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КӘСІПКЕ ҚОЛДАУ

Сәуір болмай, тәуір болмас...

АГРОӨНДІРІСТІК КЕШЕНДІ ДАМЫТУ

12 мың гектарға 
ұлғаяды

2-бет.

Әлібек
   ЫБЫРАЙ

Соңғы жылдары астықты өңірде майлы дақылдардың 
үлес салмағы артып келеді. Оған себеп – бидайға қараған-
да ішкі және сыртқы нарықта зығыр, рапс, қарақұмық, 
күнбағыс сияқты дақылдардың құны екі-үш есе қымбат. 
Бұл өнімдерге сұраныс өте жоғары. Сондықтан, бұған 
мемлекет басшысының өзі ерекше мән беріп отыр. Биыл 

облыс диқандары 5,2 млн га алқапқа дән сіңірмек. Тек, 
соның 652 мың гектарына ғана майлы дақылдар себіледі. 
Ауыл шаруашылығы мамандары биыл майлы дақылдар 
алқабын 12 мың гектарға ұлғайтуға бел буып отыр. Өйт-
кені, үстіміздегі жылы тауар өндірушілер үшін қосымша 
ынталандыру ретінде қолдаудың жаңа түрі – отандық за-
уыттарға өңдеуге тапсырылған тұқымдық майын субси-
диялау іске қосылды. Бұл мақсатқа өңірде 250 млн теңге 
қарастырылған. Көктемгі дала жұмыстарына 23 мыңға 

жуық трактор, 1 мыңға жуық егіс кешені мен 22 мың сеп-
кіш қатысады. Олардың дені дайын. Қолда бар техника-
ның 85%-і науқанға сақадай-сай тұр. Егіс жұмыстарын 
іркіліссіз өткізу үшін облысқа 71 мың тонна жеңілдетілген 
дизель отыны бөлінді. Биыл сұйық отынның 1 литріне 170 
теңге көлемінде баға бекітілді дейді облыстық ауылшаруа-
шылық басқармасының мамандары. 

Суретті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

Өңірлік омарта бизнесінің өкілдері 
тығырықтан шығар жол іздеп, дабыл 
қағып отыр. Мұның себебі – бал дақыл-
дары алқаптарының қысқаруы және 
супермаркеттер мен ірі сауда желілері-
не шыға алмауы. Нәтижесінде омарта-
лардың саны азайып кетті. Ал сырттан 
әкелінетін бал өнімдеріне шек қойылмай 
тұр.  Облыстық кәсіпкерлер палатасы 
өңірлік кеңесінің мүшесі, қалалық мәс-

лихаттың депутаты Наталья Лапшинамен 
кездескенде, омарташылар осы мәселеге 
назар аудартты. 

«Kostanai – Adaldyq Alany»  жобалық 
кеңсесінің, «NurOtan»  партиясының об-
лыстық филиалының, облыстық әйелдер 
күштері альянсының өкілдері мен кәсіп-
керлердің қатысуымен өткен кеңесте  
әртүрлі мәселелер талқыланды. Бірақ 
олар тек Үкімет деңгейінде шешілуі тиіс. 

«Менде кішкентай омарта бар. Ал-
дағы уақытта өз кәсібімді кеңейтуді 
жоспарлап отырмын. Бірақ, осы бағыт-
та жұмыс істейтіндердің барлығына тән 
бірқатар проблемаға тап болдым. Мәсе-
лен, көптеген ара өсіруші өз өнімдерін 
жол бойында сатады. Бұл өнімдердің бәрі  
жоғары сапалы.  Оны неге  дүкендерде, 
супермаркеттерде сатпасқа?  Ірі супер-
маркеттер өнеркәсіптік көлемде бал өн-

діруге қауқарсыз фермерлермен 
келісім жасай алмайды. Сон-
дықтан, мен сияқты адамдарға 
мәртебе беру, сондай-ақ өнімді серти-
фикаттау мәселелерін шешу қажет. Бұл 
адамдарға сапалы, экологиялық таза 
өнімді сатуға мүмкіндік береді.  Біз үшін 
өткізу нарығы пайда болар еді», – дейді 
кәсіпкер Игорь Верещага. 

Бал арасына да бап керек
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БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

ДЕНСАУЛЫҚ

Айтолқын 
   АЙҚАДАМОВА

Брифинг барысында 
заңдағы осы өзгерістер ту-
ралы жан-жақты мәлімет 
берген Қ.Бекбасов сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы 
қызметке 15-бап бой-
ынша әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы хат-
тамалар толтыру құқығы 
берілгенін атап өтті. Нақты 
айтқанда, кодекстің сы-
байлас жемқорлыққа қа-
тысты алты бабы (ӘҚБтК-
нің 676-681-баптары), кәсіп-
керлік қызмет саласын-
дағы екі құрам (ӘҚБтК-
нің 154, 173-баптары), мем-
лекеттік билік институт-
тарына қол сұғатын және 
әкімшілік немесе қыл-
мыстық іс жүргізу кезін-
дег і  бұ зу ш ы л ы қ тарға 
байланысты жеті құқық 
бұзушылық (ӘҚБтК-нің 
658-662, 665, 667-бапта-
ры) бар.

«Әкімшілік тәжірибе 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы органдар үшін жаңа 
ұғым емес. Алайда кодекске 
өзгерістер енгізуге қатысты 
біраз рәсімдерге байланыс-
ты агенттік бұл құзіретке 
енді ғана ие болып отыр. 
Бұл бұдан былай агенттік-
те сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қажетті барлық құрал 
бар дегенді білдіреді», 
– деді спикер.

Енді шенеуніктер құны 
2 АЕК-ке дейін сыйлық 
алғаны үшін 1,8 милли-
он теңге айыппұл төле-
уі мүмкін. Егер алынған 
заңсыз сыйақы немесе 
сыйлық сомасы 2 айлық 

есептік көрсеткіштен ас-
паса, ол бүгінгі күні 5 834 
теңгені құрайды, алдын 
ала уағдаластық болмаса 
немесе сыйақыны қорқы-
тып алмаса, онда мұндай 
құқық бұзушылық қылмы-
стық жауаптылыққа әкеп 
соқпайды, тек әкімшілік 
тәртіппен жазаланатын 
болады. Сонымен қатар 
енді заңсыз материалдық 
сыйақы берген қазақстан-
дықтар да әкімшілік жа-
уапкершілікке тартылуы 
мүмкін. Құны 2 АЕК-ке 
дейінгі сыйлық берген 
адам 4,5 млн теңгеден 
астам айыппұл төлеуі әб-
ден мүмкін.

«Сы йа қ ы лар,  сы й-
лықтар немесе жеңілдіктер 
бергені үшін жеке тұлға-
лар кодекстің 676-бабы бо-
йынша 200 АЕК көлемінде 
айыппұл төлейді, бұл ша-
мамен 600 мың теңге. Бұл 
ретте, егер мұндай сый-
ақы немесе сыйлық заңды 
тұлға тарапынан берілетін 
болса, онда мұндай әрекет 
кодекстің 678-бабы бойын-
ша сараланады және мұнда 
айыппұл 700 АЕК-ке дейін 

өседі, яғни 2 млн теңгеден 
асады. Ал дәл осы құқық 
бұзушылық бір жыл ішінде 
қайталанса, заңды тұлға екі 
есе – 1500 АЕК немесе 4,5 
млн теңге төлейді.

Сондай-ақ, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы нақты 
шаралар қабылдамаған ла-
уазымды тұлғалар да жаза-
сыз қалмайды. Олар арнайы 
шаралар қабылдамағаны 
үшін жауапкершілігін көз-
дейтін кодекстің 680-бабы 
– аталған лауазымды тұлға-
ларға 100 АЕК көлемінде, 
бұл шамамен 300 мың тең-
ге айыппұл салады. Мем-
лекеттік, жергілікті өзін 
өзі басқару органдарының 
басшылары өздеріне жүк-
телген функциялардан тыс 
кәсіпкерлікпен айналысса, 
не белгіленген қаржылан-
дыру көздерінен басқа мате-
риалдық игіліктер мен ар-
тықшылықтар қабылдаса, 
оларға 600 айлық есептік 
көрсеткіш немесе 1,8 млн 
теңге көлемінде айыппұл 
салынатын болады. Бұл рет-
те айыппұл сомасы 700-ден 
1500 АЕК-ке дейін өседі, – 
деді ол.

Заң күшейді
Осы жылдың 20 наурызында Мемлекет басшысы «Қазақстан 
Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
Кодексіне өзгерістер енгізу туралы» Заңға қол қойған болатын. 
Бұл Заң 5-сәуірден бастап күшіне енді. Осыған орай Қостанай 
облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің басшысы 
Қуаныш Бекбасов арнайы брифинг өткізді. 

О м а р т а ш ы 
басқа елдерде ірі 
супермаркеттер-

де шағын өндірушілердің 
өнімдерін сатып алуға бола-
тын «фермерлік бұрыштар» 
бар екенін атап өтті. Бұл 
тығырықтан шығудың 
бірден-бір жолы  дейді ол. 
Екінші жаһандық пробле-
ма – балды ауыл шару-
ашылығы дақылдары оты-
рғызылған алқаптардың 
қысқаруы. Шаруалар алқап-
тарға өздігінен тозаңдана-
тын тұқымдарды себеді.  
Сондықтан,  омарта қоятын 
жер жоқ. 

Облыстық кәсіпкерлер 
палатасы ірі сауда желілері-
не шығудың жалғыз жолы 
– кооперация екендігін 
алға тартып отыр. Мұндай 
тиімді әдіс ШҚО-да қа-
лыптасқан. Онда бірнеше 
ара шаруашылығы бірігіп, 
өнімді арнайы шығынсыз 
сертификаттап қана қой-
май, қытай нарығына да 

шығатын мүмкіндік тапты. 
Енді балды дақылдарға ар-
налған егіс алқаптарының 
жетіспеушілігі мәселесі 
де шешімін таппақ. «Бал 
Ара» омарташылар одағы-
ның Қостанай филиалы 
Қарабалық және Алтынса-
рин аудандарындағы орман 
шаруашылықтарымен  түйе-
жоңышқа және қарақұмық 
егу үшін жер телімін бөлу 
жөнінде келіссөздер жүр-
гізіп жатыр. Әрине, бұл  бір 
күнде шешілетін шаруа 
емес. Алайда қозғалыс бар. 
Кездесуде кәсіпкерлер тара-
пы  соңғы уақытта қоғамда 

өткір тұрған тауарлардың  
ілеспе жүкқұжаттары туралы  
мәселені де көтерді.  «Прези-
дент» сауда үйінің директоры 
Наталья Середенко кәсіпкер-
лер инновацияға техникалық 
тұрғыдан дайын емес екенін 
атап өтті. «Аталған барлық 
мәселе өңірлік кеңестің оты-
рыстарында көтерілетін бо-
лады. Сондай-ақ, депутаттық 
сауалдар, диалогқа мемлекет-
тік органдарды тарту арқылы 
шешілетін болады. Алғашқы 
қадамдар жасалды», – деп 
түйіндеді Наталья Лапшина.

Айбек КӘДІРҰЛЫ.

Бал арасына да бап керек
1-бет.

АЙМАҚ

Мұрат 
   ЖҮНІСҰЛЫ 

Кеңес барысында нәти-
желі жұмыспен қамтуды 
және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017-2021 жыл-
дарға арналған «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарлама-
сының басым бағыттары 
талқыланды. Бағдарлама-
ның мақсаты – тұрғын-
дарды нәтижелі жұмыспен 
қамтуға ықпал ету және 
азаматтарды кәсіпкер-
лік жұмысқа тарту. Ішіна-
ра алғанда, мал шаруа-
шылығын, өсімдік шаруа-
шылығы мен кәсіпкерлікті 
дамытуға арналған несиелеу 
бағдарламалары түсіндірілді.

Мәселен, мал шаруа-
шылығын дамытуға ар-
налған несиелік бағдарла-
ма: ірі қара мал, ұсақ мал, 
жылқы, түйе, басқа ауыл 
шаруашылығы жануарла-
рын, құстарды, бал арала-
рын, балықты сатып алуға 
және жем сатып алуға 
бағытталған. Жеке кәсіп-
керлер, шаруалар мен шаруа 
қожалықтары, ауылдық өн-
дірістік кооперативтер үшін 
4 млн-нан 12 млн теңгеге 
дейін несиелер беріледі. 
Ауылдық өндірістік коопе-
ративтерден басқа жоғары-
да аталған барлық шаруа 
қожалықтары 30 млн тең-
геге дейін несие ала алады. 
Бұл ретте несие желісінің 

мерзімі бірінші жағдайда 
78 айдан, екіншісінде 120 
айдан аспайды. Сондай-ақ, 
ауылшаруашылық кеңесін-
де жобаға қойылатын та-
лаптарға сәйкес, сатып 
алынған асыл тұқымды 
ірі қара малдың жасы 24 
айдан 48 айға дейін болуы 
керектігі айтылды. Өсімдік 
шаруашылығын дамытуға 
арналған несиелік бағдарла-
маның мақсаты – айналым 
қаражатын толықтыру. 
Меншік формасына байла-
нысты несиелер 6 және 30 
млн теңгеге дейін беріледі. 

Кәсіпкерлікті дамытуға 
несие берудің мақсаты – 
ауылшаруашылық емес 
және ауылшаруашылық 
кәсіптерін ұйымдастыруға 
және кеңейтуге бағыт-
талғандығы атап өтілді. 

Меншіктің түріне бай-
ланысты несие сомасы 
6 млн-нан 20 млн теңге-
ге дейін, несие желісінің 
мерзімі 60 айдан аспайды.
Аз қамтылған немесе көп 

балалы отбасылар сана-
ты үшін несие желісінің 
мерзімі 36 айдан аспайды. 
Жалпыға бірдей жеңілдік 
мерзімі негізгі қарызды 
өтеу – 12 айдан, ал сыйақы-
ны өтеу – 6 айдан аспайды.  
Қарызды өтеу жолы тең 
жарналық икемді кестемен 
сараланған.

 Кеңес барысында спи-
керлерге көптеген сұрақтар 
қойылды. Олардың ішінде-
гі ең маңыздысы – екінші 
деңгейлі банктердің Арқа-
лық өңірі тұрғындарының 
кепілге салынған мүлкіне 
қойылатын талаптары. 
Пайымдап қарағанда ке-
пілдік мәлімделген несие-
лік қаражаттан әлдеқайда 
құнды болуы тиіс. Ал мұн-
да ол керісінше. Сол себепті 
бірқатар ауылшаруашылық 
тауар өндірушілері несие 
ала алмайды, сәйкесінше 
мемлекеттік бағдарламалар 
қолжетімсіз.

Арқалық қаласы.

Несие алу 
жолдары 

Арқалық қаласы әкімдігінің мәжіліс залында қалалық 
ауыл шаруашылық бөлімінің басшысы Руслан Құлетовтің 
төрағалығымен, Қостанай облысы бойынша “Ауылшаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры” АҚ филиалы төрағасының орынбасары 
Байділ Сәдімов, Қостанай облысы бойынша Аграрлық несие 
корпорациясының бөлім басшысы Дулат Мұхамеджанов, сондай-ақ 
ауыл және ауылдық округ әкімдері, өңірдің ауылшаруашылық өнім 
өндірушілерінің қатысуымен аграрлық кеңес өтті.

Қарлығаш 
   ОСПАНОВА

Коронавирусқа қарсы 
екпені облыстық төтенше 
жағдайлар департаментінің 
қызметкерлері де ала баста-
ды. Естеріңізге сала кете-
йік, вакцинация егілушінің 
келісімімен ерікті түрде 
жүргізіледі.

Департамент бастығы 
Б.Кәрімов және оның орын-
басарлары бастаған оннан 
астам адам коронавирустық 
инфекцияға қарсы вакцина-
ның бірінші компонентін 
қабылдады. Вакцинация-
дан бұрын еріктілер меди-
циналық тексеруден өтеді. 
Егер қарсы көрсетілімдер 
болмаса, олар процеду-
раға жіберіледі. Алғашқы 
30 минутта қызметкерлер 
дәрігердің бақылауында 
болады. Кейін 3 күн ара-
лығында олар тіркелген 

жердегі учаскелік дәрі-
герлердің бақылауында 
болады. Сонымен қатар, 
әрбір екпе қабылдаған 
адамға вакцинаның ықти-
мал жанама әсерлері және 
осындай әсерлер пайда 
болған жағдайда олар жү-
гіне алатын емханалардың 
телефон нөмірлері көр-
сетілген арнайы жадынама 
беріледі. Қазіргі уақытта 
жанама әсерлерге қатысты 
шағымдар түскен жоқ дейді 

дәрігерлер.
Департамент қызмет-

керлері осал топқа кіретін 
контингент, өйткені апат-
тық-құтқару немесе профи-
лактикалық жұмыстарды 
жүргізу барысында өзінің 
күнделікті қызметінде 
халықпен үнемі байла-
ныста болады. Қауіпті 
азайту үшін, сондай-ақ қа-
уіпсіздікті қамтамасыз ету 
мақсатында оларға вакци-
нация қажет.

Екпе қабылдады
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«...менің және тағы сегіз кәсіпкердің 
бизнесін Қостанай облысы әкімінің бірінші 
орынбасары Ғауез Нұрмұхамбетов Марат 
Баекенов деген бандиттің көмегімен озбыр-
лы түрде тартып алып, тексеруші органдар 
арқылы 2019 жылғы 12 маусымда РФ аза-
маты Иван Рулевтің атына жазып жіберді»;

«...облыс әкімінің бірінші орынбасары 
Ғауез Нұрмұхамбетовтің кесірінен біз биз-
нессіз және табыссыз қалдық»;

«...Нұрмұхамбетов пен оның бандасы 
біздің ғана емес, басқа да адамдардың биз-
несін тартып алып жатыр»;

«Қостанай облысы әкімінің бірінші 
орынбасары Нұрмұхамбетовтің адал кәсіп-
керлердің бизнесін тартып алудан басқа 
шаруасы жоқ па?»;

«...облыс әкімінің білдей орынбасары 
рейдерлік тартып алумен айналыса ма».

Естеріңізде болса, үстіміздегі жылдың 
29 қаңтары күні YouTube видеохостингінің 
«БӘСЕ» арнасында Күлшат Болатқызы Кар-
манова есімді азаматша Ел Президентінің 
атына бейнеүндеу жариялап, Қостанай 
облысы әкімінің бірінші орынбасарына 
қатысты жоғарыдағы ауыр айыптауларды 
айтқан болатын.

Осыдан кейін Ғ.Нұрмұхамбетов өзінің 
ар-намысы, абыройы мен іскерлік беделі-
не нұқсан келтірген айыптауларды жоққа 
шығару жөнінде, ал жалақорды жаза-
лау туралы сотқа арыз түсірді. Кармано-
ва көпшілік алдында дәлелсіз айтқанын 
теріске шығарсын, моральдық шығынды 
өтесін деген талап қойды.  

5 сәуір күні Қостанай қалалық соты 
облыс әкімінің бірінші орынбасары Ғауез 
Нұрмұхамбетовтің талабын ішінара қа-
нағаттандырды. Соттың бірінші сатысы 
ар-намыс, абырой мен іскерлік беделге 
нұқсан келтірген айыптауларды жоққа 
шығарды. Ал жала жапқан кәсіпкер Күлшат 
Кармановаға моральдық шығынды өтеуді 
міндеттеп отыр.

Бүгін сот барысы мен оның шешімі жай-
ында заңды кеңесші Жасұлан Байбазаров 
айтып берді.

– Сот арыз беруші Ғауез Нұрмұхамбетов 
Күлшат Кармановадан негізсіз айыптауды 
жергілікті «Алау» телеарнасы арқылы теріске 
шығарсын деген талабын ғана орындамады. 
Алғашқы айыптау қай ақпарат құралында жа-
рық көрді – сол ресурста ғана теріске шығару 
жариялану керек. Жалпы, екі тарапқа да апел-
ляциялық шағым түсіруге 30 тәулік уақыт 
берілді. Ал, Қостанай қалалық әкімшілік со-
тында азаматша Кармановаға қатысты жала 
жабу төңірегінде іс қаралып жатыр, әзірге 
оның қаулысы шыққан жоқ. Негізінде әр 
азаматтың өз ойын ашық айтуға хақысы бар. 
Бірақ қолында дәлел-дәйегі болмай, біреуге 
ғайбат айтуға заң тыйым салған. Ол үшін 
сотта жауап бересіз. Ғауез Торсанұлы өтеліп 
алынған моральдық шығын қаражатын қай-
ырымдылыққа жұмсауы мүмкін. Бұл онша 
көп сома емес те шығар, бірақ жағдайы төмен 
отбасыларға аз да болса көмек етуді жөн көріп 
отыр, – деді Ж.Байбазаров.

Қ.ҚИЫСХАН,
Суретті түсірген 

Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

Жалақордың жазасы

Халық назарына!
Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру – бұл барлық мемлекеттік органдардың 

басты міндеттерінің бірі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың және Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік органдарының қызметіне азаматтардың сенімін арттырудың 
маңызды аспектісі.

Құрметті облыс тұрғындары!
Жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қанағаттану 

деңгейін арттыру, сондай-ақ халықпен кері байланыс орнату мақсатында Қостанай об-
лысы әкімдігінің ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер 
басқармасымен 2021 жылғы 01 маусымға дейін облыстық көрсетілетін қызметті бе-
руші органдар көрсететін автоматтандырылған қызметтер, сондай-ақ «электрондық 
үкімет» порталының жұмысындағы кемшіліктер туралы хабарламалар алу үрдісінде 
ескертулер жинау бойынша «Оңай қызмет» науқаны өткізіледі (egov.kz).

Электрондық қызметті алу үрдісін фотофиксациялай отырып және Сіз тап болған 
қиындықтарды сипаттай отырып, хабарламаларыңызды Onay_qyzmet Telegram (https:/t.
me/onay_qyzmet) арнасына жолдай аласыз.

Барлық материалдар жинақталып, орталық мемлекеттік органдарға ескертулерді жою 
және порталды техникалық жағынан қарастыру үшін жолданатын болады.

Тек қызметалуши қана қызмет көрсету сапасына толық объективті баға бере алады 
және жұмыстың бар кемшіліктерін анықтай алады.

Белсенді болыңыз,
Сіздің қатысуыңыз біз үшін өте маңызды!

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бірге арттырайық!

Шұға 
    ҚОҢҚАБАЙ

Ж а қ ы н д а  Л и с а ков 
қалалық білім бөлімінің 
әдіскері Татьяна Яндулова 
Лев Выготский атындағы 
V Халықаралық байқаудың 
жеңімпазы атанды. 

Шетелдік байқауға ба-
ланың ақыл-ойын дамыта-
тын мектепке дейінгі білім 
беруді дамытатын озаттар, 
балабақшалар мен мектеп-
тердің үздік қызметкерлері, 
студенттер, мектепке дей-
інгі білім беру ұйымдары-

ның басшылары, білім беру 
саласындағы кәсіпкерлер, 
оқу-ағарту саласындағы 
қоғамдастықтардың ше-
телдік көшбасшылары қа-
тысты.

Байқауда алты номи-
нация бойынша бақта-
рын сынады. Мәселен, 
«Педагог», «Студент», 
«Меңгеруші», «Кәсіпкер» 
және балабақшалар мен 
мектеп қызметкерлері 
үшін «Үздіксіздік»,  білім 
беру қоғамдастықтары-
ның шетелдік көшбас-
шылары үшін  «Education 

C o m m u n i t y  L e a d e r ». 
Соңғы номинация бой-
ынша әлемнің төрт құр-
лығының 50 елінен 117 
қатысушы өтінім берді. 
Қорытындысында жиы-
рма ұстаз жеңімпаз деп 
танылды. Солардың бірі 
лисаковтық – Татьяна Ян-
дулова. Жүлдегерлердің 
б а р л ы ғ ы н а  қ о м а қ т ы 
гранттар бөлінді. Жаз-
да оларға «Балықшылар 
қоры» жазғы мектебінде 
оқыту ұйымдастырылады. 

Лисаков қаласы.

Халықаралық 
байқаудың жеңімпазы

Айтолқын 
   АЙҚАДАМОВА

Жыл сайын өткізілетін 
«Парктер шеруі» –  ха-
лықаралық табиғат қорғау 
а к ц и ясы па н дем и я н ы 
ескеріп, Науырзым ау-
данында биыл онлайн 
реж имін де өтк із і лед і . 
«Парктер шеруі – 2021» 
акциясы 20 наурыздан  
бастап 25 мамыр ара-
л ы ғ ы н д а  «Та би ғ ат т ы 
қорғай ық,  болашақт ы 
ойлайық!» атты ұранмен 
аталып өтпек. Дәстүрге 
айналған бұл акцияның 
мақсаты – биліктің, бұқа-
ралық ақпарат құралдары-
ның және бүкіл қоғамның 
назарын еліміздегі ерек-
ше қорғалатын табиғи ау-
мақтардағы мәселелерге 
аудару және осындай ау-
мақтарға іс жүзінде көмек 
көрсету, отандастар са-
насында өзіміздің табиғи 
және мәдени мұралары-
мызға деген мақтанышты 
ояту. 

«Парктер шеруі – 2021» 
акциясы аясында онлайн 
байқаулар жарияланып, 
жоспарға сай табиғатты 
қорғау бағытында «Құстар 
күні», «Бүкіл Қазақстан-
дық ағаш егу күні», «Қыз-
ғалдақтар күні», «Жер 

күні», «Таза өзендерге – 
таза жағалау» мерекелік 
іс-шаралары ұйымдасты-
рылады. «Жер күні» ая-
сында ауыл іші мен ауыл 
төңірегінде ағаштар егу 
жоспарланса, «Су күні» 
өзен, көл жағалауларына 
тазалау жұмыстары жүр-
гізілетін болады. 5-ші 
маусы м Бү к і ләлем д і к 
«Қоршаған ортаны қорғау 
күні» кең көлемде сенбілік 
өткізу қарастырылған. 
Осы акцияға белсенділік 
танытқан тұрғындарға 
Науырзым қорығының 
«Сырға толы Науырзым» 
келу орталығында ашық 
есік күні жарияланады. 
Нау ы рзы м мем леке т -
тік табиғи қорығының 
әкімшілігі бүкіл елді ме-
кендерді ха лықара лық 
табиғатты қорғау акция-
сынан шет қалмай қаты-
суға шақырады. «Ағаш 
отырғызып, бұлақтардың 
көздерін ашып, аулалары-
мызды тазартып табиғатқа 
аз да болса өз үлесімізді 
қосайық. Туған табиға-
тымыздың тазалығы мен 
тыныштығын сақтау жо-
лында өтіп жатқан іс-ша-
ралардан тыс қалмай ат 
салысайық жерлестер» 
деп ұран тастайды Науыр-
зым мемлекеттік табиғи 

қорығының мамандары.
Бұл шара «Табиғат-

ты қорғайық, болашақты 
ойлайық!» деген ұранмен 
жыл сайын аудан көлемін-
де жүзеге асырылып ке-
леді. Науырзым мемле-
кеттік  табиғи қорығы 
ұрпаққа тәрбиелі мәні зор 
табиғат тық шара ларға 
қолдау көрсетуге әрдай-
ым дайын. Сонымен қоса, 
өскелең ұрпақ та бүгінгі 
күні табиғатты қорғауға 
өз үлестерін барынша қо-
суда. 

Халықаралық жер күні 
19 ғасырдың соңынан 
бері Небраска штатының 
тұрғыны Джон Мартоны-
ның бастамасымен ата-
лып келеді. Әу баста бұл 
мереке «Ағаш күні» деп 
аталып, жерді көгалдан-
дыруға арналған. Бірақ 
1970 жылдан бастап «Жер 
күні» деп аталып, өтіле 
бастады. 1990 жылы ме-
реке халықаралық дең-
гейге көтеріліп, оған 141 
елден 200 млн адам қаты-
са бастаған. 1990 жылдың 
басынан бастап ол мереке-
де ұлттық бақтарға назар 
аударылып, «Жер күні» 
«Парктер шеруі» боп өз-
гертілді. Ал, Қазақстанда 
1996 жылдан бастап ата-
лып өтіліп келеді.

Парктер шеруі
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– Алма Іргебайќызы, Сіз μњірлік уни-
верситетті басќарасыз. Оќу орныныњ та-
рихы ќандай? Єлде А.Байт±рсынов
атындаѓы Ќостанай μњірлік университеті
±лттыќ білімніњ жања параѓы ма?

– Єр жања д‰ниеніњ де μзіндік тарихы
бар. ¤њірлік университет А.Байт±рсынов
атындаѓы ЌМУ мен ¤.С±лтанѓазин атын-
даѓы ЌМПУ-ніњ бірігуініњ арќасында 2020
жылы ќ±рылды. Оќу орныныњ жалпы та-
рихы 82 жылѓа жуыќ уаќытты ќамтиды.
Осы уаќыт аралыѓында оќу ордасыныњ
атауы мен мєртебесі бірнеше рет μзгеріс-
ке ±шырады. Мєселен м±ѓалімдер инсти-
туты, педагогикалыќ институт, мемле-
кеттік университет деп аталды, ќазір
μњірлік университет деген атауѓа ие. 2000
жылы Ќостанай мемлекеттік университеті
жєне КСРО-даѓы ‰здік аграрлыќ универ-
ситеттердіњ бірі – Ќостанай ауылшаруа-
шылыќ институты біріктірілді, ал 2004
жылы Ќостанай мемлекеттік университеті
мен Ќостанай мемлекеттік педагогикалыќ
институты бμлінді. Бєлкім, пандемия ке-
зењінде м±ндай кμпсалалы университеттіњ
ќ±рылуы жаќсылыќтыњ белгісі болар. Б±л
μзгеріс жања заманныњ жања талаптары
мен м‰мкіндіктеріне жауап беру жолын-
даѓы лайыќты ќадам деп ойлаймын. Со-
нымен ќатар, университет коммерциялыќ
емес акционерлік ќоѓам ретінде иннова-
циялыќ білім беру баѓдарламалары мен
жања даму стратегиясына, академиялыќ
жєне ќаржылыќ тєуелсіздіктіњ жања
м‰мкіндіктеріне ие. Университет ‰лкен
μзгерістер дєуірінде бірігу, шыѓындарды
оњтайландыру жєне кірістерді єртарап-
тандыру арќылы болашаќќа ныќ сеніммен
ќадам басады.

Тарих адамдардыњ есімдерімен байла-
нысты, оны жазатын да адам. Біздіњ уни-
верситеттіњ тарихы м±ѓалімдер институ-
тыныњ алѓашќы директоры И.Найденов,
ауылшаруашылыќ институтыныњ алѓа-
шќы ректоры П.Чужинов, Мемлекеттік
университеттіњ бірінші ректоры З.Алдам-
жар, оќу ордамыздыњ ќ±рметті профес-
сорлары С.Ќолдыбаев, Ќ.Жаќып, А.Шаях-
мет, В.Пионтковский, Г.Бикташева, Ш.Сар-
кисян, Д.Найманов сияќты ќ±рметті аза-
маттардыњ есімдерімен байланысты.
Олардыњ жанќиярлыќ, адал ењбегі универ-
ситетті жања белестерге жетеледі.

– Ел экономикасыныњ дењгейі аймаќ-
тардаѓы экономикалыќ жаѓдайѓа тіке-
лей байланысты, келісесіз ѓой?! ¤њірлік
университеттердіњ ж±мысы μњірдіњ бєсе-
кеге ќабілеттілігін аныќтауѓа, экономи-

ка мен єлеуметтік-мєдени ортаныњ
ќажеттіліктерін аймаќтыќ дењгейде де
ќанаѓаттандыруѓа баѓытталѓан. Білім-
ніњ мањыздылыѓы артып келеді. Оныњ
мањыздылыѓы пайдалы ќазбалар, энер-
гетикалыќ ресурстар, инвестициялар-
мен бір дењгейде. Басќаша айтќанда,
μњірлік университет инновациялыќ
єдістерді ќолдана отырып, жоѓары са-
палы классикалыќ білім беретін ме-
неджмент жєне ѓылыми зерттеулер сала-
сындаѓы инновациялыќ тєсілдерді да-
мыту орталыѓы болуы керек. Б±л мєсе-
лені шешу ‰шін бір жыл жеткіліксіз,
єрине. Дегенмен осы баѓытта сіз басќа-
рып отырѓан университеттіњ даму тра-
екториясы тањдалды ма жєне ќандай
ќадамдар жасалды?

– Экономист ретінде айтарым, ел эко-
номикасыныњ дењгейін єрќайсымыз адал
ењбектіњ, μзіміздіњ дамуымызѓа ќ±йѓан ин-
вестицияныњ кμлемімен айќындаймыз. Б±л
елдіњ дамуына ќосќан ‰лесіміз деп те са-
науѓа болады.

Биыл Тєуелсіздігімізге 30 жыл толды.
Б±л аќыл тоќтатќан, μмірлік тєжірибесі
бар адамныњ жасы. Осы жылдар аралы-
ѓында жоѓары білім де кμп μзгерді: жеке-
шелендіру, жеке университеттердіњ ‰лкен
желісін ќ±ру, білім беру стандарттарыныњ
бірнеше рет μзгеруі. Жања зањдар шыѓа-
рылды, білім сапасына жања талаптар ќой-
ылды. Біз Болон процесініњ кењістігіне
кірдік. Цифрландыру, компьютерлендіру
кезењдерінен μттік. Студенттердіњ ж±мы-
сы мен пєндер ауќымын, барлыќ жазбаша
ж±мыстарды плагиатќа тексеруді басќа
шкала бойынша баѓалай бастадыќ. Солай
біз білім экономикасы мен Индустрия
4.0-ге жаќындадыќ.

Б‰гінгі жоѓары білім –  б±л бєсекеге
ќабілетті орта. Меншік формасына ќара-
мастан, барлыќ азаматтыќ университеттер
μзіндік ‰лгідегі дипломдармен ќоса,
бірдей ережелер бойынша ж±мыс істеуі
керек. Алайда, елде университеттер тым
кμп, ал академиялыќ адалдыќќа негіздел-
ген бєсекелестік єділеттіліктен алыс. Ба-
сында μњірлік университеттер ќ±рып, со-
дан кейін олар академиялыќ шеберлік ор-
талыќтарына айналѓан кезде инновация-
лыќ орталыќтарды ќалыптастырудыњ екі
сатылы моделі жаѓдайды т‰бегейлі μзгер-
туі керек. Материалдыќ-техникалыќ база-
сын модернизациялаѓан μњірлік жоѓары
оќу орындары аймаќтыќ экономиканыњ
μсуін ќамтамасыз ете алады. Айтпаќшы,
Ќазаќстанныњ 4 жоѓары оќу орны ѓана

μњірлік мєртебеге ие болды. Б±л ќ±рметті
атаќ, біраќ б±л бізді аймаќтыњ дамуына
одан да кμп ‰лес ќосуѓа міндеттейді.

Біз μњірлік єртараптандырылѓан уни-
верситеттердіњ ±лттыќ рейтингінде же-
текші орындарѓа ие болуѓа тырысамыз.
Кайзен философиясын ±стана отырып,
бизнес-процестерді толыѓымен μзгерту
арќылы басќару ж‰йесін стратегиялыќ
μзгерттік. Университеттіњ имиджі оныњ
єрбір ќызметкері мен студенттеріне бай-
ланысты екенін т‰сіне отырып, біз корпо-
ративті мєдениетті ќалыптастырамыз.

"ЖОО, колледж, мектеп, мектепке
дейінгі ±йымдар" ѓылыми-білім беру пе-
дагогикалыќ кластері т‰рінде педагогика-
лыќ білім берудіњ инновациялыќ моделін
жасадыќ жєне осы ‰рдісті енгізіп жатыр-
мыз. Инклюзивті білім беру орталыѓында
ерекше білім беру ќажеттіліктері бар сту-
денттерге ќолдау кμрсетеміз. Диссерта-
циялыќ кењес ашылды. 1024 орындыќ бес
жатаќхана салыну ‰стінде. "Камаз" ЖАЌ-
мен бірге ‰кіметаралыќ дењгейде ќолдау
тапќан инжинирингтік орталыќтыњ жоба-
сы ж‰зеге асырылуда. Біз аймаќтыќ Smart-
орталыќты жања формациядаѓы кєсіпкер-
лерге арналѓан бизнес-инкубатор ретінде
дамытып жатырмыз. TEMPUS, ERASMUS,
ERASMUS + білім сапасын арттыру жо-
баларын ж‰зеге асыруда ±лттыќ кμшбас-
шы мєртебесін саќтап келеміз. Егде жас-
таѓы адамдарѓа єр т‰рлі салада жања ќ±зы-
реттіліктерді игеруге м‰мкіндік беретін
"К‰міс университет" жобасын іске ќос-
тыќ.

Жасалѓан ќадамдарды єлі де тізіп айта
беруге болады. Ењ бастысы – ќалыптас-
ќан динамиканы саќтап ќалу керек деп ой-
лаймын. Академиялыќ шеберлік орталыќ-
тарын ќ±ру жобасы осындай м‰мкіндіктер
береді.

– "Университет пен ж±мыс беруші"
арасындаѓы єрекеттестіктіњ ќандай мо-
дельдері ќазір ж‰зеге асырылып жатыр,
уаќыт сынынан μткендері бар ма?
Б‰гінгі ењбек нарыѓына жаќындыќта-
рыњыз ќаншалыќты? Білімді ќолданба-
лы, практикалыќ жєне коммерциялыќ
пайдалану даѓдыларын дамыту бары-
сында академиялыќ білім негіздерін
саќтап ќалуѓа м‰мкіндік беретін тетік-
терді таптыњыздар ма?

– Соњѓы жылдары грант баѓасы, м±ѓа-
лімдердіњ жалаќысы мен шєкіртаќы μсті.
¦йымдыќ-ќ±ќыќтыќ форманыњ μзгеруіне,
яѓни оќу орныныњ коммерциялыќ емес ак-
ционерлік ќоѓам болып μзгеруіне байла-
нысты оќытушылар мен ќызметкерлерді
материалдыќ ынталандыруѓа ќосымша
м‰мкіндік туды. Ќ¤У-де 20 жылдан бері
ќолданылып келе жатќан ќызметкерлерді
ынталандырудыњ рейтингтік ж‰йесі де
μзара єрекеттесу тиімділігініњ артуына
ыќпал етеді: ќосымша тμлемдер дењгейін
ресми жалаќымен тењестіруге болады.

Оќудаѓы негізгі процестердіњ барлыѓы
дерлік ж±мыс берушілердіњ ќатысуымен
μтеді. Ашыќ жєне нєтижелі ынтымаќтас-
тыќ дєст‰рге айналды: университет білім
беру баѓдарламасын жасаудан бастап,
т‰лектерді ж±мысќа орналастыруѓа
дейінгі мєселені μндіріспен бірігіп ше-
шеді.

Университет пен ењбек нарыѓыныњ жа-

ќындасу дєрежесін т‰лектерге деген с±ра-
ныспен баѓалау керек деп санаймыз. Есте-
ріњізге сала кетейін, Ќостанай облысы –
шекаралас аймаќ, сондыќтан т‰лектердіњ
бір бμлігі дипломын алѓаннан кейін Ресей-
ге ж±мыс істеуге немесе оќуѓа кетеді
жєне ж±мыспен ќамтуды баѓалауѓа ќатыс-
пайды. Сонымен ќатар біз пайдалы ќазба-
ларды μндіру мен μњдеу саласы маманда-
рын дайындамаймыз (б±л – талапкерлер
‰шін тартымды сала жєне аймаќ эконо-
микасыныњ негізі). Соѓан ќарамастан
ж±мыспен ќамтылѓан Ќ¤У-ніњ т‰лек-
терініњ ‰лесі орташа республикалыќ дењ-
гейден 10-15% жоѓары. Ењбек нарыѓына
жаќындыќ деп осындай кμрсеткіштерді
айтуѓа болатын шыѓар?!

Тек биылѓы оќу жылыныњ μзінде
μњірлік Smart-орталыѓыныњ алањында
10-ѓа жуыќ стартап жоба іске асырылды.
Т±раќты бизнес-жобалар сайысыныњ же-
њімпаздары μз идеяларын ж‰зеге асыру
‰шін ќаржылыќ ќолдау тапты.

Жаќында кондитерлік алпауыт "Баян-
С±лу" АЌ-ы ±йымдастырѓан "даму баѓдар-
ламасын" єзірлеуге арналѓан байќау
аяќталды. Фабрика басшысы мен кєсіп-
орынныњ білікті мамандарынан ќ±рылѓан
ќазылар алќасына ‰здік жобаны тањдау
ќиынѓа соќты. Сондыќтан біздіњ марке-
толог-студенттер ±сынѓан жобалардыњ
арасынан ‰ш бірдей ‰здік жоба тањдалып
алынды. Авторлары ж±мысќа орналасу
м‰мкіндігіне ие болды жєне сыйаќы алды,
ал жобалардыњ ‰шеуі де іске асырылады
деп шешілді.

Білімді тєжірибеде ќолдану даѓдыла-
ры μндірістегі тєжірибе-сабаќтар бары-
сында, педагогикалыќ, зерттеу, кєсіптік
тєжірибелерде де жинаќталады. Кєсіби
сертификаттау баѓдарламаларыныњ тізімі
кењейіп келеді. Сабаќтарды икемді жос-
парлау тетіктері ќарастырылды, б±л сту-
денттер мен оќытушыларѓа μндіріс атмос-
ферасына толыѓымен енуге м‰мкіндік бе-
реді. Єрине, м±ндай ќарќынды μзара єре-
кеттестік ж±мыс берушілермен тек ќаѓаз
ж‰зінде емес, шынайы серіктестік болѓан
жаѓдайда ѓана м‰мкін. Байт±рсынов уни-
верситетінде шынайы серіктестік бір жол-
ѓа ќойылѓан.

– Білім беру ‰рдісініњ ресми кμрсет-
кіштері наќты білім нєтижесіне сєйкес
келе бермейді деген пікірмен келісесіз
бе? Б±л мєселе Сізді, университеттіњ бас-
шысы ретінде толѓандырады ма?

– Егер білім нєтижесініњ кμрсеткіші
баѓа деп есептелсе, келісетін шыѓармын.
Оќу барысында субъективті т±стар да бо-
лады. Мєселен, бірі ойын ауызша жеткі-
зуге ќиналса, бірі жазуѓа ќиналады, енді
біріне шектеулі уаќыт кедергі болады.

Не болмаса т‰лектердіњ ењбекаќы
мμлшерін оќыту тиімділігініњ кμрсеткіші
ретінде ќабылдайтын болсаќ, айтарым:
ењбекаќы мμлшері єрдайым сай келе бер-
мейді. Меніњ ойымша, єлемде шын ж‰рек-
тен: "меніњ табысым меніњ наќты біліміме
толыќ сєйкес келеді", – деп айта алатын
адам аз.

Егер б±л мєселеге басќа т±стан ќарай-
тын болсаќ, наќты білім дегеніміз не?
Белгілі бір пєн бойынша немесе ќызмет
баѓыты бойынша білім бе, єлде д‰ние-
ж‰зілік ќ±рылым туралы жалпы білім бе?

Сіздіњ жетістігіњіз –
       біздіњ абыройымыз!

Жања сын-ќатерлер кезењінде мамандар даярлау сапасын
арттырудаѓы μњірлік университеттердіњ рμлі жайында
Ахмет Байт±рсынов атындаѓы Ќостанай μњірлік университеті
ректорыныњ, басќарма тμраѓасыныњ міндетін атќарушы
Алма Дощанова "Ќостанай тањы" газетіне берген с±хбатында
айтып берді.
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Оны ќалай аныќтауѓа жєне баѓалауѓа болады?
Олар ќаншалыќты мањызды? Єлемдік тенденция,
студенттерде soft skills, бейресми даѓдыларды
ќалыптастыру мансаптыќ табыстыњ алѓышарты
емес пе?! Кєсіби даѓдылар, мєселелерді шеше
білу – білікті маманныњ кμрсеткіші. Яѓни, бар
білімді ќолдану, осал т±старын толыќтыру де-
генге саяды. Аќыры керекті білімі бар жєне оны
тиісті жерде, уаќытында ќолдана алатын топ
ќ±ру мањызды.

Б±л даѓдыларды ресми кμрсеткіштер логика-
сын жоѓалтып алмай, біздіњ студенттерде ќалай
ќалыптастыруѓа болады?! Міне осы мєселе ма-
њызды.

– Б‰гінгі жоѓары білім беру ж‰йесініњ
негізін ќалаушы Вильгельм фон Гумбольдт
наѓыз ѓалым ѓана жоѓары оќу орныныњ оќыту-
шысы бола алады деп есептеді. М±ндай талап-
тыњ біздіњ цифрлыќ дєуірдегі отандыќ профес-
сураѓа ќатысы бар ма?

– Ќ±рылтайшылардыњ пікірлері єрќашан
μзекті. Біраќ єр пікір наќтылауды ќажет етеді,
т±рѓылыќты жеріне де байланысты.

Фон Гумбольдтіњ білім ж‰йесі аѓартушылыќ-
тыњ еркіндік с‰йгіш идеяларына негізделген. Ол
кезде жоѓары білім элиталыќ болды жєне оны
туѓаннан білім алу ќ±ќыѓына ие дворяндар неме-
се капитал ќ±ќыѓы бар буржуазия алды. Наѓыз
ѓалым классикалыќ білім алѓан (яѓни міндетті
т‰рде грек жєне латын тілдерінде бірќатар
дєрістерге ќатысќан) жєне университеттен тыс
жерлерде де ѓылыми зерттеулермен айналысатын
адам болып саналды.

Б‰гінгі тањда ѓалымдарѓа зерттеу ж±мыста-
рынан басќа да талаптар ќойылѓан. Мысалы олар-
дыњ ењбектері лайыќты басылымдарда кμпші-
ліктіњ назарына ±сынылуы, талќыѓа т‰суі ќажет.
Сондай-аќ зерттеу нєтижелерін коммерциализа-
циялау м‰мкіндігі болуы керек, топтыќ ж±мыс
даѓдылары ќажет, єсіресе халыќаралыќ дењгей-
дегі, жеке зерттеуші деген ±ѓым ±мыт болды. Ењ
д±рысы, ѓалымныњ μз саласында заманауи кєсіби
тєжірибесі болѓаны шарт. Ал цифрландыру ѓа-
лымѓа єлемніњ ѓылыми білімініњ мєнін саќтай
отырып, жања технологияларды береді, зерттеу
ќ±ралдарын жањартады.

Ќазір "μмірлік білім" парадигмасы – "μмір
бойы білім алу" деген ±станымѓа μзгергенін ±мыт-
пањыз. Корпоративті университеттердіњ тиім-
ділігі білім беруде бизнес-жаттыќтырушылар
мен кєсіптегі мамандардыњ рμлі наѓыз ѓалымдар-
дыњ мањыздылыѓынан кем емес деген пікірді
растайды.

Бір белгілі жаттыќтырушы журналистке жаќ-
сы футболшы ќандай болуы керек екенін сипат-
тайды. Футболшы ±стамды, тєртіпті, сыпайы
жєне жаттыќтырушысыныњ барлыќ талаптарын
орындауы ќажет дейді. Сонда журналист:
"м±ндай футболшылар бар ма?" деп с±райды. Ал
жаттыќтырушы ондай футболшылар μте кμп
екенін, тек олар футбол ойнай алмайтынын айта-
ды.

Наѓыз ѓалым, єрине, жоѓары мектептіњ
м±ѓалімі бола алады, болуы керек те. Алайда,
б‰гінгі жоѓары мектеп – жаппай ќ±былыс болып
кетті жєне егер сіз ондаѓы оќытушылардыњ тек
наѓыз ѓалымдар болуын талап етсењіз, Вильгельм
фон Гумбольдтіњ пруссиялыќ білім беру кезінде
μткізген реформаларынан гμрі ауќымды рефор-
малар ж‰ргізуге тура келеді. Сонымен ќатар
м±ндай реформалардыњ нєтижесі отандыќ жєне
жаћандыќ білім берудіњ соњѓы отыз жылдаѓы
барлыќ жетістіктерін жоќќа шыѓарады.

– Білім жєне ѓылым министрлігі м±ѓалімніњ
белсенділігі мен танымалдылыѓыныњ негізгі
кμрсеткіші ретінде Хирш индексін енгізу тура-
лы бастамасы μте ќажет ќадам. Сіздіњ оќыту-
шыларыњызда жарияланымдарын жиі шыѓа-
рып т±ру ќажеттілігі туындады ма, єлде олар
оны ауыр міндет деп санайды ма?

– Б‰гінгі тањда Хирш индексі б‰кіл єлем
ѓалымдарыныњ μміршењдігін аныќтайды. Б±л
ѓалымныњ маќалаларыныњ санын жєне олардыњ
таралу кμрсеткішін біріктіреді. Єрине, біздіњ
университет оќытушыларыныњ белсенділігі арт-
ты. Егер б±рын ѓалымдар ѓылыми маќалаларын
конференция жинаќтарында ойланбастан жа-
рияласа, ќазір оларда жинаќ ѓылымиметрикалыќ
мєліметтер базасында индекстеледі ме деген
с±раќ туындайды. Б±л жарияланымдардыњ аныќ-
таушы факторы. Соњѓы 5 жылда оќытушылар
μздерініњ жарияланымдарын Web of Knowledge,
Springer, Scopus деректер ќорында индекстелетін

басылымдарѓа шоѓырландыруда.
Ќостанай μњірлік университетінде ќазір "3i:

интеллект, идея, инновация", "ЌМПИ хабаршы-
сы" ѓылыми журналдары бар, олар РЃДИ дерек-
тер базасына (Ресейлік ѓылыми дєйексμз индексі)
енгізілген, б±л кμрсеткіш авторлардыњ жарияла-
нымдыќ белсенділігіне єсер етеді. ЌР БЃМ та-
лаптарына сєйкес ѓылыми басылымдардыњ
ж±мысына Хирш индексі бар немесе халыќара-
лыќ деректер базасында, не болмаса отандыќ
дєйексμз ж‰йелерінде ењбектері жарыќ кμрген
редакциялыќ кењестіњ м‰шелері мен рецензент-
тер тартылуы тиіс.

Индекс ±лттыќ ѓылыми кењестерде ж±мыс
істеу, зерттеу гранттарын алу, ѓылыми бастама-
ларды ж‰зеге асыру ‰шін ќажет. Б±л, сайып кел-
генде, зерттеушініњ жеке брендініњ сандыќ баѓа-
сы.

М±ныњ бєрі ѓалымныњ Хирш индексін кμте-
руге деген саналы ќажеттілігін растайды.

–  Ќазір ата-аналар мен мектеп т‰лектерініњ
алдында жаќсы білім беретін, лайыќты универ-
ситет жєне с±ранысќа ие мамандыќты тањдау
міндеті т±р. Жоѓары оќу орындары арасында
талапкерлер ‰шін тартыс басталды. Мектеп
т‰лектеріне, олардыњ ата-аналарына айтары-
њыз бар ма? Олар не ‰шін Ќостанай μњірлік
университетін тањдауы керек?

– Байт±рсынов университеті – тарихы мен
дєст‰рі бар жоѓары оќу орны. Біздіњ т‰лектердіњ
арасында μз ісініњ мыќты кєсіпќой мамандары:
сенаторлар мен тележ‰ргізушілер, єкімдер мен
журналистер, ірі фирмалардыњ меншік иелері мен
басшылары, бас инженерлер, ењбек сіњірген пе-
дагогтар бар. Оќу ордасыныњ білім беру сапасы
"Атамекен" ¦КП рейтингісініњ нєтижелерімен,
университет брендініњ Ќазаќстанда жєне одан
тыс жерлердегі танымалдылыѓымен, "Euro Ace
Label" ‰здік еуропалыќ тєжірибеге сєйкестік бел-
гісімен расталады.

Біз μндіріс орындарында тєжірибеге не-
гізделген сабаќтар μткіземіз, т‰лектерді μњірдіњ
жетекші кєсіпорындарына ж±мысќа орналасты-
рамыз, μндірістік тєжірибеге жібереміз.

Дрондармен, метеорологиялыќ баѓдарлама-
лармен ж±мыс істейтін, аграрлыќ μндірістіњ
єлемдік кμшбасшыларыныњ тєжірибесін іске
асыра алатын, цифрландырылѓан агроном маман-
дарды дайындаймыз. Сонымен ќатар мехатро-
никтерді, робототехниктерді, логистерді єзір-
лейміз. 170-тен астам бакалавриат, магистратура
жєне докторантура білім беру баѓдарламалары
бар.

Айтпаќшы, пандемия к‰тпеген жанама єсер-
ге єкелді – орташа ќалыптаѓы адамныњ биоло-
гиялыќ білім дењгейі айтарлыќтай μсті. Сарап-
шылар биотехнолог, вирусолог мамандарѓа с±ра-
ныс μседі деген болжам айтады. Осыѓан байла-
нысты, біздіњ ѓалымдарымыздыњ ќолданбалы
биотехнология ѓылыми-зерттеу институтыныњ
бірегей жабдыќтарында ж‰ргізетін зерттеулері
єлі де биологиялыќ цикл баѓдарламаларыныњ
ілгері дењгейін ќамтамасыз етіп отырѓанын атап
μткім келеді.

Ќ¤У-ніњ артыќшылыќтары кμп. Солардыњ аз
ѓана тізімі: кєсіби жаттыќтырушылары бар тегін
спорт секциялары, ѓылыми-зерттеу топтары, би
студиясы, студенттік театр, кμњілді тапќырлар
клубы, жайдарман клубы, таланттарѓа арналѓан
гранттар, жеке медициналыќ орталыќ, біздіњ
μњірдегі жалѓыз, тењдесі жоќ Smart-орталыќ, биз-
нес-инкубатор, єскери кафедра, шексіз интернет,
єлемдік ѓылыми мєліметтер базасына тегін жа-
зылу. Біздіњ студенттер осы жєне μзге де
м‰мкіндіктерге ќол жеткізе алады.

2025 жылѓа ќарай μњірлік кμпсалалы универ-
ситеттердіњ ±лттыќ рейтингініњ ТОП-3-індегі
университетке айналамыз жєне біз Ќазаќстанныњ
солт‰стігіндегі кμшбасшы ЖОО-ны атана-
мыз.¤зіміздіњ инжинирингтік орталыѓымызда
б‰кіл ел ‰шін машина жасаушы мамандарды да-
ярлап, инновациялыќ биотехнологиялыќ, педаго-
гикалыќ, аќпараттыќ, маркетингтік зерттеулерді
жалѓастырамыз. ¤њірдіњ бас бизнес-инкубаторы
дєрежесін ныѓайтамыз. Ірі шетелдік универси-
теттермен бірлесіп, ќос диплом баѓдарламаларын
±сынамыз.

Педагог болуѓа шешім ќабылдадыњыз ба?
Єлде биолог боласыз ба? М‰мкін IT мамандыѓын
тањдарсыз? Зањгер, маркетолог? Єлде менеджер
болѓыњыз келеді ме?

Тањдау сізде! Келіњіз! Сіздіњ жетістігіњіз –
біздіњ абыройымыз!

Жаќында ќазаќ тілін ересектерге еркін форматта ‰йрету
маќсатында "СμйлеTime" клубы ќ±рылѓан болатын. Клуб ашылѓан
к‰ннен іске кірісіп, тіл ‰йренемін деушілерге бар жаѓдайды жасауда.
Аталмыш клубтыњ ж±мысы жайында  "Тілдарын" облыстыќ
тілдерді оќыту орталыѓы басшысыныњ орынбасары
Г‰лнар Талапова єњгімелеп берген еді.

– Тіл ‰йренемін деген адамѓа
шектеу жоќ екені белгілі. Басты-
сы талап пен ниет болса болѓа-
ны. Ал ендігі жерде осындай клуб
ашылып отырѓанда оѓан барып,
білмегенді ‰йреніп, ана тіліміздіњ
аясын кењейтіп, тіл білемін деген-
дердіњ ќатары кμбейіп жатќан
болар?

– Клубтыњ ресми ашылуы нау-
рыз айында Ы.Алтынсаринніњ ме-
мориалдыќ м±ражайында Ќоста-
най облысы єкімініњ орынбасары
Б.А.Есімованыњ ќатысуымен μткі-
зілген болатын. Осындай клуб
ашудыњ негізгі идеясы да осы
кісіге тиесілі екенін айта кеткенім
жμн болар. "СμйлеTime" клубыныњ
ресми ашылуы барысында модера-
тор ретінде орталыќ басшысы
Ж±лдызай Ербатырова  клуб ж±-
мысыныњ маќсаты, міндеті, ере-
жесі туралы баяндап берсе, спикер-
лер ретінде М.Горький атындаѓы
мектеп-гимназиясыныњ ќазаќ тілі
пєнініњ м±ѓалімі Дмитрий Рома-
щенко, Тобыл ќаласы мектеп-гим-
назиясыныњ м±ѓалімі  Екатерина
Гедзур ќазаќ тілін ќалай ‰йрен-
гендігі жμнінде μз ќ±пияларымен
бμлісе кетті. І.Омаров атындаѓы
Ќостанай облыстыќ ќазаќ драма
театрыныњ директоры Єлімхан
Мырзахан, Ы.Алтынсаринніњ ме-
мориалдыќ м±ражайыныњ дирек-
торы Марѓ±лан Оспанов клуб ќаты-
сушыларына ќазаќтыњ салт-дєс-
т‰рін насихаттау арќылы тілді
мењгертудіњ ќыр-сырымен μз
тєжірибелерімен бμлісті. Б±л тек
ќана бастамасы. Ал "Тілдарын" об-
лыстыќ тілдерді оќыту орталыѓы"
КММ-сі "СμйлеTime" клубына
ќатысушыларды шаќыру маќса-
тында "Кел, ќазаќша ‰йренейік!"
айдарымен бейнероликтер, хабар-
ландыруларды басќарманыњ жєне
орталыќтыњ єлеуметтік желілері-
не орналастырып, 16 саѓаттыќ
ж±мыс баѓдарламасын єзірлеп, та-
ќырыпќа сєйкес тілашар буклет-
тер таратты. Б‰гінгі к‰ні клубтыњ
WhatsApp мессенджері чатында
тіл ‰йренуге тілек білдірген 36
адам тіркелді. Клубќа ќатысушы-
лар аптасына 1 рет, бейсенбі к‰ні

Еркін форматта
‰йренейік

Айтолќын
     АЙЌАДАМОВА

саѓат 17.00-де кестеге сєйкес
єрт‰рлі алањдарда ("Тілдарын" ор-
талыѓыныњ оќу кабинетінде, м±ра-
жайда, театрда, кітапханада, орта-
лыќ саябаќта жєне таѓы басќа
єлеуметтік-мєдени орындарда)
кездесетін болады.

– Алѓашќы сабаќтарыњыз
ќалай μтті?

– "СμйлеTime" клубы м‰ше-
лерініњ бірінші кездесуі 26 наурыз-
да "Тілдарын" орталыѓыныњ оќу ка-
бинетінде μтті. Кездесу барысында
"Наурыз – береке бастауы" таќыры-
бында μзара єњгімелесу, интерак-
тивті тапсырмалар орындалып,
ќазаќтыњ ±лттыќ таѓамы женттіњ
жасалуы кμрсетілді. Спикер ретін-
де кездесуді μзім ж‰ргізген едім. Кез-
десу соњында ќатысушылардан
сауалнама алынып, олардыњ тілек-
тері мен ±сыныстары ескерілді. Ал
екінші кездесу бірінші сєуір к‰ні
І.Омаров атындаѓы ќазаќ драма
театрында "Б‰кіл єлем – театр" та-
ќырыбында μтті. Кездесу барысын-
да театрдыњ єдебиет бμлімініњ мењ-
герушісі Ерлік Сапабеков ќатысу-
шыларды театр м±ражайыныњ экс-
понаттарымен таныстырып, театрѓа
ќатысты сμздермен интерактивті
ойын ж‰ргізді. Б±л сабаќќа да Ба-
ќыт Аманкелдіќызы келіп, ќатысып,
еркін форматта μткен сабаќпен та-
нысты. Ќатысушылар μздерініњ
ќазаќ тіліндегі сμздік ќорын
кμбейтіп, кμптеген танымдыќ аќпа-
раттар алып, єњгімелесуге белсенді
араласты. "СμйлеTime" клубыныњ
ж±мысы туралы жергілікті БАЌ бет-
терінде, єлеуметтік желілерде  ке-
њінен жарияланып отырады. Осы
аќпараттарды кμріп, келіп жатыр.
Олардыњ жасы да єр ќалай. Тек
μздерініњ ниеттерін білдіріп тіл
‰йренуде. Ресейден кμшіп келген
азаматтар да тілді ‰йренуге талпы-
нуда.

Енді келешекте де осылай жал-
ѓасып, сабаќќа ќатысушылардыњ
ќатары кμбейе т‰сетініне мен
сенімдімін. Себебі сабаќ тіл ‰йре-
нуге ќолайлы, жењіл єрі ќызыќы
μтеді.

– Бастамаларыњызѓа сєтті-
лік тілеймін.

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ



69 сєуір 2021 жыл

Басќа ж±ртты білмедім,
біздіњ ќазаќта єдемі ќартаю де-
ген ±ѓым бар. Халќымыз
ќашанда μз биігін аласартпай,
ќадірін ќашыртпай ќартая
білуді μнеге санаѓан. Егде тарт-
ќанда елге сіњірген ењбегіњ
еленіп, халќыњныњ ќ±рметі мен
аѓайынныњ сыйына бμленген-
нен артыќ баќыт бар ма? Берем
десе, патша Ќ±дайдыњ пейілі
кењ ѓой. Аќ саќалды ата, аќб±-
рымды єже атану алдымен Ал-
ланыњ сыйы болар. Сондай
баќќа малынып, сыйѓа бμлен-
ген ќарттар ќазаќта аз емес. ¤з
басым б‰гінде Елордада т±ра-
тын ерлі-зайыпты ±стаздар Ес-
ќали Байбосынов пен Таня (Ти-
ышк‰л) Бектемісованы єдемі
ќартаюдыњ ‰лгісі деп білемін.

Есќали Байбосын±лы тура-
лы осыдан 18 жыл б±рын ал-
ѓаш рет ќалам тартќан екенмін.
2003 жылѓы мамыр айында
"Жас Алаш" газетінде жарыќ
кμрген маќаламда "...Есќали
аѓай тєртіптіњ темірдейін
ќалайды" деп жазыппын. Иє,
сол ќаталдыќ еді, бізге ессіз-
деу еркелікті тиѓызѓан, есейтіп,
есімізді жиѓызѓан. Сесті емес,
есті ќаталдыќ болатын! Ќаті-
гездігі жоќ, ќайыры бар ќатал-
дыќ еді! Ар жаѓынан мейірбан
ж‰ректіњ мейірімі тμгіліп т±ра-
тын.

Біз бастауыш класта оќып
ж‰ргенде-аќ мектептегі темір-
дей тєртіпті сезіндік. М±ѓа-
лімдеріміз дєлізде мектеп бас-
шысын кμре ќалсаќ, сап т‰зе-
ген сарбаздай ќолымызѓа бас
киімімізді ±стаѓан к‰йі ќалши-
ып т±ра ќалуды ‰йретті. Кμше-
де Есќали аѓайдыњ кμзіне
т‰спеуге тырысатын едік. Біз
т‰гілі м±ѓалімдер де аќырын
ж‰ріп, аныќ басатын. Солай...

 КЕЛБЕТ

Амандыќ болса, алдаѓы
ѓарышкерлер к‰нінде саналы
ѓ±мырыныњ 40 жылын аѓарту-
шылыќќа арнаѓан, оныњ 30 жы-
лында білім ордаларын бас-
ќарѓан ±лаѓатты ±стаз, "Ќазаќ
КСР халыќ аѓарту ісініњ озыќ
ќызметкері" Есќали Байбосын-
±лы мерейлі 80 жасќа толады.
Осыѓан орай біз де мерейтой
иесіне жылы лебізімізді біл-
діруді шєкірттік парызымыз
санадыќ.

Есќали Байбосын±лы 1941
жылы 12 сєуірде Ќостанай об-
лысыныњ Жанкелдин ауданына
ќарасты Кμлќамыс деген жер-
де д‰ниеге келген. Ќараби-
дайыќ бастауыш мектебінде
сауатын ашќан. 1958 жылы
Аралбай ауылындаѓы Жанкел-
дин орта мектебін бітірген соњ
екі жыл ауылда ењбек еткен.
1960-1965 жылдары Алматы
ќаласындаѓы Шет тілдер инсти-
тутында жоѓары білім алып,
аѓылшын тілініњ маманы бо-
лып шыѓады. Осы жерде Есќа-
ли аѓайдыњ ауданымызда аѓыл-
шын тілін пєн ретінде оќыту-
ды бастаѓан бірден-бір маман
болѓанын да айта кеткен абзал.
Есќали Байбосын±лы 1965
жылы Кμкалат ауылындаѓы
Албарбμгет сегіз жылдыќ мек-
тебінде ењбек жолын м±ѓалім
болып бастаѓан. 1968-1972
жылдары Жанкелдин орта мек-
тебінде м±ѓалім, директордыњ
тєрбие жμніндегі орынбасары
болып абыройлы ќызмет
істейді. Сол жылдары мектеп
бастауыш партия ±йымыныњ
хатшылыѓын да ќоѓамдыќ не-
гізде ќоса атќарады.

1972 жылы Жанкелдин
аудандыќ партия комитетініњ
±йѓарымымен Торѓай кењша-
рындаѓы Аманкелді орта мек-

тебіне директорлыќќа таѓайын-
далады. Осы білім ордасына
басшылыќ жасаѓан сегіз жыл
уаќытта мектептіњ оќу-тєрбие
ж±мысы аудан, облыс кμлемі-
не кењінен танылады. Аман-
келді Имановтыњ 100 жылдыѓы
ќарсањында мектепте батырдыњ
музейін ашуѓа м±рындыќ бо-
лып, басы-ќасында μзі ж‰реді.
Б±л сол кезењде мектеп ‰шін
ѓана емес, аудан халќыныњ та-
рихи танымын арттыруда да
елеулі жањалыќ болатын. Соны-
мен ќатар, типтік жобадаѓы 420
орындыќ мектеп ‰йі мен 120
орындыќ жатаќхананыњ бой
кμтеруіне сіњірген ењбегін кμз
кμргендер ±мытќан емес. Мек-
теп заманауи ќ±рал-жабдыќ-
тармен ќамтамасыз етіліп, оќу-
тєрбие ж±мысын тыњ ‰рдісте
ж‰ргізуге мол м‰мкіндіктер
туды.

Есќали Байбосын±лыныњ
μмір жолын екі кезењмен ќара-
стыруѓа болатын сияќты. Єрине
алдымен тілге тиек етеріміз
білім ордаларындаѓы ±стаздыќ
єрі басшылыќ ќызметі болмаќ.
Сосын совет-партия ж±мысына
жегілген жылдары. Ол кісі ќай
салада ж‰рсе де, мањдай терін
сорѓалатып ж‰ріп, бейнет
кешті. Ќоѓамѓа жасаѓан ќыз-
меті ќалтќысыз. Басты ±станы-
мы – "Адал ењбек асыл м±-
ратќа жеткізеді".

Біз мектеп табалдырыѓын
аттаѓан 1980 жылы Есќали
аѓай Албарбμгет орта мектебі-
не директор болып таѓайындал-
ды. Осы лауазымда табан
аудармай он жыл абыройлы
ќызмет атќарды. Мектеп тари-
хында балалардыњ тілін ал-
ѓашќы боп аѓылшынша сынды-
рѓан да μзі. Біздіњ де "Эй, Би,
Си" деп ежелеп бастаѓан "инг-
лишіміздіњ" басында сол кісі
т±р. Содан болар "корольдік
аѓылшын" бір кездері біздіњ
мектептіњ мерейін асырѓан
к‰ндер болѓан.

1990 жылы Албарбμгет

ауылдыќ кењесініњ тμраѓасын
таѓайындарда тањдау таѓы да
Е.Байбосын±лына т‰скен. Ес-
ќали аѓай б±л лауазымды 4 жыл
атќарды. ¤тпелі кезењде елдіњ
єлеуметтік-мєдени жаѓдайы-
ныњ жаќсаруына, т±рѓындар-
дыњ рухын кμтеруге, олардыњ
болашаќќа деген сенімін артты-
руѓа айтарлыќтай ‰лес ќосты.
Ќоѓамдыќ формациялардыњ
ауысып жатќан т±сына дμп кел-
ген "ауыл советтік" ќызметін-
де атќарѓан шаруасы айтуѓа
т±рарлыќ. Елім деп μткен есіл
ер, Торѓайдан шыќќан т±њѓыш
гидротехник Айса Н±рман±лы-
ныњ 100 жылдыѓын кењ кμлем-
де атап μту маќсатында ќ±рыл-
ѓан комиссияѓа μзі тμраѓалыќ
жасады. Жарѓаќ ќ±лаѓы жас-
тыќќа тимей ж‰ріп, Албарбμ-
гет орта мектебінде Айса
Н±рман±лы музейін аштырды.
Ауыл т±рѓындарымен бірнеше
рет μткізілген жиналыстардыњ
нєтижесінде Кμкалат ауылы-
ныњ орталыѓына Айса атамыз-
дыњ ескерткіші орнатылды.
"Ењбек" кењшарыныњ атын
Айса Н±рман±лыныњ атына
ауыстыру туралы сол кездегі
‡кімет басшысы Сергей Тере-
щенкоѓа ±сыныс хат та жолдан-
ды. Кейін кењшарды Айса
Н±рмановтыњ атымен ќайта
атау туралы ‡кімет шешімі
шыќќанда ауылдыњ ењбектеген
баласынан ењкейген кєрісіне
дейін ќуанѓаны к‰ні кеше еді.
Ќарияны б‰гінде Айсадай ердіњ
атыныњ кμп атала бермеуі ќын-
жылтады. Есќали аѓай: "Бара-
бара б±л есім ±мытылып кет-
песе болѓаны. Єзірге кμњілге
медет Кμлќамыс ауылындаѓы
негізгі мектептіњ Айса Н±рма-
н±лыныњ атымен аталуы ѓана.
Кейінгі ±рпаќ Албарбμгетпен
бірге Айсекењніњ де атын білсе
екен. Алдаѓы 2022 жылы Айса
Н±рман±лыныњ туѓанына 130
жыл толады. Мемлекет тарапы-
нан саяси ќуѓын-с‰ргін кμрген
боздаќтарды еске алу ‰шін кењ

кμлемді іс-шаралар μткізу ту-
ралы тиісті ќ±жат ќабылданды.
Олай болса, Айсекењніњ 130
жылдыѓына дайындыќты осы
бастан бастаѓанымыз жμн.
Онда да той тойлау емес, есіл
ердіњ есімін ±лыќтайтын  іс-
шаралардыњ жоспарын пысыќ-
таѓанымыз абзал" дейді.

Есќали Байбосын±лы Ал-
барбμгет орта мектебіне он
жылдан екі рет басшылыќ жа-
саѓан азамат. Ол 1994 жылы
мектептіњ тізгінін ќайыра ќолѓа
алып, 2005 жылы зейнет дема-
лысына шыќты. Байбосыновтар
єулетін ±стаздар династиясы
деуге толыќ негіз бар. Есќали
аѓайдыњ саќина алмасќан
μмірлік серігі Таня апай Абай
атындаѓы Ќазаќ педагогикалыќ
институтыныњ т‰легі. Филоло-
гия факультетініњ ќазаќ мектеп-
теріне арналѓан орыс тілі жєне
єдебиеті бμлімін бітірген
білікті маман. Жоѓары санат-
ты ±стаз, аѓа м±ѓалім. 1980
жылы "Ќазаќ КСР халыќ аѓар-
ту ісініњ озыќ ќызметкері" тμс
белігісімен марапатталѓан.
"Алтын алќа" иегері, батыр
ана. Аѓай екеуініњ мінездері
±ќсас, сыйластыќтары жарас-
ќан ж±п. Есќали аѓайдыњ бай-
ыпты, сабырлы ќалпын Таня
апайдыњ орныќтылыѓы толыќ-
тырып т±рады. Отбасындаѓы
жеті баланыњ тμртеуі – Лаура,
Сєуле Райг‰л, Назг‰л, Самал
ата-аналарыныњ жолын ќуып,
м±ѓалімдік мамандыќты тањда-
ѓан. ¦лдыњ ‰лкені Азамат –
кєсіпкер. Ќара шањыраќтыњ
иесі Архат –  мемлекеттік ќыз-
меткер. Б‰гінде ќос ќария бау-
ырынан μрбіген жеті баладан
6 немере,  2 шμбере, 14 жиен
с‰йіп отырѓан баќытты жандар.

Т±масы таза, тегі асыл ор-
тада тєрбие алѓан олардыњ да
±стаздыќ атты мєртебелі сапар-
да μз жолдарын тапќаны ћєм
таба берері сμзсіз. Ол жол – ба-
янды баќыт жолы!

М±харбек ЖЄКЕЙ¦ЛЫ.

Адал ењбек
м±ратќа
жеткізеді

¦лаѓатты ±стаз
Есќали Байбосынов

туралы сμз



Қымбат 
      ДОСЖАНОВА

Жуырда сәулеті мен сәні келіскен «Аэ-
ропорт» шағын ауданына барып, баспана-
лы болған Сакиевтер отбасымен жүздестік. 
Бұл үйдің отағасы Сәлімкерей Сакиев темір 
жол саласының білікті маманы. Қостанай 
қаласындағы темір жолда он жеті жылдан 
бері машинист болып жұмыс істейді. Ал 
жұбайы Нұргүл Хамитбекова қаладағы №1 
бөбекжай балабақшасында тәрбиеші. Ер-
лі-зайыптылар үш қызды тәрбиелеп отыр. 
Үлкен қыздары Наргиз  Қытайда оқиды. 
Бірақ, қазіргі карантин талаптарына сәйкес 
қашықтан оқу тәртібі бойынша үйде білім 
алуда. Одан кейінгісі Тоқжан 6-сыныпта 
және кішісі Сезім 1-сыныпта оқиды. 

– Біздің шаңырақ құрғанымызға он 
тоғыз жылдай болыпты. Осы жылдар ішін-
де пәтер жалдап тұрдық. Одан кейін ата-
енемнің қолында болдық. 2019 жылы бөлек 
шығып, өз баспанамызға қол жеткіздік. 
Үй алу кез келген адамның арманы. Жеке 
баспанамызға оңайлықпен қол жеткізген 
жоқпыз. Барымызды салдық, еңбектендік. 
Тиыннан теңге құрап, табысымызды арт- 
тырдық. Қосымша жұмыстар істедік, – дей-
ді отанасы Нұргүл.

Иә, «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның 
тіленбей» демекші, бір нәрсеге қол жеткі-
зу үшін алға жылжып, талпыну керек. Біз 
сұқбаттасқан отбасы да ұзақ жылдар бойғы 
жасаған қызмет пен маңдай тердің арқа-
сында жаңадан салынған үйден үш бөлмелі 
пәтер алып отыр. Пәтер кілтін облыс әкімі 
Архимед Мұхамбетовтің қолынан алыпты. 
Иә, бұл үй 2019 жылдың 27-қарашасында 
Тұңғыш Президент күніне орай тапсы-
рылған болатын. Көпқабатты тұрғын үй 
«Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы 
арқылы салынған. Салтанатты іс-шараны 
біздің кейіпкерлеріміз күні бүгінге дейін 
ерекше бір тебіреніспен еске алып отырады. 
Көптен күткен қуаныш қой, өйткені. 

– Біріншіден, Алланың қалауымен, екін-
шіден ата-анамыздың, бауырларымыздың 
тілеуімен және ақ адал еңбектің арқасында 
осы үйді алдық. Қуанышымызда шек жоқ. 
«Тәуба!» дейміз. Шындығын айтқанда, ең-
бек етудің арқасында қол жетті. Өзім екі 
жерде жұмыс істедім. Жолдасым де негізгі 
жұмысымен қатар қосымша жұмыс істеді. 
Бәріне айтар алғысымыз шексіз. Өзіміз де 
еңбектеніп, әрекет еттік. Өзің талпынбасаң 
саған ешкім ештеңе бермейді. Сондықтан, 
жақсылықтан үміттеніп, тырысу керек. Әу-
елде біз үй аламыз деп жоспарлаған едік. 
Бірақ, нақты «Отбасы банкі» АҚ  арқылы 
мемлекеттік бағдарламамен баспаналы 
боламыз деп ойламаппыз. Азды-көпті жи-
наған қаражатымызды жалпы депозитке 
салдық. Уақыт өте келе «Отбасы банкі» 
АҚ Қостанай облыстық филиалының көш-
басшы кеңесшісі Гүлнұр Әділханқызымен 
таныстым. Ойда жоқта кездесіп, баспанаға 
бағыт тақырыбында кеңес алдым. Сөйтіп, 
осы банктен шот ашып, қолдағы ақшаны 
аудардық. Осылайша, үй бағасының 20%-
ін жинап, үш бөлмелі пәтер алдық, – дейді 

Нұргүл Хамитбекова. 
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мыңнан төлеп келген. Биылдан бастап 
төлем мөлшері азайыпты. Үш бөлмелі пә-
тер үшін қазір айына 45 мыңнан төлейді. 

Себебі, отағасы Сәлімкерей Бірыңғай жи-
нақтаушы зейнетақы қорының жеңілдігіне 
ілігіп, салым мөлшерінің бір бөлігін алып-
ты. Сол қаражатты үйдің несиесіне төле-
ген. БЖЗҚ-ның мұндай жеңілдігі биылдан 
бастап іске қосылды. Зейнетақы қорындағы 
салым мөлшері "жеткілікті шектен" асқан 
адамдар, оның бір бөлігін алып, тұрғын үй 
алу, емделуге тағы да басқа жұмыстарға 
пайдалана алады. Ел үкіметі ұсынған 
жеңілдік Сәлімкерей мен Нұргүлдің шаңы-
рағына да өз септігін тигізіпті. 

– Үй алған жылы үлкен қызым оқуға 
түсті. Сол уақыт қарбаласқа толы бол-
ды. Құжаттарды жинап, дайындап жүріп 
уақыттың қалай зулап өткенін байқамай 
қалдық. Жаңа баспанаға қол жеткізуге 
бағыт-бағдар берген банктің кеңесшісі 
Гүлнұр Әділханқызына ерекше алғысымды 
білдіргім келеді. Өз ісіне жауапты, білікті 
маманның жол сілтеуімен біз де жылы ұя-

мызға қоныстандық. Пәтердің іші жылы, 
жарық. Бәрі көңілімізден шығады. Көр-
шілеріміз де жақсы адамдар. Дені жастар. 
Олар да айналаны таза ұстап, бір-бірімен 
тату тұруға тырысады. Жайлы да жылы 
баспананың бұйырғанына ризамыз. Мемле-
кет бәрімізге жақсы мүмкіндік беріп отыр. 
Сол жағдайды түсініп, мүмкіндікті пайда-
ланып еңбек етейік, үйлі болайық,  – дейді 
отанасы Н.Хамитбекова. 

Біз кездескен Сакиевтер отбасына жаңа 
баспана жайлы қоныс болғай деп тілейміз. 
Әлі де талай отбасылар өз үйлеріне қо-
ныстанарына сенеміз. Өйткені, «Нұрлы 
жер» мемлекеттік бағдарламасы биыл да 
жалғасады. Былтырғы жылдың қорытын-
дысы бойынша Қостанай қаласындағы 
құрылыс жұмыстарының көлемі 58,8 млрд 
теңгені құраған. "Нұрлы жер" мемлекет-
тік бағдарламасын іске асыру шеңберінде 
257,7 мың шаршы метр тұрғын үй пайдала-
нуға беріліпті. Яғни, былтыр 3313 пәтерлі 
32 көп қабатты тұрғын үйде қоныс тойы 
тойланған. Ал биыл жоспар бойынша 280,4 
мың ш.м. тұрғын үй пайдалануға берілмек.

Қазіргі уақытта Қостанай қаласы 
әкімдігінің есебінде 11,2 мың адам үй ке-
зегінде тұр. Соның ішінде көп балалы от-
басылар жеке санатқа бөлінген. Бүгінде 170 

отбасы аталған санат бойынша есепте тұр. 
Көп балалы отбасылардың кезегін төменде-
ту мақсатында мемлекет бұрын-соңды бол-
маған шараларды қолға алды. Өткен жылы 
республикалық және жергілікті бюджеттен 
көп балалы отбасылар үшін 100 пәтер са-
тып алуға 1 млрд 135 млн  теңге мөлшерінде 
қаражат бөлінген. Көп балалы отбасыларды 
тұрғын үймен қамту жұмыстары биыл да 
жалғасады. Бұл мақсатқа республикалық 
және облыстық бюджеттен 575 млн теңге 
қарастырылыпты.

Жуырда облыстық әкімдікте өткен 
кеңесте аймақ басшысы Архимед Мұхам-
бетов тұрғын үй құрылысының жобаларын 
сапалы жоспарлауды тапсырған болатын. 
Бұл туралы облыс әкімінің Инстаграмдағы 
ресми парақшасында хабарланды. Қоста-
най облысы бойынша биыл 449,0 мың шар-
шы метр тұрғын үйді пайдалануға беру 
жоспарлануда. 2022-2024 жылдарға ар-
налған «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдар-
ламасын іске асыруға биыл бюджеттен 18,4 
млрд теңге көзделген. Осылайша тұрғын 
үйді іске қосу қарқыны жыл сайын өсе 
бермек. 

Суреттерді түсірген Бағдат 
АХМЕТБЕКОВ. 

ҚОЛЖЕТІМДІ  БАСПАНА

  Қуанышты 
     бөліссең, көбейеді

Қалаға көшіп келген кез келген 
отбасының арманы жеке баспана 
алу ғой. Жаңадан шаңырақ 
көтерген жастар да үйлі-күйлі 
болсақ дейді.  Соңғы жылдары 
баспана мәселесін шешуге ел 
үкіметі де шындап кіріскен. Осы 
мақсатта әртүрлі мемлекеттік 
бағдарламаларды іске асырып, 
тұрғын үй құрылысының 
қарқынын арттырды. Қостанай 
қаласының өзінде «Аэропорт», 
«Береке», «Юбилейный» және 
«Қонай» деп аталатын жаңа 
шағын аудандар пайда болды. 
Мұнда ең көбі тоғыз қабатты 
үйлерге дейін салынуда. 
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Киелім
Киелі ғой  барша қазақ даласы6
Ән салып тұр, тыңдап көріп, қарашы!
Бірде қобыз күңіренген,
Бірде Ана – еміренген,
Тамсанумен жаным толғап, тебіренген!

Аялаумен өсірген – Отан анасы!
Әр перзенті түсінер болса санасы!
Табиғатпен тілдесемін,
Жаныменен үндесемін,
Шексіз ғажап махаббатпен күн кешемін!

Болмау керек ешкімнің де таласы!
Өр бабамнан мұра –  байтақ даласы!
Бөліп жарып ел арасын,
Ойлаған тек қара басын,
Көрсетпесін арамзаның қарасын.

Отан Ана, сенсің менің киелім!
Байлығыңа асып – тасқан иемін!
Алып қорған тірегімсің,
Соққан менің жүрегімсің,
Шексіз сені сүйемін, сүйемін шын!!!

Өр Әлихан атам айтқан шегелеп!
Қазақ жеріне – қазақ қана еге деп!
Әрбір тастан жақұт тапсын, 
Түйме етіп өңіріне тақсын,
– деген сөзі ұраны болды қазақтың!

Тағзым еттім,  жер Анашым, мен саған!
Алыс кетсем – арманымсың аңсаған!
Құшағыңда асыр салып ойнасам,
Шабыт алып, басылады шаршаған.
 

 Æàëѓàñûì - 
µì³ð³ìí³њ æàëѓàñû 

(Єí³ áàð)

Балапаным жарқыраған ақ таң, 
Менің жаным арай сенен тапқан. 
Көкте күнсің күлімдеген, 
Қандай әсем үнің деген, 
Балапаным қанатын қаққан.

Ай мен күнім дара туған, 
Бақытым боп жаратылған, 
Ән - жырымның арнасысың сен. 
Қыран құсым қалықтаған, 
Алла қолдап шарықтаған, 
Өмірімнің жалғасысың сен. 

Ақ жүрегім ертеңіңе сенем, 
Көздеріңнен үміт отын көрем. 
Ата - анаңның арманы сен, 
Атар талай таңдары сен,
Ақ батамды арнадым мен төрем. 

Ет жүрегімді елжіреткен еркем, 
Өміріме көрік берген көркем. 
Өмір атты өзенімнің, 
Жүзіп жүрер кемесінің, 
Ақ желкені сенсің балам ертең.

Øàќïàќ àóûëûì
Шақпақ көлі жарқырап тұр алыстардан, 
Иісі аңқып гүлдерінің қыраттардан. 
Жастық - ай, сен де өткен әр бір күнім, 

Мың бір түн, таусылмайтын сыр ақтарған. 

Ол шақтар кетті алысқа оралмайды, 
Кездерім қайта келіп қол алмайды. 
Жастықтың жалыны ескен сол күндердей, 
Бұл күндерім ешқашан бола алмайды.

Сырласып айдын көлдің жағасында, 
Жұлдызды түнгі аспанның айы астында. 
Ғашықтар қол ұстасып, серт байласып, 
Тербелген сен де бақыт құшағында.

Шақпақ көл, Шақпақ ауыл – алтын ордам, 
Киелі құт мекенсің елім қонған.  
Туған жер айналайын сен де туған, 
Жандардың бәрінің де бағы жанған. 

Мен де бір перзентіңмін түлеп ұшқан, 
Аялап ақ арманы алдан құшқан. 
Өмірге ынтықтырған, сырды ұқтырған, 
Ырза боп тағдырына бақыт тапқан. 

Көкейде жүрген менің арманым бар,
Атқызар сен де талай таңдарым бар. 
Арналар әндерім мен жырларым бар, 
Айтылар әлі талай сырларым бар.

Қалдырған сен де қара орманым бар, 
Орманым бар, болаттай қорғаным бар.
Перзенттік парызымды өтей алсам, 
Өтей алсам деген бір арманым бар.

 Æ‰ðåê єì³ð³ 
Жүрегіңе жіпсіз жаным байландым,
Сенім артар серігіме айналдың. 
Махаббаттың маздап жанған отының,
Азабы мен ғажабына сай болдым. 
Күнді қойып, қара түнде ойландым,
Жауап іздеп үнсіз іштей толғандым. 
Тоңбасам да аязына тағдырдың,
Салқын сөзге жаным жаурап тоңғанмын.

Армандардың жетегінде көз ілдім,
Шыңы шығар шынайы бір сезімнің. 
Жан сырымды жатқа айтпай ақтарып,
Сақтап келем арқасында төзімнің. 

Сезем жаным, көрем бәрін көзіңнен,
Сыр алдырмай мен де жүрмін өзімнен. 
Сүйе білген, күтуді де біледі,
Бәрінің де жауабы тек өзіңнен.

Көңілімнің құсы болып қондың сен,
Махаббаттың шырағы боп жандың сен. 
Кімнің қалай әлемінде білмеймін,
Ең әдемі, ерекше ғып алдым мен.

Тал бойыңның бір міні жоқ үкілім,
Сезесің бе жүрегімнің лүпілін ?
Ақ сезімді ақтара алмай өзіңе,
Әрі-сәрі өтіп жатыр бұл күнім. 
Сені аңсаумен жаным әбден шөлдедім,
Өзге жанды көзге де іліп көрмедім.
Жүрегіңмен үндеседі жүрегім,
Сырын айтшы, мен осыны білмедім?!

Махаббаттың бал шарабын аңсадым,
Күте - күте кейде жаным шаршадым. 
Айтар ойды бүгіп ішке айта алмай,
Жүрдім әрі, не бері де қайта алмай,
Жүрегімнің әміріне бағынып,
Айтам бүгін сүйемін деп тайсалмай.

 Æ‰ðåê ќàëàóû 
Ұрлана қарайсың маған, 
Дәл, сендей ғашықпын саған. 
Сағатын күтумен жүрміз, 
ғашықтық сырдың сақтаған. 

Айтуға ойымды батпай, 
Жүрмін мен сырымды ашпай. 
Білсек те, білмеген болып, 
Жүреміз қанша жыл, қанша ай ?

Ботадай көздерің сенің, 
Өн бойымды өртеді менің. 
Көзіңе көзім түскенде, 

Кетеді жиілеп демім. 

Жүректің қалауы теңім, 
Билейік вальске келің. 
Аңқыса жұпар иіс лебің, 
Бойымды билейді сезім.

Еркесі еркін даланың, 
Тең келмес сұлуы ғаламның. 
Ай мүсін айнам - ау менің,
Ән - жыры сенсің санамның. 

Жүрмейік біз жаным жаттай, 
Сезімім лаулап тұр оттай. 
Тағдырыма менің енші, 
Келін боп ақ босаға аттай. 

Қос ғашық бір - бірін тапса, 
Бір жүрек үні боп соқса. 
Айыбы мұның бір бар ма,
Шаңырақ шырағын жақса? 

Аттары аңызға айналған, 
Тағдыры бір боп байланған. 
Қосылған қос ғашық болып, 
Қалайық мәңгі жайнаған. 

Ä‰íèå - àé 
(Òîëѓàó)

Дүние - ай, неткен шеберсің, 
Жаратқан бар мен жоқ қылып. 
Сынағың тіпті ерекше, 
Бірін аш, бірін тоқ қылып.

Аш болғанменен қайратты, 
Жоқтан да жасап бар қылып. 
Тоқ болғанменен жараттың, 
Адамгершілігін жоқ қылып. 

Бай болсаң аға - көкелер, 
Бауырлар көрсем күйінем. 
Барыңмен хандай көтерер, 
Жандарды көрсем сүйінем. 

Өте бер бауырым, өте бер, 
Танымай тіпті кете бер. 
Өкпе жоқ бауыр тек, менде, 
Мұратыңа жете бер. 

Өмірде оқып білгенің, 
Санаңа тоқып түйгенің,
Сол болса бар ма амалым, 
Керегі аман жүргенің. 

Бауырлар қымбат өмірде, 
Байлық деп ұғып жүрмесін. 
Бар қылып берген бір Алла, 
Жоқ қылып қайта жүрмесін. 

Берілген сынақ бұл өмір, 
Адам боп өмір сүргесін. 
Ақылын айтар даналар, 
Даралар өмір көргесін. 

Жандарды көрсем қуанам,
Төрт құбыласын жол қылған. 
Жығылса бір жан оқыста,
Келеке қылмай қол созған. 

Адам боп келіп өмірге,
Адам боп кету арманым. 
Атым бар, затым жоқ болса, 
Қуарып гүлдей солғаным. 

Арманмен атып таңдарым, 
Үмітпен батты күндерім. 
Сеніммен қарап ертеңге, 
Күдерімді ешбір үзбедім. 

Бауырлар бәрі бар болсын, 
Түп - түгел таудай нар болсын. 
Тәңірден тілек тіледім, 
Бір Алла өзі жар болсын!

Қанат ЕДІРЕСОВ,
Аманкелді ауданы,

Шақпақ ауылы.
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Алла тағала Адам ата мен Хауа ана-
ны жаратқаннан кейін, Пейіш бағына 
жіберіп жатып; «мына жемістердің 
бәрін де жеуге болады. Тек мына 
ағаштың жемісіне жоламаңдар» депті, 
алма ағашын көрсетіп жатып. 

... Одан әрі әңгіме желісі қалай өр-
біп, немен аяқталғанын жақсы білеміз.

Қасиетті кітаптарда жазылған бұл 
аңызда адам табиғатына сай келмейтін 
біраз тұстары бар екен.

Мәселен, адам бойында көрмегенін 
көруге, білмегенін білуге деген ерек-
ше бір құштарлық бар. Бұл құштарлық 
ішкен сайын шөлдете түсетін  тұзды су 
сияқты. Адам баласы дүниені көрген 
сайын көре, білген сайын біле түсуге 
құштар келеді. Соның әсерінен адам 
жер-көкті аралап тауға да шықты, 
теңіз түбіне де түсті. Телескоп жасап 
ғарышқа көз жіберіп, микроскоп жасап 
көзге көрінбейтіндерге үңіліп, зерттеп, 
біліп жатыр. Оны қойып Күн мен Айға, 
басқа планеталарға да қол созып, жұл-
дыз аралап жүрген жоқ па?!

Ал сонда адам баласын білмегенін 
білуге құштар етіп кім жаратты?  Құдай 
жаратты. Олай болса, «ит қорыған 
жерге әуес» демекші, адамның тыйым 
салынған жемістің дәмін татуға әуес 
боларын «сол – Құдай  білмеді» дей-
місің?! Әрине, білді. (Білмесе ол Құдай 
болар ма еді.)

Демек, қасиетті кітаптарда жа-
зылғандай, адамның Құдайдың кәріне 
ұшырауы тек Ібілістің ғана кесірі емес. 
Меніңше, тіпті, Ібіліс (жылан арқылы) 
азғырмаса да ерте ме, кеш пе адам 
тыйым салынған жемістің дәмін татып 
көрмей қоймас еді. (Орыстар, «запрет-
ный плод сладок» демей ме.)

Мәселен, мен өз немерелеріме (еке-
уі де жетіге әлі толмаған); «мынаған 
тимеңдер. Ал басқаларын алып ойнай 
беріңдер» десем, менің көзімді ала 
бере «тимеңдер» дегенге жармасады. 
Ал ересек адамдар одан да жаман. 
Шылым, насыбай, маскүнемдік әсіре-
се жастар арасында етек жайып бара 
жатқан есірткі бәрі соның әлегі. Қа-
зақта; «Ти десем тимейді, тиме десем 
тиеді» деген жұмбақ бар емес пе. Міне, 
соның дәл өзі. 

Ал енді бұл қасиетті жазбалардың 
адам табиғатына сай келмейтін тағы 
бір тұсы, тіпті сол алмаға тимегеннің 
өзінде, Пейіш бағының жатып ішер   
жұмақ өмірі адам баласын жалықты-
рып жіберер еді. 

«Өмірдің жаман тұстарын көріп, 
жүрегі ерте қатаймасын» деген оймен,  
Гаутаманың (Будданың) әкесі оны бала 
кезінен бастап-ақ әдейі соған арнап 
салған жазғы, күзгі, қысқы гүлзар са-
райларда тәрбиелеп өсірген көрінеді. 
Сарай толы сұлу қыздардың ортасын-
да жегені алдында, жемегені артында, 
«не істеймін» десе де өз еркінде тәр-
биеленген Гаутама өмірден еш мұқтаж 
көрмей өcеді. Бір сөзбен айтқанда, іш 
те же, ойна да күл, «күнде ойын, күнде 
той ...» дегендей өмір кешкен ғой. Әкесі 
гарем ұстап, оның қойнына күнде бір 
сұлу әйел салғызып отырған. Қысқасы, 
көңілі не қаласа соның  бәрі алдында 
болған. 

Бірақ, мұндай өмір оны әбден жа-
лықтырып, ол 29 жасында сарайдан 
қашып кеткен екен. Шынында да, ой-
лап отырсаңыз, еңбексіз дайын дүние-
ні ішіп-жеп, күнде бір әйелді қойынға 
құшып, дегеніңді істеп қашанғы жүре 
беруге болады?! Өмір үшін күрес, тал-
пыныс болмаған жерде, жайлы өмір 
адамды жалықтырып жіберетін көрі-
неді.

Міне, осы сияқты Пейіш бағындағы 
жұмақ өмір Адам ата мен Хауа ананы 
да жалықтырып жіберер еді.

Адам ата мен Хауа ананың Пе-
йіш бағынан күнәлары үшін қасіретті 
жұмыр жерге қуылуы жөніндегі бұл 
әңгіменің тағы бір келіспейтін жері 
бар. Ол «өсіп-өніп, пісіп-жетілу» заң-
дылығына байланысты жағдай. Бұл 
әлемдік заңдылық. Бұған бағынбайтын 
дүние жоқ.

Гүлдеген ағаш жеміс түйіншігіне 
айналады. Уақыты жете келе түйіншік 
өсіп-пісіп тамаша жеміске айналады. 
Жер үстіндегі барша тіршілік өсіп-өніп, 
пісіп-жетілуге тырысады. Жас бала жі-
гіт болады,  қыз өсіп  бой жетеді.  

Олай болса, жан мен тәннен жара-
тылған Адам ата мен Хауа ана да бір 
кездері пісіп-жетілуге тиіс емес пе?! 
Ал адам баласының ақыл-ойы, әсіресе, 
санасы тек өмірдің ащы-тұщысын бір-

дей көргенде барып дамып, жетіледі. 
Будда өте ақылды адам болған. 

Ол рақатқа толы тіршілік – өмір па-
рағының бір ғана беті екенін жақсы 
түсінген. Толыққанды өмір сүру үшін 
күн мен түн, жаз бен қыс, жақсы мен 
жаман сияқты оның тұщысы мен ащы-
сын қатар сүріп өту керектігін сезініп, 
рақатқа толы өмірден қашып кетуге 
мәжбір болған.

«Сүйіспеншілік пен зұлымдықты, 
байлық пен жоқшылық, бейбітшілік 
пен соғысты көрмеген адам – то-
лыққанды  өмір сүрмеген адам»  де-
ген көрінеді бір данышпан. Соғыстан 
Құдай сақтасын, әрине. Бірақ өмірдің 
ащысынан қашуға болмайды. Өмір 
қандай болса да оны міндетті түрде 
сүріп өту керек. Жаман болмай жақсы 
жоқ. Мұны ұмытпайық, ағайын.

Демек, Пейіш бағы адам баласы-
ның дамып жетілуіне лайықты орын 
болмағаны. Дамып, жетіле келе мұны 
Адам ата да түсініп, одан бәрбір безіп 
кетер еді.

«... Осы ағаштың жемісін жесең, 
сен де дүниенің бәрін біліп, Құдайдай 
боласың» деп жылан Адам атаның 
құлағына сыбырлайды. Әйел жағы 
мұндайда құлағын түріп ұстайды ғой. 
Мұны естіп қалған Хауа ана, әсіресе 
«Құдайдай боласың» дегенге шыдап 
тұра алмай, тыйым салынған жемістің 
дәмін татқан ғой. Бұл – адам тарихын-
дағы алғашқы күнә болса керек.

Байқап қарасаңыз қасиетті жазба-
лардағы бұл әңгіменің адам табиға-
тымен және табиғи заңдылықтармен 
қайшылықтары аз емес.

Мәселен, бұл дүниеде де, о дүние-
де де керек емес дүние болмайды. Әр 
нәрсенің өзіндік орны бар. Керек бол-
маса ол дүние жаратылмас еді. Ол ке-
рек болған соң ғана жаратылып отыр.

Жеуге болмайтын болса, алма Пе-
йіш бағында не үшін өсіп тұрған? 
Осыншалық жақсы жеміс нақа құрт 
жеп немесе әбден пісіп, шіріп кету үшін 
өсіп тұрмаған шығар.

О дүниенің жұмағы мен тозағы да 
қажеттіліктен жаралған. Адамды жұ-
мақпен қызықтырып, тозақпен қорқыт-
паса, оны жөнге салып ұстап тұру оңай 
болмас еді. 

Бір кісі қансонарда аң аулап жүріп, 

таудан құлап кетіпті. Тіршілік белгісін 
бермеген соң бірге жүрген жолдастары 
қабір қазып, сол жерге жерлеп кетпек-
ші болады. Мәңгілік орнына жайғасты-
рып, топырақ лақтыра бастаған кезде 
қабір ішінен ыңырсыған бір дауыс 
естіледі. Аң-таң болған жолдастары 
төмен қараса, жаңағы кісі топырақтан 
бетін тазартып, тұрмақшы болып 
жатқан көрінеді. Өз көздеріне өздері 
сенбей абыржып қалған  жолдастары-
на: 

– Әй, неғып тұрсыңдар ауыздарың-
ды ашып. Мені мынадан шығармай-
сыңдар ма?! – дейді. 

Оны жалма-жан қабірден шығарып, 
бет-ауызын жуып, су беріп шөлін қан-
дырған соң:

– Қалай тіріліп кеттің?! Біз сені өліп 
қалды ғой деп ойласақ, – дейді жол-
дастарының бірі өзіне-өзі әрең келіп. 
Сонда ол:

– Анандай биіктен құлап бара 
жатқанымда мен де солай ойлағанмын. 
Содан кейін не болғанын білмеймін. 
Бірақ бір мезгілде есім кіргендей бо-
лып, «Егер де мен өліп, жұмақта жатсам 
мен неге осыншама қиналып жатыр-
мын?! Ал онда тозақта жатқан шығар-
мын?» деп ойлайын десем, тоңып жа-
тыр екенмін. Сонда барып «тірі екенмін 
ғой» деп ойладым, – дейтін көрінеді. 

Иә, шынында да егер оның о дү-
ниенің жұмағы мен тозағы жөнінде 
түсінігі болмаса, онда ол тірі қалғанын 
қайтіп білер еді. 

Әңгімемізге қайта оралсақ, әрине, 
Пейіш бағын аралап, оны көріп келген 
адам жоқ. Бұл ертеден келе жатқан 
бір аңыз ғой. Содан бері қаншама ға-
сырлар, қаншама жылдар өтті. Осыған 
орай өмірге, дүниеге деген адами 
көзқарас та дамып, өзгеріп келеді. 
Менің бұл ойларым да сондай жаңа 
көзқарастың бірі ғой.

Адам баласының өзі – бір  кере-
меттей жұмбақ әлем. Ол бүкіл Әлемді 
жұдырықтай ғана жүрегіне сыйғыза 
алады. Адам санасы Әлемдік Ұлы Са-
наның қасиетті бір тармағы. Олай бол-
са, тақуалар айтып жүрген Пейіш бағы 
біздің жүрегімізде. Одан басқа Пейіш 
бағы жоқ. 

Оны жеті қат аспаннан іздеп керек 
емес. Оны өз жүрегіңнен іздеп тауып, 
баптап бағып, құлпыртып, гүлдендіріп 
ұстасаң,  тәтті жемістерін тоя жейсің. 
«Мынаның жемісін жеме» деп, саған 
ешкім тыйым сала алмайды. Одан сені 
ешкім де қуып шығара алмайды. Өйт-
кені, ол – сенің бағың.                                                                                     

                                                                            
  Абдрахман  БЕКМАҒАНБЕТ.      

Алыстағы ауылға газеттен тілші келіп, шопан-
нан:

– Айтыңызшы, бір қой қанша жүн береді? - 
деп сұрайды.

– Қайсысы, ақ қой ма, әлде қара қой ма? - 
дейді шопан.

–  Мысалы, қара қой?
–  Ә-ә, қара қой 3 келі жүн береді.
–  Ал ақ қой ше?
– Ол да 3 келі.
– Әр қойдан қанша сүт саууға болады?
– Қайсысынан, ағынан ба, әлде қарасынан ба?
– Ағынан, болсын?
– Ә-ә, ағынан 2 литр саууға болады?
– Ал, қарасынан ше?

– Одан да 2 литр.
– Әр қой тәулігінен қанша шөп жейді?
– Қайсысы, қарасы ма, әлде ағы ма?
– Мысалыға, қарасы?
– 5 келі.
– Ал, ағы?
– Ағы да 5 келі.
– Егер сойса, әр қойдан қанша ет шығады?
– Қайсысының, ағынан ба, әлде қарасынан ба?
– Тілшінің төзімі таусылып:
– Ал, айталық, ағынан? – деп айғайлайды.
– Е-е, ағынан ба? Одан 15-20 келі ет.
– Қарасынан ше?
– Одан да 15-20 келі...
Тілші қатты ашуланады:

– Сіз не басты қатырып отырсыз? Сонда ақ қой 
мен қара қойдың арасында қандай айырмашлық 
бар?

– Қара қойлар менікі, – дейді шопан жайба-
рақат.

– Ал, ақ қойлар ше? – деп тілші жынданып 
кетердей бақырады.

– Ақ қойлар да менікі...

Ғабиден  ҚОЖ АХМЕТ         

   Пейiш бағы

ӘЗІЛ-ҚАЛЖЫҢ

Шопанмен сұхбат
– Ал, ақ қойлар ше? – деп тілші жынданып 

кетердей бақырады.
– Ақ қойлар да менікі...

Ғабиден  ҚОЖ АХМЕТ         
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1931-1933 жылдардаѓы ашаршылыќ-
тыњ ењ ауыр зардабы халќымыздыњ мой-
нына т‰сті. Біздіњ халќымыз б±л ашаршы-
лыќта μз тарихында тењдесі жоќ ќасірет-
ке – демографиялыќ апатќа ±шырады.  Б±л
ќасіретті халќымыз "¦лы нєубет" деп ата-
ды. Б±л жылдардаѓы нєубетте ќазаќ хал-
ќыныњ тењ жартысы ќыры-
лып, аш-жалањаш, ‰й-к‰йсіз
ќалѓан халыќ жер ауды. Сол
кезењдегі ќазаќ халќыныњ
бастан кешкен ќасіретті
жылдары жайында жазылѓан
шыѓармаларды оќыѓан сєтте
жаныњ т‰ршігеді.

"Ќазаќ ќалай аштыќќа
±шырады" (Ќасіретті жыл-
дар хаттары) жинаѓындаѓы
осы хатты оќи отырып хал-
ќымыздыњ ќандай ауыр
к‰йде болѓанын ањѓаруѓа
болады.

..."Ісіп-кеуіп жєне ескі-
ќ±сќы киген аш адамдар, кμбінесе ќазаќ-
тар шамамен алѓанда бір жарым айдан
бері Павлодарѓа аудандардан аѓылып келіп
жатыр. Ќала соларѓа толып кетті. Адам
айтќысыз ќайыршылыќ етек алды. Єр ‰йге
к‰н сайын ондаѓан аш адамдар келіп-ке-
туде. Олардыњ арасынан єрт‰рлі жастар-
даѓы адамдарды: жастарды, кєрілерді,
балаларды кμруге болады. Ќоќыс тастай-
тын жерлерде ‰йінділерден μздеріне
ќорек болатын тамаќ тауып жеп ж‰рген
аш адамдар ќаптап кетті. Ашаршылыќтыњ
салдарынан ж±ќпалы аурулар тарады.
Тіпті, с‰зекке ќарсы к‰рес жμнінде тμтен-
ше ‰штік ќ±рылды. Ќала тμњірегінде жєне
ќаланыњ μз ішінде ‰сіген, панасыз ќалѓан
жєне ашыќќан адамдардыњ μліктерін
єркез кμруге болатын еді. Ќалалыќ шипа-
ханада ќабылдауѓа келген аурулардыњ кμз
алдында аштан μлу фактілері де болды. Біз
бір ‰зім нан с±рап келген адамдардыњ μлім
аузында ќ±лап т‰скенін де кμрдік. Жай-
даќ шанаѓа заттарын, жол бойы ќайтыс
болѓан баланыњ μлігін тиеген ќазаќтарды
жиі кездестіруге болады. Мекемелерге
‰сікке ±рынѓан аш балаларды тастап ке-
тушілер де кездесті. Олар, єдетте, былай
деп жауап береді: "Єкеміз μлді, шешеміз
μлді, ‰йіміз жоќ, бір тілім нан да жоќ"...

...Аштыќ пен індеттен μлгелі жатќан-
дарды, ‰йдіњ ішінен, ауласынан табылѓан
μліктерді егжей-тегжейлі сμз етіп жатпай-

аќ, жалпылама айтар болсаќ, б±л "баспа-
наѓа" орналастырылѓан балалар (єрт‰рлі
жастардаѓы 40 шаќты адам) к‰ніне бір-аќ
рет μте аз мμлшерде ботќа немесе сорпа
мен бір ‰зім нан алады, кμзге т‰ртсе
кμргісіз ќарањѓы бμлмелерде алба-ж±лба
лас киімдерімен еденге, пештіњ ‰стіне

жата кетеді, жылайды, ал кейбіреулері,
тіпті, жылауѓа да шамасы келмей, ыњыр-
сиды немесе ќырылдайды. Паќырлар μле
берді, ал олардыњ μліктері б±рынѓысын-
ша ±заќ уаќыт бойы єкетілмеді.

Балалар болсын, ересек адамдар бол-
сын, ашыќќандардыњ негізгі кμпшілігі
б±рынѓысынша ќала кезіп, кез келген жер-
де т‰неп шыѓатын еді.

Ќайыршылыќ етек алып барады. Аш-
тыќќа душар болѓандар аудандардан Пав-
лодар ќаласына ќарай ш±быруда. Єлсіре-
ген адамдар жол бойында ќазаѓа ±шырау-
да. ‡йді-‰йді аралап, бір ‰зім нан с±рап
ж‰рген аштардыњ айтуына ќараѓанда; бір
ауылдар мен поселкелер ќањырап м‰лде
бос ќалѓан, ал екінші бір елді мекендерде
тек бірлі-жарым ‰йлерден ѓана тіршіліктіњ
нышаны байќалады..." (1 аќпан, 1932ж.
В.Иогансен, О.Селихова, П.Семенин-Тка-
ченко, Ю.Подбельский, А.Флегоновтар-
дыњ Орталыќ Атќару Комитетініњ Прези-
диумына жазѓан хаттарынан).

Отыз екініњ алапат аштыѓын μз басы-
нан кешірген, ¦ОС ардагері Ќасымхан
Алдабергенов атамыз ќасіретті жылдар
туралы былай дейді:

"Єкем орта шаруа адамы болды. Ол кісі
тєркілеуге ілінген жоќ, біраќ салыќ сала
берді. Тμрт аѓайынды ортасындаѓы мал
бітті. 1930 жылы єкемді салыќ тμлемегені
‰шін милиция алып кетті. Шешем Салжан

мен Патшаг‰л апам ‰шеуміз ќалдыќ. Енді
ќалай к‰н кμреміз? Бір ат арбамыз болды.
Сонымен Талдыкμлден єріде Аќтμбе об-
лысыныњ Ырѓыз ауданына ќарасты  Жа-
басаќ, Жантай деген елді мекендер бар.
Сол Жантай елінде ±лы наѓашым – Жау-
ћар деген кісі т±ратын. Сол наѓашымыз-

дыњ ќолында т±рдыќ. Олардыњ бір  жаќ-
сы жері – егін салды. Жер ауып келген бізді
Жантай бойындаѓы  ел μз адамындай
кμріп, аштыќтан μлтірмеді. Жантай μзені
кμктемде  керемет тасиды да, жазѓа ќарай
суы ќайтады. Табанында  ойдым-ойдым
ш±њѓыма ќара су ќалады. Єрбір ќара
судыњ басында бір-бір ауыл отырады.
Бала кезімде аттыњ ќылынан бау есіп,
таяќќа байлап, инеден ќармаќ жасап, μзен
жаѓалап балыќ ауладым. Бірде μзімніњ
бойыммен бірдей шортан ќармаќќа ілікті.
Сол бір жеті тамаќ болды, – дейді Ќасым-
хан аќсаќал. – Адамдар ќаќпан ќ±рып сар-
ш±наќ, тышќан, суыр аулады. Т±заќ
ќ±рып торѓай аулады. К‰зді к‰ні  Жантай
бойын жаѓалап, кеусен с±рап, жинадым.
Орта ќаптай тары жиналды, біз сонымен
ќыстадыќ. 1932 жылдыњ  кμктеміне ќарай
халыќ ќайыр с±рап, ш±быра бастады. На-
ѓыз ќатты тиген жері халыќ ќырылды.
Наурыз айында Торѓай жаѓынан Жантайѓа
ќарай ж±рт ш±бырып, есікке, ‰йге дамыл
болмады. Бір уыс тары берсењ, соны тал-
ѓажау  етті. Сызы жоќ  к‰лге жатса, т±ра
алмай, халыќ μздігінен ќырыла бастады.
Кμктемніњ аяќ кезі жинап алѓан кеусен-
тары бітті, біз де ашыќтыќ. Содан Жан-
тай бойында Жанділда деген Жаѓалбайлы-
ныњ ‰йі бар екен. Сиыры б±заулапты. Бізге
к‰ніне орта кесе с‰т беретін, сол ќуат бол-
ды. Аштыќтан аман ќалдыќ. Шешем с‰зек-

Халќымыздыњ тарихында μкінішке ќарай ащы сабаќ
болатын, єлі к‰нге дейін μзініњ ресми толыќќанды
талдауы мен лайыќты баѓасын алмаѓан ±лы нєубет –
ашаршылыќ жєне ќуѓын-с‰ргін. Кешегі Кењес
заманында б±л таќырыпты ашып айтќызбады.
Сондыќтан кμптеген жастар бейхабар болып μсті.

Ќазаќ тарихы – к‰рделі, ќасіреті кμп тарих. Оны
білмеген жан туѓан халќын ќ±рметтей алмайды, жете
т‰сіне алмайды. Ќазаќты баѓалап, с‰ю ‰шін ќазаќ
тарихын терењ білуіњ шарт. Осы орайда біз м‰мкін
болѓанша μз ‰лесімізді ќоссаќ деп ±йѓардыќ.

Газетіміз "¦лы нєубет: ќасірет пен таѓылым" атты
айдар ашып, б‰гіннен бастап т‰рлі материалдарды
оќырмандарѓа ±сынатын болады. Негізі с‰йенеріміз
оќырмандардыњ ойлы да деректі, дєйекті жазбалары.
Редакция ќоржынынан алынѓан мына бір маќала
соныњ алѓашќысы.

РЕДАКЦИЯ.

тен ќайтыс болды. Єкем босап шыѓып,
бізді туѓан жеріміз Жітіќара ауданындаѓы
Милютин кењшарыныњ  Шілікті фермасы-
на алып кетті. Ашаршылыќ ќазаќтыњ ба-
сына келген ‰лкен нєубет еді".

Арќалыќ ќаласы Кейкі батыр атын-
даѓы №4  жалпы білім беретін мектебі та-

рих пєнініњ м±ѓалімі С±њѓат
Бекентаев ашаршылыќ нєубеті
жайында атасынан естіген
єњгімелерімен бμлісті: "Ертеде
бала кезімде атам марќ±м 1932
жылы ашаршылыќты μз
кμзімен кμргенін айтушы еді.
Ол кезде атам милиция ќызмет-
кері болып ж±мыс істеген
кμрінеді. Батпаќќара мен Тор-
ѓайдыњ екі ортасында μлген
адамдарды ат арбаѓа тиеп жи-
нап, ‰лкен орѓа кμмгеніміз
есімде", – деп айтушы еді".

Ќазаќстанныњ халыќ аќы-
ны Н±рхан Ахметбеков "К‰-

лєндам" дастанында 1932-1933 жылдар-
даѓы ќазаќ даласын жайлаѓан алапат аш-
тыќты шынайы бейнелеген.

...Жалѓыздап ќадаќ ел ќалѓан,
Есіктері ашылып,
Аѓаш тасы шашылып,
Ќара ќоныс кμњ ќалѓан.
Т‰ндіктері т‰ріліп,
Уыќтары б‰гіліп,
Туырлыѓын ќ±м басып,
Тігулі орда ‰й ќалѓан...
...Айќайласањ ‰н бермей
Мењіреу мылќау ќу дала.
Ит те кеткен к‰н кμрмей,
Не болѓаны б±л жалѓан?
...Кμзге т‰скен жєндікті,
Ќуып ±стап, ќуанып,
Жеп барады делбегей...
Ашаршылыќ – ел тарихындаѓы ењ ќасі-

ретті оќиѓалардыњ  бірі саналады. Ќанша-
ма мєйіт кμмусіз ќалды. Аштыќ нєубеті
ќазаќ халќына келген ењ ауыр ќасірет бол-
ды.

 ¤теген ИСЕНОВ,
 А.Байт±рсынов атындаѓы

Ќостанай μњірлік  университетініњ
профессоры,

 Сєнімг‰л СЄКЕНЌЫЗЫ,
А.Байт±рсынов атындаѓы

Ќостанай μњірлік университеті
Ќазаќ филологиясы факультетініњ

1-курс студенті.
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Биыл еліміздің астықты 
аймағы саналатын Тобыл 
өңірінде жарты ғасырлық 
мерейтойын атап өтетін ҚР 
ІІМ Шырақбек Қабылбаев 
атындағы Қостанай акаде-
миясында 2014-2019 жылда-
ры академия бастығы лауа-
зымында қызмет атқардым. 
Ол менің өмірімнің ерекше 
тарихи беттері, санамда 
мәңгі сақталатын жайт. Он-
дағы бірге қызмет атқарған 
ұжымыммен шын мәнінде 
мақтанамын.

...Әлі есімде, 2014 жыл-
дың 25 мамырында ҚР Ішкі 
істер министрінің қабыл-
дауында болып, Қостанай 
академиясына басшы қыз-
метіне баратыным туралы 
тапсырма алдым. Қостанай-
ға келдім, «он адам жүрген 
жерде –  із қалады, жүз адам 
жүрген жерде – соқпақ, мың 
адам жүрген жерде – жол 
қалады» деген халқымыз- 
дың даналық ұстанымын 
басшылыққа алдым. Қыз-
метке кіріскен бойда ұжым-
ды бірлесе жұмыс атқарып, 
оқу орнының абыройы мен 
мәртебесін көтеруге бір 
кісідей атсалысуға шақыр- 
дым. 

Академия ғимараты-
ның кіреберісі, яғни, өт-
кізу-бақылау пунктінен 
бастап барлық нысандар-
дың, аумақтың тыныс-тір-
шілігімен жіті танысып, 
фотосуретке түсіріп, зер-
демнен өткіздім. Алғашқы-
да бұл әрекетімді қызмет-
тестер мен жұмыскерлер 
жақтай қоймады. «Не 
істейді, қандай шешім 
қабылдайды, к імдерге 
қысым жасайды?» деген 
сыңайдағы әңгімелер ести 
бастадым. Кемшіліктер 
мен  олқылықтарды тізбек-
теп, академия ұжымымен 
ашық жиналыс өткіздім. 
Бастапқыда 24 сағат жұмыс 
істеуге тура кеді. Барлық 
құжаттармен таныстым. 
Қорытындылар жасадым. 
Басым бағыттарды  ай-
қындап, академияның бар-
лық салаларына қатысты 
құқықтық актілерді тал-
дадым. Өкілеттейтін, мін-
деттейтін, талап етілетін 
тұстарын анықтап, жоспар 
құрдым. Ол біртіндеп  нәти-
же бере бастады. 

Отбасыма академия- 
ның курсанттарға ар -
налған жатақхананың бір 
бұрышынан қоныс тиді. 
Тоғыз ай көлемінде акаде-
мия аумағында тұрып, тір-
шілігімізді бастан кештік. 
Бекітілген жұмыс уақы-
тынан да тыс кешкілік және 
түнгілік бақылау,  академия- 
ны аралау, кезекшіліктегі 
қызметкерлермен бірігіп 
тексеріс жүргізіп, қанша-
ма ұйқысыз түндерді де 
бастан кештім. Осы орай-

да отбасым маған зор қол-
дау жасады. Тұрмыстық 
қолайсыздыққа қарамай,  
курсанттардың аяқ дабы-
рынан ерте оянып, қиын-
шылықтарды бірге көрді. 
Сонда да ләм-мим деп қыңқ 
етпеген жарым Гүлмира 
Амангелдіқызы мен ұлым 
Абылайға ризамын. 

А л ғ а ш қ ы  к ү н н е н  
өз і м н і ң  қа л ы п т а сқа н 
үрдісім бойынша академия- 
ның оқу, тәрбие, ғылым, 
қаржы-шаруашылық және 
т.б. қызмет бағыттарымен 
жіті танысуға ұмтылдым. 
Оқу орны ғимараты 1960 
жылдары салынған екен. 
Ал материалдық-техника-
лық базаның күрделі жөн-
деу мен қаражатты талап 
етуі  ұзақ уақыт  шешімін 
таппайтын мәселе ретін-
де қала берді. Жоғары оқу 
орнында қазіргі заман та-
лабына сай сапалы дәріс- 
тер өткізу үшін алдымен, 
оқудың барлық нысандары 
бойынша санитарлық және 
өзге нормаларға сәйкес ке-
летін аудиторлық қордың 
негізгі көлемі және қажетті 
қосалқы үй-жайлары болуы 
тиіс. Әйтсе де, бірнеше рет 
ІІМ басшылығына хат жол-
данды. Сөйтіп, ең маңызды 
деген мәселелер бірінен соң 
бірі шешімін таба бастады. 

Мен үшін ең бастысы –
қызметтік және азаматтық 
борышымды сезіну ғана 
емес, адам мен азаматтың, 
қоғам мен мемлекеттің ал-
дындағы жауапкершілік. 
Адамгершілік қағидатта-
рын басшылыққа алдым. 

2014 жылдың маусым 
айында ІІМ ардагерлер 
кеңесінен академияға ге-
нерал-лейтенат Шырақбек 
Қабылбаевтың есімін беру 
туралы ұсыныс түсті. Оны 
жеке құрамның талқысына 
салу үшін, көптеген қор-
ларды ақтарып, еңбек жолы 
мен ІІМ дамуына қосқан 
үлесін дәлелдейтін мате-
риалдар дайындауды қолға 
алдым. Ұжым бір ауыздан 
қолдады.  

ҚР ІІМ Қостанай ака-
демиясының 50 жылдық 
тарихы – тұтас бір дәуір. 
Түп бастауы 1971 жылдың 
1 қарашасындағы «Қос- 
танай облысаралық кіші 
және орта басшы құрамын 
даярлау мектебін құру ту-
ралы» бұйрықта. Бұл сирек 
кездесетін ақыл иесі және 
асқан ұйымдастырушылық 
қабілетке ие Қазақ КСР 
ІІМ министрі Шырақбек 
Қабылбаевтың ішкі істер 
жүйесінде түбегейлі өз-
геріс енгізген уақыты еді. 
Ш.Қабылбаев шоқтығы-
ның биіктігі мынада. Ол 
мемлекеттік қажеттіліктің 
дәрежесін және ІІМ жүйе- 
сінде білім беру деңгейін 
арттыру туралы мәселе-
лерді көтерді. Республикада 
ведомстволық оқу орында-
рының жалпы жүйесін құру  
пешенесіне бұйырды. 

2014 жылдың 9 желтоқ-
санында Үкімет қаулысына 
сәйкес, ҚР ІІМ Қостанай 
академиясына Шырақбек 
Қабылбаевтың құрметті 
есімі берілді. Енді ұжым 
алдында осы қоғам қай-
реткеріне деген сый-сия-
патымыз – оған тұғырлы 
ескерткіш қою міндеті тұр-
ды. Генерал Қабылбаевтың 
туған-туыстарын іздеп, 
жақсы хабармен бөлістік, 
қуанышымызда шек бол-
мады. 

2015 жылдың 6 мау-
сымында ІІМ Ш.Қабыл-
баев атындағы Қостанай 
академиясында қос бірдей 
салтанатты шара өтті. Дәл 
осы күні оқу ғимараты 
алдында Алаштың аяулы 
азаматы, мемлекет және 
қоғам қайраткері, Қазақ 
КСР Ішкі істер министрі, 
генерал-лейтенант, ІІМ 
еңбек сіңірген қызметкері 
Шырақбек Қабылбаевтың 
ескерткіші ашылды. Мүсін-
дік композиция жобасының 
авторлары – Қазақстанның 
құрметті архитекторлары 
Ғ.Исабаев (генералдың не-
мере жиені) және Э.Байте-
нов.

Сондай-ақ, айтулы шара 
шеңберінде асыл азаматтың 
есімі жазылған мемориал-
дық тақта мен мұражайы 
ашылып, оқу ордасының 
Туы табыс етілді. Академия  
кітапханасына Шырақбек 
Қабылбаевтың қазақ және 
шетел классик жазушылары 
еңбектерінен тұратын бай 
350-ден астам жеке кіта-
пханасын келіні Раушан 
Қалиқызы аманат ретінде 
тапсырды. Музейге көзі 
тірісінде тұтынған басқа 
да жеке заттары қойылды.

Академиямыздың қоныс- 
таған аумағына байланы-
сты мынадай бір қағидатты 
ойымда қалыптастырып, 
курсанттардың құлағы-
на үнемі сіңіріп келдім: 
«Біздің академия қай жерде 
тұр?». Оң жағымызда ҰҚК 
қазақтан шыққан тұңғыш 
генералы Әубәкір Арыс- 
танбековтің көшесі, ортада 
қазақтан шыққан тұңғыш 
ІІМ генерал-лейтенанты 
Шырақбек Қабылбаевтың 
құрметті есімімен атала-
тын Қостанай академиясы, 
ал түйістіруші – алдымыз- 
дағы Ұлы Абай даңғылы. 
Халқымызға еңбегі сің-
ген «АЛТЫН ҚОРДАҒЫ 
АДАМДАР» тоғысқан 
үшбұрыштамыз! 

Ендігі міндет – ака-
демиямыздың әнұранын 
шығару. Ақын, публицист, 
журналист, ғалым әрі ау-
дармашы, Қостанай қала-
сының құрметті азаматы 
Серікбай Оспанов және ҚР 
еңбек сіңірген мәдениет 
қызметкері, Қостанай қа-
ласы және Аманкелді ауда-
нының құрметті азаматы, 
әнші-композитор Қалибек 
Деріпсалдиннің «Академия 
ұраны – Шырақбек аға» 
туындысы жарыққа шықты 
һәм академия маршы ретін-
де бекітілді. 

Кемеңгер жазушы Мұх-
тар Әуезовтің Шырақбек 
Қабылбаевтың қамқорлығы 
арқасында бүгінге жеткен 
домбырасы да қазір ака-
демия төрінде. Ол туралы 

республикалық «Егемен 
Қазақстан» және облыс- 
тық «Қостанай таңы» га-
зетінде көлемді мақалалар 
жарияланды. Осы қасиетті 
жәдігердің құрметіне «Қос- 
танай таңы» газетінің төл 
туындысы «Домбыра-ду-
манның» құрметіне респу-
бликалық домбырашылар 
фестивалі өткен еді. 

Ең арғысын айтқан-
да, академияны басқаруға 
келген жылдарымда мұнда 
курсанттар жатақханасы, 
дәретханасы, аула таза-
лығы және т.б. сын көтер-
мейтін жағдайда болатын. 
Барлығы да жөнге келді, 
тазалық орнады. Жұмыс 
барысында АҚШ, Түркия, 
Сауд Арабиясы, Бахрейн, 
Малайзия, Оңтүстік Ко-
рея мемлекеттерінің по-
лиция академияларына 
іс-сапарға бардым. Сонда 
олардың  кәсіби полицей-
лік білім беру жүйесі кез 
келген дәрежедегі полиция  
маманын даярлап шығаруды 
мақсат тұтатындығын бай-
қадым. Сонымен қатар, рес- 
публиканың, жақын және 
алыс шетелдердегі ұқсас 
жоғары оқу орындарымен 
араласу, шығармашылық 
ынтымақтастық саясатын 
дамытып, бірлескен ғылы-
ми зерттеулерді, тәрбиелік 
іс-шараларды өткізу, оқу 
және ғылыми әдебиеттермен 
алмасу барысында қол жет-
кізген қызықтыратын кәсіби 
бедел арқылы 2015 жылы 
Бахрейн мемлекетінде Қоста-
най академиясын INTERPA 
Полиция академияларының 
халықаралық ассоциаци-
ясының толық құқықты 
мүшелікке өткізгендігімді 
тебірене еске аламын. 

ҚР ІІМ КЖД оқу орын-
дары арасындағы рейтингте 
2016-2017 ж ж. 1 орын ие-
леніп, ауыспалы «Үздік жоға-
ры оқу орны» кубогіне Қоста-
най академиясының ұжымы 
ие болды. Бұл ұжымның, 

ПОҚ, курсанттар, қаржы-ша-
руашылық саласы және т.б. 
қызметкерлердің бірлескен 
жұмыстарының жемісі. 

Мен арманымның арқа-
сында тәртіп сақшысы 
болдым. Ғылыммен айна-
лысып, тәуелсіз елімізде 
ішкі істер саласының ве-
домстволық білім беру жү- 
йесін тәрбие, оқу, ғылыми 
әдістемелік жағынан байы-
туға барынша үлесімді қос- 
тым. Ал генерал болу – өте 
қиын да күрделі жол. Кү-
зетші, милиционер, жедел 
уәкіл, ғылыми қызметкер, 
оқытушы, аға оқытушы, 
кафедра доценті, кафедра 
бастығының орынбасары, 
Қарағанды академиясы бас- 
тығының орынбасары, одан 
кейін Қостанай академиясы-
ның бастығы болған менің 
арманым орындалды. 2017 
жылы Тәуелсіз Қазақстан-
ның «полиция генералы» 
деген атаққа астықты өлке 
Қостанайда қол жеткіздім. 
Осы атаққа жету жолында 
қызметтестік жасаған об-
лыс, қала тұрғандарына және 
басшыларына, ЖОО ректор-
ларына, құқық қорғау орган-
дары басшыларына алғысым 
шексіз.

Мерейтой қарсаңында 
профессор-оқытушылар 
құрамын, қызметкерлерді, 
курсанттар, тыңдаушылар 
мен бұрынғы түлектерін 
шын жүректен құттықтай-
мын! Мемлекет пен қоғам 
сіздерден біздің ұлы Ота-
нымыздың ұлттық мүдде-
леріне, адам мен азаматтың 
құқықтарын қорғайтын 
нағыз перзенттік адал-
дықты күтуге құқылы. Бұл 
зор үмітті ақтаңыздар!

Мирлан Қызылов, 
ҚР ІІМ Ш.Қабылбаев 

атындағы Қостанай ака-
демиясының 2014-2019 
жылдардағы бастығы, 

полиция генерал-
майоры. 

Қызметімнің 
жемісі
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Ертеде ата-бабамыз ќауіпті індет-
терден ќалай саќтанѓан? Алдын алу
‰шін не істеген? "Карантин" сμзі – ита-
лиян тілініњ "quaranta" (куаранта)
сμзінен шыќќан кμрінеді. Маѓынасы
– "ќырыќ" дегенді білдіреді. Каран-
тин уаќыты да негізінен тап осы 40
к‰нге созылады екен. XIV ѓасырда
Еуропаны ќауіпті оба дерті жайлаѓан-
да Венецияныњ билігі басты сауда
портына ерекше ереже орнатыпты. Ол
бойынша барлыќ шетелден келген сау-
да кемелері Венециядан 4 шаќырым
жерде орналасќан Лазаретто аралына
жаќын келіп т±руы тиіс болѓан. "Ла-
зарет" сμзі де сол аралдыњ атауынан
шыќса керек-ті. Кемелер сол жерде 40
к‰н т±рѓан соњ ѓана оѓан дєрігерлер
келіп арнайы тексеруден μткізген.
Егер осы 40 к‰нніњ ішінде онда оба
дертініњ белгілері білінбесе, айлаќќа
кіріп тауарын т‰сіруге р±ќсат берген.
Міне, осылайша Венеция μз т±рѓын-
дарын ќауіпті індеттен аман саќтаѓан
кμрінеді. Ал кемедегі біреу-міреуден
ауру шыќќаны аныќталса, оны сауда
жасауѓа м‰мкіндік бермей кері ќай-
тарѓан.

"Жаман жарадан 40 к‰нде жазыл-
ѓанмын. Б±л тек μз басымнан μткен
жайт. 8-сыныпта оќып ж‰ргенімде ар-
ќамды, жамбасым мен сандарымды
майда, беті іріњдеген ±саќ жаралар
жауып ќалды. Шалќалап жата алмай-
мын, тек етбетімнен ±йыќтап єбден
мазамды алды, – деді танысым єњгіме
сабаќтап, – Дєрігер берген дєріден
бір апта д±рыс боламын да, кейін
ќайта ќаптап кете береді. Сонда кєрі
єжем жарама дєрі жаѓып отырып бір
к‰ні: "Осы сен 40 к‰н суѓа т‰спеші. 40
к‰нде кез келген аурудан айыѓады
адам. Сеніњ жарањ осы судан μршіп
кетіп жатыр. Дєріњді жаѓа бер, 40 к‰н
шомылмай шыда!", – деді. Єбден жа-
ныма батќан мен єжемніњ сμзіне ќ±лаќ
т‰ріп, расында 40 к‰н бойы денеме су
тигізбедім. Тек ќолым мен бетімді,
аяѓымды жуып, дєрет алѓаным болма-
са, амалсыз шыдадым. Басында ќара
шотырланѓан жара ќатып, жан-жаѓы-
нан аздап шыќќанмен, айѓа жуыќта-
ѓанда ќатып кебе бастады. 40 к‰н тол-
ѓанныњ ертењіне жаќсылап шомылѓа-
нымда, бірі ќалмай сыпырылып т‰сіп
ќалѓан еді... Содан кейін сол жара ќай-
тып мазалаѓан жоќ. 40 к‰нніњ ќасиеті-
не мен сол кезде тањ ќалып едім... 40
к‰н к‰тінген адам бєрінен сауыѓады
екен, – деді ол.

Ќазаќта "40 к‰нніњ" ќасиетін жаќ-
сы білген. Ата-бабамыздыњ 40 к‰нніњ
ќасиетін ќалай баѓалаѓан, соѓан кμз
ж‰гіртейік. Босанѓан єйелді 40 к‰н
к‰ту. ¤мірге екінші бір μмір иесін
єкелу оњай шаруа емес. Єйелдіњ
єлсіреген аѓзасы ќалпына келіп, бойы
толыќ тазару ‰шін оны 40 к‰н к‰ту
керектігін басќа-басќа, ќазаќ жаќсы
білген. Ќолын салќын суѓа салдырмай,
тіпті жаялыќ та жуѓызбайтын болѓан.
Ол тек бой тазалыѓын к‰тіп, баланы
мейірлене емізіп, тоѓыз ай, тоѓыз
к‰нде кењейген ќ±рсаќты μз ќалпына

келтіргенше ауыр зат та кμтермеген.
Осылайша к‰тінгенде ѓана єйелдіњ сау-
лыѓы саќталып, келесі перзентін д‰-
ниеге аман-сау єкелерін апа-єжеле-
ріміз жаќсы білген. Єйел – μмір жал-
ѓастырушы. Сондыќтан да єйелдіњ
денсаулыѓына баса  назар аударѓан.
Содан да 40 к‰нде єйелдіњ денсаулыѓы
ќалпына келерін білген. 40 к‰нніњ
ішінде єйелдіњ єлсізденген аѓзасына
дерт тисе, оњай кетпесі б‰гінніњ ме-
дицинасына да мєлім. Осынау 40 к‰н
ішінде босанѓан єйелге ері де жаќын-
дамайтын (тμсекте) болѓан. Нєрестені
40 к‰н ‰йден шыѓармаѓан.

Жања туѓан нєрестені де "Ќырќы-
нан шыѓару" салты бар. Ол ел ішінде
єлі де ќолданыстаѓы салт. Жас босан-
ѓан єйелді к‰ткендей, нєрестені де 40
к‰н бойы к‰нде суѓа шомылдырып, сау-
лыѓын к‰ткен анасынан ±затпай уызы-
на тойдырѓан апа-єжелеріміз "еті ши-
раѓанша кμз тиеді, жел тиеді" деп
бμтенге де кμрсетпеген. Б±л уаќыт
арасында бала дертті болса аѓзасын-
да ќалып ќояды деп барынша к‰тімін
жасаѓан. Сол 40 к‰ннен ќыњќ етпей
к‰тімі жаќсы болып μткен сєбидіњ
дені сау, дамуы жаќсы болады деп
сенген. М±ны да б‰гінніњ медицина-
сы мойындайды. "Ќырыќ к‰н, ќырыќ
саны адам жаратылысымен тікелей
байланысы болѓандыќтан ќасиет-
тейді. Бойѓа бала бітерде ештењені
артыќ-кем жаратпаѓан Алла Таѓала-
ныњ ќ±дыретімен бір тамшы ±рыќ суы
ќырыќ к‰нде ќанѓа айналады, ќаннан
ќырыќ к‰нде етке айналады. Таѓы
ќырыќ к‰нде еттен с‰йек пайда бола-
ды, одан ќырыќ к‰н μткен соњ, ет пен
с‰йекке жан бітеді жєне ќырыќ к‰н
μткенде жан алѓан ет пен с‰йек адам
пішініне енеді. Содан кейін шаќа-
лаќќа сезім ж‰йесініњ пайда болуына
ќырыќ к‰н кетеді.Таѓы ќырыќ к‰нде
бала толысады. Сμйтіп, 280 к‰н –
ќырыќ аптада, аныѓын айтќанда, то-
ѓыз ай, тоѓыз – он к‰нде нєресте μмірге
келеді. Баланы ќырќынан шыѓару –
жоѓарыдаѓы ќырыќтардыњ соњѓы жал-
ѓасы…" Байќасањыз, 40 саны ќазаќтыњ
салтында да кμп. Зейнеп Ахметованыњ
"К‰ретамыр" кітабынан 40 саны кμп
кездеседі.

Тіпті, ырымдар да жеткілікті. Ќай-
тыс болѓан адамныњ ќырыќ к‰ндік
асын беру де тегін емес тєрізді. Жа-
назасы шыќќан к‰ннен бастап 40
к‰нге дейін шыраќ жаѓу ќазаќ
±ѓымында "адамныњ жаны 40 к‰нде
шыѓады" дегенге саяды. Кейбір аймаќ-
тарда кμз тиген баланы "40 ќасыќ суѓа
шомылдыру" деген де бар. "Ќызѓа 40
‰йден тыйым" дегенніњ де тєрбиелік
мєні ‰лкен. Бала т±рмай шетіней бер-
генде келесі туѓан перзентті кμп жа-
сап, бірнеше сєбиді д‰ниеге єкелген
40 єйелдіњ етегініњ астынан μткізетін
ырым болѓан деседі. "Ќырыќтыњ бірі
– ќыдыр" деп сенген халыќ та біздіњ
ата-бабаларымыз. Жалпы, тізе берсењ
ќазаќтыњ ертегілерінен бастап
к‰нделікті сμздік ќорына дейін арасын-
да "ќырыќ" сμзі кμп кездеседі.

Академиктіњ ойлары
1. Ќазаќта артыќ сμз кμп

ќой. "Єкесі кμмектескен" деп
айтпасын деп балама матема-
тик болмай-аќ ќойшы дедім.

2. Мешітке барсањ ќазаќтар
жиналып алып, бір-біріне
аќыл айтып отырады. Маѓан
да айтќысы келеді. Мен тыњ-
дамаймын оларды. "Басымды
ќатырма" деймін.

3. Елдіњ екі т‰рі бар. Же-
текші ел жєне жетектегі ел.
АЌШ пен Ќытай жетекші ел.
Ќазаќстан жетектегі ел.

4. Ќытайдыњ аќылдылыѓы
жетекте ж‰ріп, АЌШ-тыњ бар-

лыќ технологиясын ‰йреніп
алды. ¤зі соларды шыѓара білді.

5. Жаназаѓа барсањ банкет
секілді болып кеткен. Тамада
жалдайды. Сосын жиналып
алып, μтірік єњгіме айтып
отырады.

6. Менен ќарыз аќша алып,
баласыныњ тойын жасайтын-
дар бар. Ќарызды ќайтармай-
тынын біліп, "б±л меніњ жап-
ќан шапаным болсын" деймін.
Кейін ќарасањ, жастар ажыра-
сып жатады. Сонда шалба-
рыњды сатып, той жасаѓаннан
не шыќты?
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Киiз ‰йдiњ есiгi єдетте шыѓысќа ќаратыла-
ды. Б±л – к‰ннiњ сєулесi ‰йге бiрiншi т‰ссiн
дегендi бiлдiредi. Есiкке ќарама-ќарсы бетте
– тμр. Тμрдегi адам есiкке ќарап отырады. Егер
ол малдас ќ±рып отырса, оныњ єкесi жоќ деп
есептењiз. Єкесi тiрi адам малдас ќ±рмайды.
Отырудыњ μзiнiњ осындай тањбалыќ мєнi бар.
Тμрдегi адам тμрелiк айтады. Тμрге аќ пен ќара
т‰стi сырмаќ тμселедi. Мєнiсi, тμр – аќ пен
ќараныњ ара жiгiн ажырата алатын адамныњ
орны. Тμрде отырып, билiк айтќандар мемле-
кет билiгiне дейiн кμтерiлген. М±ны Орхон-
Енисей жазбасындаѓы "тμр" сμзiнiњ мемлекет
маѓынасында ќолданылѓанынан байќауѓа бо-
лады. Ќазаќта: "Едiл – ‰йдiњ есiгi, Жайыќ –
‰йдiњ жапсары, Т‰ркiстан – ±лы тμрiмiз" де-
ген сμз бар. Б±дан не ±ѓамыз? Б±дан халќы-
мыздыњ ќасиеттi жерiн киелi киiз ‰йiндей
ќастерлейтiнiн ±ѓамыз. Шыњѓыс дєуiрiндегi
Аќ орда, Кμк орда, Алтын орда дегендердiњ
μзi – кењейтiлген киiз ‰йдiњ кμшiрмесi iспеттi.
Ал б‰гiнгi астанадаѓы Аќорда осы т‰сiнiктiњ
зањды жалѓасы, халыќтыќ мєдениеттiњ б‰гiнгi
к‰нге ауысуы.

Сосын тμрге ќыз бала отырѓан. ¤йткенi, ќыз
– ќонаќ. Бабалардан ќалѓан бiр сμз – "Ќыз бала
– тμр иесi, ±л бала – ‰й иесi".

"Керегењ кењ болсын, екi босаѓањ тењ бол-
сын!".

Босаѓа – екеу. Оњ жаќ босаѓа жєне сол жаќ
босаѓа. Сол жаќ босаѓаѓа кебеже, саба, мес, к‰бi

т.б. ќойылады. Сол жаќ босаѓаѓа келген д‰ниенi
ѓалымдар "ќ±т" категориясымен белгiлейдi.
¤йткенi жоѓарыдаѓы аталѓан ыдыстарѓа айран,
iркiт, ќымыз, ш±бат т.б. ќ±йылады. Демек, сол
жаќ босаѓа – єйелдiњ символы. Дєл осындай
т‰сiнiк єлемнiњ бiрќатар елдерiнде де бар. Ал
ќазаќ ш±њѓыл ыдысты да єйелдiњ символы
ретiнде баѓалайды. "Аяѓын кμрiп, асын iш, ана-
сын кμрiп, ќызын ал" деген маќалдаѓы "аяќ"
осындай маѓынасы ‰шiн де маќалѓа енген. Сол
босаѓадан кiрген д‰ние сыртќа шыќпайды,
ќапќа т‰седi. Ќазаќ м±ны "ќапќа т‰скен –
ќатындыкi" деп бiр-аќ ќайырады.

Ал оњ босаѓа – еркектiњ символы. Оњ жаќќа
ер-т±рман, ат єбзелдерi, б‰ркiт т.б. ќойыла-
ды. Ќатты жауын-шашында малдыњ жас тμлiн
де оњ босаѓаѓа кiргiзетiн болѓан. Оњ жаќ – ара-
лыќ меже. Босаѓа аттап келген келiндi оњ жаќ-
та ќарсы алады. Аяѓына "биязы болсын" деп
аќсарбастыњ терiсiн тμсейдi. Босаѓаны пєк
болып аттаѓан бойжеткен аралыќ межеден
μтiп, жан±ялыќ μмiрiн бастайды. ‡йленген соњ,
тμсек-орнымен сол жаќќа μтедi. Ќайтыс бол-
ѓан адамды да ќазаќ аќ киiзге жатќызып, оњ
жаќтан шыѓарады. Демек, оњ жаќ бiр єлеу-
меттiк сатыдан екiншi єлеуметтiк сатыѓа не-
месе бiр єлемнен екiншi єлемге μткiзетiн кμпiр
iспеттес. Олай болса, "Керегењ кењ болсын, екi
босаѓањ тењ болсын!" деген тiлектiњ кейiнгi
жолдарында єке-шешењ аман болсын деген
астар жатыр....

Ойланатындай-аќ бар
Корейлерге ќонаќќа барсањыз, біздіњ ќазе-

кењдер ќ±сап тμрге кμрпе тμсеп ќояды. "Біз
кереует, тμсек дегендерге жата алмаймыз.
Біздіњ салтымыз сондай, тек ќана жерге жата-
мыз" дейді.

Ал Жапонияда  ортада тμртб±рышты жер
‰стел т±рады. Айналдыра арќалыѓы бар кμрпе-
шелер ќойылады. ‡стелге дастарќанды тμсеп
жіберіп,  ќонаќ ќылды. Корейлер сияќты жа-
пондар да кереуетті пайдаланбайды. "Жапон-
дар б±рыннан жерге жатады, біздіњ ±лттыќ
дєст‰ріміз сондай" деді бізбен кездескенде.
Сосын таѓы байќаѓанымыз, корей де, жапон да
тањертењ ерте т±рады. Негізінде б±л да біздіњ,
ќазаќтыњ єдеті еді ѓой. Бабаларымыз "Ерте
т±рѓан еркектіњ ырысы артыќ, ерте т±рѓан
єйелдіњ бір ісі артыќ" деп бізге μсиет етіп еді.

Ќазаќ пен жапон, кєрістіњ т‰рінде ѓана емес,
мінездерінде де ±ќсастыќ бар екен. Кєрістердіњ
ќазаќќа ±ќсайтын таѓы бір жаќсы ќасиеті –
‰лкендерді сыйлауы, бала тєрбиесіне мєн беруі.
Кєрістіњ балалары ќария кμрсе елпілдеп кетеді.
Кєріс жігітініњ ата-єжелердіњ ќолынан жетек-
теп, кμшеніњ арѓы бетіне шыѓарып ж‰ргенін
талай кμрдік. Таѓы бірде бір єжейдіњ сμмкесін
кμтеріп бара жатады. Б±л да негізінде ќазаќ-
тыњ байырдан келе жатќан ќасиеті еді.

Бала кезімізде ‰лкен кісі келе жатса, жолын
кеспей, єлденеге б±рылѓан болып тосып, ол
кісі μткеннен кейін барып біз ж‰ретінбіз. Ќазір
бєрі басќаша....

Кєрістердіњ ќонаќ к‰туі де ќазаќтан айны-
майды. Біз ќ±сап жерге малдас ќ±рып отыра-
ды. Малдас дегеннен шыѓады, μткенде
μзіміздіњ ќазаќ жігіттерініњ малдас ќ±рып
отыра алмайтынын байќадым. Айтар сылтауы

"аяѓым ауырады, жамбасым ±йиды" дейді.
Сонда біздіњ аѓаларымыз, аталарымыз б±рын
ќалай отырѓан? Б±л нені білдіреді? ¤з тамы-
рымыздан кері кетіп бара жатырмыз деген сμз.

Марќ±м зањѓар жазушымыз Єбіш Кекіл-
баевтыњ мынандай бір естелігі бар. "Бірде Бер-
линніњ "Фолк унд вельт" баспасынан Ильза Черт-
нер деген ќыз келді. Орыс єдебиетініњ талай
атаќтысын аударѓан талантты аудармашы екен.
Менен: "Фариза Оњѓарсыновамен таныстыр",
– деп μтінді. Уєделескен к‰ні ‰йіне бардыќ.
Фаризаныњ жекелеген μлењдерініњ маѓынасын
ауызша аударып жеткізіп отырдыќ. Ильза
соныњ μзінде басын шайќап, ќайран ќалып
отырды. Бір кезде дастарќанѓа табаќ келді. Фар-
фор ыдысќа бμлек салынып ќойдыњ басы келді.
Ол алыстан келген мейман Ильза Чертнердіњ ал-
дына ќойылды. Мєз-мєйрам боп отырѓан ќонаќ
ќыздыњ кμзі атыздай болды. Ќолына пышаќ
алудан тайсалып, телміріп отырып ќалды. Біз
жμн-жосыѓын айтып т‰сіндіре бастадыќ. Аб-
дырап ќалѓан ќыз ќысылѓаннан к‰ліп жіберді.
Сол-аќ екен, Фариза б±лќан-талќан болды.
Білмейтінін біліп алудыњ орнына, тањырќау мен
к‰лудіњ єдепсіздік екенін айтып, дастарќанды
тастап, т±рып кетті. Ильза Чертнер Алматыдан
ќатты к‰йзеліп аттанды. Мєскеуден телефон
соѓып, кешірім с±рады. Фариза: "Елімніњ дєм-
дєст‰рін сонша тосырќап отырѓан адам
μлењімді аударып ќайдан ќарыќ ќылсын!" – деп
ќасарысып отырып алды. Сμйтіп, Фаризаныњ
жоспарда т±рѓан немісше кітабы шыќпай
ќалды" дейді жазушы. Міне, ќазаќ аќыныныњ
дєст‰ріне деген адалдыѓы ќандай!

Сондыќтан, тамырымыздан, мєнімізден
айырылмайыќ, ќазаќ болайыќшы!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Интернетте не жоќ
дейсіњ, интернетте бєрі
бар. ¤німдері мен ќыз-
метін ±сынѓан сайттар
саусаѓыњ тиіп кетсе лєп-
пайлап т±рады. "Jdmcars"
деген Жапониядан ав-
токμлік єкеп сататын ком-
панияныњ интернеттегі
жарнамасына саусаѓым-
ныњ ±шы тиіп кеткені сол-
аќ екен, "Здравствуйте,

"ТОЌАЛ" мен "ТОЙОТА"
сμйлеп, жыланды іннен
шыѓару ѓой. Аныќтап айт-
ќанда аќшањды ќаѓып
алу. Сондыќтан ойланбас-
тан "Тоќал керек еді" деп
жаза салдым. Сμйтсем "Не
знаю такое" деп жауап
жазыпты. Сірє "Тоќал"
деген "Тойота" сияќты
машина деп ойлап ќалса
керек.
Н±рлыбек САМАТ¦ЛЫ.

Н±рлыбек! Чем мы мо-
жем вам помочь?" деп
СМС-ін зыњ еткізсін. Ой-
пырмай адамныњ атын
атап сμйлесе, иліге ќала-
тын психологияны мыќ-
тап мењгеріп алѓан. Тіпті
"¦" єрпін "У" ќылмай "¦"
етіп жазѓанына ішіњ жы-
лиды. Біраќ б±ндайѓа да
‰йреніп алѓанбыз, сон-
даѓы ойы – жылы-жылы

****  ****  ****

7. Ќоѓамда наќтылыќтыњ
жоќтыѓы – санамыздаѓы реа-
лизмніњ жоќтыѓынан. Ќазаќ
ќияли халыќ.

8. Ќымыз, ет, ќазымен єлем-
ді мойындатамын деу к‰лкілі.
Єлемніњ 99%-ы ќазыны емес,
гамбургерді маќтайды.

9. Ќазы мен аќын ќазаќтан
басќа ешкімге керек емес.
Реали т±рѓыда ќарау керек.

10. Ќазаќ мєњгілік ел бола-
мын десе технократтыќ елге
айналуѓа міндетті!

 Академик
Асќар Ж¦МАДІЛДАЕВ.
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Апталық телебағдарлама 12-18 сәуір

12 сәуір, 
Дүйсенбі

ЖЕТІНШІ 
   АРНА

ЕВРАЗИЯ

13 сәуір, 
Сейсенбі

15 сәуір, 
Бейсенбі

 АРНА

ЕВРАЗИЯ

ЖЕТІНШІ 
   АРНА

 АРНА

ЕВРАЗИЯ ЖЕТІНШІ 
   АРНА

 АРНА

14 сәуір, 
Сәрсенбі

ЕВРАЗИЯ

 АРНА

ЖЕТІНШІ 
   АРНА

7.00 Apta аqparat. 7.30 Тобыл таңы. 
9.00 Apta аqparat. 9.30 М.х. «Тико 
мен достары». 10.00 Т.х. «Жүрек 
сыры». 11.00 Халық мұрасы. 12.00 
ТалантTime. 13.00 Arqa аqparat. 
13.15 Д.ф. 13.30 Arqa аqparat. 13.45 
М.с. «Құрастырушы Лева». 14.00 
Технический перерыв. 18.00 Arqa 
аqparat. 18.20 Елбесік. 18.40 Arqa 
аqparat. 19.00 Первая студия. 19.30 
«Жүрек сыры». 20.30 Arqa аqparat. 
21.10 Асар. 21.30 Arqa аqparat. 
22.10 Сазды сәлем. 22.20 Т.х. «Дон 
И». 0.00 Arqa аqparat. 0.30 Т.с. 
«Күлдірген».

6.00 Жалғыз жауқазын. 6.40 
Той заказ. 7.10 Той базар. 8.00 
Доброе утро. 11.00 Жить здорово! 

6.05 Д.ф. «Қазба қазыналары». 
6.30 Мәселе. 7.00 Таңшолпан. 
10.00 Т.х. «Біздің әпке». 11.00 
Т.х. «Асау толқын». 12.00 Т.х. 
«Махаббат, қызық мол жылдар». 
13.00 Aqparat. 13.15 Қызық екен... 
14.00 Теледәрігер. 15.00 Арта. 
15.50 Д.х. «Ғарышты бағындырған 
тарлан». 17.00 Aqparat. 17.20 
Т.х. «Айналайын». 18.00 «Біздің 
әпке». 19.00 «Асау толқын». 20.00 
Aqparat. 20.35 Ашық алаңы. 21.30 
«Махаббат, қызық мол жылдар». 
22.30 Т.х. «Елшінің қызы». 23.20 
Т.х. «Тәуіп Хо Жун». 0.10 Aqparat. 
0.45 Ашық алаңы. 1.35 Теледәрігер. 
2.25 Мәселе.

12.00 На самом деле. 13.00 Пусть 
говорят. 14.15 112. 14.30 Qos-
like. 18.30 Жаңалықтар. 19.00 Т.с. 
«Угрюм-река». 20.00 Новости. 
20.30 Т.с. «Первый отдел». 0.30 Т.с. 
«Метод 2». 1.20 Т.с. «Мастер охоты 
на единорога». 2.05 П@утinа. 2.50 
Жаңалықтар. 3.20 Той базар. 4.00 
Той заказ. 

6.00 Ауыл – ел бесігі мерейлі 
мекені. 6.25 Бала тілі – бал. 
7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 
9.30 В ладу с природой. 10.00 
Жаңалықтар. 10.30 Көкейтесті 
сұхбат. 11.00 Өмір ағымы. 13.00 
Абай жолы. 13.25 Арғымақ. 13.40  
Ғажайыпстанға саяхат. 14.00 
Т.с. «Пантера». 15.00 Сәтті күн. 
16.00 Жүректен жүрекке. 18.00 
Жаңалықтар. 18.25 Көкейтесті 
сұхбат. 19.00 Т.х. «Әке серті». 
19.35 Күлегеш. 20.00 РТН. 20.30 
Дело №. 20.45 Алау-mix. 21.00 Т.с. 
«Настоящие». 23.00 Жаңалықтар. 
23.30 Көкейтесті сұхбат. 0.00 РТН. 
0.30 Группа здоровья. 1.00 Өмір 
ағымы.

7.00 Разминка. 7.15 Екі езу. 7.35 
Ревю. 8.00 Күлкі базар. 08.30 Т.х. 
«Бақытсыздар бағы». 9.50 М.ф. 
«Бен 10». 10.40 «Однажды в 
России». 11.40 Х.ф. «Плохие парни 
навсегда». 14.30 Бір болайық. 18.30 
Ревю. 19.00 Т.х. «Ауылдастар». 
19.30 «Однажды в России». 20.00 

Х.ф. «Такси». 22.00 Х.ф. «Крепись!». 
00.10 Т.х. «Бақытсыздар бағы». 
01.20 Бір болайық. 4.30 Екі езу.

7.05 Концерт. 8.50 Жимаудың 
жетістігі. 10.00 Иная реальность. 
10.20 Х.ф. «Новый муж». 14.00 
Х.ф. «Изморозь». 16.00 Х.ф. 
«Мост». 18.00 Т.с. «Аманат». 19.30 
Кешкі жаңалықтар. 20.00 Астарлы 
ақиқат. 21.00 Новости. 21.40 
Х.ф. «Хорошая жена». 23.40 Х.ф. 
«Лесник. Своя земля». 1.30 Х.ф. 
«Мост». 2.20 Астарлы ақиқат. 3.05 
Той BestStar.

6.00 Ду-думан. 7.00 Таңғы хабар. 
10.15 Қолда я жолда. 12.15 Т.х. 
«Пәленшеевтер 2». 13.15 Т.х. «Егіз 
жүрек». 15.00 Бүгін. 16.00 Т.х. 
«Асыл қазына». 17.00 Т.с. «Тот, кто 
читает мысли (Менталист)». 18.30 
Х.ф. «Напролом». 20.00 Қорытынды 
жаңалықтар 20.30 Баспанаға бағыт 

21.00 Итоги дня. 21.30 Қолда я 
жолда. 23.30 Т.х. «Егіз жүрек». 1.15 
Әсем әуен. 

6.00 Ән мен әзіл. 6.30 Күлдірген. 
7.00 Үздік әзілдер. 7.30 М.ф. 8.00 
М.с. 10.00 Т.х. «Тұмарым». 11.30 Т.х. 
«Қызым». 12.30 Т.х. «Айдаһарлар 
шайқасы». 14.00 «Өмір – дастан». 
14.15 М.с. 14.50 Т.с. «Интерны». 
15.30 Деректі драма. 16.30 Т.х. 
«Ханзада Жумонг». 18.10 Т.х. 
«Ұрланған тағдыр». 20.10 As-
tana times. 21.10 «Қызым». 22.10 
«Тұмарым». 23.20 «Айдаһарлар 
шайқасы». 0.30 Қош келдіңіз. 1.20 
Astana times. 2.10 Д.ф. «Біреудің 
есебінен».

6.00 Қуырдақ. 6.30 Айна-on-
line. 7.30 Q-елі. 8.00 «Ата-
ана. Бала-шаға». 9.10 «Ноты 

любви».  13.00 Серт пен 
сезім.  15.00 Япырай. 15.30 
Q-елі. 16.00 «Психологини». 
17.00 «Крепостная». 18.00 
«Дурная кровь». 19.00 Т.х. 
«Скорая помощь». 21.00 
Т.х. «Өсекшілер». 21.30 Т.х. 
«Тойхана». 22.00 Т.х. «Серт пен 
сезім». 00.00 «Дурная кровь». 
2.30 Q-елі.

6.00 1001 анекдот. 6.10 
Армагеддон. 7.10 Неге? 8.20 
Экстрасенсы-детективы 8.40 Т.с. 
«Роботы». 11.00 Т.с. «Ананди». 
12.30 Х.ф. «Өмір- өзен». 14.10 
What`s Up? 14.30 Х.ф. «Между 
мирами». 16.30 Такси. 17.00 Кел 
татуласайық. 20.00 Информбюро. 
21.00 Т.с. «Безрассудная 
любовь». 22.20 Х.ф. «Особо 
тяжкое преступление». 0.50 Х.ф. 
«Драйвер на ночь». 2.20 Кел 
татуласайык. 4.20 Ризамын. 5.00 
Әзіл студио.

6.00 Қуырдақ. 6.30 Айна-on-

7.00 Разминка. 7.15 Екі езу. 7.35 
Ревю. 8.00 Күлкі базар. 08.30 Т.х. 
«Бақытсыздар бағы». 9.50 М.ф. 

6.00 Ауыл – ел бесігі мерейлі 
мекені. 6.30 Бала тілі – бал. 
7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 
9.30 Дело №. 9.40 Он-лайн для 
тебя, для вас, для нас. 9.50 Алау-
mix. 10.00 Жаңалықтар. 10.30 
Көкейтесті сұхбат. 11.00 Өмір 
ағымы. 13.00 «Ауыл – ел бесігі 
мерейлі мекені». 13.20 Арғымақ. 
13.50  Ғажайыпстанға саяхат. 
14.00 «Пантера». 15.00 Сәтті күн. 
16.00 Жүректен жүрекке. 18.00 
Жаңалықтар. 18.25 Көкейтесті 
сұхбат. 19.00  «Әке серті». 
19.35 Күлегеш. 20.00 РТН. 20.30 
Маленькое путешествие по 
родному краю. 21.00 «Настоящие». 
23.00 Жаңалықтар. 23.30 
Көкейтесті сұхбат. 0.00 РТН. 0.30 
Группа здоровья. 1.00 Өмір ағымы.

7.00 Arqa аqparat. 7.30 Тобыл 
таңы. 9.00 Arqa аqparat. 9.30 М.х. 
«Тико мен достары». 10.00 Т.х. 
«Жүрек сыры». 11.00 Өрімтал. 
11.30 Первая студия. 12.00 Талант-
Time. 13.00 Arqa аqparat. 13.15 
Елбесік. 13.30 Arqa аqparat. 13.45 
М.с. «Құрастырушы Лева». 14.00 
Технический перерыв. 18.00 Arqa 
аqparat. 18.20 Регион 10. 18.40 
Arqa аqparat. 19.00 Первая студия. 
19.30 «Жүрек сыры». 20.30 Arqa 
аqparat. 21.10 Мой почерк. 21.30 
Arqa аqparat. 22.10 Сазды сәлем. 
22.20 Т.х. «Дон И». 0.00 Arqa 
аqparat. 0.30 Т.с. «Күлдірген».6.00 Жалғыз жауқазын. 6.40 

Той заказ. 7.10 Той базар. 8.00 
Доброе утро. 11.00 Жить здорово! 

6.05 Д.ф. «Қазба қазыналары». 
6.25 Aqparat. 7.00 Таңшолпан. 
10.00 Т.х. «Біздің әпке». 11.00 
Т.х. «Асау толқын». 12.00 Т.х. 
«Махаббат, қызық мол жылдар». 
13.00 Aqparat. 13.15 Қызық екен... 
14.00 Теледәрігер. 15.00 Жүзден 
жүйрік. 16.00 Ауылдастар. 16.35 
Жан жылуы. 17.00 Aqparat. 17.20 
Т.х. «Айналайын». 18.00 «Біздің 
әпке». 19.00 «Асау толқын». 20.00 
Aqparat. 20.35 Ашық алаңы. 21.30 
«Махаббат, қызық мол жылдар». 
22.30 Т.х. «Елшінің қызы». 23.20 
Т.х. «Тәуіп Хо Жун». 0.15 Aqparat. 
0.50 Футбол. УЕФА чемпиондар 
лигасы. 1/4 финал. 2.55 Ашық 
алаңы. 

12.00 На самом деле. 13.00 Пусть 
говорят. 14.15 112. 14.30 Qos-
like. 18.30 Жаңалықтар. 19.00 Т.с. 
«Угрюм-река». 20.00 Новости. 
20.30 Т.с. «Первый отдел». 0.30 Т.с. 
«Метод 2». 1.20 Т.с. «Мастер охоты 
на единорога». 2.05 П@утinа. 2.50 
Жаңалықтар. 3.20 Той базар. 4.00 
Той заказ. 

«Бен 10». 11.30 «Однажды в 
России». 12.30 Х.ф. «Такси».  14.30 
Бір болайық. 18.30 Ревю. 19.00 
«Ауылдастар». 19.30 «Однажды 
в России». 20.00 Х.ф. «Такси 2». 
22.00 Х.ф. «Коррупционер».  00.10 
Т.х. «Бақытсыздар бағы». 01.20 Бір 
болайық. 

7.05 Жаңалықтар. 7.30 Жимаудың 
жетістігі. 8.20 Т.с «Қара теңіз» 9.30 
Концерт. 10.00 Новости. 10.40 Было 
дело. 11.40 «Лесник. Своя земля». 
13.50 «Хорошая жена». 15.50 Х.ф. 
«Мост». 18.00 «Аманат». 19.30 
Кешкі жаңалықтар. 20.00 Астарлы 
ақиқат. 21.00 Новости. 21.40 
«Хорошая жена». 23.40 «Лесник. 
Своя земля». 1.30 «Мост». 2.20 
Астарлы ақиқат.  3.05 Той BestStar.

6.00 Ду-думан. 7.00 Таңғы хабар. 
10.15 Қолда я жолда. 12.15 Т.х. 
«Пәленшеевтер 2». 13.15 Т.х. «Егіз 
жүрек». 15.00 Бүгін. 16.00 Т.х. 

«Асыл қазына». 17.00 Т.с. «Тот, 
кто читает мысли (Менталист)». 
18.00 Х.ф.  «Неуловимые». 20.00 
Жаңалықтар. 20.30 Баспанаға 
бағыт. 21.00 Итоги дня. 21.30 Қолда 
я жолда. 23.30 Т.х. «Егіз жүрек». 
1.15 Әсем әуен.

6.00 Ән мен әзіл. 6.30 Күлдірген. 
7.00 Үздік әзілдер. 7.30 М.ф. 8.00 
М.с. 10.00 «Тұмарым». 11.30 
«Қызым». 12.30 «Айдаһарлар 
шайқасы». 14.00 «Эпоха 
достижений». 14.15 М.с. 14.50 
«Интерны». 15.30 Деректі драма. 
16.30 «Ханзада Жумонг». 18.00 
«Ұрланған тағдыр». 20.00 As-
tana times. 20.55 Loto 5/36. 21.00 
«Қызым». 22.00 «Тұмарым». 23.10 
Айдаһарлар шайқасы». 0.20 Қош 
келдіңіз. 1.10 Astana times. 2.00 
«Біреудің есебінен».

line. 7.30 Q-елі. 8.00 «Ата-
ана. Бала-шаға». 9.10 
«Измайловский парк». 11.00 
Т.х. «Скорая помощь». 
13.00 Т.х. «Серт пен сезім». 
15.00 Т.х. «Тойхана».15.30 
Q-елі. 16.00 «Психологини». 
17.00 «Крепостная». 18.00 
«Дурная кровь». 19.00 Т.х. 
«Скорая помощь». 21.00 
Т.х. «Өсекшілер». 21.30 Т.х. 
«Тойхана». 22.00 Т.х. «Серт пен 
сезім». 00.00 «Дурная кровь». 
2.30 Q-елі.

6.00 1001 анекдот. 6.40 
Алдараспан, Нысана, Шаншар 
әзілдері. 7.50 Информбюро. 
8.50 М.ф. «Спасение двуногих». 
11.00 Т.с. «Ананди». 12.30 «Өмір- 
өзен». 14.10 Т.с. «Гадалка». 15.20 
Экстрасенсы-детективы. 16.30 
Такси. 17.00 Кел татуласайық. 
20.00 Информбюро. 21.00 Т.с. 
«Безрассудная любовь». 22.20 Т.с. 
«Врач». 23.30 «Ананди». 1.00 Кел 
татуласайык. 3.10 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері. 4.30 
Ризамын. 5.00 Әзіл студио.

7.00 Разминка. 7.15 Екі езу. 7.35 
Ревю. 8.00 Күлкі базар. 8.30 Т.х. 
«Бақытсыздар бағы». 9.50 

7.00 Arqa аqparat. 7.30 Тобыл таңы. 
9.00 Arqa аqparat. 9.30 М.х. «Тико 
мен достары». 10.00 Т.х. «Жүрек 
сыры». 11.00 Первая студия. 11.30 
Д.ф. 12.00 ТалантTime. 13.00 Arqa 
аqparat. 13.15 Д.ф. 13.30 Arqa 
аqparat. 13.45 М.с. «Құрастырушы 
Лева». 14.00 Технический перерыв. 
18.00 Arqa аqparat. 18.20 Серпін. 
18.40 Arqa аqparat. 19.00 Первая 
студия. 19.30 «Жүрек сыры». 20.30 
Arqa аqparat. 21.10 Регион 10. 
21.30 Arqa аqparat. 22.10 Сазды 
сәлем. 22.20 Т.х. «Дон И». 0.00 Arqa 
аqparat. 0.30 Т.с. «Күлдірген».

6.00 Ғашықтар. 6.40 Той заказ. 
7.10 Той базар. 8.00 Доброе утро. 

6.05 Д.ф. «Қазба қазыналары». 
6.25 Aqparat. 7.00 Таңшолпан. 10.00 
Т.х. «Біздің әпке». 11.00 Т.х. «Асау 
толқын». 12.00 Т.х. «Махаббат, 
қызық мол жылдар». 13.00 
Aqparat. 13.15 Қызық екен... 14.00 
Теледәрігер. 15.00 Жүзден жүйрік. 
16.00 Ауылдастар. 16.30 Келбет. 
Жан жылуы. 17.00 Aqparat. 17.20 
Т.х. «Айналайын». 18.00 «Біздің 
әпке». 19.00 «Асау толқын». 20.00 
Aqparat. 20.35 Ашық алаңы. 21.30 
«Махаббат, қызық мол жылдар». 
22.30 Т.х. «Елшінің қызы». 23.20 
Т.х. «Тәуіп Хо Жун». 0.15 Aqparat. 
0.50 Футбол. УЕФА чемпиондар 
лигасы. 1/4 финал. 2.55 Ашық 
алаңы. 

11.00 Жить здорово! 12.00 На 
самом деле. 13.00 Пусть говорят. 
14.15 112. 14.30 Qoslike. 18.30 
Жаңалықтар. 19.00 Т.с. «Угрюм-
река». 20.00 Новости. 20.30 Т.с. 
«Первый отдел». 0.30 Т.с. «Метод 
2». 1.20 Т.с. «Мастер охоты на 
единорога». 2.05 П@утinа. 2.50 
Жаңалықтар. 3.20 Той базар. 4.00 
Той заказ. 

6.00 Ауыл – ел бесігі мерейлі 
мекені. 6.25 Бала тілі – бал. 7.00 
Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30 Он-
лайн для тебя, для вас, для нас. 9.45 
Почемучки. 9.50  Алау-mix. 10.00 
Жаңалықтар. 10.30 Көкейтесті 
сұхбат. 11.00 Өмір ағымы. 13.00 
«Ұлы дала тұлғалары». 13.25 
Арғымақ. 13.50 Ғажайыпстанға 
саяхат. 14.00 «Пантера». 15.00 
Сәтті күн. 16.00 Жүректен 
жүрекке. 18.00 Жаңалықтар. 18.20 
Қылмыстық іс. 18.30 Көкейтесті 
сұхбат. 19.00 «Әке серті». 19.35 
Күлегеш. 20.00 РТН. 20.30 Герои 
рядом. 21.00 «Настоящие». 23.00 
Жаңалықтар. 23.20 Қылмыстық іс. 
23.30 Көкейтесті сұхбат. 0.00 РТН. 
0.30 Группа здоровья. 1.00 Өмір 
ағымы.

М.ф. «Бен 10». 11.30 «Однажды 
в России».  12.30 Х.ф. «Такси 
2». 14.30 Бір болайық. 18.30 
Ревю. 19.00 «Ауылдастар». 
19.30 «Однажды в России». 
20.00 Х.ф. «Спиди гонщик». 
22.30 Х.ф. «Заклятие». 0.40 Т.х. 
«Бақытсыздар бағы».  1.40 Бір 
болайық.

7.05 Жаңалықтар. 7.30 Жимаудың 
жетістігі. 8.20 Т.с «Улы тамшылар».
9.40 Концерт 10.00 Новости. 10.40 
Было дело. 11.40 «Лесник. Своя 
земля». 14.00 «Хорошая жена». 
16.00 Х.ф. «Мост». 18.00 «Аманат». 
19.30 Кешкі жаңалықтар. 20.00 
Астарлы ақиқат. 21.00 Новости. 
21.40 «Никогда не бывает поздно». 
23.40 «Лесник. Своя земля». 1.30 
«Мост». 2.20 Астарлы ақиқат. 3.00 
Той BestStar.

6.00 Ду-думан. 7.00 Таңғы хабар. 
10.15 Қолда я жолда. 12.15 Т.х. 

«Пәленшеевтер 2». 13.15 Т.х. 
«Егіз жүрек». 15.00 Бүгін. 16.00 
Т.х. «Асыл қазына». 17.00 Т.с. «Тот, 
кто читает мысли (Менталист)».  
18.00 Х.ф. «Овердрайв». 20.00 
Жаңалықтар. 20.30 Баспанаға 
бағыт. 21.00 Итоги дня. 21.30 Қолда 
я жолда.  23.30 Т.х. «Егіз жүрек». 
1.15 Әсем әуен.

6.00 Ән мен әзіл. 6.30 Күлдірген. 
7.00 Үздік әзілдер. 7.30 М.ф. 8.00 
М.с. 10.00 «Тұмарым». 11.30 
«Қызым». 12.30 «Айдаһарлар 
шайқасы». 14.00 «Эпоха 
достижений». 14.15 М.с. 14.50 
«Интерны». 15.30 Деректі драма. 
16.30 «Ханзада Жумонг». 18.00 
«Ұрланған тағдыр». 20.00 As-
tana times. 20.55 Loto 6/49. 21.00 
«Қызым». 22.00 «Тұмарым». 23.10 
Айдаһарлар шайқасы». 0.20 Қош 
келдіңіз. 1.10 Astana times. 2.00 
«Біреудің есебінен».

6.00 Қуырдақ. 6.30 Айна-online. 
7.30 Q-елі. 8.00 «Ата-ана. Бала-
шаға». 9.10 «Измайловский парк». 
11.00 Т.х. «Скорая помощь». 
13.00 Т.х. «Серт пен сезім». 
15.00 Т.х. «Тойхана». 15.30 Q-елі. 
16.00 «Психологини». 17.00 
«Крепостная». 18.00 «Дурная 
кровь». 19.00 Т.х. «Куба». 21.00 Т.х. 
«Өсекшілер». 21.30 Т.х. «Тойхана». 
22.00 Т.х. «Серт пен сезім». 00.00 
«Дурная кровь». 2.30 Q-елі.

6.00 1001 анекдот. 6.30 
Армагеддон. 7.40 Информбюро. 
8.50 Т.с. «Гадалка». 10.00 
Экстрасенсы-детективы. 11.00 Т.с. 
«Ананди». 12.30 «Өмір- өзен». 14.10 
«Гадалка». 15.20 Экстрасенсы-
детективы. 16.30 Такси. 17.00 Кел 
татуласайық. 20.00 Информбюро. 
21.00 Т.с. «Безрассудная любовь». 
22.20 Т.с. «Врач». 23.30 «Ананди». 
1.00 Кел татуласайык. 3.10 
Алдараспан, Нысана, Шаншар 
әзілдері. 4.30 Ризамын. 5.00 Әзіл 
студио.

6.00 1001 анекдот. 6.30 
Армагеддон. 7.40 Информбюро. 
8.50 Т.с. «Гадалка». 10.00 
Экстрасенсы-детективы. 11.00 
Т.с. «Ананди». 12.30 Т.с. «Өмір- 
өзен». 14.10 «Гадалка». 15.20 
Экстрасенсы-детективы. 16.30 
Такси. 17.00 Кел татуласайық. 
19.50 Сөздің шыны керек. 
20.00 Информбюро. 21.00 Т.с. 
«Безрассудная любовь». 22.20 
Т.с. «Врач». 23.30 «Ананди». 
1.00 Кел татуласайык. 3.10 
Алдараспан, Нысана, Шаншар 
әзілдері. 4.30 Ризамын. 5.00 Әзіл 
студио.

7.00 Arqa аqparat. 7.30 Тобыл таңы. 
9.00 Arqa аqparat. 9.30 М.х. «Тико 
мен достары». 10.00 Т.х. «Жүрек 
сыры». 11.00 Первая студия. 11.30 
Д.ф. 12.00 ТалантTime. 13.00 Arqa 
аqparat. 13.15 Д.ф. 13.30 Arqa 
аqparat. 13.45 М.с. «Құрастырушы 
Лева». 14.00 Технический перерыв. 
18.00 Arqa аqparat. 18.20 Иман 
иірімі. 18.40 Arqa аqparat. 19.00 
Первая студия. 19.30 «Жүрек 
сыры». 20.30 Arqa аqparat. 21.10 
Көненің көзі. 21.30 Arqa аqparat. 
22.10 Сазды сәлем. 22.20 Т.х. «Дон 
И». 0.00 Arqa аqparat. 0.30 Т.с. 
«Күлдірген».

6.00 Ғашықтар. 6.40 Той заказ. 
7.10 Той базар. 8.00 Доброе утро. 
11.00 Жить здорово! 12.00 На 

6.05 Д.ф. «Қазба қазыналары». 
6.25 Aqparat. 7.00 Таңшолпан. 10.00 
Т.х. «Біздің әпке». 11.00 Т.х. «Асау 
толқын». 12.00 Т.х. «Махаббат, 
қызық мол жылдар». 13.00 
Aqparat. 13.15 Қызық екен... 14.00 
Теледәрігер. 15.00 Қымбат жандар. 
16.00 Ауылдастар. 16.35 Менің 
Қазақстаным. 17.00 Aqparat. 17.20 
Т.х. «Айналайын». 18.00 «Біздің 
әпке». 19.00 «Асау толқын». 20.00 
Aqparat. 20.35 Ашық алаңы. 21.30 
Т.х. «Замандастар». 22.30 Т.х. 
«Елшінің қызы». 23.20 Т.х. «Тәуіп 
Хо Жун». 0.15 Aqparat. 0.50 Футбол. 
УЕФА Еуропа лигасы. 2.55 Ашық 
алаңы. 

самом деле. 13.00 Пусть говорят. 
14.15 112. 14.30 Qoslike. 18.30 
Жаңалықтар. 19.00 Т.с. «Угрюм-
река». 20.00 Новости. 20.30 Т.с. 
«Первый отдел». 0.30 Т.с. «Метод 
2». 1.20 Т.с. «Мастер охоты на 
единорога». 2.05 П@утinа. 2.50 
Жаңалықтар. 3.20 Той базар. 4.00 
Той заказ. 

6.00 Ауыл – ел бесігі мерейлі 
мекені. 6.25 Бала тілі – бал. 
7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 
9.30 Дачные радости. 10.00 
Жаңалықтар. 10.30 Көкейтесті 
сұхбат. 11.00 Өмір ағымы. 13.00 
Ұлы дала мұрасы. 13.30 Арғымақ. 
13.55  Ғажайыпстанға саяхат. 
14.00 «Пантера». 15.00 Сәтті күн. 
16.00 Жүректен жүрекке. 18.00 
Жаңалықтар. 18.25 Көкейтесті 
сұхбат. 19.00 «Әке серті». 19.35 
Күлегеш. 20.00 РТН. 20.30 За 
Победу! 21.00 «Настоящие». 
23.00 Жаңалықтар. 23.30 
Көкейтесті сұхбат. 0.00 РТН. 
0.30 Группа здоровья. 1.00 Өмір 
ағымы.

7.00 Разминка. 7.15 Екі езу. 
7.35 Ревю. 8.30 «Бақытсыздар 
бағы». 9.50 М.ф. «Бен 10». 
10.30 «Мир наизнанку». 11.30 
Х.ф. «Спиди гонщик». 14.30 
Бір болайық. 18.30 Ревю. 
19.00 «Ауылдастар». 19.30 
«Однажды в России». 20.00 Х.ф. 
«Сумерки. Сага. Затмение». 

22.30 Х.ф. «Заклятие 2». 0.40 
«Бақытсыздар бағы». 1.40 Бір 
болайық.

7.05 Жаңалықтар. 7.30 Жимаудың 
жетістігі. 8.20 Т.с «Улы тамшылар».
9.40 Концерт 10.10 Новости. 10.50 
Было дело. 12.00 «Лесник. Своя 
земля». 14.10 «Никогда не бывает 
поздно».  16.10 Х.ф. «Мост». 18.00 
«Аманат». 20.00 Астарлы ақиқат. 
21.00 Новости. 21.40 «Никогда не 
бывает поздно». 23.40 «Лесник. 
Своя земля». 1.30 «Мост». 2.20 
Астарлы ақиқат. 3.00 Той BestStar.

6.00 Ду-думан. 7.00 Таңғы 
хабар. 10.15 Қолда я жолда. 
12.15 Т.х. «Пәленшеевтер 
2». 13.15 Т.х. «Егіз жүрек». 
15.00 Бүгін. 16.00 Т.х. «Асыл 
қазына». 17.00 Т.с. «Тот, кто 
читает мысли (Менталист)».   

18.00 Х.ф. «Последняя пуля». 
20.00 Жаңалықтар. 20.30 Біздің 
назарда. 21.00 Итоги дня. 21.30 
Қолда я жолда. 23.30 Т.х. «Егіз 
жүрек». 1.15 Әсем әуен.

6.00 Ән мен әзіл. 6.30 Күлдірген. 
7.00 Үздік әзілдер. 7.30 М.ф. 8.00 М.с. 
10.00 «Тұмарым». 11.30 «Қызым». 
12.30 «Айдаһарлар шайқасы». 
14.00 «30 лет независимости». 
14.05 М.с. 14.50 «Интерны». 15.30 
Деректі драма. 16.30 «Ханзада 
Жумонг». 18.00 «Ұрланған 
тағдыр». 20.00 Astana times. 21.00 
«Қызым». 22.00 «Тұмарым». 23.10 
Айдаһарлар шайқасы». 0.20 Қош 
келдіңіз. 1.10 Astana times. 2.00 
«Біреудің есебінен».

6.00 Қуырдақ. 6.30 Айна-online. 7.30 
Q-елі. 8.00 «Ата-ана. Бала-шаға». 
9.10 «Измайловский парк». 11.00 

Т.х. «Куба». 13.00 Т.х. «Серт пен 
сезім». 15.00 Т.х. «Тойхана».15.30 
Q-елі. 16.00 «Психологини». 17.00 
«Крепостная». 18.00 «Дурная 
кровь». 19.00 Т.х. «Куба». 21.00 Т.х. 
«Өсекшілер». 21.30 Т.х. «Тойхана». 
22.00 Т.х. «Серт пен сезім». 00.00 
«Дурная кровь». 2.30 Q-елі.
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7.00 Разминка. 7.15 Екі езу. 7.35 
Ревю. 8.00 Күлкі базар. 8.30 
«Бақытсыздар бағы». 9.50 М.ф. 

6.00 Ауыл – ел бесігі мерейлі 
мекені. 6.20 Бала тілі – бал. 
7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 
9.30 Маленькое путешествие по 
родному краю. 10.00 Жаңалықтар. 
10.30 Көкейтесті сұхбат. 11.00 
Өмір ағымы. 13.00 Рухани 
Жаңарту. 13.20 Арғымақ. 13.45 
Ғажайыпстанға саяхат. 14.00 My-
asSAGAn. 14.25 Қазақ даласының 
құпиялары. 15.00 Сәтті күн. 
16.00 Жүректен жүрекке. 18.00 
Жаңалықтар. 18.25 Көкейтесті 
сұхбат. 19.00 «Әке серті». 19.35 
Күлегеш. 20.00 РТН. 20.30 В ладу 
с природой. 21.00 Т.с. «Түған елдің 
түтіні». 23.00 Жаңалықтар. 23.30 
Көкейтесті сұхбат. 0.00 РТН. 0.30 
Группа здоровья. 1.00 Өмір ағымы.

7.00 Arqa аqparat. 7.30 Тобыл 
таңы. 9.00 Arqa аqparat. 9.30 
М.х. «Тико мен достары». 
10.00 Т.х. «Жүрек сыры». 11.00 
Первая студия. 11.30 Д.ф. 12.00 
Иммунитет. 12.35 Д.ф. 13.00 
Arqa аqparat. 13.15 Иман иірімі. 
13.30 Arqa аqparat. 13.45 М.с. 
«Құрастырушы Лева». 14.00 
Технический перерыв. 18.00 Arqa 
аqparat. 18.20 QR code. 18.40 Arqa 
аqparat. 19.00 Первая студия. 
19.30 «Жүрек сыры». 20.30 Arqa 
аqparat. 21.10 Топжарған. 21.30 
Arqa аqparat. 22.10 Сазды сәлем. 
22.20 Т.х. «Дон И». 0.00 Arqa 
аqparat. 0.30 Т.с. «Күлдірген».

6.05 Д.ф. «Қазба қазыналары». 
6.25 Aqparat. 7.00 Таңшолпан. 10.00 
Т.х. «Біздің әпке». 11.00 Т.х. «Асау 
толқын». 12.00 Т.х. «Замандастар». 
13.00 Aqparat. 13.15 Қызық екен... 
14.00 Теледәрігер. 15.00 Әлем 
айнасы. 15.20 Заң және біз. 15.50 
Егіз лебіз. 17.00 Aqparat. 17.20 
Т.х. «Айналайын». 18.00 «Асау 
толқын». 20.00 Aqparat. 20.35 
Ашық алаңы. 21.30 «Замандастар». 
22.30 Т.х. «Елшінің қызы». 23.20 
Т.х. «Тәуіп Хо Жун». 0.10 Парасат 
майданы. 0.40 Aqparat. 1.15 Ашық 
алаңы. 2.05 Теледәрігер.

6.00 Ғашықтар. 6.45 Той заказ. 
7.10 Той базар. 8.00 Доброе 
утро. 11.00 Жить здорово! 12.00 
Жди меня. 13.00 Пендеміз ғой. 

14.00 112. 14.30 Qoslike. 18.30 
Жаңалықтар. 19.00 Заң сөйлесін. 
20.00 Новости. 20.30 Поле чудес. 
21.50 Т.с. «Первый отдел». 1.30 
Док-ток. 2.20 П@утinа+. 3.05 
Жаңалықтар. 3.30 Той базар. 4.10 
Той заказ. 

«Бен 10». 10.40 «Мир наизнанку». 
11.40  Х.ф. «Сумерки. Сага. 
Затмение». 14.30 Бір болайық. 
18.30 Сан сауал. 19.30 Come-
dy women. 20.00 Х.ф. «Черное и 
синее». 22.10 Х.ф. «Киллер». 0.30 
Х.ф. «Нерождённый». 1.50 Бір 
болайық. 

7.30 Жимаудың жетістігі. 8.20 Т.с 
«Улы тамшылар». 9.40 Концерт. 
10.10 Новости. 10.50 Было дело. 
12.00 «Лесник. Своя земля». 14.10 
«Никогда не бывает поздно».
16.10 Х.ф. «Мост». 18.00 «Аманат».
19.30 Кешкі жаңалықтар. 20.00 
Дау-дамайсыз. 20.35 КТК web. 
21.00 Новости. 21.40 Х.ф. «Кейс». 
1.20 «Мост». 2.05 Дау-дамайсыз.

6.00 Ду-думан. 7.00 Таңғы хабар. 
10.15 Қолда я жолда. 12.15 Т.х. 
«Пәленшеевтер 2». 13.15 Т.х. 
«Егіз жүрек». 15.00 Бүгін. 16.00 

Т.х. «Асыл қазына». 17.00 Т.с. «Тот, 
кто читает мысли (Менталист)». 
18.00 Х.ф. «Добро пожаловать в 
рай!». 20.00 Жаңалықтар. 20.30 
Народный контроль. 21.00 Итоги 
дня. 21.30 Қолда я жолда. 23.30 Т.х. 
«Егіз жүрек». 1.15 Әсем әуен.

6.00 Ән мен әзіл. 6.30 Күлдірген. 
7.00 Үздік әзілдер. 7.30 М.ф. 8.00 
М.с. 10.00 «Тұмарым». 11.30 
«Қызым». 12.30 «Айдаһарлар 
шайқасы». 14.00 «30 лет 
независимости». 14.05 М.с. 
14.50 «Интерны». 15.30 Деректі 
драма.16.30 «Ханзада Жумонг». 
18.00 «Ұрланған тағдыр». 20.00 
Astana times. 20.55 Loto 5/36. 21.00 
«Қызым». 22.00 «Тұмарым». 23.10 
«Айдаһарлар шайқасы». 0.20 Қош 
келдіңіз. 1.10 Astana times. 2.00 
«Біреудің есебінен».

6.00 Қуырдақ. 6.30 Айна-online. 
7.30 Q-елі. 8.00 «Ата-ана. Бала-
шаға». 9.00 «Измайловский парк». 
11.00 Т.х. «Куба». 13.00 Т.х. «Серт 
пен сезім». 15.00 Т.х. «Тойхана». 
15.30 Q-елі. 16.00 «Психологини». 
17.00 «Орёл и решка». 18.00 
Маска. 21.00 Япырай. 22.00 Т.х. 
«Серт пен сезім». 0.00 Х.ф. «Семь 
ужинов». 2.30 Q-елі.

6.00 1001 анекдот. 6.20 
Армагеддон. 7.30 Сөздің шыны 
керек. 7.40 Информбюро. 8.50 Т.с. 
«Гадалка». 10.00 Экстрасенсы-
детективы. 11.00 Т.с. «Ананди». 
12.30 Т.с. «Өмір- өзен». 14.00 
What`s Up? 14.20 М.ф. «Индюки: 
Назад в будущее 3D». 16.30 Такси. 
17.00 Кел татуласайық. 19.50 Оқиға 
орны. 20.00 Информбюро. 21.00 
Х.ф. «Безрассудная любовь».  22.20 
Т.с. «Врач». 23.30 «Ананди». 1.00 
Кел татуласайық. 3.10 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері. 4.30 
Ризамын. 5.00 Әзіл студио.

6.00 Олжалы отбасы. 6.30 
М.ф. 7.40 Әсем әуен. 8.15 Т.х. 
«31 бөлімше». 10.00 Tangy 
fresh. 11.00 ХабарLine. 12.00 
Х.ф. «Кыз-Жибек». 14.30 Т.х. 
«Тракторшының махаббаты». 
16.15 Маска.  18.00 Алтыбақан. 
19.00 Хит жазамын. 20.15 ОТдел 
журналистских расследований. 
21.00 7 күн. 22.00 Хабарлас. 
23.00 Х.ф. «Александр».

7.05 «Аманат». 8.10 Т.х. «Үлкен үй». 
8.50 Қыз қылығы. 9.10 Басты рөлде. 
10.00 Смеяться разрешается. 11.50 
Х.ф. «Кейс» 15.30 Қарапайым-
ханшайым. 17.20 Концерт. 18.20 Ән 
мен әнші. 21.00 Новости. 22.00 Х.ф. 
«Чужая семья». 1.30 «Мост». 3.10 
К.ф. «Жүрегімдесің сен!».

7.00 Бүлдір-күлдір. 7.45 Екі езу. 
8.45 М.х. «Ұлы Өрмекші адам». 
9.30 М.ф. «Бен 10». 11.10 М.ф. 
«Облачно. . . 2: Месть ГМО». 
13.00 М.ф. «Мегамозг». 15.00 
Бір болайық. 18.30 Х.ф. «Черное 
и синее». 20.30 Х.ф. «Парк 
Юрского периода 3». 22.20 
Х.ф. «Трансформеры». 1.00 Бір 
болайық.

6.00 Өмір ағымы. 8.00 Жаңалықтар. 
8.25 Көкейтесті сұхбат. 9.00 РТН. 
9.30 В ладу с природой. 9.50 
Почемучки. 10.00 Маленькое 
путешествие по родному краю. 
10.30 Спектакль «Абай». 12.30 
MyasSAGAn. 13.00 «Настоящие». 
15.00 «Түған елдің түтіні». 17.00 
Жүректен жүрекке. 19.00 Точка 
зрения. 19.30 Онлайн для тебя, 
для вас, для нас. 19.50 MyasSAGAn. 
20.00 «Настоящие». 22.00 Өмір 
ағымы. 0.00 Твое кино. 0.30 Три 
товарища. 2.00 Зеленая волна.

6.05 Д.ф. «Қазба қазыналары». 
6.30 Ғасырлар үні. 7.00 Aqparat. 
7.35 Д.ф. «Жер төресі». 8.00 Д.ф. 
«Тұмау». 9.00 Мультфильмдер. 
10.00 Т.х. «Асау толқын». 12.00 
Күміс көмей. 12.50 Айтыс. 13.40 
К.ф. «Әйгерім». 15.30 Концерт. 
17.00 Жарқын жүздесу. 18.00 «Асау 
толқын». 20.00 Мәселе. 20.30 Егіз 
лебез. 22.30 Т.х. «Елшінің қызы». 
23.00 Егіз лебез. 23.20 «Елшінің 
қызы». 23.40 К.ф. «Ғажайып әлем». 
1.25 Мәселе. 2.00 Ғасырлар үні. 
2.35 «Қазба қазыналары».

6.00 Вне времени. 6.55 Той базар. 
7.40 Тамаша city. 8.35 Т.с. «Нити 
любви». 12.15 Фабрика грез. 12.35 

Х.ф. «Я знаю твои секреты». 16.20 
Лучше всех. 18.00 Жаңалықтар. 
18.35 Ең алғашқы. 20.00 Главная 
тема. 20.30 Парламент online. 
20.55 Т.с. «Преимущество двух 
слонов». 0.35 Х.ф. «Апгрейд». 2.10 
П@утinа+. 2.55 Жаңалықтар. 3.20 
Той базар. 4.05 Той заказ. 

8.00 Тобыл таңы. 9.30 Arqa 
аqparat. 10.30 Т.х. «Жүрек сыры». 
12.00 ТалантTime. 13.00 Иман 
иірімі. 13.20 7 nota. 13.40 М.х. 
«Құрастырушы Лева». 14.00 
Технический перерыв. 17.00 
Серпін. 17.20 «Жүрек сыры». 
19.00 Асар. 19.30 7 nota. 20.00 
Беседка. 21.00 Аpta aqparat. 21.30 
QR code. 22.00 Сазды сәлем. 22.10 
К.ф. «Армандай біл». 0.10 Т.с. 
«Күлдірген».

6.00 Ән мен әзіл. 6.30 Күлдірген. 
7.00 Үздік әзілдер. 8.00 М.с. 10.00 
«Тұмарым». 11.30 «Қызым». 
12.30 «Айдаһарлар шайқасы». 
14.00 Х.ф. «Любовь и голуби». 
16.30 Алдараспан. 18.00 
«Ұрланған тағдыр». 20.00 Үздік 
әндер. 20.55 Loto 6/49. 21.00 
«Қызым». 22.00 «Тұмарым». 
23.10 «Айдаһарлар шайқасы». 
0.20 Х.ф. «Неудержимые 3». 2.20 
Azіl keshі.

6.00 1001 анекдот. 6.30 
Алдараспан, Нысана, Шаншар 
әзілдері. 7.00 Армагеддон. 8.10 
Оқиға орны. 8.20 Информбюро. 
9.30 Готовим с Адель. 10.00 
Bala Battle. 10.40 Тәтті шоу. 
12.10 Т.с. «Ян Гуйфей». 14.30 
What`s Up? 15.10 М.ф. «Индюки: 
Назад в будущее 3D». 17.10 
Х.ф. «Джунгли». 19.10 Х.ф. 
«Легенды осени». 22.00 Неге? 
23.30 Музыкалық сағат. 1.10 
Алдараспан, Нысана, Шаншар 
әзілдері. 3.30 Ризамын. 5.00 Әзіл 
студио.

6.00 Гу-гулет. 6.30 Айна онлайн. 
7.30 Q-елі. 9.00 «Измайловский 
парк». 12.00 «Орёл и решка». 
13.10 Х.ф. «Семь ужинов». 15.00 
Т.с. «Минус 750». 16.30 Т.х. 

«Тойхана». 18.45 Жайдарман. 
20.45 Маска. 23.30 Х.ф. «В 
ожидании варваров». 1.30 
«Измайловский парк». 2.30 
«Минус 750».

6.00 Гу-гулет. 6.30 Айна онлайн. 
7.30 Q-елі. 9.00 Юмор! Юмор! 
Юмор! 10.50 «Ноты любви». 
15.00 Т.с. «Минус 750». 16.30 Т.х. 
«Өсекшілер». 19.00 К.ф. «Желаяқ 
Рюзгар». 21.00 Х.ф. «Славные 
парни». 23.20 Х.ф. «Поезд на Юму». 
1.40 Юмор! Юмор! Юмор!

6.00 Қаламгер. 6.30 Үздік әзілдер. 
8.00 М.с. 10.00 TeleBingo. 10.25 
«Тұмарым». 12.00 «Қызым». 
13.00 «Айдаһарлар шайқасы». 
14.30 Х.ф. «Неудержимые 
3». 17.00 Алдараспан. 18.00 
«Ұрланған тағдыр». 20.00 Үздік 
әндер. 20.45 Аялы алақан. 21.00 
«Қызым». 22.00 «Тұмарым». 
23.10 «Айдаһарлар шайқасы». 
0.20 Bas times. 1.30 Астана кеші 
көңілді.

6.00 Олжалы отбасы. 6.30 М.ф. 
7.30 Самопознание. 7.40 Әсем 
әуен 8.15 Т.х. «31 бөлімше». 10.30 
Сенат аксакалов. 11.00 Discovery: 

7.05 «Аманат». 8.10 Ән мен әнші. 
10.00 Смеяться разрешается. 
11.10 Х.ф. «Чужая семья». 15.00 
Қарапайым-ханшайым. 16.50 
Х.ф. «Счастливая жизнь Ксении». 
21.00 Портрет недели. 22.00 Х.ф. 
«Счастливая серая мышь». 23.50 
«Мост». 2.05 К.ф. «Қанішерлер 
ойыны».

7.00 Бүлдір-күлдір. 7.45 Екі езу. 
8.35 М.х. «Ұлы Өрмекші адам».  
9.30 М.ф. «Облачно... 2: Месть 
ГМО». 11.10 М.ф. «Мегамозг». 13.00 
Х.ф. «Парк Юрского периода 3». 

6.05 Д.ф. «Қазба қазыналары». 
6.30 Толағай. 7.30 Концерт. 8.25 
Д.ф. «Ұзақ ғұмыр құпиясы». 9.25 
Мәселе. 10.00 Т.х. «Асау толқын». 
12.00 Егіз лебіз. 14.10 М.ф. «Түлкі 
мен ит». 15.40 Айтыстың аққуы. 
17.10 Қымбат жандар. 18.00 «Асау 
толқын». 20.00 Арtа. 20.50 Жүзден 
жүйрік. 22.30 Т.х. «Елшінің қызы». 
23.20 Әзіл әлемі. 0.20 Арtа. 1.10 
Қымбат жандар. 2.00 Д.ф. «Қазба 
қазыналары». 2.25 Ауылдастар.

6.00 Вне времени. 6.55 Той базар. 
7.50 Тамаша city. 8.45 Воскресные 
беседы. 9.00 Ералаш. 9.25 Х.ф. 
«Преимущество двух слонов». 
13.25 Х.ф. «Если бы да кабы». 

15.25 Точь-в-точь. 18.00 Basty 
bagdarlama. 18.35 Кеш жарық, 
Қазақстан! 20.00 Аналитика. 20.55 
Т.с. «Купель дьявола». 0.40 Что? 
Где? Когда? 1.40 П@утinа+. 2.25 
Basty bagdarlama. 2.50 Той базар. 
3.35 Тамаша city.

8.00 7 nota. 8.30 М.х. «Тико мен 
достары». 8.50 Бір өлең, бір 
әуен. 10.00 Т.х. «Жүрек сыры». 
11.30 Иммунитет. 12.00 Беседка. 
13.00 Топжарған. 13.30 М.х. 
«Құрастырушы Лева». 14.00 
Технический перерыв. 17.00 
Көненің көзі. 17.20 «Жүрек сыры». 
19.00 Ұлт ұланы. 19.30 7 nota. 20.00 
Ел мүддесі. 21.00 Аpta aqparat. 
21.30 Мой почерк. 22.00 Сазды 
сәлем. 22.10 К.ф. «Жаңғақ тал».

6.00 Музыка – жүрек тілі. 6.10 
Жүректен жүрекке. 8.25 Жүзден 
жүйрік. 9.00 Өмір ағымы. 11.00 
«Тәуелсіздіқ – халық мұраты». 
11.25 Маленькое путешествие 
по родному краю. 12.00 Точка 
зрения. 12.40 Онлайн для 
тебя, для вас, для нас. 12.50 
Почемучки. 13.00 «Настоящие». 
15.00 Т.х. «Жаным 2». 19.00 
РТН Подробности. 19.35 Алау-
mix. 19.50 MyasSAGAn. 20.00 
«Настоящие». 22.00 Ұлы даланың 
көне шаһарлары.  22.30 Дәмдес 
болайық. 23.00 Сәтті күн. 0.00 Три 
товарища. 1.45 Зеленая волна.

15.15 Х.ф. «Трансформеры». 18.00 
Сан сауал. 18.50 Т.х. «Қағаз кеме». 
20.10 Опмай. опмай. 21.00 Х.ф. 
«Трансформеры: Месть падших». 
23.50 К.ф. «Впритык». 1.20 
Талантым тағдырым. 2.50 Екі езу.

Как устроена Вселенная. 12.00 
Х.ф. «Служебный роман». 14.30 
«Тракторшының махаббаты». 
15.15 Хит жазамын. 16.30 
Алтыбақан. . 17.30 Ән әлемі. 18.30. 
Мәжіліс. 19.15 Маска. 21.00 7 күн. 
22.00 Большая неделя. 23.00 Pro 
Sport. 23.30 Khabar boxing. 1.00 
Әзіл кеш.

6.00. 1001 анекдот. 6.30 
Алдараспан, Нысана, Шаншар 
әзілдері. 7.20 Армагеддон. 9.30 
Bala Battle. 10.00 М.с. 12.10 Т.с. 
«Ян Гуйфей». 14.30 What`s Up? 
15.00 М.ф. «Садко». 17.00 Х.ф. 
«Идеальный побег». 19.00 Х.ф. 
«Идеальные каникулы». 21.00 
«Ян Гуйфей».   1.10 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері. 3.30 
Ризамын. 5.00 Әзіл студио.

ӘЛЕУМЕТТІК  КЕПІЛДІК

Салымшыларға ыңғайлы болу және 
зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын 
пайдалану мен басқарушы компанияларға 
аударудың жаңа мүмкіндіктерін ескере 
отырып, БЖЗҚ 2021 жылдың басынан 
бастап ұялы қосымшасын жаңартты. Қо-
сымша Қордың клиенттеріне арналған 
және оның қызметі туралы өзекті ақпарат-
ты, сондай-ақ, зейнетақы шотының жай-
күйі туралы егжей-тегжейлі мәліметтерді 
алуға мүмкіндік береді.

ENPF мобильді қосымшасын Android 
және IOS базасындағы кез келген смарт-
фонға немесе планшетке тегін жүктеп 
алуға болады. Авторлану үшін логин мен 
пароль пайдаланылады, оның көмегімен са-
лымшы/алушы Қор сайтындағы жеке каби-
нетіне кіреді. Пайдаланушыларға ыңғайлы 
болу үшін сервис қазақ және орыс тілдерін-
де жүргізіледі. Бұл бағдарлама автоматты 
түрде жаңартылады, егер сіздің смартфо-
ныңыз жаңартуларды қабылдамаса, Play 

Market немесе App Store қосымшасын 
пайдалана отырып, оның жаңа нұсқасын 
жүктеу арқылы жасауға болады.

Естеріңізге сала кетейік, мобильді 
қосымшаның көмегімен жеке зейнетақы 
шотының бар екендігі туралы анықтама, 
ЖЗШ-дан үзінді көшірме алуға, сізді қы-
зықтыратын мәселе бойынша өтініш жі-
беруге, мобильді кеңсенің шығуына, кері 
қоңырауға тапсырыс беруге, өз деректеме-
леріңізге өзгерістер және (немесе) толықты-
рулар енгізуге, зейнетақы калькуляторы-
ның көмегімен болашақ зейнетақының 
болжанатын мөлшерін есептеуге болады. 
Сондай-ақ, ол арқылы шоттың жай-күйін 
бақылауға, зейнетақы жүйесіндегі бар-
лық өзгерістер туралы білуге, БЖЗҚ-ның 
жақын жердегі кеңсесінің орналасқан жерін 
көруге, тіпті байланыс орталығына қоңы-
рау шалуға болады.

Бұған тағы да жаңа функциялар қо-
сылды – енді БЖЗҚ-ның әрбір салымшы-

сы мобильді қосымша арқылы зейнетақы 
жинақтарының бір бөлігін тұрғын үй 
жағдайын жақсарту немесе емделуге не ин-
вестициялық портфельді басқарушы ком-
панияларға аударуға пайдалану құқығын 
іске асыру үшін жеке зейнетақы шотын-
дағы қаражатының жеткілікті екендігін 
біле алады.  

Смартфондарға арналған жаңартылған 
қосымшаның басты артықшылығы – оның 
«жеңілдетілген» нұсқа екендігінде. «Сал-
мағы» қазір бұрынғыға қарағанда әлдеқай-
да аз: Android телефонына орнатқаннан 
кейін қосымшаның өлшемі – алдыңғы 384 
Мб орнына 105 Мб, IOS - 300 Мб орнына 41 
Мб болды. Google компаниясының Flutter 
платформасын қолдана отырып, жаңа нұсқа 
жасалды. Ол кең таралған және үлкен қа-
уымдастықтың қолданысына ие, сонымен 
қатар көптеген кітапханалары мен мүмкін-
діктері де бар, бұл қосымшаның көлемін 
азайтып, оның жауабын тездетуге мүмкін-

дік береді.
Сондай-ақ, пайдаланушы интерфейстің 

заманауи стандарттары бойынша толық 
қайта жобалау жүргізілді.

Бұл сервис салымшыларға өздерінің 
зейнетақы жинақтарын тәулігіне 24 сағат, 
аптасына 7 күн бақылауға мүмкіндік бе-
реді. 

Қазақстандықтар ENPF ұялы қосымша-
сының ыңғайлылығын жоғары бағалады. 
Егер 2021 жылғы 1 қаңтарда қосымшаны 
Android-ке 988 000, IOS-қа 314 000 жүктеу 
іске асырылған болса, ағымдағы жылғы 24 
наурызға қарай бұл деректер Android-ке – 1 
430 000, IOS-қа – 387 000 жүктеуді құрады. 
Осылайша, қосымшаны пайдаланушылар-
дың жалпы саны үш айға да толмайтын 
қысқа мерзім ішінде жарты миллионнан 
асты (немесе шамамен 40%).

“БЖЗҚ” АҚ Қостанай облыстық 
филиалының баспасөз қызметі

Мобильді  қосымшаны  жаңартты
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Ергалиев Алмат Сапарбековичтіњ сенімді т±лѓасы Спанова Майра Д‰йсе-
кеевна  кепілдік м‰ліктіњ соттан тыс сауда-саттыѓын μткізеді: Ќостанай облысы
Науырзым ауданы ¤лењді ауылыныњ аумаѓында орналасќан, шаруа ќожалы-
ѓын ж‰ргізу ‰шін берілген, кадастрлыќ нμмірі 12-186-011-054, ауданы – 113,4
гектар жер учаскесіне уаќытша μтеулі жер пайдалану ќ±ќыѓы. Бастапќы баѓа-
сы – 1 006 495 тењге, сауда-саттыќ єдісі: аѓылшын. Сатып алу баѓасы сауда-
саттыќ μткізілген к‰ннен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде ќолма-ќол аќшамен тμле-
неді. Сауда-саттыќ 21.04.2021 ж.саѓат 10.00-де Ќостанай облысы, Науырзым
ауданы, Ќарамењді ауылы, Шаяхметов к. № 4, Достыќ ѓ. мекенжайы бойынша
μткізілетін болады. Сенім білдірілген т±лѓа – Спанова Майра Д‰йсекеќызы,
мекенжайы: Ќостанай облысы, Науырзым ауданы, Ќарамењді ауылы, Аман-
гелді кμшесі, № 50 ‰й, № 1 пєтер, ±ялы.тел. 8-705-576-8668.

Доверенное лицо Ергалиева Алмата Сапарбековича – Спанова Майра
Дуйсекеевна проводит внесудебные торги залогового имущества: право вре-
менного возмездного землепользования на земельный участок площадью –
113,4 гектар, кадастровый номер 12-186-011-054, предоставленный для ве-
дения крестьянского хозяйства, расположенный на территории села Улен-
ды, Наурзумского района, Костанайской области. Стартовая цена - 1 006 495
тенге, метод торгов: английский. Покупная цена оплачивается наличными в
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Торги будут проводиться
21.04.2021 г. в 10.00 ч. по адресу: село Караменды, ул. Шаяхметова,№ 4, зд.
Достыќ, Наурзумский район,  Костанайская область. Доверенное лицо – Спа-
нова Майра Дуйсекеевна, адрес: Костанайская область, Наурзумский район,
село Караменды, улица Амангельды, дом № 50, кв № 1,  сот.тел. 8-705-576-
8668.

Еске алу

¤ткен жылдыњ 12 сєуірінде ќызымыз єрі
бауырымыз Аќмарал Серікбайќызы μмірден
ќыршын μткен болатын. Торѓай селосындаѓы
Ќ±лмаѓанбетовтер єулеті бауырымызды
мына бір μлењ жолдарымен жаныњ жєннат-
тыњ тμрінде болып, иман байлыѓын берсін
деп еске аламыз:

Нєзік едіњ, сезімтал ењ жасыњнан,
Ќиналып ењ сырќат мењдеп басыњнан.
Ортамызда г‰лдей жайнап ж‰ргенде,
Ажал ж±лып кетті-ау сені ќасымнан...
Ерте сμнді-ау, μміріњніњ шыраѓы,
Ж±маќ болсын енді сеніњ т±раѓыњ.
Жыл да μтті ортамызда сен жоќсыњ,
¦мытпаймыз, еске алып т±рамыз...

Еске алушылар: анасы Ѓазиза, бауырлары, інілері,
сіњілілері.

Ќазаќстан ¦лттыќ Банкі ќай-
талама нарыќты одан єрі дамы-
ту маќсатында баѓалы металдар-
дан жасалѓан коллекциялыќ моне-
таларды сату жєне сатып алу ба-
ѓаларын белгілеуге ќатысты
Ќаѓидаларѓа μзгерістер енгізді.

¤здеріњіз білетіндей, ±лттыќ
валюта монеталары ‰ш т‰рде
шыѓарылады: айналым, инвести-
циялыќ жєне коллекциялыќ.

Коллекциялыќ монеталар ба-
ѓалы (алтын жєне к‰міс) жєне
баѓалы емес металдардан (мель-
хиор жєне нейзильбер) шектеулі
таралыммен дайындалады. Олар
коллекциялыќ монеталарѓа с±ра-

Коллекциялыќ монеталарды сатып алу
ережесіндегі жањалыќтар туралы

ныс айналым, таќырып, дизайн,
μндіріс сапасы жєне ќолданыла-
тын технологиялардыњ жања-
лыѓы сияќты факторларѓа байла-
нысты болатын нумизматикалыќ
(ќайталама) нарыќты жинауѓа
жєне дамытуѓа арналѓан.

Азаматтар єлі де ќымбат ме-
талдардан жасалѓан коллекция-
лыќ монеталарды ¦лттыќ банкке
кері сатып алу ‰шін тапсыра ала-
ды. Алайда, енді олар ќ±нына
монета жасау ќ±ны мен металл
ќ±ны кіретін сатып алу к‰ні бел-
гіленген  бастапќы сату баѓасы
бойынша ќабылданады.

 Инвестициялыќ монеталар

(алтыннан, к‰містен жєне басќа
да баѓалы металдардан жасалѓан)
б±рынѓы талаптар бойынша са-
тып алынатын болады.

Аныќтама ‰шін: ¦лттыќ
Банктіњ Ќостанай филиалы 2020
жылы кері сатып алу арќылы ба-
ѓалы металдардан жасалѓан 65
коллекциялыќ жєне инвестиция-
лыќ монетаны, оныњ ішінде 44
коллекциялыќ монетаны, 2021
жылдыњ бірінші тоќсанында 42
монетаны, оныњ ішінде 34 кол-
лекциялыќ монетаны ќабылдады.

Туындаѓан с±раќтар бойын-
ша мына телефондарѓа хабарла-
суѓа болады: 99-09-24, 99-09-25.

ЕСКЕ АЛУ

Саќ болайыќ!

дау керек.
2. Ќауіпті жєне ќауіпсіз м±зды

тани білу.
3. Жаѓадан м±зѓа т‰скен кез-

де саќ болыњыз, б±л жерлерде ол
єлсіз болуы м‰мкін.

4. Жаќын жерде бірнеше
ойыќ жасамањыз.

5. Сондай-аќ, м±здыњ кішке-
не бμлігінде топпен шоѓырланып
отырмањыз.

6. Егер ойыќ жасау кезінде
одан су атќылай бастаса б±л жер
ќауіпті.

7. Ќайѓылы жаѓдайда μзі-
њізбен бірге ќ±тќару ‰шін пайда-
лануѓа болатын μткір заттар бо-
луы керек.

Тек осы ќарапайым ќаѓида-
ларды саќтай отыра, μз μміріњізді
саќтай аласыз.

"112" – елдіњ барлыќ μњірле-
рінде ќолжетімді ќ±тќару ќыз-
метініњ бірыњѓай нμмірі, оны
теру ‰шін нμмірде SIM-карта мен
тењгерім талап етілмейді.

А.ЄБДІЛДА.

Кμктемде м±з еріп, судыњ беті
ќабыршыќтанып, ж±ќарады.
Т‰нде суыќ болып, ќатќаќ болса
да к‰ндіз тез еріп кетеді. М±ндай-
да μзен-кμлдердіњ беткі жаѓы
еріп, ж±ќара береді. Адамды
кμтерсе де μте ќауіпті. Дєл
ќазіргі кезде осыны ескергеніміз
абзал деп ескертеді мамандар.

Жыл сайын балыќ аулаймын,
сырѓанаќ тебемін деп м±зды суѓа
т‰сіп, ќауіпті жаѓдайѓа тап бола-
тын жаѓдайлар жиі кездеседі.
М±ныњ бєрі де м±здыњ ќалыњды-
ѓын ескермей, ќауіпті жаѓдайѓа
барудан болып жатады. М±ндай
єуесќойлыќтыњ арты кμбіне ќай-
ѓылы жаѓдайѓа да апарып жата-
ды. Ондайѓа бармас б±рын ењ ал-
дымен м±здаѓы ќауіпсіздік шара-
ларын ескеру керек, содан кейін
ѓана тоѓанѓа баруѓа болады. Ењ
бастысы м±здыњ беріктігін баќы-
лап, ќай жаѓдайда да μз μміріњізді
ойлаѓаныњыз жμн. Ал балаларѓа
кμктем кезінде μте м±ќият бол-
ѓан жμн.

1.Балаларды ќатып ќалѓан су
ќоймаларына жалѓыз жіберуге
болмайды.

2.М±здыњ ќалыњдыѓы кемін-
де 7 сантиметр екеніне кμз
жеткізіњіз.

3.Егер м±зда ±жымдыќ ойын-
дар жоспарланса, м±з жамылѓы-
сыныњ ќалыњдыѓы шамамен 12
сантиметр болуы керек.

4.Балаларѓа к‰мєнді ќалыњ-
дыќтаѓы м±з ‰стінде ж‰ру кезін-
де, бір-бірінен 5 метр араќашыќ-
тыќта ж‰ру керек екенін т‰сін-
діру ќажет.

5. Егер м±з ќармен жабылѓан
болса, онда оны басуѓа болмай-
ды, себебі ойыќќа т‰сіп кетуіњіз

єбден м‰мкін.
6.Кμктемгі жылудыњ баста-

луымен балаларѓа су ќоймалары-
на баруѓа тыйым салыњыз. М±з
тез ери бастайды, єсіресе жаѓа-
лауларда, б±талар мен ќамыстар-
дыњ айналасы ќауіпті.

7.М±з бμлігініњ ‰стіне секіру-
ге болмайды, ол ауып кетсе бірне-
ше минут ішінде сіз су астында
болуыњыз м‰мкін.

8.М±з жарылып кетіп, бала су
астына ќ±лап кетсе, онда ол
м±ндай жаѓдайда ќалай єрекет
ету керектігін білуі керек.

9.Егер бала достарымен бірге
болса, онда ќауіп тμнген жаѓдай-
да, біреу тез арада кμмекке баруы
керек, ал ќалѓандары жолдасын
ќ±тќару ‰шін барлыќ шараларды
ќабылдауы керек.

Кμктемгі кезењде балыќшы-
лар да м±здаѓы ќауіпсіздік ша-
раларын саќтаѓан жμн:

1. Балыќ аулау ‰шін таныс то-
ѓан мен терењдігі адамныњ биік-
тігінен аспайтын жерлерді тањ-

Ќауіпсіздік
шаралары

к‰шейтілуде

Кμктемдегі су тасќыныныњ
ќауіпсіз μтуі ‰шін єр ауданда дай-
ындыќ ж±мыстары ж‰ргізілуде.
Ќамысты ауданы ТЖБ ќызмет-
керлері Ќостанай облысы ТЖД
мамандарымен сонымен ќатар
жергілікті атќарушы органдары-
мен бірлесіп Жайылма ауылдыќ
округі Пушкин ауылында орна-
ласќан бμгеттердіњ жаѓдайын
жєне су тасќыны кезењіне дайын-
дыѓын тексерді. Рейд барысында
олар бμгетті сырттай ќарап шы-
ѓып, ауданныњ к‰штері мен ќ±рал-
дары тобыныњ кμктемгі су тасќа-
нына дайындыѓын тексеріп μтті.

Сол к‰ні ауылдыќ округ
т±рѓындарымен жиын μткізілді,
Ќамысты ауданыныњ азаматтыќ
ќорѓау ќызметкерлері алдаѓы су
тасќыны туралы хабарламаны
жєне ‰гіт-насихат материалда-
рын жадынама т‰рінде ±сынып,
сондай-аќ ауыл т±рѓындарына су
тасќыны туындаѓан жаѓдайда не
істеу керегін т‰сіндірді. Б±дан
єрі Тμтенше жаѓдайлар бμлімініњ
бастыѓы М.Бисахалов жылу беру
маусымыныњ μтуі туралы хабар-
лап, т±рѓын ‰й секторында туын-
дайтын μрттердіњ негізгі себеп-
терін, улы газбен улану жаѓдай-
ларын атап μтті. Облыс т±рѓын-
дарын пеш жєне электр ќ±ралда-
рын пайдалану кезінде μрт
ќауіпсіздігініњ ќаѓидаларын саќ-
тауѓа шаќырды.

М±ндай шаралар Бейімбет

Майлин ауданында да ќолѓа
алынѓан. Аудан орталыѓы мањын-
даѓы Аят μзеніндегі м±з ќабатын-
да жару ж±мыстары ж‰ргізілді.
Келесі к‰ні таѓы бір жарылыс
Майское ауылыныњ жанындаѓы
арнаныњ ойысында орын алды.

Аудандыќ ТЖ бμлімініњ бас-
тыѓы Дмитрий Жданов: "Аяттаѓы
м±з жару ж±мыстары μњірде
±йымдастырылѓан барлыќ су
тасќынына ќарсы ж±мыстардыњ
аз ѓана бμлігі. Екі апта бойы аудан
орталыѓы мен Тобыл кентініњ
аумаѓынан ќар массалары шыѓа-
рылды. Жалпы алѓанда 4 мыњ тек-
ше метрден астам ќар шыѓарыл-
ѓан болатын. Сонымен ќатар,
жазыќ даладаѓы жєне Аят жайыл-
масындаѓы ќар ќабаты μлшеніп,
су μткізу ќ±рылыстары тексе-
рілді. Ресей Федерациясындаѓы
кμршілес Варна ауданындаѓы
жаѓдай ерекше баќылауда, оныњ
єкімшілігімен Тμтенше жаѓдай-
лар бμлімі тікелей байланыста"
дейді.

Жарылыстардыњ μздеріне ке-
летін болсаќ, биыл олар дєст‰рлі
жерлерде жоспарланѓан. Єйет
ауылындаѓы ескі орман шаруа-
шылыѓы аймаѓында, автокμлік
кμпірініњ жанында жєне Майс-
кое ауылындаѓы μзенніњ ойы-
сында. Жарылыс ж±мыстарын
"NIKSIT" компаниясы ж‰ргізді.
М±здарда жару ж±мыстарын
ж‰ргізу су тасќыны кезінде μзен-
дерде кептелістердіњ пайда бо-
луына жол бермейді.

ЖАРНАМА

54-67-65,
54-33-22,
54-99-88

Айтолќын
     АЙЌАДАМОВА
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«Өмірі мен өнері егіз»

Мұрат 
    ЖҮНІСҰЛЫ

Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы-
на орайластырылған кештің қо-
нақтары өмір жолы мен өнер жолын 
бірге өріп келе жатқан өнерлі жұп-
тар ІХ республикалық театрлар фес-
тивалінің лауреаты, актер Орынба-
сар Қойбағаров және жары, қоюшы 
режиссер, ҚР «Мәдениет саласы-
ның үздігі» төсбелгісінің иегері 

Әлия Садықова, сондай-ақ ҚР 
Мәдениет қайраткері, актер Ораз-
бек Нұрғали және жары Қостанай 
облыстық «Қазына» меценаттар 
клубы сыйлығының иегері, актриса 
Бақыткүл Ордабаева киелі шаңырақ 
төрінен орын алып, зор ілтипатқа 
кенелді.

Еске сала кетсек, Арқалық қазақ 
жасөспірімдер театры өз шымыл-
дығын 2001 жылы 24 желтоқсан-
да М.Әуезовтің «Айман-Шолпан» 
комед и ясы мен ( реж иссері 
Ж.Есенбеков) ашқан болатын. Театр-
дың ашылуына сол кездегі облыс 
басшысы Ө.Шөкеев, қала әкімі 
Ж.Түбекбаев, облыстық Мәдениет 
басқармасының басшысы Р.Ғайсе-
нованың көп еңбектері сіңгенін айта 
кеткен ләзім.

Кеш барысында қонақтар өз-
деріне қойылған мәнді де мағыналы 
сұрақтарға тұшымды жауап беріп, 
көңіл құсын шарықтататын әсем 
әндерге де кезек берілді. ҚР Мәде-
ниет қайраткері Отаркүл Мұқатова, 
театр басшысының міндетін атқа-
рушы Нұрлыбек Қасжанов, қала-
лық Мәдениет сарайының дирек-
торы Алмагүл Жұмабаева, музей 
директоры Асхат Қасеновтер жылы 
лебіздерін білдіріп, жұлдызды жұп-
тарға Алғыс хат, естелік сыйлықтар 
және гүл шоқтары табыс етілді.

Тағылымды кешке Н.Құлжано-
ва атындағы Торғай гуманитарлық 
колледжінің студенттері қатысты.

Суретті түсірген автор.

Арқалық қаласы.

Осындай атаумен 
Арқалық қаласындағы 
облыстық Дала өлкесі 
тарихы музейі Арқалық 
қазақ жасөспірімдер 
театрының 20 жылдық 
мерейтойына орай 
кездесу кешін өткізді.

Кеншілер қаласындағы комбинат «Ел 
тірегі – Елбасы» акциясына қатысып, 
ерекше қажеттілігі бар балаларды 
тәрбиелеп отырған отбасылар мен 
жалғыз қалған зейнеткерлерге 2000-
нан астам азық-түлік себетін таратуда. 

Себетке ең қажетті өнімдер: ұн, күріш, қарақұмық, 
макарон, сұйық май, бұқтырылған ет, қант, шай мен 
кәмпит салынған. Әрқайсысының салмағы – 50 келі 
шамасында.

Жалпы ERG компаниясы Еуразиялық Топ кәсіпо-
рындары орналасқан өңірлер: Қостанай, Павлодар, 
Қарағанды, Ақтөбе облыстары мен Шымкент қала-
сындағы әлеуметтік көмекке мұқтаж жандарға 11 000 
азық-түлік себетін жеткізбек.

– COVID-19 пандемиясы әлі біткен жоқ. Ел басы-
на қиындық түскен осы қысылтаяң шақта, компания 
карантиндік шаралар салдарынан материалдық түйт-
кілдерге тап болған тұрғындарды қолдауды жалғас-
тырады. Ізгі амалдарыңыз қабыл болып, мақсатқа 
жетіңіздер! Елдегі ынтымақ пен берекеге – баршамыз 
жауаптымыз! – деді «Еуразиялық Топ» ЖШС Басқарма 
Төрағасы Серік Шахажанов. 

ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай «Халық» 
қайырымдылық қоры «Ел тірегі – Елбасы» атты ак-

цияны бастаған болатын. Шараны қайырымдылық 
қорлары, танымал бизнесмендер мен ірі компаниялар 
іліп әкетті. Шараны жыл соңына дейін бірнеше мәрте 
өткізу жоспарланып отыр. 

Қуаныш ЕСҚАБЫЛ.

Көмек қолын созды

Осындай атаумен Әулиекөл 
аудандық мәдениет үйінде рухани 
кеш өткізілді.

Жиынға аудан әкімінің орынба-
сары Аят Сулекеев, Қостанай облы-
сының Бас имамы Бақытбек қажы 
Тәжімбет пен наиб имам Әлішер 
Балахмет, аудандық «Әмит ишан» 
мешітінің Бас имамы Нұрлан қажы 
Сыздықов және аудандағы діни 
қызметкерлері мен мешіт жамаға-
ты  қатысты.

Кеш Әлішер Ертайұлының қаси-
етті Құран Кәрім оқуымен бастал-
ды. Онан соң облыстың Бас имамы 
Бақытбек қажы Тәжімбет Алланың 
атымен бастап, келіп жеткен қаси-
етті Рамазан айымен құттықтау сөз 
сөйледі. Ол осы айдың басқа айлар-
мен салыстыра қарағанда Рамазан 
айында мүміндерге ерекше мол сау-
ап берілетіндігін, осы айда қасиетті 

Құран түскендігін айтып өтті.
«Басты мақсат – Рамазан 

айын ерекше ықыласпен қарсы 
алайық, Құранға бекем болып, 
көп-көп оқитын болайық. Мынау 
елімізді жайлаған індет тезірек 
кетіп, Алла тағала барлық мұ-
сылман елдерін аман сақтасын, 
ауырған адамдарға Алла шипа-
сын берсін, ауырмаған кісілерді 
Өзі сақтасын. Тезірек бұл індеттен 
құтылып, иық тіресе намаз оқи-
тын жағдайға, баяғы қалпымызға 
келуге  Алла тағала нәсіп етсін» 
– деп тілегін айтты.

Бұдан кейін мәдениет үйінің 
өнерпаздары Әсем Қажиева, 
Шыңғысовтар отбасылық дуэті, 
«ЕрНАТ»  тобы салған әуезді ән-
дер жүректен жүрекке жетті.

Қ.МАРАТҚЫЗЫ.

“Қош келдің, Рамазан!”

ДІНІҢ - ДІҢГЕГІҢ

Қостанай облыстық мешітінің 
баспасөз қызметінің мәлімдеу-
інше, Рудный қалалық “Нұр” 
мешітінде Рамазан айына әзір-
лік жайы қозғалған аймақтық 
басқосу өткізілді. Жиынға Май-
лин ауданындағы “Әйет”, Тобыл 
кентіндегі “Ажар”, Қашар кентін-
дегі “Кәмшат ана” мешіттерінің 
имамдары мен Рудный қаласын-
дағы “Нұр” мешітінің қызметкер-
лері қатысты. Басқосуда Рамазан 
айының ерекшелігі, оған дайын-
дық мәселесі сөз болды. Жиында 
“Нұр” мешітінің Бас имамы Бек-
тұрсын Уәлиев қазіргі пандемия 
кезінде ораза рәсімдерін өткізудің 
жай-күйіне тоқталды.

Аймақтағы эпидемиология-
лық жағдайдың тұрақсыздығына 

байланысты, ораза кезіндегі іс-ша-
ралар карантиндік талаптарды 
сақтай отырып, ұйымдастырылу 
қажеттілігі, мешіттің іші-сырты-
ның тазалығы жайында тілге тиек 
етті. Ең бастысы, індеттің одан әрі 
таралуына жол бермеу мақсатын-
да, барлық санитарлық талаптар-
дың қатаң сақталу қажеттігіне бас 
имам ерекше тоқталып өтті.

Сондай-ақ, жуырда облыс Бас 
имамы Бахытбек Тәжімбеттің 
өткізген мәжілісінде қаралған 
өзекті тақырып ортаға салын-
ды. Өкілдік тарапынан берілген  
тапсырмалар жөнінде хабарлама 
жасалды.

Басқосу соңында мәжіліске 
қатысушылар өздерін толғанды-
рған сауалдарын қойды.

Ораза жайы сөз болды
МӘДЕНИЕТ

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ – ҚАСТЕРЛІ ҰҒЫМ
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