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«АЛАТАУ»  
ОҚЫЛЫМДЫ  БАСЫЛЫМ
АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ,  ОНЫҢ ІШІНДЕ АХМЕТ 
БАЙТҰРСЫНОВ АЙТҚАНДАЙ,  «ХАЛЫҚТЫҢ 
КӨЗІ ҺӘМ ҚҰЛАҒЫНА» АЙНАЛҒАН, ГАЗЕТ-
ЖУРНАЛДАРҒА ЖАЗЫЛУ ҮШІН БАСПАСӨЗ 
НАУҚАНЫ БАСТАЛДЫ. ЗАМАН АУЫСЫП, 
УАҚЫТ ТАЛАБЫ ИНТЕРНЕТКЕ БАЙЛАНҒАН 
КЕЗЕҢДЕ «ОСЫ ГАЗЕТ-ЖУРНАЛДЫҢ, НЕ КЕРЕГІ 
БАР» - ДЕП ЖҮРГЕНДЕР ҚАТТЫ ҚАТЕЛЕСЕДІ. 
СЕБЕП, ДАМЫҒАН МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ ӨЗІНДЕ 
ГАЗЕТ БАСЫЛЫМДАРЫНЫҢ  САНЫ АРТПАСА 
КЕМІГЕН ЖОҚ.

Ал, Тәуелсіз Қазақстанда 
елді мекендердің көбінде интер-
нет желісі қосылмаған, ал газет 
оқырмандарының көбі ауыл-
ды жерлерде, шалғайдағы ме-
кендерде тұрады. Шынтуайтын 
айтқанда, газет қалаға да, далаға 
да ауадай қажет. 2000 жылдың 
тамызынан бастап жарық көрген 
«Алатау» қоғамдық саяси газетіне 
келер жылы 20 жыл толады. Алла 
бұйырса, бұл шараны да атап 
өтерміз. Оқырмандар жүрегіне жол 
тауып, халықтың мұң-мұқтажын 
арқалаған басылым Талдықорған  
қалалық  Қазпошта бөлімінің 
басшысы Бағлан Мусин мен 
қызметтерді ілестіру бөлімінің бас 
маманы Айгерім Маликбазарова-
мен жүздесіп, Талдықорған қаласы 

бойынша баспасөзге жазылу қалай 
жүріп жатқанын сұрады.

 Бағлан МУСИН,  Талдықорған 
Қазпошта бөлімінің басшысы: 
-Баспасөзге жазылу науқаны енді 
қарқын ала бастады. Оның ішінде   
«Алатау» қоғамдық саяси газеті 
де бар. Қала бойынша  Алатауға 
600 дана жазылуы тиіс. Бізде 17 
пошта бөлімшесі бар, соларды 
бүгін түгел аралап шығуды жо-
спарлап отырмыз. Жақында ғана 
осы орталық поштада газет-
журналдарға жазылуға қатысты 
акция ұйымдастырдық. Оған 
сіздер қатыспадыңыздар. Мұндай 
мүмкіндікті жіберіп алмау керек. 
Жоспар  тізімделді. Желтоқсан 
айының 20-сына дейін уақыт 
бар, өздеріңіз де үгіт-насихатты 
жалғастырсаңыздар, нұр үстіне 

нұр. «Алатау» газеті оқылым-
ды басылым. Сондықтан оның 
оқырмандары да азаймайды деген 
ойдамын. 

Айжан МАЛИКБАЗАРОВА,  
қызметтерді  ілестіру бөлімінің 
бас маманы: - Баспасөзге жазы-
лу бойынша қазіргі таңда «Ана 
тілі», «Жас Алаш», облыстық  
«Жетісу» газеті 2 пайызға, Каз-
правда 1 пайызға, «Огни Алатау» 
3 пайызға көтерілген. 

Бүгінгі таңда баспасөзге жа-
зылу бағасы да халық көңілінен 
шығып тұр. Қай мекеме көп жа-
зылып жатыр десеңіз, мұғалімдер 
белсенділік танытуда. 

Ал, «Алатау» қоғамдық-саяси  
газетіне жазылушылар саны 
биыл  да арта  түседі деген 
сенімдемін. Өйткені, бұл газет-
те ел ішіндегі түйткілді дүниелер 
мен әлеуметтік  негіздегі, жал-
пы барлық саланы қамтитын 
оқылымды материалдар көп жа-
зылады. 

Елдің көзі мен құлағы болған 
"Алатаудың" алар асуы алда де-
ген үміттемін. Осы басылымның 
тұрақты оқырманы, әрі пошта 
маманы  ретінде  алдағы жылға 
баспасөзге жазылу науқаны жүріп 
жатқанын   баса айтқым келеді.  
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ӘЛЕУМЕТ

ЖИЫРМА БІР МЫҢНЫҢ ЖЫРЫ
КӨПБАЛАЛЫ АНАЛАР КӨЗ ЖАС-

ТАРЫН КӨЛДЕТІП, АУДАННЫҢ  
БАЙЛАНЫС БӨЛІМШЕСІН ТО-
РУЫЛДАП ЖҮР. СЕБЕП, АТАУ-
ЛЫ ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕКТІ АЛА 
АЛМАУДА. ҚАРАШАНЫҢ ҚАРА 
СУЫҒЫНДА  ОТЫН, СУ ТҮСІРЕ АЛ-
МАЙ, ПӘТЕР АҚЫСЫН ТӨЛЕЙ АЛ-
МАЙ ШУЛАҒАН АНАЛАР АҚПАРАТ 
ҚҰРАЛДАРЫНА  ЖҮГІНГЕН. 

 Т¤Л ТЕЊГЕМІЗ 
Т¤ЛЌ¦ЖАТЫМЫЗ

  Қазақстан егемендігін алып, тәуелсіздікке қол жеткізген соң елдігімізді 
айғақтайтын ұлттық құндылықтарымыздың бірі ретінде төл теңгеміз 
дүниеге келді. Егемендігін енді ғана алған,  қадамын тәй-тәй басқан жас 
мемлекет ретінде дәл сол уақытта теңгеміздің дүниеге келуі тәукелге бел 
байлаумен бірдей еді. Басқа елдің валютасына тәуелді болу – барлық 
байлығыңды біреудің билігіне беру екендігін жете түсінген Елбасы  дер-
бес ел болғанымыздың белгісі ретінде теңгені айналымға жіберді. Бүгінде  
ұлттық валюта – еліміздің даму көзіне айналды.  

Айғай-шу  облыс орталығының іргесінде 
тұрған Ескелді ауданынан шықты.  700-ге 
жуық  көпбалалы ана  қыркүйек айында ата-
улы әлеуметтік көмекті бір рет алып, одан 
кейін екі айдың жүзі болса да әлеуметтік 
көмектің көздерінен бұлбұл  ұшқандарын 
айтуда. Бір қызығы   аудандық  жұмыспен 
қамту бөліміндегілер  55 анаға 4 миллион 
111 мың 588 теңге аударылғандығын, ал  
қалған 700 анаға  аударатын ақша жоқтығын 
айтқан.  Алайда, күнде поштаға келіп, ұзын-
сонар кезекке тұрамыз, шотымызға көк тиын 
да түспеді деген 55 ана кімге сенерлерін 
білмей,  дал  болуда.  Ауданның  Қазпошта 
бөлімшесі де әлеуметтік көмектің пошта 
шотына түспегенін айтады. Ай мен күннің 
аманында  аудандық  жұмыспен қамту және 
байланыс бөлімшесіне сабылған аналар, 
прокуратура органдары жұмыспен қамту 
бөлімін мұқият тексерсе дейді. Көпбалалы 

Алматы облысы мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы және облыстық халық шығармашылығы 
орталығының ұйымдастыруымен І.Жансүгіров атындағы 
Мәдениет сарайында «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласы аясында ұлттық киімді ұлықтайтын, «Үкілі серуен» 
байқауы өткізілді.

Аталмыш байқау алдымен өңірдің 
барлық жерінде іріктеу кезеңі ретінде 
өткізіліп, жеңімпаз атанған үміткерлер 
облыстық байқауға жолдама алған. 
Жобаға әртүрлі жас мөлшеріндегі 
киімдер үлгісін тігу шарты қойылған. Атап 
айтқанда үміткерлер кішкентай ұл мен 
қыздың, жасөспірім ұл мен қыздың, боз-
бала мен бойжеткеннің, күйеу жігіт пен 
қалыңдықтың, егде ер адам мен егде 
әйел адамға, ата мен әженің киімін тігіп 
жарысқан. 

Байқаудың іріктеу кезеңдері бекітілген 
кестеге  сай  облысымыздың бес  ауда-
нында  өтті. Үштөбе қаласында Ескелді, 
Көксу, Қаратал аудандары мен Текелі, 
Талдықорған қаласы қатысып, барлығы 
15 үміткер киім үлгілерін көрсетсе,  
Сарқан қаласында Алакөл, Ақсу, 
Сарқан аудандарының қатысуымен 
14 үміткер байқауда өз киім үлгілерін 
жұртшылық назарына ұсынды. Ал, Жар-
кент қаласында Кеген, Райымбек, Пан-
филов аудандарыныңүш  үміткері бақ 
сынаса,Ұзынағаш ауылында  Қарасай,  
Жамбыл, Еңбекшіқазақ, Талғар 
аудандарының қатысуымен 8 үміткер 
жұмысын көрсетті.Бақанас ауылын-
да Балқаш,  Кербұлақ,  Іле аудандары 

де мақтанышпен айта кеткен абзал. 
Ұлттық валюта тәуелсіздік алған елдің 

бірден-бір айрықша белгісі. Теңге - заңды 
төлем құралы ғана емес, асыл қазынамыз, 
халық байлығы. Экономикалық қиындыққа 
қарамастан тәуелсіз еліміздің теңгесі 
тұғырынан түспеді.  Осылайша егеменді 
Қазақстанның өз валютасы айналымға енуі 
қаржылай да тәуелсіз екенімізді білдірді. 
Бүгінде ұлттық валюта өте ыңғайлы және 
экономикалық негізі бар қаржы құралы болып 
табылады.

         
       «АЛАТАУ-АҚПАРАТ»

Ұлттық валютаны жа-
риялап, оны айналымға 
жіберу тәуелсіздіктің бас-
ты қадамдарының бірі 
болды. Қазақтың теңгесі 
1993 жылы 15 қараша-
да айналымға енді. 1997 
жылы 13 қарашада Ел-
басы Жарлығымен алғаш 
теңгенің айналымға түскен 
күнін, яғни 15 қарашаны 
«Ұлттық валюта күні» 
деп жариялады. Елдің 
мәдениеті мен тарихы-
на елеулі үлес қосқан 
саяси-тарихи тұлғалардың 
бейнесі бейнеленген 
теңгені қолына ұстаған әр 
қазақтың кеудесін қуаныш 
кернеді. Содан бері бұл күн 
- мерейлі мерекелеріміздің 
бірі болып аталып келеді. 

Осылайша, қазақ 
даласының ұлы тұлғалары 
Әл-Фараби, Абылай, 
Абай, Жамбыл, Сүйінбай, 
Шоқандары бейнелен-
ген теңгеміз тәуелсіздіктің 
көрінісін тағы бір дәлелдеді. 
Шеттері қазақтың ою-өрнектермен 
безендіріліп, табиғат көріністері бейнеленіп, 
Елтаңбамыз салынған теңгеміз Англияда 
басылып шықты. Теңгені жасауда ең озық 
технологиялар пайдаланылды. Бұл қадам 
біздің мәртебемізді өсіріп, абыройымызды 
асқақтатты. Экономикасының нығаюы жо-
лында жетістіктерге жол ашты. 

2006 жылы ұлттық валютаға бірнеше 
өзгеріс енгізілді. Осыдан кейін Қазақстан 
өміріндегі әрбір маңызды оқиғаға байланысты 
жеке банкнот шығару дәстүрі етек алды. Төл 
теңгеміз халықаралық сыйлықтар иеленгенін 

аналар ұлардай шулағаннан кейін ақпарат 
көгілдір экранға жол тартқанда 55 анаға 
тиесілі көмек ауданның поштасына түскенін 
хабарлапты. Сонда қалай болғаны, теле-
видение бармаса, біз ақшаны аударғанбыз, 
біздің шаруамыз жоқ деп отыра берулері 
керек пе, ауданның жұмыспен қамту бөлімі.   
Күнде-күнде Қазпоштаға келіп ақшаларын 
қудалап жүрген аналар  ұзынсонар ке-

зекке тұрып шоттарын тексеруден әбден 
шаршағандарын айтады. 

Наргиз ҚАЛИЕВА, көпбалалы ана 
: «Ақша түссе алсам жақсы, түспесе 
қайтадан суық үйге барам ба? 
Пәтерақымды да төлей алмай жа-
тырмын, бесінші балаға жүктімін» деп 
көзжасын көлдетті.  Ал қалған 700 анаға 
тиесілі әлеуметтік көмекті қашан 

алатындары да  әлі белгісіз. Олар ақы 
төленбегендердің тізімінде.  

Маржан ҚАЛИЕВА: «Қыркүйекте бір 
рет алдық, одан кейін мүлде алмадық. 
Міне екі ай болды күтіп жүрміз».

Айжан ЖАБАНАЕВА: «Бұл жерге 
жетіс-кеннен келіп тұрғамыз жоқ. Балала-
рымыз жаурады,  әлі көмір алған жоқпыз. 
Үй салқын. Бала-шағамызды шұбыртып 
мында келсек ,бұл жерде суық» деген 
көпбалалы аналар әбігерге салып қойған 
аудандық  жұмыспен қамту бөліміне қапалы 
екендерін ашына айтуда.

Асхат БЕЙІСБАЕВ: «Бұл кісілерге 
беретін ақша жоқ. Ақша  ауданның қаржы 
бөлімінде  өңдеуде (обработка) жатыр. 
Бүгін-ертең шотымызға түссе, 700-ге 
жу-ық ана алатын болады», - дейді. 

Біздің қоғамда адамдар улап-шулап 
бас көтермесе,  еш нәрсе уақытында 
шешілмейтін болған ба?, - деген ойға 
қаласың. Әйтпесе деймін-ау, осы 
көпбалалы аналарды күнде байланыс 
бөлімшесіне  сабылтып қоймай, аудандық  
жұмыспен қамту және байланыс бөлімшесі 
бірлесіп бір ретке келтіруге болар еді. «Біз 
қаражатты аударып жібердік шаруамыз 
жоқ десе, екінші тарап пошта шотына ақша 
түскен жоқ» деп көпбалалы аналарды неге 
шулатып жүр. Сонда, аударылған қаржы 
ауада қалып жүрді ме? 

Айтақын МҰХАМАДИ

мен Қапшағай қаласының қатысуымен 
ұйымдастырылған шарағаалты  үміткер 
қатысты. Байқаудың аймақтық іріктеу 
қорытындысы бойынша жалпы 46 киім 
тігу шебері қатысып, жеті  категория бой-
ынша ерлер мен әйелдерге арналған 
644 тен астам киім үлгілері көрсетілді.
Облыстық кезеңге аталған аудандар мен 
қалалардан «Үздік» деп таңдалған киім 
үлгілері ұлттық киімнің сән салтанатын 
паш етті. Кеш барысында белгіленген 
номинациялар бойынша жеңімпаздар 
марапатталып, барлық қатысушы ди-
зайнерлер мен тігіншілер ақшалай 
сыйлықтармен және облыс әкімінің Алғыс 
хатымен марапатталды. Жоба аясында 
«Үздік» деп танылған киім үлгілері Алма-
ты облысының атынан Республикалық 
байқауға жолдама алды.

Айта кетейік, байқау ұлттық 
киімдерімізді халыққа насихаттау, оның 
жаңа үлгілерінің заманауи тұрғыдағы 
этно-стильде көрсету, қызметте, 
тұрмыста, мерекеде киетін ұлттық 
киім үлгілерін жасауды насихаттау 
мақсатында ұйымдастырылған.

А. НАЗЫМҰЛЫ. 

БАЙҚАУ

«YКІЛІ СЕРУЕН»  

МЄРЕСІНЕ ЖЕТТІ

15 ҚАРАША – ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТА КҮНІ
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УСЛУГ 

В ИНСТИТУТЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

№45 (944) 15.11.2019

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИА-

ЛИЗИРОВАННЫХ УСЛУГ В ИНСТИТУТЕ СУ-

ДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПО АЛМАТИНСКОЙ 

Социально-экономические процессы, про-
исходящие в обществе обусловливают расту-
щую общественную потребность в высоко-
квалифицированной юридической помощи 
гражданам и юридическим лицам. У многих 
граждан и хозяйствующих субъектов зачастую 
возникают проблемы юридического характера. 
Защита прав и интересов граждан, в первую 
очередь, напрямую связаны с обеспечением 
доказательств. В этой связи особая роль отво-
дится судебной экспертизе, которая является 
наиболее квалифицированной формой ис-
пользования специальных знаний. 

В целях оказания содействия в получении 
сведений, необходимых для осуществления 
защиты законных интересов юридических и 
физических лиц по их письменным обращени-
ям в территориальных подразделениях Рес-
публиканского государственного казанного 
предприятия «Центр судебных экспертиз Ми-
нистерства юстиции Республики Казахстан» 
проводятся специализированные исследо-

вания с использованием научных средств и 
методов. Порядок и условия оказания  специ-
ализированных услуг в территориальных под-
разделениях регламентирует «Положение о 
порядке оказания платных услуг РГКП «Центр 
судебных экспертиз Министерства юстиции 
Республики Казахстан», утвержденное при-
казом Центра судебных экспертиз №168 от 
25 июля 2019 года, которое разработано в 
соответствии с Законами Республики Казах-
стан «О государственном имуществе», «О 
судебно-экспертной деятельности» и Уставом 
РГКП «Центр судебных экспертиз Министер-
ства юстиции Республики Казахстан». Предос-
тавление платных услуг осуществляется на 
договорной основе в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан по ценам, 
утвержденным Министерством юстиции Рес-
публики Казахстан. Плата за предоставление 
услуги в области судебно-экспертных исследо-
ваний взимается с юридических и физических 
лиц, не  связанных с расследованием уголов-

ных, гражданских и административных дел, 
возмещаемых за счет средств государствен-
ного бюджета.  

Для получения услуг в области судебной 
экспертизы юридические и физические лица 
обращаются в территориальные подразделе-
ния Центра судебных экспертиз с письмен-
ным заявлением о проведении необходимых 
исследований, представляют объекты и иные 
материалы, необходимые для проведения 
экспертных исследований и дачи заключения, 
знакомятся с порядком предоставления, стои-
мостью, условиями получения и оплаты этих 
услуг, с последующим и обязательным заклю-
чением договора.  В договоре определяется 
наименование и объем оказываемых услуг, 
условия и сроки их получения, порядок рас-
четов, права, обязанности и ответственность 
сторон, а также стоимость платных услуг в 
соответствии с Прейскурантом цен на плат-
ные услуги РГКП «Центр судебных экспертиз.  
Оплата за предоставленные специализиро-

ванные услуги производится в форме 100% 
предварительной оплаты безналичным рас-
четом. 

Таким образом, существует реальная 
возможность получения доказательственной 
информации путем установления фактичес-
ких данных на основе специальных научных 
знаний при возникновении имущественных 
и наследственных споров, оценки стоимости 
имущества при его разделе, определении сто-
имости товаров и услуг, стоимости восстанови-
тельного ремонта автотранспортного средства 
после ДТП и т.д.

Для получения информации по назна-
чению и проведению специализированных 
исследований просим обращаться по адре-
су: г.Талдыкорган, п.Отенай, ул.Жасулан 
2«б», тел/факс: 8 (7282) 41-04-21, e-mail: 
taldykorgan@cse.kz

Г.В.САБИТОВА, Д.К.СЕРГАЗИЕВА,
Эксперты Института судебных экспертиз

по Алматинской области 

В мероприятии приняли участие 
председатель коллегии по гражданским 
делам К.Досымбет, председатели и су-
дьи Алматинской области, заместитель 
руководителя Администратора судов по 
Алматинской области Е.Айтжанов, за-
ведующий канцелярией А.Рахимбаева, 
и.о. руководителя отдела анализа и пла-
нирования М.Канафианова,  замести-
тели районных акимов, представители 
прокуратуры области и руководители от-
делов департаментов и управлений  об-
разования и ЧС.

Главными вопросами, вынесенными 
на обсуждение, являлись практика рас-
смотрения дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
частью 3 статьи 462 КоАП Республики 
Казахстан, о противопожарном состоя-
нии объектов образования Алматинской 
области, а также актуальные вопросы 
выявления нарушений в результате про-
верки на предмет соблюдения требова-
ний пожарной безопасности.

Судья Карасайского районного суда 
Р.Абдолданова в своем докладе отме-
тила, что необходимо поднять вопрос 
о причинах неисполнения предписаний 
ЧС Алматинской области, об обеспече-
нии школ средствами противопожарной 
безопасности  и о том, что на данный мо-
мент, невзирая на то, что юридическое 

лицо не имея финансовых средств, все 
равно подлежит ответственности.

Начальник Управления снижения 
рисков бедствий и контроля в области 
гражданской защиты ДЧС К.Канин выс-
тупил  с докладом о состоянии по ито-
гам проверок объектов образования 
Алматинской области, по итогам кото-
рой было выявлено 5298 нарушений по 
требованиям пожарной безопасности.

Основными нарушениями явля-
ются отсутствие автоматической по-
жарной сигнализации, либо ее неис-
правность, загромождение дверей 
эвакуационных выходов, хранение 
горючих материалов и т.д. Кроме того, 
руководители объектов и должност-
ные лица, ответственные за пожарную 
безопасность, не проходят обучение 
по пожарно-техническому минимуму. С 
работниками образовательных учреж-
дений не проводятся занятия по изуче-
нию правил пожарной безопасности и 
действий при возникновении пожаров.

За невыполнение предписаний 
сотрудниками районных и городских 
отделов по ЧС составлено 357 про-
токолов по статье 462 кодекса РК об 
административных правонарушениях. 
Из них судами удовлетворены в пользу 
Департамента 227 административных 
дел с привлечением виновных лиц к 
административной ответственности 
в виде штрафов на общую сумму 45 
миллионов тенге. Данные финансовые 
средства, как подчеркнул К.Канин, мог-
ли бы пойти не на оплату штрафов, а 
для устранения выявленных наруше-
ний.

По итогам работы «круглого стола» 
участники обменялись мнениями, за-
дали друг другу интересующие, каса-
тельно темы мероприятия, вопросы, 
на которые получили исчерпывающие 
ответы.

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «ВЫЯВЛЕНИЕ 

НАРУШЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ НА 

ПРЕДМЕТ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

В Алматинском областном 
суде был проведен «круглый 
стол» в целях обсуждения 
правил и требований пожар-
ной безопасности, а также 
по вопросам, касающихся 
привлечения к ответствен-
ности юридических лиц 
(школ, общеобразователь-
ных учреждений) по статье 
462, части 3, КоАП РК.

ФУТБОЛИСТЫ «ЖЕТЫСУ» ВСТРЕТИЛИСЬ С УЧЕНИКАМИ НАЗАРБА-
ЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН.

ЗВЕЗДНАЯ ВСТРЕЧА

Футболисты «Жетысу» встретились 
с учениками Назарбаев Интеллекту-
альной школы города Талдыкорган. 

Гостями профориентационного про-
екта «Умный четверг» стали талантли-
вые футболисты Алмат Бекбаев, Ман-
тас Куклис, Ермек Куантаев, Сабырхан 
Ибраев и Дэвид Мавутор. 

Звездных гостей Жетысуской коман-
ды ученики встречали у крыльца шко-
лы. Для них была организована поз-
навательная экскурсия, ведь в стенах 
НИШ они впервые. Спортсменов боль-
ше всего удивил кабинет робототехни-
ки, на стеллажах которых красовались 
умные машины. 

Бурная беседа продолжилась в 
актовом зале. В формате «пресс-
конференции» игроки Жетысуской 
команды с удовольствие рассказали 
о своей профессиональной карьере, 
увлечениях, о фишках в игре с против-
никами. 

Зрелищным моментов встречи стал 
мастер-класс, затем товарищеский 
матч команд «Жетысу» и Интеллек-

туальной школы. По словам футбо-
листов, ученики достаточно хорошо 
владеют мячом, есть вкус в комбина-
ционной игре, а также чувствуется про-
фессиональная подготовка. 

- Встречи с болельщиками для нас 
очень важны. Мы чувствуем поддержку 
от талдыкорганцев. Мы ценим ваше те-
плое отношение к команде. Интересно 
было познакомится с ребятами, узнать 
об их учебном процессе, посмотреть их 
школьную жизнь. Выражаем огромную 
благодарность организаторам меро-
приятия за теплый прием и интересные 
вопросы, которые задавали учащиеся. 
Нам было приятно побывать в гостях в 
такой уютной обстановке, - поделился 
своим мнением Мантас Куклис, литов-
ский футболист, полузащитник казах-
станского клуба «Жетысу» и сборной 
Литвы 

В Назарбаев Интеллектуальной 
школе города Талдыкорган второй год 
активно ведется клуб «Юных футбо-
листов», а также был создан фан клуб 
«Жалын». 
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КОНФЕРЕНЦИЯ  

АУЫЛДЫЊ МЄСЕЛЕСІ

Ал партия қызметінің негізгі бағыты 
ауылдың тұрмыс-тіршілігі, ауыл шаруашылығы, 
ауыл тұрғындарының әлеуметтік әл-ауқаты 
мәселелерін шешу болып табылады. Бүгінгі 
күні шамамен 8 млн. адам немесе халықтың 
45 пайызы  ауылдық жерлерде өмір сүруде. 
Ендеше,  ауыл және Агроөнеркәсіптік кешен, 
елдің толық  ауқымды жаңғыртуын жүзеге 
асыруда ерекше орын алады.

«Саяси партиялар туралы» Заңға 
сәйкес, партияның барлық облысында  және 
Республикалық маңызы бар Нұр-Сұлтан  
мен Алматы және Шымкент  қалаларында 
филиалдары бар.

СОНЫҢ  бірі ретінде  «Ауыл» Халықтық  
Демократиялық  патриоттық партиясы Алматы 
облыстық филиалы  да бүгінгі  күні өз жұмысын 
жандандырып келеді. Соңғы үш жылда 
партияның атқарған жұмысы  шаш етектен. 
Бұл туралы Тіл сарайында өткен  филиалдың 
Саяси кеңесінің мүшелері және партия 
белсенділері қатысқан жиында белгілі болды. 

Есептік-сайлау конференциясында  
«Ауыл» Халықтық Демократиялық патриоттық 
партиясы Алматы облыстық филиалының 
төрағасы Қанат БЕКИЕВ  2016-2019 
жылдарда атқарған жұмыстары бойынша 
баян етті. Баяндамашының сөзінше,  «Ауыл 
партиясының Республика бойынша 300 мыңға 
тарта мүшесі болса, соның 21 мыңнан астамы 
Алматы облысындағы партия мүшелері. 
Жетісу өңірінде аудандық, қалалық  партия 
ұйымдарының саны - 17, ал  бастапқы партия 
ұйымдарының саны – 63.

Бүгінгі таңда Республика бойынша 
партияның Сенаттық, облыстық, қалалық  
аудандық мәслихаттарында 42  депутаттық 
мандаты болса, оның 6-уы Алматы облысына 
тиесілі. 

Өз сөзінде Қанат Ботайұлы   өңірдің ауыл 
шаруашылығына қатысты мәселелер туралы  
аз-кем тоқталды.  

- Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаевтың  Жолдауында Отандық 
аграрлық сектордың  әлеуетін және біздің 
аграрлық экспорттық өнімдерді, әсіресе 
экологиялық таза азық-түлік өнімдерін өндіру 
бойынша әлемдегі ең ірі өндірушілердің бірі 
бола алатынымызды атап өтті.  Елімізде  
бүгінгі  таңда индустрияландырудың кең 
ауқымды бағдарламасы аясында Алматы 
облысындағы  агроөнеркәсіп кешенінің 
дамуы облыс халқының әл-ауқатымен тығыз 
байланысты. Өйткені халықтың 80 пайызы 
ауылдық жерлерде тұрады.

Алматы облысы бойынша биылғы  
жылдың  9 айлық қорытындысы бойынша 
ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы 
көлемі 586, 0 млрд. теңгені құраған. Егін 
шаруашылығында егістік жерлердің жалпы 
көлемі 7,1 мың гектарға ұлғайып, 961,4 мың 
гектарды құрады. Жаңа бақ көшеттері 1171 
гектарға отырғызылса,  олардың жалпы 
ауданы 24, 7 мың гектарға жеткен.  138 мың 
гектар суармалы  жерді қалпына келтіру 
жоспарланса, соның 39 мың гектары биылғы 
жылдың еншісінде тұр.  Қант қызылшасы 14 
мың, жүгері 82 мың гектарға жеткізілген. 
Мәселен, Райымбек ауданында 600 
гектар жерге элиталық тұқымды картоп 
отырғызылды.  Шаруаларға көмекке облыс 
бойынша барлығы 45 сервистік дайындау 
орталықтары жұмыс істейді. Онда 116 бірлік 
ауыл шаруашылығы техникасы бар.  

Ет-сүт мал шаруашылығын дамыту 
бойынша бүгінгі күні 68,4 мың басқа арналған 
100 бордақылау алаңы жұмыс істейді. Оның 
ішінде 3,7 мың басқа арналған 5 бордақылау 
алаңы құрылды. 4,6 мың тонна ет 
экспортталды.  

Жалпы ауыл шаруашылығы тауар 
өндірушілеріне 36,2 млрд. теңгеге 
мемлекеттік қолдау  көрсетілді. Құны 7,9 
млдр. теңге болатын 30 инвестициялық 
жоба іске қосылды,  – дей келе партия  
филиалының  төрағасы «Жасыл экономи-
ка» тұжырымдамасы бойынша, Алматы 
қаласының айналасындағы азық-түлік бел-
деуін дамыту, тұрғын үй, елді мекендерді 
ауыз сумен қамтамасыз ету, шағын және орта 
бизнес  сынды мәселелер төңірегінде де сөз 
етті. 

- 2017 жылдың 15 сәуірінде «Ауыл» 
ХДПП Төрағасы Қазақстан Республикасы 

Парламенті Сенатының депутаты Әли 
Әбдікәрімұлы  Бектаев «Ауыл  Ұлттық Ғылым 
Академиясының президенті  М. Жұрыновпен 
ынтымақтастық туралы Меморандумға 
қол қойды. Онда Қазақстандағы ғылымның 
барлық саласын дамытуға, маңызды және 
перспективалы ғылыми зерттеулер 
мен ғылыми-техникалық әзірлемелерді 
жүзеге асыруға, ел экономикасына ғылыми-
техникалық қызмет нәтижелерін енгізуге 
бағытталған бірлескен іс-шаралар өткізу 
қарастырылған. Осы Меморандум аясында 
партия төрағасы Әли Бектаев мырза 
Алматы облысында филиал басшыларымен 
кездесті.  Сондай-ақ, Талғар ауданындағы 
Досмұхамедов Темірхан Мыңайдарұлы 
басқаратын «Байсерке -Агро» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінде болып, Қазақ 

ұлттық университетінің ғалымдары 
және Алматы қаласындағы топырақ 
зерттеу, өсімдік қорғау институтының 
басшыларымен,  болашақ ауыл шаруа-
шылығы мамандарының қатысуымен мал 
тұқымын асылдандыру, егіс көлеміндегі 
жаңа технологияларды игеру жайында 
семинар-кеңестер өткізді.  Ал  2016-2019  
жылдар аралығында  партия  төрағасы Әли 
Бектаевтың басшылығымен  елді мекендерді 
аралауда, жергілікті партия филиалдары  
төрағаларының   өңірлердегі  сапары  кезінде 
Жетісу өңіріндегі Көксу қант зауыты, 
Ескелді және Көксу ауданындағы тәтті 
түбір өндіретін шаруа қожалықтарында 
болды. Қарасай ауданындағы   ет, сүт өн-
діретін   шаруа қожалықтарына  ат басын 
тіреп,  Алматы қаласындағы Қазақ  ұлттық  
аграрлық университетінде облысымыздың 
партия қатарындағы жастарымен кездесу 

өткізді.  Осы басқосуларда   ауыл еңбеккерлері 
мен шаруалар қауымының ұсыныстары 
партия төрағасына жазбаша және ауызша 
түрде ұсынылған болатын.  Атап айтқанда:

1. Ауыл шаруашылығы тауарын өндіру-
шілерін қаржыландыру проблемалары, несие 
ресурстарының қол жетімділігінің қиындығы.  
Бұл мәселе төңірегінде Алматы облысының 
партия төрағасы ретінде Ауыл шаруашылығы 
министрлігіне, партияның орталық  аппаратына 
айтылған мәселелерді дер кезінде жеткізіп, 
Партия төрағасы Әли Бектаевтың қолдауымен 
бүгінгі таңада шешімін табуда.    

2. Ауыл шаруашылығы техникасының же-
тіспеушілігі, қолда бар техника құрамының 
моральдық тозу мәселесі төңірегінде Алматы 
облыстық «Ауыл» партиясы,  Кербұлақ, Талғар, 
Еңбекшіқазақ аудандарымен және Қапшағай 

қаласындағы ауыл шаруашылығы тауар 
өндірушілерімен бірігіп, Алматы қаласын-
дағы ауыл  шаруашылығын механизациялау 
институтында кездесу өткізіп, соя егетін 
сеялкаға  тапсырыс беріліп, биылғы жылы  оны 
шаруашылықтар өз игілігіне жаратуда.      

3. Екінші деңгейдегі банктердің қызметі 
туралы, олардың шағын және орта бизнес-
ті дамытудағы пайдалылығының төмен 
коэффициенті  республика бойынша үлкен 
мәселе. Бұл біздің облыста да орын алған,  
яғни, партияның әр жиыны сайын алдымыздан  
жиі  шығатын проблеманың бірі. Мұның түйіні 
әлі  тарқатыла қойды деп айту қиын.  

4. Ел аумағындағы құрамында сырттан 
тегі өзгертілген өнімдер (ГМО) айналымын 
реттеу қажеттілігі; 

5. Елді мекендердің экологиялық жағдайы.   
Бұл мәселе де партияның басты назарында. 

6. Алматы облысының су объектілерінің 
жай-күйі туралы, суармалы судың құ-
нын  субсидиялауды Ауыл шаруашылығы 
министрлігі 50 пайызға түсірген болатын. 
Осы мәселе төңірегінде Қапшағайдағы 
«Шеңгелді» суармалы аумағындағы тауар 
өндірушілері қатты қиналды. Тығырықтан 
шығудың амалын көздеген партия мүшелері 
Партия төрағасы Әли Бектаевқа хат жолдап, 
төрағаның араласуымен бұл мәселе Ауыл 
шаруашылығы  министрлігінде  қаралып, бүгінгі 
күні  субсидия көлемі  75 пайызға көтерілді.    

7. Жайылымдарды ұтымсыз пайдалану 
мәселесі бойынша Қоғамдық кеңесте 
жиі талқылаулар өтті. Облыстық ауыл 
шаруашылығы басшыларымен тікелей 
байланыстамыз. Бұл өзекті мәселе күн 
тәртібінен түскен жоқ, – деді Қанат Бекиев. 

БАЯНДАМА  барысында  өңіріміздің  елді 
мекендерінде орын  алған түйткілді  және 
шешімін тауып жатқан мәселелер туралы   да 
айтылды. 

Жалпы, партия  құрылғалы бері атқарып  
жатқан шаруалары шаш етектен екенін 
жоғарыда тілге тиек еткен едік. Баяндамада  
мемлекетіміздің азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін шаралар – органикалық 
өнімдерді өндіру, шетелден келіп жатқан азық-
түлік тауарларының сапасын тексеру жайы да 
кеңінен айтылды. 

- Қазақстанға қазір сырттан тегі 
өзгертілген өнімдер (ГМО) көптеп келуде. 

Оның адам ағзасына пайдасы не зияны 
туралы ешбір маман айта алмайды. 
Мұндай өнімдерді шығарудағы мақсат үлкен 
агрофирмаларға пайда әкелу. Себебі, өнімнің 
көлемі мен сақталу деңгейі артады. Біздің 
тиісті заңнама бойынша, өнімдер тегінің 
өзгеруі шектік деңгейден аспауы керек. 
Бірақ, соның бәрін қадағалап, жүйелі түрде 
тексеріп отырған ешбір ұйым жоқ. Олар 
анда-санда еске түскенде ғана тексеріледі. 
Себебі, арнайы лабораториялар жоқ. Біздің 
партия өткізген  «дөңгелек үстелде» 
сарапшылар мен ғалымдардың, мүдделі 
ұйымдар өкілдерінің басын қосып, осы мәселе-
ні талқылаған болатын.  Сонда айтылған 
пікірлер, ұсыныстар жинақталып Партия 
орталығына ұсынылды. Бізге берілген 
ақпарат бойынша, олар қабылданып, тиісті 

ОСЫДАН   ТӨРТ ЖЫЛ БҰРЫН, НАҚТЫ АЙТСАҚ, 2015 ЖЫЛДЫҢ 
5 ҚЫРКҮЙЕГІНДЕ «АУЫЛ» ҚАЗАҚСТАН СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ 
ПАРТИЯСЫМЕН ҚАЗАҚСТАН ПАТРИОТТАР ПАРТИЯСЫНЫҢ БІРІГУІ 
НӘТИЖЕСІНДЕ «АУЫЛ» ХАЛЫҚТЫҚ-ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ПАТРИОТТЫҚ 
ПАРТИЯСЫ ҚҰРЫЛҒАН ЕДІ.  ОНЫҢ ТӨРАҒАСЫ БОЛЫП ҚАЗАҚСТАН РЕС-
ПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ СЕНАТЫНЫҢ ДЕПУТАТЫ, АГРАРЛЫҚ КО-
МИССИЯ ТӨРАҒАСЫ  ӘЛИ ӘБДІКӘРІМҰЛЫ БЕКТАЕВ ТАҒАЙЫНДАЛДЫ. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ  

«АЛАТАУДА»  АЙТЫЛАДЫ
әкімшіліктерге жіберіліп, нақты шаралар 
қолға алынуда, – деді партия филиалының 
төрағасы. 

ПАРТИЯ  жұмысының  бір бағыты ауылдың 
мәртебесін көтеруге арналады. Бұл үшін жыл 
сайын «Ауылым – алтын тұғырым!» атты  
тақырыпта Республикалық жас әдебиетшілер 
арасында байқау да өткізіп келеді. Баяндау 
есебінде  бұл туралы  кең көлемде  ақпарат 
берілді. Сонымен қатар,  облыс көлеміндегі 

елді мекендерді көгалдандыру бойынша  
партия филалы  «Өз ағашыңды ек» атты  
акциясын өткізгенін, осы  акция аясында 1000 
түп ағаш отырғызылып, бүгінге дейін  күтіп-
бапталып келетіні де тілге тиек етілді. Ары 
қарайғы ойын партия төрағасы былайша 
сабақтады: 

- Мұнымен қоса Текелі қаласындағы  
мүгедек балаларды сауықтыру орталығында 
қайырымдылық шарасын өткізді. Бұл шараға 
500-ге тарта адам қатысып, концерттік 
бағдарлама ұйымдастырылды. 

Партия филиалының мүшелері жыл 
сайын «Мектепке жол» акциясына белсене 
қатысуда. Партия жұмысын насихаттау 
барысында  іс-шаралар ұйымдастырылып, 
ақпарат құралдарында, соның ішінде 
облыстық «Жетісу» арнасында 20-дан аса, 
облыстық, қалалық, аудандық газеттерде 
50-ге тарта мақала  жарық көрді. Сонымен 
қатар әлеуметтік желілерде де   партияның 
өткізген іс-шаралары  туралы кең ауқымда 
жария етілуде.  

Ерекше атап өтер жайт, биыл-ғы 
Президенттік сайлауда «Ауыл» пар-
тиясынан кандидат  ретінде тіркел-
ген экономика ғылымдарының  докторы  
Төлеутай Рахымбеков «Ауыл» ХДПП 
Алматы облысы бойынша филиалының 
атқарған жұмысының нәтижесінде Кер-
бұлақ ауданында қайырымдылық концерті, 
Талдықорған қаласының орталық алаңында 
жастардың қатысуымен «Қара жорға» биіне   
флеш-моб ұйымдастырылды. Мұндай игі-
шаралар облыстың барлық аудан, қаласында 
қамтылып,   «Ауыл» партиясының кандидаты  
өңір бойынша 14 мың дауысты жинаған еді. 
Осы игі  бастаманың басы-қасындағы «Ауыл» 
партиясы  аудандық, қалалық филиалдары 
басшылары мен мүшелерінің ерен еңбегін 
айтпай  кетпеске болмас. 

БАЯНДАМА  соңында партия  филиалының 
төрағасы  конференцияға қатысушы 
делегаттарды, қонақтарды, жастарды «Ауыл» 
партиясы төңірегіне топтасуға шақырды. 
«Ауылдың түтіні түзу шықсын десек, 
ауылдың ажары мен базарын басты назарда 
ұстауымыз керек», - деді ол. 

БҰДАН  кейін  Қазақстан фермерлер одағы 
Алматы облыстық филиалының төрағасы 
Ақшабай КЕРІМБЕКОВКЕ сөз берілді. Мін-
беге шыққан Ақшабай Дүйсенбекұлы ауыл 
шаруашылығы мәселелеріндегі түйткілді 
дүниелерді  ортаға салды.  

- Алматы облысы  ауыл шаруашылығы 
дамыған, аграрлы  аймақ. Дей тұрғанмен, бұл  
салада  өңірде   шешілмей келетін дүниелер 
де баршылық. Мәселен, Республика көлемінде 

жылма-жыл ауыл шаруашылық министрі 
ауысады. Соған орай бұрынғы бағдарлама 
орындалмай жатып, жаңасы қабылданады. 
Өздеріңіз ойлаңыздар,  ауыл шаруашылығы  
саласы бойынша  18 министр  ауысыпты, 
оның әрқайсысы өз бағдарламасын әкеледі. 
Сонда осы жылдар ішінде сол бағдарламалар 
шаруаларға қандай өзгеріс, жақсылықтар 
әкелді деген сұрақ туындайды.  

Бүгінгі  таңда ең күрделі мәселе, ол дизель 

отыны болып тұр. Оның бағасы бензиннен 
30-40 теңгеге жоғары, ал көктемнен күзге 
дейінгі аралықта ол 3 есеге қымбаттайды. 
Сонымен қатар, техника, минералды 
тыңайтқыштар бағасы аспанға ұшты, 
көп жерде әлі күнге дейін су тапшылығы 
жетерлік, берілетін субсидияның көлемі 
жыл сайын азаюда, бар болғаны өнімнің 
3,8 пайызын құрайды және жылма-жыл 
толығымен берілмей қалады.       

Салыстырмалы түрде қарасақ, көптеген 
көрсеткіш  (астық, ет, жүн) өндіру бойынша 
Республика көлемінде өткен ғасырдың 90 
жылдарының көрсеткіштеріне жете алмай 
келеміз. 

Билікте отырғандарға  тек қана  
бюджетке көбірек салықтан ақша 
түсіру және оны игеру мақсаты 
алдыңғы қатарда тұрады, ал 
одан халыққа қандай жақсылық 
болады, оның өмір сүруіне, шаруа 
жасауына толық жағдай жасалынды 
ма, киімі бүтін, тамағы тоқ па, 
онымен ешкімінің ісі жоқ. Ал енді 
осындай жағдайда шаруаның жоғын 
жоқтайтын, проблемаларын биліктің 
алдына қоятын  және қолдайтын  
түр-лі ұйымдар жеткілікті. Солардың 
бәрі бірлесіп, жұмыс істесек, шешімін 
таппай келетін мәселелердің түйіні 
тарқатылар еді, – дей келе барлық 
ұйым бірлесіп, ауыл шаруашылығында 
болып жатқан жағдайды нақты 
саралап, шаруалардың мұң-
мұқтажын, әлеуметтік жағдайын 
жақсартуға, шаруаларын қиналмай 
атқаруға бірлесіп  атсалыссақ, 
қойылған мәселелерді тиісті мемлекет 
органдарынан  орындалуын талап 
етсек деген ойын да ортаға салды.  

ЖИЫНДА «Ауыл» партиясының 
облыстық  мәслихаттың  депутаттары Н. 
Жантілеуов, Б. Жетпісбаев, А. Керімбеков, 
С. Чукенова, Ж. Садықовалар да сөз алып,  
тұшымды  ойларымен  бөлісті. Сондай-ақ, 
конференцияда партияның ең жас өкілі, 
Еңбекшіқазақ ауданына қарасты  «Рахат» 
ауылдық округіндегі  №1  орта мектебі ағылшын 
тілі пәнінің мұғалімі  Абай ҚЫДЫРБАЕВ  та өз 
ойын ортаға салды. 

- Ең алдымен, «Ауыл» партиясының 
мүшесі ретінде  ауданымызда партия 
жұмысы  тұрақты түрде жүзеге асып 
келетінін айтқым келеді.  

Биылғы жылы жүзеге асырылып 
отырған «Жас кәсіпкер»  бағдарламасы 

бойынша  ауданымызда 150-ден астам жас 
арнайы сертификат алса, оның басым 
бөлігі өздерінің кәсіптерін ашуда. Бұл 
жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейін 
азайтуға септігін тигізері анық. Сондай-
ақ, «Дипломмен ауылға» бағдарламасы 
аясында біздің ауданға да жастар көп  келуде. 
Бұл бағдарлама бойынша  берілетін ақша 
мөлшері  арттырылса, ауылдық жерге  
келетін білікті  кадрлар  саны  арта түсер еді. 

Дана да, батыр да, ел басқаратын көсем де 
ауылдан шығады. Ендеше, ауылды көркейтіп, 
жандандыруға барынша үлес қосайық, – деді 
Абай Жүсіпбайұлы. 

ЕСЕПТІК-САЙЛАУ  конференциясында  
сөз алған өзге де делегаттар көкейде жүрген 
біраз  мәселені алға тартып,  ұсыныстарын 
айтты.  Соның бірі  ауыл шаруашылығында 
жұмыс істейтін шаруаларды  зейнет жасына 
55 жаста шығару туралы  болды.  Ал  партия 
мүшесі, ақын   Айтақын  БҰЛҒАҚОВ  «жетім  
қозы, тас бауырдың» күйін кешіп  келетін  
ауылдың бүгінгі жайына алаңдаулы екенін 
жеткізді.  

- Жол, ауыз су,  интернет мәселесі  
толық шешімін таппаған ауылдар әлі де 
көп. Ақшабай  Дүйсенбекұлы  өз сөзінде 

жақсы айтты. Шынында,  «Атамекен» 
ҰКП  бір бөлек, Фермерлер одағы бір бөлек, 
«Ауыл» партиясы бір бөлек тартады. Олар  
жергілікті  жерде бірікккенімен, Республикада  
бастары бірікпей отыр.  Егер  осы үш саланың 
басы бір жерге тоғыспаса жыртығымыз 
жамалмайды, сынығымыз бүтінделмейді. 
Ол үшін  үшеуі  бірігіп, бір жағадан бас 
шығарып, мемлекет  алдында,  Парламент 
алдында үлкен тапсырма қойғанда ғана 
ауыл қалпына  келеді,  – деген «Алатау» 
қоғамдық-саяси газетінің бас редакторы 
Айтақын Мұхамадиұлы   Астанадан арнайы 
келген «Ауыл» Халықтық-демократиялық  
патриоттық  партия төрағасының орынбасары   
Төлеген Сыдыховқа  партияның арнайы газеті 
болса деген  ұсынысын білдірді. Сонымен 
қатар  «Ауыл» партиясының  аудандық, 
қалалық төрағалары, делагаттары  бірауыздан   

«Алатау» газетіне жазылса деген ойын да 
жасырып қалмады.     

Арнайы жиынға қатысушы делегаттар  
тарапы да  ұсыныс-тілектерін  айтты. Солардың  
бірі ретінде  Бердібек  НҮСІПОВ  субсидия 
мәселесіне қатысты арнайы заң шығарылып, 
бекітілсе,  екіншіден, әр ауылға  жылына 
мемлекет есебінен екі үй салынып отырса, 
үшіншіден, ауылдарда мәдениет үйі, спорт 
кешендері болса,  жайылымды  суландыру 
мәселесі  қолға алынса десе,  фермерлер 
одағының мүшесі   Думан МАЙЛЫХАНОВ  
студенттік отрядтарды қайта жандандырса  
деген ұсынысын білдірді. 

Коференцияның күн тәртібінде «Ауыл» 
ХДПП Алматы облысы  филиалының Саяси 
Кеңесінің  құрамын сайлауы,  «Ауыл» ХДПП 
Алматы облысы  филиалының төрағасын 
сайлау, «Ауыл» ХДПП  ХVI съезіне Алматы 
облысы бойынша делегаттарды сайлау сынды 
мәселелер  де  қаралды.

ЖИЫНДА Астанадан арнайы ат арытып 
келген партия төрағасының орынбасары 
Төлеген СЕЙДОМАРҰЛЫ да жылы лебізін 
білдіріп,  алда  келетін  Ауыл» ХДПП-ның  
XVI Съезі туралы тоқталды. Өз сөзінде 
конференцияда қозғалған  барлық  мәселені, 
ұсыныс-тілектерді   партия төрағасына жет-
кізетінін айтты. 

Конференцияның күн тәртібіне орай,  
партия Жарғысына сәйкес, «Ауыл»  
ХДПП  Алматы облысы бойынша филиал 
төрағасының сайлауы өтті. Филиалдың қазіргі 
төрағасы Қ.Б. Бекиевті қолдау бойынша 
жарыссөзге «Ауыл» партиясының облыстық  
мәслихаттың  депутаттары  Н. Жантілеуов, Б. 
Жетпісбаев, А. Керімбеков, С. Чукенова, Ж. 
Садықовалар қатысты. 

Айта кетейік,  ауылшаруашылық 
саласында мол тәжірибесі бар Қанат БЕКИЕВ  
алғашқы еңбек жолын 1976-1977ж. «Қоғалы» 
совхозының  жұмысшысы болып бастаған 
еді.Одан кейінгі жылдарда ТКО Гвардейск 
ауданы «Қоғалы» совхозының бас инженер-
механигі, Талдықорған облысы Гвардейск 
АӨАБ төрағасының орынбасары, «Қарлығаш»  
шағын жеке кәсіпорынның директоры, 
Қапшағай қаласындағы «СК Семиречье» ЖШС 
Бас директорының орынбасары,  Қапшағай 
қаласы әкімдігінің  «Қапшағай қаласының 
Ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ бас маманы 
міндетін атқарушы, бас маман, 2015 жылы 
«Қапшағай қаласының ауыл шаруашылығы 

бөлімі» ММ басшысы қызметтерін атқарды.  
Ал 2017 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 
қазіргі уақытқа дейін Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің «Ауыл 
шаруашылығы дақылдарының сорттарын 
сынау жөніндегі Оңтүстік-Шығыс өңірлік 
инспектурасы» мемлекеттік мекемесінің 
басшысы болып қызмет атқаруда. Сол (2017) 
жылдан бастап Ауыл» ХДПП Алматы облыстық 
филиалының төрағасы болып сайланды.  
Алматы облысы Қоғамдық Кеңесінің мүшесі, 
Аграрлық мәселелер жөніндегі комиссия 
төрағасы болып табылады.  

ЕСЕПТІК-САЙЛАУ конференциясы барыс-
ында Нұр-Сұлтан қаласында өтетін партияның 
XVI партия съезіне делегаттар сайланды. 

С. ҚАСЫМБЕКҚЫЗЫ.



6.00, 04.25 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.05, 17.15 «Көңіл 
толқыны»
06.25 «Мәселе» 
бағдарламасы
07.00 «TANSHOLPAN»
10.00, 18.00 Т/х 
«Шытынаған тағдыр»
12.00, 00.40 «Ниет»
14.00, 17.00, 20.00, 00.10 
AQPARAT
14.10 Т/х «Егіз ғұмыр»
15.00, 21.30 Т/х «Жат 
мекен»
16.00 «Апта» 
бағдарламасы
16.45,04.10 «Баланың 
көңілі» драмасы
17.30 Т/х «Елдің баласы»
20.35, 02.10 «Ашық алаң»
23.25 Т/х «Қазақ елі»
03.00 Т/х «Жүрекке жол»

ХАБАР

06.00 «Қызық times»
07.00 М/с «Юху и его дру-
зья»
07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы 
хабар»
08.00,12.00 Жаңалықтар
09.00 Новости
10.00, 22.30 Т/х «Кебенек»
10.45, 20.10 Т/х «Арманда-
стар»
11.15, «Тайны, Судбы, 
Имена»
12.00 Жаңалықтар
12.30 «Менің тағдырым»
13.00 Т/с «Татьянина ночь»
14.40 Т/с «Разия»
15.00 «Білім»
15.30 «Бір туынды тарихы»
16.00 «Ду-думан»
17.00, 23.20 Т/с «Листопад»
18.30 Т/х «Бәсеке-2»
19.30 Қорытынды 
жаңалықтар
20.45 ,01.45 «Народный 
контрол»
21.00 Итоги дня
21.40 Т/х «Абдулхамит хан»
00.40 «Төрлетіңіз»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде-2»
06.40, 04.00  «Той заказ»
07.10, 18.00 «Басты 
жаңалықтар»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Мужское/Женское»
12.00 «QALAYYM LIVE»
15.45 «На самом деле»
16.50 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил»
18.45 «Пусть говорят»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.45, 22.50  Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение»
22.00, 02.15 «П@УТІNА» 
01.00 Кино «Операция 
«Сатана»
03.15 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде»

КТК

07.05 «КТК қоржынынан» 
ойын-сауық

Дүйсенбі - Понедельник, 18 қараша Сейсенбі - Вторник, 19 қараша

07.20 «Дау-дамайсыз» 
бағдарламасы
07.50, 01.20 Т/х «Мұңайма, 
Нефисе»
08.50, 17.00 Т/х «Жат туы-
стар»
09.50 Юрмала (повтор)
12.30, Т/х «Закон сохране-
ния Любви »
14.50 Х/ф «Письма на сте-
кле.Судьба» 
18.00 Т/х «Қара теңіз»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00, 03.25 «Астарлы 
ақиқат»
21.00 Вечерные новости
21.40 «Высокие ставки»
02.10 «Той Beststar»
04.10-05.00 «Әйел қырық 
шырақты» 

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 Апта /қаз/ 
10.00 Апта ( рус)
10.50 «Тыңдашы, айналай-
ын»
11.00 «Спорт-тайм»   
11.20 «Полицейская служ-
ба» 
11.40 «Латыннегізді әліпби» 
12.00 «Киноман» 
12.55 «Зерделі отбасы» 
14.00 «Тілсақшы» 
14.30 «Тұжырым» 
15.00 К/ф «Гаухартас» 
16.30 Д/ф «Кең ауқымда» 
17.00 Жаңалықтар
17.15 «Әсем әуен»
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 «Шашу»                      
19.00 «Әдебиет пен адам-
зат»
19.30 «Ел қамы» /тікелей 
эфир/
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Туржорық»
21.30 Новости
22.00 «Бірінші ханым» теле-
хикаясы 45-бөлім, 
22.45 «Нет-лайк»
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости
23.55 Әнұран

7 канал

06.00, 02.25 «Гу-гулет»
06.40, 21.05 Т/х «Азулылар 
әулеті»
07.40, «Айнаонлайн»
08.50 М/с «Монкарт» 
09.35 Х/ф «Хоббит:Битва 
пяти винств»
12.50 Х/ф «Свадба.кз»
15.00,22.05 Т/х«Ұлы дала 
жанұясы»
09.25 «О самом главном»
16.00, 03.00 Т/х «Жаңа 
келін»
17.10,04.00 Т/х «Элиф»
18.15 Т/с «Охотник за голо-
вами»
19.20 Т/с «Крепостная»
20.20 Т/с «Гранд»
21.00 Лотерея 777
23.10 Т/х «Доктор мырза»
23.40 «Жастар алаңы»
02.00 «Твой, мой и наши»
04.45 «Жеңіп көр»

ЖЕТІСУ

06.05, 17.15 «Көңіл 
толқыны»
06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.10 AQPARAT
07.00 «TANSHOLPAN»
10.00, 18.00 Т/х 
«Шытынаған тағдыр»
12.00, 00.40 «Ниет»
14.10 Т/х «Егіз ғұмыр»
15.00, 21.30 Т/х «Жат 
мекен»
16.00 «Жан жылуы»
16.30 «Ақсауыт»
17.30 Т/х «Елдің баласы»
20.35, 02.10 «Ашық алаң»
22.30 Т/х «Гауһар»
23.25 Т/х «Қазақ елі»
03.00 Т/х «Жүрекке жол»
04.05 «Мәдениет 
жауһарлары»

ХАБАР

06.00 «Қызық times»
07.00 М/с «Юху и его 
друзья»
07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы 
хабар»
08.00,12.00 Жаңалықтар
09.00 Новости
10.00, 22.30 Т/х «Кебенек»
10.45, 20.10 Т/х «Арман-
дастар»
11.15, 21.40 Т/х «Абдулха-
мид хан»
12.30 «Менің тағдырым»
13.00 Т/с «Татьянина 
ночь»
14.40 Т/с «Разия»
15.00 «Қоғамдық 
талқылау»
16.00 «Ду-думан»
17.00, 23.20 Т/с «Листо-
пад»
18.30 Т/х «Бәсеке-2»
19.30 Қорытынды 
жаңалықтар
20.50 Новый курс
21.00 Итоги дня
00.50 «Төрлетіңіз»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде-2»
06.40, 04.00  «Той заказ»
07.10, 18.00 «Басты 
жаңалықтар»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Мужское/Женское»
12.00 «QALAYYM LIVE»
15.45 «На самом деле»
16.50 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил»
18.45 «Пусть говорят»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.45, 22.50  Т/с «Пять 
минут тишины. Возвраще-
ние»
22.00, 02.15 «П@УТІNА» 
01.00 Кино «Операция 
«Сатана»
03.15 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде»

КТК

07.05 «КТК қоржынынан» 
ойын-сауық
07.20 Кешкі жаңалықтар
07.50, 01.20 Т/х «Мұңайма, 
Нефисе»

06.00, 04.45 Әнұран
06.05, 17.15 «Көңіл 
толқыны»
06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.45 AQPARAT
07.00 «Таңшолпан»
10.00, 18.00 Т/х 
«Шытынаған тағдыр» 
12.00, 00.40 «Ниет» ток-
шоуы
14.10, 22.30 Т/х «Гауһар»
15.00, 21.30 Т/х «Жат 
мекен»
16.00 «Келбет»
16.30, «Мәдениет 
жауһарлары» 
20.35, 02.45 «Ашық алаң»
23.25 Т/х «Қазақ елі»
03.35 Т/х «Жүрекке жол»
04.10 «Ақсауыт»

ХАБАР

06.00  «Қызық times»
07.00 М/с «Юху и его 
друзья»
07.30,08.10,09.10 «Таңғы 
хабар»
08.00,12.00 Жаңалықтар
09.00 Новости
10.00,22.30 Т/х «Кебенек»
10.45,20.10 Т/х «Арман-
дастар»
11.15,21.40 Т/х «Абдулха-
мит хан»
12.00 Жаңалықтар
12.30 «Менің тағдырым» 
деректі драма
13.00 Т/с «Татьянина 
ночь»
13.50 Т/х «Разия»
15.00 «Қарақатпен шай»
16.00 «Ду-думан»
17.00,23.20 Т/х «Листо-
пад»
18.30 Т/х «Бәсеке-2»
19.30 Қортынды 
жаңалықтар
20.45 Біздің назарда
21.00 Итоги дня
00.50 «Төрлетіңіз»

ЕВРАЗИЯ

06.00 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде-2»
06.40,04.00 «Той заказ»
07.10,18.00 Басты 
жаңалықтар
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Мужское/Женское»
12.00 «ҚалаулымLive»
15.45 «На самом деле»
16.50 Х/ф «Майор Соко-
лов. Игра без правил»
18.45 «Пусть говорят»
20.00 «Главные новости»
20.45,22.50 Т/с «Лютый»
22.00,02.15 «Паутина»
01.00 Т/х «Операция 
«Сатана»
03.15 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде»

КТК

07.05«КТК қоржынынан» 
ойын-сауық
07.20 Кешкі жаңалықтар
07.50,01.20 Т/х «Мұңайма 
Нефисе»

   ХАБАР

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

ЕВРАЗИЯ

   ХАБАР

08.50, 17.00 Т/х «Жат 
туыстар»
09.50 Новости (повтор)
10.30, 23.40 «Морские 
дьяволы.Смерч.Судьбы-2 
»
12.45, 21.40 «Высокие 
ставки»
14.50 Х/ф «Письма на 
стекле.Судьба» 
18.00 Т/х «Қара теңіз»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00, 03.25 «Астарлы 
ақиқат»
21.00 Вечерные новости
02.10 «Той Beststar»
04.10-05.00 «Әйел қырық 
шырақты» 

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен»
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости
10.00 Туржорық 
10.30 «Әдебиет пен адам-
зат» 
11.00 «Бірінші ханым» 
телехикаясы 45-бөлім
11.45 «Әсем әуен»  
12.00 «Ел қамы» 
13.00 «Шашу» 
14.30 Д/ф «Ғажайып 
мәдениет» 
15.00 «Әсем әуен» 
15.55 «Болмыс» ток-шоуы 
16.40 «Үшінші көз»  
17.00 Жаңалықтар
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің 
мәдени қазынасы» 
18.00 «Шашу»                      
19.00 «Диалог» /прямой 
эфир/
19.30 Д/ф «Батысқа қарай 
аққан өзен»            
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Экорейд»
21.30 Новости
22.00 «Бірінші ханым» 
телехикаясы 46-бөлім 
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости
23.55 Әнұран

7 канал

06.00, 02.25 «Гу-гулет»
06.40, 21.05 Т/х «Азулы-
лар әулеті»
07.40, 17.10, 04.00 Т/х 
«Элиф»
08.50 М/с «Монкарт» 
09.25 «О самом главном»
10.40 Т/с «Авария»
11.50 «Человек-
невидимка»
12.50, 19.20 Т/с «Крепост-
ная»
13.50, 18.15 Т/с «Охотник 
за головами»
15.00, 22.05 Т/х «Ұлы дала 
жанұясы»
16.00, 03.00 Т/х «Жаңа 
келін»
20.20 Т/с «Гранд»
21.00 Лотерея 777
23.10 Т/х «Доктор мырза»
23.50 Х/ф «Охота на пи-
ранью»
02.00 «KZландия»
04.45 «Жеңіп көр»

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

КТК

   ХАБАР

КТК

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН

Сәрсенбі - Среда, 20 қараша

ЕВРАЗИЯ

08.50,17.00 Т/х «Жат туы-
стар»
09.50 Новости
10.30,23.40 Х/ф  «Морские 
дьяволы.Смерч.Судьбы-2»
12.45,21.40 Х/ф «Высокие 
ставки»
14.50  Х/ф «Письма на 
стекле.Судьба»
18.00 Т/х «Қара теңіз»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00,03.25 «Астарлы 
ақиқат»
21.00 Вечерние новости
02.10 «Той Beststar»
04.10-05.00 «Әйел қырық 
шырақты»

ЖЕТЫСУ

07.05 «Әсем әуен»
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости
10.00 «Экорейд» 
10.30 «Диалог» 
11.00 «Бірінші ханым» 
телехикаясы 46-бөлім
11.45 «Әсем әуен»  
12.00 Д/ф «Батысқа қарай 
аққан өзен»                        
13.00 «Шашу» 
14.00 «Жетісу зертханасы»  
14.30 Д/ф «Јркениет 
ғажайыптары» 
15.00  «Әсем әуен» 
16.00 «Жүрек сөзі» 
16.30  «Ауылдағы ағайын» 
17.00 Жаңалықтар
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің 
мәдени қазынасы» 
18.00 «Шашу»                     
19.00 «Ұлт пен рух» 
19.30 «Кең ауқымда»                 
20.00 «Қателік»               
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Арнайы репортаж» 
21.30 Новости
22.00 «Бірінші ханым» 
телехикаясы 47-бөлім
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости
23.55 Әнұран

7 КАНАЛ

06.00, 02.25 «Гу-гулет»
06.40, 21.05 Т/х «Азулылар 
әулеті»
07.40, 17.10, 04.00 Т/х 
«Элиф»
08.50 М/с «Монкрат»
09.25 «О самом главном»
10.40 Т/с «Авария»
11.50 «Человек-
невидимка»
12.50, 19.20 Т/с «Крепост-
ная»
13.50, 18.15 Т/с «Охотник 
за головами»
15.00,22.05 Т/х «Ұлы дала 
жанұясы»
16.00, 03.00 Т/х «Жаңа 
келін» 
20.20 Т/с «Гранд»
21.00Лотерея777
23.10 Т/х «Доктор мырза»
23.50 «Рокки -5»
04.45 «Жеңіп көр»

   7 КАНАЛ

ЖЕТІСУ

КТК
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Қабанбай батыр көшесі, 32

Тел.: 41-11-42, 41-11-70. Факс: 41-09-29.
E-mail: alatau_offset@mail.ru, www.alatau.kz@mail.ru

№45 (944) 15.11.2019 Т¦ЃЫР

МӘСЕЛЕ

АЖАРЫ ЌАШЌАН

 ҚАЗАҚТЫҢ БІРТУАР ТҰЛҒАЛАРЫ МҰҚАН ТӨЛЕБАЕВ, ЕРКЕҒАЛИ РАХМАДИЕВ, САРА 
ТЫНЫШТЫҒҰЛОВА ӨМІРГЕ КЕЛГЕН ЛЕПСІ АУЫЛЫНЫҢ БҮГІНДЕ АЖАРЫ ҚАШЫП, БАЗА-
РЫ ТАРҚАП, АЗЫП-ТОЗҒАН. КЕЗІНДЕ  «БӨРЛІТӨБЕ» ДЕГЕН АУДАН   МӘРТЕБЕСІ БОЛҒАН 
ӨҢІРДЕ 7 МЫҢНАН АСТАМ ТҰРҒЫНЫ БОЛҒАН ЕДІ. АУДАН МӘРТЕБЕСІНЕН АЙЫРЫЛҒАН 
22 ЖЫЛДЫҢ ІШІНДЕ ҚҰПИЯСЫН ҚОЙНЫНА БҰҒЫП ЖАТҚАН   ҚҰМДЫ АЙМАҚТАҒЫ  АУЫЛ 
ХАЛҚЫНЫҢ САНЫ ОКРУГ БОЙЫНША 3624 БОЛСА, ТЕК ЛЕПСІДЕГІ ТҰРҒЫНДАР САНЫ  
2770-ГЕ ТӨМЕНДЕГЕН. ОҒАН ІРГЕЛЕС АУЫЛДАРДАҒЫ ТҰРҒЫНДАРДЫҢ САНЫ АЗАЙМА-
СА, КӨБЕЙІП ЖАТҚАН ЖОҚ. МӘСЕЛЕН,  КЕРЕГЕТАСТА 5, САРЫҚҰРАҚ 3, АРҒАНАТЫ 11, 
АҚБАЛЫҚТА 35, ҚАРАТАСТА 35, КӨКШАЛҒЫН 5, КӨКТЕРЕК 733, ҚАРАШЫҒАН 1140, КӨКЖИДЕ 
574-КЕ ШАМАЛАС ҮЙ БАР.

Облыс орталығынан 180, 
Сарқаннан 220 шақырым 
қашықтықта қалған бұрынғы 
аудан орталығындағы Лепсінің 
жұрты ұлардай шулап жүр. 
Себеп, ауылға қатынайтын 
жол, аурухана,  халыққа қызмет 
көрсететін банкомат  қызметтері 
туралы. Ауыл халқының саны 
10 000-нан аспаса да бұған 
дейін аурухана мәртебесінде 
болған Лепсідегі емхана ауыл-
дық амбулатория дәрежесіне 
төмендетілмек. Ауыл жұртының 
көңілін алаңдатқан да, ақпарат 
құралдарын шулатқан да осы 
аурухана. «Бастары ауырып, 
балтырлары сыздаса, ауыл 
емханасына жүгінетін тұрғындар 
аурухана жабылса, облыс пен 
аудан орталығына сабыла-
мыз ба? - деп жанайқайларын 
көгілдір экранмен интернет 
желілері арқылы облыс әкімі 
Амандық Баталовқа кіргізулерін 
өтінеді. Жасыратын несі бар, 
ауылдағы білім ошақтары  
бетіне қарап отырған, «Шық-
па жаным, шықпа» деп қан 
қысымдары көтерілсе, басқа да 
сырқаттары  бойынша тіркеуде 
тұрғандар  әрі-сәрі күйге түсеміз 
бе? - деп алаңдайды. Ұлттық 
арнаның Алматы облысын-
дағы меншікті тілшісі Қуаныш 
Қанатұлы дайындаған бейне 
материалда Лепсі ауылының 
тұрғыны Жайдар Қалыбаева: 
«Баталовқа елдің бәрі жазылып, 
кіріп жатыр екен ғой. Мен де 
жазылып кірем де, жағдай-
ымды айтамын. Аурухананы 
қалдырсын», - деген жанайқай-
ын айтуда. Өркениеттен қалып 
қойған шалғайдағы ауыл 
мәселесі мұнымен тынбайды. 
Мұнда халықты жұмыс-
пен қамтып отырған өндіріс 
орындары атымен жоқ. Ауыл 
орталығындағы «Ушинский 

аралас мектеп болса,  №54 
мектеп таза қазақша. Халықты 
алаңдатып  отырған тағы бір 
мәселе, айлық жалақыларын 
алатын банкомат. Тұрғындар 
банк карточкасын  ары-бері 
жүрген таксистерге беріп, 

жалақыларын солар жеткізіп 
беріп жүргендерін айтады.  

Әнияш Иманбаева: «Талды-
қорғанға такси жү-ргізушілер 
арқылы  банк картасын беріп 
жіберіп, жалақымызды алып 
отырамыз. Таңертең беріп, 
түстен кейін осылар аман-есен 
ақшамызды әкеліп берсе екен 
деген  екі ұдай күйде жүреміз. 
Карточкамыздың құпия кодын-
да айтуға, жазып беруге 
мүдделіміз. Ал олар тегін әкеп 
бермейді, ақы-пұлын төлейміз». 

«Ұялы телефон бар 
деген аты ғана болмаса  
мұнда интернет желісі де 
нашар. «Биллайн» нөмірін 
пайдаланамыз, бірақ, оның 
өзі де бір екі ай болды желінің 
нашарлығына байланысты 
дұрыс істемейді» – дейді ауыл 
халқы. 

Қараша қауымды ары-
бері жүруден шаршатқан  қара 
жолдың да жыры бітпей тұр.  
Аурухана жабылса, күніміз қараң 
болады деген ауыл тұрғындары, 

Лепсіден облыс орталығына 
бұрындары бір, бір жарым 
сағатта жететін едік. Күре жолды 
жөндеуге алғалы бері ойдым-
ойдым жолдың кесірінен 3-4 
сағатта әрең жетеміз деп налуда. 
Лепсінің ішіндегі 4 шақырым  

жолды жөндеуге 74 миллион 
теңге бөлінсе, Балқаш көліне 
қатысты инфроқұрылымға 97 
миллион 973 мың қаражат 
бөлініпті. Оның 74 миллионы 
Лепсі ауылының ішкі жолдарына 
бөлінген. 

 Екі жыл бойы 35 шақырым  
жолды «өгіз аяң жүріспен» 
жасалып жатқаны туралы 
«Жас Алаш» газетінде сын 
мақала жарияланған болатын.
Т а л д ы қ о р ғ а н - Ө с к е м е н 
республикалық тас жолы жаса-
лады дегенде Ақсу, Сарқан, 
Алакөл аудандарының ел-
жұрты:«Біз де заманауи жолмен 
жүретін болдық» - деп бөріктерін 
аспанға атып қуанған-ды. 
Міне, осы күре жолдың 141 
шақырымы Балқашқа барады.  
Жетісуда туризмнің дамымай 
тұрған бір саласы осы Балқаш 
көлі. 2017 жылы бастау алған 
жол мәселесіне 30 миллиардтан 
астам теңге бөлініпті. Күре жолға 
қатысты да ауыл тұрғындарының 
өкпесі қара қазандай. Одан 

бөлек жаз айларындағы шо-
мылу маусымы кезінде көлге 
қатынайтын туристер де Бал-
қашқа жеткенше жолдың 
нашарлығынан  өкпе-бауырың 
түседі - дейді. Ол аздай, 35 
шақырым жолды жөндеушілер 

«ЖОЛ» ЖШС өкілдері Көлта-
бан ауылындағы шаруалардың 
егістігіне рұқсатсыз басып кіріпті. 
Бұл ақпарат та «Жас Алаш» 
тілшісіне берген сұхбатында 
Көлтабан ауылының тұрғыны 
Әділ Әбдірақынов: «Менің 
1 гектар жерім арқылы қазір 
айналма жол салуда. Сонда біз 
адам емеспіз бе? Тізеден қыр-
ып тастады. Жер кодексінде 

жөн санадық. 
-Өздеріңіз білесіздер, ҚР Ден-

саулық сақтау министрлігінің 
бұйрығы бойынша жаңа жыл-
дан бастап дәрігерлердің 
жалақысы тұрғындар саны-
на байланысты төленеді. 
Осыған орай бұған дейін Лепсі 
ауылдық ауруханасы болып 
келген мекеме Лепсі ауылдық 
дәрігерлік амбулаториясына 

«Жердің қыртысын бұзуға 
болмайды» делінген. Ал, оны 
бұзып кеткеннен кейін, ол 
жерден қандай өнім алуға 
болады? Неге бізден рұқсат 
сұрамайды? Неге біздің 
жерімізді біреулер заңсыз 
пайдалануы керек? Мердігер 
компанияның өкілдері қайда 
барсаң онда бар деп қоқан-
лоққы көрсетіп отыр. Әкімнің де 
шамасы келмейді», - деген еді. 
Облыстық және жергілікті билік 
өкілдері ауылға көңіл бөлеміз, 
ауыл тұрмысын жақсартамыз 
деп ұрандағанда  аспандағы 
ұшқан құс алақанға қонардай. 
Бірақ, ауылдардың түйткілді 
мәселері шаш етектен. Мәселен, 

осы Лепсі округіне қарасты 
«Көкөзек» ауылындағы орта 
мектеп 1978 жылы пайдалануға 
берілген, ескі мектеп күр-
делі жөндеуді қажет етеді. 
«Ауылдағының аузы сасық» 
дегендей, көлеңкеде қалып 
қойған бұл тек Сарқан ауданына 
қарасты Лепсі  ауылы ғана емес, 
Алматы облысындағы шалғай 
аудандарды араласаңыз, көзге 
шыққан сүйелдей батпайып 
тұрған, кетеуі кетіп  қалған талай 
ауылдарды көруге болады. Ұшын 
тартсаң шұбатылған жіптей 
тарқатыла беретін ауылдардың 
мұңы да, жыры да көп. Соның 
бірі осы Лепсі ауылы. Мұнда 
жергілікті полицияның кезекші 
бөлімі  қысқарғанда халыққа 
қызмет көрсететін банкомат та 
жұмысын тоқтатқан. Ел-жұрт 
улардай шулап, дабыл қаққаннан  
кейін жергілікті билік банк 
басшыларымен келіссөз жүргізіп 
жатқан көрінеді. Аурухана мә-
селесіне орай  Сарқан ауданы 
ішкі саясат бөлімінің басшысы 
Дамир Каиповтың пікірін беруді 

айналады. Дербес аурухананы 
ұстау үшін тұрғындар саны 
10 мыңнан асу керек екен. Ал 
кезінде Бөрлітөбе ауданының 
орталығы болып жеті мыңнан 
астам адам тұрған Лепсі-
де  бүгінгі таңда урбанизация 
салдарынан тұрғындар са-
ны азайып кеткен. Тіпті 
көршілес шағын ауылдарды 
қосқанда да Лепсі өңірі  бұл 
межеге жетпейді. Сондықтан, 
оңтайландыру бойынша  заң 
талаптарына сай жұмыс 
атқарылуда. Салыстырмалы 
түрде айтсақ,  халқының саны 
4000-нан асатын Алмалының 
өзінде тәуелсіздік жылдарынан 
бері дәрігерлік амбулатория 
жұмыс істеп тұр.

Алдымен аудан әкімдігі-

нің тұрақты назарындағы 
Лепсідегі денсаулық сақтау 
мекемесі толыққанды жұмыс 
істейтіндігін айтқым келеді. 
Себебі дәрігерлер штаты 
кемімейді, тек бірқатар 
медбике  мен тазалықшылар 
қысқаруы мүмкін. 

«Нан болса ән болады» 
деген кешегі кеңестік дәуірдегі 
ән ырғағы ауылға қара-
тып айтылған. Өз күндерін 
өздері күйттеп,  егін егіп, мал 
өсіріп отырған ауылдағы 
ағайындардың еңбегі еш, тұзы 
сор болып тұр. Себеп, өндірген 
өнімдерінде тиісті  бағаға 
да сата алмайды. Олардың 
қызығын ара-да жүрген 
делдалдар мен алыпсатарлар 
көріп жүр. Әлеуметтік мәселе-
лері де көңіл көншітпейді. 
Өркениеттің көшінен қалып 
қойған ауылдардың  ажары  
қашан  кіреді?

Айтақын МҰХАМАДИ

АУЫЛ
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АлматыныЊ
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Сынаптай сырғыған өмір-ай… Кали-
нин ауылынан Алматыға оқуға түсеміз деп 
асығып жеткенде, Көкбазардың ойдақ-сойдақ 
көшесіндегі бір неміс кемпірінің ескі қауқиған 
үйшігін мекен еттім. Қорғап-қолпаштар 
періштем жоқ болған соң ба, алғашқы 
емтиханнан-ақ, алма бет, бұйра шашты, 
бәкене бойлы әйел мұрнын маңғаздана 
тартты да, саусақтары ербиген қолымен 
екілікті қонжитты. Ауыл баласының метал-
лург болғанын қаламаған шығар, қаламды 
қыса ұстап, құдды жүрек шайды жауына 
кектенгендей кейіп танытты. Екі қолға – бір 
күрек, Құдайдың қалауы солай шығар, жұмыс 
іздедім. Тойған қозыдай томпиып, ауылға 
қайтып бару – ұят.

Адам өзіне қозғау салса, сәттілік қолға 
қонады екен. Неміс кемпірінің халі мүшкіл 
еді. Күйеуі ертеректе көз жұмып, тағдырдың 
теперішін көп көріп, иірімге батып бара 
жатқан шарасыз жанның кейпі. Не істеу ке-
рек? Базардан нән қой сатып әкеліп, үй 
қожасымен тіл табыстым. Жатын орнымның 
ақшасын төледім. Береген қол – алаған. 
Бұрыштағы сандығынан алған бір бумаға 
менің құжатымды қосты да, Грета кемпір мені 
қалалық тіркеуге отырғызды. – Гут, гут, – дейді 
қуанған неміс кемпірі. Сөйтіп, бір үйдің адам-
дарындай, жарасып күн кештік.

Ол кезде Алматының ауыр машина 
зауытының атағы аспандаған шағы. Екі 
айдай шәкірт атанып, үйреніп, токарьлық 
мамандықты иелендім.

Шыбын шөлдейтін шілде. Сағыздай 
созылған уақыт. Жас адам қара үйде қамалып 
отыра ма? Демалыс күндері «ТЮЗ» деп ата-
латын театрдың маңайына өңшең жастар 
жиналамыз. «Жылқы кісінескенше, адам 
түсініскенше» деген. Ол кезде бұл түкпірді 
Брод деп атайтын. Қыздармен танысамыз, 
театрға шақырамыз, бойдақ жігіттің тізгінді 
бос қоя беретін шағы ғой…

Әкем сақалын тарамдап, мұрнын сипап, 
сәл уақыт үнсіз қалды да:

– Балам-ау, әңгіменің қай жеріне келіп 
ек? – деп сұрады. – Иә, Бродвейде серуендеп 
жүр едік қой, – деп жымиды сонан соң.

– Бұл маңайдағы Абай атындағы опе-
ра және балет театры, Балалар мен жастар 
театры, бұрынғы Үкімет үйі (қазіргі Өнер 
академиясы), Құрманғазы атындағы консер-
ватория, қонақ үй, айналасын гүл көмкерген 
аллеядағы ғасыр пайғамбарларының 
ескерткіш бейнелері – бәрі де өткенді еске 
түсіреді… Осы бір сәтте:

– Мужчины, шайға келіңдер, – деген әмірлі 
үн естілді. Әкем ас үйге енгенше әңгімесін 
тәмамдап үлгерді.

– ТЮЗ-ді кейінде бір малғұн қызғаныштан 
өртеп жіберіпті. «Менің атым Әбдірас, әлде 
өтірік, әлде рас». Елден естіген мақалым, 
– дейді ол орындығына жайғаса беріп. 
Шешемнің қабағы қатыңқы.

– Е, Орекең, өткенді қайталаудан 
чемпиондардың чемпионы, – деді ол ескі 
«әніне» басып, мырс етіп. Әкем ондай 
«соққыны» әзілмен тойтарды.

– Ау, бәйбіше, шалыңды білмейтін 
адамдайсың. Өзіңмен Бродтың кинотеа-
трында танысқан жоқ па едім. Ұмыттың ба? 
Ол кезде сен талшыбықтай, көз сүрінетін қыз 
едің. Қалғыған жүрегімді оятқан жоқсың ба? 
Мен әлі саған ғашықпын. Иә, солай, – деді 
жымиып күліп. Әйел табиғаты нәзік. Демін 
тереңнен тартып, жанарындағы отын күн 
сәулесіндей жарқыратып, әкеме сұғып алды 
да, жадырай салды.

– Шалым-ау, пысықтығыңды бұрыннан 
білемін. Мына жаныңдағы отырған соқтандай 
ұлға көмектесіп жібермейсің бе? Мен сияқты 
бір сұлуды жетектеп әкелсін, мына Қозың… 
Келесі «оқ» маған бағытталды.

– «Бір аяғымыз көрде, бір аяғымыз жерде» 
дейді ғой, қазақтар. Так что, уйма қыздардың 
біреуін балаңа алып бер! (Шешемнің орыс-
шалатып жіберетін әдеті бар. Қаланың қызы 
емес пе?!)

– Той жасаймыз. Дед пен бабушкаға внук 
керек. Коттедж мынау. Продолжение пред-
ков…

Кезек әкеме жетті.
– Әй, балам! Мына шешеңнің маған күн 

көрсетер түрі жоқ. Сол внукты мен бағып 
берейін. Құрдастарымның немерелерін же-
тектеп жүргенін көргенде қатты қызғанамын. 
Еркексің ғой, Қозым, – деді ол, шешеме 
көмектесіп. Мұндайға қайтып шыдарсың. 
Үлкендердің сүйегіне сіңген әдеті. Олардың 
жүзіне ұрлана көз тастап, жаным ашиды. 
Бір түтіннің жалғызымын. Жасым отыздың 

екеуінде. Кәрі бойдақпын. Қарттардың 
мақалы: «Ең алдымен – денсаулық, одан 
кейін – ақжаулық» (әкем мен шешемнің жат-
танды сөйлемдері).

* * *
Мен де қара жаяу емеспін. Бір сұлуға 

ғашықпын. Бұрын «Мен қызға ғашықпын» 
дегенді естіп, қарқылдап күлетінмін (Күлме 
досқа, келер басқа…). Менің ойымша, қыз 
ауылдан келген абитуриентке, студент-
ке ұқсамайды. Қаланың жұлқынып тұрған 
бойжеткендеріндей емес, сыпайы. Тойған 
қозыдай сүйкімді. Ойлы жанарларынан 
мейірім төгіліп, жүрегімді мазалайды де-
сем, мен сияқты құрдастарым да сенбес еді. 
Тұсалды деген осы…

Таң бозынан оянып, терезенің алдына 
жайғасамын. Әдетте сұлу дүниенің де, екі 
аяқты сұлу пенденің де мінезі бірде жайдары, 
бірде қияпас. Бұл менің сүйікті қалам, алманың 
атасы – Алматыға да тән. Суретшінің көзінің 
көрмейтіні жоқ шығар. Міне, қиыр беттен 
көрінген ақ шапақ сиыртаңдайлана иіліп кеп, 
аумақталып Алатауға жеткенде, әлгінде ғана 
лағыл тастардай жымыңдаған жұлдыздар 
көзін жұмып, табан астында тайып кетеді. 
Таудың арғы жағынан «Мен келе жатырмын, 
ұйқыңды аш, түге» деп таң хабар бере бастай-
ды. Аспан асты дақтан дін аман. Табиғаттың 
пенде білмес жұмбағы көп қой. Сонан соң 
аппақ нұр қанатын жайып, сүттей ұйыған 
тыныштық бұзылады. Алатаудың бүйрегіндей 
бұлтиған Көктөбе маңы көгерең тарта, Медеу 
мен Кеңсайдың қалаға ирелеңдей сүңгіген 
жылан жолының бойына тіршілік еніп, қоңыз 
машиналар жарысқа түседі. Күн сәулесі 
қылт етіп, кірпігін қалаға сұғып-сұғып алады. 
Осы бір тақырыпқа сурет салсам деп зерт-
теп жатқаным ғой. Алматының күні жазда 
қиырға бекініп, күз бастала құбылаға қарай 
аяңдайды. Бұл – табиғаттың бұзылмас заңы.

Қабырғадағы сағат өлеңдетіп қоя берді. 
Он жеті минутсыз сегіз. Есік пен төрге 
жүгірдім. Ас үйдегі аяқтағы айранды аузы-
ма төңкеріп ап, тез-тез киіндім. Қайткенде 
ғашығымнан бұрын аялдамаға жетуім ке-
рек. Құйрық басып, тамақ ішіп, аяқ суытуға 
уақыт жоқ. Кездесетін жер – Қабанбай ба-
тыр даңғылы. Пау, қапшығым қайда кеткен? 
Ту, шыға берістегі есіктің жанында тұр ғой. 
Туфлиді шөткімен бір сүйкеп, айнаға үңілдім. 
Дорбамды иығыма ілдім де, сыртқа атылдым.

Ғашығым менен бұрын келіп қойыпты. 
Жүзі жарқ етіп маған қарады да, сәл жыми-

ды. «Сенен бұрын келдім, ұйқышы жігіт» 
дейтіндей.

Сәлем, – дедім батылданып.
– Сәлемет болыңыз. Қыз жанға жайлы 

үнімен сыңғыр етті. Ішімнен: «Жүрегімнің 
соғысын тыңдашы, жаным! Құдай мені жасық 
етіп жаратыпты. Әттең, қалта телефоныңның 
нөмірін білмеймін. Әке-шешемнен естіген 
сөзім – атан түйеге жүк» деп тұрғандаймын.

Сонымен «шабуылды» бастадым.
– Бүгін ерекше сұлусыз, – дедім қапелімде.
– Рахмет, – деді қыз, маған таңдана қарап.
– Сізбен танысқым келеді. «Мыңның жүзін 

білгенше, бірдің атын біл» деген. Есіміңіз кім 
болады? – дедім (Өз даусым сияқты? Мен 
нағыз батыл жігітпін, ә!). Бойжеткен жүзін 
бұрып, жымың етті.

– Баян, – деді ол бірден. (Мына қыз менен 
де батыл ғой. Қаланың қыздары осындай).

– Қозы, – дедім оң қолымды созып. Жұп-
жұмсақ алақан. Қыз сыңқылдай күліп жіберді.

– Сіз әзілдеп тұрған жоқсыз ба?
– Е, жоқ, әке-шешемнің қойған есімі.
– Солай дейсіз бе? Сіз – Қозысыз, мен 

– Баянмын. Жиырма бірінші ғасырдың лиро-
эпосының кейіпкерлері… Жарыса күлдік. 
Аялдамада автобус күтуші жұрт бізге жалт 
қарады. Кенет Баян күлуін қалт тоқтатты да, 
кәдімгі таныс адамдай:

– Қозы, бар ғой. Сіз отыз сегізге мінесіз 
бе? – деп сұрады. Басымды изедім. – Ал сіз 
ше? Ол да басын изеді.

Автобустамыз, қатар жайғастық. Қарап 
отырмай еркінсіп: – Түс көріп отырмын ба? – 
дедім.

– Баян мен Қозы бір көлікке мініп келе 
жатыр, – деді ол сыбырлап. Сөйтті де, дауы-
стай күліп жіберді. Жолаушылар жақтырмай 
қалды. Қабағын кіржиткендері де, көзімен 
ішіп-жегендері де баршылық. Денесі шап-
шағын, қағылез, әңгіме-әзілге ұста қыз, құдды 
бұрынғы танысымен сөйлескендей ашық-
жарқын.

– Қыздар естісе, мені мазақтап жүрер. 
«Ғашықтар бір автобусқа отырыпты. 
Жақсылыққа жазсын» деуі де мүмкін-ау… ых, 

ых, ых… «Мына Баяның нағыз ерке тотайдың 
өзі ғой. Қалай-қалай қисындатады өзі. Маған 
ғашық болып қалған ба? Ылғи да осы аялда-
мада кездесеміз. Бәрін айт та, бірін айт, мені 
«сілейтіп» салды ғой. «Іздегенің алдыңнан 
сұрамай-ақ табылар…» Бірақ сақтық керек. 
Түйеден түскендей оғаш сөйлеп, Баян тулап 
жүрмесін…»

– Жарасып отырмыз, ә? Үкілі тақия, оқалы 
бешпет, оюлы күміс белбеу, желбірлі көйлек, 
имек бас мәсі қажет маған. Қозы тауып берсін. 
Ғашық жандардай жарасып отырмыз.

Баян әзілін қояр емес.
– Іші күйсін, көрген елдің. Мұндай сенса-

цияларды басылымдар таласып жазады.
Баян қалтасын қарманып қол телефонын 

алды (Жұмысқа кешігіп келетінін мекемесіне 
хабарлайтын шығар).

– Бері қара! – деді Баян қол телефонының 
объектив нүктесін екеуміздің жүзімізге 
бағыттап. Ал керек болса…(Өтебайдан 
Шөтебай өте шықты).

– Міне, көр! Бұл фотоның атын «Автобу-
ста қатар отырған Қозы мен Баян деп атай-
мын», – деді. Мен де «сенге» көштім.

– Онда фотоны маған сыйла. Мен саған 
мәңгі ұмытылмайтын бір сюрприз жасаймын. 
Келістік пе?

– Үлкейтесің бе? – деді Баян жанары 
жалт етіп. (Қыздың қулығы қырық есекке жүк 
болған. Сұлудың сақтануын…)

– Мен кәсіби суретшімін ғой, Баян.
– Солай де. Ұятын қайтесің, – деді ол.
– Онда тұрған не бар? Ел тандансын. 

Тілшілер бізді іздеп әуре болсын. Өзің 
айтпақшы, жиырма бірінші ғасырдың лиро-
эпосының кейіпкеріміз. Қажет десең, сенса-
циядан сенсация жасаймыз. Мен бойдақпын, 
ал сен ше?

– Оны қайдан біліп қойдың, – деді Баян 
таңырқап.

– Күнде сағат сегізге он бес минут 
қалғанда біздің үйдің терезесінің алдынан 
өтесің.

– Мынау да бір сенсация екен. Баян күліп 
жіберді.

Қозы
Баяны
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Сәлден соң ол күлімсіреп қош айты-
сып, есікке беттеді де, қайтып оралды. – Әлі 
кездесеміз, фрайер, – деп сыбырлады да, 
менің тұсымнан өте берді. – Баян, – дедім де 
терезенің ашығынан дауыстап қол бұлғадым. 
Ол бұрылды да: – Қозы, – деп менің әрекетімді 
қайталады.

* * *
лматының жан сүйсінер бір сәті 
– қарттардың ерте тұрып, таза 
ауа жұтып, серуендеуі. Өткенді 
әңгімелейді. Әсіресе, қаладағы 

медициналық көмектің жақсы-жаманын сөз 
етеді. Қала берді, көшенің тазалығына ден 
қояды.

 – Әнебір оңбағандар Қабанбай батыр 
көшесіндегі НКВД-нің тұрақты орны, кейіннен 
мұражай атанған үйді сатып алыпты, – деді, 
ойда-жоқта қабағын түйген Жаңыл шешем 
ашуға мініп.

– Онда тұрған не бар? Қазір нарық зама-
ны, – деді әкем.

– Не бар дейді. Сен сияқты ауылскийлер 
қайдан білсін? – деп шүйілді шешем.

– Ол жер киелі. Жаңа ғана теледидардан 
көрдім. Ол жерде война болып жатыр.

– Түсінбедім, – деді әкем.

– Олар тарихты жасырғанымен, ұрпақ 
бәрін естиді. Елі, Отаны, халқы үшін жа-
нын қиғандарды мәңгілік ұмытпайды, есте 
сақтайды. Шешем төңірегіне қатулана қарап, 
адымдай алға жүрді. Ашу мен ызаны тас 
түйілген жұдырығына жинапты. Бір уыс бетін 
көмген әжімдері құрт құсап жыбырлайды. – 
«Құдай емеспін, Құдайдан былай емеспін» 
дей ме сол бизнесмендер…

– Сөзге жеңсік берсеңші, Жаңыл 
Артыққызы. Сен бүйтіп қатты кетпеуші ең ғой, 
– деп әкем жік-жапар.

– Ты понимаешь. Ол жерде Сәкенді, 
Ілиясты, Бейімбетті, Темірбекті – бір күнде 
жиырма алты адамды, менің әкемнің інісі 
Оразбекті атып, түнде анау Жаңалыққа апа-
рып, көмбей айдалаға тастап кеткен. Қарға-
құзғынға азық керек. Тарихтың қанды үйшігі 
бұл үй. Ол жерге ресторан, гостиница салуға 
жол жоқ.

Шешемнің жанарында – жас. Езуіне 
көбік ілінді. Иегі дір-дір етеді. – Теледидар-
дан Ілиястың баласы сөз сөйледі. Қарсылық 
білдірді. Менің де сол жерде болуым керек, – 
деді ол.

– Үкімет бар. Қалалық әкімшілік білетін 
шығар. Сап, сап… Билік – халықтың қолында.

– Сол бизнесмен Жаңалыққа барып 
ескерткішке бір қарады ма екен? Ақша 
қуалаған чертям, бұл түк емес, – деді шешем 
күрсініп, көзінің жасын сүртіп. Қатты ашулы.

– Мен сол жаққа кеттім. Сендер 
қыдырыңдар, – деді де, бұрылып алып, же-
делдете басып кете барды.

 
* * *

йдың-күннің аманында Баян сұлу 
көзімді алақандай етті. Кезде-
суге келмеді. Қу жаным қуырдақ 
боп шыжғырылды. Ауырып 

қалды ма екен? Өзі шөжедей ғана. Қырсық 
қылғанда, қалтателефонымда үн жоқ. Ішіме 
от түскендей. Көрші үйдің ауласын неше бір 
айналдым кеп… Терезеден көрсе… Апыр-ау, 
жұмбағы мол, тылсым дүние. Енді не істедім? 
Есім шығып…, қай-қайдағыны ойлап…

Сөйткенше, жұмсақ алақан көзімді басты.
– Сәлем, Баян қыз. Сағындырдың ғой, жа-

ным.
Көзіне көзім түйісті. Бота көздерінің кірпігі 

қайқайып тұр. Құшағыма алдым. (Шешем 
көріп қоймаса екен). Көгершін төс, қыпша бел, 
бәдені бұзылмаған ару кеудеме басын төседі. 
Жүрегінің дүрсілін сездім. Шашынан сипадым.

Саған ұнап тұрмын ба, Қозы? – деді ол 
сыбырлап.

– Әлбетте, әлгінде кинофильмдегідей: 
«Тауда да – Баян, таста да – Баян. Қозың 
іздеп келді» деп дауыстағым келді. Елден 
ұялдым… Мінеки, оллаһи, биллаһи…

– Қозыдан аумайсың. Баян құшағымнан 
шығып еркелей күлді.

– Қыз – қылығымен, жігіт – сымбатымен… 
Көне көздер текке сөйлемейді. Сен бүгінгі жи-
ырма бірінші ғасырдың Қозысысың… Міне, 
костюмің өзіңе қонып тұр. Ана бір жапырайған 
қалпағыңды тастапсың. Осы суретшілер 
неге басқалардан бөлекше киінеді? Сақал 
өсіреді…

– Суретшілер сұлу қыздарды бірден тани-
ды, – дедім әзілдеп.

Туу, қойшы, Қозым, әсірелемей. Мен Баян-
дай өте сұлу емес шығармын.

Сұлу – сұлу емес, сүйген – сұлу…
Солай ма, сақалды суретшім.
Ия, мен суретшімін. Паноға сенің суретіңді 

салуды бастадым.
– Пай-пай, мына Қозы мақтанды. Мен де 

уәдеде тұрып, сенің қасыңда жүрмін ғой. Бүгін 
күн жексенбі, – деді Баян қолтығымнан алып.

Суретімді дұрыс салмасаң, таяқ жейсің…

* * *
аян маған ерекше бір жылылықпен 
қарайтынды шығарды. Алғашқы 
кездескенде қол телефонымен 
түсірген екеуміздің фото-суретімізді 

ескерткішке берген. Түсімнен де шықпады. 
Ақыры, мен ғашығымның күнделікті көз ал-
дымда жүргенін қаладым. Нанбасаңыз, 
бөлмемнің қабырғасында ілінген полотнома 
қараңыз. Ғажап аруды көресіз. Қыр мұрынды, 
қарашығы үлкен, қарақат көзді, талдырмаш 
бойлы, ғашығым – Баян. Оллахи, билла-
хи! Өте әдемі шықты. Талантты суретшінің 
еңбегі дерсіз. Өзім де мұндай суретті дүниеге 
келтіргеніме дән ризамын. Аумайды ғой, ау-
майды. Бүлдіргендей томпайған ерні, сүйкімді 
жүзі, тереңнен от шашқан жанары, қос 
ұртының ойығы…

Бойында ізгілік, әдемілік, сабырлық тұнып 
тұр. Пау, мына суретті мен салғанмын ба? 
Жұрт сенбеуі де мүмкін-ау…

Полотноны алып келген күні, шешем мені 
өкшелей бөлмеме енген. Баянның суретінде 
қолына қызыл қос алма ұстатқанмын.

Алматының апорты ма? – деп сұрады ол.
– Көзбен көрмесек те, суреттен көретін күн 

бар екен ғой. (Шешемнің түсінбегені апорт па, 
Баян ба?…)

– Әдемі екен. Бір-біріне жарасып тұр. Ше-
шем күрсінді де, менің төсегіме орнықты. Ба-
янды бұрын көрмеген сыңайлы. («Сабыр түбі 
– сары алтын», Жаңыл шешем шығар биігіне 
асықпайды).

– Сенің нағашың тәжірибелі бағбан еді. 
Өзің де бет-жүзін көрдің емес пе? Ол кезде сен 
аяғың апыл-тапыл басқан бала едің. Шешемнің 
бауырының үйі сонау Таулы қыраттағы 
сайдың беткейіндегі қалың ағаштың ішінде 
еді. Көк өсіруге өте құмар адам. Бір жақтан 
алманың шыбығын әкеп бағына отырғызып, 
күтіп-баптапты. Жылдар өте бұтақтары жайы-
ла өскен алма ағашы гүлдеп, алғашқы өнімін 
береді. Қып-қызыл алманың бірін үзіп алып, 
ауызға салып, қаршылдата шайнасаң, балдай 
тәтті табиғаттың өсімі сілекейіңді шұбыртады. 
Бұрқыраған иісін айтсаңшы. Нағашым өте 
балажан еді. Мені құшақтап сүйіп, аспанға 
лақтырып, қағып алып, еркелететін. Со-
нан соң үйге қайтарда: – Әй, жиен бала. 
Қырық серкешіңнің бір-екеуін ала кет, – деп 
апорттың кәрлен кеседей қып-қызыл екеуін 
мойныма қоржын етіп байлайтын. Мен ауыр 
жүк арқалаған жүкшідей, ары-бері теңселіп, 
соқпақ жолдың арғы-бергі жағына шығып 
кетіп, терлеп-тепшіп, «қырық серкешімді» 
үйге жеткізсем керек. Қызықтаған түрі ғой, 
нағашымның… Сол бір кездің, қаланың атын 
алған қасиетті жемісі неге азайып кетті? Оқта-
текте ұшырасып иісін иіскеп р-ахаттанасың.

Мені үнсіз бақылаған Жаңыл шешем: – 
Мына қыз өңді екен. Әртіс кажется? – деді түк 
білмегенсіп. Сұрағын қазақша бастап, аяғын 
орысшаға тіреді.

– Қазақтың бір бейтаныс қызы ғой, – дедім.
– Осы қаланыкі ме? – деді шешем тағы. 

Қыздың кім екенін «білгісі» кеп, мені бүйірлеп, 
суретке көзін көлегейлей үңіле қарады.

– Осындай әдемі қыздың біреуі, біздің 
босағадан аттаса ғой, шіркін…

Кейінгі кезде әкем мен шешемнің, бір-
біріне маған көрсетпей көздерін қысқаны 
жиілеп кеткен. «Ұлдың аты ұл ғой шіркін» 
– әкемнің арманы. «Қыз туса да жөн. Осы 
күні ұлдан қызың тәуір. Ұлың келіннен шыға 
алмайды. Жақсылықты қыздан көресің» – 
шешемнің сөзі.

Адамның қиялына не жорық? Әп-сәтте 
көз алдымда ұлан асыр той басталды. 
Көдедей көп ағайын-туған, көрші-көлең айна-
ламды қоршап алыпты. Кішкентай балалар 
шашылған шашудың конфет, құртын таласа-
тармаса теріп әлек. Асаба домбырасын 
күмбірлете тартып, «Жар-жарын» шырқауда. 
Баян әлсін-әлсін басын иіп жұртқа сәлемін 
беруде. Сонымен қалыңдықтың беті ашы-
лып, екеуміз төрге беттейміз. Бата берілді. 
Тілекшілер кезекпен сөйледі.

Сөйткенше, Жаңыл шешем қиялымды 
бұзып жіберді.

– Әй, ұл. Мен кісі танысам, суреттегі бой-
жеткен Құдайдың құтты күні менің жаным-
нан сәлемдесіп өтетін қыз. Анық сол. Соқыр 
емеспін, – деді ол. (Қызықты қараңыз. Баянды 
менен басқа да біреу бақылап жүреді екен-
ау…) Енді мойындамасқа не шара?

– Сол болса, сол шығар, – дедім.
– Маған келінге жарайды.
– Қалай ойлайсыз? Біздің үйдің босағасын 

аттағаны жөн бе?
– О, не дегенің? Келісімің бар екен, перет. 

Жас емессің. Әке-шешесі келіспесе, ал да 
қаш. Кімнің шікірасы екен, сонша? Главное 
любовь… (Баян машинаның қорабына сала 
салатын дорба ма екен?)

– Мен ол қыздың есімін де білмеймін, – 
дедім.

– Подажди, – деді орнынан атып тұрған 
ол.

– Сен менің миымды шатастырма! Суретті 
саласың еще! Жаңыл шешем ренжіген күйі 
бөлмені ары-бері кезе бастады. Сонан соң 
төсегіме қайта қонжиды.

– Жаным, қозым-ау! Мен саған жамандық 
ойлайды дейсің бе? Байқайсың ба, балам, 
Алматыда кейінгі кезде мынандай бір жа-
ман әдет модаға айналды. Көріп жүрсің ғой, 
Бек досыңның ғашығы үйленгеннен соң, 
«пәтерлерің ескі, ауылский вариант» деп, 
енесімен жүз шайысып, айырылды. Шешем 
сөзін күрсіне сәл үзді. – Ана Асқардың Жан-
нушкасы ше? Несие алып, дүркіретіп той жа-
сатты. Жас келін: «Мне старуха не нравится», 
– деп тайып тұрды. Сондайлардан сақ бол, 
балам, – деді шешем күрсініп. – Бұл күнде Ал-
матыда кәрі бойдақ пен кәрі қыздар жыртып 
айырылады. Шешемді аяп кеттім. – Оның аты 
– Баян. Бұл қыз туралы әзірге ешкімге тіс жа-
рып айтпаңыз. Әліптің артын бағайық, – дедім. 
– Құлдық, – деді шешем балаша қуанып.

– Атаң білгендей, өзі бір текті отбасының 
баласы сияқты. Сәлемін ұмытпайды. Маған 
ұнап жүр. Шешем полотнодағы суретке сәл 
қарап тұрды да, жымың етті. Не ойлағанын 
кім білсін?

* * *
ол күннен бір апта өтпей жатып, 
шешемнің туған сіңлісі Ақшолпан апай 
дәрігерге қараламын деп Алматыға 
келді. Анамның сол сәттегі қуанғанын 

көрсеңіз. Құшақтасып, сүйісіп естері шықты. 
Ауыл мен қаланың от аналары.

– Сендер көк шөп жеп, ашығып жатыр ма 
деп, мол етіп қазы-қарта әкелдім. Жездем 
ішетін мынауский қымыз да жоқ емес. «Ұл 
үйленсе» деп, қос көрпе тігіп қойдым. Менің 
жаным ғой, бұл. Осы ұлды әкеме ұқсатамын. 
Атасынан аумайды, – деді қонақ желпіне 
сөйлеп.

Жаңыл шешем жан-жағына намыстана 
көз тастады. – Құдайға шүкір, біз де жаман 
емеспіз. Тұқыртып барасың ғой, бізді. Жездең 
екеуміздің зейнетақымыз бәріне молынан 
жетеді. Қозымыздың табысы тағы бар, – деді 
шешем тек тұрмай дауласып.

– Ту, өзің ақшаны көп айтып кеттің ғой, 
әпке. Біздің Әуес – бір ЖШС-ның бастығы. 
(Ауыл жұртының мақтанатын жаттанды сөзі 
ғой). Алдында – малы. Туған-туыстың бала-
лары – жұмысшылары. Ішкеніміз – айран мен 
сүт, жегеніміз – ет, жемісіміз де баршылық. 
Қап-қап бидай тарттырып, елге ұн сатамыз. 
Тәубе, – деді, тәтем де сөзге жеңсік бермей.

– Әңгімеші қауым, кешкі тамаққа дайындық 
жасайық. Мен де бір сенсация жасайын, сен-
дерге, – деп шешем жымың етті. Қонақ та, 
әкем де шешеме жалт қарадық (Бұл қандай 
жұмбақ сыр?)

– Айтсаңшы енді, жүйкемізді жұқарт пай, – 
деді, Ақшолпан шешемнің шаужайынан алып.

– Он минуттан соң біздің үйге бір қыз 
келеді.

– Ол кім? – дедім мен. Әкемнің жүзіне 
ұрлана көз тастадым (Осылар әлдекімнің 
қызын атастырып жүрмесін. Әкем де аң-таң. 
Ақшолпан да қозғалақтап есі шықты. Бір 
тұрып, бір отырды). Қалтама қолымды сал-
дым. Жататын бөлмеге қалта телефонымды 
тастап кетіппін. Жүре беріп ем, шешем: – 
Асықпа, Қозым, – деді.

– Түкке түсінсем, бұйырмасын, – дедім 
қапелімде.

– Түсінесің. Жаңа айттым емес пе, 
қуанасың, – деді Жаңыл шешем.

Бәріміз қабырға сағатқа қараппыз. Жетіге 
бес минут қалыпты. Шешем бөлмедегі заттар-
ды реттеп, өз орнына қоя бастады. Есік жаққа 
құлағымызды тіктік. – Әй, айналайындар, 
әрірек жиналып отырыңдар, – деп әмір берді, 

ол онысымен қоймай. Бір-бірімізге жіпсіз бай-
ланып, келесі сәтті күтуліміз.

Есіктің қоңырауы сыңғыр етті. Бәріміз бір-
бірімізге қарап, үнсіз бас изесіп, келер бейта-
ныс жанды көргенше асықтық.

Жаңыл Артыққызы жас келіншектей тық-
тық басып есікке жетті. Бұрынғыдай «бұл 
кім?» деп сұрауды да ұмытты. Сағат тілі жетіні 
соқты.

– Айналайын! Тура уақытында келдің, жа-
ным, – деген шешемнің үні шықты да, әлдебір 
көтеріп алған затымен, менің Баяным есіктен 
кіріп келді. Ғашығым маған жалт етіп қарады 
да, табалдырықтан аттай беріп, отырған 
жұртқа басын иіп сәлем берді. Сөйткенше, 
шешемнің: – Әй, батыр! Кеудеңде жаның бар 
ма? Айналайынның қолындағысын алып, 
тоңазытқышқа тоғыт, – деген бұйрығы естілді.

– Мына тұрған жердегі «Спутникке» зорға 
жетемін. «Старость не радость» дейді ғой, 
орекеңдер. Қонақ келген соң, жұмсап ем, 
қонағымды. Жалғыз ұлдың сурет салудан 
қолы тимейді. Рахмет, айналайын, – деді ол 
«шақырусыз» қонақтың асты-үстіне түсіп. 
(Шешемнің «операциясының» түрін. «Спут-
никке» он барып, он келетінін ұмытуын 
қарашы. Баян не істер екен?)

Баянның көтеріп әкелгені – қаланың сүт 
пен айраны (Сіңілісі әкелген қолдың сүті мен 
айранын ұмытып кеткен-ау, сірә). Тоңазытқыш 
тұрған асүйден оралсам, шешем Баянды 
орындыққа қондырып та үлгеріпті. Моп-
момақан менің ғашығым үнсіз. («Операция» 
ары қарай жалғасады, – дедім).

– Мына төрдегі отырған – осы үйдің 
отағасы. Есімі – Ораз. Жанындағы қараторы 
келіншек, менің туған сіңілім. Аты – Ақшолпан. 
Сонау ауылдан қонаққа келді. Мына тұрған 
құлыным – Қозым. Суретші, – деп таныстырып 
үлгерді шешем. Баян сәл жымиды. Әзірге сыр 
берер емес. Шешем біздің таныс екенімізді 
білсе де, білмегенсігеніне не жорық?

– Ұмытпасам, есімің Баян емес пе… Баян 
басын изеді. Менің шешем құдды сахнадағы 
актриса. Қалай-қалай құйқылжиды. Қулығына 
құрық бойламайды. Кезек Ақшолпан апайға 
тиді.

– Ауылдың дәмінен ауыз ти, қарағым. Ор-
нынан тұрып түйілген әлдебір түйіншектерді 
реттеп, үстел үстіне қоя бастады.

– Жүзің жылы бала екенсің. Қарттарға 
көмектессең, батасын аласың. Маған ұнап 
қалдың, қызым. Ауылдың сарқыты. Үйіңде 
үлкен кісі бар шығар. Қуанып қалсын. Мынау 
– ірімшік, майлы құрт, сықпа, ежігей, қаймақ, 
тары, жарма… Өзің қаланың бойжеткенісің-
ау, сірә. Ұялма! Мынаны үйіңе ала кет, – деді 
жата жармасып.

– Сөйткенше, Жаңыл шешем қатар 
тұрған екеумізге ым қақты да, менің жата-
тын бөлмеме бастады. Мына «актриса» не 
ойлады екен? Жұмбақ тірлік жалғаса түсті. 
Баян менің қатарымда жүріп келеді. «Апа 
қиын екен. Мені қапысын тауып қолға түсірді, 
Қозым» деп ішінен ойлаған шығар. «Әйелдің 
қулығы қырық есекке жүк». Бұл «операцияға» 
Ақшолпан мен әкемнің қатысы бар ма екен?

Қабырғада Баянның суреті. Қолында екі 
апорт алмасы. Қуанышында шек жоқ. Құдды 
сәби сияқты.

– Екеуің қатар тұрыңдаршы, – деді мені 
икемдеп. Баян қарсылық жасар деген ой 
шешемнің қаперіне кірер емес. Жүзі жылы, 
жанарында – аналық мейірім.

– Айналайын, Баян жаным, Қозы құлы-
ным, екеуің бір-біріңе жарасып кеттіңдер. Ба-
ласы үшін ана отқа да, суға да түседі. Менің 
бүгінгі қуанышымда шек жоқ. Сендердің 
жүректеріңнің бірге соғып тұраты нын сездім, 
– деді Жаңыл шешем даусы дірілдеп, көздері 
жасқа толып. Сонан соң сонадайға шегінді 
де, – Бақытты болыңдар, – деп сыбырлап 
бөлмеден шыға жөнелді.

* * *
кем айтпақшы, сынаптай сырғыған 
өмір. Біз ата-анамның тілеуіне қарсы 
келмедік. Үйлендік. Баян отбасындағы 
жалғыз қыз екен. Анасы да, әкесі де 

зейнеткер. Алматылықтар. Әкесі ұзақ уақыт 
теміржол саласында, анасы дәрігер боп 
қызмет істепті. Көктен іздеген құдаларын 
жерден тапқан біздің үйдің қуанышы көл-
көсір. Құдағилар мен құдалардың да жаста-
ры құралпас. Ал әкем мен қайын атам сон-
шама жыл Алматы қаласында көрші тұрып, 
бірін-бірі танымағанына өкінеді. Артынша 
Алматының күннен-күнге әсем қалаға айна-
лып келе жатқанына қуанады.

 Шәкен КҮМІСБАЙ
 («Қазақ әдебиеті» сайтынан алынды) 
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ВЕЧЕР АБАЯ В ГОРОДЕ ТЕКЕЛИ

Если  внимательно присмотреться 
к учениям Абая,  наследиям духовно-
го мира мыслителя, то  можно увидеть 
и проследить  закономерности и найти 
много ценностей, которые будут исполь-
зоваться как в своей повседневной жиз-
ни, так и в стремительном развитии циви-
лизации государства.

Наследие Абая - духовное наследие. 
Предлагая нашему подрастающему по-
колению учения Абая, мы надеемся, что 
наши юноши и девушки вырастут достой-
ными.

Прочувствов поэзию Абая, выразив 
свое отношение к миру Абая аким города 
Текели Б.А.Унербаев в микрорайоне «До-
стык» установил «Алтыбақан», с целью, 
чтобы в микрорайоне «Достық» была ду-

В  республиканском турнире на при-
зы  бывшего знаменитого борца  нашей 
республики мастера спорта СССР  и Ре-
спублики Казахстан  по греко-римской 
борьбе Даулета Турлыханова, который 
проходил в городе  Сарыагаш  пред-
ставитель специализированной детско-
юношеской школы олимпийского резер-
ва единоборств Адилет Кажыбеков стал 
победителем в весовой категории до 44 
килограммов. Его  к этому соревнования 
подготовил тренер Н.Сарин.

ПОБЕДА 

АДИЛЕТА

ховная площадка для молодежи, сцена для 
интервью. С тех пор молодежь города  на-
зывает  эту землю  «селом Абая».  

Недавно в «селе Абай»  прошел вечер 
поэзии, организованной силами  учеников 
и учителей СШ № 4, с целью познакомить 
с жизнью великого Абая, пропагандировать 
мудрость и духовное наследие поэта.

Почетными гостями мероприятия ста-
ли аким города Текели Б.А.Онербаев, 
зав.городским отделом образования 
З.К.Игембаева, начальник отдела внутрен-
ней политики Н.А.Шоканова, известные 
люди горняцкого города - композитор М.Р. 
Керейбаев, писатель и поэт К.Байдуйсенов, 
а также ансамбль бабушек «Абзал ана».

С приветственным словом выступил 
аким города Б.А.Онербаев. Он остался до-

волен мероприятием и выразил  слова 
благодарности в адрес организаторов  
этого  вечера.   

Так как мир Абая, поэзия Абая - это 
глубокий океан, и поэтому на каждой 
площади были выставлены небольшие 
сцены, объединились «Поэзия ауылы», 
«Кара сөз ауылы», «Ән ауылы».

Каждый ребенок нашей школы вы-
ходя на сцену, читая произведения Абая 
на фоне природы, нырял в духовный мир 
мыслителя, собирая камни мудрости.

Участники кружка «Киелі сахна» 
представили сценку  «Біржан сал Абай 
ауылында» зачаровывая зрителей.

У Алтыбакана собрались  и молодые 
и пожилые, и хором исполнили песню 
«Желсіз түнде жарық ай».

Ш.ХАМИТОВ.

МАЛАЙЗИЙСКИЕ КОМПАНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
Как сообщает пресс-служба СПК «Жетысу», на 

площадке Регионального центра развития Алматин-
ской области в городе Алматы состоялась встреча 
представителей акимата Алматинской области с 
делегацией Международной торговой ассоциации 
малого и среднего бизнеса Малайзии (СМИТА). 

Казахстанскую сторону представляли советник 
Посольства  РК в Малайзии Серик Амиров, руко-
водитель УПИИР Алматинской области Руслан Ко-
жасбаев, председатель Правления АО «РИР «СПК 
«Жетысу» Талгат Малыбаев, первый заместитель 
председателя Правления АО «РИР «СПК «Жетысу» 
Ергазы Орымбасаров и заместитель директора Ре-
гионального центра развития Алматинской области 
Чингиз Макашев.

Малайзийская делегация была представлена 
генеральным директором СМИТА Меган Су и топ-
менеджерами инженерных, биотехнологических, 
промышленных и пищевых компаний.

Встреча началась с демонстрации роликов о до-
стижениях Алматинской области We are Zhetysu и 
«Жетысу – навстречу солнцу».

В своем приветственном слове руководитель 
УПИИР Руслан Кожасбаев рассказал об инвести-
ционных возможностях региона и подчеркнул, что 
природно-климатические, логистические условия 
дают возможность реализовать различные проекты 
в сферах предпринимательства.

Далее председатель Правления АО «РИР «СПК 
«Жетісу» Талгат Малыбаев отметил об основных за-
дачах работы СПК, и подробнее рассказал о реали-
зуемых проектах. 

«Наша корпорация оказывает поддержку пред-
принимателям в сфере сельского хозяйства, недро-

пользования, туризма, придорожного сервиса, зеле-
ной энергетики и индустриальных зон. Мы являемся 
соединяющим звеном между государством и бизне-
сом. В Алматинской области 6 индустриальных зон, 
из них две зоны в Талгарском и Илийском районах 
имеют большое наполнение инвестпроектами. По-

этому мы готовы предоставить площадку и инстру-
менты для реализации и сопровождения проектов», 
- подчеркнул Талгат Малыбаев.

Для делегации были разъяснены условия осу-
ществления проектов, меры государственной под-
держки.

В свою очередь генеральный директор СМИТА 
Меган Су поблагодарила акимат области за теплый 
прием и отметила, что Казахстан обладает привлека-
тельным инвестиционным климатом.

«После просмотра видеороликов мы очень удив-
лены возможностями и потенциалом региона. Вашу 
области теперь будем презентовывать другим биз-
несменам Малайзий. Наша организация сотруднича-
ет с малыми и средними предприятия и способствует 
их выходу на мировую арену, предоставляя услуги 
по обучению, экспертизе и поддержке, такие как ор-
ганизация торговых миссий, международных конфе-
ренций и образовательных семинаров. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество», - отме-
тила глава малайзийской делегации. 

В свою очередь представители компаний вы-
разили заинтересованность в реализации проектов 
в сфере зеленой энергетики, сельского хозяйства, 
птицеводства. 

По итогам двухсторонней встречи между Между-
народной торговой ассоциации малого и среднего 
бизнеса Малайзии и АО «РИР «СПК «Жетісу» был 
подписан меморандум о сотрудничестве.

В рамках соглашения стороны будут заниматься 
привлечением инвестиций и развитием междуна-
родного делового сотрудничества Казахстана и Ма-
лайзии, обмениваться информацией об экономике 
стран.

Ш.БАТЫРХАНОВ.

«Ziggurat», — так зовут новоиспеченного препо-
давателя начальных классов Назарбаев Интеллек-
туальной школы города Талдыкорган. Он может пре-
подавать уроки по изучению алфавита, математики, 
рисования. Особенность «Ziggurat» — способность 

НЕОБЫЧНЫЙ УЧИТЕЛЬ ПОЯВИЛСЯ В ТАЛДЫКОРГАНСКОМ НИШ
понимать слабослышащих и слабовидящих. Кто он, 
спросите вы? Он — робот. 

Автором идеи является Даниил Филимонов, уче-
ник 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы 
города Талдыкорган. Проект был представлен сбор-

ной командой по робототехнике 
на Всемирной олимпиаде роботов 
WRO-2019 и был удостоен ІІІ ме-
ста.

— Идея проекта принадлежит 
Даниилу, но в команде работали 
трое учеников, это Любовь Дуд-
ченко из Назарбаев Интеллекту-
альной школы города Алматы и 
Элина Пак, моя ученица из Дет-
ского центра интеллектуального 
развития NEXTROBOT, — расска-
зывает Николай Авдюнин, тренер 
сборной команды по робототехни-
ке Алматинской области.

  В этом году олимпиада про-
ходила в Венгрии в городе Дьер. 
Более двух тысяч талантливых ре-
бят из 73 стран мира представили 
свои изобретения на тему «Умные 
города». Сборная юных робото-
техников области в составе казах-
станской команды представила на 

суд жюри Робота — учителя в секции «Умное 
образование». 

— «Ziggurat» призван для частичной заме-
ны некоторых функции учителя, таких как объ-
яснение лекционного материала, проверка вы-
полненных практических упражнений, а также 
он имеет систему инклюзивного образования, 
— говорит автор проекта Даниил Филимонов.

По словам разработчиков, для слабовидя-
щего ученика материал объясняется с помощью 
шрифта Брайля. Для слабослышащих ребят 
робот способен языками жестов объяснить ма-
териал, к примеру пальцами рук, показывая бук-
вы. Еще одной фишкой робота является нали-
чие функции «лип моушн», он считывает жесты 
и переводит их в буквы. 

Над проектом юные создатели работали по-
рядка десяти месяцев. Робот «Ziggurat» далеко не 
первое их изобретение. Под руководством Николая 
Авдюнина, талантливого педагога, тренера по робо-
тотехнике Назарбаев Интеллектуальной школы го-
рода Талдыкорган учениками были созданы десятки 
проектов будущего. Они становились неоднократны-
ми победителями и призерами республиканских кон-
курсов и Всемирной олимпиады роботов WRO-2014, 
2015,2016,2017,2018 и 2019 годов.

— Сегодня мир вступает в эпоху Четвертой про-

мышленной революции, эру глубоких и стремитель-
ных изменений: технологических, экономических 
и социальных, - так Елбасы Нурсултан Назарбаев 
говорил в своем Послании народу Казахстана в 
2018 году. Каждый год мы создаем проекты, чтобы 
развивать потенциал наших учащихся, тем самым 
стремимся совершенствовать информационные про-
изводства, на основе информационных производств 
экономика страны сможет подняться на новый уро-
вень, — поделился своим мнением тренер по робо-
тотехнике. 



06.05 «Қызық екен»
07.00 «Ұлы дала дүбірі» д\ф
07.30 «Сәлем, Қазақстан!»
08.10  М\ф
09.35. 03.25 «Ақсауыт»
10.00, 18.00  Т\х «Шатынаған 
тағдыр»
12.00, 02.40 «Дара жол» 
12.50 «Көңілашар»
14.20 Комедия «Ағасы бардың 
- 2»
16.20 «Екі жұлдыз»
20.00 «Арта»
20.45 «Сен де бір кірпіш 
дүниеге»
21.10 Концерт «Сағындырған 
әндер-ай»
22.30 «Көңілді тапқырлар 
алаңы»
03.50 «Көңіл толқыны»

Бейсенбі - Четверг, 21 қараша Сенбі - Суббота, 23 қараша

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  24 қараша

06.00, 04.45 Әнұран
06.05, 17.15 «Көңіл 
толқыны»
06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.45 AQPARAT
07.00 «Таңшолпан»
10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған 
тағдыр» 
12.00, 01.15 «Ниет» ток-
шоуы
14.10, 22.30 Т/х «Гауһар»
15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен»
16.00 «Жүз жаңа есім»
16.30, 00.10 «Нұр Тілеу» 
сұхбат
20.35, 02.45 «Ашық алаң»
23.25 Т/х «Қазақ елі»
03.35 Т/х «Жүрекке жол»

ХАБАР

06.00  «Қызық times»
07.00 М/с «Юху и его дру-
зья» 
07.30,08.10,09.10 «Таңғы 
хабар»
08.00,12.00 Жаңалықтар
09.00 Новости
10.00,22.30 Т/х «Кебенек»
10.45,20.10 Т/х «Арманда-
стар»
11.15,21.40 Т/х «Абдулхамит 
хан»
12.30 «Менің тағдырым» 
деректі драма
13.00 Т/с «Любовь по при-
казу»
14.40 Т/х «Разия»
15.00 «Тарих.Тағдыр.Тұлға»
16.00 «Ду-думан»
17.00,23.20 Т/х «Листопад»
18.30 Т/х «Бәсеке-2»
19.30 Қортынды жаңалықтар
20.50 Открытый диалог
21.00 Итоги дня
00.50 «Төрлетіңіз»

ЕВРАЗИЯ

06.00 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде-2»
06.40,04.00 «Той заказ»
07.10,18.00 Басты 
жаңалықтар
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Мужское/Женское»
12.00  «Қалаулым Live»
15.45 «На самом деле»
16.50 Х/ф «Майор Соколов. 
Игра без правил»
18.45 «Пусть говорят»
20.00 «Главные новости»
20.45,22.50 Т/с «Лютый»
22.00,02.15 «Паутина»
01.00 Т/х «Операция «Са-
тана»
03.15 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде»

КТК

07.05 «КТК қоржынынан» 
ойын-сауық  
07.20 Кешкі жаңалықтар 
07.50,01.20 Т/х «Мұңайма 
Нефисе»
08.50,17.00 Т/х «Жат туы-

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

06.00, 04.15  Әнұран
06.05  Qyzyq eken
07.00 AQPARAT
07.30 Д/ф. «Киелі Қазақстан»
07.50 «Сәлем, Қазақстан»
09.00,17.30, 02.50 Бір күн
09.25 Тұсаукесер «Толағай»
10.00,18.00 Т/х.  «Шытынаған 
тағдыр»
12.00,01.10 Nur Tiley
12.35 «Екі жұлдыз» күнделік
12.50 «Алашұлы»  концерт
14.00 Фильм «Әли»
16.05 М/ф. «Кунг-фу Панда»
20.00,01.40 MASELE
20.35 «Әзіл әлемі»
21.00 «Екі жұлдыз»
22.40 «Ағасы бардың» коме-
дия
00.40 «Ауылдастар»
02.15 Parasat Maidany
03.15 Көңіл толқыны

Хабар

06.00,02.00 ҚР Әнұраны
06.00  Тамаша
07.40 Ержан Максимнің жеке 
концерті 
09.30,01.50 Өзін өзі тану
09.45 Д/ф. «История в кадрах»
10. 15 М/с. «Нильс Хольгер-
сон»
11.30 «Жұлдызды жекпе-жек»
13.15 «Қарақатпен шай»
14.00 Премьера! Шоу талан-
тов «Central Asias Got Talent»
15.40 Т/х. «Армандастар»
18.15 Қызық Times
19.20 Новый сезон. Музы-
кальное шоу вокалистов 
«Topjargan» 
21.00 «7 күн»
22.00 Мегахит. «Пеле: Рожде-
ние легенды»
23.45 Сериал «Черный 
список»
00.35 National Geographic
01.25  Символы нашей 
родины

Евразия

06.00  Т/х  «Последнее коро-
левство»
07.00,03.45  Тамаша сити
07.55 Басты жаңалықтар
08.40 Ұшқалақ
08.50  Х/ф.  «Если ты не со 
мной»
12.50 «Фабрика грез»
13.15 «Әкемізге қалыңдық»
14.30 Шоу «Лучше всех» 
15.50 Х/ф. «Расплата за 
любовь»
18.00 Сенбілік жаңалықтар
18.35 Кешкі кездесу
20.00 «Главная тема»
20.30 Сериал «Ничто не слу-
чается дважды»
00.50 Х/ф. «Великий уравни-
тель»

КТК

07.00 ҚР Әнұраны
07.05,02.45   Т/х «Айша»

07.50.03.30 «Той BestStar»
08.50  «Қарапайым-
Ханшайым» реалити-шоу
09.50 Х/ф. «Спасайся, брат»
14.00 Х/ф. «Начать с начало. 
Марта»
18.00  «Құс жолы» Қ.Бекіштің 
ән кеші
21.00 «Большие новости»
22.00 Х/ф. «Поезд судьбы»
01.40 «Перзент» көркем 
фильм
04.50-06.00 КТК қоржынынан

жетысу

07.05 «Әсем әуен»
07.30 «Таңжарық»  
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Желі-KZ» 
10.30 «Кең ауқымда» 
11.00 «Болмыс» ток-шоуы 
11.45 Мультфильм «Ұры мен 
қасқыр»
12.00 Д/ф «Батысқа қарай 
аққан өзен»                        
12.40 «Үшінші көз»  
13.00 «Шашу» 
14.00 «Арнайы репортаж»  
14.30 «Диалог»                 
15.00  «Әсем әуен» (концер-
ты)
15.50 Мультфильм «Менікі»
16.00 Д/ф «Таңғажайып таб
иғат»                          
16.30 «Қателік» 
17.00 Жаңалықтар
17.10 «Бала-базар» 
17.20 Новости
17.35 «Сильные духом» 
18.00 «Зерде»                              
18.45 «Полиция қызметі»                    
19.10 «Құтқару қызметі»  
19.30 «Жүрек сөзі»,               
20.00 «Ауылдағы ағайын»  
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Жетісу зертханасы»
21.30 Новости
22.00 «Јмір әні»
22.45 «Әсем әуен»
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости
23.55 Әнұран

Седьмой канал

06.00 «Қыздар арасында»
06.50  Қуырдақ
07.30, 20.30 Гу-гулет
08.00  «Айнаонлайн»
08.30 «Мен сұлумын»
09.00  М/с. «Фиксики»
09.30  Юморина
12.10 Сериал «Гранд»
14.40 «Саяхаттандырылмаған
дықтарыңыздан»
15.00,03.00 Т/х. «Ұлы дала 
жанұясы»
17.45 Концерт «Шап Шаншар»
21.00 Лоторея «777» 
21.05 Х/ф. «Дыши во мгле»
23.00 Х/ф. «Возьми меня 
штурмом»
01.30 Х/ф. «Праздничный 
переполох»

   ХАБАР

КТК

ЕВРАЗИЯ

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

Хабар 

06.00  «Тамаша»
06.50 Концерт
08.50  «Самопознание»
09.00 М/с
10.00 Тұсаукесер «Жауынгер»
10.20 Топжарған
12.00 Тайны, судьбы, имена
12.45  Т/х «Кебенек»
16.00 Пеле: рождение леген-
ды
17.50 «Central  Asia`s God 
Talent»
19.30 «7 күн»
20.30, 21.00, 23.00 «Junior 
Eurovision Song Contes 2019»
23.15 Большая неделя 
00.15 Сериал «Черный спи-
сок»
01.05 Национальная геогра-
фия

Евразия 

06.00 Т/х «Последнее коро-
левство»
07.00, 01.50 «Тамаша сити»
07.55 «Сенбілік  жаңалықтар»
08.30  «Ұшқалақ»
08.40 «Воскресные беседы»
08.55 Сериал «Расплата»
13.00 «Контент»  
13.35, 22.00, 01.05 «Паутина»
14.35 КВН
18.00 Басты бағдарлама
18.35. 02.35 «Әкемізге 
қалыңдық»
20.00  Аналитика
20.55, 23.00 Сериал «Ничто 
не случается дважды»
03.35 «Паутина +» 

КТК

07.05 К\ф «Арман»
08.10 «Той бестстар»
09.00 «Басты рөлде»

09.30 Д/ф «На олимпе миро-
вой дипломатии»
10.20 Юрмала
13.10 «Поезд судьбы»
17.30 «Улы тамшылар»
20.30 «Дау-дамайсыз»
21.00 «Портрет недели»
22.00 «Слуги народа»
22.30 Х\ф «Нашедшего ждет 
вознаграждение»
00.30 «Я стесняюсь своего 
тела»
02.10  К/ф «Махаббат серті»
03.50 «Басты рөлде»
04.20 «Той бестстар»
05.20  «Көріпкел»

Жетісу

07.05 «Әсем әуен» 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости
10.00 «Жетісу зертханасы»  
10.25 «Сильные духом»  10.45 

«Құтқару қызметі»
11.00 «Јмір әні» 
11.45 Мультфильм «Менікі»
12.00 «Жүрек сөзі»  
12.30 «Ауылдағы ағайын»  
13.00 «Зерде» 
13.45 «Полиция қызметі» 
14.05 «Туржорық» 
14.30 «Ұлт пен рух» 
15.00  «Әсем әуен» 
16.00 Мультфильм «Айдаһар 
аралы» 
16.30 Д/ф «Кең ауқымда» 
17.00 «Нет-лайк»
17.20 «Латыннегізді әліпби» 
17.35 «Әсем әуен»
18.00 «Зерделі отбасы»              
18.40 «Полицейская служба»                               
19.00 «Спорт-тайм»
19.30 «Киноман»                    
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 К/ф «Ақырғы аманат» 
23.55 Әнұран

7 канал

06.00 « Қыздар арасында»
06.50 «Қуырдақ» 
07.30, 20.30 «Гу-гу-лет»
08.00  «Айнаонлайн»
09.00  М/с 
10.00 «Теле бинго»
10.30 Х\ф «Астерикс и Обе-
лиск против Цезаря»
12.50 Х/ф «Астерикс и Обе-
лиск: миссия Клеопатра»
15.00 «Мен сұлумын»
15.30 Т\х «Сән мен сымбат»
15.45, 03.15 «Үлы дала 
жанұясы»
18.00 Концерт
21.00 Лотерея 777
21.05 Х/ф «Побег из аула: 
операция махаббат»
23.15 Х/ф «План побега 2»
01.15 Х/ф «Дыши во мгле»

   ХАБАР
ЕВРАЗИЯ

КТК
ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

стар»
09.50 Новости
10.30,23.40 Х/ф  «Морские 
дьяволы.Смерч.Судьбы-2»
12.45,21.40 Х/ф «Высокие 
ставки»
14.50  Х/ф «Письма на сте-
кле.Судьба»
18.00 Т/х «Қара теңіз»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00,03.25 «Астарлы 
ақиқат»
21.00 Вечерние новости
02.10 «Той Beststar»
04.10-05.00 «Әйел қырық 
шырақты»

ЖЕТЫСУ

07.05 «Әсем әуен»
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Арнайы репортаж»  
10.30 «Ұлт пен рух»  
11.00 «Бірінші ханым» теле-
хикаясы 47-бөлім
11.45 «Әсем әуен»  
12.00 «Кең ауқымда»                
12.30 «Қателік»  
13.00 «Шашу» 
14.00 «Ұлылық ұясы» 
14.30 «Спорт-тайм»          
15.00 «Әсем әуен» 
16.00 «Киноман»  
17.00 Жаңалықтар
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 «Шашу»                      
19.00 «Тұжырым» /тікелей 
эфир/
19.30 Д/ф «Батысқа қарай 
аққан өзен»             
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Тілсақшы» 
21.30 Новости
22.00 «Бірінші ханым» теле-
хикаясы 48-бөлім
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости
23.55 Әнұран

7 КАНАЛ

06.00, 02.25 «Гу-гулет»
06.40, 21.05 Т/х «Азулылар 
әулеті»
07.40, 17.10, 04.00 Т/х 
«Элиф»
08.50 М/с «Монкрат» 
09.25 «О самом главном»
10.40 Т/с «Авария»
11.50 «Человек-невидимка»
12.50, 19.20 Т/с «Крепост-
ная»
13.50, 18.15 Т/с «Охотник за 
головами»
15.00, 22.05 Т/х «Ұлы дала 
жанұясы»
16.00, 03.00 Т/х «Жаңа 
келін» 
20.20 Т/с «Гранд»
21.00 Лотерея 777 
23.10 Т/х «Доктор мырза»
23.50 «Рокки Бальбоа»
02.00 «KZландия»
04.45 «Жеңіп көр»

КТК

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

06.00,04.30  Әнұран
06.05 Көңіл толқыны
06.30, 14.00, 17.00, 20.00,00.35 
AQPARAT
07.00  «TANSHOLPAN»  
бағдарлама 
10.00, 18.00  Т/х.  «Шытынаған 
тағдыр »
12.00, 01.15  NIET Әлеуметтік 
тоқ-шоу
14.10, 22.30 Т/х. «Гауһар»
15.00, 21.30  Т/х. «Жат мекен»
16.00 Иман өзегі
16.25, 03.35  «Менің 
Қазақстаным»
17.15, 04.05 Ауылдастар
17.45 «Екі жұлдыз» күнделік
20.35, 02.45   «Ashyq alan»
23.25 «Қазақ елі»
00.10 «Parasat maidany»
03.25 Т/х. «Жүрекке жол»

Хабар

06.00,02.00 ҚР Әнұраны
06.00, 00.35  Қызық Times
07.00 М/с «Юху и его друзья» 
07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы 
хабар»
08.00 «Жаңалықтар»
09.00  «Новости»
10.00 Т/Х «Кебенек»
10.45, 20.10 Т/Х «Арманда-
стар»
11.15 Т/х «Абдулхамид  хан»
12.00 Жаңалықтар. Новости
12.30, 01.15 Патриот 
13.00  «Любовь по приказу»
14.40 Сериял  «Разия»
15.00  Ток-шоу  Давайте  гово-
рить  с Айгуль Мукей
16.00  «Дневник. Шоу талан-
тов»
16.30, 01.40  «Религия. Сегод-
ня »
17.00  «Листопад»
18.30 Т/Х «Бәсеке -2»
19.30 Қорытынды жаңалықтар
20.50 Премьера Новый курс
21.00  Итоги дня
21.40 «Ромовый  дневник»
23.40 khabar boxing

Евразия

06.00 «Той базар»
06.45, 18.00 Басты 
жаңалықтар
07.45 Жұма уағызы
08.00 Доброе утро 
11.00 «Мужское/Женское
12.00 «Қалаулым» 
15.45 «Жизнь  других»
16.45 «Жди меня Казахстан»
18.45, 03.00 «Заң сөйлесін»
20.00 Главные новости
20.45 Поле чудес
22.00, 00.00  «Лютый-2»
23.00, 02.00 Паутина
04.00 Той заказ

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КТК қоржынынан 
07.20  Кешкі жаңалықтар 
07.50, 01.10   Т/х. «Мұңайма 

Нефисе»
08.50, 17.00 Т/Х «Жат туы-
стар»
09.50  Новости
10.30  «Морские дьяволы. 
Смерч -3»
12.45 «Высокие ставки»
14.50 «Письма на стекле»
15.45, 01.50 «Улы тамшылар»
18.00  «Қара теңіз» т/х
19.30 «Кешкі жаңалықтар»
20.00 «Қарапайым-ханшайым»
21.00 « Вечерние новости»
21.40 «Спасайся, брат»
02.00 Той beststar
03.15 Ақиқатын айтайық 
04.00, 04.50  «Әйел қырық 
шырақты»

жетысу

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен»
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Тілсақшы»  
10.30 «Тұжырым»  
11.00 «Бірінші ханым» теле-
хикаясы 48-бөлім
11.45 «Әсем әуен»  
12.00 Д/ф «Батысқа қарай 
аққан өзен»                        
13.00 «Шашу» 
14.00 «Экорейд» 
14.30 «Әдебиет пен адамзат» 
15.00 «Әсем әуен» 
15.50 Мультфильм «Ұры мен 
қасқыр»
16.00 Д/ф «Таңғажайып таб
иғат»                            
16.30 Д/ф «Кең ауқымда» 
17.00 Жаңалықтар
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 «Шашу»                      
19.00 «Кең ауқымда» 
19.25 Д/ф «Батысқа қарай 
аққан өзен»                       
20.10 «Үшінші көз»   
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Желі-KZ»
21.30 Новости 
22.00 «Болмыс» ток-шоуы
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости
23.55 Әнұран

Седьмой канал

06.00, 02.25  «Гу-гулет»
06.40, 21.05 «Азулылар әулеті»
07.40 Т/х. «Элиф»
08.50  М/Ф «Монкарт»
09.25 «О самом главном»
10.40 «Авария»
11.50 «Человек-невидимка»
12.50 Сериал  «Крепостная»
13.50 Сериал «Охотник за 
головами »
15.00 «Юморина»
17.30 «Охота на пиранью» 
21.00 Лоторея «777»
22.05 Т/х.«Ұлы дала жанұясы»
23.10 «Доктор мырза»
23.50 Х/Ф План побега-2
02.00 КЗландия 
03.00 «Айнаонлайн»
04.45 Жеңіп көр

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН

Жұма - Пятница, 22 қараша

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

ЖЕТІСУ

   ХАБАР

КТК
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Тел.: 41-11-42, 41-11-70. Факс: 41-09-29.
E-mail: alatau_offset@mail.ru, www.alatau.kz@mail.ru
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ҚАЗАҚ  ТІЛІ – 
ҚАЗАҚТЫҢ  ЖАНЫ

   Мемлекеттік  тіліміздің  мәртебесін  өсіріп, мерейін  арттыру   жолында  егемен  
елімізде  іргелі істер істелуде. Жойылып  кетудің  аз-ақ  алдында қалған ана тіліміздің  
абыройын  асқақтатып, беделін  биіктету  тәуелсіз  мемлекет  болғалы  бері  қызу  
қолға алынды. 
Бұған  көп  ұлттың  өкілі  мекендейтін – достық  

зертханасы атанған  Қазақ елінде  мемлекеттік  тіл  
қазақ тілі болып табылатыны да  айқын  дәлел. 
Бұл  жөнінде  еліміздегі  қабылданған  «Қазақстан  
Республикасындағы  тілдер  туралы»  Заңда 
мемлекеттік  тілді  дамыту  және оның  қолдану  ая-
сын кеңейту  туралы Мемлекеттік  бағдарламаларда 
да баса  айтылған. Мемлекеттік тіл – ұлттық және 
рухани бірліктің басты факторы, негізгі басымдығы. 
Оны меңгеру әрбір Қазақстан азаматының па-
рызы және міндеті екені «Қазақстанның Ұлт 
бірлігі» доктринасында да  атап көрсетілген. Ел 
Президенті Қ.Тоқаев «Сындарлы қоғамдық диа-
лог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің 
негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауында да 
мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру мәселесіне 
баса назар аударды.

Бұл тұрғыда сот жүйесінде де мемлекеттік 
тілдің қолданылу аясын кеңейту жөнінде игі істер 
атқарылып жатқаны белгілі. Сондықтан біздің сот-
та да қазақ тілінде қаралатын істер санын артты-
ру мақсатында біршама жұмыс жүргізілуде. Жал-
пы,  істі сотта қарау кезінде сот пен іске қатысушы 
тұлғалардың арасындағы қарым-қатынаста байла-
ныс жасаудың ең негізгі құралы тіл екеніне тұжырым 
жасауға болады. Әкімшілік істер бойынша сот ісін 
жүргізудің тіл принципін қолдану кезінде судья 
объективті және дұрыс шешім шығару үшін ең алды-
мен бастапқы сатыда бұл принциптің бұзушылығына 
жол бермеуі тиіс. Сондықтан біздің сотқа қарауға 
түскен істер қай тілде ресімделген болса, оны сол 
тілде қарауға тиіс боламыз. Өкінішке орай, хаттама 
толтырушы учаскелік инспектор да, жазаға тарты-
лушы адам да қазақ  бола тұра хаттамалар орыс 
тілінде толтырылып жататын жайлар жетіп артыла-
ды. Бұл хаттама толтырушы полиция қызметкерінің 
тарапынан жіберілетін кемшіліктер. Кейде тіпті, 
орысша білмейтін адамдарға да хаттаманы орыс 
тілдінде толтырып сотқа жібере салатын мысалдар 
аз емес. Себебі көбінесе сотта қаралатын істер бой-
ынша  мынадай жайлар кездесіп жатады. Мысалы, 
құқық бұзушының ұлты қазақ болса да әкімшілік 
хаттамалар орыс тілінде толтырылып, құқықтары 
да орыс тілінде түсіндірілгенді де, ал сол құқық 
бұзушы  сотқа келген жағдайда «мен орыс тілін 
жетік білмеймін, кейбір сөздерді түсінбеймін, поли-
ция қызметкері хаттаманы орыс тілінде толтырған 
соң, хаттамаға қол қойдым» деген уәждерін ай-
тып жатады. Сондықтан істі қарау барысында біз 
жауапқа тартылушының өтініш хаты бойынша сот 
тілін жүргізуді өзгертуге, не болмаса аудармашыны 
қатыстыруға  мәжбүр боламыз.

  Осы орайда, өзіміздің ойымызды да ортаға 

салып, ұсыныс ретінде айта кетсек артық болмас, 
мәселен, сотқа  әкімшілік құқық бұзушылық тура-
лы хаттаманы толтыруға құқылы құзырлы орган-
дар тарапынан мемлекеттік тілде толтыруын қатаң 
бақылауға алып, іс жүзіне асырса, мемлекеттік 
тілдегі қаралатын істердің саны да көбейіп, 
мәртебесі де артар еді деп санаймын. Сол себеп-
тен, әрбір ішкі істер қызметкері осы мәселеге кел-
генде өзіміздің ана тіліміздің аясын кеңейтіп, құқық 
бұзушылардың құқығын бұзбаса деген ұсыныс 
айтқым келеді.

  Мына бір мәселеге де  мән беру артық бол-
мас. Ғаламтордың дамуы оны қолданушылардың 
көптігімен өлшенеді. Ғаламтордың барлық 
мүмкіндігін  пайдалана отырып қазақ тілін үйрететін 
сайттарды көптеп ашып, жоғарыдағы мүмкіндікті 
іске асырсақ, яғни, ғаламторда қазақ тілін үйретуге 
қызықтыратын сайттар көбейсе әлемнің түкпір 
түкпіріндегі қазақ тілін үйренгісі келген адамдар 
өздігінен үйрене береді. Бір  сөзбен  айтқанда,  
көзі ашық, көкірегі  ояу  азаматтар мемлекеттік  
тілді  осындай  қамқорлықтың  арқасында  тәп-
тәуір  меңгеріп кетеді. Бұған нақты мысалдар да  
аз емес.  Ал, сылтау  іздеп, сылдыр  сөзге салы-
нып  жүргендерден  нәтиже  шықпайтыны белгілі. 
«Тілді күштеп үйрету  мүмкін емес, тілді ықыласпен 
ғана үйренуге болады» деген нақыл бекер  
айтылмаған ғой. Сондықтан  «Сабыр  түбі - сары 
алтын» дегендей, асқан  төзімділікпен  тіл  үйренуге  
ықылас білдіргендер  күні ертең-ақ  еңбектерінің  
жемісін  жеп, рухани  жағынан  байи  түсері ғажап 
емес. «Құрғақ қасық ауыз жыртады» демекші, 
сөзімнің дәлелді болуы үшін мына бір мысалды 
назарларыңызға сала кетейін. Жақында жұмыс 
бабымен Алматы облыстық сотының баспасөз 
қызметіне барған едім. Кабинетте отырған орыс 
қызына келген шаруамды орыс тілінде айта бастап 
едім, әлгі қыз маған  таза қазақша жауап берген-
де, өзім абдырап қалдым. Содан сол қыздан  тілді 
қалай үйренгенін қызыға сұрадым. Өзін Наталья деп 
таныстырған ол осы Талдықорған қаласында туып 
өсіпті, мектепті де орыс тілінде бітірген екен. Тілді 
өз бетінше үйренгенін де жайып салды. Натальяның 
ұлты неміс екен, ал өзі жақында қазақ жігітіне 
тұрмысқа шығыпты. Қазір өзінің ана тілі немісше, 
қазақша, орысша сөйлей де,  жаза да біледі екен. 
Енді ағылшын тілін меңгеруді қолға алыпты. Демек, 
ынта мен ықылас болса,  қазақ тілін жетік меңгеру 
тіл меңгермеген қандастарымызға қиынға түспейтіні 
даусыз.

Эльмира АЛДАБЕРГЕНОВА,                                                                             
Талдықорған МАӘС-ның төрайымы.

Тиімді және тәуелсіз сот билігі тұрған жерде 
азаматтардың құқықтары, бостандықтары мен 
заңды мүдделері қорғалады. Қазіргі танда соттар 
қолжетімді болды, адамдардың сот билік орган-
дарына деген сенімі арта түсті. Қазақстан Респу-
бликасы Конституциясының 13-бабына сәйкес, 
әркiмнiң құқық субъектiсi ретiнде танылуына құқығы 
бар және өзiнiң құқықтары мен бостандықтарын, 
қажеттi қорғанысты қоса алғанда, заңға қайшы 
келмейтiн барлық тәсiлдермен қорғауға хақылы 
және  әркiмнiң өз құқықтары мен бостандықтарының 
сот арқылы қорғалуына құқығы бар деп көрсетілген. 
Енді өздерінің құқықтарын сот арқылы қорғағаннан 
кейін, сот актілерінің сапалы әзірленіп, олардың 
белгіленген мерзімде орындалуының маңызы зор 
екені аян. Егер қабылданған сот актілерінің орын-
далмай, созбалаңға түсіп, адамды ығыр қылатын 
болса азаматтардың да сотқа деген сеніміне сел-

Автор Абай заманының сан-салалы сырларын,  дәуірдің қат-қабат 
тартыстарын дәлді оқиғалар мен аңыз-әңгімелерге сүйене отырып 
жазған. Осы ретте мен туындыдағы Абай заманы мен қазіргі заман-
ды салыстырғым келеді. Абай бай әрі дүниеқор феодал Құнанбайдың 
ұлы. Ол туған ауылына оралғанда, әкесі оны өзінің ісіне баулымаққа 
ұмтылды. Алайда Абай заңсыздық пен қылмыс арқылы бейбітшілікке 
қол жеткізуді қаламады, оған көптеген қатал патриархалдық заңдар 
ұнамады. Кедейлердің жоғын жоқтаған Абай өз туыстарының ісіне қатты 
налитын. Бірде Жігітек ауылына  өз бауыры Тәкежанның күздігүні салған 
ауыртпалығына шыдамай, араша түспек болады. Күзгі пішендерін жыл 
сайын Тәкежанның орақшылары сұраусыз орып алып, есесіне түк татыр-
майды екен. Бұндай жауыздыққа жол бергісі келмеген Абай бай ауылына 
барып  әділеттілік іздеді, оны таппағаннан өлең туды. 

Қараша, желтоқсанмен сол бір екі ай, 
Қыстың басы бірі ерте,біреуі жай. 
«Ерте барсам жерімді жеп қоям деп»
Ықтырмамен күзеуде отырар бай! – деп, ары қарай ауылдағы кедей-

лер мен балаларының суықтан, жоқшылықтан көрген азабы, жеңгесінің 
елге жалындырып берген орта ғана қап тезегі де айтылып кетті. Осылай-
ша ұлы ақын халық үшін талай рет өз әкесі мен бауырларына да қарсы 
шығуға мәжбүр болған. Әжесі мен анасының берген тәрбиесімен қатар 
өзінің алған білімі, оқыған оқуы қазақ қалпына әбден сіңген барымталық 
пен қанаушылыққа қарсы тұруға көмектесті. Біздерде асқан кедейлік 
жоқ болса да қоғамда түрлі түсініспеушіліктер толып жатыр. Егер біздің 
басымызға біреу үшін өз туыстарыңмен араздасу түссе қайтпек едік? 
«Өзіме өзім қарсы шығам ба, ойбай-ау өз бауырым емес пе?!»  деп 
үндемейміз ғой шамасы... 

  Осы туындыны оқи келе мен ой түйдім. Өз заманының ірі тұлғасы 
болып, тарихта қалған ұлы ақын өзіне лайық ұлағатты өмір сүрді. 
Ақиқатты, әділдікті аңсап, өз шығармаларында айтып, біздерге үлгі етті. 
Қазіргі заманның жастарына қалдырған мол мұрасы – асыл қазына. Бізге 
қалғаны үлгі алу мен ақыл, қайрат, жүректі теңдей ұстау. 

                                                                 Іңкәр АБДРАХЫМОВА,
                                 І. Жансүгіров атындағы   ЖМУ-дың студенті.

Осы орайда Алматы облысы әділет департаментінің ұйытқы болуымен 
«Атамекен» ҰҚП Алматы облыстық филиалында кезекті құқықтық түсіндіру 
семинары болып өтті.  Аталған шарада «Интернет желісінде тауар таңбасына 
қатысты заң бұзушылықтың алдын алу» тақырыбымен зияткерлік меншік са-
ласын қамтыды. 

Казіргі кезде түрлі жарнамалар мен сайттарда бөтеннің тауар белгісін 
келісімсіз пайдалану жағдайлары жиі кездесуде. Аталған заң бұзушылықты 
болдырмау алдын алу мақсатында, жеке кәсіпкерлерге, бизнес бастауға ни-
еттенген жастарға заң талаптары түсіндіріліп, жадынамалар таратылды.

Семинар барысында жеке кәсіпкерлерге контрафакті тауарлардың зар-
дабы туралы айтылып, қойылған  сұрақтарға жауап берілді.  Аталған кеңеске 
100-ға  жуық жеке кәсіпкер, қала тұрғындары және жастар қатысты.

Елтай АУБАКИРОВ,  
Алматы облысы әділет департаменті 

зияткерлік меншік құқығы бөлімінің басшысы.

Алтай Әбуғалиұлы Аенов 
1952 жылы желтоқсанның 12 
жұлдызында Алматы облысы 
Ақсау ауданының Қапал Арасан 
ауылында дүниеге келген. 1972 
– 1974 жылдары Кеңес Әскері 
қатарында азаматтық борышын 
өтейді. Әскерден оралғаннан 
кейін Қарағанды мемлекеттік 
университетінің заң факультетіне 
түсіп, оны 1980 жылы ойдағыдай 
бітіріп, заңгер мамандығын алып 
шыққан А. Аенов Торғай облыстық 
сотында тағылымдамашы болып 
сот жүйесіндегі қызметін бастай-
ды. Бір жылдан кейін ол Торғай 
облыстық сотының мүшесі атан-
ды. Осында табан аудармастан 
сегіз жыл судьялық міндетін мінсіз 
атқарып, 1988 жылы Талдықорған 
облыстық сотына ауысады. 1996 
жылдан отставкаға шыққанға 
дейін Алматы облыстық сотының 
Талдықорған қалалық сотында су-
дья болып жемісті жұмыс жасай-
ды. Содан отставкаға шыққаннан 
кейін де қол қусырып отырмай, 
өзінің жинақтаған бай тәжірибесінің 
арқасында облысымыздың беделді 
де білікті адвокаттарының бірі 

СОТ  АКТІЛЕРІН  ОРЫНДАУ
Қазақстан Республикасы Конституциясындағы Қазақстаның басты байлығы адам, 
оның өмірі мен бостандығы болып табылатын демократиялық, зайырлы, әлеуметтік 
және құқықтық мемлекет деп бекітуімен байланысты. 

кеу түсері анық. Сондықтан сот актілері орын-
далуымен құнды екенін естен шығармаған 
абзал.

Қазақстан Республикасының АІЖК-
нің 21-бабына сәйкес, сот, азаматтық 
істер бойынша сот актілерін шешімдер, 
ұйғарымдар, қаулылар мен бұйрықтар ныса-
нында қабылдайды. Заңды күшіне енген сот 
шешімдері, ұйғарымдары, қаулыларымен 
бұйрықтары сондай-ақ соттармен 
судьялардың заңды өкімдері, талаптары, 
тапсырмалары, шақырулары мен басқа да 
қолданыстары барлық мемлекеттік орган-
дар, қоғамдық бірлестіктер, басқа да заңды 
тұлғалар, лауазымды адамдар мен азамат-
тар үшін бірдей міндетті және Қазақстан 
Республикасының бүкіл аумағында мүлтіксіз 
орындалуға тиіс. Аталған тақырыптың 
өзектілігі - сот актілерінің орындалуы  аза-

маттар мен заңды тұлғалардың Конституциямен 
бекітілген құқықтарын қамтамасыз етудің кепілі 
болып табылатынында.

Елбасы судьялардың V съезінде: «Әділ және 
сатылмайтын сот – демократиялық және құқықтық 
мемлекеттің аса маңызды негізі. Соттар қызметінің 
тиімділігі, олардың шығаратын шешімдерінің 
әділеттілігі мен жедел және толық орында-
луы – кез келген мемлекеттің демократиялық 
дамуы¬ның негізгі көрсеткіші» деп атап көрсеткен.

  Сот шешімі Қазақстан Республикасының 
атынан шығатындықтан ол заңда көзделген 
мерзім ішінде жеке және заңды тұлғалар тара-
пынан нақты орындалуы тиіс. Сот шешімдерінің 
мүлтіксіз орындалуы елімізде заңдылықтың қатаң 
сақталатындығын көрсетеді.

Ермек ДҮЙСЕМБАЕВ,
Текелі қалалық сотының судьясы.

СТУДЕНТ ОЙЫ

АБАЙ ЄЛЕМІ

    «Абай жолы» барша әлемді мойындатқан, қазақ халқының тіл 
өнерін биік дәрежеде көрсеткен XIX ғасырдың ең белді туынды-
сы. Автор Мұхтар Әуезов бұл туындыға өз өмірінің жиырма жылға 
жуығын арнады. 

СЕМИНАР

ТАУАР ТАҢБАСЫ ТУРАЛЫ
Казіргі интернет кеңістігінің әлемді жаулап алу үрдісімен 

адамдар арасындағы қарым қатынас онлайн нысанына ауысып 
жатқаны белгілі.  Түрлі әлеуметтік желілермен, әртүрлі сайттардың 
адамдарға жақсы мүмкіндіктер тудырумен қатар зиянды жақтары 
бар екендігін ұмытпауымыз керек.

ЕСКЕ АЛУ

АҚЫЛШЫ   
АҒАМЫЗ  

ЕДІ…
Ажал адамзатқа айтып келмейтіні 

бесенеден белгілі ғой. Сондықтан біреу 
ерте, біреу кеш дәм тұзы таусылған 
кезде бақилық дүниеге аттанары хақ. 
Біз де арамызда жарқылдап жүрген 
ақылшы ағамыздың күтпеген жерден 
қаза болғанын естіп, есеңгіреп қалдық...

ретінде өмірінің соңғы сәтіне дейін 
қызмет істеп келді.

Әділ де лайықты шешім 
шығарып, қара қылды қақ жару жо-
лында талмай ізденуінің арқасында 
әріптестерінің арасында зор бе-
дел мен құрметке бөленген Алтай 
Әбуғалиұлы өзінің бай тәжірибесі 
мен біліктілігін жас судьяларға 
үйретуден жалықпайтын. Ол 
адвокаттық қызмет атқарып 
жүргеннің өзінде бізге ақылшы 
ағамыз, сенімді көмекшіміз ретінде 
танылып жүрді. Сондықтан біз  
өзіміздің ұстазымыздай болып 
кеткен, абзал ағамыздың ақыл 
кеңестеріне әрдайым арқа сүйейтін 
боламыз. Ақжарқын да ақылшы 
ағамыздың жарқын бейнесі біздің 
жүрегімізде мәңгі сақталатын бо-
лады.

Сынаптай сусып жатқан 
уақыт не деген жүрдек десеңізші. 
Ағамыздың арамыздан кеткеніне де 
қырық күн болып қалыпты. Жатқан 
жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа 
болсын абзала аға...

Талдықорған қалалық 
сотының судьялары.
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АС ПЕН ТОЙДАFЫ 

АСЫРА СІЛТЕУ
Өлім- әркімде болғанмен оның жер бетінен 

шығарып салу рәсімі сан қилы. Қазақ-қазақ 
болғалы ислам шариғатымен жөнелтеді.  Бұл 
енді өз алдына бөлек тақырып. Айтпағымыз 
қазіргі қазақтың тойы мен қазасындағы 
ысырапшылдық мәселесі.  Той мен өлімдегі 
даңғазалық пен дарақылық бұдан бұрын да 
айтылды, бұдан кейін де айтылар. Біздегі 
ниет-есті оқырман осыдан бір ғибарат алса 
айтар әңгіменің ақталғаны.  Ұлы Абай айтпақ-
шы,  қазақтың кейбір мақалдары өзін-өзі ақтау 
мен жасаған жамандығын жасыруға арнап 
айтылатындай. «Жол болмайды асусыз, той 
болмайды шашусыз» - деп шама-шарқына 
қарамай шабылған жат пен жақынды талай 
көрдік. Қазіргі қоғамның бас ауруына айналған 
ысырапты той жасауға қарсылығын Прези-
дент Қасым-Жомарт Тоқаев та білдірді. "БАҚ-
та үйлену және басқа да тойларды жаңа 
үлгіде өткізуге қатысты пікірталастарды 
қолдаймын.  Көзбояушылық, даңғазалық, 
ысырапшылдыққа жол бермей, бауырлас 
өзбек, түрік, түрікмен xалықтары сияқты 
ұлттық дәстүрге баса мән беруіміз қажет", 
— деп жазған еді Қ.Тоқаев твиттердегі 
парақшасында.   

Мемлекет басшысы да бүгінгі тойлардың 
өз ұлттық мәнінен ажырап қалғанына баса 
мән берген.  Расымен де қазір беташар сияқты 
бірнеше жол-жосын ғана қазақ тойының басты 
атрибуты ретінде көрініс табуда 

Біз Өзбектің тойынан үлгі аламыз деп 
жүргенде олардың оған да көңілдері тол-
май тіпті, жетілдіруге талпыныс жасап жа-
тыр.  Өткен жылы өзбек басшысы Шавкат 
Миризаеев тойдағы адам санын 150-ге дейін 
қысқартуды ұсынған болатын. Басшының сөзін 
қалт жібермейтін өзағамдар мемлекет бой-
ынша бұл істі қолға алып ысырапшылдыққа 
жол бермеуде.  Біз әлі де талқылау мен 
қоғам назарына тастаудан арыға бара ал-
май отырмыз.  Ал, халық жоқтан өзгені той 
қылып, бар тапқанын тойға жұмсауда.  Мил-
лиондап қарыз алып жасалған, құда-жегжат, 
ағайын-туыс, дос-жаранмен дүркіреп өткен 
той тұрмысы орта әрбір әулетте болған де-
сек артық айтқандық емес. Бұрын қалыңмалы 
қымбат болып қаражаттан қысылыпты дегенді 
естісек, енді тойға кетер шығыннан ағайынға 
қол жайған жақын мен жатты көз көруде.   Той 
мен өлімде бізге маңыздысы жұрттың сөзі мен 
бағасы.  «Ел не демейді»-деп есті сөз айтқан 
адамды елер бүгінгі той иелері жоқ. Шақыру 
қағазын шет елде жасату бүгінгі күні сәнге 
айналды.  Әрине, мұны да қолында дәулеті 
бар адам жасайды. Бірақ асқан дарақылық 
пен бейшаралық екенін ескермейді.  «Түк 
көрмегеннің тұқымы ғой, бәрі таңсық»-деп 
тыжырынатын бұрынғылар.  Бұрынғылар 
демекші, олардың кезінде де аста-төк тойлар 
мен астар болған екен.  Бірақ бұл өз орны-
мен және  ел ішінде беделді адамдардың ғана 
қолынан келген, жарлы-міскіннің бір рет болса 
да тойып тамақ ішуіне мүмкіндік берген.  Бізге 
жеткен деректер қазақ даласының барлық 
аймағында дерлік айтулы бір астың болғанын 
жеткізеді. Ал қазіргілердікі «Аттыға ерем деп 
жаяудың таңы айырылыптының» кебі.  Ас деп 
қалдық қой, ендігі сөзді осыған бұрсақ, себебі, 
тойдың жайы түсінікті, қанша қаржыны рәсуә 
қылса да тойға шашылдық дейтін қазақы 
түсінік оны да ақтап алады.  Бірақ қаза ісінің 
жөн-жосығы бөлек.  

Бүгінгі күні кісісі өліп, қайғы жұтқан 
отбасының басына ең алдымен, қазаға кел-
ген қалың жұртты қалай қайтарамыз деген ой 
түседі.  Жақыны оң жақта жатса да базар ба-
рып, сойысқа мал іздеп шауып жүргені.  «Өлім 
- бардың малын шашады, жоқтың артын аша-
ды»- деп қазақ осындайда айтса керек.  
      Қазалы үйде қазан асылмасын деген ерте-
ден қалған ескі сөз бар.  Бірақ, ұмытылған.  Ер-
теде кісісі өлген үйге қырық күн бойы көршілері 
қарасатын жақсы дәстүр болған. Бүгінгідей 
мал сойып, түрлентіп дастархан жасамақ 
түгіл, от қойып, қазан көтермейді екен. Алыс-
тан келген ағайынның жайын көршілері жа-
сап, қызмет қылған. «Әр елдің салты басқа»- 
дегендей,кең-байтақ қазақстанның әр жерінде 
қаза жөнелту рәсімі әр түрлі өтеді. Қандай 
ырым-жоралғылармен өтсе де қазіргі олардағы 
ортақ ерекшелік- бәсекелестік, «Өлімнен ұят 
күшті»-деген жалған намысқа тырысып қазаны 
қарызданып жолға салу үрдісі. Шариғатта 
жоқ, бұрын ел естімеген жоралғылар күннен-
күнге көбейіп, жұртты әуіре-сарсаңға салуда.  
Әсіресе, ысырапшылдық мәселесі қатты белең 

алуда.  Жұрттан қалмай жанталасып, жоқты 
тауып үстел жасау, қала берді қымбат мейрам-
ханаларда өткізу дүрмекке айналды.  Қақаған 
қыста тропикалық жемістер қоюдың, әр түрлі 

салаттар жасаудың не қажеті бар екенін түсіне 
алмайсыз. Қазалы жердегі ысырапшылдық 
туралы Мәжіліс депутаты Бақытбек Смағұл 
"Қара жамылып, қиналып жатқан кезде "сен 
мына малды союың керек, дастарқан осын-
дай болуы керек" деген мүлде 
дұрыс емес.  Әркімнің шама-
шарқына қарай жасалғаны 
абзал.  Тіпті көңіл айтып 
кіріп шығу да жеткілікті. Бұл 
халық үшін маңызды дүние.  
керісінше  ұлттық құндылығын 
дәріптеп, ысыраптың обал 
екендігін ұғынып, сауапты 
іс жасағанымыз әлдеқайда 
дұрыс деп ойлаймын", - деп 
еді халық қалаулысы.  Интер-
нетте  той мен өлімді өткізіп 
береміз деген жарнамадан 
көз ашпайсыз.  Бұрын тек той 
еді, пысықтар енді қазаны да 
бастан-аяқ жөнелту ісін қолға 
алған.  80000 теңгеден баста-
латын қызмет түрін 20 мил-
лион теңгеге дейін ұлғайтуға 
мүмкіндік бар.  Жұмсалатын 
қаражат қаншалық көп болған 
сайын қызмет сапасы да артады.  Ауылды 
жерде азаматтар ұйымдасып өздері жөнелтсе, 
қаланың көп қолайсыздығынан қиналған жұрт 
амалсыз осындай агенттіктер мен делдал-
дар көмегіне жүгінеді. Ас беру, құдайы тамақ, 

тағы басқа  да жаназа рәсімдерін мейрам-
ханаларда беру қала үшін қазір қалыпты 
жағдай.  Түнімен той өткізіп, арақ-шарапты 
суша төккен жерде ертесі құран аяттары 

оқылып, имам жұртқа уағыз сөйлеп отыра-
тын болды.  «Ташкенде бір апайым бар, ол 
бұдан өткен сорақы»-демекші,қаралы ас 
үстінде естелік айту тойдағыдай топтасып сөз 

сөйлеуге де көз үйренді. 
Құран-хатымын оқып, 
туысқанына көңіл айтып 
ың-шыңсыз тарқайтын 
ас асабасыз өтпейді. 
Үлкен экраннан марқұм 
туралы естеліктер мен 
бейне роликтер тіпті 
шағын фильмдер де 
көрсетілуі ментали-
тетке жат, ыңғайсыз 
дүниелер екені баршаға 
аян.   

Несие алып той 
жасау түгілі қаза 
жөнелту де қалыпты 
үрдіске айналды.  Қазір 
қаламыздағы ең ар-
зан үстел 1800-2000 
теңге көлемінде.  Оны 
келетін адамдар санына 
көбейтсеңіз, ас мәзірін, 
сойыс малдың бағасы, 

арадағы ұсақ-түйек шаруалардағы шығынды 
қоссаңыз қаралы үйге көп салмақ. Кеткен 
қаржыны ең аз мөлшермен алған күннің өзінде 
2 миллионға жуық қаржы жұмсалады екен.  
Бұл жөнінде Қазақстан мұсылмандары діни 

басқармасының тарапынан ысырапшылдыққа 
қарсы бастамалар тұрақты көтеріліп келеді.  
Діни басқарма осындай күрделі мәселелердің 
түйінін жазып, бағыт-бағдарын көрсетіп, бірізге 
түсіріп, халықты дұрыс шариғат амалдарымен 

сауаттандыруы құптарлық 
іс.  Әрбір уағыз насихат-
тарында осы тақырыпты 
қаузап жұртшылық на-
зарына үнемі ұсына-
ды.  Жаназаға қатыс-
ты барлық сұрақты 
өздерінің сайттарына, 
түрлі республикалық 
БАҚ беттерінде жа-
риялады.  нұсқаулық 
жадынамалар да тара-
тылды. Соның негізінде 
құрастырылған «Жаназа 
және жерлеу рәсімдері» 
атты кітап бүгінгі 
таңда республикадағы 
барлық мешіттің кітап 
сөрелерінде қойылған. 
Керегін іздеген жан 
осыдан өз қажетін ала-
ды. Діни басқарманың 

ғұлама-лар кеңесінде аталған еңбек жан-
жақты пысықталып, сүзгіден өтіп, 15000 дана-
мен жарыққа шыққан.  Онда жаназаға қатысты 
үкімдер топтастырылған.  Қайтыс болған кісіні 

жерлеу, ас, садақа берудің жолдары жан-жақты 
қамтылған.  Негізгі мақсат – еліміз бойынша 
діни рәсімдерді жүйелендіру, шариғатқа қайшы 
әдеттерге тосқауыл қою, әсіресе жас буынды 
теріс қылықтардан сақтандыру болып табыла-
ды.  Жоғарыдағы жұмыстардың нәтижесінде 
ысырапқа жол бермей ас берген азаматтар 
қатары артып келеді. 

Өзге өңірлер осындай игі бастаманы іліп 
әкетіп, халық қажеті үшін жылдам іске асы-
рып жатыр.  Тіпті кей жерлер мұны жергілікті 
билікпен Меморандум, келісім-шарттар арқылы 
бекітіп, аста-төк дастархан жасап, ысырапқа 
жол бергендерді жауапқа тарту мәселесін 
Қоғамдық кеңес отырсында ұдайы көтеруде. 
Әсіресе бұған Батыс, Оңтүстік өңірдің азамат-
тары белсенді. Олар ас, құдайы тамақтағы да-
стархан мәзірін белгілеп артық шығынға жол 
бермеу жағын қарастыруда.  Әрбір қаза үстінде 
осы мәселе жиі көтеріліп, халықтың ас беру, 
жаназаға қатысу мәдениетін арттыру жолға 
қойылған. Бұл тараптан оңтүстіктегі ағайынның 
тірлігінен алар үлгіміз бар. Жақын күндері Ал-
маты облыстық мешітінің қаулысы делінген 
ақпарат әлеуметтік желілерде желдей есті. 
«Осы жылдың 21 қыркүйегінде өткен «Елдік 
елге байланысты» тақырыбымен өткен фо-
румда діни жоралғыларды және той-томалақ, 
астағы ысырап пен даңғазалықты тоқтату 
мақсатында үндеу қабылдаған. Осыған орай 
облыстық мешіт осындай қарар қабылдайды» 
- делінген хабарламада.  Жеті тармақтан тұрған 
үндеу мәтінінен көкейде жүрген көп сауалға 
жауап табылғандай болып қуанысып қалдық.  
Той мен астағы ысырапты тоқтау туралы ойла-
рын облысымыздағы жекелеген имамдар мен 
азаматтар ара-тұра білдіріп қалады.  Бірақ, 
өзге аймақтар сияқты іске әлі көше қойған жоқ 
едік.  Жазылған жайдың анық қанығын білмекке 
облыстың өкіл имамы Ардақ Оразбайұлына 
хабарласқанымызда ақпараттың жалған 
екендігін растады.  Бірақ, алдағы уақытта 
бұл туралы кең ауқымды жұмыстар жүргізу 
ойында бар екенін де айтты. Халық пікірі 
қашанда қымбат.  Жұрттың осы туралы не 
ойлайтынын білмек ниетпен әлеуметтік желі-
де сауалнама жүргіздік. Ысырапшылдықты 
қолдамайтындардың саны 90 пайызды 
көрсетті.  Тек 10 пайызы ғана тойдың думанды, 
қызықты өтуі үшін дастарқанның мол болғанын 
қалаған.  Пікір білдірушілер той дастарханын 
ғана емес, той жүргізу тәртібін өзгерту ке-
рек деген пікірде.  Кейбірі той жасау мен өлім 
жөнелтуді Иран мемлекетіндей заңдық тұрғыда 
бекітіп қарастыруды ұсынған.  Қарсы пікір 
білдіргендер мұндай дәстүрде бар нәрселерді 
халықтық мәдениетті көтеру арқылы ғана қол 
жеткіземіз деп уәж келтірген.

«Біреудің кісісі өлсе, қаралы - ол, Қаза 
көрген жүрегі жаралы – ол» - дейді ұлы Абай.  
Қазалы үйдің жайын түсіну, оларға рухани, 
материалдық көмек көрсету қазақтың ежелгі 
әдебі.  Кісісі өлсе қырық күн қарасып, сосын 
ағайын-туыс, алыс жақын ағайын үйлеріне 
шақырысатын.  Ондағысы қазаны ұмыттыруға, 
қайғыдан еңсе көтеруге көмектесу, қайғылы 
жанның назарын өзгеге аудару болатын.  Қазір 
жаһандану үдерісімен ұлттық иммунитеттегі 
осындай көп жақсы қасиеттеріміз ұмыт қалып 
барады. Қазалы үйде жаны ашығансып, 
қақпадан шыға күндейтін ағайын бар.  «Елден 
қалмау керек» - деп өз-өзімізбен бәсекелесіп 
жүргенде ғылым-білім жағынан өзге жұрттан 
көш соңы қалып қойғанымыз да жасырын емес. 
Ысырапшылдыққа салынып той жасап, ас беру 
де құдай сүйер қылық емес.  Шариғатта ысы-
рапты ауыр күнәлардың қатарына жатқызады.  
Ұлттық сенім кеңесінің мүшесі, белгілі режис-
сер Ермек Тұрсынов мұндай келеңсіздіктер 
тек рухы төмен халықтарда ғана болады де-
ген пікірде.  Оны ретке келтіруде мемлекет 
тарапынан руханиятқа көп көңіл бөлінуі керек.  
Халық ысырапшылдыққа тойынғаннан барып 
жатқан жоқ, өзіндік ойлау қабілеті жоқ тобыр 
болғандықтан, - деп ашынады қоғам белсендісі. 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, 
тағылымды той өткізу, ас беру әрбір әулет үшін 
аса маңызды.  Біздің айтпағымыз осы барыста 
ысырапшылдыққа жол бермеу, көрпеге қарай 
көсілу керектігін ескерту ғана. Той жасауға, ас 
беруге қарсылығымыз жоқ. Себебі ол ұлттың 
ұлы қазыналарының бірі. Халықтың айна-
сы.  Мемлекет басшысы айтқандай, оны өз 
болмысымызға қарай бейімдесек, ұлттың 
жоғалғаны түгенделіп, материалдық және руха-
ни қажеттіліктерімізді арттырар едік. 

Ақтанберді НАЗЫМҰЛЫ

ҚАЗАҚ ЕЖЕЛДЕН «ТОРҚАЛЫ ТОЙ, ТОПЫРАҚТЫ ӨЛІМ» ДЕЙДІ. 
ЕКЕУІНЕН ДЕ ҚАЛМАУҒА ТЫРЫСАДЫ. ТОЙДЫ ЖАЛПАҚ ТҮСІНІККЕ СА-
ЛЫП ТҮСІНДІРСЕҢІЗ «ІШІП-ЖЕ, ҚАРНЫҢДЫ ТОЙДЫР» - ДЕГЕН СӨЗДЕН 
ШЫҚҚАНЫН АҢҒАРУ ДА КӨП ҚИЫН ЕМЕС. ҒАЛЫМДАР ТОЙ СӨЗІНІҢ 
ТӨРКІНІН ЖИЫН, ҚОНАҚ КҮТУ СИЯҚТЫ ТҮРКІЛІК БІРНЕШЕ ҰҒЫММЕН 
БАЙЛАНЫСТЫРАДЫ. АЛ, ӨЛІМ - БҰЛ АДАМ ЖАРАЛҒАЛЫ ЖАЛҒАСЫП 
КЕЛЕТІН ҚҰБЫЛЫС, ҚАЗІР МҰНЫҢ МӘНІН ӘРКІМ ӘРТҮРЛІ ТӘПСІРЛЕЙДІ.
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СОЦИУМ

ЧАСТНОЕ   ОБВИНЕНИЕ  
Согласно правил статьи 408 УПК Ре-

спублики Казахстан частное обвинение 
возбуждается лицом (несколькими лицами) 
путем подачи в суд с соблюдением правил 
о подсудности жалобы о привлечении лица 
к уголовной ответственности. При подаче 
жалобы в орган дознания, следователю или 
прокурору она подлежит направлению в суд.

Процессуальным документом, которым 
возбуждается частное обвинение является 
жалоба потерпевшего о привлечении лица 
к уголовной ответственности, и она опреде-
ляет пределы судебного разбирательства. 
При этом, суд не выносит постановление 
о возбуждении уголовного дела. Судья при 
приеме жалобы должен руководствоваться 
частью первой статьи 409 УПК и убедить-
ся, содержатся ли в ней все необходимые 
данные для правильного ее разрешения, в 
частности: когда, кем и где совершено про-
тивоправное деяние, в чем конкретно оно 
выразилось и чем подтверждается просьба 

потерпевшего о привлечении лица, на которое 
подана жалоба, к уголовной ответственности.

Жалоба должна содержать наименование 
суда, в который она подана, описание события 
уголовного правонарушения, место и время 
его совершения с указанием доказательств, 
просьбу к суду о принятии дела к производ-
ству, сведения о лице, привлекаемом к уго-
ловной ответственности, список свидетелей, 
вызов которых в суд необходим. Жалоба под-
писывается лицом, ее подавшим. Анонимные 
жалобы к производству не принимаются.

Жалоба может содержать также просьбу 
о рассмотрении гражданского иска, если к жа-
лобе приложено исковое заявление и необхо-
димые материалы в подтверждение исковых 
требований.

Жалоба подается в суд в соответствии с 
территориальной подсудностью дела с копия-
ми по числу лиц, в отношении которых возбуж-
дается дело частного обвинения.

Если частное обвинение возбуждается не-

Законодательство, в том числе Консти-

туция РК, называет три вида обращений 

граждан в государственные и обществен-

ные органы: предложения, заявления и жа-

лобы. Предложения - это такие обращения, 

которые направлены на улучшение работы 

государственных и; общественных органов, 

предприятий, учреждений, организаций. За-

явление -- это просьба о разрешении того или 

иного вопроса, касающегося осуществления 

предоставленных гражданину прав: на труд, 

на отдых, на образование и т. д. Жалобой 

является обращение гражданина с сообще-

нием о нарушении его прав или законных ин-

тересов, прав и законных интересов других 

лиц, с просьбой о пересмотре нарушающего 

законность решения, о восстановлении на-

рушенных прав, возмещении ущерба, наказа-

нии виновных. 
Обращения граждан в государственные 

и общественные органы с предложениями, 

заявлениями, жалобами - важная форма 

участия граждан в управлении государствен-

ными и общественными делами, средство 

осуществления и охраны прав личности, 

укрепления связей государственного аппара-

та с населением, ценный источник информа-

ции о запросах трудящихся, о положении дел 

в различных областях жизни. Обращениями 

в государственные и общественные органы 

с предложениями, заявлениями, жалобами 

граждане способствуют усилению контроля 

за деятельностью этих органов, борьбе с во-

локитой и другими недостатками в их работе.

Указ Президента Республики Казахстан 

«О порядке рассмотрения обращений граж-

дан» закрепляет правило о том, что предло-

жения, заявления и жалобы граждан государ-

ственные органы разрешают в соответствии 

с их компетенцией, установленной законода-

тельством РК. По другим вопросам предложе-

ния, заявления, жалобы граждан разрешаются 

соответствующими республиканскими и мест-

ными государственными органами, предприя-

тиями, учреждениями, организациями.

В целях своевременного рассмотрения об-

ращений граждан установлено, что предложе-

ния и заявления подаются в государственные 

и общественные органы, предприятия, учреж-

дения, организации, к непосредственному ве-

дению которых относится разрешение данного 

вопроса. Что касается жалоб, то их следует 

подавать в те органы или тем должностным 

лицам, которым непосредственно подчинены 

государственный, общественный орган, пред-

приятие, учреждение, организация или долж-

ностное лицо, чьи действия обжалуются.

Не подлежат рассмотрению: анонимное 

обращение, за исключением случаев, когда в 

таком обращении содержатся сведения о го-

товящихся или совершенных преступлениях 

либо об угрозе государственной или обще-

ственной безопасности и которое подлежит не-

медленному перенаправлению в государствен-

ные органы в соответствии с их кsомпетенцией;  

обращение, в котором не изложена суть вопро-

са. Если условия, послужившие основанием 

для оставления обращения без рассмотрения, 

в последующем были устранены, субъект или 

должностное лицо обязаны рассматривать ука-

занное обращение.

Ермек   ДУЙСЕМБАЕВ,                                                                                                    

судья Текелийского городского суда.

РАССМОТРЕНИЯ

 ОБРАЩЕНИИ ГРАЖДАН

ПРИНЦИПЫ  МЕДИАЦИИ

Условием участия в процедуре медиации 
является взаимное добровольное волеизъ-
явление сторон, выраженное в договоре о 
медиации.

Поэтому медиация проводится на осно-
ве принципов: добровольности; равноправия 
сторон медиации; независимости и беспри-
страстности медиатора; недопустимости 
вмешательства в процедуру медиации; кон-
фиденциальности.

Участники медиации не вправе разгла-
шать сведения, ставшие известными им в 
ходе медиации, без письменного разреше-
ния стороны медиации, предоставившей эту 
информацию. Разглашение участником ме-
диации сведений, ставших ему известными 
в ходе медиации, без разрешения стороны 
медиации, предоставившей эту информа-
цию, влечет ответственность, установленную 
законами Республики Казахстан.

В ходе медиации стороны вправе по 
своему усмотрению распоряжаться своими 
материальными и процессуальными права-
ми, увеличить или уменьшить размер требо-
ваний или отказаться от спора (конфликта).     
Стороны свободны в выборе вопросов для 
обсуждения вариантов взаимоприемлемого 
соглашения.

Стороны медиации пользуются равными 
правами при выборе медиатора, процедуры 
медиации, своей позиции в ней, способах и 
средствах ее отстаивания, при получении ин-

формации, в оценке приемлемости условий 
соглашения об урегулировании конфликта и 
несут равные обязанности.

Целями медиации являются: достиже-
ние варианта разрешения спора (конфлик-
та), устраивающего обе стороны медиации; 
снижение уровня конфликтности сторон.

При проведении медиации медиатор 
независим от сторон, государственных ор-
ганов, иных юридических, должностных и 
физических лиц. Медиатор самостоятелен в 
выборе средств и методов медиации, допу-
стимость которых определяется настоящим 
Законом.

Медиатор должен быть беспристраст-
ным, проводить медиацию в интересах обе-
их сторон и обеспечивать сторонам равное 
участие в процедуре медиации. При нали-
чии обстоятельств, препятствующих беспри-
страстности медиатора, он должен отказать-
ся от проведения медиации.

Не допускается вмешательство в дея-
тельность медиатора при проведении меди-
ации со стороны лиц, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, кроме случаев, предусмо-
тренных законами Республики Казахстан.

Стороны медиации вправе отказаться от 
медиации на любой ее стадии.

Ляззат ОРЫНБЕКОВА,
главный специалист-секретарь 

судебного заседения  Талдыкорганского 
городского суда.
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ЧАСТНОЕ ОБВИНЕНИЕ — РАЗНОВИДНОСТЬ ОБВИНЕНИЯ В 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ, КОГДА УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕ-

ДОВАНИЕ ВОЗБУЖДАЕТСЯ НЕ ПРОКУРОРОМ ИЛИ СЛЕДОВАТЕЛЕМ ОТ 
ИМЕНИ ГОСУДАРСТВА, НО ПО ЖАЛОБЕ ПОТЕРПЕВШЕГО ИЛИ ЕГО БЛИЗ-

КИХ В ВИДЕ ПИСЬМЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ.ПОВОДОМ К ВОЗБУЖДЕНИЮ 
ЧАСТНОЙ ЖАЛОБЫ ЯВЛЯЕТСЯ ЖАЛОБА ПОТЕРПЕВШЕГО ФИЗИЧЕСКОГО 

ЛИЦА, ДОСТИГШЕГО 18-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОТЕРПЕВШЕГО, ТО ЕСТЬ ЛИЦ УКАЗАННЫХ В 

УГОЛОВНО –ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.     

ДЛЯ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Как всем известно, что 21 января 2019 года 
Первым Президентом Республики Казахстан-
Елбасы Н.А. Назарбаевым был подписан Закон 
«О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам усиления защиты права соб-
ственности, арбитража, оптимизации судебной 
нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного 
законодательства» (далее – Закон).

Указанный Закон внес изменения и допол-
нения в некоторые Кодексы и Законы Республи-
ки Казахстан, в том числе в Закон Республики 
Казахстан «О нотариате».

Внесенный блок поправок, затрагивающие 
вопросы нотариальной деятельности, которые с 
одной стороны направлены на разрешение от-
дельных существующих проблемных вопросов, 
с другой стороны, позволяют совершенствовать 
нотариальную деятельность.

Таким образом, Законом введено новое 
нотариальное действие – удостоверение согла-
сия, внесены изменения, расширяющие осно-
вания для использования депозита нотариуса, 
защищены права зачатого, но не родившегося 
наследника, расширен круг лиц, имеющих право 
получать свидетельство о смерти в органах ре-
гистрации актов гражданского состояния, уре-
гулирована процедура вскрытия секретного за-
вещания, предоставлена возможность получать 
необходимые сведения со счетов вкладчиков 

АО «ЕНПФ» о наличии индивидуального пенси-
онного счета наследодателя и движении денег 
на счетах.

Кроме того, нотариусам переданы отдель-
ные требования приказного производства пу-
тем совершения 9 видов исполнительных над-
писей. Исполнительная надпись представляет 
собой один из важнейших правовых инструмен-
тов, способных обеспечить быстрое и эффек-
тивное разрешение требований бесспорного 
характера.

Более того, для стимулирования внесудеб-
ного взыскания бесспорных задолженностей 
и развития данного нотариального действия 
указанные требования исключены из главы 12 
Приказное производство ГПК РК, тем самым 
исключена возможность альтернативного взы-
скания по бесспорным задолженностям. 

В частности, законом введено право со-
вершать исполнительную надпись на копии 
документа, устанавливающего задолженность, 
при условии предъявления его подлинника, в 
котором делается соответствующая отметка. 
Данная норма позволит расширить возмож-
ность использования исполнительной надписи, 
например, банкам и коллекторским компаниям 
по взысканию беззалоговых займов по пись-
менным сделкам.

Нурбол БЕЙСЕНБАЕВ,
главный специалист-секретарь 

судебного заседания СМЭС.

сколькими лицами в отношении одного и того 
же лица, они подают одну жалобу совместно 
или каждый в отдельности независимо друг от 
друга.

Если в отношении одного и того же уго-
ловно наказуемого деяния правомочны воз-
будить частное обвинение несколько лиц и по 
заявлению одного из них оно уже возбуждено, 
остальные лица вправе вступить в уже нача-
тое производство. В этом случае не требуется 
возбуждение самостоятельного производства 
по заявлению каждого из указанных лиц.

Обвиняемый вправе предъявить обвини-

телю встречное обвинение, если оно связа-
но с предметом уголовно-наказуемого дея-
ния, по которому возбуждено производство. 
Обвинение и встречное обвинение должны 
быть разрешены одновременно. Отзыв 
обвинения не влияет на производство по 
встречному обвинению. 

Частное обвинение не может быть 
вновь возбуждено, если оно ранее было 
отозвано. 

Олег АНИСИМОВ,                                                                                                          
судья Талдыкорганского городского 

суда.

СПОРЫ (КОНФЛИКТЫ), ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ГРАЖДАНСКИХ, ТРУДОВЫХ, СЕМЕЙ-
НЫХ И ИНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, А ТАКЖЕ РАССМАТРИВАЕМЫЕ В ХОДЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО 
ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НЕБОЛЬШОЙ И СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ, ОБ УГОЛОВНЫХ 
ПРОСТУПКАХ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УСТАНОВЛЕНО ЗАКОНАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, 
И ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОД-
СТВА ЯВЛЯЮТСЯ СФЕРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ.

ДОСТУП КО ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ
В современных условиях возрастает потребность в оперативном поиске и получении ин-

формации, требуется оптимизация и ускорение любых, в том числе судебных процедур, авто-
матизация бизнес-процессов. Казахстанская судебная система внедрила в свою работу более 
современные и открытые форматы взаимодействия с обществом. Речь идет о 100-процентном 
электронном суде. Во всех судах Республики Казахстан заработала новая автоматизированная 
информационно-аналитическая система «Төрелік», которая интегрировала в себе весь элек-
тронный архив судебных документов.

Уникальность новой системы «Торелик» состоит в том, что она позволяет вести автоматизи-
рованный учет и контроль соблюдения сроков при регистрации, рассмотрении исковых заявле-
ний (жалоб) и в целом за соблюдением всех процессуальных сроков.

Система осуществляет доступ ко всем необходимым в процессе отправления правосудия 
информационным базам государственных органов. «Торелик» позволяет выполнить сразу три 
задачи: эффективно организовать работу судей, облегчить и упростить доступ к судебной за-
щите, обеспечить новые возможности для контроля и исключения человеческого фактора, в том 
числе любых не процессуальных контактов. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в судебной деятельности 
дает ряд огромных возможностей и преимуществ: 

- освобождение судей и судебных работников от рутинного, непроизводительного и не тре-
бующего больших интеллектуальных затрат труда, ускорение «бизнес-процессов», формирова-
ние и использование больших по объемов и разнообразных по содержанию статистических и 
аналитических данных;

- повышение возможностей эффективного мониторинга и контроля за судопроизводством, 
как со стороны самого суда, так и со стороны общественности, что стимулирует объективное и 
беспристрастное отношение к организации;

- облегчение доступа к правосудию, сокращение судебных издержек и расходов на содержа-
ние судебной системы;

- повышение открытости правосудия за счет расширения доступа к актуализированной и 
полной судебной информации, обеспечение «обратной связи» судов с населением, что в конеч-
ном итоге влияет на степень доверия к судебной власти;

- обеспечение режима правовой определенности, через формирование и доступ к единоо-
бразной судебной практике по разрешению конкретных судебно-правовых споров, что непосред-
ственно отражается на стабильности и предсказуемости правовых отношений.

Ержан НУРЛАНОВ,
главный специалист-секретарь судебного заседания  СМЭС.       
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СҰХБАТ

Текелі елді-мекені  Талдықорған қаласынан оңтүстік-шығысқа 
қарай 40 шақырым және Алматы қаласынан шығысқа қарай 285 
шақырым қашықтықта жатыр. Текелі қаласында 26 өндірістік 
кәсіпорын жұмыс істейді. Алматы облысы бойынша монақалалар 
тізіміне енген шаһардың дамуына серпін беріп тұрған шағын 
кәсіпорындар  қатары жыл сайын артып келеді.

ТУРИЗМ МЕН СПОРТТАFЫ ЖЕТІСТІК
берістен басталып, соңы таулы-қыратқа дейін, 
яғни, қазба байлықтар алынатын шахталарға 
алып келеді. 

- Қала тұрғындарының саны 32 мыңнан 
асты. Аймағымыздың өзіне тән табиғи 
ерекшеліктері де жетерлік. Текелі қаласы 
таулы табиғатына, әрі орналасуына сәйкес 
Жетісу өңірінде туризмді дамыту жөніндегі 
орталықтардың бірегейі. Шаһар Жоңғар Ала-
тауы мұздығынан бастау алатын Қора, Шажа, 
Текелі өзендерінің түйіскен жерінде орын 
тепкендіктен аталған өзендердің бассейні 
ауқымдары бойынша үлкен, ландшафтының 
тартымдылығы мен әр түрлілігі бойынша 
еліміздің өзге өңірлерінен әлдеқайда ерекше 

болып көрінеді,- дейді Текелі қаласының дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы 
Бауыржан Ертайұлы ТҰҒЫЛБАЕВ.

- Қаламызда туризмді дамыту үшін 8 
обьекті жұмыс істейді. Оның ішінде 5- қонақ 
үй, 1- профилакторий-шипажай, 1-қонақ 
жай және 1-сауықтыру лагері халыққа 
қызмет көрсетеді. Сәл алдыға озып айтсам, 
табиғаттың жанға жайлы болғандығынан 
болар мезгілдің қай кезеңінде де еліміздің 
ауыр атлетика командаларының  осы жер-
де тынығып, жаттығатындарын да жақсы 
білеміз. Олар Олимпиада ойындары мен 
әлем чемпионаттарына дәл осы қаладан 
аттанып жатады. Жоғарыда  айтқанымдай 
тау қойнауынан келетін Текелі, Қора, Чажа 
өзендері қаламыздың бас жағында бір-бірімен 
түйісіп, Қаратал өзенін құрайды. Қаратал өзені 
Талдықорған қаласынан өтіп, Балқаш көліне 
келіп құяды. Ол облысымыздағы Іле өзенінен 
кейін су көлемі бойынша Балқашқа құятын 
екінші ірі өзен болап саналады. Қаратал 
Жетісу өлкесіндегі басты жеті өзеннің бірі. 

- Әңгіме барысы туризм, оның ішінде 
табиғат ерекшелігіне назар аудары-
лып бара жатқанын да сезіп отырмыз. 
Тақырыпқа тұздық болар тарихи дерек-
тер де көп екенін жақсы білеміз. Десек те, 
оқырмандарымызға түсінікті болу үшін 
тіршілігіміздің нәрі өзендер туралы аңыз, 
оқиғаларды да қамти кетсеңіз?

- Расында, жан-жақтан келіп жатқан 
туристерді тау шатқалынан бастау алатын 
өзендердің тарихы мен ежелгі дәуірден қалған 
таңбалы тастардың сиқырлы құпиялары, 
тылсым сырлары мен аңыз-әңгімелерінің 

қызықтырары да даусыз. Олардың әрқайсысы 
өзінше бір-бір дастан. Атап айтқанда, «Бұрхан 
бұлақ» сарқырамасы орталық Азияның ең 
биік, теңдесі жоқ сарқырамасы. Биіктігі – 120 
метр. Аңыз бойынша Бұрхан анасының жалғыз 
ұлы екен. Анасы оны  жақсы, ақылды қыз 

алып келеді деп армандайды. Бірақ 
Бұрхан өте намысшыл, асқақ Қораны 
сүйіп қалады. Баласының таңдауына 
наразы болған ана ұлын сол махаб-
баттан алшақтатуды ойлайды да 
үлкен сарай салып, ұлын сол жерге 
қамап тастайды. Бірақ Бұрханның 
сүйіспеншілігі күшті болғандықтан 
қамауды бұзып шығып, өзінің сула-
рын әдемі Қорамен түйістіреді. Сол 
уақыттан бері олар бірге ағады екен. 
Ал Бұрханның анасы өзінің ұлын 
жоқтаумен болады. «Бұрхан- бұлақ» 
сарқырамасының маңында «Ананың 
көз жасы» деген шағын бұлақ кімге 
болса да әсерлі көрінеді. 

- Қызықты да тәрбиелік мәні 
де зор екен. Реті келіп тұрғанда 
«Шажа» өзені туралы  аңызға да 
тоқталып өтсеңіз?

- Бұл аңыз жоңғар 
шапқыншылығымен тікелей байланысты. 
Осыдан үш ғасыр бұрынғы шешуші шайқаста 
жоңғар әскері Қазақ сарбаздарынан жеңіліс 
тауып, Жоңғар Алатауының шатқалына 
келіп тығылады. Жауды түбегейлі жеңу үшін 
қазақ жігіттері тау шатқалын іздестіргенде 
жаудың 4 мыңнан астам жауынгерін көреді. 
Бұл күш қазақтардан әлдеқайда басым 
екенін байқатады. Жау әскерін ойраттың 
қолбасшысы Ноян Чажа басқарады. Қазақ 
сарбаздары олардан 10 есе аз екенін біліп, 
ашық майданға шықпайды. Түн қараңғысында  
маңайдағы өр-қыраттардың барлығына от 
жақтырып, қулыққа барады. «Қорыққанға 
қос көрінеді» демекші қаптаған отты көрген 
Чажа қоршауда қалдым деп ойлап, қазақ 
жауынгерлерінен аяушылық тілеп, әскерімен 
мүлдем кетуге рұқсат сұрайды. Қазақ әскері 
бұл шартты қабыл алып, олардың шығысқа 
қарай кетулеріне рұқсат береді. Осы сияқты 
аңыз, ертегілер «Киелі тас», «Қора» шатқалы 
туралы да бар. Міне осындай киелі жерлерде 
тұрып, туризм спортының қарыштап дамуы да 
заңдылық дер едім. Осы орайда 2014 жылы 
ашылған «Балалар мен жасөспірімдер туристік 
және өлкетану орталығының» жұмысы бүгінде  
кімге болса да үлгі боларлықтай. Орталықта 
570 бала 12 үйірме бойынша оқу-жаттығу 
жұмыстарын жүргізеді. 2019 жылдың мамыр 
айында Қапшағай қаласында туризм сала-
сы бойынша Халықаралық чемпионаты өтіп, 
Текелі қаласының жасөспірімдер командасы 
жүлделі бірінші орынды жеңіп алуын үлкен 
мақтаныш екенін айрықша атап өткім келеді.

- Туризмнің  ойдағыдай дамуына 
қарағанда қала тұрғындары мен өскелең 

жастары бұқаралық спорт түріне де үлкен 
жауапкершілікпен қатысатын болар?

- Оныңыз рас. Спорт жағынан да атап 
өтерлік оңды қадамдарымыз баршылық. 
Тұрғындардың дене шынықтырумен 
шұғылдануы үшін мемлекет және әкімдік та-
рапынан барлық мәселелер қарастырылуда. 
Текелі қаласында жыл сайын түрлі деңгейдегі 
жарыстар, спартакиадалар тұрақты түрде өтіп 
тұрады. «Металлург» спорт кешені  спортқа 
ниеті бар азаматтардың толық талабынан 
шығуда. Бір кезекте-ақ, спорттың әр түрінен 
120 адамды қабылдаса, ашық су бассейінінде 
500-дей адамды жаттықтыра алады.Енді 
осыған дене шынықтыру мен бұқаралық 
спортпен айналысуға арналған 51 спорттық 
құрылымдарды қоссаңыз, осының өзі-ақ спорт 
сүйер қауымының біраз сырын аңғартқандай 
емес пе?! Егер осыларды тарқатып айтсам, 
1- спорт сарайы, 1- спорт кешені, 1- стади-
он, 2- бассейін, 10- спорт залдары, 26- жазық 
ғимарат, 20- спорт алаңы, 1- тенистік корт, 
1- туризм және өлкетану орталығы, 1-күрес 
залы, стрит воркаут алаңы, 1- велотрек және 

тағы да басқа обьектілердің санын айта бе-
руге болады. Қазіргі таңда Текелі қаласының 
Спорт сарайы Алматы облысының ең үздік 
спорт нысандарының бірі деп танылды. Жал-
пы қалалықтар бұқаралық спортқа үлкен 
жауапкершілікпен белсенді қатысатындарын 
жоғырыда атап өткенбіз. Атап айтқанда, 
үстіміздегі жылдың жарты жылдығында 
қаланың дене шынықтыру және спорт 

командалар үшін кәсіпкердің 0,9 миллион 
теңгесі жұмсалған көрінеді. Жақында осы 
футбол командасы Нұр-Сұлтан қаласында 
«Кока Кола», «Былғары доп» жарысына 
барып, республика көлемінде қатысқан 16 
команданың арасында өздерін үздік көрсете 
біліп, жүлделі үшінші орынды қанжығаларына 
байлап қайтты. Сонымен қатар «Балалар 
мен жасөспірімдер туристік және өлкетану 
орталығында» облыстық А.Кивилев атындағы 
велоспорт филиалы да өте сәтті еңбек етуде. 
Мұнда 50-ден астам балалар жаттығып, ала-
ман бәйгелерде өздерін көрсетіп жүргендері 
де біз үшін қуаныш.Үстіміздегі жылдың шілде 
айында Талғар қаласында велоспорттан  
Қазақстанның ұлттық чемпионатының өткенін 
көпшілік жақсы біледі. Міне осы жаөспірімдер 
арасында өткен додалы бәсекеде Илья Бис-
маркин, Даулет Итпай, Нұржан Қасымғали 
және Антолина Кучебина өз әріптестерінен оқ 
бойы озып, жарыстың чемпиондары атанды. 
Сол сияқты 11 сыныпта оқитын Захар Бүймов 
ағымдағы жылдың мамыр айында Нұр-Сұлтан 
қаласында өткен пара-пауэрлифтингтен  
әлемдік біріншілігіне қатысып, жүлделі 
күміс медальдің иегері атанды. Қаланың 
спорт сарайында жаттығатын кикбоксинг 
секциясындағы жастарымыздың да табыста-
ры аз емес. Оларды қоғамдық жаттықтырушы 
Асхат Ахметжанов тәрбиелейді. Үстіміздегі 
жылдың тамыз айында «Иссык-көл» кубогі 
үшін 2005-2008 жылдары туған балалар ара-
сында өткен Халықаралық турнирде екі бала-

мыз Сергей Куденко мен Дарын Амантай 
чемпион алқасын тақса, Али Асхатов пен 
Рамин Альжан біріншіліктің жүлдегерлері 
атанды. Спорт сарайларында фут-
бол, баскетбол, волейбол, жеңіл ат-
летика, шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ 
сияқты басқада ұлттық ойындар 
кеңінен қамтылуда. Мотоспорттың да 
қалалықтарға тартқан сый-сияпаты көп-
ақ. Реті келіп тұрғанда олимпиадалық 
резервтегі мамандандырылған бала-
лар және жасөспірімдер мектебі туралы 
да айта кеткеніміз жөн болар.  Мұнда 
27 оқытушы-жаттығушылар 780 балаға 
тәлім-тәрбие беруде. Жастар спорттың 
16 түрімен шұғылданады. Олардың 
спорттағы қол жеткізгін жетістіктерінің 
өзі де бір төбе. Қорытындылай айтсам, 
туризм мен спорттағы жетістіктер Текелі 
қаласы тұрғындарының мақтанышы. 
Алар биіктеріміз әлі  алда екенін де жақсы 
түсінеміз. Оған спорт ұжымдарының 
толық мүмкіндігі бар.

Сұхбатыңызға рахмет!
Осы материалды дайындау ба-

рысында Текелі жастарының спортта 
жетістікке жетіп жатқаны жайлы сүйінші 
хабар келіп жетті. Оқырманға түсінікті 
болуы үшін толық ақпарат бере кетсек. 
Текелі қаласының Спорт сарайында 

джиу-джитсудан Алматы облысының чем-
пионаты өтті. Біріншілікке облысымыздың 
8 ауданынан 120 спортшы өзара бәсекеге 
түсті. Жарыс қорытындысында Текелі 
қаласының спортшы жастары 17 алтын, 8 
күміс және 5 қола медельдің иегері атанды. 
Құттықтаймыз!

Мәулетхан АҚСАНОВ,
 «Қазақ спорты» газетінің тілшісі.

Текелі қорғасын-мырыш комбинаты 
қаланың экономикалық-әлеуметтік дамуына 
айтарлықтай өз үлесін қосуда. Кәсіпорында 
өңделген шойын құймалары ішкі нарықта үлкен 
сұраныста, сонымен қатар Қытай мен Ресейге 
сатылуда. Мұнымен қатар өндірісте 1200-ге 
жуық жұмысшылар еңбек етіп, олар мырыш, 
қорғасын, күміс, алтын, платина сияқты басқа 
да бағалы металл қорытпаларын өңдейді. Кли-
маты жанға жайлы. Қысы жылы, жазы салқын. 
Қалаға жақын тау шатқалында марал, таутеке, 
елік, қоңыр аю, борсық, күзен, түлкі, қасқыр, 
тиын, сілеусін, қоян, жабайы шошқалар мен 
қатар табиғаттың көркін келтіріп, адамзат 
баласына қуаныш пен сұлулық сыйлаған 
шырша, қайың, терек, қарағай, мен жеміс 
ағаштары, оның ішінде алма ағаштарының 
қатары да тым өте мол-ақ. Басқасын 
айтпағанда бұрынғы ТМД елдері ішінде 
ең ұзын көше болып, Текелі қаласындағы 
Қонаев даңғылын еске түсіруіміздің өзі неге 
тұрады. Орталық, әрі жалғыз даңғыл жолдың 
ұзындығы 33 шақырымды құрайды. Көшенің 
екі жағын жағалай үйлер қоршаған. Жол кіре 

бөлімінің ұйымдастыруымен шаһарымызда 
9 мыңнан астам адамды қамтыған  жарыс 
түрі 28 рет өткізілді. Үздік шыққан жастары-
мыз облыстық деңгейдегі  додалы бәйгелерге 
жоддама алды. Бір сөзбен айтқанда қалада 
тұратын тұрғындардың 9610-ны тұрақты 
түрде бұқаралық спортпен шұғылданады. Бұл 
көрсеткіш 29,0 пайыз деген сөз. 

- Үлкендеріміз бұқаралық спортқа ерек-
ше ден қойып жатқанда жастарымыздың 
да спортқа деген құлшынысы жоғары бо-
лар. Сол туралы да сөз қозғай кетсеңіз?

- Әрине. Мысалы №8 орта мектебінде 
футболдан «Сұңқар» клубы өте сәтті еңбек 
етуде. Мұнда жаттығатын балалардың жас 
шамалары 7-ден 12 жасқа дейінгі аралықта 
75 бала футбол ойынының қыр-сырымен 
танысуда. Оларды мектептегі спорт пәнінің 
мұғалімдері жүргізуде. Оқушылардың қала 
аралықтағы жарыстарын кәсіпкер Ертай 
Дүйсебаев өз мойнына алып отырғанын да 
атап өткеніміз орынды. Биылғы жылдың 
өзінде жас футболшылардың облыстық, 
түрлі қалаларда өткен жарыстарға қатысқан 



ЖАНСАРАЙ

Қабанбай батыр көшесі, 32
Тел. : 41-11-42, 41-11-70.  Факс: 41-09-29. 

E-mail: alatau_offset@mail. ru, www. alatau. kz@mail. ru

Құрылтайшы
"АЛМАТЫ-БОЛАШАҚ" АҚ

Бас редактор
Айтақын БҰЛҒАҚОВ

Сарби ӘЙТЕНОВА  – редактордың орынбасары
Ақтанберді НАЗЫМҰЛЫ – тілші
Ақбаян АҚЫБАЕВА – тілші

Кезекші редактор: С. ӘЙТЕНОВА
Индекс 15534

Газет Қазақстан Республикасы
Мәдениет және ақпарат 

министрлігінде
2007 жылғы 27 тамызда тіркеліп,

 № 8639-Г куәлігі берілген. 

Газет аптасына бір рет, жұма күні шығады. 
Жарияланған мақала авторларының пікірлері 

редакция көзқарасын білдірмейді. 
Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны 

мен мәтініне жарнама беруші жауапты. 

Газет Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 32 үйде
"Алматы-Болашақ" АҚ филиалы 

"Офсет" баспаханасында басылады. 

Редакция мекенжайы: 040000, Талдықорған қаласы,
Қабанбай батыр көшесі, 32-үй, екінші қабат. 

Телефондары: 8(7282) 41-11-70, 41-11-42; 
E-mail: alatau_offset@mail. ru,  www.alatau.kz@mail. ru
Сайты: alatau_gazeti

Газет 07. 08. 2000 жылдан бастап шығады. 

Редакция алқасының төрағасы - ЫРЫМ КЕНЕНБАЙ

Редакция алқасы:Баспахана директоры 
Бақберген ТҮКІБАЕВ

Таралымы 8098
Тапсырыс № 1545

16

Материалдар Massaget.kz сайтынан алынды

ҚАЗЫНА
Күз мезгілі де аяқталуға таяу. Қараша айы 

енді келсе де, еліміздің көп өңіріне қар түсіп, күн 
суытып, қыс келгендей әсер қалдырып жатыр. 
Күнтізбеде әлі күзді көрсетіп тұрған кезде, бізден 
сізге күз туралы бірнеше дерек болсын. 

ДЕНСАУЛЫҚ

Көбірек су ішу. Көз ісуінің бір себебі – ағзаның сусыздануы. Сондықтан лимон суы қосылған 
қарапайым суды көбірек ішкен жөн. Сусызданудың бірінші сатысы – көз астының ісуі, екінші сатысы – 

көз астының қараюы. 
Мұз текшелері. Бұл көз асты ісуін 10 минутта кетіретін әдіс. Алдын ала түймедақ немесе жалбыз 

қайнатпасын дайындап, оны мұз текшелері тұратын ыдысқа құйып, мұздатқышқа қатырып қойыңыз. 
Содан соң көзіңіз іскен күні мұздатқыштағы дайын мұз текшесін алып, онымен көзіңіздің астын жайлап 

сүртесіз. Мұзды 5 минут қолданғанның өзі жеткілікті.

Таңертең көз астының ісіп 
тұруынан мүлде құтылғыңыз 
келсе, дәрігерге қаралу керек. 
Ал егер одан уақытша жыл-
дам арылу керек болса, мына 
тәсілдерді қолданып көріңіз.

1. Мен мұны бүгін жасаймын
 Мен бақытты боламын. Мен бүгін ойға алған 

істерімнің бәрін жасаймын. Менің қолымнан 
келеді деген сөздерді қайталаңыз.  

 
2. Мен бұған лайықпын 
Өзіңізді  ең жақсы нәрсеге ғана лайық көріңіз. 

Армандарыңызға шек қоймаңыз. Зат алғанда 
да ең сапалысын, жақсысын сатып алыңыз.  

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕС БІЛЕ ЖҮРІҢІЗ

Күз мезгілінде өмірге келген адамның жүзге дейін жасауға 
мүмкіндігі бар. 2011 жылы Америка ғалымдары ұзақ өмір сүретін 
тұрғындарға зерттеу жүргізіп, олардың басым бөлігі қыркүйек пен 
қараша аралығында дүниеге келгенін анықтаған. 

Адам физиологиясы жыл мезгілдерімен тығыз байланысты. 
Күзде  барлығы еселенетін уақыт. Жаз  кезінде гормондар саны 
құлдырайтын болса, барлық жыл мезгіліне қарағанда  күзде гормон-
дар саны шеткі нүктеге дейін жетеді. Жүктілік  кезеңді  жоспарлауға 
да осы ең қолайлы уақыт болмақ.

 Күз – саяхатшылар үшін ең жақсы мезгіл. Жазғы демалыс пен 
жаңа жылдық демалыс аралығында ұшақ билеттері ең арзан бағаға 
түседі. Жол сандыққа заттарыңызды жинап, әлі де салқын түсе 
қоймаған елге ұшып кетсеңіз болады. Жаздың соңғы лебін сезініп, 
жақсылап қоштасып алуға мүмкіндік бар. 

Күзде тоқу машығын игеруге болады. Иә, әрине, бұл өнерді 
жылдың кез келген мезгілінде меңгеруге мүмкіндік бар. Алайда суық 
мезгілдің ауылы алыс емес екенін шын сезінгеннен кейін тездетіп 
үйреніп, пайдаға жарайтын нәрсе тоқып, қолдануға асығасыз. 
Тоқуды үйренген адамдардың 90 пайызы өз хоббиінен ләззат ала-
тынын айтқан. 

Күз мезгілін ұнатпайтын адамдар да бар. Алайда әр мезгілдің 
өзіндік кереметі болады. Күзде жапырақтардан төселген кілемнің 
өзінен ләззат алуға болады, айнала түрлі түсті реңге боялып, әсем 
күйге енеді. Ал экваторға жақын тұратын халық үшін мұндай төрт 
мезгілдің кереметіне куә болу бақыты бұйырмаған. Ол жақта үнемі 
бір температура болады, ал қыс пен жаз бір-бірінен жауын-шашын 
мөлшерімен ғана ерекшеленеді. Сондықтан күз де өзінше бір тама-
ша мезгіл.

3. Қолымнан келетінін білемін
 Қорқыныш адамға зор кедергі келтіретін 

сезім. Сондықтан осы қорқынышты жеңу үшін 
кез келген істі бастарда бұл менің қолымнан 
келеді, мен бұны білемін деген сөзді бірнеше 
мәрте қайталаңыз.

Бақытты болғыңыз келсе... 
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К¤ЗІЊІЗДІЊ  АСТЫ  ІСІП Т¦РСА...

КҮЗДІҢ КЕРЕМЕТІ НЕДЕ?

ӘР АДАМ БАҚЫТТЫ БОЛҒЫСЫ 
КЕЛЕДІ. БІРАҚ ОНЫ ҚАЛАЙ ЖАСАУ 
КЕРЕКТІГІН БӘРІ БІРДЕЙ БІЛМЕЙДІ. 
КҮН САЙЫН ӨМІРІҢІЗДІ ӘРЛЕНДІРЕ 
ТҮСКІҢІЗ КЕЛСЕ ТӨМЕНДЕГІ ҮШ СӨЗДІ 
ӨЗІҢІЗГЕ АЙТУДЫ ҰМЫТПАҢЫЗ.

АФОРИЗМ

* * *
Адамнан сөз жоғары шықса - 

қауіп, сөзден адам жоғары шықса 
- жақсылық. 

* * *
Қайыру көрмеген мал Қасқыр 

мен қасапшыға кез болады. 
Қайыру көрмеген адам Қасіретке 
тез барады.

* * *
Күліп жүріп істесең - іс өнеді, 

Жылап жүріп істесең - іс өледі, 
Жылауыңды қоймасаң - іс емес, 
кісі өледі.

* * *
Біреуді құртқың келсе, 

мақтай бер, мақтай бер. Мақтай 
беретіндерден Алла, Құдай, Мені 
де, оны да, оларды да сақтай гөр, 
сақтай гөр!

* * * 
 Әкіреңдеген әкімге де - бір 

зауал, Әкіреңдеген әркімге де - 
бір зауал. Қорыққанда олар неге 
құдайшыл? - Барлығыңа ортақ бір 
сауал. 

* * *
Тағдыр. Тағдыр ісі. Тағдыр 

таяғы... Кете береді, кете береді. 
Сонда баласының тағдырға 

   БЕЛГІЛІ САТИРИК, 
ҮМБЕТБАЙ УАЙДИН АРТЫ-

НА 30 ШАҚТЫ КІТАПТЫҢ 
СЫРТЫНДА МОЛ МҰРАҒАТ 

ҚАЛДЫРҒАН ЖАЗУ-
ШЫ. ОЛ КІСІНІҢ ЖАЗҒАН 

СЫҚАҚТАРЫНАН, ОЙ 
ОРАМДАРЫНАН АЙ-
НАЛАСЫНА АСҚАН 

ЖАНАШЫРЛЫҚТЫ, МЕЙІРІМ 
МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ 

КӨРУГЕ БОЛАДЫ. БҮГІН 
БІЗ АЙТУЛЫ ЖАЗУШЫНЫҢ 

ОЙЛЫ СӨЗДЕРІ, 
АФОРИЗМДЕРІНІҢ БІР ПА-

РАСЫН НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА 
ҰСЫНАМЫЗ. 

Саяжайлық тере-е-ң сайды көріп, 
ол шошып кетті. 

- Құрсын, мынауың не сұмдық. 
Қайтарып бер, басқа жазықтау жер 
сұра, - деді.

 Осындай әңгіменің күні бұрын 
болатынын біліп, дайындап 
қойған жауаптарымды іске қосып 
жібердім. 

- Не нәрсе де ұқсатуына, 
ұқсататын адамына қарай. 
Саяжайлық жер саған сайдан тисе, 
ақ ордадай үйің биікте, орталықта. 
Бес балаң бар. Біреуде бір де 
бала жоқ. Жаман шалың және бар. 
Біреуде жаман шал да жоқ. Сон-
да қалай, жақсы үй сенде, жақсы 

Асып-тасқан  аспанға  қарайды...
тәуелді болғаны ма? Тағдыр 
- тәңірден. Тәңірдің пешенеге 
жазғанына әр адам өз қолымен 
тағы қосады. Бұдан шығатын 
қорытынды: бақытсыздыққа 
біреулер тағдырдың таяғымен 
барады, біреулер өзінің аяғымен 
барады.

* * *
 Әдемі адам әдемі емес, әдепті 

адам әдемі. 

* * *
Махаббат жайлы мақалдап, 

мақамдап сөйлеме, махаббатпен 
сөйле. 

* * *
Батпаққа басымен еңкейе 

құлаған сиыр құйрығымен жер са-
балап жатыр. Тұсынан поезд зулап 
өтті. Велосипед тепкен балалар 
да өте шықты. Сиыр құйрығымен 
жер сабалап жатыр. ... Сиыр емес, 
шындық құйрығымен жер саба-
лап жатыр. Оны түсінетін, оны 
құтқаратын кім?

* * *
Саяжайға жер алдық. Жүр, 

көр, - деп, бір күні балалардың 
шешесін ертіп барғанмын. 

саяжайлық жер сенде, жақсы шал 
сенде - қысқасы, жақсы атаулының 
бәрі сенде болу керек пе? 

- Сен сөйтесің ғой. 
- Енді... сөйтпегенде... Бұл 

жерді өткізсек, оны алатын біз 
сияқты адам ғой. Игеретін қайратты 
шалы бар ма, жоқ па - қайдан 
білесің?

Сөйтіп, бір жеңіс менің жағыма 
шықты 

* * *
Айналайын, адамдар, 
Айналайын адамдар, 
Кім жылап, кім күліп жүр,-
Айналаға қараңдар!

Айтары жоқ бастық
Ақырып-бақырып сөйлейді. 
Айтары бар бастық
Шабыт шақырып сөйлейді. 

* * *
Асып-тасқан адам аспанға 

қарайды, сүрінгенде жерге 
қарайды.
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