті, Ќостанай мен Руд-
ныйдан екі экстрасенс келді.
Біреуі ќазаќ єйел екен, ол осы
жерге т±рды да, шамалыдан
кейін "ой, ќасиетті жер екен,
мына жерден аќ сєжделі адамдар
μтіп бара жатыр" деген еді. Ал
ќыздарын ертіп келген орыс
єйелі де єлгі жерді алаќанымен
±стады да, ќасиеттілігін сезді
білем,  сол жерге ќыздарын отыр-
ѓызып ќойды. Ол єйел б±л жерге
‰ш-тμрт келді. Былтыр жазда
Ќостанайдан  Ѓани деген жігіт
келді, єйелініњ бауырына опера-
ция жасаѓан екен. Осы жерде
т±рѓан келіншегі бір мезетте та-
баны ысып, ќолдарына ќан
ж‰гіріп, басќаша бір к‰й кеш-
кенін айтќан еді. Ќарабалыќ
ауданыныњ Тоѓызаќ ауылынан
саусаќтары б‰гіліп ќалѓан бір
шал келді, ол ±заќ жылдар бойы
элеваторда лаборант болып істе-
ген екен. Бірнеше рет осы жерге
келіп, шипасын сезген ол кейін
денсаулыѓыныњ жаќсарѓанды-
ѓын айтты. Мен ‰немі осында
келген адамдармен тілдесіп, ќан-
дай єсер алатындыѓын, шипасы
тиімді ме, соныњ бєрін с±рап
алуѓа тырысамын. Кμп адамдар-
дан бір ќ±діреттіњ к‰шімен осы

жердіњ дерттеріне шипа болѓан-
дыѓын естідім.  Бір ќызыѓы, жаз-
дыњ к‰ндері б±л жерде бірде-бір
жєндік болмайды, 2-3 метрдей
жерде ќ±мырсќалар толып
ж‰реді. Меніњше, б±л жер шы-
нымен де ќасиетті жер, м±ндай
аномальды жерлердіњ астынан
берілетін сєуле адамѓа ‰лкен
єсер етеді, ол кμп жаѓдайда адам-

Тμмпешік
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ѓа білінбеуі де м‰мкін, – дейді
Аманќараѓай кентініњ т±рѓыны
Жамантай аќсаќал.
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Орыс, ќазаќ, μзбек, еврей
тік±шаќпен ±шып келе жата-
ды. Сμйтіп тік±шаќтан бір
аќау табылып, ±шќыш апат-
ќа ±шыраѓаны туралы жо-
лаушыларына ескертеді.
Сонда μзбек:

– Меніњ жан±ям бар, маѓан
μлуге болмайды, – дейді де ‰ш
парашюттіњ біреуін алып,
секіріп кетеді.

Еврейдіњ миы ќатты істе-
се керек ол:

– Осыныњ бєрін ойлап тап-
ќан мен ѓой, – деп таѓы біреу-
ін алады. Соњѓы орыс:

– Мынаны сен ала ѓой, –
деп ќазаќќа сμйлейді. Ќазаќ:

– Сен ше? – десе,
Орыс:
– Менде бар, жања еврейге

ќ±р сμмке ±статып жібердім.
Оныњ миы ќатты істейді ѓой,
жолда бірдење ойлап табар,
– депті.

* * *
– Жаным, мен айфон ал-

ѓым келіп ж‰р.
– К‰нім, меніњ алып бер-

генімді ќалайсыњ ба?
– Шын ба, иє, єрине.
– Онда ќазір ќолым бос

емес, 30 аќпан к‰ні алып бе-
рейін.

– Уау, раќмет, сені ќатты
жаќсы кμремін ѓой.

* * *

– Балалар еш уаќытта
ќолдарыњмен ±стап, т‰сін
т‰степ кμрмеген нєрсені бар
деп айтпањдар. Мысалы, Ар-
хат, махаббат сезімі бар ма?

– Жоќ.
Осы кезде артќы партада

отырѓан Ќуаныш ќол
кμтерді. ¦стаз:

– Ќуаныш сеніњ алып-ќоса-
рыњ бар ма?

– Дария апай, Архатќа
с±раќ ќойсам бола ма?

– Жаќсы.  Ќой.
– Архат, сен біздіњ Дария

апайдыњ миын кμріп т±рсыњ
ба?

– Жоќ.
– Яѓни, б±л не деген сμз?..

* * *

Сабаќ μтіп жатыр.
М±ѓалім ‰й ж±мысын тек-
серіп жатќан кез:

– Асан, сен неге ‰й ж±мы-
сын орындамадыњ?

– Аяѓымды шыѓарып ал-
дым.

– Отыр, екі.
– ‡сен, сен неге ‰й ж±мы-

сын орындаѓан жоќсыњ?
 – Єжем ауырып ќалды.
– Отыр, екі.
– Ал, Арман, сен ше? ‡й

ж±мысын неге орындама-
дыњ?

– Зонадан аѓам келді.

– Мені аѓањмен ќорќыт-
пай-аќ ќой, отыр ‰ш.

* * *
Білім ошаѓыныњ ќасынан

жетектесіп μтіп бара жат-
ќан єкесі баласынан – балам,
сен осы мектепте окисыњ
ба? – деп с±раѓан екен. Бала-
сыныњ бас изегенін кμрген
єкесі кеудесін кере, ‰лкен маќ-
танышпен "20 жыл б±рын мен
де осында оќыѓан едім" –
дейді. Сонда баласы: "Бєсе,
мектеп директорыныњ "сен
сияќты есалањды кμрме-
генiме 20 жыл болды" деп ай-
ќайлауыныњ себебін енді
т‰сіндім", – деген екен.

* * *
Єйелініњ мысыѓынан

ќ±тылайын деген к‰йеуі
оны ќапќа салып, екі шаќы-
рым жерге апарып тас-
тайды. ‡йіне келсе, мы-
сыѓы ‰йінде ж‰р екен. Ыза-
ланѓан к‰йеуі єлгіні таѓы да
ќапќа салып, 2 шаќырым
оњѓа, 5 шаќырым тіке, 10
шаќырым солѓа ж‰ріп, жет-
кен жеріне тастап кетеді.
Сμйтіп, шамалы уаќытта-
сын єйеліне звондап мысы-
ѓын с±райды. Єйелі мысыќ-
ты ‰йде десе, к‰йеуі –
берші албастыѓа жолды
с±райын – деген екен.

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

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

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

К‰нi
17
20
22
22
23
24

Ќойылымныњ аты
С.Балѓабаев  "Ќыз жиырмаѓа толѓанда "  драма
"Золушкаѓа арналѓан жања жылдыќ бал"  ертегі
"Золушкаѓа арналѓан жања жылдыќ бал"  ертегі
С.Балѓабаев  "Ќыз жиырмаѓа толѓанда "  драма
С.Балѓабаев  "Ќыз жиырмаѓа толѓанда "  драма
Е.Тμлеубай "Боздаѓан бойдаќтар" комедия

Уаќыты
17.00
11.00
11.00
18.00
18.00
17.00

І.Омаров  атындаѓы  Ќостанай
облыстыќ ќазаќ  драма театрыныњ

репертуарлыќ  жоспары

"Мєриям, Ілияс"
Ќойылымѓа  негізінен

Ќазаќстанныњ  Халыќ
аќыны  Мєриям  Хакім-
жанованыњ  ќайѓы-м±њѓа
толы μмірі  мен шыѓар-
машылыќ  жолы   арќау
болѓан.

Алѓашќы   к‰йеуі  Сер-
ѓали "халыќ  жауы"  ата-
нып, атылып, екінші  рет
т±рмыс  ќ±рады,  ол  да
ќызылдардыњ  ќырѓы-
нына  ±шырайды.

Бір  ќасіреттен  соњ
бір  ќасірет туындап,
небір  з±лматты  бастан
кешірсе  де   ќайтпас-
ќайсар  Ана   шиеттей
жеті жетімді  асырап
μсіреді.  Сондай  ќиын-ќыстау  кезењде  кезінде  μзі  апалыќ
мейірімін  білдіріп,  аќыл-кењесін  берген  Ілияс   Омаров  ќол
±шын  созады....

Зєбір – жапа  шеккен  аќын ќыз   Зияш  Ќалауова  да,   рево-
люционер   ќыз  Алма  Оразбаева   да  Мєриямды   паналай-
ды...

Жалпы  ќойылымда жеке басќа   табыну  к‰шейіп,  асыра
сілтеу  асќынып  т±рѓан  замандаѓы ќазаќ єйелдерініњ  ќайѓы-
ќасіреті   кμрініс  тапќан.

 Ќостанай облыстыќ орыс драма
театрыныњ репертуарлыќ жоспары

21
сєрсенбі
22
бейсенбі
23
ж±ма
24
сенбі
25
жексенбі

"Завещание Ибрая"
А. Шаяхмет
"Завещание Ибрая"
А. Шаяхмет
"Очень простая история"
 М. Ладо
Премьера!!!
 "Баба Шанель" Н. Коляда
Премьера!!!
 "Баба Шанель" Н. Коляда

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

"Королевство Б.С."
И. Седин
"Не хочу быть собакой"
Халыќ ертегісі желісі
бойынша

 Е.¤мірзаќов атындаѓы облыстыќ
филармонияныњ 19.01. - 25.01.2015

аралыѓындаѓы репертуарлыќ жоспары.

К‰нi

20
ќањтар

 Атауы

Концерт Оркестра русских народных инстру-
ментов и солистов филармонии

"Зимушка, зима"

Уаќыты

18.30

Ќосымша аќпаратты мына телефон бойынша алуѓа бола-
ды:  21-15-82,  54-48-14
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ТОЌТЫ
Сіз ‰шін μткен жылѓа есеп беріп, бо-

лашаќќа жања жоспар ќ±ратын уаќыт келді.
Бала-шаѓасы бар ата-аналар ‰шін б±л жыл ерек-

ше т‰сіністіктіњ жылы болмаќ. Егер жаныњыз-
ды жегідей жейтін мєселелер пайда бола баста-

са, оны тез арада шешуге тырысыњыз. Мазасыз
тіршіліктен бас тартыњыз да, μзіњізге кμњіл бμліп

бастањыз. Ж±рттыњ ќамын жеп, ќамќорлыќ жа-
сау сіздіњ ѓана мањдайыњызѓа жазылмаѓан. Ж±мы-

сыњыз кедергі келтіріп ж‰рген болса, демалыс
алыњыз. Алѓашќы жарты жылдыќта м±ндай μзге-
рістерді ќабылдау ќиын болѓанымен, жаз айлары-
нан бастап бєрі де ќалпына т‰седі. Б±л жеке жєне
ќоѓамдыќ μмірге де, ж±мысќа да ќатысты айтыл-
ѓан болжам. Ал т±рмыс ќ±рмаѓан жастар шаруа-
ныњ астында ж‰ріп ата-анањызѓа ќам-ќорлыќ жаса-
уды ±мытпањыз. Олардыњ бар берген тєрбиесі мен
білімін есіњізге т‰сіріп, μмірде ќолданыњыз. Се-

бебі сізді жоѓары мансап к‰тіп т±р. Бастаѓан
ісіњізді єрќашан да аяѓына дейін жеткізіњіз.

Єріптестеріњізбен ќарсыласып, бастыѓыњызѓа
ќарсы шыѓудыњ еш ќажеті жоќ. Шыдамдылыќ

танытсањыз, к‰з айларында ж±ртшылыќ
сіздіњ барлыќ талантыњыз бен іскерлігіњіз-

ге кує болады.

ЕГІЗДЕР
Жања жылдаѓы μзгеріс-

тер ќањтар айынан-аќ бастала-
ды. Бойыњызда б±рын-соњды

болмаѓан к‰ш пайда болып, бел-
сенділігіњіз артады. Осы талпынысыњыз
арќылы біршама жетістіктерге жетесіз.

Адамдарѓа деген ќарым-ќатынасыњызѓа кμњіл
бμліњіз. Ойыњызда ќосымша білім алу жоспары
ж‰рген болса, уаќыт созбастан, дєл осы жылы

ќ±жаттарыњызды тапсырыњыз, арты сєттіліктер-
ге толы болмаќ. Елімізге білгір мамандар єрдай-
ым ќажет болады. Б±л жыл мањызды єрі елеулі

оќиѓаларѓа толы екенін ±мытпањыз. Екінші
жарты жылдыќта міндетті т‰рде демалыс алатын

болыњыз. Єдетте демалыс кезінде орын алатын
‰й жμндеу ж±мыстарына кірісуге асыќпањыз.

¤зіњізді сынап кμріњіз жєне кєсіби μсу мен биік
жетістіктерге жеткізер ќадамдарды ќорыќ-

пай жасањыз. Ќазаќ "жыламаѓан балаѓа
емшек жоќ" дейді. Сондыќтан бєрі де

μзіњіздіњ талпынысыњызѓа байланысты
болмаќ. Арман орындалатын к‰н де

алыс емес деп сеніњіз.

ТОРПАЌ
"Жоќтыќ ±ят емес,

байлыќ м±рат емес" деп
бабаларымыз айтќандай μзіњізді,

μмірдегі орныњызды, с‰йген жары-
њызды, маќсатыњызды іздеуді жалѓас-

тырыњыз. Айналањыздаѓылардыњ сенім-
сіздіктеріне, маѓынасыз єњгімелеріне

назар аудармањыз. Ќайнап жатќан ќазан-
ныњ бетін жауып, маќсатќа жеткізер тура
жолды тањдайтын уаќыт жетті. Сєттілік
сіздіњ жаѓыњызда. Ќысќасы, осы жылы
асќан белсенділік танытыњыз. Сонымен

ќатар, оќу орнын,ж±мысыњыз немесе
т±ратын ќалањызды ауыстырѓыњыз келіп

ж‰рсе, ќой жылы ењ ыњѓайлы кезењ. Жаќсы
ќызметке ие болу немесе ќаржылыќ

жаѓдайыњызды жаќсарту туралы маќсат-
м±раттарыњыз толыѓымен орындалады.
Іскерлік семинарлар, тренингтер, ±заќ

іссапарлар – сіз ‰шін μте пайдалы
болады. Жалпы келер жылѓы ењ

‰лкен жетістік иегерлері –
шыѓармашылыќ адамда-

ры екен.

ШАЯН
2015 жыл сіз ‰шін сєтті μтпек.

Єлемде, елде болып жатќан жањалыќтар-
дан ќапы ќалмай, μз пайдањызѓа ќолдана-
њыз. ¤йткені сіздіњ шыѓармашылыќ бел-

сенділігіњіз к‰ннен к‰нге артып келеді. Ќой
жылында алѓа ќойѓан маќсаттарыњыздыњ кμпшілігі
орындалады. Сізді бизнес жолында кμптеген табыс-

тар к‰тіп т±р. Сондыќтан μмірлік жоспарларыњызды
таѓы бір айќындап алыњыз. ‡йіњізге жєне отбасыњызѓа
кμбірек уаќыт бμліњіз. Жылдыњ алѓашќы жартысында
мансабыњыз μспек. Маќсаттарыњыз бен армандарыњыз
бірте-бірте орындалып жатса, тањ ќалмањыз. ¤йткені

б±л сіздіњ жылыњыз. Ќыс айларында ж±мысыњыз алѓа
басады. Ата-аналарымыз ‰йреткендей сабырлыќ
танытыњыз. Бастыќтарѓа сіздіњ ж±мысќа деген

ќ±лшынысыњыз бен μзіњізді кμрсете білуіњіз
±найды. Кєсібилігіњізді арттырудан жалыќпа-
њыз. ¤міріњізге бір нєрсе жетпейтінін сезініп

ж‰рсењіз "балалы ‰й базар, баласыз ‰й
мазар" екенін еске т‰сіріњіз. С‰йген

жарыњызбен ќосылып, берік
отбасын ќ±ратын кезењ

келді.

¤мір – театр болса, адамдар єртіс саналады
 (Д.Б.ШОУ).

(Жалѓасы
бар).



19

17.00 Меніњ Ќазаќстаным. 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
Шын ж‰ректен. 18.55 Зањ жєне біз.
19.40 Т.х. ''Таѓдыр''. 20.30 Жањалыќ-
тар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 Т.х.
''Ќара шањыраќ''. 22.40 ''Келін''. 23.30
Сіз не дейсіз? 0.00 Жањалыќтар.

17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќа-
рас. 17.45 Ду-думан. 18.00 Новости.
18.15 Ду-думан. 19.00 ТВ Бинго. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Арнайы хабар.
21.00 Новости. 21.30 Т.х. ''Бажалар''.
22.00 Т.с. ''Воля небес''. 23.00 Жек-

16 ќањтар 2015 жыл

 ќањтардыњ
19-нан 25-не дейінАпталыќ телебаѓдарлама

7 АРНА

пе-жек. 23.45 ''След''. 0.30 Жањалыќ-
тар.

17.00 Д.ф. ''Магия природы''.
17.35 М.ф. 17.50 Жањалыќтар. 18.10
Ќазаќстан 2050. 18.25 Новости.
18.50 Т.х. ''Кμк тарландары''. 19.30
Бірінші студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Октава. 21.00 Новости. 21.35
''Сырѓалым''. 22.40 Т.с. ''Тюдоры''.
0.20 Жањалыќтар.

17.00 Каznet. 17.30 Т.х. ''Махаб-
бат хикаясы''. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 ''20:30''.

22.20 ''Интерны''. 22.50 Однажды в
России. 23.15 Х.ф. ''Ларго Винч:
начало''.

17.00 Орел и решка. 18.00 ''Ќара
г‰л''. 19.00 Айна online. 19.30
KZландия. 20.00 7 NEWS. 21.00 Уни-
версальный артист. 22.40 Бокс. 23.30
Айна online. 0.00 Т.с. ''Ходячие мер-
твецы''. 0.45 Орел и решка.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 Т.с. ''Уєде
беремін''. 9.30 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 10.00 Х.ф. ''Певец
на свадьбе''. 12.00 Мультсериалы.
15.00 Х.ф. ''Мисс Конгениальность
2: прекрасна и опасна''. 17.00 Т.с.
''Восьмидесятые''. 18.30 Т.с. ''Анже-

2 0  ќ а њ т а р ,2 0  ќ а њ т а р ,2 0  ќ а њ т а р ,2 0  ќ а њ т а р ,2 0  ќ а њ т а р ,
с е й с е н б іс е й с е н б іс е й с е н б іс е й с е н б іс е й с е н б і

7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара ша-
њыраќ''. 10.55 Айтуѓа оњай... 11.40
''Таѓдыр''. 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Спорт. 13.10 Алањ. 16.10 ''Келін''.
17.00 Жарќын бейне. 17.30 Жања-
лыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10 Са-
яхат. 18.30 Ас болсын! 19.15 Ќыл-
мыс пен жаза. 19.40 ''Таѓдыр''. 20.30
Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай...
21.50 ''Ќара шањыраќ''. 22.40
''Келін''. 23.30 Т‰нгі студияда Н. Ќоян-
баев. 0.00 Жањалыќтар.

7.05 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 ''След''.
11.00 Новости. 11.15 ''Моя планета.
Максимальное приближение''. 11.45
''Бажалар''. 12.40 Спорт без границ.
13.00 Жањалыќтар. 13.15 ''Семейные
мелодрамы''. 14.00 ''Женский док-
тор''. 15.00 Новости. 15.15 ''Єр ‰йдіњ
сыры басќа''. 15.45 Сєтті сауда. 16.15
М.с. 17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќа-
рас. 17.45 Экономкласс. 18.00 Но-
вости. 18.15 ''Пєленшеевтер''. 19.00
''Н‰кте''. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Бюро расследований. 21.00 Ново-
сти. 21.30 ''Бажалар''. 22.00 ''Воля
небес''. 23.00 Арнайы хабар. 23.30
''След''. 0.30 Жањалыќтар.

21 ќањтар,21 ќањтар,21 ќањтар,21 ќањтар,21 ќањтар,
сєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара ша-
њыраќ''. 10.55 Айтуѓа оњай. 11.40
''Таѓдыр''. 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Поэзия єлемі. 13.10 Зањ жєне біз.
13.55 Шарайна. 14.25 М.ф. 15.05
Єйел баќыты. 16.10 ''Келін''. 17.00
''¦лт маќтанышы''. 17.30 Жањалыќ-
тар. 17.50 ¤зекжарды. 18.20 Сая-
хат. 19.10 Журналистік зерттеу. 19.40
''Таѓдыр''. 20.30 Жањалыќтар. 21.05
Айтуѓа оњай... 21.50 ''Ќара шањыраќ''.
22.40 ''Келін''. 23.30 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 0.00 Жањалыќтар.

7.05 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 ''След''.
11.00 Новости. 11.15 ''Моя планета.
Максимальное приближение''. 11.45
''Бажалар''. 12.40 Спорт єлемі. 13.00
Жањалыќтар. 13.15 ''Семейные ме-
лодрамы''. 14.00 ''Женский доктор''.
15.00 Новости. 15.15 ''Єр ‰йдіњ сыры
басќа''. 15.45 Сєтті сауда. 16.15 М.с.
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара
шањыраќ''. 10.55 Айтуѓа оњай... 11.40
''Таѓдыр''. 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Агробизнес. 13.35 Жан жылуы. 14.00
Журналистік зерттеу. 14.25 М.х.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 ''Келін''.
17.00 ''¦лт маќтанышы''. 17.30 Жа-
њалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.40
Поэзия єлемі. 19.10 Индустрия
жемісі. 19.40 ''Таѓдыр''. 20.30 Жања-
лыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50
''Ќара шањыраќ''. 22.40 ''Келін''. 23.30
Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев. 0.00
Жањалыќтар.

7.05 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 ''След''.
11.00 Новости. 11.15 ''Моя планета.
Максимальное приближение''. 11.45
''Бажалар''. 12.45 Экономкласс.
13.00 Жањалыќтар. 13.15 ''Семейные
мелодрамы''. 14.00 ''Женский док-
тор''. 15.00 Новости. 15.15 ''Єр ‰йдіњ
сыры басќа''. 15.45 Сєтті сауда. 16.15
М.с. 17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќа-

21.00 Т.с. ''Ландыш серебристый''.
22.00 ''Махаббат хикаясы''. 23.00
Кеш емес. 23.50 Жањалыќтар.

17.00 ''XXI ѓасыр кμшбасшысы''.
18.05 Болашаќ єлем. 19.20 Ученый
совет. 20.10 Н±рлы Отау. 20.30 Наше
кино. 21.00 Кітапхана. 21.30 Леген-
ды и мифы Оперного. 22.00 Онлайн
Астана. 22.50 ''Алпамыс''. 0.00
''Бμрібасар''.

17.05 Т.х. ''Алтын ±я''. 18.05
С‰йікті жануарлар. 18.30 Ревю. 19.00
Т.х. ''З±лым ќыз''. 20.30 Ревю. 21.00
''Универ''. 21.50 ''Реальные пацаны''.

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.30 Ертегі ''Бай мен тєуіп''.
9.55, 11.25, 12.55, 13.45, 15.55,
16.55, 19.25, 21.35 Телемаркет. 10.00
Новости. 10.30 ''Сырѓалым''. 11.30
Бірінші студия. 12.00 ''Щенячий пат-
руль''. 13.00 Жањалыќтар. 13.30 Но-
вости. 14.00 Х.ф. ''Аврора''. 16.00
''Территория красоты''. 17.00 Д.ф.
''Магия природы''. 17.35 М.ф. 17.50
Жањалыќтар. 18.10 Даму діњгектері.
18.25 Новости. 18.50 ''Кμк тарлан-
дары''. 19.30 Первая студия. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Дамафон. 21.00
Новости. 21.35 ''Сырѓалым''. 22.40
''Тюдоры''. 0.20 Жањалыќтар.

7.05 ''20:30''. 7.35 Жањалыќтар.
8.05 Т.с. ''Кто в доме хозяин?''. 9.00
''¤гей μмір''. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 ''История одной любви''. 11.30
''Ќыз ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар.
13.10 Кеш емес. 14.00 Новости.
14.10 ''Ландыш серебристый''. 15.15
''¤гей μмір''. 16.35 Kaznet. 17.00
Такси. 17.30 ''Махаббат хикаясы''.
18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 ''20:30''. 21.00 ''Ландыш
серебристый''. 22.00 ''Махаббат хи-
каясы''. 23.00 Сырласу. 23.50 Жа-
њалыќтар.

рас. 17.45 Бизнес сыры. 18.00 Но-
вости. 18.15 ''Пєленшеевтер''. 19.00
Жекпе-жек. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Энергия будущего. 21.00 Новости.
21.30 ''Бажалар''. 22.00 ''Воля небес''.
23.00 ''Біздіњ ‰й''. 23.50 ''След''. 0.40
Жањалыќтар.

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.30 Ертегі ''Алтын шах-
мат''. 9.35, 11.25, 12.55, 13.45,
15.55, 16.55, 19.25, 23.15 Телемар-
кет. 10.00 Новости. 10.30 ''Сырѓа-
лым''. 11.30 Бірінші студия. 12.00
М.с. 13.00 Жањалыќтар. 13.30 Но-
вости. 14.00 Х.ф. ''Прощение''.
16.00 ''Территория красоты''. 17.00
''Магия природы''. 17.35 М.ф. 17.50
Жањалыќтар. 18.15 Бизнес жања-
лыќтары. 18.25 Новости. 18.50 ''Кμк
тарландары''. 19.30 Первая студия.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Интона-
ция. 21.00 Новости. 21.35 ''Сырѓа-
лым''. 22.40 ''Тюдоры''. 0.20 Жања-
лыќтар.

7.00 ''20:30''. 7.30 Жањалыќтар.

8.00 ''Кто в доме хозяин?''. 8.30 Так-
си. 9.00 ''¤гей μмір''. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.10 ''¤гей μмір''. 10.30 ''Ис-
тория одной любви''. 11.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
''Біз біргеміз''. 13.35 Эксклюзивное
интервью. С. Ахметжанов. 14.00
Новости. 14.10 ''Ландыш серебрис-
тый''. 15.15 ''¤гей μмір''. 16.35
Kaznet. 17.00 Такси. 17.30 ''Махаб-
бат хикаясы''. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 ''20:30''.
21.00 ''Ландыш серебристый''. 22.00
''Махаббат хикаясы''. 23.00 Sky-
studio. 23.50 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Девя-
тая территория мира''. 9.35 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.05 Саѓыныш сазы. 10.35 Атакєсіп.
11.00 ''Эврика''. 11.30 ''Жаућары жан
арбаѓан Армения''. 12.05 ''Болашаќ
єлем''. 13.05 Онлайн Астана. 15.00
''Бμрібасар''. 16.00 ''Лидер XXI века''.
17.30 ''Ш. Айманов. Человек и ле-
генда''. 19.50 Ќылќалам. 20.40 Семь
муз. 21.00 Казахстан в письмах.
21.20 ''Танцующий мир''. 22.00 Он-

лайн Астана. 22.50 Ш. Сариевтіњ шы-
ѓармашылыќ кеші. 0.00 ''Аѓайынды
Карамазовтар''.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Реальные
пацаны''. 11.30 Страна чудес. 12.30
''Вторая свадьба''. 13.30 М.с. 16.20
''З±лым ќыз''. 17.40 Тематик-шоу.
18.30 Ревю. 19.00 ''З±лым ќыз''. 20.30
Ревю. 21.00 ''Универ''. 21.50 ''Ре-
альные пацаны''. 22.20 ''Интерны''.
22.50 Однажды в России. 23.15 Х.ф.
''Крепкий орешек 2''.

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 ''Ќара г‰л''.
7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 ''Гадалка''. 16.00 ''Брак
по завещанию''. 18.00 ''Ќара г‰л''.
19.00 Айна online. 19.30 KZландия.
20.00 7 NEWS. 21.00 Человек-неви-
димка. 22.40 Бокс. 23.30 Айна online.
0.00 ''Ходячие мертвецы''. 0.45 Че-

ловек-невидимка.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Уєде бе-
ремін''. 9.30 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 10.00 Скетчком.
11.00 ''Пляж''. 12.00 Мультсериа-
лы. 15.00 ''Городские легенды''.
16.00 Скетчком. 17.00 ''Восьми-
десятые' ' .  18.00 ' 'Анжелика' ' .
19.00 ''Пляж''. 20.00 Информбю-
ро. 21.00 ''Сен келерсіњ 2''. 23.30
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 1.00 Х.ф. ''Полицейский
из Беверли-хиллз 2''. 3.00 Ќазаќ-
ша концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 ''Гос-
пожа горничная''. 14.00 Группа здо-
ровья. 14.25 Ќылмыстыќ іс №. 15.00
''Дыши со мной''. 16.00 Жањалыќтар.
16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат.
17.30 Г. Дєукенованыњ єн кеші. 19.00
Жањалыќтар. 19.30 ''Полный отчет''.
20.00 РТН. 20.30 ПроАгро. 21.00
''Госпожа горничная''. 22.00 РТН.
22.30 Маленькие путешествия по

большому краю. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.00 Ашыѓын айтќанда.
12.45 ''С‰йген жар''. 13.35 ''Джодха
жєне Акбар''. 14.20 П@утina. 14.45
''Ментовские войны 8''. 15.30 112.
15.45 Судебные истории. 16.45 Да-
вай поженимся. 18.00 Жањалыќтар.
18.45 ''С‰йген жар''. 19.35 ''Джодха
жєне Акбар''. 20.35 П@утina. 21.00
Новости. 21.40 ''Карпов. Сезон вто-
рой''. 22.30 Пусть говорят. 23.30
''Отель ''Президент''.

6.45 ''Япыр-ай''. 7.35 ''Алањ бол-
ма, жаным!''. 8.45 ''М±здан суыќ, от-
тан ыстыќ''. 9.35 Шаншар. 10.10 ''Все
вернется''. 12.00 Новости. 12.40 Чер-
ный квадрат. 13.10 ''Практика''. 14.10
Семейные драмы. 15.05 ''Лесник''.
17.00 ''Махаббат м±њы''. 17.50
''М±здан суыќ, оттан ыстыќ''. 18.40
''Алањ болма, жаным!''. 19.45 Шан-
шар. 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Но-
вости. 21.40 наша правда. 22.35 ''Все
вернется''. 0.20 ''Лесник''.
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17.45 Бизнес сыры. 18.00 Новости.
18.15 ''Пєленшеевтер''. 19.00 ''Біздіњ
‰й''. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Таби-
ѓат тартуы. 21.00 Новости. 21.30 ''Ба-
жалар''. 22.00 ''Воля небес''. 23.00
''Н‰кте''. 23.50 ''След''. 0.30 Жања-
лыќтар.

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.30 Ертегі ''Аю мен маса''.
9.55, 11.25, 12.55, 13.45, 15.55,
16.55, 19.25, 21.30 Телемаркет. 10.00
Новости. 10.30 ''Сырѓалым''. 11.30
Первая студия. 12.00 М.с. 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.30 Новости. 14.00 Х.ф.
''Инфант''. 16.00 ''Территория красо-
ты''. 17.00 ''Магия природы''. 17.30
М.ф. 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Реги-
он/10. 18.25 Новости. 18.50 ''Кμк тар-
ландары''. 19.30 Бірінші студия. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 ''Высота воли''.
21.00 Новости. 21.35 ''Сырѓалым''.
22.40 ''Тюдоры''. 0.20 Жањалыќтар.

7.05 ''20:30''. 7.35 Жањалыќтар.
8.05 ''Кто в доме хозяин?''. 8.30 Так-

си. 9.00 ''¤гей μмір''. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.10 ''¤гей μмір''. 10.30 ''Ис-
тория одной любви''. 11.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Сырласу. 14.00 Новости. 14.10 ''Лан-
дыш серебристый''. 15.15 ''¤гей
μмір''. 16.35 Kaznet. 17.00 Такси.
17.30 ''Махаббат хикаясы''. 18.30
''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 ''20:30''. 21.00 ''Ландыш сереб-
ристый''. 22.00 ''Махаббат хикаясы''.
23.00 Єн мен єзіл. 23.50 Жањалыќ-
тар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Девя-
тая территория мира''. 9.40 TED.
Идеи, достойные распространения.
10.05 ''Ѓасырлар пернесі''. 10.35
Кітапхана. 11.05 Картина маслом.
11.30 ''Жаућары жан арбаѓан Арме-
ния''. 12.05 ''Болашаќ єлем''. 13.05
Онлайн Астана. 14.05 Казахфильм:
вчера, сегодня, завтра. 15.00
''Бμрібасар''. 16.30 Таѓдырлы хаттар.
17.00 Идеи, достойные распростра-
нения. 17.30 ''Эйнштейн ізімен''. 18.05
Болашаќ єлем. 19.00 TED: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 19.50 Тарих ай-

насы: ањыз бен аќиќат. 21.30 Музей
звуков. 22.00 Онлайн Астана. 22.50
Концерт. 0.00 ''Бμрібасар''.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Реальные
пацаны''. 11.30 Страна чудес. 12.30
''Вторая свадьба''. 13.30 М.с. 16.20
''З±лым ќыз''. 17.40 Тематик-шоу.
18.30 Ревю. 19.00 ''З±лым ќыз''. 20.30
Ревю. 21.00 ''Универ''. 21.50 ''Ре-
альные пацаны''. 22.20 ''Интерны''.
22.50 Однажды в России. 23.15 Х.ф.
''Крепкий орешек''.

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 ''Ќара г‰л''.
7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 ''Гадалка''. 16.00 ''Брак
по завещанию''. 17.00 ВООМ! 18.00
''Ќара г‰л''. 19.00 Айна online. 19.30
KZландия. 20.00 7 NEWS. 21.00 Х.ф.
''Мой любимый папа''. 23.30 Айна

online. 0.00 ''Ходячие мертвецы''.0.45
Свидание со звездой.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Уєде бе-
ремін''. 9.30 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 10.00 Скетчком.
11.00 ''Пляж''. 12.00 Мультсериалы.
15.00 ''Городские легенды''. 16.00
Скетчком. 17.00 ''Восьмидесятые''.
18.00 ''Анжелика''. 19.00 ''Пляж''.
20.00 Информбюро. 21.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 23.30 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф. ''По-
лицейский из Беверли-хиллз''. 3.00
Ќазаќша концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 ''Гос-
пожа горничная''. 14.00 Винтаж.
14.30 Baby ГИД. 15.00 ''Дыши со
мной''. 16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.
17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Ќ.
Н±ртас пен С. Исабаев. 19.00 Жања-
лыќтар. 19.30 Д.с. ''Полный отчет''.
20.00 РТН. 20.30 Солнечная кухня.
21.00 ''Госпожа горничная''. 22.00
РТН. 22.30 В ладу с природой. 23.00
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7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Страна,
рожденная любовью''. 10.05 Саѓыныш
сазы. 10.35 Ќылќалам. 11.00 Леген-
ды и мифы Оперного. 11.30 ''Жаућа-
ры жан арбаѓан Армения''. 12.05 ''Бо-
лашаќ єлем''. 13.05 Онлайн Астана.
14.05 Н±рлы Отау. 15.00 ''Бμрібасар''.
16.00 Открытия, совершившие рево-
люцию. 16.30 ''Мода Великой степи''.
17.30 ''‡кілі домбыра''. 18.05 ''Жаћан
жањалыќтары''. 19.30 Б‰гінгі ѓылым.
21.40 Археология. Бабалар м±расы.

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

22.00 Онлайн Астана. 22.50 Балет.
0.00 ''Бμрібасар''.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Реальные
пацаны''. 11.30 Страна чудес. 12.30
''Вторая свадьба''. 13.30 М.с. 16.20
''З±лым ќыз''. 17.40 Тематик-шоу.
18.30 Ревю. 19.00 ''З±лым ќыз''. 20.30
Ревю. 21.00 ''Универ''. 21.50 ''Ре-
альные пацаны''. 22.20 ''Интерны''.
22.50 Однажды в России. 23.15 Х.ф.
''Ларго Винч 2: заговор в Бирме''.

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 ''Ќара г‰л''.
7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 ''Гадалка''. 16.00 ''Брак
по завещанию''. 17.00 Икона стиля.
18.00 ''Ќара г‰л''. 19.00 Айна online.
19.30 KZландия. 20.00 7 NEWS.
21.00 Х.ф. ''Кремень''. 23.00 Айна
online. 0.00 ''Ходячие мертвецы''.
0.45 Х.ф. ''Кремень''.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Уєде бе-
ремін''. 9.30 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 10.00 Скетчком.
11.00 ''Пляж''. 12.00 Мультсериалы.
15.00 ''Городские легенды''. 16.00
Скетчком. 17.00 ''Восьмидесятые''.
18.00 ''Анжелика''. 19.00 ''Пляж''.
20.00 Информбюро. 21.00 ''Уєде бе-
ремін''. 22.30 Т.с. ''Сен келерсіњ 2''.
23.30 Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 1.00 Х.ф. ''Пятница 13-е,
часть 8: Джейсон штурмует Манхэт-
тэн''. 3.00 Ќазаќша концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 Т.с.
''Госпожа горничная''. 14.00 Дело №.

14.10 Солнечная кухня. 14.40 Неиз-
веданный Казахстан. 15.00 Т.с.
''Дыши со мной''. 16.00 Жањалыќтар.
16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат.
17.30 Є. Сламханныњ єн кеші. 19.00
Жањалыќтар. 19.30 По диким мес-
там. 20.00 РТН. 20.30 Винтаж. 21.15
''Госпожа горничная''. 22.00 РТН.
22.30 Группа здоровья. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.00 Ашыѓын айтќанда.
12.45 ''С‰йген жар''. 13.30 ''Джодха
жєне Акбар''. 14.00 Профилактичес-
кие работы. 16.00 Новости. 16.10
Доска почетных. 16.45 Давай поже-
нимся. 18.00 Жањалыќтар. 18.45
''С‰йген жар''. 19.35 ''Джодха жєне
Акбар''. 20.35 П@утina. 21.00 Ново-
сти. 21.40 ''Карпов. Сезон второй''.
22.30 Пусть говорят. 23.30 Т.с.
''Отель ''Президент''.

6.40 ''Япыр-ай''. 7.25 ''Алањ бол-
ма, жаным!''. 8.30 ''М±здан суыќ, от-
тан ыстыќ''. 9.15 Оњай олжа. 10.00
''Старшая дочь''. 12.00 Новости.
12.40 Главная редакция. 13.15 ''Прак-
тика''. 14.10 Другая правда. 15.05
''Лесник''. 17.00 ''Махаббат м±њы''.
17.50 ''М±здан суыќ, оттан ыстыќ''.
18.40 ''Алањ болма, жаным!''. 19.45
Оњай олжа. 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Диагноз. 22.15 ''Стар-
шая дочь''. 0.15 ''Лесник''.

¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.00 Ашыѓын айтќанда.
12.45 ''С‰йген жар''. 13.35 ''Джодха
жєне Акбар''. 14.45 ''Ментовские вой-
ны 8''. 15.30 112. 15.45 Судебные
истории. 16.45 Давай поженимся.
18.00 Жањалыќтар. 18.45 ''С‰йген
жар''. 19.35 ''Джодха жєне Акбар''.
20.35 П@утina. 21.00 Новости. 21.40
''Карпов. Сезон второй''. 22.30 Пусть
говорят. 23.30 ''Отель ''Президент''.

6.45 ''Япыр-ай''. 7.30 ''Алањ бол-
ма, жаным!''. 8.35 ''М±здан суыќ, от-
тан ыстыќ''. 9.25 Оњай олжа. 10.00
''Старшая дочь''. 12.00 Новости.
12.40 Диагноз. 13.10 ''Практика''.
14.10 Семейные драмы. 15.05 ''Лес-
ник''. 17.00 ''Махаббат м±њы''. 17.50
''М±здан суыќ, оттан ыстыќ''. 18.40
''Алањ болма, жаным!''. 19.45 Оњай
олжа. 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Но-
вости. 21.40 Черный квадрат. 22.15
Т.с. ''Все вернется''. 0.05 ''Лесник''.

лика''. 19.00 Т.с. ''Пляж''. 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 ''Уєде беремін''.
23.30 Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 1.00 Х.ф. ''Пятница 13-е,
часть 7: Новая кровь''. 3.00 Ќазаќша
концерт.

7.00 Разбудильник. 12.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 В поисках истины.
14.00 Х.ф. ''Магжан''. 16.00 Жања-
лыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 З. Кμпбосын±лыныњ
шыѓармашылыќ кеші. 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 По диким местам. 20.00
РТН. 20.30 Дело №. 20.50 Новогод-
ний шопинг-класс. 21.10 В ладу с
природой. 21.30 ''Маленькие путеше-
ствия по большому краю''. 22.00
РТН. 22.30 Baby ГИД. 23.00 ¤мір

аѓымы. 0.10 Панорама дня.

Профилактические работы. 17.00
Новости. 17.10 Угадай мелодию.
18.00 Жањалыќтар. 18.45 Т.х. ''С‰йген
жар''. 19.35 Т.х. ''Джодха жєне Ак-
бар''. 20.35 П@утina. 21.00 Новости.
21.40 Т.с. ''Карпов. Сезон второй''.
22.30 Пусть говорят. 23.30 Т.с.
''Отель ''Президент''.

17.00 Т.х. ''Махаббат м±њы''.
17.50 Т.х. ''М±здан суыќ, оттан
ыстыќ''. 18.40 Т.х. ''Алањ болма, жа-
ным!''. 19.45 Оњай олжа. 21.00 Но-
вости. 21.40 Главная редакция.
22.15 Т.с. ''Старшая дочь''. 0.05 Т.с.
''Лесник''.
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7.00 Концерт. 8.40 Агробизнес.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.35
Ас болсын! 11.20 Ќазаќстан дауы-
сы. 13.10 Поэзия єлемі. 13.35 Телќ-
оњыр. 14.15 ''Сырѓалым''. 16.25 К.ф.
''Ќайтќан кек''. 17.30 Жањалыќтар.
17.50 К.ф. ''Ќайтќан кек''. 19.00
Г.Єлімбекованыњ єн кеші. 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.00 ¦лттыќ шоу. 22.30
Ф.Оњѓарсынованы еске алу кеші. 0.10
Жањалыќтар. 0.45 К.ф. ''Ќызыл
к‰нніњ кμз жасы''.

7.05 Концерт. 8.30 М.с. 9.00 Бар-
мысыњ, бауырым? 9.45 Продвопрос.
10.25 М.ф. 12.15 Х.ф. ''Чудо-пес''.
13.45 Орталыќ хабар. 14.35
Ойж‰йрік. 15.20 А. Керімбекованыњ
єн кеші. 16.50 Х.ф. ''Пеликан''. 18.20
Кеше ѓана. 20.00 Бенефис-шоу. 21.00
Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. ''Стукач''. 23.45

20

7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара
шањыраќ''. 10.55 Айтуѓа оњай... 11.40
''Таѓдыр''. 12.45 Келбет. 13.15 Кμкпар.
14.00 Индустрия жемісі. 14.25 М.х.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 ''Келін''.
17.00 Жан жылуы. 17.30 Жањалыќ-
тар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10 Меніњ
Ќазаќстаным. 18.40 ''Ѓасырлар ‰ні''.
19.15 Иман айнасы. 19.40 ''Таѓдыр''.
20.30 Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа
оњай... 21.50 Шын ж‰ректен. 22.40
''Келін''. 23.30 Т‰нгі студияда Н. Ќоян-
баев. 0.00 Жањалыќтар. 0.55 К.ф.
''Долана''.

7.05 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 ''След''.
11.00 Новости. 11.15 ''Моя планета.
Максимальное приближение''. 11.45
''Бажалар''. 12.45 Энергия будущего.
13.10 Жањалыќтар. 13.15 ''Семейные
мелодрамы''. 14.00 ''Женский док-
тор''. 15.00 Новости. 15.15 ''Єр ‰йдіњ
сыры басќа''. 15.45 Сєтті сауда. 16.15
М.с. 17.00 Жањалыќтар. 17.15 Бар-
мысыњ, бауырым? 18.00 Новости.

К.ф. ''Туѓан ‰й''.

8.00 Жањалыќтар. 8.30 Ертегі
''Аќша хан''. 9.00 Новости. 9.40 Х.ф.
''Одинокий ангел''. 11.35, 11.55,
13.55, 16.30 17.55 18.25, 19.55 Те-
лемаркет. 11.40 Регион/10. 12.00
Телетриптих ''00.00''. 13.00 Д.с. ''Тай-
ны древних империй''. 14.00 Б.Ора-
л±лыныњ шыѓармашылыќ кеші. 16.00
М.ф. ''Ќамбар батыр''. 17.00 Т.с.
''Дым отечества''. 18.00 ''Магия при-
роды''. 18.30 Т.с. ''Астана - махаб-
батым меніњ''. 19.30 Д.с. ''Паула''.
20.00 Д.с. ''Пустыни мира''. 20.30
Ажар. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.40
Х.ф. ''Раскаленная суббота''.

8.00 Єн шашу. 9.05 Єзілстан. 9.20
Суперпапа. 10.00 М.ф. 11.05 Ел
аузында. 11.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 13.00
Х.ф. ''Счастливчик Пашка''. 15.05

Х.ф. ''Полосатый рейс''. 16.45 Ф.
Оњѓарсынованыњ концерті. 18.10 Той
жыры. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 20.05 Ел
аузында. 20.30 ''20:30''. 21.20 Sky-
studio. 22.10 Концерт. 23.25 Т.х.
''¦мытылмас''.

7.00 ''Экстраординарные женщи-
ны''. 8.05 ''Шаруаныњ аќылды ќызы''
ертегі. 9.30 Єдебиет єлемі. 10.55
Золотая середина. 12.00 Ж‰здесу.
13.05 ''Ежелгі Грекияда мифтердіњ
пайда болуы''. 14.05 Концерт. 16.00
XXI ѓасыр кμшбасшысы. 17.30 Ар-
найы жоба. 19.00 А. Керімбекова-
ныњ єн кеші. 20.40 Eхclusive. 21.00
К.ф. ''Верий орамыныњ єуендері''.
23.45 Полночный джаз.

8.35 М.х. 9.00 Х.ф. ''Ребенок на-
прокат''. 10.40 М.ф. 12.30 С‰йікті
жануарлар. 13.00 Комикadze. 13.30
Алтын таспа. 14.30 М.х. 15.25 Х.ф.

''Сахара''. 18.30 Ењ к‰лкілі
єртістер.19.30 Караоке-киллер. 20.30
Х.ф. ''Человек-паук 3: враг в отра-
жении''. 23.00 Х.ф. ''Призрачный гон-
щик''.

6.00 ''Б‰к пен Шік''. 7.00 Ќырыќ
миллион тењге. 08.00 Шебербек
аѓай. 9.00 М.с. 9.30 Орел и решка.
10.30 Я шопоголик. 11.30 Свекровь
и невестка. 12.30 К.ф. ''Ѓашыќ
сезім''. 15.00 Х.ф. ''Черное платье''.
17.00 Человек-невидимка. 18.00
Аян. Дала ањыздары. 19.00 Айна
online. 19.30 ВООМ! 20.00 Универ-
сальный артист. 22.00 Другими
словами. 22.40 Бокс. 0.00 ''Ходя-
чие мертвецы''.

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 ''Ризамын''. 8.00
Мультсериалы. 9.00 Х.ф. ''Пригово-
ренный''. 12.00 ''Ж±лдызды шањы-
раќ''. 12.30 ''Налегке''. 13.00 Алда-

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ
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7.00 Концерт. 8.30 ''Мєлім де
беймєлім Ќазаќстан''. 9.05 М.ф.
10.00 Айгμлек. 11.20 Аќсауыт. 11.55
Шарайна. 12.25 Сыр-с±хбат. 12.55
¦лттыќ шоу. 14.15 ''Сырѓалым''. 16.25
Баламен бетпе-бет. 16.40 М.ф. 17.40
Б. Самединованыњ шыѓармашылыќ
кеші. 19.15 Єзіл єлемі. 20.00 Апта.
21.00 Ќазаќстан дауысы. 23.00
Алањ. 23.50 Кμкпар. 0.30 К.ф. ''Бин-
го''.

7.05 Концерт. 8.30 М.с. 9.00 Жеті
к‰н. 10.00 Ас арќау. 11.00 М.ф. 12.15
Т.с. ''Синдбад''. 13.00 Бенефис-шоу.
14.10 К.ф. ''Коммандос''. 17.10 Кеше
ѓана. 18.10 М. Ералиеваѓа 60 жас.
19.45 Ду думан. 21.00 Жеті к‰н. 22.00
Х.ф. ''День независимости''. 0.15 К.ф.
''Балгердіњ болжамы''.

8.00 Ансамбль танца ''Наз''. 9.15,
11.55, 13.55, 16.25, 16.55, 19.25,
21.35 Телемаркет. 9.20 Х.ф. ''Рагин''.
11.40 Даму діњгектері. 12.00 ''Высо-
та воли''. 12.30 М.с. 13.00 ''Тайны
древних империй''. 14.00 Концерт.
16.30 Д.ф. ''Мєлім де беймєлім''.
17.00 ''Дым отечества''. 18.00 ''Ма-
гия природы''. 18.30 ''Астана – ма-
хаббатым меніњ''. 19.30 Волшебный
фонарь. 20.00 Бойт±мар. 20.30 Вы-
зов. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.40 Х.ф.
''Театр Шатле-Леаль''.

8.00 Єн шашу. 8.35 Х.ф. ''Поло-
сатый рейс''. 10.15 Концерт. 11.30
''Ќыз ѓ±мыры''. 13.00 Х.ф. ''Счаст-
ливчик Пашка''. 15.05 Х.ф. ''Свадь-
ба''. 17.10 Єзілстан. 17.20 Сырласу.
18.10 Бай бол. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''.

20.05 Той жыры. 20.30 ''20:30''. 21.20
Репортер представляет. 21.40 Х.ф.
''Последняя любовь на земле''. 23.35
''¦мытылмас''.

7.00 ''Экстраординарные женщи-
ны''. 8.05 ''Ерж‰рек тігінші'' ертегі. 10.05
Атакєсіп. 11.30 Саѓыныш сазы. 12.00
Полночный джаз. 13.05 ''Ежелгі Гре-
кияда мифтердіњ пайда болуы''. 14.05
Ученый совет. 15.30 Танцующий мир.
16.00 Лидер XXI века. 16.40 Археоло-
гия. Бабалар м±расы. 18.35 История
одного шедевра. 19.00 К.ф. ''Шабан-
доз ќыз''. 20.40 ''Под куполом''. 21.20
Казахстан в письмах. 22.00 Н.‡сен-
баеваныњ шыѓармашылыќ кеші.

7.05 К.ф. ''Ойынныњ алањшыѓы''.
8.35 М.с. 9.00 Фэнтези ''Дети шпио-
нов 3''. 10.35 М.с. 12.20 Х.ф. ''Чело-

век-паук 3: враг в отражении''. 15.00
М.х. 15.30 С‰йікті жануарлар. 16.20
Жасырын камера. 16.45 Ењ к‰лкілі
єртістер. 18.00 Х.ф. ''Призрачный
гонщик''. 20.00 Битва экстрасенсов.
21.20 Алтын таспа. 22.20 Тематик-
шоу. 23.00 Караоке-киллер. 0.00 Х.ф.
''Город грехов''.

6.00 ''Б‰к пен Шік''. 7.00 Ќырыќ
миллион тењге. 08.00 Шебербек аѓай.
9.00 Дерзкие проекты. 10.00 Как мы
изобрели мир. 11.00 СвиДЕТИли.
11.30 KZландия. 12.00 К.ф. ''Періш-
тем''. 15.15 Х.ф. ''Арфа для люби-
мой''. 17.00 ВООМ! 18.00 Айна online.
18.30 Т.с. ''20 минут''. 20.00 Ныса-
на. 20.30 Кім білген. 21.00 Х.ф. ''Ев-
ротур''. 23.00 Х.ф. ''Супер-Майк''.
1.00 ''Ходячие мертвецы''.

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 ''Ризамын''. 8.00

Мультсериалы. 9.30 ''Шерлок Холмс''.
12.00 ''Ж±лдызды шањыраќ''. 12.30
''Сєт сапар''. 13.00 ''Битва экстрасен-
сов. Война континентов''. 15.00 Скет-
чком. 16.00 Х.ф. ''Шерлок Холмс: игра
теней''. 18.30 Х.ф. ''Ограбление по-
итальянски''. 21.00 Фильм-концерт.
00.00 Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 2.00 Скетч-шоу ''К‰лейік''.
4.00 Ќазаќша концерт.

7.00 Хит-парад. 7.50 М.ф. 9.00
Новогодний шопинг-класс. 9.30 М.с.
10.50 В ладу с природой. 11.10
MADLapys. 11.30 Солнечная кухня.
12.00 ПроАгро. 12.30 РТН Подробно-
сти. 13.20 Винтаж. 14.00 ''Неизвест-
ная версия''. 15.00 И. Расылханныњ
єн кеші. 17.00 Ќоѓам жєне єйел. 17.30
К.ф. ''Саѓан м±ќтажбын''. 19.00 ''Не-
известная версия''. 20.00 ''Маленькие
путешествия по большому краю''.
20.40 Х.ф. ''Игра в игре''. 23.00 Моя
правда. 0.00 Магия кухни.

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНА

18.15 ''Кењесшілер''. 19.00 Орталыќ
хабар. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Одна судьба. 21.00 Новости. 21.30
Х.ф. ''Ромео + Джульетта''. 23.20 К.ф.
''Б±лттаѓы серуен''. 0.50 Жањалыќтар.

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.30 Ертегі ''Шортан''. 9.55,
11.25, 13.45, 15.55, 16.55, 17.20,
20.55, 22.55 Телемаркет. 10.00 Но-
вости. 10.30 ''Сырѓалым''. 11.30 Пер-
вая студия. 12.00 М.с. 12.30 Он сау-
саќ. 13.00 Жањалыќтар. 13.30 Но-
вости. 14.00 Х.ф. ''Красный жемчуг
любви''. 16.00 ''Территория красо-
ты''. 17.00 ''Магия природы''. 17.35
М.ф. 17.50 Жањалыќтар. 18.15 Биз-
нес-новости. 18.25 Новости. 18.50
''Кμк тарландары''. 19.30 Бірінші сту-
дия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Ќазаќ-
стан 2050. 21.00 Новости. 21.35
''Сырѓалым''. 22.40 ''Культурное на-
следие''. 23.00 Телетриптих ''00.00''.
0.00 Жањалыќтар.

7.00 ''20:30''. 7.30 Жањалыќтар.

8.00 ''Кто в доме хозяин?''. 8.30 Так-
си. 9.00 ''¤гей μмір''. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.10 ''¤гей μмір''. 10.30 ''Ис-
тория одной любви''. 11.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Sky-studio. 14.00 Новости. 14.10
''Ландыш серебристый''. 15.15 Т.х.
''Ѓашыќ жігіт''. 16.35 Kaznet. 17.00
Такси. 17.30 ''Махаббат хикаясы''.
18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 ''20:30''. 21.00 ''Ландыш
серебристый''. 22.00 ''Махаббат хи-
каясы''. 23.00 Ел аузында. 23.25
Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Девя-
тая территория мира''. 9.35 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.05 Ѓасырлар пернесі. 10.35 ''Эй-
нштейн ізімен''. 11.30 ''Жаућары жан
арбаѓан Армения''. 12.00 Болашаќ
єлем. 13.05 Онлайн Астана. 15.00
''Аѓайынды Карамазовтар''. 16.00 Под
куполом. 17.30 Мен фотографпын.
18.05 ''Стивен Хокингтіњ ѓаламы''.
19.50 Тарих айнасы: ањыз бен аќиќат.
21.40 Литературный клуб. 22.00
Онлайн Астана. 22.50 ''Ќозы-Кμрпеш

- Баян с±лу. 0.00 ''Аѓайынды Кара-
мазовтар''.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Реальные
пацаны''. 11.30 Страна чудес. 12.30
''Вторая свадьба''. 13.30 М.с. 16.20
''З±лым ќыз''. 17.40 Тематик-шоу.
18.30 Ревю. 19.00 ''З±лым ќыз''. 20.30
Ревю. 21.00 Х.ф. ''Соловей-разбой-
ник''. 22.50 Х.ф. ''Сахара''. 1.15 Ко-
меди Клаб.

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 ''Ќара г‰л''.
7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 Свидание со звездой.
16.00 Икона стиля. 17.00 Измайлов-
ский парк. 18.00 ''Ќара г‰л''. 19.00
Айна online. 19.30 KZландия. 20.00
7 NEWS. 21.00 Здравствуйте, я ваша
пятница! 22.40 Бокс. 23.30 Айна

online. 0.00 ''Ходячие мертвецы''.
0.45 Х.ф. ''13''.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Уєде бе-
ремін''. 9.30 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 10.00 Скетчком.
11.00 ''Пляж''. 12.00 Мультсериалы.
15.00 ''Городские легенды''. 16.00
Скетчком. 16.30 ''Восьмидесятые''.
18.00 ''Анжелика''. 19.00 ''Пляж''.
20.00 Информбюро. 21.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 23.30 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.
''Приговоренный''. 3.00 Ќазаќша кон-
церт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 ''Гос-
пожа горничная''. 14.00 В ладу с
природой. 14.25 Новогодний шопинг-
класс. 14.45 Киноклуб. 15.00 ''Дыши
со мной''. 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
А. Иманбаеваныњ концерті. 19.00
Жањалыќтар. 19.30 ''Полный отчет''.
20.00 РТН. 20.30 Группа здоровья.

НТК

распан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
15.30 Скетчком. 16.00 Х.ф. ''Шерлок
Холмс''. 18.30 Х.ф. ''Тринадцать дру-
зей Оушена''. 21.00 Шоу ''Битва эк-
страсенсов. Война континентов''.
23.00 Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 00.00 Х.ф. ''Семь''. 2.30
Скетч-шоу ''К‰лейік''. 3.00 Ќазаќша
концерт.

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 М.с. 10.20 Неизведанный
Казахстан. 10.50 Группа здоровья.
11.10 В поисках истины. 12.00
МАDLapys. 12.30 Д.ф. ''Неизвестная
версия''. 14.00 ''Пай-пай, ќыздар-ай''.
16.00 ПроАгро. 16.30 По диким мес-
там. 17.00 Профессиональный раз-
говор. 17.30 ''Ќоњыр'' тобыныњ кон-
церті. 19.30 Baby ГИД. 20.00 РТН
Подробности. 20.50 Винтаж. 21.30
Солнечная кухня. 22.00 ''Маленькие
путешествия по большому краю''.
22.30 К.ф. ''Ойын шиіндегі ойын''. 0.00
Панорама недели.
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21.00 ''Госпожа горничная''. 22.00
РТН. 22.30 Солнечная кухня. 23.00
¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.00 Ашыѓын айтќан-
да.12.45 ''С‰йген жар''. 13.35 ''Джод-
ха жєне Акбар''. 14.20 Ж±ма уаѓызы.
14.35 ''Ментовские войны 8''. 15.30
112. 15.45 ''Ментовские войны 8''.
16.50 Жди меня. 18.00 Жањалыќтар.
18.45 ''С‰йген жар''. 19.35 ''Джодха
жєне Акбар''. 20.35 П@утina. 21.00
Новости. 21.40 Поле чудес. 22.40 Три
аккорда. 00.45 Человек и закон.

06.45 ''Япыр-ай''. 7.35 ''Алањ бол-
ма, жаным!''. 8.45 ''М±здан суыќ, от-
тан ыстыќ''. 9.35 Шаншар. 10.10 ''Все
вернется''. 12.00 Новости. 12.40 Наша
правда. 13.30 ''Практика''. 14.30 Се-
мейные драмы. 15.25 ''Лесник''. 16.20
''Махаббат м±њы''. 17.10 ''Карадайы''.
19.45 Ж±лдыздар аќиќаты. 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Наша
правда. 22.35 Х.ф. ''Допустимые жер-
твы''. 0.00 ''Смотреть всем!''.

6.00 Т.х. ''Ќ±рбылар''. 6.40 Т.х.
''Игры разума''. 8.20 Тањѓы пошта.
8.50 Жањалыќтар. 9.00 Новости. 9.10
Смак. 9.45 Х.ф. ''Маша''. 11.35 Фаб-
рика грез. 12.05 Т.х. ''Багряный пер-
воцвет''. 13.40 П@утina+. 14.30 Ка-
раоке такси. 15.00 Угадай мелодию.
15.35 Т.с. ''Высоцкий''. 17.20 Т.с. ''Она
не могла иначе''. 21.00 Новости. 21.30
Жањалыќтар. 21.45 Тiлшi т‰йiнi. 22.15
Жањалыќтар. 22:35 Кешкi кездесу.
23.45 Т.с. ''Следственный комитет.
''Цепь''.

7.25 Х.ф. ''Папа''. 08.50 Ж‰рек-
жарды. 09.30 ''ЖанАйќай'' 10.00 Кри-
вое зеркало. 12.00 Новости. 12.40
Наша правда. 13.35 Звездная жизнь.
15.05 Ж±лдызды аќиќаты. 15.40 ''Жа-
нќияр патшайым''. 18.00 Ревизорро.
19.00 Унеси что сможешь. 19.40 ''Ка-
радайы''. 21.00 Другая правда. 22.00
Очная ставка. 23.00 Беременная в
16. 0.00 Той BestStar.

6.00 Жањалыќтар. 6.20 Тiлшi
т‰йiнi. 6.45 Жањалыќтар. 7.05 Т.х.
''Ќ±рбылар''. 8.35 Жањалыќтар. 8.45
Воскресные беседы. 9.00 Новости.
9.10 Здоровье. 10.10 ''Казлото''. 10.45
''Валентина Толкунова. ''Ты за любовь
прости меня...'' 11.45 ''Багряный пер-
воцвет''. 13:20 Кешкi кездесу. 14.30
Караоке такси. 15.00 Угадай мело-
дию. 15.35 ''Высоцкий''. 17.20 ''Она
не могла иначе''. 21.00 Аналитика.
22.00 П@утina+. 22.55 Театр эстра-
ды. 0.50 ''Живой Высоцкий''.

7.05 Д.х. ''На грани возможного''.
7.55 М.с. 9.40 Ревизорро. 10.30 Звез-
дная жизнь. 11.30 Х.ф. ''Люба-Любовь''.
15.10 ''Жанќияр патшайым''. 16.45 Той
BestStar. 18.00 Беременна в 16. 19.00
Унеси что сможешь. 19.40 ''Кара-
дайы''. 21.00 Портрет недели. 22.00
Слуги народа. 22.45 Базар жоќ алањы.
23.40 Х.ф. ''Любовь-морковь 2''.

Рапс зауытында
μрт шыќты

13 ќањтар к‰ні Ќостанайда
Ќарбышев кμшесіндегі "К-ОЙЛ"
ЖШС-не ќарасты рапс зауытыныњ
кептіргішінде μрт шыќќаны туралы
хабар т‰сті.

Кептіру камерасы бункиріндегі 50 тон-
на к‰нбаѓыс т±ќымы жанып жатыр екен.
¤ртті сμндіруге Ќостанай облысы тμтен-
ше жаѓдайлар департаменті "¤С жєне
АЌЖЌ" ММ жєне μртке ќарсы ќ±рылым-
дар ќ±ралдары мен к‰штері, барлыѓы 17
кμлік тартылды. 42 μрт сμндіруші мен "Ре-

Мнауара
   ЌАБДРАХМЕТОВА

зерв" РММ, "Иволга" ЖШС, "Мелькомби-
нат" ЖШС ќызметкерлері бірлесіп, ќызыл
жалынды ауыздыќтауѓа кірісті. ¤ртті
сμндіру ауа-райыныњ ќолайсыз жаѓдай-
ында ж‰ргізілді.  Сол к‰ні желдіњ жылдам-
дыѓы секундына 20 метрге дейін жетіп,
ќалыњ ќар жауып, боран болды. Оќпандар
15 метр биіктікке сатылы кμлікпен берілді.
Кμптіњ к‰шімен 250 тонна к‰нбаѓыс т±ќы-
мы μрттен ќ±тќарылды. Зардап шеккендер
жоќ. ‡ш саѓатта μрт толыќтай μшірілді.
¤рттіњ шыѓу себебі аныќталуда.

К‰зет
фирмаларына

кμп сенім артуда

ОІІД к‰зет ќызметін баќылау
жμніндегі бμлімніњ мєліметтеріне
ќараѓанда, соњѓы ‰ш жылда облыс
аумаѓында к‰зет
кєсіпорындарыныњ саны 24
пайызѓа, к‰зетілетін нысандардыњ
саны 54 пайызѓа, орталыќ
ќадаѓалау тетігі арќылы к‰зетілетін

нысандар 28 пайызѓа артќан.
Ќазіргі уаќытта жеке к‰зет компанияла-

ры сан алуан ќызмет т‰рлерін кμрсетеді:
мањызды мемлекеттік жєне жеке нысандар-
ды к‰зетеді, азаматтарды ќорѓайды, ал-
аяќтар жєне ±рылармен к‰реседі, ж‰ктерді
тасымалдаѓанда еріп ж‰реді, нысандар-
дыњ техникалыќ жараќтануын ќамтамасыз
етеді, нысандардаѓы тєртіпті саќтайды.

2014 жылы жеке к‰зет ±йымдары ќыз-
меткерлерініњ ќатысуымен 14 ќылмыс
ашылып, 36 єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ
аныќталды, 14 ќ±ќыќ б±зушы ішкі істер
органдарына жеткізілді. Дабыл іске ќо-
сылѓан жаѓдайда ќылмыскерлер шамамен
4-5 минутта ±сталады.

Мысалы,  Ќостанайдаѓы Жауынгер-ин-
тернационалистер кμшесінде бір кафеде
дабыл беру ж‰йесі іске ќосылып, к‰зет
фирмасыныњ ќызметкерлері 5 минут
ішінде келіп,  тμбелес шыѓарѓан 4 ќ±ќыќ
б±зушыны ±стап, полиция бμліміне
жеткізді. "КазЕвроМобайл" д‰кенінде да-
был іске ќосылѓанда жедел топ 5 минутта
келіп жетті. Жанжал шыѓарѓан мас єйел
±сталды. Соколов-Сарыбай кен байыту
комбинатыныњ теміржол т±йыѓы аумаѓын-
да к‰зет ќызметкерлері белгісіз біреу-
лердіњ 77,67 метр байланыс сымын ±рла-
ѓанын аныќтады. Ќауіпсіздік ќызметі мен

полицияныњ бірлескен іс-шараларыныњ
нєтижесінде ±рлыќќа ќатысты адамдар
±сталды.

Жол апаты

Аѓымдаѓы аптаныњ екінші к‰ні "Ар-
ќалыќ–Торѓай" тас жолыныњ бойын-
да жол-кμлік оќиѓасы орын алды.
Ќатты борандаѓы бораѓан ќардан
ыѓысќан "Жигули" жењіл кμлігі жол-
дыњ ќарсы бетіне шыѓып, сол мезет-
те тура баѓытталѓан "МАЗ" ж‰к
кμлігімен соќтыѓысќан. Ж‰к кμлігініњ
ізімен келе жатќан сондай маркалы
ауыр кμлік алдыњѓы машинаныњ тірке-
месіне жєне ±рылады.

Апат салдарынан жењіл кμліктіњ
ж‰ргізушісі оќиѓа орнында кμз
ж±мып, жедел жєрдем бригадасы
жазатайым зардап шеккен жасμспірім
ќызды "жамбас с‰йегі сынѓан" диаг-
нозымен Арќалыќ аймаќтыќ ауруха-
насыныњ сыныќ-жараќаттар бμліміне
жеткізді.

 Аќпарат ќалалыќ ішкі істер басќ-
армасыныњ мєліметіне с‰йеніп
єзірленді.

Арќалыќ ќаласы.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ



2116 ќањтар 2015 жыл

"Ќостанай ќаласы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік меке-
месініњ бірыњѓай конкурс комис-
сиясы (110000, Ќостанай
ќаласы, Пушкин кμшесі, 98, 301
каб., аныќтама телефоны:
8 (7142) 53-03-55, факс: 8(7142)
53-39-80, электрондыќ пошта:
kadrykostanay@mail.ru) "Ќоста-
най ќаласы єкімдігініњ ж±мыс-
пен ќамту жєне єлеуметтік баѓ-
дарламалары бμлімі" мемле-
кеттік мекемесініњ т±рѓын ‰й
кμмегін таѓайындау жєне тμлеу
секторыныњ бас маманы (Е-R-
4, 1 бірлік) лауазымдыќ жала-
ќысы ењбек еткен жылдарына
ќарай 56376 тењгеден 76235 тењ-
геге дейін  "Б" корпусыныњ бос
єкімшілік мемлекеттік лауазым-
дарына орналасуѓа конкурс жа-
риялайды.

Ќызметтік міндеттері: Т±рѓын
‰й кμмегін таѓайындау ‰шін
ќажетті ќ±жаттарды белгіленген
тєртіппен ќабылдайды; т±рѓын ‰й
кμмегін таѓайындауѓа ќ±жаттарды
μз уаќытында  жєне сапалы дай-
ындайды; есептеуге ќ±жаттарды
дайындайды жєне оларды
тіркейді; т±рѓын ‰й кμмегін алушы-
лардыњ электрондыќ базасын
ж‰ргізеді; ќажет болса, т±рѓын ‰й
кμмегін таѓайындауѓа μтініш еткен
азаматтардыњ материалдыќ-
т±рмыстыќ жаѓдайларын тексе-
реді жєне берілген ќ±жаттарды
ќарама-ќарсы тексеруді ж‰зеге
асырады; азаматтарды т±рѓын ‰й
кμмегін таѓайындау мєселелері
бойынша ќабылдайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Білімі жоѓары ќ±ќыќтану, єлеу-
меттік ѓылымдар, экономика жєне
бизнес, єлеуметтік ж±мыс, есептеу
техникасы жєне  информатика.
Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓытына сєйкес са-
лаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда
ортадан кейінгі білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",

"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет-
тер туралы"  Зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќ-
стан 2050" Стратегиясы: ќалып-
тасќан мемлекеттік жања саяси
баѓытты стратегиясын білуі. Осы
санаттаѓы лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

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

Конкурс "Бос єкiмшiлiк
мемлекеттiк лауазымѓа орналасуѓа
конкурс μткiзу жєне конкурс комис-
сиясын ќалыптастыру ќаѓидала-
рын бекiту туралы" Ќазаќстан Рес-
публикасы Мемлекеттiк ќызмет
iстерi агенттiгi Тμраѓасыныњ 2013
жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32
Б±йрыѓы негізінде ж‰ргізіледі
(б±дан єрі – Ќаѓидалар).

Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќажетті ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосым-
шаѓа сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ
нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмелерi;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы
азаматыныњ жеке куєлігініњ
кμшірмесі;

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

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс
μткізу туралы хабарландыру
соњѓы жарияланѓан сєттен бастап
10 ж±мыс к‰нніњ ішінде 110000,
Ќостанай ќаласы, Пушкин кμшесі,

98, 301 каб. мекенжайы бойынша
тапсырылуы ќажет.

Азаматтар ќ±жат тiгiлетiн м±ќа-
бада орналастырылѓан жоѓарыда
аталѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртiпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шiн ќ±жат-
тарды хабарландыруда кμрсетіл-
ген электрондыќ пошта арќылы
берген азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын єњгiмелесу бастал-
ѓанѓа дейiн бiр ж±мыс к‰н б±рын
кешiктiрмей бередi.

Єњгімелесуге жіберу туралы
‰міткерлерді хабарландыру
к‰нінен бастап 5 к‰н ішінде
‰міткерлер єњгімелесуді "Ќоста-
най ќаласы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесінде, 309 ка-
бинетте μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ ай-
ќындылыѓы мен єділдігін ќамта-
масыз ету ‰шін оныњ отырысына
баќылаушылардыњ ќатысуына
болады.

Конкурстыќ комиссияныњ баќы-
лаушылары ретінде Ќазаќстан
Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хаттардыњ депутаттары, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањнама-
сымен белгіленген аккредитация
алѓан б±ќаралыќ аќпараттыќ
ќ±ралдардыњ μкілдері, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓам-
дыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес
±йымдар), коммерциялыќ ±йым-
дар мен саяси партиялардыњ,
μкілетті органныњ ќызметкерлері
ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ оты-
рысына баќылаушы ретінде ќаты-
су ‰шін єњгімелесу μткізудіњ бас-
талуына бір ж±мыс к‰ннен кешік-
тірмей, Ќостанай ќаласы єкімініњ
аппараты мемлекеттік мекемесініњ
персоналды басќару (кадр ќыз-
меті) бμлімінде тіркеледі. Тіркелу
‰шін т±лѓа Ќостанай ќаласы
єкімініњ аппараты мемлекеттік ме-
кемесініњ персоналды басќару
(кадр ќызметі) бμліміне жеке
куєлігініњ кμшірмесін, ±йымѓа жа-
татынын растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмесін
±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша
шыѓындар (єњгімелесу μтетін жер-
ге жєне кері ќарай жол ж‰ру,
т±рѓын ‰й-жай жалдау, т±ру, бар-
лыќ т‰рдегі байланыс ќызметтерін
пайдалану) азаматтардыњ μз
ќаражаттары есебінен ж‰ргізіледі.

С‰тай Айм±ханбетќызы КЕМЕЛОВА

2015 жылѓы 13 ќањтарда 88 жасќа ќара-
ѓан шаѓында ауыл шаруашылыѓы
μндірісініњ ардагері С‰тай Айм±ханбет-
ќызы Кемелова д‰ние салды. Ол 1927
жылы 8 наурызда б±рынѓы Урицкий ауда-
ны Ќарамырза ауылында д‰ниеге келді.

Ењбекке ерте араласып, арнайы білім
алып, облыстыњ бірќатар шаруашылыќта-
рында бас есепші болып ењбек етті. Ол
Ќарасу ауданы «Баќан», «Май» кењшар-
ларыныњ, Науырзым ауданы «Раздоль-
ный», «Кμктал» шаруашылыќтарыныњ эко-
номикасы мен єлеуметтік саласын дамытуѓа айтарлыќтай ‰лес
ќосќан білікті мамандардыњ бірі болды. Адал ењбегі ‰шін
«Ќ±рмет Белгісі» орденімен, бірнеше медальдармен марапат-
талды.

С‰тай Айм±ханбетќызы жолдасы ¦лы Отан соѓысыныњ ар-
дагері Алмат Кемеловпен бірге μздерініњ ‰ш ќыз, екі ±лына
келісті тєрбие берді, олардыњ бєрі де жоѓары білім алып, адал
ењбек етіп ж‰р. Абзал ана сол балаларынан туѓан немере-
жиендерініњ азамат болѓанын, ат жалын тартып мініп, ќатар-
ларыныњ алды болѓанын кμрді, кμрді де μзініњ мєнді де маѓы-
налы μміріне риза болды.  Бал тілді шμберелерін єлдиледі.

С‰тай апамыз ерекше мєдениетті, бауырмал, аѓайын-туѓан,
жаќын-ж±раѓаттыњ наѓыз ќамќоры,  тμњірегіне н±р ќ±йып
ж‰ретін ерекше жаралѓан жан еді. Ол біздіњ ж‰регімізде де сол
ќалпында єрдайым саќталады.

Аѓайын-туѓандары.

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

1. "Аманќараѓай ауылдыќ ок-
ругініњ єкімі аппараты" ММ єкімніњ
орынбасары, санаты Е-G-1, лауа-
зымдыќ ењбек аќысы ќызмет μтіліне
байланысты 94172 тењгеден 126845
тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Селолыќ округтіњ μмірлік мањызы бар
объектілерініњ ‰зіліссіз ж±мысын ќам-
тамасыз ету. Елді мекендердіњ са-
нитарлыќ тазалыѓыныњ жєне кμркей-
тудіњ барысына баќылау жасау.
Ќоѓамдыќ кμліктіњ ќызметін ±йымда-
стыру. Жеке ќабылдау. Жерді пай-
далану жєне жер ќатынастары тура-
лы мєселелерді ќарау. Ќоѓамдыќ
ж±мыстарды, жастар тєжірибиесін
жєне єлеуметтік ж±мыс орындарын
±йымдастыру. Баспасμз басылым-
дарына жазылуды ж‰ргізу. Селолыќ
округі єкімі, сонымен ќатар жоѓары
т±ратын органдары ќабылданѓан ше-
шімдердіњ, μкімдерініњ орындалуына
баќылау жасау. Б±ќаралыќ іс-шара-
лардыњ μткізуін ±йымдастыру. Мем-
лекеттік ќызметкерлердіњ ќ±ќыќтарын
саќтау мєселелері бойынша оларѓа
кењес беру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:  Жоѓары:
экономикалыќ, гуманитарлыќ, техни-
калыќ, ауылшаруашылыќ, педагоги-
калыќ, зањгерлік,  мемлекеттік жєне
жергілікті  басќару.

1) Мемлекеттік ќызмет μтілі екі
жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда ‰ш жылдан кем
емес ж±мыс μтілініњ бар болуы;

3) жоѓары жєне жоѓары оќу орын-
дарынан кейінгі білім баѓдарламала-
ры бойынша Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті жанындаѓы білім

беру ±йымдарында мемлекеттік тап-
сырыс негізінде немесе шетелдіњ жо-
ѓары оќу орындарында Шетелде  кад-
рлар даярлау жμнінде республикалыќ
комиссия бекітетін басым мамандыќ-
тар бойынша оќуды аяќтауды;

4) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ  "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы" Консти-
туциялыќ Зањын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Жеке  жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау
тєртібі туралы","Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы",  "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі ба-
сќару туралы"   зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан-2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

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

2. "Аманќараѓай ауылдыќ ок-
ругініњ єкімі аппараты" ММ бас ма-
маны, санаты Е-G-3, лауазымдыќ
ењбек аќысы ќызмет μтіліне байла-
нысты 53813 тењгеден 72391 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Елді мекенніњ жерінде мал баѓу ‰шін
орындарды белігілеу. Абаттандыру,
кμгалдандыру жєне санитарлыќ та-
зарту бойынша жоспарды єзірлеу.
Елді мекендерді абаттандыру, жарыќ-
тандыру, кμгалдандыру жєне сани-
тарлыќ тазарту бойынша ж±мысты
±йымдастыру. Жер ќатынастарды
ж‰зеге асыру. Шаруа немесе фер-
мерлік ќожалыќтардыњ ±йымдасты-
руына, кєсіпкерлік ќызметтіњ даму-
ына жєрдемдесу. Ішкі саясат сала-

сында ж±мысты ж‰зеге асыру. Ішкі
саяси т±раќтылыќты камтамасыз
ету, этникалыќ аралыќ ќатынастар,
мемлекеттік рєміздерді ќолдану,
аќпараттыќ-насихаттау ж±мысты
±йымдастыру мєселелері жμніндегі
шаралар кешенін єзірленуіне жєне
іске асырылуына ќатысу. Жеке ќоса-
лќы шаруашылыќты ж‰ргізу туралы
аныќтамаларды беру. Мемлекеттік
ќызмет кμрсету.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:  Жоѓары:
Ауылшаруашылыќ, экономикалыќ,
зањгерлік. Ортадан кейінгі білім р±ќсат
етіледі.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі білім бар-
ларѓа р±ќсат етіледі. Мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес
немесе осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда екі жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдай-
да ортадан кейінгі білім барларѓа
р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi ту-
ралы",  "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы" зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050"
Страте-гиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі.

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

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

Конкурсќа ќатысуѓа ‰шін
ќажетті ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды  куєландыры-
лѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
сау-лыќ саќтау министрлігініњ 2010
жыл-ѓы 23 ќарашадаѓы №907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ ак-
тілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 жел-
тоќсанда № 6697 болып тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолданы-
стаѓы сертификат (немесе  нотари-
алды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндегі
туралы  хабарландыруды соњѓы жа-
рияланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰ні ішінде  "Єулиекμл ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесіне  мына мекенжайѓа: Єули-
екμл селосы, 1-Май кμшесі,44, № 8-
кабинет, аныќтама ‰шін телефондар:
21-006 Факс: 21-000 ±сыну ќажет.

Азаматтардыњ  ќолма-ќол
тєртіпте  немесе   пошта  арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде
берген ќ±жаттары   (ќоса берілген
ќ±жаттары кμрсе-тіле отырып ќ±жат
тігілетін м±ќабаѓа салынѓан) конкур-

стыќ комиссияныњ ќарауына ќабыл-
данады. Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќ±жаттарын электрондыќ  пошта ар-
ќылы берген  азаматтар,  ќ±жаттар-
дыњ т±пн±сќасын єњгімелесу  баста-
лѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰н б±рын ке-
шіктірмей  ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткер-
лер оны осы  єњгімелесуге жіберіл-
гені туралы хабарлама алѓан к‰нінен
бастап  5 ж±мыс к‰нініњ ішінде
"Єулиекμл ауданы єкімініњ аппара-
ты" ММ-де  36 кабинетте μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќам-
тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол
беріледі.

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Єулиекμл ауданы єкімі аппара-
тыныњ кадр ќызметіне тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар Єулиекμл
ауданы єкімі аппаратыныњ кадр ќыз-
метіне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шы-
ѓындарын (єњгімелесу μтетiн жерге
келу жєне ќайту, т±ратын жер жал-
дау, байланыс ќызметiнiњ барлыќ
т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ жеке
ќаражаттары есебiнен ж‰ргiзедi.

М.Дулатов атындаѓы Ќостанай инженерлік-экономикалыќ уни-
верситеті мен Ќостанай техникалыќ-экономикалыќ колледжініњ
±жымы физика-математика ѓылымдарыныњ кандидаты, профес-
сор Кужукеев Жењіс Мырзатай±лына ауыр жєне орны толмас
ќаза – інісі

Кужукеев ¤тепберген Мырзатай±лыныњ
ќайтыс болуына байланысты кμњіл айтады.

ПОПРАВКА

В постановлении  акимата Костанайской области от 29 ок-
тября 2014 года № 535 "Об утверждении регламентов государ-
ственных услуг в сфере семеноводства", опубликованном в
№ 148 от 20.12.2014 года  на русском языке:

в регламенте государственной услуги "Субсидирование элит-
ных семян;

в главе 3  "Описание порядка действий (взаимодействия) в
процессе оказания государственной услуги":

 пункты 7,8,9,10  следует читать как пункты 6,7,8,9;
 в главе 4 "Описание порядка взаимодействия  с центром

обслуживания населения и (или) иными услугодателями, а так-
же порядка использования информационных систем в процес-
се оказания государственной услуги":

 пункт 11 следует читать как пункт 10.".

Т‡ЗЕТУ

Газеттіњ  2015 жылѓы 14 ќањтардаѓы 4-ші санында 8-ші бет-
тегі 1-ші баѓанда жарияланѓан Ќостанай облысы єкімдігініњ 2014
жылѓы  2 желтоќсандаѓы № 605 ќаулысымен бекітілген "Вете-
ринариялыќ аныќтама беру"  регламентінде   (мемлекеттік тілдегі)
4-ші  тармаќта  жоѓарыдан санаѓанда 6-7 жолдарындаѓы "(б±дан
єрі-Стандарт)" сμздері  алынып тасталсын.".
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Ќостанай  облысы єкімдігініњ
денсаулыќ  саќтау  басќармасы"
мемлекеттік мекемесі, 110000 Ќоста-
най ќаласы, Быковский кμшесі, 4 а,
311 кабинет, аныќтама телефонда-
ры: 8-714-2390-517, факс 8-714-2-390-
522, электрондыќ поштасы: odzkost-
ok@yandex.ru

бос єкімшілік мемлекеттік лауазым-
ѓа орналасуѓа конкурс жариялайды:

Баќылау жєне кадрлыќ ж±мысты
±йымдастыру   бμлімініњ   басшысы,
D-O-3 санаты, лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарына байланы-
сты: 84563 тењгеден 114032 тењгеге
дейін.

Ќызметтік міндеттері: Облыс халќы-
на медициналыќ кμмек кμрсетудіњ сапасы
мен мєдениетін арттыруѓа баѓытталѓан
кадрлыќ саясатты ж‰ргізуге ќатысу, ењбек
зањнамасыныњ саќталуына баќылау жа-
сау, кадрлармен ж‰ргізілген ж±мысы ту-
ралы есеп ќ±ру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар: Жоѓары медициналыќ, зањ-
герлік.   Мемлекеттік ќызмет μтілі екі жыл-
дан кем емес немесе мемлекеттік орган-
дарда басшылыќ ету немесе μзге лауа-
зымдарда ж±мыс μтілі бір жылдан кем
емес, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓыттарына сєйкес са-
лаларда ж±мыс μтілі ‰ш жылдан кем емес,
оныњ ішінде басшылыќ ету лауазымында
бір жылдан кем емес, не болмаса жоѓары
оќу орындарынан кейінгі оќу баѓдарлама-
лары бойынша Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Президенті жанындаѓы білім беру
±йымдарында мемлекеттік тапсырыс не-
гізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу орын-
дарында Шетелде кадрлар даярлау
жμніндегі республикалыќ комиссия бекі-
тетін басым мамандыќтар бойынша оќуды
аяќтауы, не болмаса  ѓылыми дєрежесініњ
болуы.

Дєрі-дєрмектер саясаты жєне дєрі-
дєрмекпен ќамтамасыз етуді ‰йлестіру
бμлімініњ бас маманы, D-O-4 санаты,
лауазымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓ-
ан жылдарына байланысты: 64063 тењ-
геден 86485 тењгеге дейін.

Ќызметтік міндеттері: Облыс халќы-
на дєрілік кμмекті ±йымдастыру    мєселе-
лері, облыстаѓы дєріхана ±йымдарыныњ
фармацевтикалыќ ќызметіне ±йымдасты-
рушылыќ-єдістемелік жетекшілік ету.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар: Жоѓары фармацевтика-
лыќ, медициналыќ, экономикалыќ, биоло-
гиялыќ. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы наќ-
ты лауазымныњ функционалдыќ баѓыты-
на сєйкес салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан
кейінгі фармацевтикалыќ, медициналыќ,
экономикалыќ, биологиялыќ білімі барлар-

ѓа р±ќсат етіледі.
ЕА¦ ќызметін ‰йлестіру бμлімініњ

бас маманы, D-O-4 санаты, лауазымдыќ
жалаќысы ќызмет атќарѓан жылдары-
на байланысты: 64063 тењгеден 86485
тењгеге дейін.

Ќызметтік міндеттері: Облыс халќы-
на медициналыќ кμмек кμрсету бойынша
емдеу-алдын алу ±йымдарыныњ ќызметін
‰йлестіру мєселелері,  μњірлік жєне Мем-
лекеттік баѓдарламалардыњ негізгі баѓыт-
тарын іске асыруѓа ќатысу (ќ±зыры шењ-
берінде).

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар: Жоѓары медициналыќ, та-
биѓи ѓылым (биолог), єлеуметтік ѓылым
(психолог), экономикалыќ. Мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес немесе
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓытына сєйкес салаларда екі
жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі медициналыќ, та-
биѓи ѓылым (биолог), єлеуметтік ѓылым
(психолог), экономикалыќ білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.

Єкімшілік-зањ бμлімініњ бас маманы
(негізгі ќызметкердіњ бала к‰тімі бой-
ынша демалыс кезењіне), D-O-4 сана-
ты, лауазымдыќ  жалаќысы ќызмет ат-
ќарѓан жылдарына байланысты: 64063
тењгеден 86485 тењгеге дейін.

Ќызметтік міндеттері: "Ќазаќстан Рес-
публикасындаѓы Тіл туралы" зањыныњ
орындалуына, облыстыњ медициналыќ
±йымдарында тілдерді ќолдану мен дамы-
ту баѓдарламасыныњ іске асырылуына
баќылау жасау.  Ќ±жаттарды мемлекеттік
тілге аудару, басќарманыњ барлыќ
бμлімдері ‰шін аудармаларды теру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар: Ќазаќ тілі жєне єдебиет ма-
мандыѓы бойынша жоѓары гуманитарлыќ
немесе ќазаќ тілі жєне єдебиет мамандыѓы
бойынша ортадан кейінгі гуманитарлыќ.

Конкурс "Бос єкімшілік мемлекеттік ла-
уазымѓа орналасуѓа конкурс μткізу жєне
конкурс комиссиясын ќалыптастыру
ќаѓидаларын бекіту туралы" Ќазаќстан
Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 нау-
рыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бекітілген
Бос єкімшілік мемлекеттік лауазымѓа ор-
наласуѓа конкурс μткізу жєне конкурс ко-
миссиясын ќалыптастыру ќаѓидалары   не-
гіздерінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін мынадай
ќ±жаттар ±сынады:

1) Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес
нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi  туралы  ќ±жаттардыњ   нота-
риалды куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ

17  ќањтар саѓат 9.00-де Затобол кенті "Онур" ЖШС
аумаѓында (Механизаторлар кμш. 5) а/ш жануарларыныњ

жем-шμбін (бидай ќалдыќтары, шμп, сабан, кебек)
кμтерме сату жєрмењкесі болады.

Ќосымша аќпарат тел. 54-34-40, 54-24-84.

нотариалды куєландырылѓан кμшiрмесi;
5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ

саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќара-
шадаѓы № 907 б±йрыѓымен бекітілген
(Ќазаќстан Республикасыныњ Нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде 2010 жылы
21 желтоќсанда № 6697 болып тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматы-
ныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеу-
ден μткені туралы ќолданыстаѓы сертифи-
кат (немесе нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар "Ќостанай облы-
сы єкімдігініњ денсаулыќ саќтау басќарма-
сы" мемлекеттік мекемесіне конкурс μткізу
туралы  хабарландыру  соњѓы  жариялан-
ѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰нніњ ішінде
тапсырылуы ќажет. Азаматтар ќ±жат
тiгiлетiн м±ќабада  орналастырылѓан жо-
ѓарыда аталѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртiпте немесе пошта арќылы ќ±жаттар-
ды ќабылдау мерзiмiнде бере алады. Кон-
курсќа ќатысу ‰шiн ќ±жаттарды хабарлан-
дыруда кμрсетілген электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын єњгiмелесу басталѓанѓа дейiн
бiр ж±мыс к‰ні б±рын кешiктiрмей бередi.
Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар, оны
кандидаттардыњ  єњгімелесуге  жіберу ту-
ралы хабардар ету к‰нінен бастап 5 ж±мыс
к‰ні ішінде "Ќостанай облысы єкімдігініњ
денсаулыќ саќтау басќармасы" мемле-
кеттік мекемесінде μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ айќынды-
лыѓы мен єділдігін ќамтамасыз ету ‰шін
оныњ отырысына баќылаушылардыњ ќаты-
суына болады. Конкурстыќ комиссияныњ
байќылаушы ретінде Ќазаќстан Республи-
касы Парламентініњ жєне барлыќ дењгей-
дегі мєслихаттардыњ депутаттары, Ќазаќ-
стан Республикасы зањнамасымен белгі-
ленген аккредитация алѓан б±ќаралыќ
аќпараттар ќ±ралдарыныњ μкілдері, басќа
да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (мемлекеттік емес ±йым-
дар), коммерциялыќ  ±йымдар  мен  саяси
партиялар, μкілетті органныњ ќызметкер-
лері ќатыса алады. Конкурстыќ  комиссия-
ныњ отырысына баќылаушы ретінде ќаты-
су ‰шін єњгімелесу μткізудіњ басталуына
бір ж±мыс к‰ннен кешіктірмей, Денсаулыќ
саќтау басќармасыныњ кадрлыќ ж±мыс
бμліміне тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа Ден-
саулыќ саќтау басќармасыныњ кадрлыќ
ж±мыс бμліміне жеке куєлігініњ кμшірмесін,
±йымѓа жататынын растайтын ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќасын немесе кμшірмесін ±сы-
нады. Конкурсќа ќатысу бойынша шыѓын-
дар  (єњгімелесу μтетін жерге жєне кері
ќарай жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-жай жалдау,
т±ру, барлыќ т‰рдегі байланыс ќызмет-
терін пайдалану) азаматтардыњ μз ќара-
жаттары есебінен ж‰ргізіледі.

2015 жылдыњ 1 тоќсанына арналѓан "Ќостанай облысы єкімдігініњ тілдерді дамыту
басќармасы" ММ басшыларыныњ азаматтарды ќабылдау кестесі

"Мемлекеттік органныњ орналасу мекенжайы:  Ќостанай ќ.,  Гоголь кμш. 75,  Байланыс телефоны 50-19-
44.Ќостанай облысы єкімдігініњ тілдерді дамыту басќармасы" ММ мемлекеттік ќызметшілерініњ Ќазаќстан Республи-
касы мемлекеттік ќызметшілерініњ Ар-намыс кодексі мєселелері бойынша келесі мекенжайѓа хабарласуыњызды с±рай-
ды. Сенім телефоны 50-48-33. Жауапты - "Ќостанай облысы єкімдігініњ тілдерді дамыту басќармасы" ММ бастыѓы-
ныњ орынбасары Ахметов Ќазымбек Жармаѓанбет±лы.

График приема граждан руководителями ГУ "Управление по развитию языков акимата
Костанайской области" на 1 квартал 2015 года

Мемлекеттік
органныњ

атауы

"Ќостанай
облысы
єкімдігініњ
тілдерді дамыту
басќармасы"
ММ

Азаматтарды
ќабылдауды

ж‰ргізетін т±лѓаныњ
аты-жμні

‡мбетов Жанболат
Ж±мабай±лы

Ахметов Ќазымбек
Жармаѓанбет±лы

Азаматтарды
ќабылдауды ж‰ргізетін

т±лѓаныњ лауазымы

"Ќостанай облысы
єкімдігініњ тілдерді
дамыту басќармасы"
ММ басшысы
"Ќостанай облысы
єкімдігініњ тілдерді
дамыту басќармасы"
ММ басшысыныњ
орынбасары

Азаматтарды
ќабылдау к‰ні

мен уаќыты

Сєрсенбі саѓат
14.00-18.00 дейін

Сейсенбі саѓат
14.00-18.00 дейін

Мемлекеттік
органныњ
орналасу

мекенжайы
Ќостанай ќ.
Гоголь кμш.,75,
236 каб.

Ќостанай ќ.
Гоголь кμш.,75,
230 каб.

Байланыс
телефоны

50-19-44

Наименование
государственного

органа

ГУ "Управление
по развитию
языков акимата
Костанайской
области"

ФИО лица
проводящего

прием граждан

Умбетов
Жанболат
Жумабаевич

Ахметов
Казымбек
Жармаганбетович

Должность
проводящего

прием граждан

Руководитель ГУ
"Управление по
развитию языков
акимата Костанайской
области"
Заместитель
руководителя ГУ
"Управление по
развитию языков
акимата Костанайской
области"

Дата и время
приема граждан

Среда с 14.00 до
18.00

Вторник
 с 14.00 до 18.00

Местонахождения
государственного

органа

г.Костанай ул.
Гоголя 75,
кабинет 316

г.Костанай ул.
Гоголя 75,
кабинет 313
.

Контактный
телефон

50-19-44

Местонахождение государственного органа: г.Костанай, ул.Гоголя 75. Контактный телефон 50-19-44.
По вопросам нарушения кодекса чести государственными служащими ГУ "Управление по развитию языков

акимата Костанайской области" просим обращаться по телефону доверия 50-48-33. Ответственный - Ахметов
Казымбек Жармаганбетович, заместитель начальника ГУ "Управление по развитию языков акимата Костанайской
области"

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Жанкелдин ауданы Шеген ауылыныњ т±рѓыны,

с‰йікті жар, ардаќты єкеміз ЌАБЖАНОВ Марал
Егізбай±лын 50 жас мерейтойымен ќ±ттыќтаймыз!

Мерейлі жасыњ ќ±тты болсын,
Басты байлыќ денсаулыѓыњ мыќты болсын!
Тμріње ќ±т-береке, бірлік болып,
Шањыраѓыњ шалќыѓан баќќа толсын!
Игі тілекпен: жолдасы – Алуа, балалары –

Жас±лан-Дидар, Єлем, Алмас, немересі Єдия.

ЖЄРМЕЊКЕ!

ЖАРНАМА
бергіњіз келсе

54-33-22, 54-99-69 (факс)



Срочно нужна помощь!
Тажибаев Бауыржан

Сражатдин-улы
23.07.2001 года рождения
НАШ ДИАГНОЗ: Лимфона

Ходжкина с поражением лиим-
фоузлов шеи, средостения,
забрюшинного пространства,
селезенки. St ІІІ б.

Болеет с  2010  года  по нас-
тоящее время. Получил 9 кур-
сов химеотерапии в г.Алматы
и в г.Астана. В настоящее вре-
мя срочно требуется лечение
за рубежом!

ПРОСИМ ПОМОЧЬ МАЛЬ-
ЧИКУ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЛЕЧЕНИЕ И ДАТЬ ШАНС ЖИТЬ!
ЛЮБАЯ СУММА СПАСЕТ ЖИЗНЬ РЕБЕНКА!

на карту KASPI BANK KZ 80722R000048190283
на карту НАРОДНЫЙ БАНК KZT KZ

116010002006259082
Контактный телефон: + 7 778 204 07 98; +7 705 911

85 67  – мама Бауыржана Кибат.

Биылѓы оќу жылыныњ басынан бері Сарыкμл
ауданы бойынша ±лттыќ бірыњѓай тестілеу дењ-
гейі біртіндеп бірыњѓайланып келеді.

Б‰гінде білім сапасы жалпы 73,50 ±пайды ќ±рай-
ды. Б±л туралы біздіњ μњір бойынша ¦БТ-ныњ  ди-
ректоры В.В.Стародуб айтып берді.

Оныњ айтуынша, аудан мектептерініњ ішінде
Маяк, Чехов, Тимирязев, Весело-Подол, Тєгіл жєне
№1 Урицк орта мектептері кμш бастап т±р. Ал, "Ал-
тын белгі" ‰міткерлері – 5.

Жалпы, μњірде осы уаќытќа дейін 5 рет байќау
сынаѓы μткізілген. Таяуда таѓы бір тест μтпек. Осы
баќылаулар арќылы оќушылар μз білім дењгей-
лерін тексеріп, тестке де мыќтап дайындалу ‰стінде.

БІЛІМ
¦БТ-ѓа дайындыќ

Жыл жылжыѓан сайын егемен еліміз ќарќын-
ды  ќарыштауда.  Даму  дањѓылына  діњгек бол-
ѓан бірнеше мемлекеттік баѓдарламалар
кμбейді. Солардыњ арќасында кєсіпкерлік те,
басќа салалар да салалы дамып келеді.

Халыќтыњ кєсіпкерлігін арттыру баѓытында жыл-
ќы жылы біздіњ ауданда да біраз ж‰йелі ж±мыстар
ж‰зеге асырылды. Сарыкμл аудандыќ кєсіпкерлер
бμлімініњ мєліметінше, μткен жылы Сарыкμлде 22
бизнес субъектісі тіркелген. Б±л салада ж±мыс істей-
тіндер саны – 66 адамды ќ±раса, соныњ 8-і єйел.

Сондай-аќ, "Бизнестіњ жол картасы – 2020" мем-
лекеттік баѓдарламасы бойынша 60,6 млн. тењгелік
6 жоба маќ±лданды.

Руслан ЄЛКЕЕВ.
Сарыкμл ауданы.

ІЛКІМДІ ІСТЕР

¤њірде кєсіпкерлік
μркендеп келеді



2316 ќањтар 2015 жыл

Ќала тіршілігінде пєтерден-пєтерге кμшу тањсыќ
ќ±былысќа жатпас. Себебі ±заќ жылдар μзгеніњ
шатырын паналап, жалаќысын  жалдамалы пєтерге
ж±мсайтын жас отбасылар жеткілікті. Басыбайлы
баспанасы жоќ адамдардыњ пєтер жалдап к‰н
кμрмесіне амал жоќ. Осы орайда, "жалдамалы
пєтерлердіњ ай сайынѓы баѓасы ќандай?" деген ой
келеді. Меншігіндегі баспананы басќаѓа беріп, аќшасын
алып отыратын адамдар мемлекетке салыќ тμлейді
ме? Єлде саѓаттап аќша тапса да салыќ тμлеуден
жалтара ма? Кμкейде ж‰рген осынау сауалдардыњ
жауабын іздеген едік.

Пєтерді жалѓа беру ќала-
лыќтар ‰шін таптырмас кєсіп
кμзі. Яѓни, артыќ пєтерді
жалѓа беру арќылы пайда
т‰сіруге болады. Ењ бастысы,
пєтерді жалѓа беруші адам
жергілікті жердегі салыќ ин-
спекциясында тіркелуі тиіс.
Салыќтан жалтарѓандар
єкімшілік жауапкершілікке
тартылады.

– Ќаладаѓы жалѓа бері-
летін пєтерлердіњ санын
аныќтауды ќолѓа алдыќ.
Кμлењкелі кєсібін дμњгелет-
кендерді табу ќиынныњ
ќиыны. Десекте пєтер бизне-

ТОЛЃАУЫ ТОЌСАН ТІРШІЛІКТОЛЃАУЫ ТОЌСАН ТІРШІЛІКТОЛЃАУЫ ТОЌСАН ТІРШІЛІКТОЛЃАУЫ ТОЌСАН ТІРШІЛІКТОЛЃАУЫ ТОЌСАН ТІРШІЛІК

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

ЌАЛАДАЃЫ
К¤ШПЕНДІ  ТІРЛІК

сінде салыќтан жалтаратын-
дарды аныќтап, міндетті
т‰рде  салыќ есебіне алатын
боламыз, – деді Ќостанай
ќаласы бойынша салыќ бас-
ќармасыныњ шаѓын жєне
орта кєсіпкерлердіњ субъек-
тісін єкімшілендіру бμлімініњ
басшысы Иван Васильев.

¤ткен жылѓы кμрсеткішке
сай, Ќостанай ќаласында
жалѓа беру жєне жеке-
меншік, жалдамалы м‰лікті
пайдалану, жылжымайтын
м‰лікті сатып алу, сату жєне
жалѓа беру секілді ќызмет
т‰рімен тіркелген зањды жєне
жеке кєсіпкерлердіњ саны
l740-ќа жеткен.  Ал  20l3
жылы l480 кєсіпкер тіркел-
ген. Шаћарда пєтер жалдау-
шылардыњ саны бірќалыпты
дењгейде. Олардыњ саны єр
маусымда μзгеріп отырады.
Мєселен, к‰з мезгілінде жал-
дамалы пєтерге с±раныс арта-
ды. Себебі, жања оќу жылы
басталысымен ќалаѓа студент-
тер аѓылады. Жатаќханадан
орын б±йырмаѓан студенттер
амалсыз пєтер жалдайды.
Б±л маусымдыќ ќ±былыс.
Жаз айларында пєтерге с±ра-
ныс бірќалыпты, тек к‰зде
кμбейеді екен.

Жалдамалы пєтерлердіњ

баѓасы єрт‰рлі. Пєтердіњ ор-
наласќан аудандарына бай-
ланысты баѓасы μзгеріп оты-
рады. Мысалѓа, ќаланыњ ор-
талыѓында бір бμлмелі
пєтерді жалѓа алу 40-55
мыњ, тіпті 70 мыњѓа дейін ба-
рады. Шаћардыњ шеткі жа-
ѓындаѓы аудандарда 35 мыњ-
нан басталады. Екі бμлмелі
пєтер 60-70 мыњѓа дейін.
Еуро ремонт жасалѓанын 90
мыњѓа табасыз. Осылайша
пєтер жалдау баѓасы бμлме
санына, ішкі жμндеуіне,
бμлменіњ аумаѓына ќарай
шарыќтап кете барады. ‡ш

бμлмелі пєтер 65-70-100
мыњ тењгеге дейін барады.
Бμлменіњ аумаѓы кењ, еуро
ремонт жасалѓандары 200
мыњ тењгеге дейін жетеді.

– Жалдамалы пєтерлердіњ
баѓасы μте ќымбат. Біз баѓа-
ныњ μзгеруіне єсер ете алмай-
мыз. Себебі баѓаны ‰йдіњ иесі
белгілеп ќояды. ‡й иелерініњ
айтуынша, коммуналдыќ
тμлемдер мен азыќ-т‰лік ба-
ѓасыныњ ќымбаттауына бай-
ланысты жалдамалы пєтер-
лердіњ баѓасы да артады.
Ќазір пєтер жалдаушыларѓа
ќараѓанда сатып алушылар
кμбейді. ‡й сатып алушылар-
дыњ дені ауылдан ќалаѓа
кμшіп келгендер, – деді "Ша-
хар" жылжымайтын м‰лік
агенттігініњ директоры Айг‰л
Сейітова.

Пєтерші (квартирант) мен
жалѓа берушініњ арасын бай-
ланыстыратын маманды ри-
элтор дейді. М±ндай ќызметті
жылжымайтын м‰лік агент-
тіктері де ж‰зеге асырады.
Арадаѓы делдалдар μз ќыз-
меттері ‰шін  пєтер ќ±ныныњ
10%-ын алады. Ќостанайда
бір к‰нніњ ішінде 5-6 адам
жалдамалы пєтер іздеп жыл-
жымайтын м‰лік агенттікте-
ріне хабарласады екен.

–Біздіњ отасќанымызѓа екі
жыл болыпты. Жолдасым,
екі жасар ±лым жєне мен,
‰шеуміз ќалада пєтер жалдап
т±рамыз. Бір бμлмелі пєтерге
айына 35 мыњ тμлейміз. ‡й
ќаланыњ шетінде орналас-
ќан. Сондыќтан баѓасы ар-
зандау, – дейді Салтанат
М±стафина.

Ќаладаѓы к‰йбењ тірші-
ліктіњ бір кμрінісі осы. Бірі
тапќан-таянѓанына пєтер
жалдап к‰н  кμруде. Ал енді
бірі артыќ пєтерін μзгеге беріп
пайда табуда.

     АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

Дана халќымыздыњ ежел-
ден келе жатќан салт-дєст‰рін
жањашалаймыз деп ж‰ріп, ес-
кімізге зєру болып ќалдыќ.
Оќырмандар: "Неге олай
дейсіњ?" деуі м‰мкін.  М±ны
наќты дєлелдерге с‰йеніп ай-
тып отырмын.

Мєселен, ќыз ±затушы тарап
‰лкен тойхана, асхана жалда-
ѓанда, бєленше ќызын  анау
єйдік тойханада атќарыпты де-
ген маќтан ‰шін ѓана μткізе ме
деймін. Д±рыс-аќ. Єлі жеткен
алып та жыѓады, шалып та жы-
ѓады, байлыѓы тасыѓандар  не
істеймін десе де еркі. Ал μзге-
сіне не жорыќ?  К‰нніњ кμзін
алаќанмен жаба алмайсыњ.
Єлі жетпейтіндер єлі кμп. Оты-
рып ќалѓан ќыз да кμп. Б±л

Асхана ќыз ±зататын
орын емес

шындыќ.
Халќымыз  ќыз баланы

б±рын  ќалай ±затќан еді. Дєл
сондай болмаѓанымен ќазаќ-
тыњ наѓыз  ќыз ±зату дєст‰рін
ќалпына келтірсе, несі айып?!.

Ќыз – жат ж±рттыќ. Сондыќ-
тан оны  даладан ±затып жібе-
руге болмайды. Оѓан мен μз ба-
сым ‰зілді-кесілді ќарсымын.

Мына екі ќ±да мен  ќ±даѓи-
ларым ќыздарын той бітісімен
машинаѓа отырѓызып жіберді.
Халќымызда  "Ќыздыњ сыњ-
суы" деген бар емес пе. Сыњ-
су деген сμз ќыздыњ єке-шеше,
ата-єже, аѓа-іні, сіњілісі, туѓан
туыстарымен ќоштасуы,
кμрісуі дегенді білдіреді.  Ен-
деше,  т±рмысќа кетіп бара
жатќан ќыздар μз ‰йінен, μз

босаѓасынан ќоштасып шыќ-
пай ма? Солай аттануы керек
емес пе.

Тойханадан кетіп бара жат-
ќан жас ж±байлар "Ќош сау бо-
лыњдар, келіп т±рамын" – деп
єке-шешесін ж±батып кетті де
отырды. Б±л, меніњше, м‰лде
ќате.  Меніњ айтайын дегенім,
кім болса да  тойын асхана ћєм
шатханада-аќ  тойлай берсін.

Біраќ, ќыз тойханадан ат-
танбасын. ¤йткені, тойхана мен
асхана ќыз ±зату орны емес.
Дєст‰рімізді ±мытпайыќ, аѓай-
ын!

Осыѓан  сіздер не айтасыз-
дар, ќ±рметті оќырман?

 Жолдыбай ШЄКІР¦ЛЫ,
 зейнеткер.

Ќостанай ќаласы.

"Халыќ банкі" АЌ
атынан алаяќтар

хат жолдауда

Интернет арќылы азаматтардыњ
поштасына "Халыќ банкі" АЌ атынан жеке
т±лѓаныњ дербес деректерін с±рап
жіберілетін хаттар алаяќтардыњ ісі болып
шыќты.

Біз  "Халыќ банкі" АЌ-ныњ жеке т±лѓаларѓа ќызмет кμрсе-
ту орталыѓына хабарласќанда аталѓан хаттыњ жалѓан екені
белгілі болды.

"Банк атынан аќпарат с±рап келетін б±л хат алаяќтардыњ
ісі. Хатќа жауап бермеу керек. Ќазіргі уаќытта олар аныќта-
луда. Сонымен ќатар, банк атынан т‰рлі СМС-тер де жол-
дануда. Азаматтардыњ абай болуын с±раймыз", – деп ха-
барлады банк операторы.

Атап айтсаќ, банк клиенттері μздерін мазалаѓан с±раќта-
рына 8 8000 8000 59 номеріне хабарласып, жауап алуына
болады.

Мешіт
        ЃАЗИЗ

     АБАЙ БОЛЫЊЫЗ!АБАЙ БОЛЫЊЫЗ!АБАЙ БОЛЫЊЫЗ!АБАЙ БОЛЫЊЫЗ!АБАЙ БОЛЫЊЫЗ!
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Алматыда "Алтын ќалам-2014" єдеби
ж‰лдесініњ нєтижесі бойынша ‰здік шыѓар-
малар жинаѓыныњ т±саукесері болып μтті.
Жинаќќа Єдеби портал.kz сайты оќырман-
дарыныњ дауыс беруі арќылы іріктеліп,
беделді комиссияныњ с±рыптауынан μткен
‰здік деп танылѓан туындылар енген. 2014
жылѓы "Алтын ќалам" байќауына екі тілде
137 автордыњ 364 шыѓармасы ±сынылѓан.
"‡здік жыл драмасы" номинацияы бойын-
ша біздіњ жерлесіміз Аќылбек Шаяхмет
"Ыбырайдыњ μсиеті" деп аталатын пьесасы
‰шін жыл драматургі атанѓан болатын.

Ауданда спорттыњ б±ќаралыѓын арттыру ‰шін тиісті
ж±мыстар ж‰ргізілуде. Нєтижесінде ауданныњ 5 округіне
спорт єдіскерлері жіберілді.  Атап айтќанда Ќ±мкешуге Ерлан
Тоќмаѓанбетов, Амантоѓайѓа Баќтілеу Сабыров, Ќарасуѓа
Дархан Есболов, ‡рпекке Бекзат Оралбаев, Аманкелді
селолыќ округіне Бауыржан Кєкіманов секілді жоѓары білімді
спорт мамандары єдіскер болып таѓайындалды.

Ќазіргі к‰ні б±л мамандар μздері ењбек етіп жатќан ауылдыќ
округтердіњ жастары арасында спорт ж±мыстарын ж‰ргізу
‰стінде. Б±ларѓа ењбекаќы аудандыќ дене тєрбиесі жєне
спорт бμлімі ММ арќылы тμленеді.

–  Б±л жастардыњ барлыѓы да Ы.Алтынсарин атындаѓы
Арќалыќ педогогикалыќ институтыныњ дене тєрбиесі жєне
спорт факультетін бітірген жастар. Олардан ‰лкен ‰міт к‰тіп
отырмыз. Себебі осы уаќытќа дейін ауылдыќ округтерде спорт
єдіскерлері болѓан емес.  Соныњ салдарынан округтердегі
жастар арасындаѓы спорт ж±мыстары д±рыс ж‰рмей келді.
Маќсатымыз алдаѓы уаќытта ауданымыздыњ ќалѓан 6
ауылдыќ округтеріне де спорт єдіскерлерін ќызметке тарту.
¤йткені μздігінен ешќандай іс бітпейді. ¤йткені Елбасымыз
Н.Є.Назарбаев айтќандай, спорттыњ б±ќаралыѓын арттырудыњ
мањызы зор. Ол ‰шін жастардыњ басын ќосып, т‰рлі спорттыќ
ойындарѓа ‰йретіп, тєрбиелейтін єдіскерлер міндетті т‰рде
болу керек. Сонда ѓана жастар арасындаѓы спорт ж±мыстары
μз нєтижесін береді. Ал спорт дегеніміз – адамдардыњ
денсаулыѓын жаќсарту деген сμз, – дейді аудандыќ дене
тєрбиесі жєне спорт бμлімі ММ басшысы Болат Фазыл±лы
Мусин.

Аманкелді ауданы

"Алтын ќаламныњ"
жинаѓы жарыќ кμрді

Спорт єдіскерлері
ж±мыс істеуде

ФОТОЭТЮД

Сєлім
     МЕЊДІБАЙ

Таѓы бір жаѓымды жањалыќ, автор таяу-
да Єлем халыќтары Жазушылар одаѓына
м‰ше болып ќабылданды.

Хамитбек
     М¦САБАЕВ

2015 жылѓы ел чемпиона-
тыныњ басталуына аса кμп
ќалѓан жоќ. Ќазір Премьер-
лига командаларыныњ ба-
сым бμлігі Т‰ркияда оќу-жат-
тыѓу жиындарын μткізіп жат-
ќаны белгілі. Ќысќы маусым-
аралыќ ‰зілісте чемпионат-
тыњ жоѓарѓы эшелонында
μнер кμрсететін он екі коман-
даныњ ќай-ќайсысы болсын
μз ќ±рамдарын мыќты фут-
болшылармен жасаќтауѓа
тырысады. Ќостанайдыњ
"Тобылы да" осындай аз-кем
ауыс-т‰йістен ада емес.
Осыѓан  дейін  біз Вардан
Минасянныњ командасына
литвалыќ А.Климявичус, ар-
мениялыќ К.Мкртчн тєрізді
ойыншылардыњ келгенін
жазѓанбыз.  Енді, міне, клуб
таѓы бір танымал есіммен то-
лыќты.

32 жасар Алматы футболыныњ т‰легі, жартылай ќорѓаушы
Игорь Юрин "Тобыл" клубымен келісім-шартќа ќол ќойды, –деп
хабарлайды Sports.kz сайты.

Б±л оныњ ќостанайлыќ командаѓа ‰шінші мєрте оралуы. Осы-
ѓан дейін И.Юрин 2005-2008 жылдары жєне 2010-2011 жылдары
"Тобыл" сапында доп тепкені есте. Ол барлыѓы 116 матч μткізіп,
15 доп соќќан. 2010 жылы  "Тобыл" ќ±рамында Игорь Юрин ел
чемпионы атанды.‡ш д‰ркін к‰міс, ќола ж‰лдені жењіп алды жєне
Ќазаќстан Кубогын еншіледі. Ќ±йынперен жартылай ќорѓаушы
Премьер-лигада 334 кездесуге ќатысып, ќарсыластар ќаќпасын
42 рет дєл кμздеген.

ФУТБОЛ

Игорь Юрин
"Тобылѓа" ќайта

оралды

Ќостанай ќаласында мектептер арасында
"Оќитын адам – табысты адам"
республикалыќ байќауыныњ 1 кезењі μтті.
Білім сайысына шаћардаѓы барлыќ
мектептер ќатысты. Біздіњ №9 орта мектеп
іс-шараѓа белсенді т‰рде атсалысты.

 Ќатысушылар "Кез келген кітапты
суреттейміз", "С‰йікті жазушымыздыњ
с‰йікті кітабы", "Б±л кітапты оќуѓа кењес
беремін" деген ‰ш аталым бойынша
шыѓармашылыќ ж±мыстарды ±сынды.
Мектебіміздіњ 5-сынып оќушысы Наргиз
Шаяхметова "Кез келген кітапты
суреттейміз" аталымында 3-орын алды.

Рысты БЕКС¦ЛТАНОВА,Рысты БЕКС¦ЛТАНОВА,Рысты БЕКС¦ЛТАНОВА,Рысты БЕКС¦ЛТАНОВА,Рысты БЕКС¦ЛТАНОВА,
№9 орта мектебініњ кітапхана№9 орта мектебініњ кітапхана№9 орта мектебініњ кітапхана№9 орта мектебініњ кітапхана№9 орта мектебініњ кітапхана

мењгерушісі.мењгерушісі.мењгерушісі.мењгерушісі.мењгерушісі.
Костанай ќаласы.

Артыќ білім кітаптаАртыќ білім кітаптаАртыќ білім кітаптаАртыќ білім кітаптаАртыќ білім кітапта

Фотоэтюдті т‰сірген Айбек  Ж‡ЗБАЙ.

Шуаќты сєт
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