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Жұматай 
 КӘКІМЖАНОВ 

Үстіміздегі жылы еліміздегі өңдеу секторында жұ-
мыстың алға жылжығаны байқалады. Kapital.kz ақпа-
рат порталы таратқан мәліметке жүгінер болсақ, 2016 
жылдың алғашқы тоқсанында осы саладан түскен салық 
мөлшері 3 есеге көбейіпті. Өңдеу саласына ден қойған 
орта және ірі кәсіпорындарда әлеуметтік төлемдердің 
мөлшері артып, акциздік төлемдер мен инвестициялық 
салым  қайтарылымы  айтарлықтай артқан. 

Шығынды барынша кемітіп, табысты ұлғайтуға бағыт-
талған мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асырудың 
нәтижесінде, еліміздегі өңдеу саласындағы кәсіпорындар 
биылғы жылдың қаңтар-наурыз айлары аралығында са-
лық мөлшерін 188 млрд. теңгеге жеткізді. 2015 жылдың 
дәл осы мерзімімен салыстырғанда, қазіргі көрсеткіш үш 
есеге жоғары. Тіпті, салық пен өзге де міндетті төлем-
дерді қоса есептегендегі былтырғы жылдың толық та-
бысымен салыстырғанда, қазіргі түсім – 40 млрд. теңгеге 
артық болып шықты.   Естеріңізге салсақ, қос бүйірден 
қысқан қаржы дағдарысының салдарынан, былтырғы 

жылы өңдеу, өндіріс саласындағы кәсіпорындардың жұ-
мысы айтарлықтай тежеліп қалған еді. Салдарынан, осы 
бағыттан  ел бюджетіне бар-жоғы 56 млрд. теңге табыс 
түсті. 2014 жылғы көрсеткіш одан да төмен. 

Мемлекет қоржынына қосылған қаржының жиналуы 
да жақсарған көрінеді. Былтырғы түсім 89 % болса, қазір-
гі көрсеткіш 94 % жеткізілген. Соңғы онжылдық есепке 
көз жүгіртер болсақ, мемлекеттік түсім мөлшері 
орташа алғанда 13% кеміген. 

Суретті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

Федоров ауданында атқа-
рылып жатқан жұмыстардың қа-
тары аз емес. Бірақ қазіргі уақыт-
та маңыздысы су мен көгілдір 

отынның тартылуы. «Өңірлерді 
дамыту» бағдарламасының арқа-
сында елді мекендегі жұмыстар 
қарқынды іске асуда. Ауданда газ 

мəселесі оңтайлы шешімін тауып 
келеді. Республикалық бюджеттен 
қарастырылған қаражат есебінен 
келер жылы аудан орталығы кө-
гілдір отынмен қамтылады.  

Облыс басшысы нағыз іске 
кірісетін кез келгенін  еске сал-
ды. «Алда егіс науқаны, қысқа 
да əзірлік келе жатыр. Бұған бү-
гіннен кірісу керек» деді. Оның 
сыр тында ауданға бас жоспар-
дың қажет екенін де ескертті. Бү-

гінде мал азығы шөп 21 пайызға 
шабылған. «Сыбаға», «Құлан», 
«Алтын асық» бағдарламалары 
да жүзеге асуда. Десе де, əлі де 
инвесторлар тартып, шағын биз-
нестің дамуына жол ашу керек. 

– Негізгі капиталға тарты-
латын инвестицияның көлемін 
арттыру жəне тұрғын үйлер 
құрылысын ұлғайтуды ескерің-
дер. Жыл аяғына дейін шетелдік 
жəне жекеменшіктік инвестиция 5 

млрд. теңгеге жетуі тиіс. Өндіріс 
пен əлеуметтік қамту салала-
рында белсенділік танытыңдар. 
Көрсеткіштер облыстық орташа 
деңгейден төмен. Халыққа шағын 
несиелердің қолжетімділігін наси-
хаттау қажет. Себебі, ауыл ша-
руашылығы саласында қарасты-
рылған несиелер жаңа 
əдіспен берілетін бола-
ды, – деді облыс əкімі 
Архимед Мұхамбетов.

ИНВЕСТИЦИЯ ИІРІМДЕРІ

Өңдеу  саласына  өң  кірді 

БИЛІК ЖƏНЕ ХАЛЫҚ

Жаңа басшыға міндеттер жүктелді
Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Облыс басшысы Архимед Мұхамбетов Федоров 
ауданында жұмыс сапарымен болып, жаңа 
тағайындалған ауданы әкімі Тәуба Исабаевқа 
бірнеше тапсырмалар жүктеп, аудан көлеміндегі 
нысандарды аралады. 

2-бет.

2-бет.



28 шілде 2016 жыл

 Аудандағы Руд-
ный-Қашар-Федоров 
магистральдық газ құ-
бырының құрылысы 

биыл аяқталады. Жоба құрылы-
сына республикалық қазынадан 
4 млрд. теңге бөлінген. Дəл қазір 
автоматты газ таратқыш станция-
сын орнату мен құбырлар тарту 
жұмыстары қарқын алған. Бəрі 
ойдағыдай жүзеге асып келеді. 
Əзірге Жаркөл ауылы қосылған. 
Келесі жылы аудандықтар көгіл-
дір отынмен қамтылады. 

Көгілдір отынның сыртында 
аудан орталығы жəне Жаркөл 
ауылының 90 пайыз тұрғыны ор-
талықтандырылған су жүйесіне 
қосылған. Оған қоса су айдай-
тын станция жаңартылды. Бұл 
салаға соңғы үш жылда 2 млрд. 
теңге жұмсалыпты.  Облыс бас-
шысы екі нысанда да болып, 
жұмыс барысымен танысты. 

Бұл жерге жергілікті халықты 
жұмысқа тарту керек екенін де 
ескерте кетті.  

Одан əрі аймақ басшысы 

Қостанай ауданына жаңа əкім 
болып тағайындалған Қайрат 
Ахметовты таныстырып, жаңа 
міндеттер жүктеді.

С а р а п ш ы -
лардың пайым-
дауынша, Елба-

сымыздың бастамасымен 
қолға алынған инвестиция-
лық бағыттағы мемлекет-
тік бағдарламаларды жү-
зеге асыру арқылы алдағы 
уақытта түсім мөлшерін 
айтарлықтай  көбейтуге бо-
лады. Осы мақсатта шетел-
дік салымшыларға қолайлы 
жағдай жасалуда.  

Мемлекеттік түсім мөлшерінің ұлғаюын,  та-
быстың дұрысталуымен байланыстырған жөн. 
Жылдың алғашқы үш айында орта және ірі өңдеу 
кәсіпорындары жалпы алғанда 1,5 трлн. теңге та-
быс түсірген. Қазіргі кіріс былтырғы жылдың дәл 
осы мерзімімен салыстырғанда 527 млрд. теңгеге 
артық. 

Индустрияландыру бағдарламасының алғашқы 
жарты жылдығын қорытындылаған Елбасымыз ал-
дағы уақытта түсімнің одан да арта түсеріне сенім 
білдіруде. Бағдарламаның екінші бес жылдығына 
құны 170 млрд. теңгеге бағаланған  67 жоба ен-
гізілген. Жобаларды жүзеге асыру барысында 11 

мыңнан астам жұмыс 
орны пайда болмақ. 
Ел Президенті Нұр-
сұлтан Назарбаевтың  
айтуынша, Қазақстан-
да шығарылған  азық-
түлік пен дәрі-дәрмек, 
киім-кешек пен көлік, 
а у ы р  т ех н и к а л а р 
отандастарымыздың 
көңілінен шығуда. 
Әсіресе, «Қазақстанда 
жасалған» киім-кешек 

пен аяқ киімдер, балалар ойыншықтары көңіл 
 қуантады. 

Тобыл өңіріндегі атқарылған жұмыстарға 
тоқталар болсақ, индустрияландыру бағдарлама-
сының алғашқы бес жылдығында өңірде 77 жоба 
жүзеге асырылып, бес мыңға жақын жұмыс орны 
пайда болды. Индустрияландыру картасы аясында 
үстіміздегі жылдың өзінде құны 18,9 млрд. тең-
геден асып жығылатын 4 жоба қолға алынады. 
2017-2019 жылдар аралығында инвесторлардың 
күшімен 338,5 млрд. теңгенің 12 жобасын қолға алу 
жоспарланған. Нәтижесінде, 4,9 мың жұмыс орны 
пайда болады. 

Өңдеу  саласына  өң  кірді 

Жаңа басшыға міндеттер 
жүктелді

Кенже 
       ҚОНЫСБАЙ

6 шілде – Астана күні. Есілдің жағасындағы 
Елорда күнін барша қазақ жұрты атап өтті. Сол са-
натта қостанайлық жұртшылық та жоқ емес. Тобыл 
төріндегі тұрғындар да бас қаланың туған күніне 
жоғары деңгейде дайындалған. 

Демалыс күні. Жайраңдаған жаз мезгілінің қыз-
ған шағы. Қостанайдың орталығында мерекелік 
көңіл-күйді асқақтатып әсем ән әуелеп, шат-ша-
дыман күлкіге толы кісі қарасы көбейе бастады. 
Орталық алаңда уақытты тамаша өткізу үшін бар 
мүмкіншілік жасалған. Мерекелік концерт, ойын -

сауық аттракциондары, дәмді кәуап сияқты керек-
тінің бәрі дайын тұр. Жиылған жұртшылыққа жылы 
лебізін, алдымен, Қостанай қаласының әкімі Базыл 
Жақыпов жеткізді.

– Ерекше кейіпте сап түзеген Астананың 
 ғажайып ғимараттары бүкіл әлемнің көзайымы 
болғаны рас. Әлі де таң қалдырарлық талай дүние-
лердің бой көтеретініне сенім білдіремін. Бүгіндері 
«Бәйтерек», «Бейбітшілік және келісім сарайы», 
«Астана-Опера» опера және балет театры сынды 
Астананың төл туындылары шаһардың символына 
айналды. Сондай-ақ, білім мен ғылым жолында да 
ешкім есе жіберер емес. Оған себеп,  Л.Н.Гумилев 
атындағы Еуразия Ұлттық Университеті мен Назар-
баев Университеттерінің білім сапасы күн сайын 
артып келеді. Астананың жетістігі – Қазақстандағы 
барлық аймақтың жетістігі, еселі еңбегінің жемісі. 
Қымбатты достар, біздің астанамыз бен еліміз әрі 
қарай дами берсін! Жалпыұлттық мейрамға ай-
налған – Астана күнімен шын жүректен құттықтай-
мын, – деді қала басшысы. 

Сонымен қатар, қостанайлықтар алаңдағы 
арғымақтарға мініп, түрлі ойын-сауықтарда ба-
рынша көңіл көтерді. Жергілікті өнерпаздардың та-
маша әніне билеп, өнерлеріне тәнті болғаны сөзсіз. 

Åñіëäің åðêå қàëàñûí 
Òîáûëäûң æàғàñû құòòûқòàäû

1-бет.

ЖАҢА ТАҒАЙЫНДАУ 
Облыс әкімінің өкімімен Арқалық қа-

лалық  мәслихаты депутаттарымен келісім 
бойынша Арқалық қаласы  әкімі болып 
Балғарин Амантай Кәкімбекұлы тағайын-
далды.

Облыс әкімі Архимед Мұхамбетов ау-
дан активімен өткен кездесуде:  «Арқалық 
үшін негізгі бағыт – бұл жаңа өндірістерді 
құру, ірі кәсіпорындардың айналасында 
шағын, орта бизнесті дамыту. Қала бас-
шылығына осы және алдағы жылдарға 
мемлекеттік бағдарламалар аясында ин-
дустрияландыру  жоспарын жасау қажет», – деп атап көрсетті.  Сонымен 
қатар облыс басшысы жылу мерзіміне дайындық, бу қазанын жөндеу 
және Арқалық ЖЭК үшін мазут дайындау мәселесіне назар аударды. 
Құрылыс, ТКШ және әлеуметтік қамсыздандыру саласында нақты мін-
деттер қойылды.

***
Балғарин Амантай Кәкімбекұлы  1962 жылы туған, қазақ, білімі 

жоғары, 1994 жылы  Алматы зооветеринарлық  институтын ветеринария 
мамандығы бойынша, 2007 жылы Алматы экономика және статистика 
академиясын есеп және аудит мамандығы бойынша бітірген. 

Еңбек жолын 1981 жылы Қостанай облысы Әулиекөл ауданы «Қай-
мақкөл» кеңшарында мал дәрігері болып бастады. Осы шаруашылықта 
1998 жылға дейін басшылық лауазымдарды атқарды. 1998 жылдың 
шілдесінен бастап 2004 жылдың наурызына дейін Қостанай облысы Әу-
лиекөл аудандық ауыл шаруашылығы басқармасында жетекші маман, 
бас маман, бастықтың орынбасары, бастық болып істеді.  2004 жылдың 
наурызынан 2010 жылдың желтоқсанына дейін – «Тимофеевка-Агро» 
ЖШС директоры, шаруа қожалығының басшысы. Бұдан соң  Қостанай 
облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы бастығының орын-
басары, бастығы міндетін атқарды. 2011 жылдың қарашасынан 2013 
жылдың маусымына дейін – Науырзым ауданының әкімі болып істеді. 
2013 жылдың маусымынан 2016 жылдың маусымына дейін – Әулиекөл 
ауданының әкімі.

Облыс әкімінің өкімімен Аманкелді 
аудандық мәслихаты депутаттарымен 
келісім бойынша Аманкелді ауданы әкімі 
болып Өтегенов Нұржан Қайыржанұлы 
тағайындалды.

Облыс әкімі Архимед Мұхамбетов ау-
дан активімен  кездесуде ауданның жаңа 
әкіміне бірқатар нақты міндеттер қой-
ды. «Жаңа әкімге  мәселелерді шешуде 
жаңаша көзқарас қажет. Шағын және орта 
бизнестің дамуына ерекше назар аудару, 
шағын несиелеудің барлық түрлері бойын-
ша халық арасында түсінік жұмыстарын күшейту керек», – деді әкім. 
Өңір басшысы ауыл шаруашылығын қолдау, жаңа агротехнологияларды 
қолдану, мал шаруашылығын, сондай-ақ ауданның әлеуметтік саласын 
дамыту жөнінде нақты тапсырмалар берді. 

***
Нұржан Қайыржанұлы Өтегенов 1978 жылы туған, қазақ, білімі 

жоғары, 1999 жылы А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік 
университетін  қазақ тілі мен әдебиеті  мамандығы бойынша, 2012 
жылы М.Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық уни-
верситетін экономист мамандығы бойынша бітірді.  

Еңбек жолын 1999 «Азия» жарнама студиясының редакторы болып 
бастады. 2000-2004 жылдары мұғалім, аудармашы болып істеді. 

2004 жылдың ақпанында мемлекеттік қызметке кірді. 2004 -2005 
жылдары  Қостанай облысы ішкі саясат департаментінің бас маманы, 
тілдерді дамыту басқармасының бас маманы лауазымдарын атқарды. 

2005 жылдың сәуірінен 2008 жылдың қазанына дейін – Қостанай 
облысы  әкімі аппараты ұйымдастыру-бақылау жұмысы бөлімінің бас 
маманы.

 2008 жылдың қазанынан 2010 жылдың желтоқсанына  дейін – 
Қостанай облысы Қарасу  ауданы әкімінің аппарат жетекшісі.  

2010 жылдың желтоқсанынан  – Қостанай облысы Федоров ауданы 
әкімінің орынбасары.

«Қостанай таңы»  
жауап алды

Құрметті Жанұзақ Аязбекұлы!
«Нұр Отан» партиясының Қостанай облыстық филиалы Сіз 

басқаратын «Қостанай таңы» облыстық газетінде 2016 жылы 30 
маусымда шыққан мақалада тыл ардагері Миғдат Жақыпбайұлы 
қозғаған мəселе «Нұр Отан» партиясының тікелей араласуымен 
оң шешімін тапқаны туралы хабарлайды.

Тыл ардагері Миғдат Жақыпбайұлы тұратын Қостанай қаласы, 
Əл-Фараби даңғылы,№92 тұрғын үй ауласында отыратын орын-
дықты «Виктория» ЖПИӨК 2016 жылы 8-10 шілде аралығында 
қалпына келтіретін болады.

С.АХМЕТОВ,
төрағаның бірінші орынбасарының

міндетін атқарушы.

1-бет.
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Зымыран сыныќтары бізге ќ±лайды

Облыста. Ќазаќстан билігі Ресейге "Байќоњыр" ѓарыш айлаѓы-
нан ±шатын  "Союз" типіндегі зымырандардыњ сыныќтарын
т‰сіруге жерлер ±сынады. Кμрші ел Ќазаќстан аумаѓына ќ±лай-
тын  зымыран сыныќтарыныњ санына ќарамай жылына 460 мыњ
доллар тμлейтін болады. Инвестиция жєне даму вице-министрі
Альберт Раудыњ айтуынша зымыран сыныќтары Аќтμбе мен Ќос-
танай облыстарыныњ аумаѓына ќ±лайды. Біздіњ μњірде б±л Жан-
келдин ауданындаѓы 41 мыњ гектар жер. Т‰скен ќаражат осы
аудандардыњ єлеуметтік м±ќтаждыќтарына ж±мсалады.

Кєсіп пен білім бірлесті
Облыста. Облысымыздаѓы он жеті колледжге дуальды оќыту

моделі енгізіліп, 76 кєсіпорынмен μзара ынтымаќтастыќ аясын-
да 90 келісім-шарт жасалды. 11 колледжде ж±мыс берушілердіњ
ќатысуымен  консультативтік кењес ќ±рылды. Оныњ ќызметінде
эксперименттік баѓдарлама мен єзірлемені бекіту, студенттермен
ж±мыс істейтін тєлімгер дайындау,  біліктілікті арттыру жєне
кєсіпорын базасында машыќтанудан μту бар. Кєсіп пен білім
ж‰йесініњ мамандары єріптестік ќарым-ќатынасты одан єрі жан-
дандырмаќ ниетте.

Ќањыраѓан ‰й ќалыпќа келтірілуде
Жітіќара. Шаѓын ќаланыњ  4 мμлтек ауданында орналасќан

№11-ші иесіз ќалѓан ‰йді ќайта ќалыпќа келтіру ж±мыстары бас-
талды. Он жылдан астам б±л ‰йдіњ бір бμлігі ќањырап бос т±рѓан
еді. Нысанѓа "¤њірлерді дамыту-2020" баѓдарламасы аясында 14,5
млн. тењге бμлінген. М±ныњ сыртында коммуналдыќ меншікке
тиесілі 21 бос пєтерді жμндеуге жергілікті бюджеттен ќосымша
7 млн. тењге ќарастырылѓан. Ал, ќожайындары бар 19 пєтерді
иелері μздері ќалыпќа келтіретін болады.

Пара алды деген к‰дікпен ±сталды
Ќостанай ќ. №2 ќалалыќ сотына Ауылшаруашылыѓы ми-

нистрлігі ветеринариялыќ баќылау жєне ќадаѓалау комитетініњ
Рудный ќалалыќ аумаќтыќ инспекциясыныњ басшысына ќатыс-
ты ќылмыстыќ іс келіп т‰сті. Оѓан  пара  алды деген айып таѓыл-
ѓан. Ќызметтік лауазымын пайдаланѓан басшы кєсіпкерден 1000
АЌШ долларын талап еткен. Бμлім басшысы облыс орталыѓын-
даѓы "Емшан" сауда ‰йі жанында кєсіпкерден 350 мыњ тењге алып
жатќан жерінен ±сталды.

Тєртіп саќшылары тазалыќты ќалайды
Лисаков. Ќаланы ќоќыстан тазарту ісіне жергілікті полиция

ќызметкерлері μз ‰лесін ќосуда. Шаѓын шаћардыњ тазалыѓына
ден ќою маќсатында олар рейд ж±мыстарын ж‰ргізіп,  87 адамды
єкімшілік жауапќа тартты. ¤ткен жылмен салыстырѓанда, жыл
басынан бері ќала тазалыѓына немќ±райлылыќ танытќандар ќата-
ры 40 пайызѓа артќан кμрінеді. 24 адамѓа салынѓан айыпп±л кμлемі
500 мыњ тењгені ќ±рап отыр. Ал, 38 адам ‰ш к‰нге ќамауѓа алын-
ѓан.

Туѓан жерге саяхат
Ќарабалыќ. Елімізге белгілі БАЌ журналистері ќазаќтыњ

т±њѓыш кєсiби журналистерiнiњ бiрi М±хамеджан Сералинніњ
туѓан жері Ќарабалыќ ауданына саяхат жасады. Аќпараттыќ тур-
ды ±йымдастырѓан "Qazaq Air" єуе компаниясы мен ќостанайлыќ
"Bestкz"  туристік  агенттігі.  Журналистер  мен блогерлерден
ќ±ралѓан  топ  облыстыќ  тарихи-μлкетану  м±ражайын  жєне
Ы.Алтынсарин м±ражайын кμріп, μзге де мєдени-єдеби орындар-
ды аралады. М.Сералинніњ зиратына соѓып, д±ѓа ќылды.

 "Кμркейе бер, ару ќала Астана!"
Жанкелдин. Осындай атаумен Астана к‰ніне арналѓан мере-

келік  іс-шара μтті. Аудан єкімі Асќарбек Кенжеѓарин т±рѓын-
дарды айтулы мерекемен ќ±ттыќтап, 25 жылдыќ тарихы бар ел
тєуелсіздігініњ асќан асуымен, жеткен жетістігін сμзіне арќау етті.
Мерекелік іс-шараныњ жалѓасы ретінде аудандыќ мєдениет
‰йініњ єншілері ќ±лаќ ќ±рышын ќандырып, μнер мектебініњ
оќушылары бимен μрнектеді. Сондай-аќ, спорттыќ ойындар
±йымдастырылып, жењімпаздарды аќшалай сыйлыќтармен мара-
паттады.

Єкімдіктіњ кіші мєжіліс
залында  аудан  єкімі   Ас-
ќарбек Кенжеѓаринніњ
тμраѓалыќ етуімен "Жан-
келдин ауданы  єкімдігі
жанындаѓы терроризмге
ќарсы кезекті  комиссия
отырысы"  μтті.

Оѓан ЌР ¦ЌК Ќостанай
облысы бойынша депар-
таменті Арќалыќ ќалалыќ
бμлімініњ басшысы Асхат
Иса±лы жєне аталмыш
бμлімініњ жедел уєкілі
Тілек Н±ртаза, сондай-аќ,
комиссия м‰шелері ќатысты.

Комиссия отырысыныњ к‰н
тєртібінде екі мєселе ќаралды.
Оныњ біріншісі – "Терроризм
жєне  діни  экстремизм  идеоло-
гиясын енгізу маќсатындаѓы
ењбек жєне зањсыз миграция ка-
налдарыныњ пайдаланылуына
жол бермеу бойынша мемле-
кеттік органдардыњ ќызметін же-
тілдіру" жμнінде аудандыќ ішкі
істер бμлімініњ басшысы, подпол-
ковник Жас±лан Н±рѓазин
білдірме жасады. Б±л т±рѓыда ат-
ќарылѓан ж±мыстар аз емес. Де-
сек те, лањкестік єрекеттер мен
жат аѓымныњ жетегінде ж‰рген-
дерді ќ±рыќтап, оларѓа тойтарыс
беру маќсатында ‰немі саќтыќ
шараларын ќолѓа алып отыру

керектігін комиссия тμраѓасы тілге
тиек етті.

Ал, к‰н тєртібіндегі екінші
мєселе бойынша аудандыќ ішкі
саясат бμлімініњ басшысы Алма
Єбішева "Терроризмніњ алдын-
алу  аясында  μткізілген жалпы
іс-шаралардыњ нєтижесі жєне
АНТ-ныњ 2016 жылдыњ екінші
жартыжылдыѓына арналѓан ж±-
мыс жоспарын бекіту" туралы ха-
бардар  етіп, атќарылѓан ж±мыс-
тарды  баяндады.

– Аќтμбедегі лањкестік єрекет
ел ішін д‰рліктірді. Біздіњ аудан
мен Аќтμбе облысы шекаралас.
Сондыќтан бейжайлылыќ таныт-
пай, барлыѓымыз ќоян-ќолтыќ
ж±мыс жасап, ќыраѓылыќ таны-

туымыз керек. Осал объекті-
лерге бейне баќылаулар
мен дабыл н‰ктелерін орна-
тып, жедел арада саќтыќ
шараларын жасауымыз ке-
рек. Сонымен ќатар, аудан
єкімдігініњ жанындаѓы аќпа-
раттыќ-насихаттыќ топтыњ
ж±мысын єлі де жанданды-
рып, ауыл, ауылдыќ округ-
терді аралап, жергілікті
т±рѓындармен кездесіп, ‰гіт-
насихат ж±мыстарын ж‰ргізу
керек. ‡рей тудыратын жаѓ-
дайлар жоќ екен деп босањ-

суѓа да болмайды. "Жау жоќ деме,
жар астында" деген халыќ дана-
лыѓын естен шыѓармауымыз ке-
рек, – деді аудан єкімі, комиссия
тμраѓасы Асќарбек Ахметбек±лы.

К‰н тєртібіндегі бірінші мєсе-
ле бойынша ЌР ¦ЌК Ќостанай
облысы бойынша департаменті
Арќалыќ ќалалыќ бμлімініњ же-
дел уєкілі Тілек Н±ртаза ±сыныс -
пікірін білдіріп, μз ойын ашыќ
жеткізді. Жат аѓымныњ терісін
жамылѓандар террористік єре-
кеттерін іске асыру ‰шін ен дала-
да иесіз ќалѓан жєне ауыл ішінде
бос т±рѓан ‰йлерді  паналауы
єбден м‰мкін. Осы жаѓына кμбірек
мєн беру керектігін айтты.

Байбатыр НИЯЗБЕК¦ЛЫ.
Жанкелдин ауданы.

 Міне, осындай таќырыппен Ќазаќстан Рес-
публикасы Ішкі істер министрлігі Ќостанай об-
лысыныњ мамандандырылѓан к‰зет басќарма-
сында ел Тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓына арнал-
ѓан акция болып μтті. Іс-шараѓа облыстыќ тари-
хи-μлкетану м±ражайыныњ ѓылыми ќызметкері
Айбике Ќазыбаева ќатысып, жиналѓандарѓа
"Орындалѓан арман – Астана" атты  хроника-
лыќ-деректі фильмін ±сына отырып, мемле-
кетіміздіњ Тєуелсіздік алѓан жылдардан б‰гінгі
к‰нге дейінгі μсуі, μркендеуі, дамуы сонымен
ќатар еліміздіњ бас ќаласы Астана туралы жан-
жаќты айтып берді.  Сондай-аќ, акция аясында
жєне Астана к‰ніне арналып  осы мекеменіњ  1-
полиция батальоны ќызметкерлері арасында
Президенттік ж‰гіру бойынша жарыс болды.
Жарыс ќорытындысында  бірінші орынды поли-
ция кіші сержанты Р. Хабибуллин, екінші орынды
полиция кіші сержанты А. Утин жењіп алды. Ал,
‰шінші орынѓа  полиция сержанты Д.Бектасов ие

болды. "Жењіске деген жігерлігі ‰шін!" марапаты
А. Байжановќа берілді.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан кμрініс.

Г‰лназым
    САЃИТОВА

"Отанымыздыњ ж‰регі –
АСТАНА!"

Терроризмге ќарсы
комиссия отырысы μтті

СТАТИСТИКАЃА Ж‡ГІНСЕК

Инфляцияныњ жалпы дењгейін
сипаттайтын т±тыну баѓасыныњ индексі 2016
жылѓы маусымда 2015 жылдыњ
желтоќсанымен салыстырѓанда 104,1%
ќ±рады.

Жыл басынан азыќ-т‰лік тауарларына баѓалар
3% кμтерілді;

азыќ-т‰лік емес тауарларѓа баѓалар 3,2% жо-
ѓары болды;

аќылы ќызметтер кμрсетуде баѓалар мен та-
рифтер 6,2% μсті.

Азыќ-т‰лік тауарлары
Ќант 12,8%, алкогольсіз сусындар – 11%, нан-

тоќаш μнімдері жєне жармалар – 7,7%, жемістер
жєне кμкμністер – 4,1%, май жєне тоњ майлар –
4%, балыќ жєне тењіз μнімдері – 1,7%, алко-
гольдік ішімдіктер – 1,4%, ет – 1%, ќымбаттады,
с‰т μнімдері – 0,3%, ж±мыртќа – 29,5% арзанда-

Т±тыну баѓалары
ды.

Темекі μнімдері 2,4% ќымбат болды.
Азыќ-т‰лік емес тауарлар
Баѓаныњ жоѓарлауы фармацевтикалыќ μнімге

(9,7%), ±заќ  пайдаланылмайтын  т±рмыстыќ
тауарларѓа (5,8%), ‰й т±рмысына ќажетті заттар,
т±рмыстыќ техника жєне т±рѓын ‰йге аѓымдаѓы
ќызмет кμрсетуге (3,8%), киім мен аяќ киімге (3%)
болды.

Жанармай 1,3% ќымбат болды.
Аќылы ќызметтер кμрсету
Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ ќызметтерінен суыќ

су 26,9%, орталыќтан жылыту – 25,5%, кєріз –
20,3%, газ – 8,7%, электр энергиясы – 3,7%, ыстыќ
су – 1,2%, ќоќыс жинау – 0,1% ќымбат болды.

Саќтандыру, ќ±ќыќтыќ ќызметтері 7%-дан,
жолаушылар кμлігі – 3,2%, білім беру – 2%, бай-
ланыс – 0,5% ќымбаттады.
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Облысымыздаѓы А.Байт±рсы-
нов атындаѓы Ќостанай мемле-
кеттік университетінде Ќазаќстан
Республикасы Білім жєне ѓылым
министрлігініњ "Халыќаралыќ
баѓдарламалар орталыѓыныњ"
АЌ Президенті Ѓани Ныѓыметов-
пен μткен кездесу аясында
Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ "Болашаќ" халыќаралыќ
стипендиясы туралы жан-жаќты
аќпарат беру,  таныстыру  рєсімі
болды.

"Халыќаралыќ баѓдарлама-
лар орталыѓыныњ"АЌ Президенті
Ѓани Ныѓыметов μз сμзінде б‰гінгі
тањда   мемлекетіміздіњ ауќымды
т‰рде индустриализациялануы
жєне "100 наќты ќадам" ¦лт жос-
пары  шењберінде реформалар-
ды ж‰зеге асыру аясында Мем-
лекет басшысы Н.Назарбаев
Ќазаќстан экономикасын дивер-
сификациялап, индустриализа-
циялау ‰шін мемлекеттік даѓда-
рысќа  ќарсы,  ќ±рылымды μзге-
рістерді ж‰зеге асыру жμніндегі
міндеттерді атќара алатын
єлемдік дењгейдегі техникалыќ
кадрларды даярлау ж‰йесін ба-
рынша арттыруды тапсырѓанды-
ѓын атап μтті.

– Елімізде  ењ табысты ж‰зеге
асырылѓан баѓдарламалардыњ
бірі деп "Болашаќ" баѓдарлама-
сын айтуѓа болады. 1993 жылдан
бері осы баѓдарлама  барысын-

Рамазан айыныњ ќ±рметіне орай Рудныйда тегін такси ќызметі
±сынылды. Б‰гінде он шаќты адамнан т±ратын еріктілер к‰ні бойы
т±рѓындарды кеншілер ќаласынан Ќостанайѓа дейін тегін жеткізіп
салуда. Ќалалыќ "Н±р" мешітініњ  ±йымдастыруымен ќолѓа алынѓан
дєст‰рлі шарада имам Сейіт  Темірбек±лы  жолаушыларды жылы
лебізбен ќарсы алып, оларѓа сєт-сапар тіледі.

– Сауапты  амалѓа  ‰лес  ќосып жатќанымызѓа ќуаныштымыз.
Ќасиетті айда ‰лкен кісілердіњ батасын алудыњ μзі кμњілге ерекше
жылылыќ сыйлайды екен. Б±л біздіњ ќызметтік тапсырмамыз болса
да, кμптіњ алѓысын иелену ‰шін ерекше ынта танытамыз. Кμлік сало-
нында жайѓасќанныњ барлыѓын Алла разылыѓы ‰шін ‰йлеріне
жеткізіп саламыз, – дейді такси ж‰ргізушілері.

Жамаѓат ‰шін жасалып жатќан ќолайлы жаѓдайлар аймаѓымыз-
даѓы діни т±раќтылыќќа ќосылѓан ‰лес болса керек. Рамазан айын-
даѓы ќайырымдылыќ шаралардыњ ±рпаќ бойына имандылыќ н±рын
дарыта т‰серіне сенім мол.

Рудный ќаласы.

да 11 мыњ стипендия таѓайын-
далды, "Болашаќ" стипендиясы-
мен  оќыѓан  тоѓыз мыњ  жас елім-
ізге оралып, тиісінше ж±мыс істеп
жатыр.  Єсіресе, Астана, Алматы,
Атырау ќалаларында болашаќ-
шылардыњ ж±мысќа орналасуы
жоѓары. Ќостанай облысын баѓ-
дарламаѓа ењ аз ќатысушы μњір
деп айтуѓа болады,  неліктен
жастарымыз  м‰мкіндік  болып
т±рѓанда, аз  ќатысады, оныњ се-
бебі неде  деген с±раќќа да жау-
ап аламыз деп ойлаймыз, – деді
орталыќтыњ жетекшісі.

Ќазаќстан Республикасы Пре-
зидентініњ "Болашаќ" халыќ-ара-
лыќ стипендиясы бойынша
еліміздіњ єрбір азаматы білім
алуына болады, жас мμлшеріне
шектеу жоќ. ¤з бетінше шетелде
оќимын деген жас  ењ алдымен
тањдаѓан  мамандыѓымен ЖОО
айтып,  орталыќќа барады, ќар-
жыландыру жаѓы мемлекет тара-
пынан болады, тек оќу бітірген
соњ елге оралып, ж±мыс орнын
μзі іздейді. Ал, енді квота бойын-
ша т‰сушілер, мемлекеттік ќыз-
метшілер (екі жыл ењбек μтілі),
ѓылыми-педагог, инженерлік-тех-
никалыќ мамандар, мєдениет
ќызметкерлері, БАЌ μкілдері.

2015 жылдан бастап аѓылшын
тілін Ќазаќстанда оќытуды
кμздейтін "6+6" тілдік даярлау-
дыњ жања моделі іске ќосылды.
‡міткерлер біріншіден, тіл білу
‰шін алты ай елімізде, келесі ал-
ты айды білім алатын елде оќи-
ды, екіншіден, ЌазТест бойынша
мемлекеттік  тілден тест тапсыра-
ды,  ол тестіњ  75 пайызына жау-
ап берулері ќажет. ‡шіншісі, пси-
хологиялыќ кезењ, тμртіншісі,
єњгімелесу.   Жєне де  ж±мыс бе-
рушілердіњ наќты тапсырыстары
бойынша мамандар даярлауды
жєне ж±мыс беруші, стипендиат,

ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ –
                             ЌАСТЕРЛІ ЌАСИЕТ

"Н±р Отан" партиясы ЌОФ
жанындаѓы сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
жμніндегі ќоѓамдыќ кењестіњ
отырысы μтті.

Ќоѓамдыќ кењестіњ кезекті оты-
рысында облыстаѓы денсаулыќ
саќтау, білім беру салаларындаѓы
ќадаѓалау мен мемлекеттік ќыз-
меттік сапасы, ќолжетімділігі тура-
лы айтылды. Ќостанай облысы
прокурорыныњ  аѓа  кμмекшісі  Р.Ка-
римовтыњ айтуынша,  прокурор-
лыќ ќадаѓалау кезінде кейбір білім
беру  мекемелерініњ  жања  оќу
жылына дайын еместігі аныќтал-
ды. Єсіресе, педагогтардыњ жетіс-
пеушілігі, олардыњ бекітілген кате-
горияларѓа сай келмеуі, біліктілікті
арттыру курстарынан μтпеуі жєне тегін оќулыќтар-
мен ќамтамасыз етілмеуі сияќты фактілер жиі кез-
деседі. Сонымен ќатар, ата-аналардан зањсыз
аќша жинау фактілері де аныќталѓан. Ќостанай
ќаласыныњ мектептерінде ж‰ргізілген сауалнама
ќорытындысында №1 мектепте 250 тењге, №2
мектепте 500 тењге, №10 мектепте 500 тењге, №8
мектепте 200 тењге, №18 мектепте 250 тењге, №19
мектепте 300 тењге, №17 мектепте  250  тењге кμле-
мінде аќша жиналѓаны белгілі болды. Жиналѓан

Ќадаѓалау ќорытындысы
нені кμрсетті?

аќша сыныптыњ жμндеу ж±мыстарына жєне
ќажетті ќ±рал-жабдыќтар сатып алуѓа ж±мсалады
деп сендірген.  Ќостанай ќалалыќ прокуратура-
сыныњ араласуымен зањсыз жиналѓан тоѓыз мыњ
тењге аќша ата-аналардыњ μздеріне ќайтарылды.
М±ндай ќ±ќыќ б±зушылыќтар Рудный ќаласын-
даѓы екі мектепте жасалѓан.

Сонымен ќатар, облыстыќ білім басќармасы
басшысыныњ орынбасары К.Ибрагимов пен об-
лыстыќ денсаулыќ саќтау басќармасыныњ басшы-
сы О.Бекмаѓамбетов баяндама жасады.

Рудныйда жылу маусымына дайындыќ ќызу ж‰ріп жатыр. Ќ±быр-
ларды ќысыммен тексеру кезінде аныќталѓан жарыќтарды бітеу жєне
к‰рделі жμндеу ж±мыстары б‰гінде Молодая Гвардия кμшесінен Гор-
няков кμшесіне ќарай ауысты. Б±л жерде тозыѓы жеткен ескі магист-
ралді жылу желілерін ауыстыру 10 шілдеде басталѓан болатын. Осы
уаќытќа дейін "Казтеплосервис" мердігер ±йымы диаметрі 530 мм
келетін ќ±бырдыњ 600 метрін орнатып ‰лгерген.

– Бекітілген баѓдарлама бойынша 124 миллион тењге ќаражат
бμлініп, оѓан ±зындыѓы 8,4 километрді ќ±райтын ќ±бырларды жμндеу
жєне ауыстыру кμзделіп отыр. Б±дан бμлек, бір мезгілде 20,18 ша-
ѓын аудандар мен 11 кварталда біздіњ жєне мердігер компанияныњ
ж±мыскерлері ж‰ктелген міндетті жоспарѓа сай орындап келеді. Жылу
желілері тартылѓан соњ, кμше бойында ќалпына келтіру ж±мыстары
ж‰ргізілмек, – дейді "Рудный жылу желілері" ЖШС μкілі Владимир
Бордоносов.

Полиэтилен материалмен ќапталатын ќ±бырлар жылу энергия-
сын ‰немдеуге м‰мкіндік береді. М±ндай ќ±бырлардыњ таѓы бір ар-
тыќшылыѓы, олар дымќыл жердіњ μзінде 25 жылѓа дейін шыдас бе-
ретін кμрінеді. Ќазір к‰рделі жμндеу ж±мыстарына байланысты Мир
жєне Горняков кμшесінде орналасќан бірќатар кμпќабатты ‰йлерде
ыстыќ су беру уаќытша тоќтатылды. Сондыќтан т±рѓындар б±л жаѓ-
дайѓа т‰сіністікпен ќарайды деген ниеттеміз.

Таксилер
тегін тасыды

"Халыќаралыќ баѓдарламалар
орталыѓы" АЌ арасында ‰ш жаќ-
ты шарт жасауды кμздейтін баѓ-
дарламалыќ-маќсаттыќ тетік
енгізілді.  Сондыќтан да  ЖОО
аяќтаѓаннан кейін жастар μзде-
рініњ ж±мыс орындарына келіп,
кем дегенде 5 жыл ж±мыс істеу-
лері керек, ж±мыс істеп оќуѓа
т‰скен болса, ж±мыс орындары
саќталады, μз бетінше оќуѓа
т‰скендерде елге оралып ж±мыс
істейді. "Болашаќ" халыќаралыќ
стипендиясымен оќитын жастар
жаќсы, ‰здік оќулары керек, кейін
оќуды тємамдаѓаннан кейін елге
оралмайтын болса, оќуѓа кеткен
ќаржы кері ќайтарылып, μндіріліп
алынады. Сол секілді  ‰стіміздегі
жылы техникалыќ мамандыќтар
мєртебесін арттыру аясында
"Магистр дєрежесін алуѓа инже-
нерлік-техникалыќ ќызметкер-
лер" жања санаты енгізілді. Осы
санат бойынша μндірістік сектор-
да кем дегенде екі жылдыќ ќыз-
мет тєжірибесі бар мамандар
оќытылатын болады. "Болашаќ"
халыќаралыќ стипендиясын та-
ѓайындау ‰шін талапкерлерден
ќ±жат ќабылдау ‰ш кезењ бойын-
ша, біріншісі 11 сєуірден 13 ма-
мырѓа дейін, екіншісі 13 маусым-
нан 29 шілдеге дейін, ‰шіншісі  15
тамыздан 30 ќырк‰йекке дейін
ж‰зеге асырылады.

Сонымен ќатар ќ±жаттар
ќабылдау бойынша аќпараттыќ-
т‰сіндіру кампаниясы шењберін-
де,  персоналды тарту маќсатын-
да "Халыќаралыќ баѓдарлама-
лар орталыѓыныњ" АЌ Прези-
денті Ѓани Ныѓыметов "Агромаш
Холдинг" АЌ басшылыќ ќ±рамы-
мен кездесті. Ол  осы кєсіпорын-
да ќызметін ж‰зеге асырушы ин-
женерлік-техникалыќ мамандар
есебінен  ‰міткерлер  ќатарын
арттыру мєселесін талќылады.

Г‰лназым
    САЃИТОВА

"Болашаќтыњ"
болашаѓы

Ќымбат
         ДОСЖАНОВА

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

ТКШ-НЫ ЖАЊЃЫРТУ

Ќыстыњ ќамын
жаз ойла

ПАРТИЯ Т¦РМЫСЫ



58 шілде 2016 жыл

те ќол соќты.
Облпарткомныњ бірінші хат-

шысы, Социалистік Ењбек Ері
Еркін Єуелбековтіњ  "Келешекте
т±рѓынныњ жалпы саны 150 мыњ
адамѓа жетуі м‰мкін. Сондыќтан
мейман анадайдан тањырќасын
десек, єуежайѓа ќаратып тоѓыз
ќабатты ‰йлерді  т±рѓызѓан жμн"
деген н±сќауы ойдаѓыдай орын-
далды.

Айтпаќшы, сол Ерекењніњ  бас-
пасμз ќызметкерлерімен кездесу-
де Арќалыќты т±йыќта ќалдыр-
мау ниетінде Жезќазѓан баѓы-
тында темір жол желісі тартыла-
тынын, Державин ауданыныњ
аумаѓынан ќоры Екібаст±здан
асып т‰сетін  ќоњыр  кμмір кені
табылѓанын баяндап, бірауыќ
Торѓай облысыныњ болашаѓын
елестеткені бар.

Торѓайлыќтардыњ ерен ењбегі
тиісінше баѓаланып, кμп ±замай
Ќазаќстанныњ басшысы Дінм±ха-
мед Ќонаев облыс туына кешегі
Кењес Одаѓыныњ ењ жоѓары на-
градасы – Ленин орденін ќада-
ды, ал т±њѓыш бірінші хатшы Са-
ќан Ќ±сайынов Социалистік
Ењбек Ері атанды.

Елеулі оќиѓа сонау аќбасты
Алатаудыњ баурайындаѓы  Алма-
ты ќаласыныњ шыѓармашылыќ
тобын да елењ еткізді. Атаќты саз-
гер Шємші Ќалдаяќов  пен та-
лантты аќын М±хтар Шаханов
бірігіп, "Арќалыќтыњ аќ тањы"
єнін сыйѓа тартты.

Біртуарлардыњ ж‰рек ќылын
шертетін тμл туындысы беделді
кісілерге де ой тастады. Бос
уаќыттарында облыстыќ аптека
басќармасыныњ бастыѓы Жарыл-
ќасын Мырзалиев тμгілтіп μлењ
жазса, облыстыќ  комсомол ко-
митетініњ хатшысы Н±рхан  Исля-
миев гитарамен  єн шырќайтын.

Жергілікті  аќын-жазушылар
конференциясыныњ μткізілуі єрі
оѓан ќазаќ єдебиетініњ абызы
Дихан Єбіловтыњ  ќатысуы ќалам
±стаѓан ќауымныњ делебесін ќоз-
дырды.

Басќа мекемелерден ќалыс-
пай, "Торѓай тањы" газеті редак-
циясыныњ ±жымы кедергілерді
жење білді. "Дμкейлердіњ" пєрме-
німен ж±мысќа  оњай  ќабылдан-
ѓандар аз к‰ндік ќиындыќќа тμзе
алмай, табанын жалтыратты.

‡стел, орындыќ жетіспегесін
терезеніњ  жаќтауына  с‰йеніп
с‰йкектеттік. Ќоѓамдыќ ±йымдар-
дыњ басшыларын сайларда
бюллетенімізді бμрікке  жасыр-
дыќ.

Єуелі апалаќтасаќ, ж‰ре-келе
етіміз ‰йренді. Сейіт Кенжеах-
мет±лы, Саѓындыќ Мырќали-
±лы, Ахметхан Байжанов Ќоста-
най; Тμлеутай Ќ±лмаѓамбетов
Павлодар, Мєтен Бижанов Кμк-
шетау, Мырзабай  Кењбейілов
Талдыќорѓан, Балмаѓанбет
Ж‰нісов пен Хисамиден Сыз-
дыќов Целиноград облыстары-
нан; Єубєкір Ќылышбаев, Єбжан
Єбілтаев, Кμшкінбай Кенебаев,
Саќтаѓан Д‰йсеков, Ж±матай
Сабыржанов, Базарк‰л Ахмето-
ва  Аманкелді; Ереке Ахатов,
Ж±мабек Жанділдин Жанкелдин
аудандарынан келген бетте ќан-
дай да тапсырманы дμњгелетіп
єкетті.

Редактор Єбділдє Д‰йсенов-
тыњ асќан ±йымдастырушылыќ
ќабілетініњ арќасында жаѓдайы-
мыз  едєуір оњалды. Мєселен, га-
зет редакциясы орналасќан тμрт
‰йдіњ ќ±жатын пєтер иелері ретін-
де  ќызметкерлерге табыстады.

Шынайы ќамќорлыќќа наќты
жауап ќайтару ‰шін єрќайсымыз
газеттіњ мазм±нын арттыруды

Арнайы шаќыртумен 1971
жылдыњ аќпан айында 28 жа-
сымда облыстыќ "Торѓай тањы"
газетіне ќызметке орналасќан
едім. Ќањтардыњ 15-інде аталѓан
басылымныњ бірінші саны шы-
ѓып ‰лгірген екен.

Алѓаш ќонѓан ±шаќ, іргетасы
ќаланѓан телем±нара, гастроном,
автобекет, бірнеше ќабатты
т±рѓын ‰йлер... Іле ќойын дєпте-
ріње ќондырасыњ да, маќалањ-
ныњ басылуын асыѓа к‰тесіњ.

Аѓаш бірен-саран. Єсіресе,
к‰нніњ ыстыѓында-аќ ќиын. Соѓан
ќарамастан керзі етікпен саз бал-
шыќты кешіп, ќ±рылыс алањда-
рын аралаймыз.

Б‰кілодаќтыќ комсомолдыќ
екпінді ќ±рылыс болып жария-
ланѓан м±нда 22 ќаладан аѓыл-
ѓан жас ќ±рылысшылар тμњіректі
ќарањѓылыќ жапќанша дамыл
таппайды, кірпіштен ќабырѓалар
μреді.

Орасан ењбектері  ескеріліп,
кμшеніњ басы ќ±ралѓанша  єр
‰йді салѓан ќаланыњ атымен атау
±йѓарылды.

Нан зауытыныњ μндірістік
ќуаты шамалы. Азыќ-т‰лік д‰ке-
нінде нан таусылып, кешкілік
печеньені  талѓажу ететінбіз.

Облпарткомныњ хатшысы
¤збекєлі Жєнібеков ж±рттыњ
кμњілін сергітудіњ т‰рлі амалын
ќарастырды. Ќалпарткомныњ
б±рынѓы ‰йін жањѓыртып, м±ра-
жайѓа лайыќтады да, ќ±нды
жєдігерлермен толтыруѓа бар
к‰ш-жігерін ж±мсады.

Облыстыќ  "Торѓай єуендері"
фестивалі талай μнерпаздыњ та-
лабын ±штады. Саз драма теат-
рыныњ єртістері  "Айман-Шол-
пан" спектаклінде  батыр кейпін-
де атпен сахнаѓа шыќќанда
кμрермендер т‰регеліп, д‰рілде-

 АЙМАЌ

кμздедік. Ќызылжарлыќ єріптесі-
мізбен μзара келісіп, айќарма бет
єзірлегенде боксит ±нтаѓыныњ
Павлодар алюминий зауытында
μњделгеннен кейін елдіњ кєдесі-
не жарайтынын, б‰гінгі тањда єр
‰шінші ±шаќтыњ біздіњ  "ќанатты
ќазынамыздан" жасалатынын
кењінен т‰сіндірдік.

Заманында  "Ќ±тты мекен" деп
єндеткен Арќалыќ к‰ні б‰гінге
дейін бєрімізге  оттай ыстыќ.
Ќ±дыреті к‰шті Алла  ќолдап,
Алаш  арыстары  Ахмет Байт±р-
сын±лы, Міржаќып Дулат±лы,
Дала комиссары  Єліби Жанкел-
дин, ±лт-азаттыќ  кμтерілістіњ ба-
тыры Аманкелді Иманов аруаќ-
тарымен жебеп-желеп, бойын

Жастар с‰йікті шаћарѓа балайтын

намыс оты кернеген  абзал аза-
маттар ж±дырыќтай ж±мылса,
к‰ндердіњ к‰ні ата-баба дєст‰рі
ќаз-ќалпында саќталѓан  ќала-
мыздыњ келер ±рпаќтыњ маќта-
нышына айналмасына кім
кепіл?!

Жаќсылыќ Ж‡НІС¦ЛЫ,
Ќазаќстанныњ ќ±рметті

журналисі.

СУРЕТТЕ: журналист-жазу-
шы Балмаѓанбет Ж‰нісовпен
ќ±рылысы толыќ бітпеген
‰йдіњ, яѓни, уаќытша кењ-
семіздіњ балконынан мањайы-
мызѓа кμз тіккен  сєт.

(Сурет  жеке м±раѓаттан
алынѓан).
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Ќуаныш
   ЕСЌАБЫЛ

Денсаулыќ пен спорт

мерекесі
"Горняк" спорт кешенінде

"ССК¤Б" АЌ ќызметкер-
лерініњ денсаулыќ пен спорт
мерекесі – жазѓы спартакиа-
даныњ ашылу салтанаты
μтті. Биылѓы жарыс ел тєуел-
сіздігініњ 25 жылдыѓына ар-
налып отыр. Спартакиада
баѓдарламасына стритбол,
волейбол, футбол, ќашыќ-
тыќќа ж‰гіру, к‰рес, арќан
тарту, шахмат, ж‰зу, турник-
ке тартылу, зілтемірді  кμте-
ру ќоссайысы сияќты спорт-
тыњ 15 т‰рі еніп, оѓан кє-
сіпорын бμлімшелері мен еншілес компаниялардыњ 500-ден астам μкілі ќатыс-
ты. Салтанатты шарада бірлестіктіњ єлеуметтік с±раќтар мен корпоративтік мєде-
ниет бμлімі басшысыныњ міндетін атќарушы Руслан Исм±хамбетов сμз алып,
спортшыларѓа жылы лебізін білдірді.

– Ќасиетті Айт мерекесі мен Астана к‰ні ќ±тты болсын. Сіздер к‰нделікті
ж±мыспен ќатар спортты жандарыњызѓа серік етіп, μскелењ ±рпаќќа ‰лгі болып
ж‰рсіздер. Сондыќтан сіздерге мыњ алѓыс. Жарыс μте тартысты, ќызыќты, єрі
єділ μтті деп ойлаймын. ‡здіктердіњ ‰здігі тамыз айында ERG компаниялары
арасында μтетін спартакиадада кен алыбыныњ намысын абыроймен ќорѓай-
тынына сенімдімін, – деді ол.

Спартакиаданыњ жалпы ќорытындысы бойынша "А" тобында Шекемтас
μндіру фабрикасы, ал "Б" тобында кєсіпорынныњ басќармасы алѓа озып шы-
ѓып, жазѓы кубокќа ие болды. Сондай-аќ шара барысында спорттыњ єр т‰рі
бойынша жењімпаз атанѓандар мен ењ ‰здік спортшылар марапатталды.

 Рудный ќ.

БИЗНЕСТІЊ ЖОЛ КАРТАСЫ – 2020

Кμптен к‰ткен жоба

Жаќын к‰ндері Рудный
ќаласында кμптен к‰ткен
цемент зауыты іске ќосыл-
маќ. Б‰гінде оныњ алањын-
да абаттандыру мен ас-
фальт тμсеу ж±мыстары
аяќталуѓа жаќын. Ќостанай
облысы ѓана емес, жалпы
Солт‰стік Ќазаќстан μњірі
‰шін мањызды инвестиция-
лыќ жобаны ж‰зеге асыруѓа
14 млрд. тењге ќаражат
ж±мсалды. Оныњ ішінде,
"Бизнестіњ жол картасы –
2020" баѓдарламасы шењ-
берінде 700 млн. тењге
бμлінген.

Зауыт директоры Николай Ведерниковтыњ айтуынша, дєл ќазір 250 адаммен ењбек келісім
шарты жасалѓан. Зауыт жылына М-400 жєне М-500 маркалы цементтіњ 500 мыњ тоннасын
μндіреді деп жоспарланып отыр.

– Дєл осы марка т±рѓын ‰йлер мен т‰рлі ѓимараттарды салу ‰шін ќолданылады. Ќоста-
найлыќтар осы уаќытќа дейін б±л μнім т‰рін Ресейден алып келді. Сондыќтан отандыќ
μнімге деген с±раныс жоѓары болатындыѓына сенімдімін, – дейді Николай Юрьевич.

Айта кетерлігі, зауыттыњ ќ±рылысы 2012 жылдыњ мамырында басталѓан болатын. Біраќ
та ќаржы тапшылыѓына байланысты оныњ іске ќосылу уаќыты бірнеше рет кейінге ше-
гертіліп келді.

Рудный ќаласы.



68 шілде 2016 жыл

шыќты. ¤здеріњіз де білесіздер
ѓой, биыл бєлендей ќыс та бол-
ѓан жоќ ќой. Осы жаќында Ќара-
су ауданына апарып, бір ірі
ќарамызды етке салып едік, сол
ќ±нан μгізіміздіњ баѓасы 260 000
тењге болды. ¤зіміз де ќайран
ќалдыќ. Осы малды ауылда сат-
саќ, оныњ баѓасы дєл м±ндай
болмас еді. ‡кіметімізге шексіз
ризамыз. Біздіњ мал μсіруімізге
барлыќ жаѓдайды жасап отыр
емес пе?! Енді міне, малымыз-
ды ішкі аудандарѓа апарып ќым-
бат баѓамен сатуды ±йымдас-
тырды. Осыныњ арќасында бір
ќ±нан μгізіміздіњ жоѓары баѓамен
μтуі жаќсы-аќ ќой?! Анада ерте
кμктемде семіз сиырымды
сойып, ауылдыњ халќына сатып
едім, лезде μтіп кетті. Ќазаќша
айтсаќ, аќтарылып т‰сті. Осыныњ
бєрі ќ±нарлы шμптіњ арќасы.
Бізде жем жоќ. Малымызды ќыс-
тан біріњѓай кμк шμппен алып
шыѓамыз. Жаќында асыл т±ќым-
ды ‰ш б±ќа єкеліп, сиырларѓа
ќостым. Ќарауымда 90 сиыр, 70
жылќы бар. Осы 70 жылќыныњ
40-ы биелер. Биелердіњ 4-5-еуін
сауып, μзіміз ішіп отырмыз.
Кμптеп байлап, сауып, балќы-
мыз єзірлеп сатуѓа ‰лгермей жа-
тырмыз. Оѓан да адам керек.
¤зіміз шаруадан артылмай
ж‰рміз. Жалдап саудыруѓа адам
шыќпай т±р.

Меніњ шаруа ќожалыѓым "Ата-
м±ра-3" деп аталады. Маманды-
ѓым – механизатор-ж‰ргізуші.
¤зіміздіњ б±рынѓы №154 кєсіптік-
техникалыќ училищені бітірген-
мін. Арќалыќта элеваторда ап-
паратшы болып істедім. Одан
соњ "МЕН" деген фирмада бри-
гадир болып ќызмет еттім. Біз –
10 аѓайындымыз. ‡лкеніміз
Аќшаг‰л – 1965 жылы туѓан, Ас-
тана ќаласында т±рады, 4 бала-
сы бар. Одан кейінгі апайым
Сєуле – 1966 жылы туѓан, ол да

Астанада т±рады, мамандыѓы
медбике. Осы екі апамнан
кейінгі менмін. Мен ±лдардыњ
‰лкенімін. 1968 жылы туѓан-
мын. ¤зімнен кейін 1969 жылы
туѓан Талѓат, 1971 жылы туѓан
Ќанат, 1972 жылы туѓан
ќарындасым Ќалима, 1974
жылы туѓан інім Ж±мат, 1980
жылы туѓан ќарындасым
Єсемг‰л, 1984 жылы туѓан
ќарындасым Жадыра жєне
кенже інім Жангелді деген аза-
матымыз бар. Ол 1985 жылы
туѓан. Талѓат Атбасарда т±ра-
ды. Ќанат μзімніњ ќарауымда
механизатор. Ќалима да

‡рпекте т±рады. Ж±мат та
μзіміздіњ ауылда, шаруа ќожалы-
ѓымыздыњ бір м‰шесі. Єсемг‰л
ќарындасым м±ѓалім, Державин
ќаласында т±рады. Ал Жадыра
Астана ќаласында т±рады. Ал
Жанкелді – ќасымда, бєріміз
бірге т±рамыз. Ќасымда ‰ш інім
μзіммен бірге ж±мыс істейді.
Олар Жанкелді, Ж±мат, Ќанат.
Екі Беларусь тракторымыз, 5
тіркемелі 2 ораѓымыз, 1 "Кун-10"
шμп ‰йетін техникамыз бар.

Мен ќолымдаѓы малды асыл-
дандырумен 2014 жылдан бері
айналысып келемін. 2 б±ќа єкел-
ген едім. Биыл олардыњ мерзімі
бітті. Жоѓарыда айтќанымдай
жањадан 3 б±ќа єкелдім.

Алѓа ќойѓан маќсатым – таяу
жылдарда ќырдаѓы екі шабын-
дыѓым "Ќайып" пен "Ќара-
μлењніњ" ортасынан ќыстаќ сал-
ѓым келеді. Малды осы жерде
баѓуды ±йымдастырмаќпын. Екі
шабындыѓымныњ ќасында суы
мол екі катлованым бар. Екеуініњ
де астында б±лаќ кμзі бар. Су-
лары ортаймайды. Ќыста ќата-
ды. Жауынды-шашынды, ќарлы
жылдары осы екі шабындыѓыма

Ауданымыз бойынша мал
азыѓын дайындау науќаны ќазір
ќыза т‰суде. Ќай ауылдыќ округ-
те болсын алдымыздаѓы ќысќа
ќажетті пішен дайындап алуѓа
шаруа ќожалыќтары мен серік-
тестіктер ж±мыла кірісуде. Со-
лардыњ бірі – ‡рпек ауылдыќ ок-
ругіндегі Ќайрат К‰зембаевтыњ
"Атам±ра-3" шаруа ќожалыѓы.

Б‰гінде оныњ шμп дайындау-
шылар бригадасы ќырдаѓы
"Ќайып" шабындыѓыныњ шμбін
ењсеріп тастады. Оны бітірісімен
бержаѓындаѓы "Ќараμлењ" ша-
бындыѓын шаппаќ. Осы екі ша-
бындыќтыњ шμбін шауып, мая-
лап, жинап болѓан соњ, ойѓа т‰сіп,
атаќты "Аралдан" таѓы да шμп
єзірлемек. "Арал" дегенде Ќызы-
лордадаѓы Арал тењізі деп ќал-
мањыз. ‡рпектіњ мол шабындыќ-
ты  – "Аралы"!

Міне, біз "Ќайып" шабындыѓы-
ныњ басында т±рмыз. Ауадан
жас шμптіњ, єсіресе, жоњышќа-
ныњ б±рќыраѓан ж±пар иісі
ањќиды. Бригада ораќшылары
мен тырмашылары жєне шμп
жинаушылары ќауырт ќимыл
‰стінде. Теріскейден салќын са-
мал еседі. Шμп шабуѓа ауа-райы
сондай ќолайлы болып т±р. Та-
биѓаттыњ салќын тартуы ќырда
шμп шауып жатќан жігіттердіњ
ќимылын арттыра т‰скен. Кμз ал-
дымызда – шабылып жатќан
шμп. Одан єріректе ‰йілген
шμмелелер быжынап т±р. Санап
‰лгермейсіњ. Бєрі де кμкпењбек.

– Б±л жердіњ шμбі жеммен па-
ра-пар. Жылда ерте шауып ала-
мын. Алуан т‰рлі шμп кездеседі.
Жоњышќа да, бидайыќ та, ќияќ
та, тарлау да, кμде де, μлењ де
бар. Ќайсыбірін айтайын, шабын-
дыѓымныњ айтары жоќ. Биыл тμрт
т‰лік малым ќыстан μте к‰йлі

 МАЛ АЗЫЃЫ МОЛ БОЛСЫН

шμп мол шыѓады. Былтырѓыѓа
ќараѓанда биыл шμптіњ шыѓым-
дылыѓы мол. Былтырдан да кμп
шμп ќалды. Солардыњ бєрін екі
шабындыѓымныњ шетіне шыѓа-
рып, ‰йіп ќойдым.

Меніњ шаруамныњ алѓа басу-
ына – ќ±дай берген інілерімніњ
кμмегі кμп болып т±р. Жанкелді,
Ж±мат, Ќанат ‰шеуі ќай шаруа-
ны да дμњгелентіп отыр. Жатсам-
т±рсам тілейтінім – осы інілерімді
Алла тіл-кμзден саќтасын! –
деймін. Інілерімніњ бєрі де мені
сыйлайды. Айтќаныма тоќтай-
ды. Ќай шаруаны да бєріміз
аќылдасып, кењесіп шешеміз.

Б±л малдардыњ бєрі єкем Шєкен
марќ±мнан ќалѓан. Ол кісі жас
кезінде механизатор, кейін мал-
шы болды. Анам Алтынай – ќазір
71 жаста, 10 баласынан 25 не-
мере с‰йген баќытты ана.

Мал – μздігінен μспейді. Ол –
кμп бейнетті керек етеді. Мен
2000 жылдан бастап шаруа ќожа-
лыѓын ќ±рып, ж±мыс істеп ке-
лемін. Содан бері 16 жыл болып-
ты. Осы 16 жылда мал басы жо-
ѓарыда айтќанымдай дењгейге
жетіп отыр. Есептеп кμрсењіз мал
басыныњ μсуі ќандай ењбекпен
келетінін т‰сінесіз. Болашаќта
мал т±ќымын т‰гелдей асылдан-
дырмаќпын. Ірі ќараны 200-ге,
жылќыны – 150-ге жеткізуді ме-
желеп отырмыз. Ќазір жылына
400 тонна шμп єзірлейміз – дейді
"Атам±ра-3" шаруа ќожалыѓы-
ныњ тμраѓасы Ќайрат Шєкен±лы
К‰зембаев.

Біз олардыњ ж±мыс барысын
баќылаѓанымызда бєрініњ де
техника тілін шебер мењгергенін
байќадыќ. Сонымен ќатар,
К‰зембаевтардыњ ынтымаќ-
бірлігі, сыйластыѓы кісі ќызыѓар-
лыќ екен.

– Техника болѓасын сынбай
т±рмайды. Сондыќтан да, біз
техникаларымызды шμп науќа-
нына єзірлегенде ќажетті бо-
салќы бμлшектерді алдын-ала
жинаќтап аламыз. Олай істеме-
сек, науќан кезінде тракторлары-
мыз т±рып ќалуы м‰мкін. Бо-
салќы бμлшектерді жєне жанар-
жаѓар майды алдын ала єзірлеп
алѓандыќтан, біздіњ техникала-
рымыз сынса кμпке дейін т±рып
ќалмайды. Сол заматында жμн-
деп алып, іске кірісіп кетеміз! –
дейді Ќайрат.

К‰зембаевтардыњ отбасында
– береке ±йыѓан. Олар б±рынѓы
Иманов атындаѓы совхоздыњ
‰лкен ќонаќ‰йін жеке меншікте-
ріне сатып алѓан екен. Ќазір сон-
да аѓайындылар бірге т±рып жа-
тыр. Аналары ќолдарында. Бєрі
ж±дырыќтай ж±мылып кеткенде
бітірмейтін шаруалары жоќ.
Шμпті де μздері дайындайды,
μздері тасиды.

Ќайрат – ‡рпек ауылындаѓы
сыйлы азаматтыњ бірі екен. Оны
ауылдыќ округтегі барлыќ меха-
низаторлар мен кєсіпкерлер
ќ±рметтейді. Ќай-ќайсына да сμзі
μтеді.

"Ќайып" пен "Ќараμлењ" –
‡рпек ауылынан 12 шаќырым
жерде. Ќазірге дейін К‰зембаев-
тар ќолдаѓы бар малѓа ќажетті
жемшμпті сол жерден тасып жет-
кізеді. Б±л єрине, шаруа ќожа-
лыѓы ‰шін єжептєуір шыѓын.
Техникаларын ерте сонда жеткі-
зеді. Одан шμп шауып болѓан соњ
шμпті ќайта тасиды. Ќайраттыњ
"Ќайып" пен "Ќара-μлењніњ" ор-
тасынан ќыстаќ саламын деуі
осыдан. Егер μзі ойлаѓандай сол
жерден ‰й-жай мен мал ќорала-
рын салып алса, Ќайраттыњ мал
басын кμбейтуіне м‰мкіндік мол.
Ол жердіњ шμбі ш‰йгін, суы бал,
μспейтін шμп т‰рі жоќ. Мал тез
оњалады. Ќырдыњ шμбініњ аты –
ќырдыњ шμбі ѓой. Ќайрат бай
болуды, бай болѓанда да ќол
ќайыры мол бай болуды м±рат
т±тады. Кей-біреулер сияќты
"баю ќайда?" демейді. Ниетіне
ќарай шаруасы алѓа басып, абы-
ройы асып т±р. Барлыќ бауыр-
ларымен бірлесіп, тμрт т‰лік ма-
лын кμбейту ‰стінде.

Дайындап жатќан шμбініњ
ќ±нары к‰шті. Кμкпењбек. Иісі
м±рынды жарып, ќолќаны ата-
ды. М±ндай ќ±нарлы шμпті же-
ген мал сμзсіз семіреді. Оныњ
бастамасы жаќсы.

– Жем жеген мал – ‰немі
жемді ањсап т±рады. Ал, біз ма-
лымызды біріњѓай кμк шμппен
семіртеміз. Еті, с‰ті, ќаймаќ-
майы балдай болады! – дейді
Ќайрат.

Ол  – атына заты сай азамат.
Ќай шаруада да ќайратын
кμрсетіп, алѓы шептен кμрінуде.
Аудан бойынша 10 жылдан бері
шабындыќќа бірінші болып ораќ
салып, науќанды барша аман-
келділік єріптестерінен 10-15
к‰н б±рын аяќтайды.

Аманкелді ауданы.

СУРЕТТЕРДЕ: "Атам±ра-3"
шаруа ќожалыѓыныњ тμраѓасы
Ќайрат К‰зембаев жєне ол шμп
дайындап жатќан інілерімен
бірге.

Суреттерді т‰сірген автор.

Хамитбек
      М¦САБАЕВ

немесе Аманкелді ауданындаѓы  кєсіпкер

Ќайрат К‰зембаев туралы сμз



Бұл азамат Молдағасы-
мов Нұрлан Әлімжанұлы. 
Кәсіппен айналысуды ұй-
ғарып, 2010 жылы «Жұ-
мыспен қамту – 2020» 
бағдарламасы бойынша 
шағын несие алып, шашта-
раз ашты. Себебі, мемле-
кеттік  бағдарламалардың 
тиімділігі ол үшін өте 
маңыз ды. Кәсіппен айна-
лысып, күнделікті күнкөріс 
қамын жасап отырған Нұр-
лан бүгінде аудан кәсіпкер-
лерінің алдыңғы қатарында 
десек қателеспейміз. Еңбек 
сүйгіштігімен көпшілікке 
танылған кәсіпкер ел алғы-
сын арқалап келеді. Кейінгі 

жастарға да үлгі боларлық 
ісі де жетерлік. Тек олар 
кәсіппен айналысып, ерін-
шектіктен арылса болғаны.

– Шаштараз барлық 
уақытта болған және бола 
бермек, себебі, шаш адам 
сұлулығын анықтайтын 
сырт қы бейненің негізгі 
элементі. Ерлер, әдетте, екі 
аптада бір рет шаштарын 
қысқартады, сондықтан 
да шаштараз бизнесін та-
бысты ету қиын мәселе 
емес. Маңыздысы, бар-
лығын дұрыс ұйым дастыру. 
Шаштараздың кез келген 
класы (элитарлы, орташа 
бағалы) жақсы табысқа қол 

жеткізе алады. Орташа дең-
гейлі шаштараз ашқан жөн. 

Олай дейтінім, қолжетімді 
бағадағы қыз метке сұраныс 
әрдайым жоғарырақ. Күніне 
он адамның шашын қиямын. 
Күнделікті түсетін қаржы да 
көңіл көншітерлік. Алдағы 

уақытта кәсіптің көлемін 
кеңейтіп, жұмыссыз жүр-

ген, арнайы курс тық оқудан 
іс-тәжірибе жинаған жастар-
ды жұмысқа алғым келеді. 
Әзірге бір адамды жұмыспен 
қамтып отырмын. Ашқан 
кәсібім өзіме қатты ұнайды. 
Азда болса аудан экономика-
сының дамуына үлес қоссам, 
– дейді шаштараз Нұрлан 
Әлімжанұлы.

Біздің кейіпкеріміз оқу 
курстарынан өтіп, сәйкесін-
ше «Тәжірибелі маман» де-
ген Сертификат алған. Кәсіп-
кер жаңа жабдық, қажетті 
жиһаздармен шаштараздың 
дизайнын жақсартты. Өзі 
тұрған үйінің бір бөлмесіне 
күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізіп, шаштаразға айнал-
дырды. Бүгінде қолға алған 
бизнесі еңбекқорлығы мен 
табандылығының арқасында 
қанат жайып келеді. 
Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.

Кенже 
       ҚОНЫСБАЙ

«Ерінбеген етікші болады» 
дегендей, ебін тауып еңбек ет-
кендердің тасы өрге домалап, 
берекесі арта түсері сөзсіз. Осы 
орайда пайда көзін тауып, жеке 
бизнесін ашқан жас кəсіпкер-
лердің жемісті жолын тағы да бір 
жариялауды жөн көрдік.    

Бұл жолғы кейіпкеріміз – 
Дастан Бақыткерейұлы Байке-
нов. Аманкелді ауданының тума-
сы. Кəсібі – ұсақ мал терісі мен 
жүнін өңдеу. Өңделген теріден 
қазақы оюмен өрнектелген кілем, 
алашалар тігеді. Тапсырыс көп. 
Кіріс те жаман емес. 

Дастанның тері илеу жөнінде 
алған арнайы білімі жоқ. Кəсіпке 
білек сыбана кіріскен еңбекқор 
тек тəжірибемен толығып, 
төселіп келеді. Сондай-ақ, ол 
Қостанай мемлекеттік универси-
тетін тарих, құқық жəне экономи-
ка негіздері бойынша, барлығын 
да қызыл дипломмен бітірген. 
Кейіннен Қостанай мемлекеттік 
педагогикалық институтында 
мұғалім болып жұмыс та істей-
ді. Жас маманның ұстаздық жо-
лында жарқын болашақ, жемісті 
мансап күтіп тұр еді. Оның білікті 
əріптестері Дастанның келеше-
гінен зор үміт күтетін. Алайда, 
мардымсыз жалақыға көңілі тол-
маған оның басқа жұмыс орын-
дарына деген қызығушылығы 
артады. Артынан таныстарының 
ықпалымен жеке кəсіп ашуды 

көздейді. Ол 2013 жылы Көкше-
тау қаласында тері жəне жүн өн-
деу кəсібін қолға алады. Қажетті 
жабдықтар да сол шаһардан та-
была кетеді. 

Тəуекелге бел буған ол қазір 
еш өкінбейді. Бір арнаға түскен 
бизнесіне қазір келер еш қауіп 
жоқ. Қазақстанның əр өңірінен 
тапсырыстар алады. Бүгіндері 
уақытша Тараз қаласында аял-
даған. Керекті техникамен қамта-
масыз етілген зауыттарды жалға 
алып, сол жерлерде кəсібін дөң-
гелетіп отырады. Кілем тігуді, 
оның түрлі дизайндарын жа-
сауды өзінің қарындасына да 
үйретіп қойған. Бауырының да 
көмегі зор екенін айтады. Кейін 
ресейлік кəсіпкермен бірлесіп, 
«ELITE LEADER» (ЭЛИТ Лидер) 
ЖШС ашады. Қазір сол серіктес-
тіктің директоры.

– Бастамас бұрын көп талқы-
ладым. Кəсіп келешекте өрге 
баспай жатса қайтемін деп ойла-
дым. Мемлекеттік қызметті місе 
тұтпай кетіп едім. Бір жағынан, 
дəл осы тері өндеу біздің облыс-
та некен-саяқ еді. Көп жоспар-
лап, ақыры ашатын болып 
келістік. Аз-мұз қиындықтары да 
болды, жасырмаймын. Елбасы 
да өз жолдауында, үндеуінде жиі 
айтады ғой, кəсіпкерлікті дамы-

тып, отандық өнімдерді жарна-
малау туралы. Міне, жасқанатын 
ештеңе жоқ, қазақ жігіттерінің де 
қолынан келетін шаруа екен, – 
дейді Дастан Байкенов. 

Таза табиғи теріден жасалған 
кілемге сұраныс көп. Оның үсті-
не сапалы теріге аяқ киім шыға-
рушы зауыттар да  қызығушылық 
танытып отырады. Алдағы 
уақытта мемлекеттік тапсырысқа 
қатысу да ойда бар. Кəсіпкер 
Дастан Байкеновтің көкейде 
жүрген мəселесі де жоқ емес. 
Ол – Қос танай облысының жер-
гілікті билік өкілдерімен келіссөз 

жүргізіп, Аманкелді, Жанкелдин 
сынды аудандарда осы кəсіпті 
жандандыру.

– Туған ауылға оралып, кəсіп 
көзін ашқым келеді. Жақын арада 
осы ойымды жүзеге асырсам ба 
деп жүрмін. Жергілікті билікпен 
байланысқа түсіп, сол кісілермен 
бірігіп істесем бе деймін. Біздің 
жақта мал шаруашылығы жақсы 
дамыған, халықтың күн көрісі де 
сол мал. Жергілікті тұрғындарға 
ақша керек. Сол малдың еті мен 
сүтінен, терісінен түскен пай-
даға күнелтіп отыр. Мен олардан 
көбірек əрі тұрақты түрде тері 
сатып алып отырамын. Ауыл-
дықтарды жұмысқа алар едім. 
Шалғай жатқан аудандарға бір 
зауыт немесе цех кедергі болмас 
еді, – дейді кəсіпкер.

Қазір мемлекеттік қызметтен 
шен іздемей, жеке кəсіпке жү-
гінгендердің асығы алшысынан 
түсіп тұр. Себебі, ол үшін біздің 
елде көптеген тиімді жолдар қа-
растырылған. Мүмкіншілік бар, 
қолдау бар. Оның үстіне, Қа-
зақстан – жас мемлекет. Елде 
игерілмей жатқан байлық-қазба-
лардың, тың жобалардың бар-
шылық екенін естен шығармаған 
жөн.

СУРЕТТЕ: Дастан Байкенов.

78 шілде 2016 жыл

КƏСІБІҢ – НƏСІБІҢ

Жүн түтіп, 
тері илеген

«ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ – 2020»

Кəсіп кґзі 

Арыстан Жұмағали Ерсұл-
танұлы Қостанай облысы Фе-
доров жерінің тумасы. Қос-
танай өңіріне етене таныс. 
Кешегі жігерлі жас, бүгінгі 
белді кәсіпкерге айналған. 

Балалық шақтың зыр етіп 
өте шығатын әдеті емес пе. 
Алматы полиграфиялық 
училищесін аяқтаған соң 
әскерге алынады. Ал, кейін 
Қарағанды кооперативтік 
институтынан аудитор ма-
мандығын алып шығады. 
Осыдан соң барып бизнес 
саласына ден қоя бастайды. 
Облыста «Алғабас» ЖШС-ін  
құрып, ауылшаруашылық 
жұмыстарын дамытуға атса-
лысады. Ізденіс пен еңбектің 
ерен үлгісін танытып, өзге-
лерге де сыйы арта түскен 
азаматтың жақсылыққа 
жаны құмар. Олай дейтін се-
бебіміз, серіктестік Федоров  
ауданындағы балалар үйіне 
қарайласып тұратын. Тіпті, 
«Арыстанов сыйлығын» 
тағайындап, олардың өмір-
ге деген үміт отын үрлеп, 
нық аяқ басуына қолдау біл-
діреді.

Бұдан бөлек кәсіпкерлік 
турасында «Точка опоры» 
деген кітап жазып шығады. 
Біраз уақыттан соң шынайы 

тілек пен отансүйгіштіктің 
ұштасқан арнасы сынды  
«С благодарностью к Казах-
стану» атты кітабы жарық 
көреді. 

Жұмағали Ерсұлтанұлы 
табыс табуда тынымсыз 
еңбекті дұрыс деп білетін 
секілді. Өйткені, облыс дең-
гейінде ғана қалып қоймай, 
табанды жұмыстың мақсаты 
жетелеп елордасы Астанаға 
атбасын тірейді. Бүгінде 
ажары да, арыны да мықты 
қаланың мызғымас тұрғы-
нына айналған. Сол жерде 
кәсібін дөңгелентіп, адал ең-
бек етіп жүр. «Арыстан» ком-
паниялар тобының бас ди-
ректоры. Үш баланың әкесі. 
Отбасымен ордалы қаланың 
ортасында. 

«Жақсының жақсылығын 
айт» деген сөзді басшылыққа 
алып, төңірегін шолғанымыз 
болмаса, асыра мақтап, өзге 
мақсат көздемек ой мүлде 
жоқ. Күннен күнге көркей-
іп келе жатқан Астананың 
қазіргі тынысын сезініп, ел 
болашағы жолында қызмет 
қылған аға-әпкелеріміз біз-
дерге үлгі болса керек. 

Жанболат КЕНЖЕҒҰЛ,
ҚМУ-дың журналистика 

мамандығының студенті.

Астанада 
бір ұлың...



88 шілде 2016 жыл

Қостанай облысындағы тарихын 
ХІХ ғасырдан бастайтын көне 
мешіттердің бірі – Ақмешіт. 1879 
жылы Тобыл өзені жағасынан бой 
көтерген Қостанайдағы Ақмешітке 
2002 жылы діни қайраткер Марал ишан 
Құрманұлының есімі берілді. Бүгінде 
Марал ишан есімі берілген мешіттің 
іргетасының қаланғанына биыл 140 
жыл толып отыр. 

ХVІІІ ғ. екінші жартысымен ХІХ ғ. Ресей патша үкіметінің 
отаршылдық саясатына қарсы ұлт-азаттық күресін жүр-
гізіп отырған тарихи тұлғалардың қатарында ишан, молда-
лар да болған. Солардың бірі – Марал ишан Құрманұлы. 
Ишан – халық арасында сауат ашу, ғибадат айту қызметін 
атқарып жүрген діни сауатты адамға берілетін діни атақ.

Марал ишан Құрманұлының ұлт-азаттығы жолындағы 
қызметінің өзіндік тарихы «Дала уалаяты» газеттер жи-
нағында И. Крафтың «Сəуегей қазақ Марал Құрманұлы» 
(1820 ж.) атты мақаласында берілген. Аталған мақалада: 
«Марал ишанның əкесі Құрман тəуіп Тройцк деген қа-
малдың қасында көшіп жүрген Керей болысының қазағы 
екен. Əкесі өлгеннен соң Марал бір сартқа еріп, Бұқарға 
барып, көп оқыпты. Ақырында, 1820 жылы Сырдарияда 
көшіп жүрген қазақтарға келіп, өзін, əулие жариялағаны 
туралы ел арасында əңгіме тарағаны жазылған. Марал 
ишанның əкесі Құрман Кенжебайұлы батыр, тəуіп, намаз-
ханды кісі болған. Құрман тəуіп ретінде емшілік қасиетімен 
ел-аймаққа танылған. Марал ишан Құрманұлының 1820 
жылдан бастап, халық арасында əулие болып таныла 
бастағандығын тарихи деректер айғақтайды. Марал Құр-
манұлы туралы патша үкіметінің тапсырысымен жиналған 
мəліметтер «Петербургской Ведомостей» газетіне жария-
ланып, оның патша үкіметінің «назарына» ілігуінің өзі, Ма-
рал ишанның патша үкіметінің отаршылдық саясатының 
қазақ даласында жүзеге асырылуына кедергі болатын 
тұлға ретінде патша үкіметін өздерінің бақылауларына 
алған. Марал Құрманұлы Сыр бойынан Торғай өзенінің 
бойына тоқтап, жұрт мұнда маған көшіп келсін, – деп жан-
жаққа ат шаптырып хабар салған, Марал əулиенің шыққа-
ны туралы хабар қырға тез жайылып Ресеймен арадағы 
көп қазақтар көшіп келген. Марал Құрманұлы ел арасына: 
«... патша үкіметіне қарамаңдар, өздерің бірігіп, орыстан 
басқаланып, егін салумен айналыссаңдар, сендерді егін 
байлыққа жеткізеді», деген үндеу таратқан. 

Марал ишанның елді диқаншылық кəсіппен айналы-
сып бай болуға шақырған насихатымен Ресей патшалығы-
на экономикалық жағынан тəуелді болмауға үндегенін 
көреміз. Қазақ ұлты өзге халықтан кем болмас үшін, ын-
тымақ, бірлік керектігін айтқан. Қалың бұқараға үндеу тас-
тап, халықтың санасын оятуға ұмтылған  патша үкіметінің 
отаршылдық саясатының бетпердесін ашудағы үгітімен 
халықты бірлікке шақырған. Мұнан еш нəтиже шықпаған 
соң Марал ишан Ресей патша үкіметіне хат та жолдаған. 

Шын мəнінде Марал Құрманұлы азды-көпті білімі бар, 
кезінде кент ішінен тəрбие алған қатардағы қарапайым 
қазақ еді. Ол Тройцк бекінісінің төңірегінде көшіп-қонып 
жүретін керейлердің арасынан шыққан. Əкесі Құрман ел 
ішінде емшілік еткен тəуіп екен. Тағдыр жетіп ол дүние 
салғанда ұлы мүлдем жас қалады. Жақын ағайындары 
жетім баланы сауда-саттықпен əрі-бері өткен бір бұқарлық 
саудагер сартқа сатып жібереді. Сарт оны өзімен бірге 
Бұқарға алып кетіп, бірнеше жылдан соң басына бостан-
дық береді. Бала Бұхарда ұзақ уақыт шығыс ғылымда-
рынан біраз мағлұмат алып, мол білім жинайды. Бəлкім, 
оның өз басына азаттық алуы осы білімдарлығынан да 
болар. Бостан болысымен-ақ, 1820 жылы Сырдария бой-
ында көшіп-қонып жүретін қазақтардың арасына бірақ 
тартады. Ғылымнан біраз хабары бар, діни білімі терең, 
ол өзін болашақты болжайтын сəуегей, өткенді екшеп, 
ертеңді біліп отыратын əулие, – деп көрсетеді.

Ақкөңіл, аңқылдақ, аңқау қазақтар алғаш оның айтқан-

дарына құдайдай сенеді. Ісінің оңға басқанын байқаған 
Марал төңірегіне біраз бақсы-балгерлер жинап, нөкер 
ертіп Торғай өзенінің бойына көшіп келеді. Орналасып 
алған соң «осы өңірге көшіп келіңдер», – деп айналадағы 
елдерге жаушы жібереді. Ақ сəлде салып, ақ киім киген 
əулиенің атақ-даңқы тез-ақ тарайды. Суқараңғы соқырды 
құлан таза жазып, ақсақты құлындай ойнатып жібереді 
екен деп жұрт аңыз ғып айта бастайды.

 Əу баста Марал ишанның керемет көріпкелділігі, айт-
қаны келетін сəуегейлігі хақында алып-қашты лақапқа 

сеніп қалған қыр қазақтары, ақсақалдары мен рубасы-
лары оның маңына көшіп келіп, алқа-қотан қоныстана 
бастайды. Бірақ, өз елінде кім пайғамбар бола алсын, 
ұзамай оның кереметіне күмəн-күдік туып, жұрттың көңілі 
суиын дейді. Ем-домы бұрыннан бар үйреншікті қарекет 
боп, бəрі де жұртты айналасына ұйымдастыру үшін ойлап 
табылған əдіс сияқты көрінеді. Шынтуайтына келгенде, 
мұндай күмəнда негіз де жоқ емес, бар еді.

 Жұрттың төңірегіне жинаудағы Маралдың көздеген 
мақсаты – оларды отаршылдарға қарсы күреске көтеріп, 
орыс елінен бөлініп шығуға үндеу болатын. Кейін ол ойын 
ашық айтты. Ресеймен қарым-қатынасты доғарып, бөлек 
ел болып, бір жерге ұйысып отырықшыланып мал өсіру-
мен бірге егін де егейік деп үгіттеді. Жер сүмесін сауып, 
егін салумен айналыссаңдар, ол байлыққа жеткізеді деп 
егіншіліктің пайдасын насихаттады. «Қазақтардың сол 
заманындағы түсінігі бойынша емін-еркін, көшпелі өмірді 
тастап, азабы ауыр егін шаруасымен айналыс дегені, да-
лалықтарға өлімдей көрінді. Себебі, қазақ осы күнге дейін 
қара жұмысты ұят санайды. Оның үстіне қазақтардың өзі 
хандыққа таласып, бүлініп, қырылысып жатқанда Ресейден 
бөлін дегені қыр адамының ақылына сыймайтын сықыл-
данады. Маралдың мəнісін білген соң жұрт оны əзəзіл ал-
даушы санап, бірте-бірте бұрыңғы жерлеріне көшіп кете 
бастайды», – деп жазады «Дала уəлаяты» газеті.

Ал, Маралдың қазақ сахарасынан кетуі турасындағы 
хабарлар түрлі-түрлі болды. Кейбір сыбысқа қарағанда, 
ол «Алашшылдардың» шақыруы бойынша солармен 
бірлесіп, хиуалықтармен соғысып жатқан Бұқар əміріне 
көмек беруге кетті дейді. Ал бұдан гөрі дұрысырақ хабар 
1824 жылы алынады.

Оған бақсақ, 1823 жылдың жазында хиуалықтардың 
Бұқарға бара жатқан керуенге шабуыл жасап, қазақ кіре-
кештерінің мың түйесі мен жүз мың қойын айдап алып, 
елу адамын өлтіріп кеткен хабарын ести сала Марал 
Құрманұлы ақ адал мал-мүлікті қайтару үшін Хиуаға 
аттанғалы қол жинайды. Халықты бұл жорыққа көбірек 
тарту үшін жұртқа жар салып, бұл жолы өзімен бірге 
жауға қарсы барғандарға оқ өтпейді, қылыш дарымайды 
деп жариялайды. Дұшпанды жайпап, таланған малды 
түгел қайтарып олжалы оралатынына сенген қазақтар-
дың көпшілігі Құрманұлының уағдасына қызығып Хиу-
аға қарсы аттанады. Жүзеге асуы екіталай бұл қатерлі 
сапардың немен аяқталғаны белгісіз. Марал ишанның 
бұдан кейінгі тағдыры да беймағлұм. Оның хиуалықтар-
мен шайқаста жолдастары тарап кетіп, жау қолында 
жалғыз қалып опат болғанын немесе сенген жұртына 
көңілі қалып, сопылық жолына түсіп кеткенін білмей, 
замандастары дал болады.

Кезіндегі орыс басылымдарының ол жайында жазған-
дарын саралай келіп «Айқап» журналы өзіндік бір ой 
 түйеді. «Марал Құрман баласы дабыра пайғамбар да 
емес, əулие ишан да емес, елді қару күшімен қорғау қия-
лына берілген бір жан, – деп жазады. Былайғы қауымнан 
ақылының биігірек, рухының күштірек болуымен асып дара 
шыққан бір қиялдағы бірбет адам. Бала жасынан Бұқарда 
тəрбиеленген. Ондағы біртүрлі мəдениетке қалыптасқан. 
Марал қазақ жұртының саяси қалпын һəм шаруа тіршілі-
гін өзгертуді армандаған. Бірақ оның тұтынған аспабы – 
мұсылманшылдық мақсатына лайықты болмай шығып, 
халықтың ақыл-ойын өзіне қарата алмады... Алайда, бір 
нəрсе талассыз, ол жұртына шын ықыласпен жақсылық 

істеуге талаптанған адам еді». Біздің пайымдауымызша, 
Марал Құрманұлы оққа да ұшпаған, жау қолында да қал-
маған, назаланып сопылық та қумаған. Жорық нəтижесі 
ойдағыдай болмай, соңына ерген жұрты тарап кеткен соң, 
сенген халқына көңілі суып, ол Сарыарқаның сауырын-
дағы Бұланды орманы мен Атансор өңірін жайлайтын 
ағайындарын бетке алып тартып отырған болуы керек, 
– дейді жазушы Сарбас Ақатаев. Қалың қоңыстанған Ақ-
сары, Күрсары керейлер оны құшақ жайып, хан көтеріп 
қарсы алған тəрізді. Оған сол ғасырдың орта шенінде 
осы аймақта болған генерал И. Ф. Бламбергтің естелігі 
айғақ. Ол өзінің «Естеліктері» атты кітабында 1852 жылы 
əскерилермен бірге Қосқорған жəне Қаракөл маңында 
аялдағанын жəне осы сапарында əулие Марал ишанмен 
кездескенін жазады. «Менің жанымдағы қазақтар оның 
алдында құрдай жорғалады, содан-ақ менің алып кетуіме 
олардың көмектеспейтіні белгілі болды. Марал ишан басы-
на сəлде орап қолындағы жылқы құйрығынан жасалынған 
үлкен желпуішімен, үнемі желпініп отырды. Жалпы, жұрты-
на жан-тəнімен жақсылық жасауға талпынған кісі көрінеді», 
– деп генерал оның жаны ізгі, жұртына тек жақсылық қана 
тілейтін абзал тұлға екенін атап айтады. 

Марал ишан Құрманұлы 1843 жылдың жазында Қос-
танай өңіріндегі өзі қоныс еткен Əулиекөлге бара жатқа-
нында қайтыс болады. Кезінде Кəрібай Жиенбаев қария-
ның айтып кеткен əңгімесі бойынша, Марал ишан Шилі 
өзенінің (Торғай өңірі) бойында, өз жайлауында дүние-
ден озған. Бұл екі дерек те ишанның Торғай жерінде қай-
тыс болғанын айғақтайды. Сол кезде ауа-райы қырық 
градус ыстық екен. Анасының айтып кеткен сəуегейлік 
болжамы, аруақтардың аяны бойынша,  Марал ишанды 
Қызылорда өңіріндегі Қармақшы ауданындағы «Қырық 
мешіт» деген жерге əкеліп ақтық сапарға аттандырмақшы 
болған туған-туыстары мəйітті қара былғарымен орап, 
жақсылап тігеді де жолға шығады. Күндіз тоқтаған жерде 
қалфелер құдық қазып, мүрдені сулы топырақпен көміп 
тастайды. Шилі өзенінің жағасынан бастап қазылған осы 
құдықтардан кейін су шығып, үлкен бұлаққа айналады да, 
жан-жағына ақ қайың, талдар өседі. Кейін бұл орындар 
«Марал ишанның «жуғысы» деп аталып кетеді.

Марал ишанның 4 əйелінен 8 ұл туған. Бір əйелі – 
Құланбай ишанның қызы Меңлібикеден Қалқай, Қалыбай, 
Елібайдың өмірге келгені белгілі. Қалқайдың да 4 əйелінен 
8 ұл болған. Бəйбішесі – Шағырай батырдың қызы Көңеш-
тен – Алдажар, Тобағабыл, Омар, Əбдірахман. Екінші 
əйелінен – Мамырбай, бір əйелінен – Нұрқожа, Сияқожа, 
соңғы əйелінен – Оспан. Марал ишанның балаларының 
көбісі дін жолын ұстап, ишан болған. Кеңес үкіметінің кезін-
де Марал Құрман ұлының үрім-бұтағы дінбасы – ишанның 
ұрпағы деп шетқақпайланып, қуғын-сүргінге ұшыраған. 

Қорыта келе айтпағымыз, Марал Құрманұлының туған 
жылы 1780 жыл деген байлам жасалып, 2010 жылы рес-
публика көлемінде 230 жылдығы атап өтілді. Ал, қайтқан 
жылы туралы ел жадындағы сақталған шежірелерде 
1841 жыл десе, енді бірі 1843 жылды атайды. Бұл – бір. 
Екіншіден, Марал ишан ХІХ ғасырдағы діни қайраткер. 
Қостанай облысындағы тарихын ХІХ ғасырдан бастайтын 
көне мешіттердің бірі – Ақмешіт. 1879 жылы Тобыл өзені 
жағасынан бой көтерген Қостанайдағы Ақмешітке 2002 
жылы Марал ишан Құрманұлының есімі берілді. Марал 
ишан есімі берілген мешіттің ірге тасының қаланғанына 
биыл 140 жыл толып отыр. Мешіттің  140 жылдығына 
байланысты өскелең жас буынның өткен тарих көшінен 
туған өлке тарихын білсем деген сұранысына байланысты 
елжанды тарихи тұлғаларымыздың ғұмырнамаларының 
тарихын таныту біз үшін парыз.

Өтеген ИСЕНОВ, 
тарих ғылымдарының кандидаты, 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық 
институтының доценті.

ДІНІҢ – ДІҢГЕГІҢ

Марал ишан мешітінің іргетасы 
қаланғанына 140 жыл

МАРАЛ  ИШАН: 
өмірі мен қызметі
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Осы бір орта бойлы,
ірі денелі, аќќ±ба ж‰зді
жігіт аѓасы кμзге жылы
±шырасады. Кездескен-
де амандыѓыныњ μзінде
биязылыќ, сыпайылы-
лыќ сезіліп т±рады. Ал,
сμйлесе ќалсањ, ќара
сμздіњ ќаймаѓын тμгеді
дерсіњ. Ойыныњ те-
рењдігі,  білімділігі,   ал-
ѓырлыѓы ерекше сезі-
леді. Оныњ кμргенді
жерден шыќќандыѓын
байсалдылыѓынан  бай-
ќайсыњ. Ол алѓашќы та-
нысып, тегін айтќанда,
єкемніњ кμп єњгіме
ќылатын, ертеректе
Жанкелдин аудандыќ
жеті жылдыќ мектепте
ќызмет істеген ±стаз
Сабыржан Оташев есі-
ме оралды.

– Сол кезде заманныњ ќиын-
дау шаѓы-тын, – деп бастады
єкем єњгімесін. – Жап-жас жігіт
мектепке м±ѓалім болып келген-
де, сμнген отты ќайта т±татќан-
дай болды, балаларымыз тамаша
єсерде ќалып еді. Ол азаматты-
ѓымен елге елеулі, халыќќа ќала-
улы,  алтын  ±яѓа аяулы ±стаз ре-
тінде есте ќалды. Кμшіп-ќонып
ж‰ретін шаруамыз ѓой, біз алыс-
ќа кетіп, одан кμз жазып ќалып
едім, – деген сμзі ќайтадан ќ±ла-
ѓыма сыбырлап т±рѓандай бола-
ды. Адаспаппын, кμз алдымда –
Сабыржан Оташевтіњ баласы Бо-
латбек.

Єкем ол кісіні кμп ќ±рметтеп,
аралас-ќ±ралас болды, араѓа
біраз жылдар салып, сол єкелер
±рпаѓы – екеуміз кездестік.
Міне, содан бері 4-5 жылдыњ ж‰зі
μтіпті.

Болатбек Сабыржан±лы іскер,
білімділігімен ерте кμзге т‰сіп,
алѓашќы жолын ќатардаѓы м±ѓа-
лімдіктен бастаса да, болашаѓы-
нан ‰лкен ‰міт к‰ттіретін жоѓар-
ѓы жаќ оны Ќызыл ж±лдыз орта
мектебіне басшылыќќа кμтерді.
Саналы білім, сапалы тєрбие бе-
руді єуелі μз жолынан бастаѓан
Болатбек ќарамаѓындаѓы ±стаз-
дардан сапа, талап ќоя білді. Осы
мектептен тамаша шєкірттер
ќанат ќаѓып, жоѓары білімді ма-
ман атанды. Кμптеген жас ±стаз-
дарѓа берген тєлімгерлігі, аќыл-
кењесі осы уаќытќа шейін ±мы-
тылар емес. Ол μз жолын таба
білген жан.

Ол ќазіргі тањда Арќалыќ

кμпсалалы колледжі директоры-
ныњ оќу-тєжірибе ж±мысы
жμніндегі орынбасары, жоѓары
санатты ±стаз. Оныњ ењбегін
аќтаѓан шєкірттері кμптеген
ѓылыми-тєжірибелік конферен-
цияларѓа ќатысып, тіпті, кейбіре-
уініњ халыќаралыќ ѓылыми кон-
ференцияѓа жолдама алѓандары
бар. Б±л ±стаз ‰шін ќуаныш, ба-
ќыт ќой. Атап айтќанда, шєкірті
Айдана Н±рѓалиева Ќостанай
ќаласында μткен "Ахмет Байт±р-
сын±лы  ќазаќ халќыныњ руха-
ни кμсемі" таќырыбындаѓы ѓылы-
ми-зерттеу ж±мысы 1-ші орын-
ды жењіп алса, Шыњѓысхан Са-
быржанов Алматы ќаласында
μткен "Алаш ќайраткерлерініњ
Ќазаќстан тєуелсіздігі жолын-
даѓы ѓылыми м±расы" атты рес-
публикалыќ конференцияѓа
ќатысып, ІІІ дєрежелі дипломмен
марапатталды. Енді ол Франция-
да μтетін халыќаралыќ жиынѓа
жолдама алды. Болатбек Сабыр-
жан±лыныњ таѓы бір шєкірті
Ќалижан Н±рланќызы ќатысќан
"ZIAT" ѓылыми-єдістемелік орта-
лыѓымен ±йымдастырылѓан рес-
публикалыќ "Ѓылым шарайнасы"
атты білім алушылардыњ ѓылыми
ж±мыстары  сайысында  "Жас
зияткер" номинациясында 1-ші
орынѓа ие болып, ±стазыныњ ме-
рейін ‰стем ќылды.

Болатбек бойындаѓы бар
білімін шєкіртіне бμліп беретін
жан. Баласы ‰шін анасы ќандай
к‰йде болса, шєкірті ‰шін Болат-
бек те сондай к‰й кешетін бірден
– бір ±стаз. Астана ќаласында
μткен республикалыќ ѓылыми -

єдістемелік орталыѓы
±йымдастырѓан "Білім бе-
рудіњ инновациялыќ тех-
нологиялары" атты педа-
гогтар сайысында Болат-
бек Оташев ІІ дєрежелі
дипломмен марапатталды.

Кездескенде: – Бμке,
неге асыѓып ж‰ресіњ,
тіпті, шаруањ бітпейді,
μзіње демалыс жариялап,
аз уаќытыњды бμліп
єњгімелесейік десем:  –
Сенімен ш‰йіркелесіп
т±рѓанда, мені к‰тіп
отырѓан шєкірттерім
шμлдеп ќалады ѓой, – деп
єзілдеп ж‰ріп кететін.
М±ны μз ісіне жєне ±стаз-
дыќ жолѓа берілгендігі
деп ±йѓаруѓа болады. Ба-
сында баяндап кеткен
єкесі, ±стаз Сабыржан

Оташев бар ѓ±мырын мектепке
арнаѓан жан. Ол кісі 1946 жылы
Мењдіќара педагогикалыќ учи-
лищесінде ќазаќтыњ мањдайалды
ѓалымы Манаш Ќозыбаевпен
бірге оќыды. Сабыржан атамыз
3 жылдыќ училищені 1 жылда
тємамдап шыѓады. Емтихан тап-
сырѓанда риза болѓан педагог,
жазушы Спандияр Кμбеев:

– Балам, сеніњ жауабыња ри-
замын, талабыња ќуанамын, кμп
оќы, ізден – деп батасын берген
екен.

Арќалыќ ќаласы білім беру
саласында жасμспірімдерді
оќыту мен тєрбиелеу ісін дамы-
туда кμпжылдыќ жемісті ењбегі
‰шін  Арќалыќ ќаласыныњ  "Жыл
адамы – 2015"  атаѓына ие бол-
ды.

Адамды марапаты емес, маќса-
ты μсіреді. Алдыњдаѓы маќсатыња
ќол жеткізсењ, онда арманныњ
орындалѓаны.  Єке  жолын   жал-
ѓап, жалѓан атаќќа ие болмай,
μзініњ білімділігімен, адамдыќ
болмысымен  кμзге т‰скен ±стаз,
шєкіртке жанашыр, ќадірменді
т±лѓа, ар-намысы бар азамат Бо-
латбек Оташев осындай жан.

Болатбек Оташев шєкірті
Ќалижан Айтжанмен бірігіп, кол-
ледж гимнініњ сμзін жазѓан. Бо-
латбек Сабыржан±лы сегіз
ќырлы десек те артыќ емес.
"Тектілік тегіне ќарайды" деген
осы екен-ау.

Болат МОЛДАШ¦ЛЫ,
аќын, сазгер.

СУРЕТТЕ: Сабыржан Ота-
шев.

КЕЛБЕТ

Рудный ќалалыќ
мемлекеттік
архивындаѓы жеке
тектік ќорлары
ќаламыздыњ
тарихында елеулі
орны бар, μзіндік із
ќалдырѓан т±лѓалар
есебінен ‰немі
толыќтырылып
отырады. Соныњ
жарќын кμрінісі –
1997 жылы
журналист,
μлкетанушы,
республикаѓа ењбек
сіњірген мєдениет
ќайраткері, Рудный
ќаласыныњ ќ±рметті
азаматы, ¦ОС ардагері Иван
Иванович Дьячковтыњ
ќ±жаттары ¦лы Отан соѓысы
ардагерлерініњ жеке тектік
ќ±жаттар ќорына
ќабылданып,  2003 жылы
И.Дьячковтыњ жеке тектік
ќ±жаттар ќоры ашылды.
Иван Иванович Дьячков
μзініњ кμзініњ тірісінде
ќалалыќ мемлекеттік
архивке мемлекеттік
саќтауѓа награда
куєліктерін, μз ќ±жаттарын,
μмірбаяндыќ деректерін,
кітаптарын, газет беттеріне
шыќќан маќалаларын,
ќолжазбаларын, суреттерін,
таѓы да басќа ќ±жаттарын
тапсырѓан болатын.

Иван Иванович Дьячков
1921 жылы 21 ќырк‰йекте
Ќостанай облысы Таран
ауданыныњ Оренбург
ауылында д‰ниеге келген.
Бастауыш сыныпты μзініњ
туѓан ауылында оќып, орта
білімді Викторовка орта
мектебінен  бітірген.  1940
жылы 5-7 сыныптарѓа орыс
тілі мен єдебиетінен сабаќ
беруге ќ±ќыѓы бар бір
жылдыќ педогогикалыќ
курсты  аяќтап,  1941
жылдыњ ќараша айына дейін
Викторовка орта мектебінде
м±ѓалім болып ж±мыс
істеген.

1941 жылдыњ  к‰зінде
соѓысќа аттанады. Соѓыстан
елге балдаќпен,
жараќаттанып, бірінші топ
м‰гедегі болып келеді.
Ќызыл єскердіњ ќатардаѓы
солдаты, десантник,
радиостанцияны басќарушы,
батальон комсоргы жєне
аќын Иван  Дьячков Курс
доѓасына шабуыл жасап,
Днепрден μтіп, Киевті,
Молдавияны 1944-ші жылы
босатќанда, сол жерде ауыр
жараќат алѓан.

Бірнеше медальдармен,
ордендермен
марапатталѓан. "Ќызыл
ж±лдыз", ІІ дєрежелі "Отан
соѓысы" ордендері, таѓы да
басќа кμптеген медальдары
бар. Жаудан босатылѓан
Понырей ќаласы Дьячковќа
"Мєртебелі азаматы" атаѓын
берді.

Иван Иванович кμп
жылдар бойы партия
ќатарында ж±мыс атќарды,
соныњ ішінде Рудный
ќаласында да. Ќаламыздаѓы
кєсіби-техникалыќ

училищеніњ, ќалалыќ
тарихи-μлкетану
м±ражайыныњ ашылуына
себепкер болып, μзі сол
м±ражайда кμп жылдар
бойы басшылыќ етті.  Ерен
ењбегі ‰шін "Ќ±рмет Белгісі"
орденімен марапатталды.
"Всегда с Вами в строю",
"Творение чудо-поколения",
"Славные патриоты моей
родины", "Они защитили
нас",  "Лирика
самодеятельного поэта"
атты кітаптардыњ авторы.
Б±л кітаптар біздіњ архивте
саќтаулы. Оныњ газет
беттеріне шыќќан
маќалалары мен
єњгімелелері, μлењдері
жастардыњ да, кез келген
оќырманыњ да ж‰регінен
жол табады. Жасыныњ келіп
ќалѓанына ќарамастан хал-
ахуалы жеткенше ќоѓамдыќ
ж±мыстарѓа белсене
ќатысты. 2011 жылдыњ
ќырк‰йек айында Иван
Иванович Дьячковтыњ 90
жылдыќ мерейтойына арнап,
архивтегі жеке тектік
ќорынан м±раѓатшылар
жылжымалы кμрме єзірлеп,
ќала т±рѓындарыныњ
назарына ±сынды. Кμрменіњ
ашылуы μзі кμп жылдар
басќарѓан ќалалыќ μлкетану
м±ражайында болды.
Сондай-аќ, архивте Иван
Ивановичтіњ естеліктері
диктофонѓа жазылып
алынып саќталуда.

¦лы Отан соѓысыныњ
ардагері 2015 жылы ќайтыс
болды.  И.Дьячковтыњ жеке
тектік ќорындаѓы
ќ±жаттарды архив
м±раѓатшылары пайдалана
отырып, мектеп оќушылары
мен колледж, институт
студенттеріне архив
сабаќтарын, экскурсиялар
μткізеді. Б±л ќ±жаттар жас
±рпаќќа патриоттыќ тєрбие
беруде ќ±нды деректер
болып табылады.
"Жаќсыныњ аты μлмейді,
ѓалымныњ хаты μлмейді"
дегендей, жеке тектік ќорда
саќталѓан Иван Иванович
Дьячковтыњ ќ±жаттары
±рпаќтан ±рпаќќа жетіп, ‰лгі-
μнеге болары аныќ.

Г.ЄБІШЕВА,
Рудный ќалалыќ

мемлекеттік архивініњ
м±раѓатшысы.

СУРЕТТЕ: И.И. Дьячков
жєне Рудный ќалалыќ м±-
раѓат басшысы Ќ.Тлеуова.

ТАЃЗЫМ

Ѓибратты ѓ±мыр –
±рпаќќа ±лаѓат

"Адамныњ мєњгі жасауы м‰мкін емес,
Есімніњ мєњгі жасауы – м±рат"
                                                            Єлішер Науаи.

Жаз мезгілі – балалардыњ саѓынатын, асыѓа
к‰тетін кезі. Б±л уаќытта балалардыњ кμбі ќала шет-
індегі лагерлерге демалуѓа кетсе, енді бірі ауылда,
ата-єжесініњ жанында демалыстарын μткізіп жатыр.
Ќалада ќалѓандар да μз уаќыттарын тиімді пайда-
ланып келеді. Рудныйдаѓы балаларды тєрбиелеп,
сауыќтыру кешені жыл сайынѓы дєст‰р бойынша
б‰лдіршіндерге μз есігін айќара ашып, келушілерге
т‰рлі пайдалы кењестер беріп, демалысты есте
ќаларлыќтай μткізуге жаѓдай жасауда.

Ќазіргі тањда балалар тањѓы саѓат 8-ден т‰скі
14:00-ге дейінгі уаќытын осында μткізеді. М±нда
оларѓа ќажетті аќпараттар беріліп, спорттыќ, мєде-
ни, танымдыќ шаралары ж‰ргізіледі. Соныњ бірі –
жолда ж‰ру ережесіне арналѓан курстар. Осы жер-
де ќосымша білім бойынша педагогы Валерий Ко-

Ќ¦ЌЫЌТЫЌ МЕКТЕП

новаловтыњ айтуынша, соњѓы уаќытта балалар-
дыњ ќатысуымен жол апаттары жиілеген.

– Б±л жол ережесін білмегендіктен. Кμбіне, ата-
аналардыњ μзі балаларымен жолдыњ ќаќ ортасы-
нан кесіп μтіп, баѓдаршамѓа баѓынбай жатады.
М±ныњ соњы ќайѓылы оќиѓаѓа єкеп соѓуы єбден
м‰мкін. Осыны болдырмас ‰шін біз ойын т‰рінде
балаларѓа жолда ж‰ру ережесін т‰сіндіруді маќ-
сат еттік. Жас б‰лдіршіндердіњ ой-μрісін дамытып,
ойлау ќабілетін машыќтандыру ‰шін жєне кμтері-
лген таќырыпты балалар ќалай игергендігін білу
маќсатында с±раќ-жауап ойынын μткіздік. М±нда
шєкірттер μз білімдерін ортаѓа салып, білгендерін
жасырмай айтуѓа м‰мкіндік алды, – дейді ол.

Дамира Ж‡СІПБЕКЌЫЗЫ.
Рудный ќаласы.

Баѓдаршамѓа баѓын, балаќай!



108 шілде 2016 жыл

(Соңы. Басы газеттің 
өткен сандарында)

Мұның сыртында адамдарға құрметіне, 
дене пішініне, мінез-құлығына да байланысты 
да атаулар айтылады. Яғни адам атаулары 8 
топқа бөлінеді. Олар: 

1. Адамның жасына байланысты атаулар. 
2. Ер адамның өз жұртының атаулары. 
3. Ер адамның нағашы жұртының атаулары. 
4. Ер адамның қайын жұртының атаулары. 
5. Əйел адамның қайын жұртының атаулары. 
6. Адамның қызметіне байланысты атаулар. 
7. Адамның дене пішініне байланысты атау-

лар 
8. Адамның мінезіне, қылығына байланыс-

ты атаулар.
Өмірде осы атауларды дұрыс қолдана білу 

– мəдениеттілік пен əдептілік. Керісінше, қарт-
ты жігіт деп, жігітті ата деп, тəтені, апаны жеңге 
деп, жеңгені, жездені əже, ата деп атау – па-
рықсыздық. Сондықтан да əрбір қазақ баласы 
туыстық атаулардан бастап өзге де атаулардың 
барлығын жете білуге тиісті.

Жалпы, «Адамдарды нақты өз атымен 
атамай, не жасына, не туыстық жақындығына 
немесе қоғамдық қызметіне, беделіне қарай 
жанама ат қойып атау – адамды құрметтеп, 
кішіпейілділік көрсету, əдептілік этикасынан 
туған ғұрып» (Н.И.Ильминский. «Материалы 
к изучению киргизского наречия», «Ученые 
записки Казанского университета», 1860 г. 
185 – 191 стр). Біз енді адамның жасына, қыз-
метіне, дене пішініне, мінез-қылығына байла-
нысты атауларға тоқталсақ. Себебі көп адам 
туыстық жақындыққа байланысты атаулары 
жақсы білгенмен, бұл атауларды шатастырып 
ала береді.

Жасына байланысты атаулар
1. 1 жасқа дейін: шақалақ, нəресте. 
2. 1 жастан 2 жасқа дейін: а) қыз бала – 

бөпе, ə) ұл бала – бөбек. 
3. 2 жастан 3 жасқа дейін: бүлдіршін. 
4. 3 жастан 5 жасқа дейін: балдырған. 
5. 6 жастан 7 жасқа дейін: сəби. 
6. 8 жастан 12 жасқа дейін: ойын баласы. 
7. 13 жастан 15 жасқа дейін: ересек бала 

(сығыр). 
8. 16 жастан 19 жасқа дейін: бозбала. 
9. 20 мен 30 жас аралығы: жас жігіт. 
10. 30 бен 40 жас аралығы: дүр жігіт. 
11. 40 пен 50 жас аралығы: ер түлегі. 
12. 50 мен 60 жас аралығы: жігіт ағасы. 
13. 60 пен 70 жас аралығы: қарасақал. 
14. 70 пен 80 жас аралығы: ақсақал. 
15. 80 жастан жоғары: шал, қарт, қария.

Адамның қызметіне байланысты атаулар
1. Абыз – білгір, көреген адам. 
2. Айдауыл – қолға түскен тұтқынды айдап 

жүруші. 
3. Ақалақшы – сауда керуенінің басшысы. 
4. Асаба – той ағасы, дастархан басшысы. 
5. Атжəмші – лау атын айдаушы. 
6. Атқамінер – ел билігіне араласушы адам. 
7. Атшабар – хабаршы, шабармен. 
8. Бақауыл – ханның бас аспазы, шарап 

құюшы, дастархан жасаушы. 
9. Бек – ру мен тайпаның басшысы. 

10. Бержабай (кірекеш)– ат-арбамен 
жүк, кісі тасып күн көруші адам. 

11. Жайшы – күн жайлатады – 
мыс деп танылған адам. 

12. Күндікші – тұрақты кəсібі 
жоқ, күн сайын жұмысқа 

жалданатын кісі.

Адамның дене пішініне байланысты атау-
лары

1. Апай төс. Кең кеуделі, омыраулы адамды 
осылай деп атайды. 

2. Бақа көз. Сыртына шығыңқылау томпақ 
көз. 

3. Бақа мойын. Қысқа мойынды адам. 
4. Бақа тамақ. Бұғағы түсіңкілеу, жалпақ 

тамақ. 
5. Божбан. Нағыз қара, шойқара. 
6. Кетік. Тісі түскен кісіні сыртынан осылай 

деп, əзілдеп, кекетіп айтуы мүмкін. 
7. Қасқыртаңдай. Жоғары жақ сүйектері мен 

таңдай сүйегінің бірікпеуінен болатын кемістік. 
8. Қожбан. Аса ірі, дəу адам. 
9. Қоянжырық. Іштен туа біткен кемістік. Ол 

кемістік ернінде болады. 
10. Құныс. Жауырын, белі сыртқа шыға том-

пайып біткен бүкір. 
11. Қызтеке. Еркектік те, əйелдік те жыныс-

тық белгісі бар адам. 
12. Пұшық. Жұқпалы ау-рудың салдарынан 

мұрны кем болып қалған, батық біткен. 
13. Серек құлақ. Ұзынша келген, тікше құлақ. 
14. Тобан: тобан аяқ. Башпайдың, табанның 

не өкшенің кемдігі бар аяқ. 
15. Шағыр. Ағы мен аласы көп, шегір көз. 
16. Шапаты. Ұзын да, қысқа да емес; шағын 

(денесі). 
17. Шапыраш. Көзі қисық, қыли. 
18. Шарғы. Қысқа бойлы, аласа, тапал. 
19. Шəлтік. Шəлтиіп тұрған, бойы тапал 

адам. 
20. Шегір: шегір көз. Сарғыш келген көз. 
21. Ши бақай. Арық, жүдеу. 
22. Шой. Орасан зор, дəу, үлкен кісі. 
23. Шойнақ. Бір аяғы бір аяғынан қысқа, 

ақсақ. 
24. Шомбал. Ірі, үлкен, кесек. 
25. Шотыр. Бетінде дағы бар. 
26. Шұнақ. Құлағының ұшы кесілген я жа-

бысып біткен. 
27. Шүңірек. Көзі ұясына кіре түскен, 

шүңірейген.

Адамның мінезіне, қылығына байланыс ты 
атаулар

1. Əздек. Ерке адамды осылай деп атаған. 
2. Бəңші. Нашақор, апиыншы адамның 

 атауы. 
3. Бұлан. Еш қиындық көрмей, бұла болып 

еркін өскен, ерке жігіт, жас. 
4. Еркебұлан. Ерке, бұла болып өскен. 
5. Еркекшора. Ұл балаша киініп өскен қыз. 
6. Жүрімпаз. Нəпсіқұмар, жезөкше кісі. 
7. Кісікиік. Тағы, жабайы адамды осылай 

деп атайды. 
8. Қатынбасша (қатын-басшы). Қатын-қа-

лаштың ісіне араласушы еркек. 
9. Қызылшыл. Етқұмар, қызыл жанды кісі. 
10. Ойнасы. Жасырын көңіл қосатын адам, 

тамыр, ашына. 
11. Оңаза. Жалаңдаған ашқарақ, тамақсау, 

қома-ғай. 
12. Оңқай. Жұмысты тек оң қолымен істейтін 

адам. 
13. Сарамжал. Бəрін орын-орнына келтіріп 

тұратын, ысылған, ұқыпты, бес аспап кісі. 
14. Сұрқылтай. Екі жүзді, опасыз, қаскүнем. 
15. Тақуа. Дін қағидаларын шын пейілден 

істейтін адам. 
16. Шая. Ашуланшақ, ызақор. 
17. Шерменде. Қайғы басқан, мұңды, 

шерлі.

8. Бақауыл – ханның бас аспазы, шарап 
құюшы, дастархан жасаушы. 

9. Бек – ру мен тайпаның басшысы. 
10. Бержабай (кірекеш)– ат-арбамен 

жүк, кісі тасып күн көруші адам. 
11. Жайшы – күн жайлатады – 
мыс деп танылған адам. 

12. Күндікші – тұрақты кəсібі 
жоқ, күн сайын жұмысқа 

жалданатын кісі.

НӨМІРДЕН – НӨМІРГЕ

ТАНЫМ
Мақсұтбек СҮЛЕЙМЕН

Адамның 
жүз жылдық ғұмыры Ораза айының бас кезі бо-

луы керек, Есенгелді Ажма-
хан қажы бір-бір кітап сыйға 
тартты. Ақылбек Шаяхметтің 
2011 жылы шыққан «Мінәжат» 
кітабы екен, 5 жылдан кейін 
қолымызға тиді. Іздесең тап-
пайтын кітап. Оқып, таңқал-
дым. Кітапханаларда бола бер-
мейді. 7 жасқа толып, «а», «б» 
үйренгеннен бері 77-ге келсем 
де кітап оқымай отыра ал-
маймын. Нұрхан Ахметбеков 
атамыздың ( батасын да алып 
едім) «Қарғасын», «Көрұғылы» 
жыр дастандарды май шалман 
жаттап өскен ұрпақтарымыз 
ғой. Аналарымыз табақ-та-
бақ құрт-көже пісіріп, көр-
ші-көлемдер жиналып, күнде 
оқытатын. Тыңдауға бір жа-
лықпайтын асылдарымыз-ай!

Жақсы кітап оқысаң жа-
ның рахаттанып, ауруыңды 
да ұмытып кететін сияқтысың. 

Рухани әлсіреп, адамзат-
тық қасиетіміз азайып, көк 
жәшіктегі небір сұмдықтарды 
телміріп қарап, ешқандай өне-
ге, тәрбие сі жоқ, ұяттан жерге 
кіретін «Жарнама», өлтірді, 
баласын сатты, ата-анасын 
сыйламайтын, «Привет» деп 
сәлем беретін жастар қатігез, 
мейірімсіз заман болып тұр 
ма қалай?

Иманғали Тасмағамбетов-
тың анасы – Ділдә Матайқы-
зы Тасмағамбет келіні жазған 
«Айналайындар» кітабын оқы-
дым. «Мінәжат», «Айналайын-
дар» біз сияқты 70, 80-ге кел-
ген  әжелер, аталардан бұрын 
кейінгі жастар оқыса ғой! Міне 
тәрбие, мейі рімділік, ұят, ар, 
ислам дініне деген құрмет, 
отанға деген рух бәрі-бәрі 
бар. Осындай кітаптар сөреде 
емес, жастықтың астында күн-
де оқитын кітаптар. 

Асықпай, түсініп оқитын 
әрбір сөзіне мән беріп, «Апы-
рай-Ә!» – деп тамсанып оқи-
тын кітаптар. Менің ойым 
(әженің) осы кітаптарды са-
бақтан тыс, қазақ әдебиетінің 
оқытушылары оқушыларға 
оқып, оқып қана қоймай түсін-
діріп, мағынасын жеткізсе ғой, 
артық болмас еді. Есімде жоқ 

қай ақынның жазғаны: «Тоқы-
раудың сәбиі едік, жаңарудың 
жетіміміз» – деген. 

Осы жылдар рухани жүде-
ген, байлықтан басқа арманы 
жоқ ағайындарға арналған 
 сияқты.

«Мінәжат» кітабын Қоста-
най өңірі ғана емес, бүкіл қа-
зақ баспаларында басылып 
шықса мол тиражбен ұмыт-
пасаң ұтылмаймыз (рухани). 
«Мінәжат», «Айналайын дар» 
кітабының құндылығы сондай 
ешқандай байлық та, баға да 
жетпейді. Түсінігі бар адамға, 
әсіресе жастарға. 

Техниканың тілін біл-
меген соң ойымды жоғары 
жаққа жеткізе алмаймын. 
Балық басынан шіриді. Теле-
дидарға айтатын назым да, 
өкпем де жоқ емес. «Айтуға 
оңай», «Дара жол» бағдарла-
масын Бейсен балам, Дана 
қызым қандай тамаша жүргі-
зеді. Салмақты, ойларын анық, 
түсінікті жеткізеді. Ризамыз.
Ұзынкөл ауданының әжелері: 
Шұға, Күлдірайхан баталарын 
беріп отырады. Бір өкініштісі, 
хабарға келген 17 миллион 
қазақтың алдына шыққан 
70, 80-дегі әжелер шаштарын 
жалбыратып, не кәрі емес, не 
жас емес «баланы отбасында 
тәрбиелеу» керек деп ауызда-
ры ауызына жұқпайды. Дұрыс 
та шығар! Ал, өз-өздерін неге 
тәрбиелемейді. Жаулық тар-
туға ұяла ма? Ондай әжелердің 
ақылы өтімсіз. Бағдарламаға 
қатысқан ағайын дар «Орысша 
айқанда» деп сөзге түсінікте-
ме беріп жатады. Қазақтың 
тілі бай, аударудың қажеті 
жоқ. Біздер өмір көрдік, біраз 
жасадық, ата-ананың қас-қа-
бағымен тәрбиелендік. Ал, 
қазір не болып бара жатыр?!

Ұрпақтарымыз арлы, ұят-
ты, рухты, мейірімді болсын 
десек «Мінәжәтты», «Айна-
лайындар» кітабын оқыса 
пайдасы өте зор. Баға жетпей-
тін кітаптар. Оқымаған адам 
өкінеді.

Бибижар ИМАНҚҰЛҚЫЗЫ,
зейнеткер.

Ұзынкөл кенті.

РЕДАКЦИЯ ПОШТАСЫНАН

«Мінәжат» –
рухани азығың

Жастар мəселелері 
қаралды

Алтынсарин ауданы әкімдігінің жанынан құрылған жастар 
мәселелері жөніндегі кеңестің 3 тоқсандағы кезекті оты-
рысы өтті. Аудан әкімі Б.Ахметов төрағалық еткен жиынға 
кеңес мүшелері, аудандық мекеме басшылары, БАҚ өкіл-
дері қатысты. Отырыс барысында аудандағы жастар саяса-
тын дамыту мәселелері қаралып, «Жастар ресурстық орта-
лығы» директоры Е.Қапсұлтанов, спорт және дене тәрбиесі 
бөлімінің басшысы А.Бисақаловтың баяндамалары тыңдал-
ды. Сонымен қатар, білім бөлімінің сектор меңгерушісі Ақ-
маржан Бермағамбетова, балалардың жазғы демалысының 
ұйымдастырылуы туралы мәлімдеді. Отырыс соңында аудан 
басшысы кәсіпкерлікті дамыту бағдарламаларына тоқталып, 
жас кәсіпкерлерді қолдау қажеттігін айтып өтті. 

Сабыр МОЛДАҒАЛИЕВ.
Алтынсарин ауданы.
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ДƏСТҮР

Қасқырбай 
 ҚОЙШЫМАНОВ

Кейінгі ұрпақ үшін мәні 
мен мағынасы, тәлімі мен 
ұлағаты ерекше асыл мұра 
– қазақтың ұлттық киім-
дері. Өзінің сипатымен, 
сырымен, сұлулығымен сан 
ғасырлық тарихының иісін 
сақтаған, бедерін жеткіз-
ген. Мәселен, қостанайлық 
екі жас Ердос пен Сабина 
үйлену тойларда ғана емес, 
күнделікті тұрмыста ұлт-
тық нақышы бар киімдерді 
пайдалануды ұсынады.

– Қазіргі кезде сәукеле, 

бүрмелі көйлек, шапан, бөрік 
сияқты қазақ халқының 
ұлттық киімдері тек ме-
реке-мейрамдарда, той-ду-
мандарда киетін ерекше 
киім үлгілеріне айналған. 
Оларды күнделікті өмірде 
көп қолданбайды. Әйткен-
мен, ұлттық нақыштың 
ұшқыны бар, заманға бей-
імделген киім түрлері 
шығып жатыр ғой. Солар-
ды тұтынуға кеңес береміз, 
– дейді жас жұбайлар. – Біз 
үйлену тойы мызды был-
тыр жоспарладық. Астана 
күнінде ұлттық нақышы 
бар киіммен шығып, жас 

отбасымызға ата-әже-
лердің ақ батасын алайық 
деп шештік.

Жаһанданған дәуір-
де дәстүрімізді, мәдение-
тімізді, мұраларымызды 
сақтап қалу өте маңызды. 
Ал, киім ұлттың қандай 
екенін білдіретін, онымен 
мәңгі жасасып келе жатқан 
дүние. Ұлттық киімдеріміз-
ге шетелдіктердің қызыға 
да, қызғана қарайтынын 
ескерсек, оны келер ұрпаққа 

жеткізу жастардың мін-
деті болмақ.

СУРЕТТЕ: шаңырақ 
құрған екі жас – 
Ердос пен Сабина.
Суретті түсірген Бағдат 
АХМЕТБЕКОВ.

Ұлттық киім – 
       ұлттың айнасы

көп қолданбайды. Әйткен-
мен, ұлттық нақыштың 
ұшқыны бар, заманға бей-
імделген киім түрлері 
шығып жатыр ғой. Солар-
ды тұтынуға кеңес береміз, 
– дейді жас жұбайлар. – Біз 
үйлену тойы мызды был-
тыр жоспарладық. Астана 
күнінде ұлттық нақышы 
бар киіммен шығып, жас 

Ал, киім ұлттың қандай 
екенін білдіретін, онымен 
мәңгі жасасып келе жатқан 
дүние. Ұлттық киімдеріміз-
ге шетелдіктердің қызыға 
да, қызғана қарайтынын 
ескерсек, оны келер ұрпаққа 

АХМЕТБЕКОВ.
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«Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын 
қазақтың келістірер қай баласы?»

Абай.

Сен – қазақсың! Қазақ деген ел бөлек,
Қазақ салған соқпақ бөлек, жол бөлек.
Киіз үйі – жер сияқты жұп-жұмыр,
Шаңырағы күн сияқты дөңгелек!
Сен – қазақсың! Бір Алланың құлысың,
Адамға адам құл болғаны құрысын.
Жойқын соғыс, зұлматтарда жойылмай
Қалған ұлтсың, қаһармансың, ұлысың!
Сен – қазақсың!  Ұлы дала тұғыры,
Күмбір-күмбір күрескерлік ғұмыры.
Тірескеннің дірілдеткен дізесін,
Тұлпарының тұяғының дүбірі!
Сен – қазақсың! Алынбайтын барыссың,
Ар-ожданның асқағысың, намыссың,
Тағдырыңмен танысқысы келгендер,
Тасқа басқан тарихыңмен таныссын!
Сен – қазақсың! Баяғы жұрт, түздегі ел,
Табиғаттан тән тамырын үзбеген.
Қолын жайып көктен өмір сұраған,
Жер бетінен жерұйықты іздеген!
Сен – қазақсың! Қазынасы – нәсіп-құт,
Қазақ болу – ғаламатқа ғашықтық.
Жерің, суың, тауың сұлу соншалық,
Көрген көзден кететіндей жас ытқып!
Сен – қазақсың! Отаншылсың, тектісің,
Досыңа адал, дұшпаныңа кектісің.
Бұл далаға мұрагерлік, иелік –
Ұрпақтарға ұлы аманат деп түсін.
Сен – қазақсың! Келе жатқан бағы асып,
Адамзаттық, ізгілікке жол ашып.
Қонақжайсың, елшілігің ежелден,
Мейірбансың, меймандоссың қолы ашық.
Сен – қазақсың! Ғарышкерсің жаны аспан,
Өрелісің өз орнына таласқан.
Төрге лайық марқасқасың, мықтысың,
Төрткіл дүние саясатта санасқан.
Сен – қазақсың! Қазақ едің туғанда,
Онда дүние тағылымынан үлгі ал да,
Ата жұрттан, ана тілден айрылма,
Төбеңде күн, төменде жер тұрғанда!!!

Серік ҚАЛИЕВ.

Ақ шуақ нұрым
Аспан төрінен төгілген,
Кеудеме құйылып қондың да көгімнен,
Сен мені қайтадан табыстырдың
Баяғы... сол таныс өмірмен.
Жаналғыштың да енді шамасы жетпес –
Сен мені қайтадан тірілттің.
Бейкүнə жүзіңді періште тектес
Көрсем деп тағы да құнықтым.
Дəрменсіз күй кешіп алдыңда тап сенің,
Теңізге тұншығып, тауларға жаншылдым.
Тезірек...
Тезірек тапшы емін –
Мөп-мөлдір мұңдарға малшындым...
Жай оты жарық қып қара түн түнегін,
Жаққанда сені аңсап жүдедім.
Жеңіне жасырып жезтырнақ тілегін

Жарқанат-жауларым жақындап қалыпты,
Еріксіз күлемін...
Орнымнан тұрдым да паң күліп,
Тауларға көз салдым мұнартқан.
Мың майдан бастадым мəңгілік
Қорқаудай қан іздеп құмартқан.
От кешіп келеді табаным,
Білмейтін  біреулер тамұқ дер.
Қайдасың?..
Қансырап барамын,
Кел дағы жарамды таңып бер!
Аңқытып адамдық самалын,
Тез жетші... тез жетші, қарағым
Тағдыры күтуден жаралған
Таулардай қартайып барамын...

Данияр САДУАҚАС.
Арқалық қаласы.

Қайдасың?
Алладан тілеп бозала таңда-ай,

Асыға күткен мені апам.

Асырап-бағып балапан қаздай,

Алқатып күткен шері атам.

Қалжама, ұлдай, ақ қошқар сойса,

Еншіме атап көк атан,

Ақшахан  қызын Ақжүніс қойса,

Назира қойған Ермахан.

Ертегі тыңдап, ерке өскен болсам,

Ойлашы, кімнен қорқармын?

Түсімде келіп тұратын мың сан

Тарланға мінген Ер Тарғын.

Өрмекті жүрдім өлеңнен тоқып,

Қағазға қалды ол жазылмай…

Өзіңді бір күн келер деп тосып,

Қамбарды күткен Назымдай.

Асуды бермей жайбасарларға,

«Айқын, – деп сендім, – келерің».

…Ауызы жалын айдаһарларға

Құрбан ғып тосты мені елім…

Өрмек қып өрген тынысым – өлең,

Өзіңді күткен жол қалды…

Қырық құлаш алмас қылышыңменен

Құртқаны құтқар, Қобыланды!

У-сөзден егер уланар болсаң,

Жаныңды сүтпен сақтармын.

Шын сөзім осы, иланар болсаң,

Сырымды саған ақтардым.

«Батырдың жары – осы» дегізіп,

Атырам алдан ақ таң, Күн!

Қысыр қулықты қырық күн емізіп,

Тайбурылыңды баптармын.

Еңіреп туған ер болсаң егер,

Еліңнің қамын жырларсың!

Бір хабар берші, бар болсаң егер,

Мұңайды гүлдей Гүлбаршын.

Заманда бейбіт, өмірде – думан,

Көрінер жырым жарты аңыз…

Жиделі-Байсын жерінде туған

Қай жерде жүрсің, Алпамыс?…

Мұратқа жетіп кейіпкерлері,

Ертегі бітер ақырын…

Ертегі ғана кейіпте ме едің,

Қайдасың, менің батырым?

                                       Назира БЕРДАЛЫ.

Пәк құсым,
Ақ құсым,
Мен саған бара алар ма екем?
Қапыда сүйем деп, жаныңды жаралар ма екем?
Бір күні жалғаннан өзіңді мәңгілік жоғалтып,
Көзімнен жас емес, қап-қара қан ағар ма екен?!
Қан ағар ма екен?..

Сен кетсең қасымнан, кім емдер меңдеген жарамды?
Қайтесің түнекте қалдырып, онсыз да меңіреу ғаламды?
Кішкене сәуле боп қала бер, нұрлантып тұратын санамды,
Мына әлем мен үшін кей-кейде онсыз да қараңғы
Онсыз да қараңғы...

Жапырақ жылайды тағы да, күзгі жел соңғы рет тербеткен,
Не деген қасірет оған да – келмейді қайтадан сол көктем.
Қайдасың сен, менің сүйіктім, сап-сары сағыныш меңдеткен?
Үзіліп баратқан қалтырап, жапырақ – жанымды көрмеп пе ең?
Жанымды көрмеп пе ең?..

Жаралы күй кештім жалғанда, жарамды жаза алмай мың жалап,
Атыңды айтумен өтер ем, жендеттер жатса да мылжалап.
Күт десең жолыңды, ғасырлар тосатын таулардай
Күтемін, әйтеуір әдемі бір күні, ақ гүлдер тағы да бүр жарад
Ақ гүлдер бүр жарад...

ОҚЫРМАН ПОЭЗИЯСЫ

Ақ гүлдер бүр жарады
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Сен – 
қазақсың!

Ақ шуақ нұрым...

Данияр САДУАҚАС.

Қырық құлаш алмас қылышыңменен

Пәк құсым,
Ақ құсым,
Мен саған бара алар ма екем?
Қапыда сүйем деп, жаныңды жаралар ма екем?
Бір күні жалғаннан өзіңді мәңгілік жоғалтып,
Көзімнен жас емес, қап-қара қан ағар ма екен?!
Қан ағар ма екен?..

Сен кетсең қасымнан, кім емдер меңдеген жарамды?
Қайтесің түнекте қалдырып, онсыз да меңіреу ғаламды?
Кішкене сәуле боп қала бер, нұрлантып тұратын санамды,
Мына әлем мен үшін кей-кейде онсыз да қараңғы
Онсыз да қараңғы...

Жапырақ жылайды тағы да, күзгі жел соңғы рет тербеткен,
Не деген қасірет оған да – келмейді қайтадан сол көктем.
Қайдасың сен, менің сүйіктім, сап-сары сағыныш меңдеткен?
Үзіліп баратқан қалтырап, жапырақ – жанымды көрмеп пе ең?
Жанымды көрмеп пе ең?..

Жаралы күй кештім жалғанда, жарамды жаза алмай мың жалап,



Наполе-
он: «Менің көзімді 

таңып тас таса да, иіс түйсігім 
арқылы туған жерім Горсика 
аралын тауып бара аламын. 
Өйткені, ол жерде бір түрлі өсімдік бар. 
Жел соққанда өзгеше иісі ауада таралады», 
– деген болатын.

Кеңес Одағының жазушысы Шолохов-
тың «Тынық Дон» романында ол өзінің 
ерекше дамыған иіс түйсігін әйгілеп тұра-
ды. Ол Дон өзеніндегі судың иісін, сайын 
сахарадағы көк иісін, шіріген шөптің иісін, 
сондай-ақ, казак ерлері мен әйелдерінің 
иісін де суреттейді. Автор романның про-
логында: «Шіркін, біздің кәрі атамыз тынық 
Дон!», – деп толғанады. Дон өзенінің иісі, 
казак сахарасының иісі. Бір ауыз сөзбен 
айтқанда, оның ата жұртының иісі ғой.

Қытай мен Ресей шекарасындағы Уссу-
руи өзеніндегі дамаха балығы Атлант мұ-
хитының шыңырауларында жетіледі екен 
де, уылдырық шашатын мезгілде неше он 
мың шақырым жүзіп, қат-қабат бөгеттерді 
бұзып, өздерінің өмірге келген өзеніне 
барып, ұрпақ өрбітеді екен. Дамаха ба-
лығының ақыл жетпейтін бұл қасиетін біз 
түсіндіріп бере алмаймыз. Соңғы жылдары 
балық зерттеушілер осы сырдың құпиясын 
ашыпты. Балықтарда адам мұрны секілді 
көрнеу мұрын болмағанымен, оларда өте 
дамыған иіс түйсігі мен иісті есте сақтай-
тын қабілет бар екен. Балықтар осы қа-
білетімен туған өзенінің иісін парықтау 
арқылы ғана ағысқа қарсы жүзіп, зұлмат 
қиындықтарды жеңіп, өлімнен тайсалмай, 
тіпті жол бойы көбі қырылғандықтан, бір 
бөлімі ғана жаралы тәнін сүйреп ата ме-
кеніне жетеді. Ұрпақ қалдыру борышын 
өтеп болған соң, еш армансыз өледі. Ана 
өзенінің иісі бағыт көрсетіп қана қалмай, 
қиыншылыққа төтеп беретін күш те сый-
лайды.

Мәлім мағынадан алғанда дамаха ба-
лығының тағдыры жазушының тағдырына 
ұқсап кетеді. Шынтуайтында жазушының 
жасампаздығы да ғұмыр бойы ата жұрты-
ның иісін аңсауы.

Бүгінгі диктафонның, бейнекамера-
ның, ғаламтордың заманында сөз өнерінің 
алуан заттар мен ортаны суреттейтін, түр-
лі-түрлі бояулар беретін қызметі сынға 
дөп келіп отыр. Өйткені сенің қаламыңнан 
туған дүние қаншама айшықты, көркем 
болғанымен, бейнекамераның көзінен 
аса алмайды ғой. Тек иісті ғана камерамен 
бейнелеп бере алмай отыр. Бұл осы заман 
жазушыларына қалған ең соңғы тәуелсіз 
аумақ. Бірақ менің межелеуімше, басымыз-
дағы бұл бақыт та ұзақ қонақтап тұра ал-
майды. Анау алапат ғалымдар иіс алғышты 
ойлап тауып, иіс аңқып тұратын кинолар-
дың әлемді жаулайтын күні таяу. Біз бұл 
аспаптар әлі жасалмай тұрған орайды ер-
терек қамтып, тез арада иісі қою шығар-

маларды жазып тастауымыз керек.
Мен иісі бар шығармаларды 

оқығанды жақсы көремін. Иісі бар шығар-
маны жақсы шығарма деп, ал дара иісі 

бар шығарманы ең жақсы шығарма деп 
есептеймін. Жазған кітаптан иісі бұрқырап 
тұрған жазушыны жақсы жазушы деп, ал 
кітаптан дара иісі аңқып тұрған жазушыны 
ең жақсы жазушы деп санаймын.

Жазушыға сезгіш мұрын қажет. Де-
генмен мұрны сезгіш адамның жазушы 
болуы неғайбыл. Тазы иттің мұрны ең сез-
гіш, бірақ ол жазушы емес қой. Көптеген 
жазушыда салмақты мұрын қабыну ауруы 
бар. Әйтсе де бұл олардың дара иісі бар 
шығарма жазуына кедергі бола алмайды. 
Мұндағы айтпақ ойым, жазушыда иіс ту-
ралы бай қиялдау өресі болу керек. Жа-
сампаздық дарынға ие жазушы қаламынан 
туған кейіпкер мен табиғатқа иіс бере біл-
гені абзал. Ол заттың иісі болмағанымен 
қиял қанаты оған иіс сепкен жөн. Бұндай 
мысалдар санап тауысқысыз.

Қайсыбір неміс жазушысының «Иіссу» 
романында ерекше иіс түйсікті адам ту-
ралы жазады. Ол алуан иісті саралап әтір 
жасап шыққан талант иесі. Бұндай дарын 
иесі тек Парижде ғана дүниеге келеді. Осы 
сұрапыл дарын иесі дүниедегі барлық 
заттың иісін зердесіне қондырып алады. 
Ол осы иістерді қайта-қайта салыстыру 
арқылы әлемдегі ең хош иіс – жасөспірім 
қыздардың иісі деген түйінге тоқтайды. 
Сонымен ол елден ерекше түйсігі арқылы 
жиырма төрт жасөспірім қызды өлтіріп, 
олардың денесіндегі иісті сіміріп алады 
да одан иіссу жасап шығады. Ол осы ға-
жайып иіссуды үстіне сеуіп алған соң жұрт 
оның сұрықсыз кейпін ұмытады да, оған 
шексіз сүйіспеншілік орнатады. Жұрттың 
қолында айдан-анық дәлел бола тұрса да, 
оның сұрқия жендет екендігіне сенгілері 
келмейді. Тіпті қастандыққа ұшыраған 
қыздың әкесі де оны қатты сүйеді. Тіпті 
қызына деген сүйіспеншілігінен де асып 
түседі. Бұл ғажайып құбыжық «кім адам-
ның түйсігін тізгіндесе, бүкіл дүние соның 
алақанында болады» деген сенімді қоры-
тынды жасайды.

Гарсия Маркестің «Жүз жылдық 
жалғыздық» романындағы бір кейіпкер 
өз «желімен» гүлді қуартып, тас қараңғы 
түнде иіс түйсігі арқылы бұрыш-қалтарыс-
тарды тіміскілеп жүріп өзінің сүйген қызын 
тауып алады.

Фолкнер «Шуыл және аласапыран» ро-
манындағы бір кейіпкер аяздың иісін сезе 
алады. Шынында аязда иіс болмағанымен 
Фолкнердің бұлай жазуы ақылға сыйым-
сыз сезілмейді. Керісінше шындыққа жа-
насып, терең әсер қалдырады.

Біз жоғарыдағы мысалдар мен шағын 
талдаулар арқылы көркем шығармада екі 
түрлі иіс сақталатындығын, яғни көркем 
шығармадағы иісті жазудың екі түрлі тәсілі 
бар екенін аңғарамыз. Біріншісі, реалдық 
тәсілмен жазушы өмір тәжірибесіне, ата 
мекеніндегі қалыптастырған тәжірибеге 
сүйеніп, суреттеп отырған затына иіс бе-

реді. Яғни, иіс арқылы суреттеп отырған 
затын бейнелейді. Екінші түрі, жазушы қи-
ялдау қабілетімен иіссіз затқа иіс бітіреді. 
Иісі бар затқа өзгеше иіс береді.  Аязда иіс 
болмайды. Себебі, аяз дерексіз зат есім.  Ал, 
Фолкнер жүректілікпен аязға иіс дарытып 
отыр. Өлім де деректі зат есім емес. Иісі 
де жоқ. Бірақ Маркес өзінің кейіпкеріне 
өлімнің иісін сездіреді.

Әрине, тек иіспен ғана басы бүтін 
бір шығарма құра алмайды ғой. Жазушы 
шығарма жазғанда бүкіл ағзаларын ат-

танысқа келтіруі тиіс. Сенің есту, көру, 
сезу түйсіктерің немесе бұдан тыс түй-
сіктер қозғалысқа түсуі керек. Сонда ғана 
сенің шығармаңа жан бітеді. Ол жансыз 
сөздердің тізбегі емес қайта тынысты, 
дыбысты, жылуы, сезімі бар тірі тұлғаға 
айналады. Біз алғаш шығарма жазған-
да мынадай қиындықтың шырмауында 
қаламыз. Болған шынайы дүние. Ол өте 
күрделі, әсерлі, бірақ оны қаз-қалпында 
қағаз бетіне түсіргеннен кейін оқып көрсең 
жасанды, түк дәм-татуы жоқтай сезіледі. 
Ал, кейбір шығармаларда оны автордың 
ойдан құрағаны бесенеден белгілі болса 
да адамды қатты толқытады. Не үшін? Мен-
ше мәселенің түйіні – біз өмірде болған 
шынайы оқиғаны жадымызда ұстаймыз 
да өзіміздің жасампаздық иесі екенімізді 
ескермейміз. Жаңағы айтқандай бүкіл жан-
тәніміз қозғалысқа келмейді. Ал, біз айтып 
отырған ұлы жазушылардың жасанды дү-
ниесі шын сезілетіні ол бүкіл ағзаларын 
қозғалысқа келтіреді әрі қиялдау қабілетін 
сәулелендіріп не бір хикметті сезімдерді 
тудырады. Міне, бұл – біз адамның қоңыз-
ға айналмайтынын анық біліп тұрсақ та, 
Кафканың «Құбылу» романындағы кейіп-
кердің қоңызға айналған оқиғасын оқып 
әсереленуіміздің түп себебі.

Кино жарыққа шыққаннан кейін 
адамдар көркем шығарманың болашағы-
на қатты сенімсіздік білдірген. Елу жыл-
дың алдында Қытайда көркем шығарма-
ның күні таяуда батады деген болжамдар 
айтылған. Бірақ көркем шығарма әлі өмір 
сүріп келеді. Теледидар мыңдаған отба-
сыны жаулап, оқырмандардың назарын 
өзіне аударып алды да, көркем шығарма 
салтанат құра алмай қалды деген еді. Бірақ 
көркем шығарманы оқитын адамдар әлі де 
бар. Оның ғұмыры тез арада біте қоймай-
тын сияқты.

Қолынан шығарма жазудан басқа түк 
келмейтін адам тұрғысынан, шығарма 
тағдырының тұйыққа тірелгенін көрсем 
де оған мойынсал болғым келмейді. Әуел 
десеңіз, қайдағы бір көркемөнерлік неме-
се техникалық форма оның орнын баса 
алмайды. Иіс алатын аспап тапқырланса 
да солай. Өйткені иіс алғыш дүниедегі бар 
иісті ғана сақтай алады. Жоқ иісті сақтай 
алмайды.  Бейнекамера өмірдегі бар затты 
түсіре алады, жоқ затты түсіре алмайды. 
Жазушы қиялы арқылы жоқтан барды жа-
сайды. Асқақ қиялмен жоқ иісті тудырып, 
жоқ затты сомдап шығады. Сөз өнерінің 
өміршең болатыны осыдан.

Кезінде неміс жазушысы Томас Манн 
Кафканың бір кітабын Эйнштейнге ұсынған 
екен. Ертесі Эйнштейн кітапты Томас Ман-
нға қайтарып жатып: «Адамның миы да 
осындай күрделі болады екен-ау», – депті. 
Біздің Кафканың адамзаттың ең ұлы ға-
лымын мойынсал етуі осы саланың мақта-
нышы.

Бізге неге жүрек-миымызды солқылда-
тып, түгел сезімімізді түп қотара отырып, 
тынысы, иісі бар, жылуы, әуені бар, сон-
дай-ақ, ғажайып идеяларға толы шығарма-

лар жазбасқа. Әрине, жазушы туындысын 
тіл арқылы жазады. Иіс, бояу, жылу, форма 
бәрін де тілмен сомдайды. Немесе тілді 
басты құрал етеді. Тіл көркем шығарма-
ның шынайы мазмұнының жүгін арқалап 
тұрғандықтан, оны аударуға қолайлы болу 
тұрғысынан жазушы барша сезімді бейне-
леп, тыныс-тіршілігі бар дүниені сомдайды. 
Сезім болғандықтан сүйіспеншілік болады. 
Сезімі жоқ шығарма оқушыға әсер бермей-
ді.

Неге біз Уссуруи өзеніндегі дамаха 
балығы сияқты ана өзеннің иісін қуалап, 
қайсарлықпен алға ілгерілей бермейміз?!

Біз есте жоқ ескі дәуірдегі жер шары-
ның иісін елестетіп көрейікші. Ол заманда 
жер шарында сансыздаған алып динозавр-
лар тіршілік етіпті. Сасық иісі ауаны тұм-
шалапты. Айтуға қарағанда динозаврлар 
өзінің сасық иісінен өледі екен. Мен Қы-
тайда өтетін Олимпиаданың ашылу салта-
натын ұйымдастырушы басшыларға: «2008 
жылы Олимпиаданың ашылу салтанаты 
кезінде алау тұтатқан сәтте жүз түрлі гүл-
дің, жүз түрлі ағаштың, жүз түрлі шараптың 
қосылған иісі тосаттан бұрқ етіп осы реткі 
Олимпиаданың иісі мұрынға тебу керек», 
– деп батыл ұсыныс беремін.

Біз санамызда сақталған иістерді 
іске қосып, сосын сол иіс арқылы өткен 
өмірімізді, ескі махаббатымызды, күйі-
ніш, сүйінішімізді, балалық шағымызды, 
анамыз ды – бәрі-бәрін іздесек, бейне Фа-
устың Матринаның күлшесі арқылы өткен 
күнге оралғаны сияқты.

Қытайдың ұлы жазушысы, әйгілі Пу Сұң 
Лиңның өлмес туындысы «Лияужай аңы-
зында» бір ғажайып соқыр шайқы туралы 
сөз болады. Бұл шайқы мақаланың жақ-
сы-жаманын иіскеп ажыратады. Көптеген 
кыжүй (қытайдың ерте заман мемлекеттік 
емтиханы) емтиханына қатысатын адамдар 
мақаласын әлгі шайқыға иіскетеді. Шайқы 
нашар мақаланы иіскеген кезде лоқсып, 
құсып жібереді. Шындығында, нашар мақа-
ладан сасық иіс шығып тұрады дейді. Бірақ 
соңынан оның жүрегін айнытқан мақала 
саралаудан өтіп, керісінше хош иіс аңқыған 
жақсы мақалалар өтпей қалады. Таиуан-
дағы буның ұлтында бір аңыз бар. Бір 
қыстақта жер астын мекендейтін иіс түй-
сігі ерекше дамыған тайпа бар екен. Олар 
ас әзірлеуге өте шебер болып, небір хош 
иісті тағамдарды жасайды. Бірақ, олар та-
мақты жемей, әзірлеп болған тағамдарды 
текшенің үстіне тізеді де бүкіл тайпаның 
адамдары тағамды қоршап алып тоқтаусыз 
иіскей береді. Олар иісті тіршілігіне талға-
жау етеді. Мен осы аңызды әңгіме етіп жаз-
дым. Бұл әңгімеде үнемі жер астына түсіп, 
тағамдарды ұрлайтын бала болдым. Әңгіме 
жарияланғаннан кейін мен жай адамның 
емес, иісшіл тайпаның майданында тұрып 
жазсам болған екен деп қатты өкіндім. 
Егер мен өзімді иісшіл тайпаның баласы 
деп ойлағанымда бұл әңгіме сөзсіз кере-
мет болар еді.

2001 жыл.
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Нобель сыйлығының иегері, қытай 
жазушысы  Мо Янның  Париж мемлекеттік 

кітапханасында сөйлеген сөзінен

Наполе-
он: «Менің көзімді 

таңып тас таса да, иіс түйсігім 
арқылы туған жерім Горсика 

маларды жазып тастауымыз керек.
Мен иісі бар шығармаларды 

оқығанды жақсы көремін. Иісі бар шығар-
маны жақсы шығарма деп, ал дара иісі 

бар шығарманы ең жақсы шығарма деп 
есептеймін. Жазған кітаптан иісі бұрқырап 
тұрған жазушыны жақсы жазушы деп, ал 
кітаптан дара иісі аңқып тұрған жазушыны 

Нобель сыйлығының иегері, қытай 
жазушысы  Мо Янның  Париж мемлекеттік 

кітапханасында сөйлеген сөзінен
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14    Ќыздыњ ќабаѓы к‰лімдесе – ќ±т келеді.
Маќал.

Мєћр беру

міндетті
Ханафи мєзћабы бойынша, неке

ќию кезінде ер жігіт μзініњ некелесіп
отырѓан жарына мєћр беруге
міндетті.

Мєћрдіњ мμлшеріне келер бол-
саќ, ханафи мєзћабы бойынша, ењ
аз дегенде он к‰міс дирхам болуы
керек. Бір дирхамныњ салмаѓы ша-
мамен 3-3,5 грамм болса, мєћр
ретінде берілетін к‰містіњ мμлшері ењ
азы 30-35 грамм болуы ќажет.
К‰містей беру шарт емес. Сондыќ-
тан да, 30-35 грамм к‰міске тењ ке-
летін аќшалай не заттай сыйлыќ
берсењіз де болады.

Мєћр неке ќию барысында бе-
рілетін болса, м±ны шариѓатта
"мєћр муѓажжаль", яѓни дер кезінде
берілген мєћр деп атайды. Ал екеу-
ара келісіп, мєћр беруді кейінге ќал-
дырса, м±ны "мєћр му-єжжаль", яѓни
уаќыты созылѓан мєћр дейді. Ерлі-
зайыптылар мєћрдіњ берілетін
уаќытын наќты белгілесе, сол келісіл-
ген к‰ні берілуі тиіс. Кейде ерлі-
зайыптылар мєћрдіњ наќты уаќытын
белгілемей, єйелі ерімен "єйтеуір бір
берерсіњ" деп келісетін кездерде де
болады. Шариѓатымыз оѓан да

Мєћрде белгілі бір максималды
(ењ жоѓарѓы) шек жоќ. Алайда, ер
адамныњ шамасы жетпейтіндей аса
кμп мμлшерде болѓаны д±рыс емес.
Сонымен ќатар, ислам ќ±ќыѓы са-
ласыныњ мамандары мєћр-мисльді
(кейбір отбасындаѓы єйелдерге бе-
рілетін єдеттегі мєћр мμлшерін) де
ескерген.

Келісілген мєћрдіњ мμлшерін
азайту яки мєћрден т‰бегейлі
бас тарту ќыздыњ μз ыќтиярын-
да.

Дархан СЫЗДЫЌОВ,
облыстыќ Марал ишан
мешітініњ наиб имамы.

Аудан єкімініњ орынбасары
Т‰бекбай Єубєкіров, аудандыќ ар-
дагерлер кењесініњ тμраѓасы Ќар-
саќбай Бірмаѓанбетов, ж±мыспен
ќамту жєне єлеуметтік баѓдарла-
малар бμлімініњ басшысы Лєззат
Зейнекина ауданамыздыњ байырѓы
т±рѓыны, ж‰зден асќан Байѓожи-
на Кенжег‰л ‡сейќызын аудан
єкімдігініњ атынан ќ±ттыќтап,
"Алѓыс хат" пен естелік сыйлыќ-
ты сыйѓа тартты. Сондай-аќ,
жылы лебіздерін білдіріп, єжеміз-
ге ќажымас ќайрат, зор денсаулыќ
тіледі.

Кенжег‰л ‡сейќызы Аралбай
ауылында (б±рынѓы Ќызылєскер
совхозы) шаруа отбасында  д‰-
ниеге келген. Ењбекке етене ара-
ласќан. Кешегі соѓыс жылдарын-
да тылда ж±мыс істеп, μлшеусіз
ењбегініњ нєтижесінде  "Тыл арда-
гері" атанѓан. Кейін зейнеткерлік
жасќа келгенше  ќой баѓып,  мал
шаруашылыѓыныњ дамуына ‰лес
ќосты. Жолдасы ертеректе д‰ние
салып, шиеттей  тμрт ер бала-

 Мєћр міндетті ме?

Исламда к‰йеу жігіттіњ жарына аќшалай немесе д‰ние ре-
тінде берілетін сыйлыѓын Мєћр деп атайды екен. Шариѓат
бойынша онсыз неке ќиылмайды дейді, осы рас па? Сон-
дай-аќ, ќазіргі ќалыњдыќтардыњ μте ќымбат д‰ниелерді
с±райтыны да жасырын емес. Б±л ќаншалыќты д±рыс, ал
мєћр сыйлыѓын алып бермесе, к‰йеу жігітке б±л к‰нє бо-
лып саналады ма?

Сандуѓаш ИБРАЕВА.
Ќостанай ќаласы.

К‰йеуімніњ
мінезінен
шаршадым

Ќ±рметті редакция! Мен "Ќостанай тањы " газетініњ "Аќшам"
ќосымшасын асыѓа к‰тетін оќырмандардыњ бірімін. Єсіресе, ќыз-
келіншектерге арналѓан "Аќмањдайлым" бетінде жарияланып
ж‰рген єйелдерге арналѓан кењестер мен сырларды оќыѓанды
±натамын. Мен де μз сырымды бμліскім келді. Біраќ, аты-жμнімді
μзгертуіме тура келіп отыр. Себебі, мен μмір с‰ріп жатќан
Науырзым μњірі наѓыз ќазаќтар кμп шоѓырланѓан жер ѓой,
сондыќтан осылай еткенім жμн деп санадым.  Меніњ айтпаѓым,
к‰йеуіммен отасќаныма 15 жылдан асты. Осы жылдар ішінде
кμрмегенді кμріп келемін. Жолдасым ішпейді, біраќ мені ішпей-
жемей соќќыѓа жыќќанды жаны с‰йеді. ¤зі μте талапшыл, μте
кірпияз адам. Ер адамныњ ќазан-ошаќќа араласып, мазањды ала
бергені ќандай ќиын десењізші. Маѓан таѓатын бар айыбы "‰йді
неге уаќытылы жинамайсыњ, ыдыстарды неге уаќытында
жумайсыњ" деп миымды шірітеді. Оныњ ойынша, ‰йдіњ ішінде бір
ќиќым да жатпауы керек, тамаќтан кейін ыдыстар да дер
кезінде жуылуы керек, бау-баќша да уаќытылы суарылуы тиіс.
Мен темірден жаратылѓан жоќпын ѓой, ‰йде отырсам да ‰ш
баламен бєріне уаќытылы ‰лгеру м‰мкін емес, єрі бір балам
м‰гедек. Кμрші-кμлем, аѓайын-туыстан да ±ят, ‰немі бір жерім
кμгеріп ж‰реді. Сол миымды жемесін деп, ол ж±мыстан келгенше
тамаѓын да уаќытылы істеп ќоямын, жанталасып ‰й жинаймын.
Шынын айтсам, осындай кμріністерден, оѓан жаѓынып, оныњ
алдында аќтала беруден шаршадым. Кейде ќашып, безіп кеткім
келеді. Бєрінен бостан босќа соќќыѓа жыѓатынынан-аќ
шаршадым.  Бірнеше рет "ажырасамын" деп те, тіпті кетіп
ќалѓан к‰ндерім де болды. Ќол кμтергеннен кейін "жаздым,
жањылдым, сені жаќсы кμремін" деп кешірім с±раѓан болады. Єкем
де к‰йеу баласына талай рет ескертіп келеді, біраќ б±л єдетін
тыяр емес. Анам ертеректе ќайтыс болѓан, сондыќтан кетіп
ќалѓанда ќайда барып сыямын,  єрі ‰ш баламен. Мен б±л жерде
к‰йеуімді табалайын, не ел-ж±ртќа мазаќ ќылайын деген
маќсатта жазып отырѓан жоќпын. Тек, ішімдегі шерімді
тарќатќым келді. Ондай ойым болса, аты-жμнімді де кμрсетер
едім ѓой. Т±рмысќа шыѓарда м±ндай мінезін байќаѓан емеспін, єрі
араќ ішіп, темекі тарпайтындыќтан осы мінезіне ѓашыќ болѓан
едім. Біраќ, "Адам аласы ішінде" дегенді енді т‰сініп жатырмын.

Динара ЖЕКСЕНБАЙ.
 Науырзым ауданы.

р±ќсат береді. Біраќ, б±ныњ уаќыты,
ерлі-зайыптылардыњ ажырасуымен
немесе біреуініњ д‰ниеден озуымен
шектеулі. Яѓни, ажырасќан к‰ні,
мєћрді беру еріне міндет, ал к‰йеуі
баќилыќ болѓан жаѓдайда, мєћр
ерініњ артында ќалѓан д‰ниесінен
алынады. Аќшадан басќа, ‰й, ав-
токμлік, киім-кешек т.б. осы секілді
д‰ние-м‰ліктер мєћр ќатарына жа-
тады.

Мєћрдіњ мμлшерін єйел адам
белгілейді. Ал, ер адамнан бекітіл-
ген мєћрге деген келісімі с±ралады,
себебі, екі жаќтыњ да келісімі ма-
њызды.

СЫР

мен  жесір ќалѓан. Єжеміз к‰йбењ
тірлікті к‰йттеп ж‰ріп ел ќата-
рына енді ќосыла бергенде ‰ш ±лын
ќара жер ќойнауына тапсырѓан.
Жалѓыз ±лын алаќанѓа салып
μсіріп, ер жеткен соњ ‰йлендірді.
Ќазір Кенжег‰л єжеміз 1 немере,

2 шμбере с‰йіп, баќытќа кенеліп
отыр.

Туѓан к‰нінде елеп-ескеріп келген
аудан єкімдігіне алѓыс айтып, μзі
кμрген ќиыншылыќты ешкімніњ ба-
сына бермесін деп, аналыќ аќ бата-
сын жеткізді.

?
БілгімБілгімБілгімБілгімБілгім

келгенкелгенкелгенкелгенкелген

бірбірбірбірбір

с±раќс±раќс±раќс±раќс±раќ
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Сμз ќадірін білмеген, μз ќадірін білмейді.
Халыќ даналыѓы.

 Бетті єзірлеген  Мнауара ЌАБДРАХМЕТОВА

     Ќосарыњыз болса, хабарласыњыз. Білгеніњіз болса, бμлісіњіз.
"Сμз єлемінде" кездескенше.

Б‰гінде «т±лѓа» деген сμз єр
салада ќолданылып ж‰р. Алай-
да оныњ ќолданылуына ќарай
маѓынасы да єрт‰рлі болып ке-
леді.  Мысалы, «Т±лѓа болу» сμз
тіркесі ќазаќ тілінде «тірек, тіре-
уіш, ќамќоршы» болу деген ма-
ѓынаны білдіреді. «Т±лѓа» сμзі
т‰ркі тілдеріне монѓол тілдерінен
енген. Мысалы, монѓол тілініњ
μзінде тулѓа – «тірек, баѓана, с‰йе-
уіш», кейде «ошаќ» маѓынасын-
да айтылады. Б±л туынды сμз,
т‰бірі – «тул, тулах» – тіреу, тая-
ну. Осы сμздіњ т‰ркі тілдерініњ
біразына еніп, μзініњ тура маѓы-
насында  да ќолданылып
ж‰ргенін кμреміз. Мысалы, В.Рад-
ловтыњ  кμрсетуі бойынша, т±лѓа/
тулѓа барабиндер тілінде – ошаќ-
тыњ ‰ш б±ты, коман, ќазаќ тілде-
рінде ж±рт иесі, ел басшысы,

ТІЛ ¤РНЕКТЕРІ

С¤З АСТАРЫНА ‡ЊІЛСЕК

ќ±рметті адам. Ќазіргі уаќытта да
ќазаќ тіліндегі «т±лѓа» дєл осы
маѓынасында айтылады. Б±л
оныњ тірек, баѓана, с‰йеніш ма-
ѓынасынан келіп шыќќан ауыс-
палы маѓынасы. Сμйтіп, «т±лѓа
болу» ќазаќ тіліне монѓол тілінен
енген сμз жєне оныњ тіліміздегі
«адам жєне єрт‰рлі жануарлар-
дыњ сыртќы кμрінісі, бейнесі,
пішіні» маѓынасында айтылатын
«т±лѓа» деген омоним сμзге ешбір
ќатысы жоќ. Ал «Басты т±лѓа»
деген сμз – «негізгі к‰ш» деген
маѓынаны білдіреді.

Сол сияќты «ая» деген сμздіњ
бірнеше маѓынасы бар. Ая – біреу-
ге жаны ашу, есіркеу дегенді
білдіреді. Сондай-аќ, бір нєрсені
ќимай, іштарлыќ ету деге маѓы-
насы да бар. Ал «аумаќ, кμлем,
мμлшер, ќойнау, сая» маѓына-

 Г‡Л АТАУЛАРЫ

К‰нделікті μмірде, кμшеде не
г‰лдер д‰кенінен кμріп ж‰рген
г‰лдеріміздіњ ќазаќша атаула-
рын білеміз бе? Біз оларды
кμбінесе орыс тіліндегі атауы-
мен атай береміз.

Мысалы, "бμртег‰л" бізге "си-
рень" атауымен белгілі г‰л. "Рау-
шан", кей жерлерде "райхан"
деп те аталатын г‰л патшасы
тілдік ќолданысымызда "роза"
атауымен белгілі.  Еуропа елінен
тараѓан, г‰лдері аќ, ќызѓылт,
к‰лгін болып келетін "ќалам-
пыр" г‰лі –"гвоздика" ерлік пен
μрлік, ќайсарлыќ пен жігерлілік
нышаны ретінде кμбіне ер-аза-
маттарѓа сыйланады. Лалаг‰л-
ділер т±ќымдасына жататын
кμпжылдыќ ќыр г‰лін ќала хал-
ќы ауызекі ќолданыста "тюль-
пан" деп атап ж‰р. Оныњ б±лай
аталуына т‰ріктіњ бас киім де-
ген ±ѓымды білдіретін "тюрбан"
сμзі себеп болѓан кμрінеді.
"Нєркесг‰л"– "нарцисс" – μте
кењ таралѓан, хош иісті, аќ, сары
т‰сті г‰л. Парсылар г‰лді "нар-
гэс" деп атайтын кμрінеді, маѓы-
насы "єдемі кμз" дегенді
білдіреді екен. Б±ѓан ќарап,
тіліміздегі нєркес сμз тіркесініњ
парсылардан ауысќанын білуге
болады.

Г‰лдер ханшайымы санала-

ТІЛАШАР

Жањылтпаштар

Жаѓажай,
Жаѓажайда – Ќамажай
Жаѓажайды жаѓалай,
Ж‰гіреді Ќамажай.

* * *
Ќырыќ ќ±лып,
Ќырыќ ќ±рыќ.
Ќ±лып та ќырыќ,
Ќ±рыќ та ќырыќ.

* * *
Арќада алты арќар бар,
Ќырќада ќырыќ арќар бар.
Ќырыќ арќарда аќ арќар бар.
Алты арќарда марќа арќар бар.

сындаѓы «ая» сμзі тілімізде т‰бір
т±лѓасында ќолданылмай, кμбіне
«алаќанныњ аясы», «аясына
алды», «аядай», «аялады» сияќ-
ты туынды формаларында ќол-
данылады. Алаќанды «ая» де-
мейміз, біраќ б±л сμз алаќан ма-
ѓынасында кейбір тіркестерде,
маќал-мєтелдерде саќталып
ќалѓан. Мысалы, «Ашсам аямда,
ж±мсам ж±мырымда» т.б. Кейбір
т‰ркі тілдерінде «ая»  сμзі «ала-
ќан» маѓынасында ж±мсалады.
Хакасша, ноѓайша «ая» – алаќан
деген сμз.  Тіліміздегі «Алатаудыњ
аясы», «б±л сμздіњ ќолданылу
аясы кењіді» деген сμйлемдегі
«ая» сμзі ауыспалы маѓынада
ж±мсалып т±р.

Раушан Н¦РЖАНОВА,
тіл маманы.

ЌЫСЌАША

"Б‰лдірге"
дегеніміз не?

Кейбір маќал-мєтелдердіњ
маѓыналарын білгенімізбен, он-
даѓы кейбір сμздердіњ маѓынасы
кμмескі кμрінетіні бар. Мысалы,
"Б‰лінген елден б‰лдірге алма"
дейді.

Б‰лдірге дегеніміз не? Ол –
ќамшы, шоќпар, сойыл сабына
таѓылатын ќайыс бау. Оны
"б‰лдірге" деп те айтады.
"Ќолымда бір ќамшым бар
б‰лдіргелі"...

Сондай-аќ, єлін білмей єлек
болѓандарѓа ќарап: "Тышќан
ініне кіре алмай ж‰ріп, ќ±йры-
ѓына  ќалжуыр байлапты"
дейміз. Ал м±ндаѓы "ќалжуыр"
– есікті іштен бекітетін тиек.

Тіл ‰йренуге ынталы

Тіл – ќарым-ќатынас ќ±ралы. Адамныњ ой-μрісін, мєдениет-

тілігін, аќыл-парасатын, рухани байлыѓын кμрсететін айна.

Тілді ‰йренудіњ мањыздылыѓы єрќашан ескеріліп, ќай халыќ

болса да б±л мєселені айналып μткен емес. Сол себепті, Таран

ауданы єкімдігі білім беру бμлімініњ Май орта мектебінде де

"Мыњ бала" мєдени-аѓарту жобасы аясында 5-8 сыныптардаѓы

μзге ±лт оќушыларына "Тіл мектебі" ќазаќ тілін ‰йрету курсы

μткізіліп жатыр.

Курстыњ маќсаты мектеп оќушыларына ќазаќ тілін жедел-

дете оќыту арќылы аз уаќыт ішінде тілді игерту, тренингтер

арќылы μзара ќарым-ќатынас шеберлігін шыњдау, ќазаќ тілі

мен мєдениеті, салт-дєст‰рі туралы т‰сінік беру.  "Тіл мек-

тебі" ќазаќ тілін ‰йрету курсына μз ќалауымен барлыѓы 16

оќушы жазылды. Баѓдарлама бойынша 48 саѓатќа бμлінген са-

баќтар айтылым, жазылым, тыњдалым бμлімдері бойынша

μткізіледі. Оќушылардыњ мемлекеттік тілді ‰йренуге деген

ынталары зор. Оќыѓанын, кμргенін, естігенін ќазаќ тілінде ќыс-

ќаша єњгімелеп беруге тырысады.

Ќазіргі заман талабына сай μзге ±лт μкілдерініњ тілімізге де-

ген кμзќарасы да μзгеріп, тіл ‰йренуге деген ынталары артуда.

 Лаура ЄБЖАЛЕЛОВА,

 ќазаќ тілі мен єде
биеті пєнініњ м±ѓалі

мі.

тын "лалаг‰лді" білмейтіндер
б±л г‰лді "лилия" деп, ал
"г‰лбаршынды" (баршынг‰л)
білмейтіндер  "гладиолус" деп
атайды.  "Gladiolus" сμзін латын
тілінен аударѓанда "семсер" де-
ген маѓына береді екен. Шынын-
да, оныњ  с‰йір жапыраќтары
семсердіњ пішініне ±ќсас келеді.
Ал тілімізде "баќытг‰л" деп ата-
латын єсем г‰л бар. Б±л "хризан-
тема" г‰лініњ ќазаќша атауы.

Кμрген кμзді ќуантып, кμњілге
с±лу сезім сыйлап ж‰рген
м±ндай г‰лдердіњ ќатарында
"мамырг‰л" (акация), "мер-
уертг‰л" (ландыш), "ќырмы-
зыг‰л" (календула), "шегірг‰л"
(фиалка), "сарыг‰л", "жылан-
ќияќ" (ирис), "ќоњырауг‰л" (ко-
локольчик), "т‰ймедаќ" (ромаш-
ка) жєне басќа сан алуан
г‰лдердіњ бар екені белгілі. Ал
сіздер б‰гінде ±мыт бола баста-
ѓан ќазаќша ќандай г‰л атаула-
рын білесіздер?

 Жаздыг‰н шілде
болѓанда…

  Жайдары жаздыњ
екінші айы да бастал-
ды. Шілде парсыныњ
«чіллє» – ќырыќ де-
ген сμзінен шыќќан.
М±ныњ шындыѓын
ќазаќтыњ  «ќырыќ
к‰н шілде» деген
сμзінен ањѓаруѓа бо-
лады.  Єр айдыњ μз
ерекшелігі бар. Б±л
μте ыстыќ ай жєне
ол ќырыќ к‰нге со-
зылады. «Ќырыќ
к‰н шілде»,
«Шіліњгір шілде»… дейміз. Шіліњгір – «аспан айналып жер-
ге т‰скендей ыстыќ, тымырсыќ» деген маѓынаны білдіреді. Ап-
тапты, ањызаќты к‰ндері кμп болѓандыќтан б±л ай «шіліњгір
шілде» деп аталады.

"Кμзден б±лб±л ±шты"

Ќ±стардыњ т‰р-сипаты мен ќадір-
ќасиетініњ халыќ санасында терењнен

саќталып ќалѓанын дєлелдейтін
тілдік ќолданыстар аз емес. Єрт‰рлі
ќ±стардыњ атауларымен жасалѓан

тіркестер мынадай:
Сауысќандай саќ келін – μте сезім-

тал, сергек жєне с±лу деген маѓынада
ќолданылатын т±раќты тіркес.
Бμденеге бєрі бір, ќайда барса быт-

пылдыќ – ќ±р бекерге к‰н μткізді, ісінде
еш береке жоќ немесе т±раѓы жоќ панасыз

деген маѓынада ќолданылады.
Жапалаќ ±шпас жапан дала – елсіз,

тіршіліксіз, ќ±лазып жатќан мењіреу т‰з.
Екі иыѓына екі ‰кі, басына бір ‰кі таѓып – асыра маќтау

маѓынасында ќолданылатын т±раќты тіркес.
Есекке ‰кі таќќандай – жарасымсыз ќылыќ, орынсыз маќтауѓа

байланысты айтылатын т±раќты тіркес.
Б±лб±л ќаѓып ж‰ргізді – кісініњ кμњілін шат ќылып, шаттан-

дырды, риза етті.
Бірі б±лб±л, бірі тоты – екеуі де єдемі, с±лу, тењдес.
Кμзден б±лб±л ±шты – ќайтып оралмайтын арманѓа айналды.
Ќой ‰стіне бозторѓай ж±мыртќалады –  тыныштыќ, бейбіт

заман орнады.



Є.Боранбаев орта мектебі жанында  1-20 мау-
сым аралыѓында "Достыќ" сауыќтыру  лагері
±йымдастырылды. Лагерьдіњ салтанатты  ашы-
луында мектеп директоры Б.Аѓыбай±лы, тєрбие
ісі жμніндегі орынбасары С.Махат сμз сμйлеп,
оќушыларды ќ±ттыќтады. Мектебіміздіњ "Ш±ѓыла"
бишілер тобы "Ырѓаќ" биін биледі,  оќушылар μз
μнерлерін кμрсетті. Оќушылар арасында  "¦тыс"
сыйлыќтары ойнатылды. Жиынды  "Достыќ"  сау-

Б.Ќолдасбаев атындаѓы орта мектебініњ м±ѓалімдері  Г.Жаќыбае-
ва мен Ќ.Д‰йсенбаевтар оќушылармен "Науырзым ќорыѓына" сая-
хат ±йымдастырды. Оќушыларды ќорыќ директоры М.Шалдыбаев
ќарсы алып, табиѓи м±ражайды аралатты.

Биылѓы саяхатымыз б±рынѓыдан μзгеше болды, μйткені саяхатќа
ѓылыми ж±мыс ќорѓауѓа дайындалып ж‰рген оќушылар, биология
пєні бойынша 6-8 сыныптар арасында μткен облыстыќ олимпияда
жењімпазы Олжас Тойшыбек, республикалыќ биология аныќтама-
лыѓы журналыныњ сертфикаты мен алѓыс хатыныњ иегері Р‰стем
Мейрамов барды. Р‰стем "Єр ауланыњ г‰лденгені – мемлекеттіњ
г‰лденгені" атты ѓылыми ж±мыс жазды.

Балалар ќорыќпен танысты. Ќорыќта жоѓары сатыдаѓы μсім-
діктердіњ 700-ге жуыќ т‰рі μседі. Жан-жануарлар д‰ниесіне бай екен.
С‰тќоректілердіњ 40-тан астам, ќ±стардыњ 250-дей, ќосмекенділер
мен бауырымен жорѓалаушылардыњ 3 жєне балыќтардыњ 10-ѓа жуыќ
т‰рлері тіршілік етеді. Оќушылар табиѓат м±ражайына  барып,  μзде-
ріне керекті мєліметтер жинаќтап ќайтты. Ќорыќтыњ кіші ѓылыми инс-
пекторы Д.Хамзин  ќорыќ туралы деректер беріп, т‰сініктеме ж±мы-
сын ж‰ргізді. Осы саяхаттыњ нєтижесінде оќушыларымыз ѓылыми
зерттеуге ж±мыстар алып келді.

    Єнет Ж¦МАБЕК.
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Жастардыњ б‰гінгі міндеті – оќу, білім, тєрбие ж±мыстары.
                                                                                                Ѓани М±ратбаев.

¦стазым туралы сыр Мен ‰шін μзім ж±мыс істейтін даярлыќ тобы-
ныњ орны ерекше. Ондаѓы балалар меніњ кμмек-
шілеріме айналѓан. Топтаѓы єр бала тєртіпті, иба-
лы. Єрќайсысыныњ ќызыѓушылыќтары, μнерлері
бар. Кейде тентектік жасап ќоятын еркетотайла-

Бізде ќонаќтаБізде ќонаќтаБізде ќонаќтаБізде ќонаќтаБізде ќонаќта
Жыл он екі айдыњ жадырап жаз айлары келгенде оќушы балалар ‰шін ењ ќызыќ-

ты да кμњілді осы айлар болар. Мектептегі сабаќтар, ‰йге берілген тапсырма-
лар естен шыѓары аныќ.  Жазѓы демалыс лагерініњ де, оларѓа арналѓан іс-шара-
лардыњ оќушыларѓа берер таѓылымы мол.  Сондыќтан аманкелділік жас достар
туралы мына хаттар сыр шертеді.

Ќызыќты жазѓы демалысЌызыќты жазѓы демалысЌызыќты жазѓы демалысЌызыќты жазѓы демалысЌызыќты жазѓы демалыс

Сарыкμл орта мектебініњ жа-
нынан ашылѓан "Жаз" сауыќты-
ру алањындаѓы балалар жазѓы
демалыстарын кμњілді μткізуде.
Алѓашќы к‰ні "Жаз атты" сауыќ-
тыру алањыныњ ашылуы  салта-
натты т‰рде μтті. Балалардыњ
ж‰здері жадырап, ќуаныштары
шаттыќќа бμленді. Мерекелік
салтанатта балаларѓа тєттілер
таратылды. Єр к‰н сайын  бала-
лар саяхатќа шыѓып, ќызыќты іс-
шаралар ±йымдастырылды. Ба-
лаќайлар ќуана-ќуана ертењгі
к‰нді асыѓа к‰тті, μйткені балаќай-
ларды ѓажайып, ќызыќты ертегі-
лер єлемі к‰ткен еді. Балалар
арасында "Толаѓай " сайысы μтті.
"Жаз" атты сауыќтыру алањында
балалар  т‰рлі-т‰сті ќаѓаздардан,
ќаѓаз майлыќтардан   ертегі
єлемініњ сиќырлы ‰йлерін,

г‰лдерін жасады. Осылайша,
біздіњ  балаќайлар жазѓы дема-
лыстарын кμњілді μткізуде.

Кμњілді жаз
ЖАЗ – 2016

Балг‰л ВАЛИЕВА,
бастауыш сынып м±ѓалімі.

Сарыкμл ауданы.

ыќтыру  лагерініњ тєрбиешілері ±йымдастырды.
Оќушылар мен ±стаздар ауданымыздыњ  кμрікті
жерлерін  аралады.  Лагерьде  "Балдєурен", "Ай-
гμлек"  атты екі топ ж±мыс істеді. Єр топта 15
оќушы болды. "Достыќта"  балалар ойын ойна-
ды, т‰рлі сайыстар  мен байќауларѓа ќатысты. Ма-
рапаттарѓа да ие болды.

Ажарг‰л Ж‡СІПОВА,
тєрбиеші.

Есейген
балаќайлар

ры да болады. Ондай  мінез уаќыт μте т‰зеліп
кетеріне сенімдімін. Себебі, олар єлі бала.

Мен ‰шін єр жылдыњ μз ерекшелігі бар. Мы-
салѓа, биыл тоѓыз ай бойы  оќу-тєрбие алѓан
балѓындар даярлыќ тобымен ќоштасты. Олар
енді 1 сыныпќа барады. Зейінді болып, ±стаз-
дарыныњ айтќан аќылымен ж‰рсе деп ойлай-
мын. Б±л балаќайлар кμз алдымда есейді.

Єрќайсысын туѓан баламдай кμремін. ‡лкен μмірге
деген алѓашќы ќадамдарын т‰зу басса екен деп
тілеймін.

   Ќанаѓат ХАМИТБЕКЌЫЗЫ,
Рассвет негізгі орта мектебініњ бастауыш

сынып м±ѓалімі.

Науырзым ќорыѓынаНауырзым ќорыѓынаНауырзым ќорыѓынаНауырзым ќорыѓынаНауырзым ќорыѓына
саяхатсаяхатсаяхатсаяхатсаяхат

Биыл 10 сыныпты бітірдім. Келер жылы бізде ‰лкен емтихан сы-
наѓы болады. Сыныптастарымныњ бєрі сол сынаќќа осы бастан
іштей дайындалып ж‰рген шыѓар. Мені де осы ой мазалайды. Ата-
анамныњ, ±стаздарымныњ берген білімі мен тєрбиелерін аќтаѓым
келеді. Єсіресе,  сынып  жетекшім Єлия Ертасќызын ±ятќа ќалдыр-
ѓым келмейді. Себебі, Єлия апай бєріміздіњ с‰йікті ±стазымыз. Жыл
сайын соњѓы ќоњырау салтанатында апайды білім алѓан шєкірттері
келіп, ќ±ттыќтайды.Сондай  білікті ±стаздан білім алѓанымызды  маќ-
тан т±тамыз. Апай мектебіміздіњ бір топ оќушысын орыс тілі пєні
бойынша білім сайыстарына даярлайды. Сол  шєкірттерініњ алды
ќалалыќ, облыстыќ жєне республикалыќ байќауларда жењімпаз. Мы-
салы, Алмаг‰л Тапаева республикалыќ байќаудан 2 орын алды.
‡стіміздегі жылы 10-сынып оќушысы Дана Тоѓжанова жєне 9-сы-
нып оќушысы Кємила Н±рмашева жоѓары жетістіктерге ие болды.
Алтынай Чайпарова есімді оќушысы  ќалалыќ пєн олимпиадасын-
да екі жыл ќатарынан 1 орын алды.

– М±ѓалім болуды армандадым.  ¤мірдегі  сол арманымды мек-
тептен таптым. Адам ‰шін баќыт деген сол шыѓар, – дейді ±стазы-
мыз Єлия Ж‰нісова.

Мен де ±стазымдай болѓым келеді.
Темірбек ЌАПАНОВ,

Ѓ.Ќайырбеков атындаѓы №9 орта мектептіњ оќушысы.
Ќостанай ќаласы.

Ер балалардыњ μнерлерін,
білімдерін, шеберліктерін  жєне
салт-дєст‰рімізді дєріптеу маќса-
тында аудандыќ орталыќ бала-
лар кітапханасы  бес жасар  ер
балалар  арасында  "Алтын саќа"
сайысын μткізді. Сайысќа ауда-
нымыздыњ  ‰ш балабаќшасы
мен  ауылдыќ округтардыњ б‰л-
діршіндері ќатысты. Сайыс  алты
бμлімнен т±рды, онда  б‰лдір-
шіндер  μздерініњ алѓырлыѓын,
жылдамдыѓын, білектілігін, мер-
гендігін кμрсетті. Сайыс ќоры-
тындысында 1-орынѓа Н±рдау-

"Алтын саќа"

лет М±хамбетќалиев, 2-орынѓа
Ернар Кенжалы, 3-орынѓа Ер-
жан Тортайев иеленді. Барлыќ
б‰лдіршіндер сыйлыќтарѓа ие
болды.

Зарина М¦САБАЕВА,
орталыќ балалар

кітапханасыныњ мењгерушісі.

Бμлімді

Г‰лназым Саѓитова

ж‰ргізеді



шыќпаќшы  болдым.  Дєлізде
т‰к кμрінбейді, ќою ќара т‰тін.
Ешкім жоќ, адамдардыњ бєрі
сыртта т±р. Содан екінші ќабат-
тан далаѓа єрењ шыќтым. Есік
алдына шыѓа бергенім сол еді,
бірдење тарс ете ќалды, сμйт-
сем, біреу ‰шінші ќабаттаѓы те-
резені сындырѓанда, єйнектері
меніњ басыма т‰сіп, онда да бір
μлімнен аман ќалѓан едім. Се-
бебі, басымдаѓы єйнек кескен
жерді тігіп берген дєрігерлер
маѓан "егер єйнектер ќырымен
т‰скенде, желкењді осып μтетін
еді, ќайта жалпаѓынан т‰сіп,
аман ќалдыњ" деген еді. Биылѓы
кμктайѓаќта да ќатты ќ±лап, ба-
сымнан жараќат алдым. Онда
да аман ќалѓаным бір тылсым
к‰штіњ ќ±діреті деп білемін.
Бірінші Алла, екінші періште-
лерім шыѓар деп ойлаймын ќор-
ѓап ж‰ретін. ¤зім ‰немі жеті
шелпек пісіріп, аруаќтарѓа д±ѓа
баѓыштап, Алла разылыѓы ‰шін
садаќа тастаудан жалыќќан
емеспін. Кім білген, м‰мкін,
соныњ да єсері шыѓар деп ой-

лаймын. Єрине, жалѓыз мен
ѓана емес, μмірде талай ќиын
жаѓдайлардан аман ќалѓан жан-
дар жетіп артылады ѓой. Айта
берсењ, м±ндай оќиѓалар толып
жатыр. Сол себепті де, μз басым
адамныњ періштесі  бар  деген-
ге сенемін. Періштелер туралы
бір сайттан оќыѓан едім. Онда
періштелердіњ н±рдан жара-
тылѓаны, оларда нєпсініњ бол-
майтындыѓы айтылады. Сон-
дай-аќ, періштелер ±йыќтау,
шаршау, тамаќ ішу, ќателесу,
±мыту дегенді білмейтін кμріне-
ді. Олар к‰нє, кемшіліктен пєк,
ќ±дайдыњ ємірін м‰лтіксіз орын-
дайды, аманатќа μте бекем
екендігі сμз етіледі. Сондыќтан
да, адамды Алланыњ ємірімен
періштелері ќорѓайды деп
білемін.

Иє, періштелерге біраз м‰м-
кіндіктер берілгені рас шыѓар,
біраќ періштеніњ дєрежесін
Алла таѓаладан кμтеріп жібер-
мењдер, кμмек-жєрдем иесі
Аллаћ дер едім.

Ќ.ЄБЕН.
Ќостанай ќаласы.

Бірде  ќ±рбым маѓан "Сен пе-
ріште бар дегенге сенесіњ бе?
Мен сенбеймін" деді. Жалпы,
адамныњ екі иыѓында, бірі –
к‰нєлі  істерін, екіншісі -– сау-
апты істерін жазып ж‰ретін екі
періштесі болады дейді. Мен μз
басым осыѓан сенемін. Себебі,
меніњ басымнан талай ќиын-
дыќтар μтті, сол кездерде,
д±рыс жол тауып шыѓып ж‰рдім.
Єрі бірнеше рет ќиын жаѓдай-
лардан аман ќалѓаным да рас.
Мектепте оќып ж‰ргенде сулы
шелекті тоќ плитаѓа ќоямын де-
генде, ќатты тоќ соќќаны єлі
есімде. Одан кейін ж±мыс істеп
ж‰рген кезім, кабинетімніњ
тμбесі ќ±лап, одан да аман-сау
ќалѓан болатынмын. Онда мен
сыртќа шыѓып кеткен едім, кел-
сем дєл мен отыратын жердіњ
тμбесі опырылып т‰скен екен.
Аман ќалѓаным ‰шін жеті шел-
пек пісіріп, мешітке барып, са-
даќа тастап, аруаќтарѓа д±ѓа
баѓыштаттым... Бірде біз т±ра-
тын ‰йдіњ подъезінен μрт шы-
ѓып, ‰йде ќалѓан мен сыртќа
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Осыдан ‰ш ай б±рын басќа
μњірге кμшіп жатќан кμршілері-
мізден бір айна сатып алѓан едік.
Ќазіргі  заманѓа сай етіп  жасал-
ѓан айнаны сєндік ‰шін сатып
алѓанымыз да рас. Оны μзімніњ
бμлмеме ілгізіп ќойдым. Сол
айна келген к‰ннен бастап,
меніњ т‰н ±йќымда тыныштыќ
болмады. Т‰н жарымында жиі-
жиі далаѓа шыѓатынды шыѓар-
дым, айнаныњ жанынан μтіп
бара жатып нешет‰рлі ќорќы-
нышты бейнелерді кμретін бол-
дым. Содан м±њымды ‰йдегілер-
ге айтып едім, "бастырылып
ќалѓансыњ ѓой, ештење етпейді"
деп маѓан мєн берген ешкім
болмады. Бір т‰ні ±йќыдан
оянып, далаѓа дєретханаѓа
бара жатыр едім, айнаныњ жа-
нынан μте бергенде аќ шашты
кемпірді кμріп, тілім к‰рмелді де
ќалды. Баќырайын десем, дау-
ысым шыќпайды, сілейдім де
ќалдым. Содан ќалай тμсегіме
келіп жатќаным да есімде жоќ.
Осы оќиѓалардан кейін єрі
‰немі осындай жаѓымсыз д‰ни-
елерді жиі кμретін болѓан соњ,
‰йдегілерге айтпай-аќ, т‰нде
айнаныњ бетін жауып ќойып,
±йыќтайтын болдым.  Сізге
μтірік, маѓан шын, єйтеуір маза-
сыз жаѓдайлардан арыла бас-
тадым,  ±йќым да сергек. Бір ай

єсер етіп ж‰р. Нешет‰рлі адам-
дардыњ бейнесін кμресіњ бе?"
дегенде есімнен тана жазда-
дым. Содан болѓан жєйттерді
айтып бердім. Ол кісі маѓан
"ќатты шошынѓансыњ, ќайта дер
кезінде келген екенсіњ, саѓан
ќорыќтыќ ќ±ю керек" деп, келесі
к‰ні ќорыќтыќ ќ±йып берді. Ал,
мен сол к‰ні келе-сала єлгі ай-
наны сындырып тастадым.
‡йдегілерге ќ±лап ќалды дей
салдым. Ќазір ±йќым да тыныш,
т‰нніњ біруаѓында босќа т±рмай-
мын, ќорќыныш та сейілді.
Ќ±малаќшы апай айтќандай,
біреудіњ ќолынан айна сатып
алуѓа болмайды екен, себебі
жаѓымсыз энергиялар айнаѓа
берілетін кμрінеді. ¤з басымнан
μткерген соњ, мен де б±ѓан кєміл
сенетін болдым. Сіздер б±ѓан не
айтасыздар?

Айдана МАРАТ.
Єулиекμл ауданы

Ел аузынан жеткен ањыз
бойынша жеті шелпектіњ тара-
тылуы былайша сипатталады:

"Ерте заманда бір ањшы
жігіт болыпты. Ањшы ањ аулау-
мен айналысып ж‰ргенімен
ќоймай, таудаѓы ќ±стардыњ
ж±мыртќасын жинап, балала-
рыныњ тањдайына татыртады
екен. Ањшы ањ аулау ‰шін тау-
тасты кезіп, бірнеше к‰нге ке-
теді екен. Бір к‰ні ол жол
ж‰рмекке дайындалады. Сол
к‰ні ањшы жігіт т‰с кμріп,
т‰сінен ‰реймен оянады.
Ањшы кетіп бара жатып єйелі-
не жеті шелпек пісіріп тарату-
ды тапсырады. Ањшы жігіт бір
сапарында таудаѓы ќыранныњ
ж±мыртќаларын жинап кетсе
керек. Ќыран ањшыныњ таѓы
келерін сезгендей, жемшік

μткен соњ, шынымен де айна-
ныњ єсері ме екен, сынап
кμрейін деп, бір к‰н айнаныњ
бетін жаппай ±йыќтадым. О,
ќ±дірет, сол т‰ні таѓы да мазам
ќашып, ±йыќтай алмай шыќтым.
Осылай єрі-сєрі к‰йде ж‰рген-
де бір к‰ні ауылѓа ќ±малаќшы
апайдыњ келгенін естідім де,
ешкімге айтпастан сол кісіге
бардым. Біраќ, ол кісіге б±л жай-
ында тіс жармадым. Маѓан μзім
туралы, отбасым жайлы айна-
ќатесіз айтып жатќан ол кісініњ
айтќандарына тањ ќалдым.
Бєрінен б±рын айна туралы:
"Сен баланыњ ±йќыњ д±рыс бол-
май ж‰р ѓой, ќатты ќиналып
ж‰рсіњ. Бірнеше к‰н б±рын біре-
уден ќолданѓан айна сатып
алыпсыњдар. Дереу оныњ кμзін
ќ±ртыњдар, єйтпесе кесірі саѓан
тиеді. Ол айнаѓа кμп адамдар
ќараѓан. Сонда ќалып ќойѓан
жаѓымсыз энергиялар саѓан

А й н а н ы њА й н а н ы њА й н а н ы њА й н а н ы њА й н а н ы њ
с ы р ыс ы р ыс ы р ыс ы р ыс ы р ы

іздеп кетерінде, ж±мыртќала-
рын тауѓа тапсырады: "Бμгде
біреу ±яма тиісетін болса, ха-
бар бер. Оны к±з ќиядан лаќ-
тырып, кμздерін ойып тастай-
мын", – дейді.

Біршама уаќыт μткен соњ
ќыран ±ясына айналып келсе,
ж±мыртќалары жоќ. Ќыран
ќатты налып: "Сендерге хабар
бер, ќорѓаныш бол деп тапсы-
рып едім ѓой, ж±мыртќаларым-
ды таѓы кім алѓан?", – деп
с±райды. Сонда таулар: "Біз
хабар жеткізейік, ќорѓайын-аќ
деп едік, біраќ жеті жаѓымыз-
дан жеті к‰ш ќозѓалуѓа
м‰мкіндік бермей басып
т±рды", – деп жауап берді.
"Жеті шелпек жеті пєледен
ќорѓайды" деген сμз орамы
осыѓан байланысты айтылѓан.

Адамды Алланыњ єміріменАдамды Алланыњ єміріменАдамды Алланыњ єміріменАдамды Алланыњ єміріменАдамды Алланыњ ємірімен
періштелері ќорѓайдыперіштелері ќорѓайдыперіштелері ќорѓайдыперіштелері ќорѓайдыперіштелері ќорѓайды

БІЛЕМ...БІЛЕМ...БІЛЕМ...БІЛЕМ...БІЛЕМ...

ЖЕТІ ШЕЛПЕК
жеті пєледен
ќ±тќарады

Тоѓыз жолдыњ
торабы

Тоѓыз жолдыњ торабында сан ќилы тылсым оќиѓалар кез-
деседі. Балгер кемпірлер сиќыр жасарда дауа іздеп келген
кісіні осындай жол торабына шыѓарады екен. Рас болса, жол-
дардыњ т‰йіскен жерінде энергия шоѓыры жиналады дейді.
М±ндай жерлерде тылсым ќ±былыстардыњ болуы содан шы-
ѓар, бєлкім. Кμп жолѓа шыќќандар осындай ќиылысќан жер-
лерде садаќа лаќтыратыны да бар.

Бірде отбасымызбен ќара жолмен ќ±йѓытып келе жатќан-
быз. К‰н кешкіріп ќалѓан кез. Жолдыњ тоѓысќан жеріне келген
кезде кμлігіміз сыр беріп, тура жолдыњ ортасында т±рды да
ќалды. Ж‰ргізуші т‰сіп, кμлікті ашып ќарап жатыр. Єрі ш±ќы-
лап, бері ш±ќылап, аќауын таба алмады. Он бес-жиырма ми-
нуттай солай тосылып ќалдыќ. Сμйтіп т±рѓанда жолдыњ ар
жаѓындаѓы бейітке кμзіміз т‰сті. Бейіт кμргенде бет сипайтын
єдетіміз емес пе. Бір м±сылман жатќан болар деп бет сипа-
дыќ. Сєлден соњ кμлік μзінен μзі жμнге келді де, жолѓа шыќтыќ.
Сонымен осы оќиѓа ±мытылѓандай болѓан.

Ќайтар жолда дєл сол т±спен келе жатќанда єлгі
бейіт жаќќа кμзім т‰сті. Біраќ оны б±рынѓы т±рѓан
жерінен таппадым. Дєл сол жолайрыќ екеніне
к‰мєн жоќ. Оны ќасымдаѓылар да маќ±лдады.
Біраќ бейіт жоѓалып кетіпті. Не ж±мбаќ екенін μзім
де т‰сінбедім.

Асыл Айдын.

                      Халыќ даналыѓы.
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Мμлдір Ќостанай ќаласын-
даѓы №10 орта мектептіњ оќушы-
сы. Биыл 7-сыныпќа кμшті. Са-
баќтан ќолы босай ќалса моншаќ
тізіп, іс тігеді. Наќтыраќ айтќан-
да, т‰рлі-т‰сті моншаќ пен мата-
ны пайдаланып ќыздарѓа арнал-
ѓан єшекей б±йымдарын жасай-
ды. Ќазір сєнді єшекейлер д‰кен-
де толып т±р. Тањдау да кμп.
Біраќ, дені импорттыќ тауар.
Біздіњ Мμлдір соныњ бєрін μзі
ќолымен жасап алады. Ќызыныњ
ќолμнерге ебі барын анасы
Кємшат байќаѓан.

Мμлдір 5-сыныпта оќып
ж‰ргенде-аќ сєнді б±йымдардыњ
жасалу жолдарын интернеттен
кμріп, μз бетімен ‰йреніп алады.
¤зіне ±наѓан єдемі заттарды сы-
ныптас ќыздарѓа сыйѓа тартады.
Оќушысыныњ ісмерлікке жаќын-
дыѓын м±ѓалімдері де ќолдай

"Ісмердіњ байлыѓы ќолында,
Кемењгердіњ байлыѓы жолында.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

 ЖАСТЫЌ ШАЌТЫЊ ЖАРЌЫЛЫ

Халыќ даналыѓы

¤НЕР

"Батаменен ел кμгерер, жањ-
бырменен жер кμгерер" – де-
мекші, бата беру мєдениетініњ
дєрежесін кμтеріп, келешек
±рпаќќа кемелді ‰лгі болып, ауда-
нымыздыњ батагμй ќарияларын
аныќтау маќсатында "Сарыкμл"
газеті мен "Аќќозы ќажы"
мешітініњ ±йымдастыруымен
"Бата – Ќ±ранныњ анасы, ердіњ
данасы" атты бата беру сайысы
μткізілді. ‡ш кезењнен т±ратын
сайыста батаны аныќ дауыспен
айтып, т‰рлі таќырыптарѓа сай
бата беру талаптары ќойылды.
Бата беру додасы бойынша "Ба-
тагμй" атаѓына ерекше кμзге

Ќолμнер  – ќазаќтыњ кμне заманнан бері келе жатќан
±лттыќ μнері. Сондыќтан, халќымыздыњ т±рмыс-
тіршілігімен біте ќайнасып жатыр.  Жасалу жолына, ќол-
дану тєсіліне, ерекшелігіне байланысты бірнеше т‰рге
бμлінеді. Ќайыс μру, былѓары μњдеу, ер жасау, темір μњдеу,
ши тоќу, маржан μру, кілем тоќу, кесте, таѓысын таѓы-
лар. Ќазіргі уаќытта єшекей б±йымдарын жасау ерекше
ќарќын алды. Єсіресе, ќыз-келіншектер арасында сєнді
ќолμнер б±йымдарын жасауѓа ќызыѓушылыќ байќалады.
Маќаламыздыњ кейіпкері Мμлдір Досмаѓамбетова ісмер-
лікке бейімі бар бойжеткен.

жμнеледі. Мектептегі байќаулар-
ѓа ќатыстырады. Мμлдір шаш μру
сайысында жењімпаз атанып,

ќ±рбыларыныњ арасынан одан
сайын даралана т‰седі.

– Ќызыма ісмерлік анам Са-

ќыштан дарыса керек. Ол кісі
кμрпе ќ±рап, жастыќтыњ тысына
дейін μзі тігетін. Орамалдыњ
шетін кестелегені де єдемі бола-
тын. Сол ќасиет маѓан емес, не-
мересіне берілген-ау. Мμлдір
бойжетіп келе жатыр. Ќызыѓушы-
лыѓын ары ќарай дамытќым ке-
леді. Тігін машинасын сатып
єперсем деген ойым бар, – дейді
анасы Кємшат Досмаѓамбетова.

СУРЕТТЕ: Мμлдір Досмаѓам-
бетова єшекей б±йымдарын
кμрсетіп отыр;

Суретті т‰сірген Айбек
Ж‡ЗБАЙ.

Дєст‰р таѓылымы
т‰скен Ќоскμл ауылыныњ ќария-
сы Ќайыр Шайс±лтанов ие бол-
ды. Сарыкμл  ауылынан    ќатыс-
ќан Ќалыбай Едіресов бірінші
орынды иеленді. Екінші орынѓа
Севастополь  ауылыныњ т±рѓы-
ны Єсмє Н±ртазина жєне ‰шінші
орынѓа Комсомол ауылыныњ
ќариясы Жаќсылыќ Мінзєріпов
пен Соналы ауылынан Ќаппас
Бекмаѓамбетов лайыќты деп та-
нылды. Барлыќ ќатысушыларѓа
д±ѓалар  жазылѓан суреттер та-
бысталып, сый-сияпат берілді.

"Батагμй" сайысымен ќоса,
балалар арасында да жеті атасын
тізбектеу шарасы да іске асы-

рылды. Т‰п тамырларынан бас-
тап ата-тектерін м‰дірмей айтып
шыќќан 7 жастаѓы Ибраћим
Махм±т пен Даниал Исахмет
жєне 12 жастаѓы Карина Салы-
ќовалар арнайы дипломдар мен
естелік сыйлыќтарѓа ие болды.

Иє, μз тарихымызды, μз мєде-
ниетімізді, μз ќ±ндылыќтары-
мызды  μзіміз  баѓалап,  μзіміз
жањѓыртпасаќ, басќаныњ баста-
ма жасауы м‰мкін емес. Атадан
ќалѓан алтын м±раларымыз ±лт
±рпаѓыныњ жадында саќталып
ќана ќоймай, ќазаќи ќанында бір
арна болып аѓуы тиіс. Сонда ѓана
еліміз ењселеніп, т±ѓырымыз биік

болып, бейбітшілік пен тыныш-
тыѓымыз ±заѓынан болмаќ!

Айжан М¦САТОВА.
Сарыкμл ауданы.

Н.Ахметбеков атындаѓы мєдениет ‰йініњ театр єртістері
М.Томановтыњ сатиралыќ жанрдаѓы
"Made in Махаббат немесе ѓашыѓыња жолыќ" атты жас-
тар комедиясын кμпшілік назарына ±сынды.

Желμкпе жастардыњ рμлдерін сомдаѓан Тасќын Єжібай, Шын-
болат Ж‰збай жєне мектеп оќушысы, халыќ театрыныњ белді
м‰шесі Ерік Есенгелді актерлік шеберліктерімен кμрермендерді
тєнті етті. Бас-аяѓы бір саѓатќа созылѓан жастар комедиясын та-
машалаѓан μнер с‰йер ќауымныњ к‰лкіден езулері бір жиылма-
ды. Осы сμзімніњ дєлелі ретінде кμрермендердіњ ой-пікірлерін
±сынѓанды жμн кμрдім.

Ќарсаќбай БІРМАЃАНБЕ-
Т¦ЛЫ: Аудандыќ мєдениет
‰йі жанындаѓы халыќ театры
мен ‰шін μте ыстыќ. Кезінде
сол театрдыњ бір м‰шесі ата-
нып, сахналыќ ќойылымдарда
ойнап, μнер кμрсеткен бола-
тынмын. Б‰гінгі жастардыњ
сатиралыќ жанрдаѓы шаѓын
комедиялыќ кμрінісі кμњілім-
нен шыќты. Олай дейтінім
ќазіргі жастардыњ шынайы
μмірдегі бейнесін аныќ байќа-
дым. Махаббат т±раќсыздыѓы,

ішімдік пен ойын-сауыќ кештеріне ќ±мартып т±ратындыѓы, μрес-
кел мінездерімен алањсыздыѓы жаќсы бейнеленген. Б±л єшейін
сахналыќ ќойылым болѓанымен, от айналѓан кμбелектей болып
ж‰рген жастарымыз ‰шін ‰лкен сабаќ, таѓылымды тєрбие деп
білемін. Осындай маѓынасы зор тєрбиелілік ‰лгісі бар ќойылым-
дар жиі болып отырса деймін.

Рауыл ЌАМБАР¦ЛЫ: Мен
мєдениет саласында кμп жыл-
дар ќызмет жасадым. Ол уаќыт-
тардаѓы сахналыќ ќойылымдар
сол заманѓы тарихи оќиѓалар-
дыњ желісімен байланысты бо-
латын. Уаќыт талабы μз ырќы-
на кμндіреді деген рас екен.
Ќазір ХХI  ѓасыр. Технология-
ныњ дамыѓан заманы. Жастар-
дыњ єр нєрсеге еліктеушілік
сезімін оятып, дегенін істетеді.
Артыќ айтсам, айыпќа б±йыр-
мас. Жастардыњ комедиялыќ
жанрдаѓы шаѓын кμрінісін та-
машалап отырып, мынадай ой
т‰йдім. Олардыњ ±раны – μмір
біраќ рет беріледі. Жастыќ шаќта ойна да к‰л. Біздіњ жастар ше-
телге кμп еліктегіш келеді. ¤зіміздіњ ана тілімізде д±рыс сμлей
алмай ж‰ріп, былдыр батпаќ орысшаларын айтып, тілдерін б±рап
сμйлейді. Отау ќ±рып, артынша ажырасып жатады. Осыныњ бар-
лыѓы "Made in Махаббат немес ѓашыѓыња жолыќ" атты жастар
комедиясында тайѓа тањба басќандай кμрініп т±р. Егер т‰сінген
адамѓа. Ондаѓы кейіпкерлер  жан с±лулыѓына емес, тєн с±лулы-
ѓына ќызыѓып, тек тμсек ќатынасын ѓана ойлайды. Артынша ша-
лыс басып оњбай ќателескендерін т‰сініп, т‰зу жолѓа т‰седі. Ай-
тайын дегенім, б‰гінгі жас буын μкілдерінен де осы шалалыќ бай-
ќалады. Жас ±рпаќтыњ сана сезімін оятатын мардымды д‰ниелер
кμп болсын.

 Байбатыр НИЯЗБЕК¦ЛЫ.
 Жанкелдин ауданы.
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6.50 Концерт. 8.00 Тањшолпан.
10.00 М.х. 10.55 "Аяулы арман".
11.45 Айтуѓа оњай... 12.30 "Мєњгілік
елдіњ аспаны". 13.00 Бірге тањдай-
мыз. 14.10 "Келін". 15.00 Єйел баќы-
ты. 16.40 "Ж‰регім сізге аманат".
17.30 Жањалыќтар. 17.55 Арнайы
с±хбат. 18.15 Шытырман. 18.35
"Ж‰регім сізге аманат". 19.30 Жања-
лыќтар. 20.20 Айтуѓа оњай. 21.05
"Аяулы арман". 22.00 "Келін". 22.55
Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев. 23.25
Жањалыќтар. 0.15 "Мєњгілік елдіњ
аспаны".

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.10 "Осколки". 11.05 Магия кух-
ни. 11.40 "Таѓдыр тартысы". 12.15
М.ф. 13.05 "Махаббатым ж‰регім-
де". 13.50 "Королева игры". 14.45
"Катина любовь". 15.40 "Пєленше-
евтер". 17.10 "Агенты справедли-
вости". 18.00 Ду-думан. 19.10 "Ма-
хаббатым ж‰регімде". 20.00 Жања-
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7.00 Концерт. 8.00 Тањшолпан.
9.00 Евро-2016. 10.00 Апта kz. 11.00
Дара жол. 12.00 Дауа. 13.00 Бірге
тањдаймыз. 14.00 "Келін". 15.00
Єйел баќыты. 16.40 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.30 Жањалыќтар. 17.55
Б‰гінгі к‰нніњ батырлары. 18.05
Меніњ Ќазаќстаным. 18.35 "Ж‰регім
сізге аманат". 19.30 Жањалыќтар.
20.20 Серпіліс. 21.05 "Аяулы ар-
ман". 22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі сту-
дияда Н. Ќоянбаев. 23.25 Жањалыќ-
тар. 0.15 Спорт.

7.00 Біздіњ ‰й. 7.50 Жања к‰н.
10.00 Жеті к‰н. 11.00 Магия кухни.
11.45 "Таѓдыр тартысы". 11.50 "Таѓ-
дыр тартысы". 12.25 М.ф. 12.50 Т.х.
"Махаббатым ж‰регімде". 13.40 Т.с.
"Семейные мелодрамы". 14.30 Т.с.
"Катина любовь". 15.25 ¤мір сабаќ-
тары. 16.00 Т.х. "Пєленшеевтер".
17.05 Т.с. "Агенты справедливости".
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6.50 Концерт. 8.00 Тањшолпан.
10.00 М.х. 10.50 "Аяулы арман".
11.45 Айтуѓа оњай. 12.30 Д.ф.
"Мєњгілік елдіњ аспаны". 13.00 Бірге
тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00 Єйел
баќыты. 16.40 "Ж‰регім сізге аманат".
17.30 Жањалыќтар. 18.15 Ќылмыс
пен жаза. 18.35 "Ж‰регім сізге ама-
нат". 19.30 Жањалыќтар. 20.20 Ай-
туѓа оњай. 21.05 "Аяулы арман".
22.00 "Келін". 22.55 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 23.30 Жањалыќтар. 0.15
"Мєњгілік елдіњ аспаны".

7.00 Біздіњ ‰й. 8.00 Жања к‰н.
10.00 "Осколки". 11.00 Магия кухни.
11.40 "Таѓдыр тартысы". 12.15 М.ф.
13.05 "Махаббатым ж‰регімде". 13.50
Т.с. "Королева игры". 14.45 "Катина
любовь". 15.40 Т.х. "Пєленшеевтер".
17.10 "Агенты справедливости".
18.00 "Таѓдыр жолы". 18.25 Біздіњ ‰й.
19.10 "Махаббатым ж‰регімде". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Бюро расследо-

17.55 Т.с. "Ничего личного". 19.10
"Махаббатым ж‰регімде". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 Арнайы хабар.
21.00 Итоги дня. 21.30 Т.с. "Оскол-
ки". 22.25 "Агенты справедливости".
23.25 "Таѓдыр тартысы". 0.00 Жања-
лыќтар.

8.00 Арќа-аќпарат. 8.30 Келбет.
9.30 Ж±лдыз-ай. 10.00 Алдаспан.
10.35 Т.с. "Кулинар". 11.20, 12.20,
13.20, 15.50, 18.50, 22.10, 23.00
Телемаркет. 11.30 Первая студия.
12.00 Вызов. 12.30 М.с. 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.50 М.ф. 14.00 "Бірінші
ханым". 15.00 Д.ф. "Ќазаќ даласы-
ныњ ќ±пиялары: Сауран". 15.25 М.с.
16.00 Т.х. "Болашаќ". 16.50 Бала тілі
- бал. 17.10 Поэзия єлемі: А. Шам-
шидинова. 17.50 Жањалыќтар. 18.10
Даму діњгектері. 18.30 Новости. 19.00
Д.ф. "Абай". 19.30 Бірінші студия.
20.00 Жарќын бейне. 20.30 Жања-
лыќтар. 21.10 Высота воли. 21.30
Новости. 22.15 Т.с. "Подари мне
жизнь". 23.10 "Болашаќ". 0.00 Жа-
њалыќтар.

ваний. 21.00 Итоги дня. 21.30 "Ос-
колки". 22.25 "Агенты справедливо-
сти". 23.25 "Таѓдыр тартысы". 0.25
Жањалыќтар.

8.00 Жањалыќтар. 8.40 Аманат.
9.00 Новости. 9.40 Волшебный фо-
нарь. 10.10 Эврика. 10.40 "Подари
мне жизнь". 11.30 Бірінші студия.
12.00 Третий тайм. 12.30 Дамафон.
12.50, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.30 Бірінші студия.
14.00 "Бірінші ханым". 15.00 "Ќазаќ
даласыныњ ќ±пиялары: Жанакент".
15.30 М.с. 16.00 "Болашаќ". 16.50
Бала тілі - бал. 17.10 Поэзия єлемі:
Є. Бимаѓамбет. 17.50 Жањалыќтар.
18.10 Регион/10. 18.30 Новости.
19.00 "Абай". 19.30 Первая студия.
20.00 Жарќын бейне. 20.30 Жања-
лыќтар. 21.10 Летописцы. 21.30 Но-
вости. 22.20 "Подари мне жизнь".
23.20 "Болашаќ". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 "Ѓашыќ жандар". 7.50 Жа-

њалыќтар. 9.00 "Дело гастронома
№1". 10.00 "Фериха". 11.10 "Жетім
ж‰рек". 12.10 "Ќыз аќысы". 13.40
"Практика". 15.40 "Ќауіпті сезім". 16.40
М.ф. 17.00 "Стамбул кμшелері". 18.00
"Жетім ж‰рек". 19.00 "Ќыз аќысы".
20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30".
20.50 "Ќыз аќысы". 21.30 "Стамбул
кμшелері". 22.30 "Дело гастронома
№1". 23.30 "Карточный домик". 0.30

Новости. 0.50 Жањалыќтар.

7.00 "Древние миры". 8.10 Ќазаќ-
стан би єлемі. 8.55 ¤мір жолы. 10.00
Ќайырлы к‰н. 11.05 "Єлемніњ сексен
кереметі". 12.10 "Элементтер". 13.00
Ќайырлы к‰н. 14.25 Золотая середи-
на. 15.00 "¦лыбританияныњ ауылдыќ
аймаѓы". 16.00 Секреты музеев. 17.00
"Кμне Греция ќазыналары". 18.00
Легенды и мифы Оперного. 19.25
Ученый совет. 21.15 Больше, чем
любовь. 22.00 Культпоход. 22.10
"Сахна сырлары". 22.35 Спектакль
"Ќозы Кμрпеш - Баян С±лу" спектаклі.
0.25 "¤мір жолы".

7.00 М.х. 7.45 Wi-Fi 25. 8.00 No
comments. 8.20 Ж±лдыздар шеруі.
9.30 Мистические истории. 10.30
"Универ". 11.00 "Интерны". 11.30 "Ос-
тров". 12.10 "Реальные пацаны". 12.50
"Дружба народов". 13.20 М.ф. 15.15
К‰лкі ойнаќ. 16.30 "Кішкентай келін".
17.30 "М±рагерлер". 19.00 "Зайцев +
1". 19.30 "Остров". 19.55 "Дружба
народов". 20.25 "Универ". 21.00 "Ин-
терны". 21.30 "Реальные пацаны".
22.10 Екі езу. 22.40 "Кішкентай келін".
23.40 Екі езу. 0.00 Х.ф. "Кровавая
месть".

6.40 "Нєпсі мен намыс". 7.40
"Ќараг‰л". 8.30 Саламатты Ќазаќстан.
9.00 Мой папа круче. 10.00 Х.ф. "Лю-
бовь-морковь 2". 12.00 М.ф. 13.20
"1001 т‰н". 15.00 Вечерний Киев.
16.00 Клетка. 17.00 Смеяться разре-
шается. 19.00 "Ќараг‰л". 20.00 "1001
т‰н". 21.30 Человек-невидимка. 22.30
"Секретные материалы". 23.30 "От-
ветный удар". 0.20 Т.с. "Распутин".

6.00 Муз. час. 7.00 Информбю-

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНА
лыќтар. 20.30 Ќайсар жандар.
21.00 Итоги дня. 21.30 "Осколки".
22.25 "Агенты справедливости".
23.15 "Таѓдыр тартысы". 0.00 Жа-
њалыќтар.

8.00 Жањалыќтар. 8.40 Регион/
10. 9.00 Новости. 9.30 Волшебный
фонарь. 10.40 "Подари мне жизнь".
11.30 Первая студия. 12.00, 13.20,
15.05, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Те-
лемаркет. 12.10 М.с. 12.30 Полиглот.
Тіл - т±ѓыр! 13.00 Жањалыќтар. 13.30
Новости. 14.00 "Бірінші ханым". 15.00
"Ќазаќ даласыныњ ќ±пиялары: Ис-
пиджап". 15.30 М.ф. 16.00 "Болашаќ".
17.00 Бала тілі - бал. 17.20 Поэзия
єлемі: Ќ. Асќар. 17.50 Жањалыќтар.
18.10 Третий тайм. 18.30 Новости.
19.00 "Абай". 19.30 Бірінші студия.
20.00 Жарќын бейне. 20.30 Жања-
лыќтар. 21.30 Новости. 22.20 "Пода-
ри мне жизнь". 23.05 "Болашаќ". 0.00
Жањалыќтар.

7.00 "Ѓашыќ жандар". 7.50 Жа-
њалыќтар. 9.00 "Дело гастронома
№1". 10.00 "Фериха". 11.10 "Жетім
ж‰рек". 12.10 "Ќыз аќысы". 13.40
"Практика". 15.40 "Ќауіпті сезім".
16.40 М.ф. 17.00 "Стамбул кμшелері".
18.00 "Жетім ж‰рек". 19.00 "Ќыз
аќысы". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 20.50 "Ќыз аќысы". 21.30
"Стамбул кμшелері". 22.30 Т.с. "Не-
бесный суд". 23.30 "Карточный до-
мик". 0.30 Новости. 0.50 Жањалыќ-
тар.

7.00 "Древние миры". 8.10 Бай-
терек. 9.25 ¦лы дала батырлары.
10.00 Ќайырлы к‰н. 11.05 "¦лыбри-
танияныњ ауылдыќ аймаѓы". 12.10
"Кμне Греция ќазыналары". 13.00
Ќайырлы к‰н. 14.40 Секреты музе-
ев. 15.00 "¦лыбританияныњ ауылдыќ
аймаѓы". 16.00 Летопись степи.
17.00 "Кμне Греция ќазыналары".
19.00 Егіз ж‰рек. 19.30 Біздіњ Ќазаќ-
стан. 22.00 Культпоход. 22.10 Тай-
ны и судьбы великих казахов. 23.05

НТК

7.00 Т.х. "Ѓашыќ жандар". 7.50
М.ф. 9.00 Т.с. "Дело гастронома
№1". 10.00 Т.с. "Фериха". 11.10 Т.х.
"Жетім ж‰рек". 13.10 Т.с. "Практи-
ка". 15.00 М.ф. 15.15 Т.х. "Ќауіпті
сезім". 16.40 М.ф. 17.00 Т.х. "Стам-
бул кμшелері". 18.00 "Жетім ж‰рек".
19.00 "Ќыз аќысы". 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 "20:30". 20.50 "Ќыз аќысы".
21.30 "Стамбул кμшелері". 22.30
"Дело гастронома №1". 23.30 "Кар-
точный домик". 0.30 Новости. 0.50
Жањалыќтар.

7.00 Д.ф. "Древние миры". 8.10
Заповедники Казахстана. 9.25 ¦лы
даланыњ ќ±пиялары. 10.00 Ќайырлы
к‰н. 11.00 "Єлемніњ сексен кереметі".
12.10 Д.ф. "Элементтер". 13.00 Ќай-
ырлы к‰н. 14.25 Золотая середина.
15.00 "Єлемніњ сексен кереметі".
16.00 Наше кино. 17.00 "Элемент-
тер". 18.00 ¤мір. Театр. Кино. 19.25
Ученый совет. 21.00 Наш Казахстан.
22.00 Культпоход. 22.10 Музыкаль-
ный перформанс. 22.50 "¦лы дала

елі". 23.30 Д.с. "Тарих тылсымы".

7.00 М.х. 7.45 Wi-Fi 25. 8.00 No
comments. 9.00 Мистические исто-
рии. 10.30 "Универ". 11.00 "Интер-
ны". 11.30 "Остров". 12.10 "Реаль-
ные пацаны". 12.50 "Дружба наро-
дов". 13.20 М.ф. 15.15 К‰лкі ойнаќ.
16.30 "Кішкентай келін". 17.30 "М±ра-
герлер". 19.00 "Зайцев + 1". 19.30
"Остров". 19.55 "Дружба народов".
20.25 "Универ". 21.00 "Интерны".
21.30 "Реальные пацаны". 22.10 Екі
езу. 22.40 "Кішкентай келін". 23.40
Екі езу. 0.00 Х.ф. "Коммандос".

6.40 Т.х. "Нєпсі мен намыс". 7.40
Тойlike. 8.30 Саламатты Ќазаќстан.
9.00 Х.ф. "Московские каникулы".
12.20 М.ф. 13.20 Т.х. "1001 т‰н".
15.00 Вечерний Киев. 16.00 Л. Вай-
куле. Рандеву в Юрмале. 19.00
"Ќараг‰л". 20.00 "1001 т‰н". 21.30
Человек-невидимка. 22.30 Т.с. "Сек-
ретные материалы". 23.30 Т.с. "От-
ветный удар". 0.20 Х.ф. "Главное -
успеть".

КТК

ЕВРАЗИЯ
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6.50 Концерт. 8.00 Тањшолпан.
10.00 М.х. 10.50 "Аяулы арман".
11.45 Айтуѓа оњай. 12.30 "Мєњгілік
елдіњ аспаны". 13.00 Бірге тањдай-
мыз. 14.10 "Келін". 15.00 Єйел баќы-
ты. 16.40 "Ж‰регім сізге аманат".
17.30 Жањалыќтар. 17.55 Д.ф. "Бо-
лашаќ". 18.40 "Ж‰регім сізге аманат".
19.30 Жањалыќтар. 20.20 Айтуѓа
оњай. 21.05 "Аяулы арман". 22.00
"Келін". 22.55 "Б‰гінгі к‰нніњ батыр-
лары". 23.10 Футбол. "Астана" -
"Жальгирис". 1.20 Жањалыќтар.

7.00 Біздіњ ‰й. 8.00 Жања к‰н.
10.00 "Осколки". 11.00 Магия кухни.
11.40 "Таѓдыр тартысы". 12.15 М.ф.
13.05 "Махаббатым ж‰регімде". 13.50
"Королева игры". 14.40 "Катина лю-
бовь". 15.35 "Пєленшеевтер". 17.05
"Агенты справедливости". 17.55 "Ни-
чего личного". 18.25 Біздіњ ‰й. 19.10
"Махаббатым ж‰регімде". 20.00 Жа-

њалыќтар. 20.30 Ќайсар жандар.
21.00 Итоги дня. 21.30 "Осколки".
22.25 "Агенты справедливости".
23.25 "Таѓдыр тартысы". 0.00 Жања-
лыќтар.

8.00 Жањалыќтар. 8.40 Даму
діњгектері. 9.00 Новости. 9.40, 12.20,
12.50, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 10.50 "По-
дари мне жизнь". 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 М.с. 12.30 Талбесік. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 14.00
"Бірінші ханым". 15.00 "Ќазаќ дала-
сыныњ ќ±пиялары: Ќазаќ Вавилоны".
15.30 М.с. 16.00 "Болашаќ". 16.50
Бала тілі - бал. 17.10 Поэзия єлемі:
Ж. Єскербекќызы. 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.10 Арќа єуендері. 18.30 Но-
вости. 19.00 "Абай". 19.30 Первая
студия. 20.00 Жарќын бейне. 20.30
Жањалыќтар. 21.30 Новости. 22.10
"Подари мне жизнь". 23.10 "Бола-
шаќ". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 "Ѓашыќ жандар". 7.50 Жа-

њалыќтар. 9.00 "Дело гастронома
№1". 10.00 "Фериха". 11.10 "Жетім
ж‰рек". 12.10 "Ќыз аќысы". 13.40
"Практика". 15.40 "Ќауіпті сезім".
16.40 М.ф. 17.00 "Стамбул кμшелері".
18.00 "Жетім ж‰рек". 19.00 "Ќыз
аќысы". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 20.50 "Ќыз аќысы". 21.30
"Стамбул кμшелері". 22.30 "Дело га-
стронома №1". 23.30 "Карточный
домик". 0.30 Новости. 0.50 Жањалыќ-
тар.

7.00 "Древние миры". 8.10 Дала
єуені. 9.20 Егіз ж‰рек. 10.00 Ќайыр-
лы к‰н. 11.05 "¦лыбританияныњ
ауылдыќ аймаѓы". 12.10 "Кμне Гре-
ция ќазыналары". 13.00 Ќайырлы
к‰н. 14.30 Летопись степи. 15.00
"¦лыбританияныњ ауылдыќ аймаѓы".
16.00 Живые образы. 17.00 "Кμне
Греция ќазыналары". 18.25 Больше,
чем любовь. 19.30 ¤мір. Театр.
Кино. 22.00 Культпоход. 22.10 "Пор-
треты заговорили". 22.40 Спектакль
"Пять жен Ходжи Насреддина". 0.25
"¤мір жолы".

7.00 М.х. 7.45 Wi-Fi 25. 8.00 No
comments. 8.20 Ж±лдыздар шеруі.
9.00 Мистические истории. 10.30
"Универ". 11.00 "Интерны". 11.30
"Остров". 12.10 "Реальные пацаны".
12.50 "Дружба народов". 13.20 М.ф.
15.15 К‰лкі ойнаќ. 16.30 "Кішкентай
келін". 17.30 "М±рагерлер". 19.00
"Зайцев + 1". 19.30 "Остров". 19.55
"Дружба народов". 20.25 "Универ".
21.00 "Интерны". 21.30 "Реальные
пацаны". 22.10 Екі езу. 22.40
"Кішкентай келін". 23.40 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Три дня на убийство".

6.00 К.ф. "Кек пен кешірім". 7.40
"Ќараг‰л". 8.30 Саламатты Ќазаќ-
стан. 9.00 Мой папа круче. 10.00
Смеяться разрешается. 12.00 М.ф.
12.50 Тосын сиќыр. 13.20 "1001 т‰н".
15.00 Вечерний Киев. 16.00 Клетка.
17.00 Смеяться разрешается. 19.00
"Ќараг‰л". 20.00 "1001 т‰н". 21.30
Человек-невидимка. 22.30 "Секрет-
ные материалы". 23.30 "Ответный
удар". 0.20 "Распутин".

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

6.00 Муз. час. 7.00 Информбю-
ро. 8.00 "Киелi неке". 9.00 "Айна".
10.00 "Сырѓалым". 11.00 М.с. 13.00
"Ералаш". 14.00 "Сватьи". 15.00
"Айна". 16.00 "Киелi неке". 17.00 "Ма-
хаббат пен жаза". 19.00 Айта берсін.
20.00 Информбюро. 21.00 "Любовь
и наказание". 23.00 Х.ф. "Сквозные
ранения". 00.45 Х.ф. "Дон Жуан де
Марко". 2.15 "Риццоли и Айлс".

7.00 Музыка настроения. 7.30
Приют комедиантов. 9.00 РТН. 9.30
"Емшан" - шопинг с комфортом.
10.00 Жањалыќтар. 10.30 Кμкейтесті
с±хбат. 11.00 К.ф. "Жолы болѓыш
жігіттер". 13.00 "Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет". 14.00 Винтаж.
14.30 Baby Гид. 15.00 "Синдром зом-
би. Человек управляемый". 16.00
Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 К.ф. "Саѓыныш".
19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ќылмыс-
тыќ іс №. 20.00 РТН. 20.30 "7 пере-
дача". 21.00 "Хрущев против Берии.
Игра на вылет". 22.00 РТН. 22.30 В

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

Тарих тылсымы.

7.00 М.х. 7.45 Wi-Fi 25. 8.00 No
comments. 8.20 Ж±лдыздар шеруі.
9.00 Мистические истории. 10.30
"Универ". 11.00 "Интерны". 11.30 "Ос-
тров". 12.10 "Реальные пацаны".
12.50 "Дружба народов". 13.20 М.ф.
15.15 К‰лкі ойнаќ. 16.30 "Кішкентай
келін". 17.30 "Ѓарыштан келген ѓашы-
ѓым". 19.00 "Зайцев + 1". 19.30 "Ост-
ров". 19.55 "Дружба народов". 20.25
"Универ". 21.00 "Интерны". 21.30 "Ре-
альные пацаны". 22.10 Екі езу. 22.40
"Кішкентай келін". 23.40 Екі езу. 0.00
Х.ф. "Я, Алекс Кросс".

6.00 К.ф. "Меніњ отбасым". 7.40
"Ќараг‰л". 8.30 Саламатты Ќазаќстан.
9.00 Мой папа круче. 10.00 Смеять-
ся разрешается. 12.00 М.ф. 12.50
Тосын сиќыр. 13.20 "1001 т‰н". 15.00
Вечерний Киев. 16.00 Клетка. 17.00
Смеяться разрешается. 19.00
"Ќараг‰л". 20.00 "1001 т‰н". 21.30
Человек-невидимка. 22.30 "Секретные
материалы". 23.30 "Ответный удар".

0.20 "Распутин".

6.00 Муз. час. 7.00 Информбю-
ро. 8.00 "Киелi неке". 9.00 "Айна".
10.00 "Сырѓалым". 11.40 М.ф. "Мада-
гаскар". 13.00 Ералаш. 14.00 "Сва-
тьи". 15.00 "Айна". 16.00 "Киелi неке".
17.00 "Махаббат пен жаза". 19.00
Айта берсін. 20.00 Информбюро.
21.00 "Любовь и наказание". 23.00
Х.ф. "Час расплаты". 1.00. Х.ф.
"Жизнь как дом". 3.00 "Риццоли и
Айлс".

7.00 Музыка настроения. 7.30
"Ищи Ветрова". 9.00 РТН. 9.30 Пра-
вила моей кухни. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 К.ф.
"Саѓыныш". 13.00 "В. Талызина. Зиг-
заги и удачи". 14.00 Baby Гид. 14.20
Ќылмыстыќ іс №. 14.30 В ладу с при-
родой. 15.00 Короли эпизода. 16.00
Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 К.ф. "Жесірлер".
19.00 Жањалыќтар. 19.30 Неизведан-
ный Казахстан. 20.00 РТН. 20.30 Про-
Агро. 21.00 "В. Талызина. Зигзаги и
удачи". 22.00 РТН. 22.30 Герои ря-

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

КТК

ЕВРАЗИЯ

31 АРНА

АЛАУ

7 АРНА

ро. 8.00 "Ризамын". 9.00 "Айна".
10.00 Т.х. "Сырѓалым". 11.00 М.с.
13.00 "Ералаш". 14.00 "Сватьи". 15.00
"Айна". 16.00 "Киелi неке". 17.00 "Ма-
хаббат пен жаза". 19.00 Айта берсін.
20.00 Информбюро. 21.00 "Любовь
и наказание". 23.00 Х.ф. "Соучаст-
ник". 1.00 Х.ф. "Джинсы-талисман 2".
2.50 "Риццоли и Айлс".

7.00 Музыка настроения. 7.30
Короли эпизода. 8.30 Тайны нашего
кино. 9.00 РТН. 9.30 Baby Гид. 10.00
Жањалыќтар. 10.30 Кμкейтесті
с±хбат. 11.00 К.ф. "Ал,ќ±да, бер,
ќ±да". 13.00 "Э. Рязанов. Неподве-
денные итоги". 14.00 Дело №. 14.10
Правила моей кухни. 14.40 Малень-
кие путешествия по большому краю.
15.00 Смех с доставкой на дом. 16.00
Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 К.ф. "Жолы бол-
ѓыш жігіттер". 19.00 Жањалыќтар.
19.30 Герои рядом. 20.00 РТН. 20.30
Винтаж. 21.10 "Э. Рязанов. Непод-
веденные итоги". 22.00 РТН. 22.30
"Емшан" - шопинг с комфортом.
23.00 Музыка настроения. 0.00 Па-
норама дня.

дом. 23.00 Музыка настроения. 0.00
Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 10.00 "Скли-
фосовский 4". 11.00 Басты патруль.
11.10 П@утina. 11.35 "Все мы люди".
12.30 "Єйел сыры..." 13.30 "Джодха
жєне Акбар". 14.50 "Косатка". 16.40
Давай поженимся. 17.50 Ток-шоу "Ро-
дина". 19.00 "Весной расцветает
любовь". 20.00 Новости. 20.50 "Кра-
сивая жизнь". 22.00 Жањалыќтар.
22.45 "Ѓажайып жан". 23.50 "Лекар-
ство против страха". 2.00 П@утina.

6.05 "Ќарадайы". 7.00 "Алањ бол-
ма, жаным". 7.45 Жањалыќтар. 8.10
"Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?". 10.00
"Судьбы загадочное завтра". 12.00
Новости. 12.35 "Как выйти замуж за
миллионера 2". 14.25 "Семейные дра-
мы". 15.25 Кμріпкел. 16.25 "Таѓдыр-
мен тартыс". 17.05 "Махаббат м±њы".
17.50 "Махаббатта шек бар ма?".
18.50 "Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?". 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.35
"Ключи от счастья. Продолжение".
23.25 "Судьбы загадочное завтра".

8.00 Доброе утро. 10.00 Т.с.
"Склифосовский 4". 11.00 Басты пат-
руль. 11.10 П@утina. 11.35 Ток-шоу
"Все мы люди". 12.30 "Єйел сыры..."
13.30 "Джодха жєне Акбар". 14.50
"Косатка". 16.40 Давай поженимся.
17.50 Пусть говорят. 19.00 "Весной
расцветает любовь". 20.00 Новости.
20.50 "Красивая жизнь". 22.00 Жања-
лыќтар. 22.45 "Ѓажайып жан". 23.50
"Лекарство против страха". 2.00
П@утina

6.05 "Ќарадайы". 7.00 "Алањ бол-
ма, жаным". 7.45 Жањалыќтар. 8.10
"Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?". 10.00 "Па-
сечник". 12.00 Новости. 12.35 Т.с.
"Как выйти замуж за миллионера 2".
14.25 "Семейные драмы". 15.25
Кμріпкел. 16.25 "Таѓдырмен тартыс".
17.05 "Махаббат м±њы". 17.50 "Ма-
хаббатта шек бар ма?". 18.50 "Фат-
маг‰лдіњ жазыѓы не?". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.35 "Ключи
от счастья. Продолжение". 23.25 "Па-
сечник".

ладу с природой. 23.00 Музыка на-
строения. 0.00 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 10.00 "Скли-
фосовский 4". 11.00 Басты патруль.
11.10 П@утina. 11.35 "Все мы люди".
12.30 "Єйел сыры..." 13.30 "Джодха
жєне Акбар". 14.50 "Косатка". 16.40
Давай поженимся. 17.50 Пусть го-
ворят. 19.00 "Весной расцветает
любовь". 20.00 Новости. 20.50 "Кра-
сивая жизнь". 22.00 Жањалыќтар.
22.45 "Ѓажайып жан". 23.50 "Лекар-
ство против страха". 2.00 П@утina.

6.05 "Ќарадайы". 7.00 "Алањ бол-
ма, жаным". 7.45 Жањалыќтар. 8.10
"Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?". 10.00 "Па-
сечник". 12.00 Новости. 12.35 "Как
выйти замуж за миллионера 2". 14.25
"Семейные драмы". 15.25 Кμріпкел.
16.25 "Таѓдырмен тартыс". 17.05 "Ма-
хаббат м±њы". 17.50 "Махаббатта
шек бар ма?". 18.50 "Фатмаг‰лдіњ
жазыѓы не?". 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.35 "Ключи от сча-
стья. Продолжение". 23.25 Т.с.
"Судьбы загадочное завтра".

6.00 Информбюро. 6.50 Єзіл сту-
дио. 7.15 Т.х. "Киелi неке". 9.00
Т.х."Айна". 10.00 "Готовим с Адель".
10.30 М.с. 13.00 "Ералаш". 14.00 Т.с.
"Сватьи". 15.00 "Айна". 16.00 Айта
берсін. 17.00 Т.х. "Махаббат пен
жаза". 19.00 Айта берсін. 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 Т.с. "Любовь и
наказание". 23.00 Х.ф. "Вторжение:
Битва за рай". 00.50 Х.ф. "Девушка
из воды". 2.30 Т.с. "Риццоли и Айлс".

7.00 Музыка настроения. 7.30 Сон
и сновидения. 9.00 РТН Подробнос-
ти. 9.40 Маленькие путешествия по
большому краю. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 К.ф.
"Єкемніњ сыйлыѓы". 13.00 "Земляк".
13.30 Территория происшествий.
14.00 Панорама недели. 15.00 Про-
Агро. 15.30 "7 передача". 16.00 Жа-
њалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкей-
тесті с±хбат. 17.30 К.ф. "Ал, ќ±да,
бер, ќ±да". 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Ќоѓам жєне єйел. 20.00 РТН. 20.30
Дело №. 21.10 В ладу с природой.
21.30 Герои рядом. 22.00 РТН. 22.30

Baby Гид. 23.00 Музыка настроения.
0.00 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 10.00 Жди
меня. 11.00 Басты патруль. 11.10
П@утina. 11.35 "Єн дария". 12.30
"Єйел сыры..." 13.30 Т.х. "Джодха
жєне Акбар". 14.50 Т.с. "Косатка".
16.40 Давай поженимся. 17.50 Пусть
говорят. 19.00 Т.с. "Весной расцве-
тает любовь". 20.00 Новости. 20.50
Т.с. "Красивая жизнь". 22.00 Жања-
лыќтар. 22.45 Т.х. "Ѓажайып жан".
23.50 Т.с. "Лекарство против стра-
ха". 2.00 П@утina.

6.40 К.ф. "Гитара ±стаѓан ќыз".
8.10 Ќыз ќылыѓы. 8.40 Т.х. "Алањ
болма, жаным". 9.50 Смотреть всем!
10.50 Х.ф. "Любовь говорит". 14.25
"Семейные драмы". 15.25 Кμріпкел.
16.25 Т.х. "Таѓдырмен тартыс". 17.05
Т.х. "Махаббат м±њы". 17.50 Т.х.
"Махаббатта шек бар ма?". 18.50
"Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?". 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.35
Т.с. "Ключи от счастья. Продолже-
ние". 23.25 Т.с. "Пасечник".
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6.50 Концерт. 8.00 Тањшолпан.
10.00 М.х. 10.50 "Аяулы арман". 11.45
Айтуѓа оњай. 12.30 "Мєњгілік елдіњ
аспаны". 13.00 Бірге тањдаймыз. 14.10
"Келін". 15.00 Єйел баќыты. 16.40
"Ж‰регім сізге аманат". 17.30 Жања-
лыќтар. 17.55 Иман айнасы. 18.35
Ж‰регім сізге аманат. 19.30 Жања-
лыќтар. 20.20 Айтуѓа оњай... 21.05
"Сєлем, Ќазаќстан!" 22.30 "Келін".
23.25 "Сіз не дейсіз?". 23.55 Жања-
лыќтар. 0.45 "Мєњгілік елдіњ аспаны".

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.
10.10 "Осколки". 11.00 Магия кухни.
11.45 "Таѓдыр тартысы". 12.20 М.ф.
13.10 "Махаббатым ж‰регімде". 13.55
"Королева игры". 14.50 "Катина лю-
бовь". 15.50 "Пєленшеевтер". 17.20
"Агенты справедливости". 18.10 Ду-
думан. 19.10 "Махаббатым ж‰регім-
де". 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Ќай-
сар жандар. 21.00 Итоги дня. 21.30
"Осколки". 22.35 Т. Тμреєлі. 0.15 "Таѓ-

20
дыр тартысы". 0.45 Жањалыќтар.

8.00 Жањалыќтар. 8.40 Єуен-
дер єлемі. 9.00 Новости. 9.50, 12.20,
13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,
23.55 Телемаркет. 9.30 Єуендер
єлемі. 10.00 Элегиялыќ эсселер.
10.40 "Подари мне жизнь". 11.30
Бірінші студия. 12.00 М.с. 13.00 Жа-
њалыќтар. 14.00 "Бірінші ханым". 15.00
"Ќазаќ даласыныњ ќ±пиялары: Берен
болат ќ±пиясы". 15.30 М.ф. 16.00
"Болашаќ". 17.00 Бала тілі - бал. 17.20
Поэзия єлемі: М. Шоќан. 17.50 Жа-
њалыќтар. 18.10 Летописцы. 18.30
Новости. 19.00 "Шетелдегі ќазаќ ба-
лалары: Испания". 19.30 Первая сту-
дия. 20.00 Жарќын бейне. 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.30 Новости. 22.10 "По-
дари мне жизнь". 23.00 "00.00". 0.00
Жањалыќтар.

7.00 "Ѓашыќ жандар". 7.50 Жања-
лыќтар. 9.00 "Небесный суд". 10.00

"Фериха". 11.10 "Жетім ж‰рек". 12.10
"Ќыз аќысы". 13.40 "Практика". 15.40
"Ќауіпті сезім". 16.40 М.ф. 17.00
"Стамбул кμшелері". 18.00 "Жетім
ж‰рек". 19.00 "Ќыз аќысы". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 20.50 "Ќыз
аќысы". 21.30 "Стамбул кμшелері".
22.30 "Небесный суд". 23.30 "Карточ-
ный домик". 0.30 Новости. 0.50 Жа-
њалыќтар.

7.00 "Древние миры". 8.10 Байте-
рек. 9.10 Наш Казахстан. 10.00 Ќай-
ырлы к‰н. 11.00 "¦лыбританияныњ
ауылдыќ аймаѓы". 12.10 "Кμне Гре-
ция ќазыналары". 13.00 Ќайырлы к‰н.
14.20 Тайны великой степи. 15.00
"¦лыбританияныњ ауылдыќ аймаѓы".
16.20 Перформанс. 17.00 "¤з μзінді
табу". 18.25 Егіз ж‰рек. 19.30 Сахна
сырлары. 22.00 Х.ф. "Лучше не бы-
вает". 0.20 ¤мір. Театр. Кино.

7.00 М.х. 7.45 Wi-Fi 25. 8.00 No

comments. 8.20 Ж±лдыздар шеруі.
9.00 Мистические истории. 10.30
"Универ". 11.00 "Интерны". 11.30
"Остров". 12.10 "Реальные пацаны".
12.50 "Дружба народов". 13.20 М.ф.
15.15 К‰лкі ойнаќ. 16.30 "Кішкентай
келін". 17.30 "Ѓарыштан келген ѓашы-
ѓым". 19.00 "Зайцев + 1". 19.30 "Ос-
тров". 19.55 "Дружба народов".
20.25 "Универ". 21.00 "Интерны".
21.30 "Реальные пацаны". 22.10 Екі
езу. 22.40 "Кішкентай келін". 23.40
Екі езу. 0.00 Х.ф. "Полицейская
история".

6.00 К.ф. "Тапанша". 7.40
"Ќараг‰л". 8.30 Саламатты Ќазаќ-
стан. 9.00 Мой папа круче. 10.00
Смеяться разрешается. 12.00 М.ф.
12.40 Жан сырым. 13.20 "1001
т‰н". 15.00 Вечерний Киев. 16.00
ВООМ. 17.00 Измайловский парк.
19.20 Келесі кім? 19.50 Шай ішейік.
20.25 "1001 т‰н". 22.00 Вечерний
Киев. 23.00 Х.ф. "Сестры". 0.30
Stand Up.
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6.00 Муз. час. 7.00 Информбю-
ро. 8.00 "Киелi неке". 9.00 "Айна".
10.00 "Сырѓалым". 11.00 М.с. 13.00
"Ералаш". 14.00 "Сватьи". 15.00 М.ф.
"Губка Боб в 3D". 16.30 Фильм-кон-
церт "ТТТ". 20.00 Информбюро. 21.00
"Любовь и наказание". 23.00 Х.ф.
"Работорговля". 00.35 Х.ф. "И при-
шла любовь". 2.00 "Риццоли и Айлс".

7.00 Музыка настроения. 8.30
Тайны нашего кино. 9.00 РТН. 9.30
ПроАгро. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
Кμкейтесті с±хбат. 11.00 К.ф. "Же-
сірлер". 13.00 Без обмана. 14.00 В
ладу с природой. 14.20 Торговый
дом. 14.30 Маленькие путешествия
по большому краю. 15.00 "Проща-
ние. А.Абдулов". 16.00 Жањалыќтар.
16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат.
17.30 К.ф. "Єкемніњ сыйлыѓы". 19.00
Жањалыќтар. 19.30 Герои рядом.
20.00 РТН. 20.30 "7 передача". 21.00
Без обмана. 22.00 РТН. 22.30 Об-
ложка. 23.00 Музыка настроения.

8 шілде 2016 жыл
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7.00 Жањалыќтар. 7.45 Концерт.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Єзіл єлемі.
12.00 Ас болсын! 12.35 Концерт.
13.30 Айтыс. 17.25 С. Оразбаевтыњ
80 жылдыѓына арналѓан мерейтой-
лыќ кеші. 18.40 "¤мірдіњ μзі новел-
ла". 19.30 Новости. 20.05 ‡здік єндер.
21.00 Дара жол. 22.35 Жайдарман.
0.35 Жањалыќтар. 1.15 К.ф. "Ќызмет-
шілер".

7.00 Тамаша. 8.35 Ќызыќ times.
9.45 Продвопрос. 10.10 М.ф. 11.30
Х.ф. "Мистическая пятерка". 12.55
Орталыќ Хабар. 14.10 Ж±лдыздар
айтысады. 15.45 Т.х. "Болашаѓым μз
ќолымда". 17.30 Концерт. 19.40 Бе-
нефис-шоу. 21.00 Дайджест ново-
стей. 21.15 Х.ф. "Посвященный".

23.05 "Ќ±рбылар".

8.00 Жањалыќтар. 8.40 М.с. 9.00
Новости. 9.40 А. Ќоразбаевтыњ шы-
ѓармашылыќ кеші. 11.50, 14.00,
16.50, 18.20, 20.20, 23.05 Телемар-
кет. 12.00 "00.00". 13.05 Айгμлек.
14.05 К.ф. "Семсер". 16.05 Д.ф. "Ба-
луан Шолаќ". 16.30 АВС. 17.00 "Таѓ-
дыр". 18.00 Талбесік. 18.30 Т.с. "Об-
мани, если любишь". 19.30 "Аманат.
А. Иманов". 20.00 Бойт±мар. 20.30
Ажар. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.35
Д.ф. "Тойдан кейін". 23.25 Т.с. "Стар-
шая сестра".

8.00 Жањалыќтар. 8.40 М.ф. 9.00
Суперпапа. 9.40 Kaznet. 10.00 "Фе-
риха". 11.10 "Жетім ж‰рек". 12.10
К.ф. "Ќызмет аясынан тыс жерде".
13.55 Д.ф. "Сырты б‰тін..." 14.25

Мереке-думан. 17.00 "Стамбул кμше-
лері". 18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00
Ќайрат пен Тμреѓали. 21.30 "Стам-
бул кμшелері". 23.00 К.ф. "М±стафа
Шоќай".

7.00 "Тарих тылсымы". 8.45
"Древние миры". 9.40 Тайны Вели-
кой степи. 10.50 Золотая середина.
11.30 Дала єуені. 12.15 Образова-
ние в Казахстане. 13.15 ¤мір жолы.
13.45 К.ф. "Асуда". 15.00 Концерт.
16.05 ¦лы дала елі. 18.00 Байтерек.
19.00 Т.х. "Аќылдыњ кілті. ¤мірдас-
тан". 20.30 "Астана-Арќау" фести-
валі. 22.10 Х.ф. "Джейн Эйр". 0.30
"Кемел кењістік".

7.05 М.ф. 8.00 Wi-Fi 25. 8.40 Екі
езу. 9.00 Х.ф. "Как Майк". 10.50 М.ф.
12.00 К‰лкі ойнаќ. 12.40 Ќазаќпыз
ѓой. 13.20 Ењ к‰лкілі єртістер. 14.20
Екі езу. 15.00 М.ф. 16.20 М.ф. "Тур-

бо". 18.00 "Кішкентай келін". 20.40
Екі езу. 21.00 Х.ф. "Заложница".
22.50 Х.ф. "Каратель: Территория
войны". 0.50 Вечерний квартал.

7.00 Єп, бєрекелді! 8.00 Тосын
сиќыр. 8.30 Шебербек аѓай. 9.00
Икона стиля. 10.00 Смеяться раз-
решается. 11.40 Т.х. "‡зілген жа-
пыраќтар". 15.00 Вечерний Киев.
16.00 Х.ф. "Женская интуиция".
19.00 Шай ішейк. 20.30 Кєсіби бокс.
21.30 Х.ф. "Александр". 0.30 "Игра
престолов".

6.00 Муз. час. 7.00 Єзіл студио.
8.00 Информбюро. 9.00 "Ризамын".
10.00 Готовим с Адель. 10.30 М.ф.
"Губка Боб в 3D". 12.10 М.с. 12.45
Реалити-шоу "С‰йген ж‰рек". 13.40
Х.ф. "Шаббона". 15.30 Фартовые
деньги. 16.00 М.ф. "Ранго". 18.00
Х.ф. "Трансформеры 3: Темная сто-
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7.00 Жањалыќтар. 7.35 Концерт.
8.40 К.ф. "Малефисента". 10.25 Єзіл
єлемі. 11.15 Білгірлер бєйгесі. 12.00
"Сєлем, Ќазаќстан!" 13.30 Келбет.
14.00 Айтыс. 17.35 Астанаѓа тарту.
19.00 Єзіл єлемі. 20.30 Апта. 21.05
Р. Рымбаеваныњ концерті. 22.30 К.ф.
"С±лтан Бейбарыс". 2.00 Концерт.

7.00 Тамаша. 8.00 Єсем єуен.
8.15 Тур де Хабар. 8.45 Дайджест
новостей. 10.25 Ас арќау. 10.50
М.ф. 11.15 Сказка "Кот в сапогах".
12.15 Х.ф. "Хатико: самый верный
друг". 13.50 Концерт. 15.40 Жанды
дауыс. 16.55 "Болашаѓым μз ќолым-
да". 18.40 Ќызыќ times. 19.45 Бене-
фис шоу. 21.00 Дайджест новостей.

21.15 Х.ф. "Ганмен". 23.10 "Ќ±рбы-
лар".

8.00 Єуендер єлемі. 8.30 М.с.
9.20 М. Беспаевтыњ єн кеші. 11.20,
12.20, 13.55, 15.10, 16.55, 17.30,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.
11.30 "Т‰бі бір т‰ркілер". 12.30 Ин-
тонация. 13.00 Айгμлек. 14.00 Д.ф.
"Жаќыныњды с‰й". 16.10 М.ф. 16.30
АВС. 17.00 "Старшая сестра". 18.00
Высота воли. 18.30 "Обмани, если
любишь". 19.30 Волшебный фонарь.
20.00 Арќа єуендері. 20.30 Вызов.
21.00 Арќа-аќпарат. 21.40 К.ф. "Бір
жан±я". 23.40 "Старшая сестра".

8.00 Суперпапа. 8.40 Х.ф. "С
любимыми не расставайтесь". 10.00
"Фериха". 11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10
Х.ф. "Только ты". 15.30 Ел аузында.

15.55 "Аналар". 16.20 Сырласу. 17.00
"Стамбул кμшелері". 18.00 "Жетім
ж‰рек". 20.00 Отбасы. 21.00 Той
жыры. 21.30 "Стамбул кμшелері".
22.30 Х.ф. "Невеста и предрассуд-
ки". 0.45 Єн мен єзіл.

7.00 "Тарих тылсымы". 9.25 Мю-
зикл "Набалдашник и метла". 11.20
Ученый совет. 12.00 Д.ф. "Загадоч-
ная Япония". 13.00 "Аќылдыњ кілті.
¤мірдастан". 14.30 "Астана-Арќау"
фестивалі. 17.05 Тайны и судьбы
великих казахов. 18.00 Байтерек.
18.35 Спектакль "Ќуыршаќ театры-
ныњ ќызыќты да, тањѓажайып єлемі".
20.10 Концерт. 22.10 Х.ф. "Мария-
Антуанетта". 0.30 "Кемел кењістік".

7.05 М.ф. 8.40 Екі езу. 9.00 Х.ф.

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК
31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

рона Луны". 21.00 Айта берсін. 22.00
"Киелi неке". 23.50 Х.ф. "Трансфор-
меры: Эпоха истребления". 2.30 Х.ф.
"Контакт".

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 В ладу с природой. 10.00
Маленькие путешествия по большо-
му краю. 10.20 Киноклуб. 11.00 Пра-
вила моей кухни. 11.30 Неизведан-
ный Казахстан. 12.00 Сон и снови-
дения. 14.00 Т.х. "Ќ±рдастар". 15.30
Герои рядом. 16.00 ПроАгро. 17.00
"7 передача". 17.30 ¤мір тынысы.
18.30 Неизведанный Казахстан.
19.30 Baby Гид. 20.00 РТН Подроб-
ности. 20.50 Винтаж. 21.30 "Емшан"
- шопинг с комфортом. 22.00 Герои
рядом. 22.30 "Ќ±рдастар". 0.00 Тер-
ритория происшествий.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 Модный
приговор. 7.00 Идеальный ремонт.

8.00 Тањѓы пошта. 8.35 П@утina.
9.00 Смак. 9.40 Х.ф. "Путь к серд-
цу мужчины". 11.35 Фабрика грез.
12.00 "112. Неделя". 12.25 "Джод-
ха жєне Акбар". 13.25 П@утina+.
14.25 Открытие Китая. 15.00 Кон-
церт "День семьи, любви и верно-
сти". 17.00 Т. с. "Память сердца".
21.00 Т.с. "Библиотекари". Второй
сезон. 21.55 Кешкі кездесу. 23.10
Х.ф. "Другой мир: Пробуждение".
0.45 "Валентина Толкунова. Голос
русской души".

7.05 К.ф. "Аумалы-тμкпелі за-
ман". 8.10 Ќыз ќылыѓы. 8.50 КТК ќор-
жынынан. 9.30 Смотреть всем! 10.40
Верните мне красоту. 12.00 Ново-
сти. 12.35 Звездная жизнь. 13.35
Барышня-крестьянка. 15.15 "Фат-
маг‰лдіњ жазыѓы не?". 19.20 К.ф.
"Махаббат бекеті". 21.00 Очная став-
ка. 22.00 Сверхъестественные.
23.00 Х.ф. "Личный интерес". 00.45
Я стесняюсь своего тела.

0.00 Панорама дня.

8.00 Доброе утро. 10.00 "Скли-
фосовский 4". 11.00 Басты патруль.
11.10 П@утina. 11.35 "Все мы люди".
12.30 "Єйел сыры..." 13.30 "Джодха
жєне Акбар". 14.45 Х.ф. "Турецкий
гамбит". 17.30 Жди меня. 18.40 "Ев-
разия Лото". 18.50 Поле чудес. 20.00
Новости. 20.50 "Красивая жизнь".
22.00 Жањалыќтар. 22.45 "Ѓажайып
жан". 23.25 Концерт "День семьи,
любви и верности". 2.00 П@утina.

6.05 "Ќарадайы". 7.00 "Алањ бол-
ма, жаным". 7.45 Жањалыќтар. 8.10
"Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?". 10.00 "Судь-
бы загадочное завтра". 12.00 Новости.
12.35 "Как выйти замуж за миллионе-
ра 2". 14.25 "Семейные драмы". 15.25
Єйел ќырыќ шыраќты. 16.25 "Таѓдыр-
мен тартыс". 17.05 "Махаббат м±њы".
17.50 "Махаббатта шек бар ма?". 18.50
"Фатмаг‰лдіњ жазыѓы не?". 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.00 Новости. 21.35 Т.с.
"Дублерша". 1.05 Удиви меня.

7 АРНА

"Доктор Дулиттл 4: Хвост главы".
10.40 М.ф. 10.50 М.ф. "Турбо". 12.30
Х.ф. "Чем дальше в лес". 15.30 Екі
езу. 16.15 Ќазаќпыз ѓой. 18.00
"Кішкентай келін". 20.00 Экстрасен-
сы ведут расследование. 21.00 Х.ф.
"Нечего терять". 22.50 Кμњілді тас-
па. 0.00 Х.ф. "Захватывающее вре-
мя".

7.00 Єп, бєрекелді! 8.00 Тосын
сиќыр. 9.00 М.ф. 10.20 Измайловс-
кий парк. 11.40 "‡зілген жапыраќтар".
15.00 Х.ф. "Сестры". 16.40 Х.ф. "Лю-
бовь-морковь 3". 19.00 Шай ішейік.
20.30 Кєсіби бокс. 21.30 Л. Вайку-
ле. Рандеву в Юрмале. 0.00 Х.ф.
"Александр".

6.00 "Ризамын". 7.30 Єзіл сту-
дио. 8.20 "Киелi неке". 10.05 Х.ф.

"Шаббона". 12.00 Проект "Налегке".
12.30 "Ералаш". 13.00 М.ф. "Ранго".
15.00 Х.ф. "Трансформеры 3: Тем-
ная сторона Луны". 18.00 Х.ф.
"Трансформеры: Эпоха истребле-
ния". 21.00 Алдараспан, Шаншар,
Нысана к‰нделігі. 22.00 "Киелi неке".
23.50 Х.ф. "Я - Сэм". 2.00 К.ф. "Ко-
ролева проклятых".

7.00 М.ф. 9.00 Панорама неде-
ли. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 Герои рядом. 11.30
Осторожно, мошенники! 12.00 Про-
Агро. 12.30 РТН Подробности. 13.20
Винтаж. 14.00 "Ќ±рдастар". 16.00
Неизведанный Казахстан. 17.00 Тер-
ритория происшествий. 17.30 Кино-
клуб. 18.00 "Земляк". 19.00 "Син-
дром зомби. Человек управляемый".
20.00 Правила моей кухни. 20.30 "7
передача". 21.00 ¤мір тынысы. 22.00
"Ќ±рдастар". 0.00 Приют комедиан-
тов.

6.00 Жањалыќтар. 6.05 Модный
приговор. 7.00 Идеальный ремонт.
8.00 Тањѓы пошта. 8.25 П@утina. 8.45
Воскресные беседы. 9.00 Здоровье.
10.10 Казлото. 10.55 Поле чудес.
12.00 Большой патруль. 12.25
"Джодха жєне Акбар". 13.25 Єн да-
рия. 14.25 Х.ф. "Гарфилд: История
двух кошечек". 15.50 Добрый вечер,
Казахстан! 17.00 Х.ф. "Семья мань-
яка Беляева". 21.00 "Библиотекари".
Второй сезон. 21.50 П@утina+. 22.45
"Той базар". 23.40 "Голосящий Ки-
ВиН".

7.05 Д.х. "Сиќыр єлемі". 7.45
Ќызыќ радиосы. 8.15 Біздіњ концерт.
9.30 Х.ф. "Личный интерес". 11.20
Х.ф. "Белый налив". 15.00 "Фат-
маг‰лдіњ жазыѓы не?". 18.25 Концерт.
21.00 Х.ф. "В полдень на пристани".
0.30 Х.ф. "Монро".

Ќуаныш
        ЕСЌАБЫЛ

Камера ќыраѓы ќадаѓалайды Балалар
лагерьлерінде

рейдтер
ж‰ргізілуде

Ќостанайлыќ ќ±тќарушылар "Ќауіпсіз жаз" акциясы
шењберінде Алтынсарин жєне Ќостанай аудандарыныњ
балалар лагерьлерінде болды. Ќостанай облысыныњ ТЖ
Департаменті ќызметкерлері балаларѓа жазѓы демалыс
уаќытында тμтенше жаѓдайдыњ алдын алу туралы
єњгімелеп, ќауіпсіздік ережелері туралы т‰сінік берді.

Департаменттіњ ТЖ алдын алу бμлімі бастыѓы азамат-
тыќ ќорѓау подполковнигі Орынќыз Мењдібаеваныњ ай-
туынша, балалар сауыќтыру лагерьлерініњ кμп бμлігі су
айдындары мањында орналасќан.  Сондыќтан балалар-
мен дєріс, єњгімелесу жєне ойындар, конкурстар мен вик-
ториналар т‰ріндегі судаѓы ќауіпсіздік ережелерін саќ-
тауѓа баѓытталѓан іс-шаралар ±йымдастырылѓан.

Ќостанайлыќ ќ±тќарушылар балалардыњ ќауіпсіздік
туралы білімдерін ќиын жаѓдайда ќолдана білетініне
сенімді. М±ндай рейдтер жаздыњ соњына дейін
ж‰ргізілетін болады.

А. ЖАКАЕВ,
Ќостанай облысыныњ ТЖД  мемлекеттік

μрт баќылау бμлімініњ аѓа инженері,
азаматтыќ ќорѓау майоры.

Рудныйлыќ полицейлер скутер ±рлыѓын
10 минуттыњ ішінде "іздерін суытпай" ашты.
Ќылмыскерлерді ќ±рыќтауѓа ІІБ жедел
басќару орталыѓыныњ бейнебаќылау
камералары кμмектесті.
Оќиѓа 28 маусым к‰ні саѓат 2.30-да болѓан. Орталыќ-

тыњ инспекторы Єлібек Алтынбаев Ќашар жєне Ленин
кμшесініњ ќиылысындаѓы автот±раќта жалѓыз т±рѓан
скутерді байќап, саѓат т‰нгі 00.00 шамасында камера-
лардыњ бірін соѓан баѓыттап ќойѓан. Екі саѓаттан кейін
белгісіз біреулер кμлікті ±рламаќ болып єрекеттенген-
де, орталыќ ќызметкері жаќын мањдаѓы полиция авто-
патруліне жедел хабарлаѓан. Ќылмыскерлер полицей-
лерді кμрісімен ќарасын жасыруѓа єрекеттенеді. Біраќ
та олардыњ б±л єрекетінен ештење шыќпайды. Ќыл-
мысы єшкереленген ‰ш жігіттіњ жас шамасы 20-21-де.

– Ќазіргі уаќытта кμше ќылмыстары бірте-бірте азай-
ып келеді. Т±рѓындар ќаланыњ кμптеген жерінде бей-
небаќылау камералары орнатылѓанын жєне кез кел-
ген ќ±ќыќб±зушылыќ єрекеттіњ ашылатынын жаќсы
біледі, – дейді Рудный ќалалыќ ІІБ ЖБО басшысы
Асќар Оразбаев.

Айта кетерлігі, жыл басынан бері тєртіп саќшылары
бейнебаќылау камераларыныњ кμмегімен 2976 ќ±ќыќ-
б±зушылыќтыњ алдын алып, 10 ќылмыстыњ басын
ашты. Жаќын арада орталыќ таѓы да ќосымша камера-
лар сатып алып, оларды т±рѓын ‰й аулаларына орна-
туды жоспарлап отыр.
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1937-1939 жылдары рабфакты бітіріп,
м±ѓалім ќаѓазын алады. ¤з ќатарыныњ
алдында ж‰ріп табандылыќ, ќайсар-
лыќ жєне алѓырлыќ ќасиеттерініњ
жарќын ‰лгісін кμрсете білген. Жетім
μскенін, туѓан-туысыныњ жоќтыѓын
ќасындаѓы жолдастарына білдірген
емес. Аманкелді ауданынан Молдаса-
лыќ, Кєкімбек, Ќапар, Ќарабалыќтан
Сєлмен, Ќ±лахмет, Ќостанайдан Мол-
жігітов есімді бірге оќыѓан жігіттерді
м±ѓалімдер курсын бітірген кездегі су-
реттен кμрсетуші еді. "Біздіњ жазатын
ќаѓазымыз ескі газет, ќаламсабымыз
аѓашќа байлаѓан ш‰берек, сиямыз
ќазанныњ т‰біндегі к‰йе. Ќазіргі ба-
лаларда арман  бар ма?", деп μткен
к‰нніњ естеліктерін айтып отыратын.

1939 жылдыњ к‰зінде Ерѓали єскер
ќатарына шаќырылып, тауар тиеген
вагонмен Ленинград облысы Пушки-
но ќаласына барады. 1940 жылдыњ
ќањтарында Фин соѓысына ќатысып,
10 к‰ндей жау ќолыныњ ќоршауында
ќалады. Єскер ќызметін атќарып
біткен соњ, 1941 жылдыњ к‰зінде елге
оралып, туѓан ата-анамды іздеймін бе,
єлде  ж±мысќа орналасамын ба деп
ж‰ргенде  ¦лы Отан соѓысы басталып
кетеді. Ќатардаѓы жауынгер Ерѓали Би-
сен±лыныњ мотоатќыштар полкы фа-
шистерге ќарсылыќ кμрсете алмады.
Ленинградты блокадаѓа дайындай бас-
таѓанда немістер ќ±рлыќ жаѓын тегіс
жаулап алады, 1942 жылдыњ к‰зінде
немістіњ т±тќынына т‰седі. Єскер
ж±мылдырып, ит ќосып, т±тќындарды
казармаѓа малша ќамап, 12 к‰н ќапас-
та ±стайды. Одан кейін вагонѓа тиеп
Германияѓа єкеле жатќанда Белорус-
сияныњ Витебск ќаласыныњ мањын-
даѓы Западная Двина μзенінен μтер
жолда кμпірдіњ келесі бетінен парти-
зандар шабуыл жасайды. Ќаруланѓан
неміс басќыншыларыныњ к‰зетімен
келе жатќан 2000-ѓа жуыќ адам сол ара-
да улап-шулап ќарањѓы т‰нде к‰здіњ
суыѓына ќарамастан суѓа секіреді. Оќ
тигендері μліп, тірі ќалѓандары жаѓаѓа
ж‰зіп шыѓады. ‡шеуі, Мєскеу, Свер-
длов облыстарынан бір-бір адам жєне
Ерѓали жаѓаѓа жетіп, бас сауѓалап ќаша
жμнеледі. Жол жμнекей картоп жинал-
ѓан алќапќа кез болып, шикі картоп-
ќа тойып алады. Тањ ата Белорусь ор-
манындаѓы бір ‰йге келіп ауќаттанып,
10 шаќырым жердегі партизандарѓа
ќосылады. Партизандар т±тќыннан
келген жауынгерлерді Мєскеудегі  ар-
мияѓа жібермек болады. Жоѓарыдан
келген команда бойынша алѓы шепке
жібереді. Соѓыста ќауіп пен ќатер,
μмір мен μлім, ерлік пен ездік, айла мен
ањѓалдыќ ќатар ж‰рмесе, жауып
т±рѓан оќтан аман ќалу, ерлік кμрсете
білу, жан аямай шайќаса білу наѓыз
ќаћармандыќ ќой. Еске алсам ќанша-
ма адам сол соѓыстан келмей ќалды.

Ерѓали Бисен±лы майдан даласында
ќатты жараланып, 1945 жылы еліне
оралады. Шешеміз К‰лєшќа ‰йленіп,
Алдаберген, Баќытжамал, Н±рѓали,
Ырысалды, Н±рлыбек, Бижамал,
Н±рлыхан, Кенжег‰л, Бибіг‰л есімді
±л-ќыздарын μсірді. Балаларынан та-
раѓан 26 немере, 31 шμбере тєуелсіз
елде μмір с‰ріп жатыр.

Єкеміз Ерѓали соѓыстан кейін, 1945-
1976 жылдары Ќарабалыќ, Науырзым
аудандарындаѓы бастауыш мектептер-
де ж±мыс істеді. Ќарабалыќтыњ Ењ-
бек, Жањаауыл ауылдарында м±ѓалім
бола ж‰ріп, ќазаќ балаларын табанды-

лыќќа, адамгершілікке тєрбиеледі.
Олардыњ арасынан Мирас Н±рѓалиев,
Баќытжан Идрисов, Саин Малгельдин,
Шайзада Идирисов, Баќытк‰л Есенѓ±-
лова, Жібек Ахметова жєне таѓы да
басќа білікті мамандар  шыќты.

Соѓыстан кейінгі ауыр т±рмысќа
байланысты кμптеген жас жеткіншек-
тер 4 кластан кейін оќуды жалѓастыра
алмай ќалды. Єкеміз кμзі тірісінде сон-
дай зерек оќушылардыњ аты-жμндерін
айтып отырушы еді.

1954 жылы   Ќазаќстан жерінде тыњ
игеру басталып, Ќарабалыќ ауданын-
да ќазаќ балаларын μз тілінде оќуына
тосќауыл ќойылды. Осыдан кейін 4
класты ќазаќша бітіргендер 2 класќа
барып, орысша оќып, 4 класты бітірген
соњ училищелерде   механизаторлар,
ќ±рылысшылар даярлау керек болды.
Єкеміз зерек балалардыњ жеті жыл-
дыќ ќазаќ мектептерінде оќуларына
ќанша атсалысќанымен нєтиже болма-
ды. Сμйтіп ќазаќ жасμспірімдерініњ
тамырына балта шабылды. 1956 жыл-
дан бастап Ќарабалыќ ауданыныњ жет-
кіншектерініњ 70%-ы орыс тілінде
оќуѓа кμшті. Сол кездері Жањаауылѓа
ашаршылыќ жылдары ел ауып келген
80 ќазаќ отбасы μздерініњ туѓан жер-
леріне ќайта кетуге мєжб‰р болды.

Єкеміз Ерѓали зейнеткерлікке
шыќќан соњ тμрт жыл балаларыныњ
ортасында μмір с‰рді. Соѓыс жылда-
ры бойында ќалѓан оќ кенеттен ас-
ќынып, дєрет жолын бμгеп тастады да
1980 жылы операциядан кейін ќайтыс
болды. Сол оќиѓадан бері арада 35 жыл
μтіпті. Єкеміздіњ туѓанына 100 толуы-
на орай ±л-ќыздары, келін-к‰йеу ба-
лалары, немере-шμберелері аталары
Ерѓалиды еске алып, ќ±ран оќытты.
Биылѓы 9-мамыр к‰ні болѓан митинг-
ке 87 жастаѓы ќарт м±ѓалім Мадияр
Ахметов, аќын Ѓабдолла Ахметжанов,
Шилі мектебініњ сол кездегі директо-
ры Тарѓын Єбенов жєне ауылдыњ
єкімі Дікєн Єсіпов сμз сμйлеп, марќ±м
єкеміз Ерѓали Бисен±лыныњ μмір
жолы ±рпаѓына ‰лгі-μнеге екенін айт-
ты.

О, Жаратќан ќабыл алсањ бір тілек,
Жалбарынам жалынамын

шын тілеп.
Иман сыйла, жєннатыњды аша гμр,
Ерѓали Бисен±лына

Жаратушы ќ±дырет.
Топыраѓы торќа болып шашылсын,
Жатќан жері ќ±с тμсек

 боп басылсын.
Иє, Алла не берсе де мол ѓып берсін,
Сусынѓа кєуєз-кєусар кμлін беріп,
Жаны жайсањ Бисен±лы Ерѓалидіњ

алдынан
Ж±маќ тμрі айќарылып ашылсын!

Алдаберген БИСЕНОВ.
Ќашар кенті.

СУРЕТТЕ: Ерѓали Бисен±лыныњ
42 жасында т‰скен суреті.

Ерѓали Бисен±лы 1916 жылы Тобыл
μзені бойындаѓы Абай ауылында туѓан.
1919 жылы анасыныњ μтінішімен
кμршісі Ерѓалиды 3 жасында Ќоста-
найдаѓы балалар ‰йіне тапсырады. Се-
бебі, ол кезде ел ішіндегі жаѓдай ќиын,
халыќтыњ т±рмысы ж‰деу. 1917 жылы
Октябрь революциясыныњ нєтижесін-
де Ќазаќстанда Кењес ‰кіметі орнап,
елдегі байлар мал-м‰лкінен ќаѓылып,
ќарсылыќ білдіргендер т‰рмеге тоѓы-
тылды. Ел ішіндегі толќулар ±лт-азат-
тыќ кμтерілісіне, азамат соѓысына ±лас-
ты. 1919 жылдыњ к‰зінде Ќарсаќ Сай-
ын деген болыстыњ тμрт т‰лік малын
тєркілеп, соныњ 2000 бас ±рѓашы бой-
даќ ќара малын 18 ж±мыскерге баѓуѓа
береді. Солардыњ бірі Ерѓалидыњ єкесі
Бисен атамыз болатын. Малды баќты-
рушы, Федоров ауданыныњ советтер
басшылары ж±мыскерлерге жалаќы
тμлемеген. "Ењбектеріњніњ μтеуіне жыл
аяѓында мал береміз" деп ауызша
келісім жасайды. Жаздай баѓылѓан
малды к‰зде санауѓа келген санаќшы-
лар мен НКВД ќызметкерлері "±рѓа-
шы бойдаќ мал ж‰деген, айырбастал-
ѓан" деп малшыларѓа кінє ќояды. Єуел-
де санап алѓан 1-3 жасар аралыѓындаѓы
±рѓашы ірі ќараныњ ж‰деу болатын
себебі ќ±рѓаќшылыќ пен жайылым-
ныњ ауыспауы. Шын мєнінде ж±мыс-
керлер малды алты ай бойы жаяу баќ-
ќан. ¤кініштісі сол, малшылардыњ на-
разылыѓын басшылар ќ±лаќтарына да
ілмейді. 1919 жылѓы 18-ќарашада тμрт
милиционер келіп ж±мыскерлерден
жауап ала бастайды. "Шындарыњды
айтпадыњдар" деген желеумен мал
баѓуѓа сегізін ќалдырып, ќалѓан сегізді
жауап алуѓа Ќостанайѓа єкетпекші бо-
лады. Сол-аќ екен ж±мыскерлер бет-
бетімен ќашады. Милиционерлер оќ
атып, алтауын μлтіреді, екеуін жара-
лайды. Сол жылы 22 ќарашада ќалѓан-
дарын т±тќындап, т‰рмеге жабуѓа ‰кім
шыѓады. Малшылардыњ отбасыларына
да осындай б±йрыќ беріледі. М±ны ес-
тіген Бисен атамыз жанындаѓы екі
ж±мыскерімен бірге Ќашар кμлініњ ор-
тасындаѓы ќамысќа кіріп тыѓылады.
Сол жерде 1920 жылдыњ 16-аќпанына
дейін болып, Озерный ауылына келіп,
екі айдан кейін ќайтыс болады. Суыќ
хабарды естіген ж±мысшылардыњ от-
басылары жан-жаќќа ќашу амалын
жасайды. Бисен атамыздыњ кемпірі
ересек екі баласын μзімен бірге ертіп
алады да, 3 жасар Ерѓалиды кμршісіне
аманаттап, балалар ‰йіне тапсыруын
μтінеді. Кμршісі мєн-жайды ќараша
айында келген милиционерге т‰сін-
діріп, Ерѓалиды Ќостанайдаѓы балалар
‰йіне μткізеді. Балалар ‰йінде ж‰рген-
де тєрбиешілер "халыќ жауыныњ ба-
ласы" деп т‰ртпектеп, жас μскінніњ
μзін кінєлаѓан. Б±л оќиѓаны 1997 жылы
Озерный ауылындаѓы 82 жастаѓы єжей
жылап отырып айтќан болатын.

Ерѓали єке-шешесініњ ќайда ќайтыс
болѓанын білмей кетті. Апасы Кємила
14 жасында Торѓай еліне т±рмысќа
шыѓып, 1929-1931 жылдары шешесініњ
ел ауып ќайда кеткенін немесе аштан
μлгенін білмеді. Аѓасы Асќар Торѓай
елінде ауќатты отбасында μсіп, білім
алып, Алматы ќаласында т±рды. Ол да
1980 жылы д‰ниеден μткен.

Жастайынан жетімдіктіњ кермек
дємін татќан Ерѓали ел ќатарлы адам
болсам деп μсті. ¤мірге деген талпы-
нысыныњ арќасында ќиындыќ атаулы-
ны ењсере білді. Аш-жалањаш ж‰ріп,

¤мір жолы μнеге
ТАЃЗЫМ

Майдангер-±стаз
Ерѓали Бисен±лы туралы

саѓыныш сμз

ТОЛЃАУЫ ТОЌСАН
ТІРШІЛІК

Заманныњ
азѓаны ма,

єлде
адамныњ

тозѓаны ма?

"Заманныњ азѓаны ма, єлде адамныњ тозѓа-
ны ма?" Б±л с±раќ кезекті рет педофилия жай-
лы жањалыќты естіген кμкейіме кептетіледі.
Шынымен, не боп барады μзі?! Осыдан он шаќ-
ты жыл б±рын б±ндай жањалыќ елді д‰р
сілкіндірер сирек те ќорќынышты ќылмыс
кμрінетін еді. Сораќысы сол, ќазір ќай теледи-
дар арнасына ќойсањ да, ќай газетті ашсањ да
жиі айтылып-жазылатын оќиѓаѓа айналды.

Ќазаќ ќоѓамында б±рын-соњды м±ндай дерт
болѓан ба еді?! Текті бабалар "Бала – μмірдіњ
г‰лі, жолыњды жалѓар ±рпаѓыњ, келешегіњ" деп
санаѓан жоќ па! Дєуір дертіне т±сау салуѓа неге
дєрменсізбіз? Айуандыќќа баратын азѓын адам-
дар10 шаќты жыл ѓана темір торда жазасын
μтейді екен. Бар болѓаны, сол ѓана. Ал ашын-
ѓан  халыќ б±ндай "хайуандарды" μлім жазасы-
на кессе де артыќ емес деп ж‰р бір ауыздан.
Хайуан екеш хайуан да тμліне б±лай жасамас
еді. Ардан безгендердіњ не кμздерін жойып, не
μмір бойына бас бостандыѓынан айырса ќай-
тер екен.

Ќазіргі тањда ќылмыскерлерді μмір бойѓы
бас бостандыѓынан айыру туралы зањ ќабыл-
данѓанын білеміз. Ал статистикаѓа с‰йенетін
болсаќ, Ќазаќстанда  2013 жылы педофилияѓа
ќатысты 95 істіњ 37-сі екі жаќтыњ келісімге ке-
луіне байланысты  сотќа жеткізілмеген кμрінеді.
Сонда айрандай тμгілген ар-абыройды да са-
тып алуѓа болатыны ма?! Ал ќ±ќыќ ќорѓау
органдары ќайда ќарап отыр? Оны ќойшы,
бауыр еті баласыныњ ќасіретін саудаѓа салѓан
"ымырашылсымаќ" ата-аналар туралы не ай-
туѓа болады? Жаѓањызды ±стамай кμріњіз...

Ќоѓамныњ дертіне балта шабар ќ±зіретті
билік μкілдері ѓана емес, ата-ана да, педагог-
тар де тєртіп-тєрбиеге болбырлыќ танытпауѓа
к‰ш ж±мылдыруы керек-аќ. Єйтпегенде, елдіњ
ертењі сμзсіз б±лыњѓыр болмаќ. ¤йткені, ќыл-
мыскерлердіњ кμбі балалармен  ѓаламтор ар-
ќылы танысып, кейін жаќын біліскеннен соњ
арамза ойларын іске асырып жатады.  Ќазір
жастардыњ арасында танымал "Вконтакте" же-
лісінде "Педофилия", "Суицизм" секілді жас
сананы улайтын топтар  мен ±йымдар толып
жатыр. М±ндай ж‰генсіз желілерді б±ѓаттау да
ќиындыќ тудыра ма? Ќазаќстанда 30 мыњѓа
жуыќ баланыњ сол єлеуметтік желідегі эроти-
калыќ топтарѓа тіркелгенін статистика айтып
отыр.  Жаќында єлгі ВК-даѓы μрімдей бір
ќыздыњ жазбасына кμзім т‰сті: "¤зім 14-темін,
жігітімніњ жасы – 26-да. Ол ќазір Астанада
ж±мыста, біраќ сμйлесіп т±рамыз. Ол маѓан жа-
ќында келіп, анасымен таныстарытынын айт-
ты. Мен не істейін, сондай ќобалжудамын", –
деп жазыпты. Ќарап отырсаќ, 7-8 оќитын бала
єлгі жігітпен μзі келісіп, кездесіп ж‰р. Б±л зањ
б±зушылыќќа жатпайды ма, кємелетке жасы
жетпеген баласын баќылауда ±стамай ата-ана
ќайда ќарап ж‰р екен?

Осындай жан т‰ршіктірерлік жайттарды кμре
ж‰ріп, ќалай ѓана бей-жай отыра аламыз?
"¤ркениет заманы", "техника дєуірі", "жаћанда-
ну ѓасыры" деп,  болашаѓымызѓа балта шапты-
рып алмасаќ игі еді...

 Сара ЖАЌСЫЛЫЌ.



228 шілде 2016 жыл

"Кєусар" Білім беру орталыѓы мектепке дайындыќ, сондай-аќ
математика, аѓылшын, орыс, т‰рік тілдері бойынша  дайындыќ
ж‰ргізеді. Мекенжайымыз: Ќостанай ќаласы, Гоголь кμшесі, 79 А,
тел.: 8 775 8384507.

Єкем  С‰ндетбай±лы М±ратбек апасы Ж±мак‰лден кейін
тура он сегіз жылдан кейін 1949 жылы туѓан. Єжемніњ ай-
туы бойынша "Таќтай кμпірде т±рдыќ" деген сμзі есімде
ќалыпты. Єжемніњ айтќандарын есіме алсам, ол кісілер
1932 жылдары, аштыќ кезінде атам ‰кіметтіњ ауыр ж±мыс-
тарын істеп, "ударник" болып μзіне тиесілі беретін пайын
алып, одан ќалды μзеннен балыќ аулап, ќ±с аулап аш ќал-
дырѓан жоќ дейді. Сол жылдары аштыќтан ќашќан адам-
дар аѓылып μтіп жататын деген еді єжем. ¤тіп бара жат-
ќан кісілерге μзіндегі барымен бμліскенде, бір баланыњ
"тілеуіњді берсін, жењеше" деп ќайталап айтќан тілектерініњ
арќасы шыѓар дейтін. Папамнан кейін μмірге ќарындасы
Алмаг‰л апам д‰ниеге келді.  Зейнек‰л апам, Амантай
апам, Ж±мак‰л апам, атам мен єжем бєрі папамды Мотан
деп еркелетіп атаѓан. Сμйткен Мотаны ержетіп, таудай
жігіт болып, Ќараѓанды педагогикалыќ институтына т‰седі.

Науырзым ауданыныњ б±рынѓы "Ќостанай комсомолы"
ќазіргі "Мереке" μзініњ туѓан ауылына келіп мектепке ќазаќ
тілі мен єдебиетініњ м±ѓалімі болып орналасады. Анамыз
Мариям екеуі  осы Мереке орта мектебінде  ењбек жолын
бірге бастаѓан, мамам биология пєнінен сабаќ берді. Єкем
мектеп ќабырѓасында ќырыќ жылдан артыќ ±лаѓатты ±стаз
болып, оќушыларды білімге жетелеген аяулы адам еді.
Айналасындаѓыларѓа тек жылуын шашып, аќжарќын міне-
зімен елді μзіне тартатын, кμњілі ќазаќ даласындай кењ,
жайдары кісі ‰лкенді де, кішіні де сыйлап, бір артыќ сμз
айтып ешкімніњ кμњілін ќалдырмайтын. Анасы μлењ айтпа
десе де, μлењ айту дарынын єрине жасыра алмайды, мек-
тепте кμркем μнерпаздар ‰йірмелерініњ белсенді м‰шесі
болады, тойда, туѓан к‰ндерде, мерекелік іс-шараларда
папам єн айтатын. ¤зіне тєн ќоњыр жаѓымды дауысы μзіне
баурап алатын.

Єкеніњ бала ‰шін орны ерекше ѓой. Єлі есімде, ‰йде
ж‰рген кезімізде, папам ќолы босаѓанда  домбырасын алып
єн айтып немесе к‰й тартатын. Домбыра тартќан кезде
бір демалып ќалатыны кμрініп т±ратын. Бала кезімізде бізге
єрт‰рлі ќызыќты есеп шыѓару тєсілдерін, шахмат ойнауды
‰йрететін. Кітап сμресіне жиналѓан ќазаќ жазушылары-
ныњ кμркем єдебиет шыѓармалары μз алдына бір тμбе-тін.
Жыр, дастандардан ‰зінділерді мєнерлеп жатќа айтатын.
"Ж±лдыз", "Жалын" журналдарынан оќыѓан жања роман,
повестерді  мамам екеуі єњгімелеп отыратын, содан бізде
ќызыѓып оќып μстік. ¤зіміздіњ тμл єдебиетімізге деген
с‰йіспеншілігіміз сол кітаптар арќылы оянѓанын білемін.
Папам мен мамам да м±ѓалім болѓандыќтан ба, бєріміз де
м±ѓалімдік жолды тањдаппыз. Біраќ, ќазіргі кезде бауырла-

ЕСКЕ  АЛУ

Єкем – асќар тауымыз еді!
рым єр салада ж±мыс істейді,
м±ѓалімдікті жалѓастырып келе
жатќан мен болѓандыќтан, мамам
папамныњ кμптеген кμрнекілік
ќ±ралдарын маѓан берді. Єкемніњ
осы ќолдан жасаѓан ењбектерін
ќарап отырсам, оќушыларѓа білім
мен тєрбие беруде м±ѓалімдік жо-
лында аянбай ењбек жасаѓанын
кμруге болады. Ол кезде кμрнекі-
ліктерді ќолдан жасаѓан. Ќарап
отырып ењбекќорлыѓына, μз ісіне
адалдыѓына тањ ќаласыњ, папам-
ныњ ќолыныњ ізі ќалѓан бірнеше
кμрнекіліктері, м±ндай ењбектері
ќаншама...

Мереке орта мектебінде папам 29 жыл, Семенов орта
мектебінде 12 жыл ењбек етті.

Оќушыларды папам ќатты ќ±рметтеп, сыйлап, жаќсы
кμретін. Папам μз пєнін жетік білетін, оќушыныњ шыѓарма-
шылыѓы мен дарындылыѓына жаѓдай жасай алатын, пе-
дагогикалыќ  кєсіби шебер маман еді. Ол мектептерде
єріптестерініњ арасында ќадірлі, шєкірттерініњ с‰йікті ±ста-
зы болды.

Папам ‰шін єр баласыныњ орны ерекше еді. Ешќашан-
да кемшілігіњді айтып, мынау былай д±рыс емес деп кемсітіп
айтпайтын. "Жандарым сол"  деп отыратын. ‡йге барѓан-
да алдымыздан шыѓып мањдайымыздан с‰йетін. Зейнет-
керлікке шыќќаннан кейін балаларымен бірге ќалада
т±рды. Папам немерелерін балабаќшаларына апарып, бал-
м±здаќтарын єперіп,  іс-шараларына ќатысып, ќызыќтап
ж‰ретін. Жаќсылыќтарына балаша ќуанып отыратын. Ма-
мам мен папамныњ бір біріне деген ќ±рметтері мен
кμњілдері ‰лгі т±тарлыќтай еді. Туѓан-туыстарын, жолдас-
тарын, єріптестерін ерекше ќадірлейтін.

 Асќар таудай єкеміз туралы μткен шаќты жазамын деп
ойламаппын. Папам арамыздан кетсе де, мейірімді ж‰зі,
к‰лімдеген кμзі мєњгі ж‰регімізде. Єкеміз μмірден озѓанда
ќайѓымызѓа ортаќтасќан барлыќ туыс-туѓанѓа, шєкіртте-
ріне, єріптестеріне, жолдастарына, ќ±да-жекжаттарына,
барлыќ келген кісілерге отбасымыздыњ атынан  алѓысы-
мызды білдіреміз. Єкеміздіњ жарќын бейнесі мєњгі жады-
мызда!

Н±рг‰л САЃЫМБАЕВА.
Федоров ауданы,
Успенов ауылы.

Бірімізге – бауыр, бірімізге – єке, ардаќты да
аяулы аѓа, жар болѓан С‡НДЕТБАЕВ М±ратбек
еліне елеулі азамат, баршаныњ ќ±рмет т±тќан  пе-
дагогі еді.

Д‰ние жалѓан, озарыњды біліп пе ењ,
Кетті ме екен шуаќ к‰ндер бір ж‰рген?
Етейік сол дєуренге ш‰кіршілік,
Табиѓаттыњ зањы ќатал μлшеп берген.

Ж‰руші едік сымбатыња с‰йсініп,
Ажал ѓапыл, тырнаѓына алды іліп,
Ѓайып болып ±шсањдаѓы ж±маќќа
Жарќын бейнењ жадымызда мєњгілік.

Кμп кμрді ме, ортамызда ќалдырмай,
Таѓдыр бізді ќырына бір алдымай,
Туыс-туѓан ќайѓырады артында
Рухыњ мєњгі пейіште енді шалќыѓай.

* * *
2016 жылдыњ 16 шілде к‰ні Ќостанай ќаласы "К8" мейрамханасында

саѓат 12.00-де єкеміздіњ жылдыќ асы берілетінін хабарлаймыз.
Еске алушылар: ж±байы Мариям, балалары.

Шунушев Нуржан Жаксалыкович – Хасенов Ѓазиз Су-
лейменовичтіњ шаруа ќожалыѓыныњ сенімді т±лѓасы,
кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен келесі м‰ліктіњ
саудасы μткізілетіні туралы хабарлайды:

№1 лот. Ќостанай облысы, Єулиекμл ауданы, Кμктал
селосы (елді мекен шегінен сырт жерде) мекенжайында
орналасќан, кадастрлік нμмірі 12-188-044-067, алањы
209,3 га, шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан бμлінетін
жер теліміне 24.12.2061 жылѓа дейінгі мерзімге  жер пай-
далану ќ±ќыѓы, Ќостанай облысы, Єулиекμл ауданы ме-
кенжайында орналасќан, кадастрлік нμмірі 12-188-044-
020, алањы 261,0 га, шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арнал-
ѓан бμлінетін жер теліміне 18.09.2050 жылѓа дейінгі мер-
зімге  жер пайдалану ќ±ќыѓы жєне Ќостанай облысы,
Єулиекμл ауданы, Шаѓала селолыќ округі мекенжайында
орналасќан, кадастрлік нμмірі 12-188-044-048, алањы
205,0 га, шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан бμлінетін
жер теліміне 18.09.2050 жылѓа дейінгі мерзімге  жер пай-

"Константинов В.Л." шаруа ќожалыѓыныњ басшысы В.Л.Константиновтыњ
сенімді т±лѓасы А.М. К‰дербекова  кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен
Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданы, Алешин селолыќ округі аумаѓында ор-
наласќан, маќсаттыќ нысаны – шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан, ка-
дастрлік нμмірі 12-185-026-322, μлшемі 22,0 га, кадастрлік нμмірі 12-185-026-
323, μлшемі 3,2 га кадастрлік нμмірі 12-185-026-321, μлшемі 40,20 га  жер
телімдеріне  22.08.2053  жылѓа дейінгі мерзімге  уаќытша ±заќ мерзімді жер
пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.Сатып
алу баѓасы сауда μткізілген сєттен бастап 10 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Соттан тыс μткізу бойынша сауда 2016 жылѓы 20 шілдеде саѓат 11.00-де
мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданы, Алешин
селосы, Центральная кμшесі, н/ж, МТМ.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2016  жылѓы 19 шілде  саѓ. 17.00-ге дейінгі мер-
зімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы,
Ќостанай ауданы, Затобол кенті, Школьная кμш., 52/2, тел. 87773374566.

Доверенное лицо Главы крестьянского хозяйства "Константинов В.Л."  Кон-
стантинова В.Л.Кудербекова А.М., в порядке внесудебной реализации зало-
гового имущества объявляет о проведении торгов по продаже права  времен-
ного долгосрочного землепользования сроком до 22.08.2053 года на  зе-
мельные участки с целевым назначением – для ведения крестьянского хозяй-
ства, расположенные на территории Алешинского сельского округа, Менды-
каринского района, Костанайской области:  кад.№ 12-185-026-322  мерою
22,0 га; кад.№ 12-185-026-323 мерою  3,2 га; кад.№ 12-185-026-321 мерою
40,20 га.Покупная цена вносится в течение 10 календарных дней после про-
ведения торгов.Торги по внесудебной реализации состоятся 20 июля 2016
года в 11 часов по адресу: Костанайская область, Мендыкаринский район,
село  Алешинка, улица Центральная, б/н МТМ. Заявки принимаются в рабо-
чие дни в срок до 17 часов 19 июля 2016 года по месту нахождения доверен-
ного лица:  Костанайская область, Костанайский район, пос.Затобольск,
ул. Школьная, 52/2.тел. 87773374566.

 "Бисекенов Серик Дарбаевич" ш/ќ басшысы С.Д.Бисекеновтіњ  сенімді т±лѓасы
А.М. К‰дербекова  кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы
Мењдіќара ауданы Ломоносов селолыќ округі аумаѓында орналасќан, маќсаттыќ нысаны
–  шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан,   кадастрлік нμмірі 12-185-013-198, μлшемі 15,0
га бμлінетін жер теліміне  24.01.2050  жылѓа дейінгі мерзімге, кадастрлік нμмірі 12-185-
013-311, μлшемі 17,0 га бμлінетін жер теліміне  10.05.2055  жылѓа дейінгі мерзімге,
кадастрлік нμмірі 12-185-013-175, μлшемі 49,0 га бμлінетін жер теліміне  24.01.2050
жылѓа дейінгі мерзімге уаќытша ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен
сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.Сатып алу баѓасы сауда μткізілген сєттен бастап
10 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Соттан тыс μткізу бойынша сауда 2016 жылѓы 21 шілде  саѓат 10.00-де мына мекен-
жайда болады: Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданы, Ќасќат селосы, Гагарин кμшесі,
23.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2016  жылѓы 20 шілде саѓ. 17.00-ге дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Зато-
бол кенті, Школьная кμш., 52/2, тел. 87773374566.

Доверенное лицо Главы КХ "Бисекенов Серик Дарбаевич"Бисекенова С.Д. Кудербе-
кова А.М. в порядке внесудебной реализации залогового имущества объявляет о про-
ведении торгов по продаже права  временного долгосрочного землепользования на
делимые земельные участки: сроком до 24.01.2050 года с кад.№ 12-185-013-198 мерою
15,0 га; сроком  до 10.05.2055 года с кад.№ 12-185-013-311 мерою 17,0 га; сроком  до
24.01.2050 года с кад.№ 12-185-013-175 мерою 49,0 га, с целевым назначением –  для
ведения крестьянского хозяйства, расположенного на территории Костанайской обла-
сти, Мендыкаринского района, Ломоносовского сельского округа. Покупная цена вно-
сится в течение 10 календарных дней после проведения торгов. Торги по внесудебной
реализации состоятся 21 июля 2016 года в 10.00 часов по адресу: Костанайская
область, Мендыкаринский район, село Каскат, улица Гагарина, 23.

Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17 часов 20 июля 2016  года по месту
нахождения доверенного лица:  Костанайская область, Костанайский район, пос.Зато-
больск, ул.Школьная, 52/2.тел. 87773374566.

"Маслов Михаил Степанович" шаруа ќожалыѓыныњ басшысы М.С.Масловтыњ    сенімді
т±лѓасы А.М.К‰дербекова  кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облы-
сы, Мењдіќара ауданы, Введен селолыќ округі аумаѓында орналасќан, маќсаттыќ нысаны
– шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан  кадастрлік нμмірі 12-185-010-202, μлшемі 60,2 га
жер теліміне  08.06.2055  жылѓа дейінгі мерзімге, кадастрлік нμмірі 12-185-010-032,
μлшемі 86,0 га  жер теліміне  10.02.2050  жылѓа дейінгі мерзімге, кадастрлік нμмірі 12-185-
010-049, μлшемі 44,0 га жер теліміне 10.02.2050  жылѓа дейінгі мерзімге, кадастрлік нμмірі
12-185-010-192, μлшемі 34,0 га  жер теліміне 10.02.2050 жылѓа дейінгі мерзімге, Ќостанай
облысы, Мењдіќара ауданы, Алешин селолыќ округі аумаѓында орналасќан, кадастрлік
нμмірі 12-185-026-235, μлшемі 68,5 га  жер теліміне  07.06.2052  жылѓа дейінгі мерзімге,
кадастрлік нμмірі 12-185-026-232, μлшемі 9,9 га  жер теліміне 07.06.2052  жылѓа дейінгі
мерзімге, кадастрлік нμмірі 12-185-026-231, μлшемі 30,0 га жер теліміне 07.06.2052  жыл-
ѓа дейінгі мерзімге уаќытша ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда
μткізілетіні туралы хабарлайды. Сатып алу баѓасы сауда μткізілген сєттен бастап 10
к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Соттан тыс μткізу бойынша сауда 2016 жылы 20 шілде саѓат 12.00-де мына мекенжай-
да: Алешин селосы, Центральная кμшесі, н/ж, МТМ жєне саѓат 13.00-де мына мекенжай-
да: Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданы, Введен селосы, ХПП, болады.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2016  жылѓы 19 шілде  саѓ. 17.00-ге дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Зато-
бол кенті, Школьная кμш., 52/2, тел. 87773374566.

Доверенное лицо Главы крестьянского хозяйства "Маслов Михаил Степанович" Мас-
лова М.С. Кудербекова А.М., в порядке внесудебной реализации залогового имущества
объявляет о проведении торгов по продаже права  временного долгосрочного земле-
пользования на  земельные участки с целевым назначением – для ведения крестьянс-
кого хозяйства, расположенные на территории Введенского сельского округа, Мендыка-
ринского района, Костанайской области: сроком до 08.06.2055  года с кад.№ 12-185-010-
202 мерою 60,2 га; сроком  до 10.02.2050  года с кад.№ 12-185-010-032 мерою 86,0 га;
сроком до 10.02.2050  года с кад.№ 12-185-010-049 мерою 44,0 га; сроком  до 10.02.2050
года с кад.№ 12-185-010-192 мерою 34,0 га; расположенные на территории Алешинского
сельского округа, Мендыкаринского района, Костанайской области сроком до 07.06.2052
года с кад.№ 12-185-026-235 мерою  68,5 га; сроком  до 07.06.2052  года с кад.№ 12-185-
026-232 мерою 9,9 га; сроком  до 07.06.2052  года с кад.№  12-185-026-231 мерою  30,0
га.Покупная цена вносится в течение 10 календарных дней после проведения торгов.
Торги по внесудебной реализации состоятся 20 июля 2016 года в 12 часов по Костанай-
ская область, Мендыкаринский район,  село  Алешинка, улица Центральная, б/н МТМ и
в 13.00 часов по адресу: Костанайская область, Мендыкаринский район, село Введен-
ка, ХПП. Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17 часов 19 июля 2016 года по
месту нахождения доверенного лица:  Костанайская область, Костанайский район,
пос.Затобольск ул.Школьная 52/2.тел. 87773374566.

2015 жылѓы 23 желтоќсандаѓы Ќазаќстан Рес-
публикасы Ќаулысымен "М‰гедектерге берілетін
техникалыќ кμмекші (орнын толтырушы) ќ±рал-
дар мен арнаулы ж‰ріп-т±ру ќ±ралдарыныњ
тізбесін бекіту туралы" Ќазаќстан Республикасы
‡кіметініњ 2005 жылѓы 20 шілдедегі  №754 Ќаулы-
сына μзгертулер енгізілді.

¤згерістерге сєйкес бірќатар оњалтудыњ тех-
никалыќ ќ±ралдарын ауыстыру кμзделген, атап
айтќанда

Есту жєне кμру ќабілеті б±зылѓан м‰гедектер
‰шін веб-камерасымен ноутбукке бейнекомпью-
терлер, синтезбен сμйлеу экрандыќ ќол жетімді-
лікпен баѓдарламалыќ ќамтамасыз етілген ноут-

М‰гедектерді єлеуметтік оњалтудаѓы
кейбір μзгерістер

букке компьютерлік тифлокешендер, дыбыстыќ
хабарламасымен жєне диктофондармен ±ялы те-
лефондарѓа диктофондар.

Сонымен ќатар, ќаулымен телефакстерді,
тифломагнитолаларды алып тастау кμзделген
(функциялары бойынша ±ялы телефондар мен
ноутбуктерге сєйкес келеді).

Осы μзгерістер ќолданысќа 2017 жылдыњ 1
ќањтарынан бастап енгізіледі.

А.ДУШАНОВА,
Ќостанай облысы бойынша Ењбек,

єлеуметтік ќорѓау  жєне кμші-ќон комитетініњ
департаменті МЄС бμлімініњ   басшысы.

далану ќ±ќыѓы.
№2 лот. Ќостанай облысы, Єулиекμл ауданы, Кμктал

селосы(елді мекен шегінен сырт жерде) мекенжайында
орналасќан, кадастрлік нμмірі 12-188-043-187, алањы 0,226
га, астыќ саќтайтын ќойма  жєне онда орналасќан астыќ
саќтайтын ќойма ѓимаратын пайдалану жєне ќызмет
кμрсетуге арналѓан бμлінетін жер теліміне 07.02.2055
жылѓа дейінгі мерзімге  жер пайдалану ќ±ќыѓы.

Сатып алу баѓасы  сауда μткізілген сєттен бастап 10
к‰нтізбелік к‰нніњ ішінде енгізіледі.

Сауда 2016 жылѓы 20 шілде  саѓ 10.00-де мына мекен-
жайда болады: Ќостанай облысы, Єулиекμл ауданы,
Єулиекμл селосы, Целинная кμш., 7 ‰й, ("Алтын бел Д"
ЖШС офисі).

¤тінімдер 2016 жылѓы 19 шілде саѓ. 18.00-ге дейінгі
мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылда-
нады: Ќостанай ќаласы, Киевская кμш., 17 ‰й, аныќтама
‰шін тел. 8-(71-42)-56-10-46.

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Мерейтой-70!Мерейтой-70!Мерейтой-70!Мерейтой-70!Мерейтой-70!

Ардаќты да, асыл анамыз Кенжебике Рахым-
ќызы шілденіњ 10-ында 70-ке толады.

Анамызды 70 жылдыќ мерейтойымен ќ±ттыќ-
таймыз.

Ѓ±мыр жасыњыз ±заќ, денсаулыѓыњыз мыќты
болсын. К‰ніњіз шуаќты,  ж‰зіњіз жарќын болсын.
Балаларыњыздыњ, ±л-ќыздарыњыздыњ, немере-
шμберелеріњіздіњ ќызыѓына тоймай, жасыњыз
ж‰зге жетсін.

Єлемніњ жаќсылыѓыныњ бєрі сіздіњ аќ ж‰регі-
њізге толсын, єкемізбен таѓы бір 53 жыл
бірге μмір кешуіњізге тілектеспіз.

Ізгі тілекпен: ±л-ќыздарыњ,
келіндер-к‰йеу балаларыњ, немерелеріњ,

шμберелеріњ жєне μмірлік жарыњ Жолдыбай.

Ќостанай облысы єкімдігініњ
"Облыстыќ мєслихаттыњ сес-
сиясына Ќостанай облыстыќ
мєслихатыныњ 2010 жылѓы 30
сєуірдегі №306 "Мемлекеттік
орман ќорында жєне ерекше
ќорѓалатын табиѓи аумаќтарын-
да орманды пайдаланѓаны
‰шін тμлем тμлеу ставкалары
туралы" шешіміне μзгеріс-
тердіњ жобасын бекітуге енгізу
туралы" ќаулысыныњ жобасы
Ќостанай облысы єкімдігініњ
сайтында орналастырылѓан:
http://.kostanay.qov.kz

Ќостанай облысы єкімдігініњ
"Мєслихаттыњ 2010 жылѓы 30
сєуiрдегi №306 "Мемлекеттiк
орман ќорында жєне ерекше
ќорѓалатын табиѓи аумаќтарын-
да орманды пайдаланѓаны
‰шiн тμлем тμлеу ставкалары
туралы" шешіміне μзгерістер
енгізу туралы " ќаулысыныњ жо-
басы Ќостанай облысы
єкімдігініњ сайтында орналас-
тырылѓан: http://.kostanay.qov.kz



Жітіќарада жауынгер-интер-
националист Александр Тору-
баровты еске алуѓа арналѓан
ќоян-ќолтыќ ±рыстан облыс
чемпионаты μтті.  Турнирге
ќала, аудандардан 50-ден ас-

"Жас±ланныњ" жетістіктері
ЌР ІІМ Ш.Ќабылбаев атындаѓы Ќос-

танай академиясында нашаќорлыќ
жєне есірткі саудасына ќарсы халыќ-
аралыќ к‰рес к‰ні ќарсањында "Спорт-
тыќ жаз" дєст‰рлі жарысы μтті. Жењіл
атлетика сайыстарына Ќазаќстанныњ
жєне Ресейдіњ бірнеше облыстарынан
200-ден аса мектеп оќушысы ќатыс-
ты. 60 метрге ж‰гіруде Венера Бур-
баева мен Кирилл Тарасенко чемпи-
он атанды. Ал Челябіден келген Да-
нил Сивоха 100 метрде ењ жылдам кμр-
сеткішке ќол жеткізді. Ењ ±заќ ќашыќ-
тыќ – 800 метрге ж‰гіргендердіњ алтын
алќасы Тамара Калашникова мен
Владимир Поварницинге б±йырды.

Соњѓы жылдары академия база-
сында жасμспірімдерге арналѓан
т‰рлі сайыстар μткізілуде. Мєселен, "Жас±лан" спорттыќ клубыныњ ќ±рылѓанына кμп болмаса
да, республикалыќ бєсекелерде биіктерден кμрініп ж‰р.

ЖЖЖЖЖењіл атлетикаењіл атлетикаењіл атлетикаењіл атлетикаењіл атлетика

Бетті дайындаѓан
 Ќасќырбай Ќойшыманов

ФФФФФутболутболутболутболутбол

"Тобыл" Марк Гурманды
тањдады

238 шілде 2016 жыл

"Ертіспен" μткен ой-
ыннан соњ туындаѓан
дауѓа байланысты "То-
былдыњ" бас бапкері
Омари Тетрадзе бас-
пасμз конференциясын
μткізді,

– Керекулік бапкер-
діњ базынасын т‰сінуге
болады.  Оныњ орнын-
да мен болсам да, со-
лай айтуым м‰мкін еді.
Негізі Чиприан Дякті
шалып ќ±латќан кезде,
"Ертіс" ќорѓаушысына
"ќызыл ќаѓаз" кμрсету керек
болатын. Дегенмен де, тμре-
шілерше тμрелік айтатын мен
емес. Арнайы мамандар
матчтан соњѓы бейнежазбаны
ќарап, аќ-ќарасын айтады.

Біз мањызды ойында жењіс-
ке жетіп, алѓашќы алтылыќќа

там спортшы ќатысты.
– Маќсатымыз – салауатты

μмір салтын насихаттау, жас
±рпаќты осы ±станымѓа баулу.
Б±л чемпионаттыњ облыс жас-
тары ‰шін мањызы зор. Осын-

дай бєсекелер μту арќылы ѓана
биік т±ѓырлардан ‰міт бар, –
деді облыстыќ ќоян-ќолтыќ
±рыс федерациясыныњ хатшы-
сы Т.Комзова.

 Жењіл салмаќтаѓы финалдыќ
жекпе-жектер шираќ басталды.
Спорт мамандары турнирдегі
жања есім – 44 келідегі Иван Кру-
пининніњ ќоян-ќолтыќ ±рыстыњ
айла-тєсілдерін ‰йреніп келе
жатќанын айтады. Болашаѓынан
‰міт к‰ттіретін Савелий Патру-
шев, Марат ¤мірзаќов, Руслан
Жітібаевтар μз салмаќтарында
чемпион атанды.

Турнирдіњ ‰здік спортшысы
болып "Жас±лан" спорт клубы-
ныњ м‰шесі Иван Крупинин та-
нылды. "Жењіске деген жігері
‰шін" аталымында "Легион"
‰йірмесініњ тєлімгері Диас
Сатпаев жењімпаз атанды.

Командалыќ есепте "Жас-
±лан" спорттыќ клубы бірінші
т±ѓырѓа кμтерілсе, екінші орын-
ды Жітіќара ќаласыныњ намы-
сын ќорѓаѓан "Легион" коман-
дасы иеленді. ‡здік ‰штікті
ринг иелері – "Багира"
‰йірмесі ќорытындылады.

СССССу спортыу спортыу спортыу спортыу спорты

Бір ойында –
‰ш пенальти

ГГГГГір спортыір спортыір спортыір спортыір спорты

ЌЌЌЌЌ оян-ќолтыќ ±рыс оян-ќолтыќ ±рыс оян-ќолтыќ ±рыс оян-ќолтыќ ±рыс оян-ќолтыќ ±рыс

Жауынгерді еске алу

ќадам бастыќ. Футболшылар
жењіске деген жігер кμрсете
білді. Келесі ќарсыласымыз –
"Ќайрат". Осы мачта ±пай
алуѓа тырысамыз, – деді бас
бапкер.

"Тобыл" ФК баспасμз
ќызметі.

"Тобыл" футбол клубы аты
аталѓан футболшымен бір
жарым жылѓа келісім-шартќа
отырды. Ол 18 нμмірмен алањѓа
шыѓатын болады. Жалпы
Марк Гурманныњ мансабы
Израиль клубтарында
басталѓан. Ол Ќазаќстанда
2010 жылдан бастап доп
тебеді. Алдымен, "Локомотив"
жєне "Астана" жейдесін кисе,
содан соњ "Ќайрат" сапында
104 матчќа ќатысќан. Ал 2016
ќайтадан "Астанаѓа" оралѓан
футболшы маусым барысында
6 ойында μнер кμрсетті.

Ќостанайдаѓы балаларѓа арналѓан спорт мектебінде суѓа
ж‰зуден жарыс ±йымдастырылды. Ќостанай, Рудный, Лисаков
ќалаларынан 70 спортшы атсалысты. Сондай-аќ, Алматы спорт
интернатынан да єуесќой ж‰зушілер келді.

Жарыстыњ бірінші к‰ні ж‰зушілер 50 жєне 200 метр ќашыќ-
тыќты баѓындырды. Екінші к‰ні 100 метрге еркін єдіспен ж‰зу
басталды. Ал командалыќ эстафетада рудныйлыќтар алдына
жан салмады.

Айтпаќшы, турнирде 17 жасар спорт шебері Айбек Ќуанды-
ќов ерледі. Ол жекелей сында 6 мєрте алдыњѓы ќатарда болса,
командалыќ есепте таѓы 2 рет алтын алќа таќты. Б±л облыстыњ
су спортында б±рын соњды болмаѓан кμрсеткіш.

– Ж‰зу адам аѓзасына тигізетін пайдасымен єсері жаѓынан
басќа спортќа ќараѓанда ерекше орын ала-
ды. Онымен т±раќты ш±ѓылданѓан адамныњ
б±лшыќ еті ‰йлесімді жетіледі, ж‰йке тамы-
ры ныѓаяды, денедегі зат алмасу, тыныс алу
мен ќан айналу ж‰йесініњ ќызметі жаќсара-
ды. Ендеше, б±л спорт т‰рінде ќазаќ жаста-
ры жиі тартылса н±р ‰стіне н±р болар еді, –
деді турнир чемпионы.

Ж‰зудіњ жењімпазыЖ‰зудіњ жењімпазыЖ‰зудіњ жењімпазыЖ‰зудіњ жењімпазыЖ‰зудіњ жењімпазыЖ‰зудіњ жењімпазыЖ‰зудіњ жењімпазыЖ‰зудіњ жењімпазыЖ‰зудіњ жењімпазыЖ‰зудіњ жењімпазы

Олжалы
оралды

Тараз ќаласында мектеп оќушы-
лары арасында гір спортынан μткен
республикалыќ жарыста ќостанай-
лыќтар топ жарды. Он бір облыс-
тан ж‰зден астам спортшы ќатыс-
ќан бєсекеде ±лдар жеті, ќыздар
тμрт салмаќ дєрежесі бойынша
сынѓа т‰скен. Командалыќ есепте
ењ кμп ±пай жинаѓан Ќостанай об-
лысы бірінші орынѓа ие болды.
Аќмола облысы екінші, Батыс
Ќазаќстан спортшылары ‰шінші
сатыдан кμрінді.
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Ресми статистика бойынша 30 жастан асқан 
еркектердің жартысынан көбісінде репродуктивті 
жүйе жұмысының бұзылысы болады. Простатит, 
импотенция, қуықасты безі аденомасы, еркектік бе-
деулік, уретрит, тіпті простатаның қатерлі ісігінің 
өзі көпшілік адамдар үшін жай ғана медициналық тер-
миндердің жинағы емес, сонымен қатар ер кісі ағза-
сын қатерлі және де үнемі зақымдайтын мәселелері 
болып саналады. Егер осы аурумен күреспейтін бол-
саңыз, онда оның салдары қайтарымсыз ауыр жағдай-
ларға алып келуі ықтимал. 

Еркектердің репродуктивті жүйесінің ауруы 
жағдайында не істеу керек екенін анықтау үшін, ал-
дымен ең жиі кездесетін ауруларды және осы аурулар-
мен ілесіп жүретін белгілерді талдап алу қажет.

Белсіздік 
Әрбір еркек үшін белсіздікке ұшырау өте қорқы-

нышты жайт. Табиғаттың заңдылығымен бекітілген-
дей, әрбір еркектің сапалы жыныстық қатынас жасау 
мүмкіншілігі, оның денінің саулылығы және ұрпақ 
тарату қабілеті жайында сыр шертеді. Сондықтан 
жыныстық әлсіздікті сезінген еркек мүмкін болатын 
салдарын аңғармастан, тездетіп өз потенциясын кү-
шейтудің кез келген мүмкіншіліктерін пайдаланады.

Көп жағдайда еркектер өте жиі кездесетін стиму-
ляторларды қабылдай бастайды. Стимуляторлар тек 
қана жыныс мүшесін қанға толтыруды қамтамасыз 
етеді. Бұл кезде қозу деңгейі көтерілмейді және эро-
генді аймақтардың сезімталдығы жоғарыламайды. 
Шамамен стимуляторлардың барлығының негізгі 
құрылымы физиологиялық процестерді тежейтін 
– ингибиторлар. Ингибитор химиялық жолмен син-
тезделген. Стимуляторлар қысқа уақыттық нәтиже 
бергенменен, ағзаға айтарлықтай үлкен зиян тигізіп, 

репродуктивті жүйенің жұмысын бұзып және жыныс 
мүшесінің жағдайын нашарлатып тастайды. Осылай-
ша әрбір қабылданған стимулятордан кейін, тұрақты 
эрекцияға жету қиындай береді. Еркек аталмыш сти-
мулятордың мөлшерін көбейте бергенменен, ол өз ағ-
засының бірте-бірте табиғи мүмкіншілігінен айырыла 
бастағанын байқамай қалады. Әлсіреген эрекция, 
жыныстық қатынасқа деген құштарлықтың төмендеуі, 
уақытынан бұрын шәуеттің бөлінуі сияқты белгілер 
психологиялық сипатқа ие болмаса, онда аталмыш 
белгілер репродуктивті жүйенің бұзылысы немесе 
оның ауруының салдары болып есептеледі. Тек қана 
репродуктивті жүйенің жұмысын қалыпқа келтіріп, 
тес тостеронның өндірілуін арттырып қана потен-
цияны еш салдарсыз ұзаққа дейін жақсартуға және 
сонымен қатар сезгіштік әсерін қалыпқа келтіруге 
болады. 

Простатит
Әдетте, простатит созылмалы ағымда өтеді. Созыл-

малы простатиттің негізгі себебі болып қуықалды безі 
тіндеріндегі қабынуды болдыратын инфекция болып 
саналады. Қабыну процесі тек қана простата шең-
берінде ғана болып қоймайды, ол сонымен қатар ре-
продуктивті жүйесінің негізгі тіндері мен мүшелеріне 
де таралып, жаңа аурулардың бастамасы болып сана-
лады. 

Простатит кезіндегі белгілерді негізгі 3 топқа бөліп 
қарастырады. Олар: дизуриялық, сексуалдық және 
ауырғыштық.

Дизуриялық белгілер несеп қалтаның жұмысы бұ-
зылған кезде пайда болады. Өйткені, бұл кезде көлемі 
үлкейген қуықалды безі уретралды каналды қысып, 
жолдарын бөгеп тастайды. Осы кезде несеп шығуы 
жиілеп, кейде толық дәрет сындырмаған сезім туын-
дайды. Кей жағдайда зәр шығару жолы ауырмайтын-
дай болып көрінеді, бірақ бұл уақытша. Себебі, ағза 
жаңа жағдайларға бейімделе бастайды, бірақ ауру 
одан жойылып кетпейді, керісінше асқынып, сіз күт-
пеген қиыншылықтарға алып келеді. 

Сексуалды бұзылушылық 
әртүрлі формада болуы мүм-
кін. Бұл эрекцияның нашар-
лауы, түнгі мезгілде бейбе-
рекет ұрық шығуы, ұрықтың 
уақытынан бұрын бөлінуі 
және ағзаның шаршап шал-
дығуы салдарына алып 
келеді. Бұл мәселеге мән 
бермеген жағдайда, асқыну 
салдары импотенциямен, 
кей  де бедеулікпен аяқталуы 
мүмкін. Бұл аталған жағдай-
лар тек қана простатитке 
байланысты емес, сонымен 

қатар дене температурасының тұрақ-
сыздығы, жүйке бұзылыс жағдайы, ұзақ 
уақыт бойы жыныстық қатынастан қалыс 
қалу және де сыртқы қоздырғыштардың 
салдары болуы ықтимал. 

Аденома
Аденома – ер адам организмінде ер-

лер гормонының (тестостерон)  азаюы, 
сәйкесінше әйелдер гормонының 
(эстроген) көбеюі салдарынан, кемел 
жасқа жеткенде пайда болатын қуықал-
ды бе зінің қатерсіз ісігі (гиперплазия). 
Қуықалды безінің өзі уретралды канал-
дың және тұқым шығару жолының ай-
наласында орын алады. Ол без шәует тің 
құрамдас бөлігі болып табылатын және 
ұрықтардың өмірлік қызметін қамта-
масыз ететін простата секретін бөледі. Қуықалды 
безі шәуеттің шығу процесін бақылап, шәуеттің не-
сепқуыққа түсіп кетпеуін қадағалайды. Сондықтан 
дәл осы простата аденомасының пайда болуы ер-
кектің бүкіл репродуктивті жүйесінің жұмысына кері 
әсерін тигізеді. Бұл өз кезегінде тиімді ем қабылдаса 
оның салдары бедеулікке, жедел зәр ұстап қалуына, 
жоғарғы жыныс жолдарымен келетін инфекциясына, 
несепқуықтың тас жиналуына және дивертикулдары-
на, созылмалы бүйрек жетіспеушілігіне әкелуі мүмкін.

45 жастан асқан адамдарда жиі кездесетін адено-
ма және простатиттің қатар келуі үлкен қауіп тудыруы 
мүмкін. Ауру белгілерінің ұқсастығына байланыс-
ты көптеген еркектер екі ауруды біреу деп түсініп, 
өзінің қиын жағдайын мүлдем ұғынбауы мүмкін. Егер 
қуықалды бездерінің тіндерінде ДНҚ молекулаларын 
зақымдау қабілеті бар бос радикалдардың мөлшері 
көбейіп кететін болса, онда сау жасушалар да қатерлі 
жағдайға ауысуы ықтимал.

Адам егде тартқанда жүрек-қан тамырлары мен ты-
ныс жүйесі әлсірейтіні белгілі. Сондықтан жас ұлғай-
ған сайын операция жасау қауіпті саналады. Осы 

секілді сырқаты бар адам 
операцияны көтере алмауы 
да мүмкін. Операция сәтті 
өткен күннің өзінде қалпы-
на келу процесі өте қиынға 
соғады. Біреулер химиялық 
препараттар мен процеду-
раларды қабылдамай, репро-
дуктивті жүйенің жұмысын 
қалыпқа келтіру мүмкін емес 
деген қате пікір немесе бол-
жам айтуы мүмкін. Дегенмен, 
медицина саласы 1 орында 
тұрған жоқ, қарқынды даму 
үстінде.

Қазірдің өзінде еркектердің репродуктивті жүйе-
сінің бірқатар проблемаларын шешетін тексерілген 
күшті құралдар бар. Бұл еркектердің репродуктивті 
жүйесін қалпына келтіру үшін батыс және шығыс 
елдерінің күшті құрауыштары қосылған. Мастер Мэн 
коллоидты ерітіндісі болып табылады. Мастер Мэн 
ерітіндісі бүкіләлем еркектері үшін нағыз құтқа-
рушы күшке ие құрал. Британ ғалымдарының соңғы 
жаңалықтарының бірі болып саналады. Мастер Мэн 
коллоидты ерітіндісі JMP еуропалық стандартымен, 
халықаралық сертификаттармен және әлемдегі үздік 
ғылыми орталықтардың беделді мамандардың дәлел-
дерімен расталған жоғарғы сапалы өнім.

Мастер Мэн табиғи құрауыштарының жұмсақ әсері 
қолданудың бірінші кезеңінің өзінде әртүрлі қабыну 
процестерін түпкілікті жоюға қабілетті. Мастер Мэн 
зәр жіберуді тұрақтандырады және репродуктивті 
жүйенің басқа органдары жұмысын қалпына келтіре 
отырып, простатаның ауру жасушаларымен тиімді 
күрес жүргізеді. Әсіресе, Мастер Мэн ерітіндісінің ер 
адам тұқымдарының жұмысын қалпына келтіретіні 
өте маңызды жайт болмақ. Себебі, олар өз кезегінде 
тестостеронның қажетті мөлшерін бөледі. Бұл потен-
цияны табиғи жолмен жақсартып, қуықалды безінің 
қатерсіз ісігінің өріс алып дамуына жол бермейді.
Ауруды емдемей жедел ауруды баяу ағымды фазаға 
айналдыратын, мәселенің бетін уақытша жасырып 
қоятын және тұрақты, тиімді әсер бермейтін көпте-
ген медициналық препараттар мен процедураларға 
қарағанда Мастер Мэн аурудың себебін жояды, яғни 
оның әсері ұзақ жылдарға сақталады.

8 727 345 22 22 телефоны арқылы маманмен 
кеңесуге және Мастер Мэн коллоидты ерітіндісіне 
тапсырыс беруге болады.
Жобаландырушы: AD «Medicine Limited», Великобри-
тания.
Өндіруші: AD «Medicine Limited», США, Калифорния.
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г.Потенцияны қалай қалпына келтіріп, еркектердің 
репродуктивті жүйесінің ауруын қалай жеңуге болады? 

ФОТОЭТЮД Суға түсуге тыйым 
салатын белгілер 

орнатылуда
Суға түсу маусымының басталуымен Қостанай облы-

сының су айдындарында 8 төтенше жағдай тіркелді, бар-
лық оқыс оқиға суда демалу үшін арнайы жабдықталмаған 
орындарда болды.     

Қостанай қаласына жақын бірнеше жағажай бар. Олар-
дың бірі Гагарин бөгеті деп аталады. Бұл жердің ағысы 
қатты. Осыған қарамастан, мұнда суға шомылатындар көп. 
Дәл осы жерде  адамдардың суға кетуі жиі тіркеледі.  

Қостанай облысы ТЖД бастығы азаматтық қорғау пол-
ковнигі  Т.Кәкімовтің айтуынша, облыс су айдындарында 
суға түсуге тыйым салатын 68 белгі бар. Белгілер оқиға-
лар сараптамасын есепке ала отырып орнатылған. Облыс 
орталығында жыл басынан бастап тыйым салатын 5 белгі 
орнатылды. Бүгінгі күнде тағы да қосымша екі белгі Гагарин 
бөгеті ауданында және жағажай маңында орнатылды. 3 
белгіні апта соңына дейін орнату жоспарланды.

Мұндай іс-шаралар осы тыйым салатын белгілерді 
көпшілік көріп назар аудару үшін алдын алу сипатын көздей-
ді. Құтқарушылар демалушылар жабдықталмаған орындар-
да суға түсуге тыйым салған белгілерге, ақыл-кеңестерге 
назар аударады деген сенімде. Судағы қауіпсіздік көбіне 
адамдардың өздеріне байланысты екенін ұмытпайық.

Қостанай облысының ТЖД 
мемлекеттік тіл және ақпарат тобы.

Бақыт деген – сенің бала 
күндерің

Фотоэтюдті түсірген Алмас БАТЫРХАН.
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