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ҚҰРМЕТТІ оқырман! Кешегі  
кеңестік жүйенің 70 жыл  са-
намызды улап,  етімізден өтіп, 
сүйегімізге сіңіп кеткен Григо-
рян күнтізбесі бойынша тойла-
натын жаңа  жыл босағамызды 
аттады. Осы жаңа жылдың 
есебімен жоғарыдан  бастап 
жергілікті билікке дейін ескі 
жылды қорытындылап, 2021 
жылға жаңа қадам жасап,  
жоспарлар құруда. «Өткен  
жылға өкпе жоқ, жаңа жыл 
жарылқасын» десек те, әлемді  
дүрліктірген  COVID-19  дерті 
тышқан жылының есебінде 
қалады. Тарихқа үңілсек,  
тышқан жылдарында болған 
оқиғалар кино лентасындай  көз 

алдыңда көрініс береді. Мәселен, 1723 жылы есте қаларлық жұт 
болды. Қазақтар бұл жылды «Қайың сауған, ақ тышқан жылы» 
деп атаған. Осы жылдың көктем айында төл алу және жазғы 
көші-қон, науқан жұмыстарымен айналысып жатқан қазақ еліне 
күтпеген жерден жоңғарлар шапқыншылық жасап, қарапайым 
бейбіт өмір сүріп отырған халықты қырғынға ұшыратты. 1912 
жылы бірінші Дүние жүзілік соғыс болса, 1936 жылы репрессия 
күшейіп «жабық хат» деп аталған жыл  тышқан жылына сай 
келеді. Әрине тарихта тышқан жылының бәрін қара дақпен 
атауға болмас, сәтті кезеңдері аз болмаған.  

Әлем халқын қынадай қырған індет ел экономикасын да 
шайқалтты. Аузын айға білеген алпауыт елдер мен құстың 
сүтінен басқаның бәрін үріп ішіп, шайқап төгіп жүрген 
миллиардерлердің  қоржындары ортайды. Қазақстан үшін де 
тышқан жылы ауыр жыл болды. Ал рухани жаңғыру жағынан Әбу 
Насыр Әл-Фарабидің 1150, Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы 
аталып өтілді. Өзекті өртеген өкініш  ушыққан індеттен 
әлемнің барлық елінде халық қынадай қырылды. Қиындықты 
еңсере отырып, келер күнге үмітпен қараған қалың бұқара 
босағадан аттаған «зеңгі баба» тұқымы сиыр жылына сенім 
артуда. «Күннің жаманы кетер, індеттің де, емі табылар».

 Ақпарат құралдары арасында  20 жылдық тарихы бар  «Ала-
тау» қоғамдық - саяси газеті де тышқан жылында сан мыңдаған 
оқырманын жедел ақпарат бұлағынан сусындатып отыр-
ды. Өзге газеттің батылы бара бермейтін сыни мақалалар, 
жемқорлық пен шатылған билік өкілдерін, қаптың түбін тескен 
тышқанға теңеп, аттарын атап, түстерін түстеп жаздық. 
Денсаулық саласындағы былықтар мен дәрі-дәрмек бағасының 
аспандауын, базар нарығындағы бағаның шарықтауын, 
білім саласындағы онлайн бағдарламаның,  елді мекендегі 
оқушылардың шатырдың не болмаса мая-мая шөптің, қораның 
үстіне шығып, білім қуып жүргендерін жаздық.  Ауылдағы 
шаруалардың несие алып, кепілге қойған  дүние-мүліктерін 
ала алмай, әуре сарсаңға түсіп, сот табалдырығын тоздырып 
жүргендерге де қолұшын  создық. Жасыратыны жоқ, күні бүгінге 
дейін әділдік іздеп редакция босағасын аттайтындар көп. Ре-
дакция алқасының жалпы міндеті - ақпарат құралдары арқылы 
жергілікті билік пен халық арасын етене жақындату!

ҚҰРМЕТТІ оқырман!  Қоңыр күзде басталған газетке жазы-
лу науқаны мәресіне жетті. Бұл додада  Алакөл, Ақсу,  Сарқан, 
Балқаш аудандарының әкімдері мен ішкі сяасат бөлімдеріне 
және газет оқырмандарына  мың да бір алғысымызды айта-
мыз! Бүгінгі заман және оқырманның көбі әлем желіге таңылып, 
қажетін интернеттен іздеген  дәуірде ешкімге өкпе арта ал-
маймыз. Газетке жазылу науқаны одан әрі де жыл бойы жалғаса  
беретін болады. Ахмет Байтұрсынов айтқандай: «Халықтың 
көзі, құлағы, һәм тілі болған баспасөз ел кәдесіне әлі де жарап 
келеді, жарай да беретін болады. Сиыр жылында да сіздер мен 
біз  ел бірлігі мен ынтымағын арттыруда келеңсіздіктерге 
қарсы  бірлесе тізе қосып күресетін боламыз. Барлық 
жетісулық  жерлестерді Жаңа  жыл мерекесімен  шын жүректен 
құтықтаймын! Барашаңыздың отбасыларыңызға бақыт, баян-
ды өмір тілеймін. Әлемді әуреге салған індеттен сиыр жылы 
құлантаза айығуды Алла нәсіп етсін!

Айтақын МҰХАМАДИ

БАС  РЕДАКТОР  БАҒАНЫ

¤ТКЕН ЖЫЛ 

НЕСІМЕН ЕСТЕ ЌАЛДЫ?

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ПАРЛАМЕНТ  МӘЖІЛІСІНІҢ 
ДЕПУТАТТЫҒЫНА ҮМІТКЕР 
МАҚПАЛ ТӘЖМАҒАМБЕТОВА 
РАЙЫМБЕК АУДАНЫНДА 
ТҰРҒЫНДАРМЕН КЕЗДЕСІП, 
«NUR OTAN» ПАРТИЯСЫНЫҢ 
АТҚАРЫП ЖАТҚАН 
ЖҰМЫСТАРЫН ТОЛЫҚҚАНДЫ 
ТҮСІНДІРДІ.

Мақпал Мазаққызы ауылдың жағдайы 
елдің келешегіне тікелей байланысты 
екендігін,  қазір елді мекендерге қолдау 
жан-жақты жасалып жатқанын айтты. 

 – «Ауыл – ел бесігі» жобасы 
жүйелі  жүзеге асуда. Жоба сәтті 
іске асса, ауылдағы ағайынның сапа-
лы өмір сүруі қамтамасыз етілмек. 
Міне, біздің партияның да көздеген 
мақсаты осы. «Nur Otan» партиясы 
ауылдағы ағайынның сапалы ауыз су-
мен қамтамасыз етілуін, балабақша 
мен мектептердің жаңалануын сайлау-
алды бағдарламасында негізгі бағыт 
етіп алды, – деген үміткер партия алдағы 
уақытта елдің жүйелі дамуына атса-
лысатынын тарқатып өтті. – Жуырда 
жарияланған сайлауалды бағдарламаға 
алдағы бес жылда атқарар етжеңді жо-
спарларын кіргізді. Мәселен, елдегі үш 
ауысымдық мектептердің түбегейлі 
жойылуын, балабақшамен қамтуды 100 
пайызға жеткізуді басты нысанаға алған. 

ыздан 45 пайызға артады.
– «Nur Otan» партиясы сайлауалды бағ-

дарламасында көрсетілгендей, бұқаралық 
спортты одан әрі дамытуды көздейді. 
Спорт – денсаулық кепілі. Осы бағытта 
Алматы облысында 18 спорттық нысан 
салуды жоспарлап отыр. Бұл спорттық 
нысандар қатарында 8 денешынықтыру-
сауықтыру нысаны, 7 спорт кешені  
бар. Сондай-ақ, Талдықорған қаласынан 
көгалдағы хоккейге арналған жабық ке-
шен, спорттың өзге түріне арналған 
спорттық нысан, құзға өрмелеу және 
көркем гимнастикаға арналған кешен бой 
көтермек, – деді Мақпал Мазаққызы.

 Кездесу соңында үміткер кегендіктерді 
10 қаңтарда  өтетін сайлауда «Nur Otan» 
партиясына дауыс беруге шақырды.

«Nur Otan» партиясы 
Алматы облыстық филиалының 

баспасөз қызметі.
(«Nur Otan» партиясы Алматы облысының

Сайлау қоры  қаражатының есебінен төленді). 

18 СПОРТТЫЌ 

КЕШЕН САЛЫНАДЫ

Одан бөлек, сапалы білім – болашаққа 
салған мықты капитал. Бүгінгі оқушы – ел 
келешегі десек, оларды заманауи білімге 
сусындату да сайлауалды бағдарламада 
басты тақырып болып тұр.

Өз сөзінде Мақпал Тажмағамбетова 
партияның қоғам мүшелерінің саулығын 
нығайту жайын,  халықты спорттық инфра-
құрылыммен қамтамасыз ету көрсеткішін 
1000 адамға шаққанда 55 пайыздан 
60,1 пайызға дейін жақсартуға мүмкіндік 
беретінін айтты. Сайлауалды бағдарламаға 
сай өңірде 2025 жылға дейін спортпен 
шұғылданатын азаматтарды қамту 30 пай-
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КЄСІПКЕРЛЕРГЕ ¬ОЛДАУ К¤РСЕТІЛЕДІ

Үміткер кездесу аясында 
көпқабатты үйлердегі тұрғындар-
мен жеке секторда тұратын 
қапшағайлықтарға партияның сай-
лауалды бағдарламасын насихаттап, 

 «Істің бағасын беру үшін оның қалай 
аяқталарынан емес, қалай басталғанына 
назар аудару керек» демекші, үміткерлер 
сауда үйіне келушілер мен сонда нәпақасын 
тауып жүргендерге  партияның осы уақытқа 
дейін жүріп өткен жолын баяндады. Әрине, 
кешегі күн тарих болғанымен, тарихтың 
маңызын ондағы нақ шешімдер мен 
сүбелі қарекеттер айшықтайды. Мәселен, 
«Nur Otan» партиясы ел айқындағандай, 
халықтық партия. Одан бөлек «нақ істердің 
партиясы» деген атауы да бар. Бұл атау-
лар тегін берілген жоқ. Әр істің басы-
қасында жүріп, бастамашы болғандықтан 
айқындалған атау. Мәселен, партия қай 
кезде де халыққа болысып келеді. Өйткені, 
партия ұлық көретін жайт елдің егемендігі 
мен ел келешегі һәм мемлекеттің дамуы. 
Бұл жолда нұротандықтар аянып жатқан 

ӘЛЕУМЕТ

«Nur Otan» партиясынан облыстық мәслихат депутаттығына үміткер Мұрат Әубакіров,  партияның сенімді өкілі Құрманжан 
Ахметқалиев Панфилов ауданындағы «Алтын» сауда үйінде үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді.

ОНЛАЙН  ЖҮЗДЕСУ 

АКЦИЯ  АЯСЫНДА 

ШАҒЫН  БИЗНЕС

«Nur Otan» партиясынан Алма-
ты облыстық мәслихатының 
депутаттығына кандидат 
Бағдәулет Үстенов Қапшағай 
қаласының тұрғындарымен 
кездесті. 
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АУДАНҒА ГАЗ 
ТАРТЫЛАДЫ

МЄДЕНИЕТ YЙЛЕРІ 

БОЙ К¤ТЕРЕДІ

АЙЌЫН БАСТАМАЛАР 

ПАРТИЯСЫ

БАЗАРДАҒЫЛАРДЫҢ 
ЖАЙЫН БІЛДІ

ҚР Парламент Мәжілісінің депутаттығына үміткер Данияр 
Әлімбаев Кербұлақ ауданындағы батыр ана, аудандық аналар 

кеңесінің төрайымы, аудандық қоғамдық кеңес мүшесі Ғалия 
Ақбасованың шаңырағына барды. 

«Nur Otan» партиясынан ҚР Парламент Мәжілісі 
депутаттығына үміткер Әлия Әбсеметова Жамбыл 

ауданындағы «Абай-Жапар» базарында саудагерлермен 
жүздесті. Кездесуде келелі тақырыптарды қозғап, базарға 

келушілердің де талап-тілегін тыңдады. 

Кездесуде Ғалия 
Ақбасова Кербұлақ 
ауданының даму 
көрсеткіштерін сөз 
етті. Үміткер Данияр 
Әлімбаев болса «Nur 
Otan» партиясының 
Алматы облысы бо-
йынша сайлауалды 
бағдарламасымен та-
ныстырды. Алдағы бес 
жылда Кербұлақ ауда-
нына газ тартылмақ. 
Сондай-ақ, межелі 
уақытта аудандық 
мәдениет үйлерінің ішіндегі тозығы жеткендерге күрделі жөндеу жасалып, 
қайта жаңғыртудан өтеді. Ал, 2022 жылы ауданда 5 өрт сөндіру бекеті 
құрылады. Осы сынды жоспарлармен бөліскен Данияр Әлімбаев «Nur 
Otan» партиясының ел келешегі үшін жасап жатқан келелі жұмыстарын 
да баяндады. Шыны керек, нақ істер партиясы деген атқа ие партияның 
соңғы жылдарда атқарған шаруасы шаш етектен. Халықтың жағдайын 
жасап, сол жолда аянбай еңбек ету – нұротандықтардың басты борышы. 
Мәселен, кешегі пандемия кезінде елдегі жағдайы төмен отбасыларға 
жеті дүркін 50 мың теңгеден әлеуметтік көмек берді.

«Партия алдағы уақытта елдің жүйелі дамуына атсалыспақ. 
Жуырда жарияланған сайлауалды бағдарламаға алдағы бес жылда 
атқарар етжеңді жоспарларын кіргізді. Мәселен, елдегі үш ауысымдық 
мектептердің түбегейлі жойылуын, балабақшамен қамтуды 100 
пайызға жеткізуді басты нысанаға алған. Одан бөлек, сапалы білім – 
болашаққа салған мықты капитал. Бүгінгі оқушы – ел келешегі десек, 
оларды заманауи білімге сусындату да сайлауалды бағдарламада ба-
сты тақырып болып тұр», – деді Данияр Кеңғазыұлы.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен жүзеге асып 
жатқан «Рухани жаңғыру» іргелі бағдарламасы жаһандану дәуірінде 
ұрпақтардың ұлт келешегін жарқын етуде бағдаршам болмақ. Батыр ана 
үміткерге сәттілік тілеп, партияның жүйелі жұмысына алғыс білдірді.

 Үміткер сауда үйіне 
келушілер мен сонда 
нәпақасын тауып жүрген 
кісілерге партияның осы 
уақытқа дейін жүріп өткен 
жолын баяндады. Сонымен 
қатар партияның сайлауалды 
бағдарламасын айтып, алда 
атқарар шаруаларын да жіпке 
тізгендей таныстырды.

«Қоғам «Nur Otan» пар-
тиясынан нақты мәселелерді 
шешуді және бастамалар-
ды ілгерілетуді күтеді. 
Нақ істер партиясы жаңашылдығымен, елді өрісті дамуға жетелейтін 
қадамымен айшықты. Біз және партияластарымыз жарқын болашақтың 
негізін қалаймыз. «Nur Otan» партиясы ауылдағы ағайынның сапалы ауыз 
сумен қамтамасыз етілуін, балабақша мен мектептердің жаңалануын 
сайлауалды бағдарламасында негізгі бағыт етіп алды. Партия алдағы 
уақытта елдің жүйелі дамуына атсалыспақ. Жуырда жарияланған сай-
лауалды бағдарламаға алдағы бес жылда атқарар етжеңді жоспарларын 
кіргізді», – деді Әлия Әбсеметова.

 Үміткер алдағы жылдары жол, мектеп, балабақша салынып, халықтың 
әлеметтік жағдайын жақсартар жобалар жасақталғанын айтты. Сөз соңында 
кездесуге қатысушыларды жаңашылдық пен прогрестік дамуды таңдаған 
«Nur Otan» партиясына дауыс беруге шақырды.

¤НДІРІСКЕ ЖАЊА ТЕХНОЛОГИЯ ЕНГІЗІЛЕДІ

7 негізгі басымдықтарды атап 
өтті. Қапшағайлықтар үміткерге 
түрлі сауалдарын жолдады. 
Қажетті сұрақтарына жауабын 
алып, алғыстарын да білдірді.

 Акция қала ішінде ғана 
емес, қала маңындағы ауылдық 
округтерде де жалғасып, 
белсенділер көмегімен үгіт 
насихаттық парақшалар тара-
тылды.

 «Nur Otan» партиясы-
нан  облыстық мәслихат 

депутаттығына 
үміткер Сағи Бейсенбек 
Балқаш ауданы Бақанас 
ауылындағы «Мұхтар» 

сауда орталығында 
тұтынушылармен кездесіп, 

партияның сайлауалды  
бағдарламасының негізгі 

басымдықтарын атап өтті.

далану, оның ішінде жылына кемінде 
115 жобаны субсидиялау, 70 жобаға 
кепілдік беру және кемінде 80 грант 
ұсыну жоспарланған. «Еңбек» 
бағдарламасы шеңберінде жыл 
сайын 1200 мемлекеттік грант, 

жоқ. Ал алда атқарар шар-
уаларын да қос үміткер 
жіпке тізгендей сауда 
үйіндегілерді таныстырды.

«Қоғам «Nur Otan» 
партиясынан нақты мә-
селелерді шешуді және ба-
стамаларды ілгерілетуді 
күтеді. Нақ істер партия-
сы жаңашылдығымен, елді 
өрісті дамуға жетелейтін 
қадамымен айшықты. Біз 
және партияластары-
мыз жарқын болашақтың 
негізін қалаймыз. «Nur 
Otan» партиясы ауылдағы 
ағайынның сапалы ауыз 
сумен қамтамасыз 
етілуін, балабақша мен 

мектептердің жаңалануын сайлауалды 
бағдарламасында негізгі бағыт етіп алды. 
Партия алдағы уақытта елдің жүйелі да-
муына атсалыспақ. Жуырда жарияланған 
сайлауалды бағдарламаға алдағы бес жыл-
да атқарар етжеңді жоспарларын кіргізді», 
– деді Мұрат Әубакіров.

 Өңірдің сайлауалды бағдарламасында 
көрсетілгендей, алдағы жылы 69,9 мыңнан 
астам адамды жұмыспен қамтуды көздеп 
отыр. Оның үштен бірі «Жұмыспен қамтудың 
жол картасы» бағдарламасы негізінде 
жүзеге аспақ. Сондай-ақ, мал, өсімдік 
шаруашылықтарын ілгерілету де партия на-
зарынан тыс қалмайды. Мәселен, қосымша 
суармалы 5,7 мың га жерді іске қосып, 67 мың 
га суармалы жер қайта қалпына келтірілмек. 
Суармалы егіншіліктің де жылдан-жылға өз 
қиыншылығы туындап келетіні  байқалуда. 
Осы ретте 163,1 мың га жерге ылғал үнемдеу 
технологиясын қолдану көзделсе, тамшыла-
тып суару әдісі арқылы егін егу көлемін 13,8 
мың га жерге жеткізу сайлауалды бағдарлама 
арқылы жүзеге аспақ. Партияның сенімді 
өкілдері мұны да нығырлап айтты.

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДА 105-ТЕН АСТАМ 
ҰЛТ ӨКІЛІ ТҰРАДЫ ЖӘНЕ 71 ЭТНО МӘДЕНИ 
БІРЛЕСТІК БАР. ОДАН БӨЛЕК 558 МӘДЕНИЕТ 
ЖӘНЕ ӨНЕР ҰЙЫМЫ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ.

«NUR OTAN» ПАРТИЯСЫ ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРҒА 
ЖАРҚЫН БОЛАШАҚҚА БАСТАЙТЫН САЙЛАУАЛДЫ 
БАҒДАРЛАМАСЫН ҰСЫНЫП ОТЫР. БАҒДАРЛАМАНЫҢ 
БАСЫМДЫҚТАРЫН СӨЗ ЕТКЕН ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТ 
ДЕПУТАТТЫҒЫНА ҮМІТКЕР СЕКЕНБАЙ ШЕҢГЕЛБАЕВ 
ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ САЛА  ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІМЕН ОН-
ЛАЙН КЕЗДЕСУ ӨТКІЗДІ.

Осындай ауқымды саланың жұмысын саралау үшін 
және «Nur Otan» партиясының мәдениет саласында 
атқарар шаруаларын таразылауда  облыстық мәслихат 
депутаттығына үміткер Сайдулла Сәрсеков мәдениет 
саласының қызметкерлерімен онлайн негізде жүздесті. 

«Партия жоспарына сәйкес, өңірде жыл сайын 60 
мыңнан астам мәдени іс-шара өткізіледі. Бұл ретте 
6 миллион адамды қамту мақсат етілген. Одан бөлек 
алдағы бес жылда 405 тарихи-мәдени мұра нысанда-
рын QR-кодты белгілеу жоспарланған. Сондай-ақ, «Та-
рихи Жол» жобасы іске асырылмақ. Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Рухани жаңғыру» бағдарламасын  
жүйелі жүзеге асыру мақсатында қасиетті және 
таңбалы орындар бойынша өлкетану экспедицияла-
рын ұйымдастыру жолға қойылмақ», – деген Сайдулла 
Камалұлы партияның сайлауалды бағдарламасына сай 
алдағы бес жылда Жетісу өңірінде 65 мәдениет үйінің 
құрылысы басталатын айтты. Сонымен қатар 49 мәдениет 
үйі мен клуб күрделі жөндеуден өткізілетінін хабарлады.

 Эфирге қатысушылар «Nur Otan» партиясының 
барлық бастамасы  көңілге қонымды, әрі ел ертеңі үшін 
үлкен маңызға ие екендігін айтты. Сондай-ақ, үміткерге 
сәттілік тілеп, 10 қаңтар күні сайлауға барып, өз 
таңдауларын жасасайтындарын жеткізді.

Әлемді жайлаған пандемия кезінде аз қамтылған, көп 
балалы отбасыларға 50 мың теңгеден жәрдем берілгенін 
және «Nur Otan» париясы ел дамуын назардан тыс 
қалдырмайтынын айтқан Секенбай Сейтжанұлы: – Мәселен, 
Алматы облысында үш ауысымдық мектептерді түбегейлі 
жоюға атсалыспақ. Өңірде балабақша қажеттілігін 100    
пайыз өтемек. Партиямыз талайдан халықтың жанынан 
табылып, олардың бар-жоғын түгендеумен келеді. Мы-
сал келтіру үшін алысқа барудың қажеті жоқ. Биыл ғана 
Мақтаралдағы ағайын аяқ-астынан апатқа ұшырады. Талай 
отандасымыз тілсіз жаудың кесірінен үйсіз қалды. Міне, сол 
кезде партиямыз қапы қалмады. Сондағы ағайынды азық-
түлікпен, қажетті жабдықпен қамтамасыз ету үшін көлік-
керуенін жөнелтті, – деген ол агроөнеркәсіптік кешендердің 
жұмысын оңтайланып, тұрғындар таза әрі сапалы ауыз сумен 
де қамтылатынын тілге тиек етті. 

Кездесуде  сала қызметкерлері тарапынан алдағы жыл-
дары атқарылар жоспарлар мен мақсат-міндеттері сөз болды. 
Желі қолданушылары тарапынан түскен сауалдарға Секен-
бай Шеңгелбаев жауап беріп,  алдағы жылғы жоспарлармен 
бөлісті. Сонымен қатар, сайлаушыларға 10 қаңтарда өтетін 
сайлауға белсенді қатысып, еліміздің жарқын болашағы үшін, 
тұрғындардың қолайлы әрі қауіпсіз ортада өмір сүруі үшін  
«Nur Otan» партиясын қолдауға шақырды.

1100 микрокредит бөлу 
қарастырған. Қарапайым 
заттар экономикасы бағ-
дарламасы бойынша жыл 
сайын кемінде 25 басым 
жобаны қаржыландыруға 
мүмкіндік тумақ», – деп 
шағын және орта бизнесте 
жұмыспен қамтылғандар 
санын 300 мың адамға 
дейін ұлғайту көзделгеніне 
тоқталды.

Үміткерге жылы лебіз-
дерін арнаған «Мұхтар» сауда 
орталығының тұтынушылары 
партияның саяси науқанда басым 
түсуіне тілеулестік білдірді.

Үміткер кәсіпкерлерге көр-
сетілетін қолдауды айта келе: 
«Алдағы бес жылда аймақта 
«Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасы шеңберінде кредит 
беру тетіктерін жыл сайын пай-

«Nur Otan» партиясы Алматы облысының  Сайлау қоры  қаражатының есебінен төленді.   

ТҰРҒЫНДАРМЕН  КЕЗДЕСТІ 
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ПЕРВАЯ ВАКЦИНА, КОТОРУЮ ВНЕСЛИ 

В ЭТОТ ПЕРЕЧЕНЬ С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ

КАК  НОСИТЬ  МАСКИ  ЗИМОЙ
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КОРОНАВИРУС

В свою очередь Алексей Цой пояснил, что возвращение к тради-

ционному обучению в Казахстане зависит от эпидемиологической си-

туации по коронавирусу.
«Мы каждый день мониторим. Для нас важен замер данных по-

сле декабрьских праздников и Нового года, а также период в ближай-

шие две недели. На основании этого будем понимать дальнейшее 

развитие событий и принимать решение об ослаблении или усиле-

нии мер по КВИ», — пояснил министр.

Глава Минздрава отметил, что после праздников возможен 

всплеск заболеваемости.

«Длительные каникулы и праздники всегда имеют потенциаль-

ный риск. Корпоративы, которые проводятся, могут дополнитель-

но вызвать всплеск КВИ», — добавил он.

Для выпускных классов (9-е, 11-е, 12-е классы) предусмотрено 

комбинированное обучение (70 процентов предметов — в тради-

ционном формате, 30 процентов — дистанционно) с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований.

Для восполнения потерь в знаниях школьников во внеурочное 

время будут организованы индивидуальные консультации в группах 

не более пяти человек.
Что касается послешкольного образования,то  со второго семе-

стра возобновляется комбинированное обучение студентов первых 

курсов колледжей и вузов. Карина ПФАЙФЕР 

КОГДА ЗА ПАРТУ ?
Когда казахстанские школьники смогут вернуться 

к традиционной форме обучения, передает газета 

«Алатау»на ссылкой на   Tengrinews.kz.

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСРОЧНОЕ СНЯТИЕ ПЕНСИОННЫХ
ЗАКОН
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ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ПО-
ЗВОЛЯЮЩИЙ ГРАЖДАНАМ ДОСРОЧНО СНИМАТЬ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕ-
НИЯ, ПЕРЕДАЕТ ГАЗЕТА «АЛАТАУ» СО ССЫЛКОЙ НА АКОРДУ.

Главой государства подписан 
закон "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам восстанов-
ления экономического роста".

Законом устанавливается пра-
во граждан использовать часть 
пенсионных накоплений для при-
обретения жилья и лечения. Так-
же подготовлена поддержка рее-
стра бизнес-партнеров, который 
позволит определить предприни-
мателям положение стороны, с ко-
торой он сотрудничает, и снизить 
риск своих действий. Кроме того, 
планируется запуск услуги прави-
тельства для бизнеса по принци-
пу единого окна. В соответствии 

прогнозам чиновника, подготов-
ку подзаконной базы завершат в 
первой половине января.

1 сентября Президент Ка-
захстана Касым-Жомарт Токаев 
сообщил, что с 2021 года ка-
захстанцы смогут использовать 
часть пенсионных накоплений.

В министерстве назвали 
условия для досрочного снятия 
пенсионных накоплений. Для 
определенного возраста опреде-
лен "порог достаточности", это 
сумма, которая должна оставать-
ся на счете. Остальные средства 
можно будет использовать на ле-
чение, жилье и передачу в фин-
компании.

«ALATAU-AQPARAT»

При ношении маски происходит 
эффект "парника", появляется некий 
конденсат из-за разницы температур 
дыхания и наружного воздуха. Так как 
в нынешних реалиях отказаться от 
масок невозможно, то следует уде-
лять большее внимание своей коже. 

При появлении проблем луч-
ше проконсультироваться со 
специалистом-дерматологом, кото-
рый посоветует нужные средства. 
Покупать самостоятельно в аптеках 

Менять маски в 
мороз нужно чаще, чем 

обычно, а каждые 30 
минут следует давать 

лицу дышать, чтобы 
избежать проблем с 

кожей, при этом носить 
маску на улице нужно только 
при нахождении среди боль-

шого числа людей, расска-
зали врачи, передает газета 

«Алатау» со ссылкой на РИА 
Новости.

"ВОЗ внесла вакцину 
Pfizer/BioNTech в список для 
экстренного использования, 
что сделало её первой вак-
циной, получившей экстрен-
ное подтверждение от ВОЗ 
с момента начала вспышки 
год назад", – отмечается в 
сообщении.

Это даёт возможность 
государствам ускорить вну-
тренние процессы нормативного 
утверждения импорта и примене-
ния вакцины. Внесение вакцины в 
список также позволяет ЮНИСЕФ 
закупать её для распространения в 
нуждающихся странах.

“Это очень позитивный шаг на 
пути к обеспечению глобального до-
ступа к вакцинам от Covid-19. Но я 
хочу подчеркнуть необходимость 
ещё больших глобальных усилий 
по обеспечению достаточного коли-
чества вакцин для удовлетворения 
потребностей приоритетных групп 
населения во всем мире", – сказала 
помощник генерального директора 
ВОЗ по доступу к лекарствам и ме-
дицинским продуктам Мариангела 
Симао.

Решение о внесении вакцины 
в список было принято по итогам 
анализа данных по её безопас-

ности, эффективности и качестве. 
Заключение показало, что вакцина 
соответствует обязательным кри-
териям, установленным ВОЗ, и что 
преимущества её использования 
для борьбы с Covid-19 компенсиру-
ют потенциальные риски, говорится 
в заявлении организации.

"ВОЗ и наши партнёры работают 
день и ночь, чтобы оценить другие 
вакцины, которые достигли стан-
дартов безопасности и эффектив-
ности. Мы призываем ещё больше 
разработчиков выйти вперед для 
обзора и оценки. Жизненно важно, 
чтобы мы обеспечили поставки, не-
обходимые для обслуживания всех 
стран мира и борьбы с пандемией", 
– добавила Мариангела Симао.

К слову, 32-летняя жительни-
ца Мексики, работающая врачом, 
попала в больницу с подозрением 

на энцефаломиелит - острое вос-
паление нервной системы, которое 
поражает спинной и головной мозг. 
Незадолго до этого она поставила 
вакцину Pfizer, сообщает "Популяр-
ная  механика". 

Врач, имя которого не разгла-
шается, была госпитализирована 
в отделение интенсивной терапии 
государственной больницы в штате 
Нуэво-Леон после того, как у нее 
начались судороги, затрудненное 
дыхание и кожная сыпь. Сообща-
ется, что ранее у нее выявлялись 
аллергические реакции на отдель-
ные медицинские препараты. Вы-
ясняется, стал ли энцефаломиелит 
следствием использования вакцины 
Pfizer, которая с 24 декабря начала 
распространяться в Мексике.

 Pfizer пока не дала никаких 
комментариев о сложившейся си-
туации.

Несмотря на возможность по-
бочных эффектов, Pfizer отчитыва-
ется о 90 процентах эффективности 
своей вакцины. Приостанавливать 
массовую вакцинацию медицин-
ских работников препаратом Pfizer 
правительства стран не планируют, 
даже несмотря на смертельные слу-
чаи.

В Казахстане  по словам мини-
стра здравоохранения Алексея Цоя   
вакцина  Pfizer/BioNTech появится в 
Казахстане не ранее второго полу-
годия 2021 год.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла 
вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в список рекоменду-
емых для экстренного использования, сообщается на сайте 
организации.

с поправками будут ужесточены 
требования к микрофинансовым ор-
ганизациям и их сотрудникам, зани-
мающим руководящие должности.

Все, что известно о снятии пен-
сионных накоплений сейчас

Ранее первый вице-министр 
труда и социальной защиты населе-
ния АкмадиСарбасов рассказывал, 
что после подписания закона Пре-
зидентом должны быть приняты два 
приказа профильных госорганов 
- Министерства индустрии и инфра-
структурного развития (по вопросам 
жилья) и Министерства здравоохра-
нения (по вопросам лечения). Также 
правительство должно определить 
уполномоченного оператора и ме-
тодику порога достаточности. По 

кремы или лосьоны не рекомендуется, 
так как только врач может определить 
причины проблем с кожей и подо-
брать необходимые средства ухода, 
рассказал заведующий лечебно-
диагностическим отделением клини-
ки кожных и венерических болезней 
Сеченовского университета, врач-
дерматолог, кандидат медицинских 
наук Николай Арсентьев.

"В мороз менять маску нужно 
чаще, чем обычно, следует хотя бы 
раз в полчаса давать лицу дышать", - 
порекомендовал врач.

Перед тем как носить маску, мож-
но нанести легкий крем, 
но он должен быть по-
добран под тип кожи че-
ловека, кроме того, это 
средство должно иметь 
доказанную эффектив-
ность и безопасность, до-
бавил Арсентьев.

В свою очередь, док-
тор медицинских наук, 
профессор, заведующая 
кафедрой вирусологии 
РМАНПО Елена Малин-
никова отметила, что на 

улице, если человек не находится в 
толпе, можно обойтись и без маски, 
тем более зимой, так как вирус не ле-
тает в воздухе просто так.

"Дышать воздухом без маски на 
улице можно и нужно. Но там, где есть 
скопление людей, маска необходима. 
Она действительно защищает", - под-
черкнула Малинникова.

СОБ.КОРР

МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОБЪЯВИЛИ ТРЕТИЙ ЛОКДАУН

Британский премьер-министр 
Борис Джонсон объявил о введе-
нии с 5 января в стране нового 
общенационального карантина и 
локдауна, сообщает BBC.

В телеобращении к нации он объяснил 
их введение необходимостью сдержать 
всплеск заболеваемости Covid-19 из-за 
нового штамма коронавируса до того, как 
программа вакцинации позволит защитить 
людей.

 Борис Джонсон заявил, что ситуация 
в больницах Британии из-за коронавиру-
са намного хуже, чем когда-либо с начала 
пандемии.

"Поскольку большая часть страны уже 
находится в состоянии крайних мер, ясно, 
что мы должны сделать больше вместе, 

чтобы взять этот новый вариант коронави-
руса под контроль", – сказал он в телеобра-
щении.

По словам Джонсона, новый, более за-
разный вариант коронавируса, впервые 
выявленный в Великобритании и теперь 
присутствующий во многих других странах, 
распространяется с огромной скоростью, и 

необходимы немедленные действия, чтобы 
замедлить его распространение.

"Это означает, что правительство снова 
даёт вам указание оставаться дома", – зая-
вил Джонсон. 

Все школы Великобритании переходят 
на дистанционное обучение. Очное обуче-
ние могут проходить только дети, чьи ро-

дители являются врачами, соцработника-
ми, пожарными, полицейскими и другими 
представителями жизненно важных про-
фессий.

Жители региона могут выходить на 
улицу, только чтобы погулять, посетить 
медучреждение или сходить в магазин.

"Вы должны начинать следовать пра-
вилам прямо сейчас, а со среды, когда со-
берётся парламент, это станет законом", 
– предупредил премьер-министр страны.

Джонсон заверил, что сроки этого лок-
дауна зависят от того, насколько будет по-
вышаться уровень заболеваемости. В то 
же время он пообещал уже в следующем 
месяце провести вакцинацию от корона-
вируса среди четырёх приоритетных групп 
населения. В феврале препарат получат 
постояльцы домов престарелых, медики, 
другие пожилые и люди с тяжёлыми хро-
ническими заболеваниями.

«ALATAU-AQPARAT»
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Мұнан бөлек, ауылдағы 
ағайынның тұрмысындағы 
мәселелер тыңдалды.   Ауыл 
– қазақтың қара шаңырағы, 
алтын бесігі. «Ауыл көркейсе, ел 
өркендейді» деген тәмсіл бар.  
Қазір ауылдың өркен жайып, 
дамуы үшін  атқарылып жатқан 
шаруа шаш етектен. Түрлі 
мемлекеттік бағдарламалар 
арқылы ауылдағы ағайынның 
көсегесі көгеруде. Сондай-ақ, 
мал, өсімдік шаруашылықтарын 
ілгерілету де партия назарынан 
тыс қалмайды. Мәселен, 
қосымша суармалы 5,7 мың 
га жерді іске қосып, 67 мың га 
суармалы жер қайта қалпына 

ЖҰМЫССЫЗДАР  САНЫ  АЗАЯДЫОблыстық мәслихат 
депутаттығына 
үміткер Сабетбек 
Нұрсейітов «ZOOM» 
бағдарламасында 
ауыл шаруашылығы 
өкілдерімен кездесу 
өткізді. Кездесуде үміткер 
«Nur Otan» партиясының 
сайлауалды 
бағдарламасында 
ауылшаруашылығын 
өрістетуге негізделген 
басым бағыттарға 
тоқталып, жалпы 
еліміздегі жүйелі 
жұмыстарды сөз етті. 

– Партияның сайлауалды бағ-
дарламасын жан-жақты түсіндірген 
үміткер білім беру, денсаулық сақтау 
және әлеуметтік саладағы сапалы 
қызметтерге қол жеткізу арқылы облыс 
тұрғындарының өмір сүру жағдайын 
арттыруға күш салуға болатынын  сөз 
етті.

Сайлауалды бағдарламада көрсе-
тілгендей,  3 жастан 6 жасқа дейінгі 
балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен 
және оқытумен 100 пайыз қамту 
көзделген. Одан бөлек 1 жастан 6 жасқа 
дейінгі балаларды қамтуды 85 пайызға 
дейін ұлғайту жоғары және бірінші 

Өз кезегінде  «Nur Otan» 
партиясы Алматы облыстық 
филиалы төрағасының орын-
басары Серік Нұрқадыров 
сайлауалды бағдарламаның 
жүйелі жүзеге асуы үшін 
табандылық, жауапкершілік қа-
жет екенін айтты. 

«Атқарылған жұмыс нәти-
желі болуы үшін үлкен талап 

– Жастарды жұмыспен қамту – 
қоғамдағы  басты  мәселе болып табылады. 
Жұмыссыздықтың алдын алуда  елімізде 
«Дипломмен ауылға» бағдарламасы басты 
орында тұр. Мұнымен қоса  «Бизнестің жол 
картасы», «Жұмыспен қамту-2020», «7-20-
25» бағдарламасы аясында оларға баспана 
алудың жаңа мүмкіндіктерін беру, жоғары білім 
алудың қолжетімділігі мен сапасын арттырып, 
студент жастардың жатақханадағы жағдайын 
жақсарту секілді бастамалар қолға алынып, 
еліміздің түкпір-түкпірінде жүзеге асырылуда, 
– деген үміткер аталмыш бағдарламалар 
арқылы жастардың белсенділігін арттыру 

Нәзік жандыларды билік органдарына біртіндеп тарту мәселесін 
«Nur Otan» партиясының Төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев үнемі 
көтеріп келеді. Осы орайда, партия лидерінің тапсырмаларын әр 
ауылдағы әйелге түсіндіру әрі партия бағдарламасын насихаттау 
аясында облыстық мәслихатқа үміткер Берік Тынышбаев өңірдің 
белсенді әйелдер қауымымен кездесу өткізді. Олардың талап-
тілектерін тыңдап, ұсыныстарына да құлақ түрді. 

Әйелдер қауымы партия саясатында өкілетті органдарда 
әйелдердің кемінде 30 пайызын ұсыну өте дұрыс екендігін ерекше 
атап өтті. Кездесуде  Берік Тынышбайұлы 10 қаңтар күнгі сайлауда  
«Nur Otan» партиясын қолдауға шақырды.

«Nur Otan» партиясы Алматы облысының 
 Сайлау қоры  қаражатының есебінен төленді.  

келтірілмек. Суармалы егін-
шіліктің де жылдан-жылға өз 
қиыншылығы туындап келе 
жатқаны байқалуда. Осы ретте 
163,1 мың га жерге ылғал 
үнемдеу технологиясын қолдану 
көзделсе, тамшылатып суару 
әдісі арқылы егін егу көлемін 
13,8 мың га жерге жеткізу 
сайлауалды бағдарлама арқылы 
жүзеге аспақ.

– «Nur Otan» партиясы 
елді мекендерді әлеуметтік 
игіліктермен қамтамасыз 
етуге, жол және көлік 
инфрақұрылымын, тұрғын 
үй-коммуналдық саланы 
жаңғыртуға, сондай-ақ өңірдегі 

қолайлы экологиялық жағдай-
ды сақтауға бағытталған 
«Құтты мекен», «Ауыл-
ел бесігі» жобаларын іске 
асыруға жәрдемдеседі, – деген 
Сабетбек Нұрскейітов ауыл 
мен қала, аудан орталықтарын 
байланыстыратын жолдардың 
сапасы да жақсаратынын айтты. 
– Әрине, ауылдағы ағайынның 
сапалы ауыз сумен қамтамасыз 
етілуін, балабақша мен 
мектептердің жаңалануын 
сайлауалды бағдарламасында 
негізгі бағыт етіп отырмыз. 
Сондықтан алдағы саяси 
науқанда әрбір қазақстандықты 
белсенді болуға және нақ 

Бүгінде барлық азамат «Nur Otan» партияcынан нақты мәселелерді 
шешу мен тың бастамаларды күтуде. Осы орайда облыстық мәслихат 
депутаттығына үміткер Нұрбол Әлиев денсаулық сақтау қызметкерлерімен 
әлеуметтік желіде кездесіп, «Өзгерістер жолы: Әр азаматқа лайық өмір!» 
атты партияның сайлауалды бағдарламасымен таныстырды. 

Эфирде алдағы жылдары денсаулық сақтау саласында атқарылар 
жоспарлар мен мақсат-міндеттері сөз болды. Желі қолданушылары 
тарапынан түскен  сауалдарға үміткер Нұрбол Әлиев жауап беріп,  аталған 
жоспарлардың жүзеге асуына ықпал жасайтынын жеткізді. Сайлаушылар 
«Nur Otan» партиясының 7 басымдығына топтастырылған сайлауалды 
бағдарламасының бағыттары бойынша атқарылатын жоспарларына үлкен 
қызығушылық танытып, бағдарламаның көңілдерінен шыққанын жеткізді 
және жоғары баға берді. Сондай-ақ, 10 қаңтарда өтетін сайлауға бір кісідей 
ат салысатындарын айтты. Үміткер өз тараптарынан еліміздің жарқын 
болашағы үшін  тұрғындардың қолайлы әрі қауіпсіз ортада өмір сүруі үшін  
«Nur Otan» партиясын қолдауға шақырды.

ДЕНСАУЛЫҚ

Медицина өрісі кеңейеді
Биыл жер жүзі  үшін үлкен сынақтар жылы болды. 

Коронавирустық пандемия адамзат өмірін өзгертіп, көп жағдайға 
басқаша қарауға мәжбүр етті. Қоғамның басты құндылығы адам 
өмірі мен денсаулығы екенін түсінді. 

БІЛІМ

ҮШ АУЫСЫМДЫ ОҚЫТУДЫ ЖОЮ

«Nur Otan» партиясынан облыстық мәслихаттың депутаттығына үміткер 
Секенбай Шеңгелбаев «ZOOM» бағдарламасы арқылы білім беру саласының 
қызметкерлерімен пікір алмасты. Онлайн жиынға білім беру саласының 
қызметкерлерінен өзге аудан мен ауыл тұрғындары да қатысты.

санаттағы  педагог кадрлардың үлесін 
60 пайызға дейін арттыру жоспарланған. 
Облыста үш ауысымды оқытуды 
жою үшін 24 680 орындық 39 жаңа 
мектеп салынбақшы, – деген Секенбай 
Сейтжанұлы облыс мектептерін 50,5 
пайызға дейін химия, биология, жаңа буын 
физикасы пәндік кабинеттерімен және 
IT кабинеттерімен жарақтандыру туралы 
жоспармен бөлісті.

Кездесу барысында қатысушылар 
балабақша кезегіне тұру, білім сапасын 
арттыру, жалақының көтерілуі сынды 
сауалдарын жолдап, өз ұсыныстарын да 
жеткізді. 

ДӨҢГЕЛЕК  ҮСТЕЛ

МАҢЫЗДЫ  МӘСЕЛЕ ҚАРАЛДЫ
 «Nur Otan» партиясы Алматы облыстық филиалының ұйымдастыруымен 

онлайн түрде  отырыс өтті.  «Nur Otan» партиясының сайлауалды 
бағдарламасын жүзеге асыру бағытындағы маңызды мәселелер қаралған  
шараға білім, денсаулық сақтау, әлеуметтік қызмет саласының мамандары 
мен кәсіподақ қызметкерлері қатысты.

керек. Ал, талап болмай жұмыс 
жүйелі жүрмейді. Сайлауалды 
бағдарлама алға қойылған 
жоспар болғанмен, жоспар 
талаптың арқасында жүзеге 
асады. Сондықтан партияның 
сайлауалды бағдарламасын 
жүзеге асыруда барлық күш-
жігерімізді салып, еңбек 
етуіміз қажет», – деді Серік 

Нұрқадырұлы.
Отырысқа қаты-

сушылар партияның 
сайлауалды бағ-
дарламасына байла-
нысты сұрақтарын 
қойып, білім, 
денсаулық саласын дамыту 
бойынша ұсыныстарын айтты. 
Әсіресе, кадр тапшылығын жою, 

білімді мамандарды ауылды 
жерге жұмысқа орналастыру, 
жастардың білім алуына жағдай 

жасау секілді мәселелер сөз 
болды. 

КЕЗДЕСУ

ЖАСТАР ЖАЙЫ БАСТЫ ОРЫНДА
Жұмыссыздықпен күресу үшін елімізде түрлі мемлекеттік бағдарламалар қолға алынуда. 

Жастар тартынбай сол бағдарламалардан өз үлесін алуы тиіс және сол  арқылы түйінді 
мәселелерді шешуі керек. Осыны  негізге алып облыстық мәслихат депутаттығына үміткер 
Нам Герман желі қолданушылармен жүздесу  өткізді.

ғана көзделмегенін, олардың қоғам дамуына 
сүбелі үлес қосуына сеп болу айқындалғанын 
айтты.    «Nur Otan»  партиясы сайлауалды 
бағдарламасында жастардың жайын қалыс  
қалдырмаған. Өйткені партия ел келешегі білімді 
жастардың қолында болуы керегін назарына 
алған.

Желі қолданушылары үміткерге түрлі бағытта 
сұрақ қойды. Солардың қатарында студенттерді 
жатақханамен қамту жайы қозғалды. Үміткер 
сайлауалды бағдарламаға сай алдағы бес жылда 
өңірдің 8 колледжіне 1968 орындық студенттік 
жатақхана  салынатынын сөз етті.

 Елбасының тапсырмасы бойынша Мәжіліс пен барлық 
деңгейдегі мәслихаттардың партиялық тізімдерінде 
квоталар ескеріле отырып әйелдердің үлесі кемінде 30 
пайызды құрау қажет.

ӘЙЕЛДЕР  ҚАУЫМЫНЫҢ   
ТІЛЕГІ  ПАРТИЯ  НАЗАРЫНДА

істер партиясы - «Nur Otan» 
партиясына дауыс беруге 
шақырамын. Біз қандай қиындық 
болмасын бірге еңсереміз. 

 Осы секілді ауқымды істерді 
сөз еткен Сабетбек Нұрсейітов 
ауылдағы жұмыссыздық жайын 
да тарқатты. Оның айтуынша, 
партия осы мәселені шешуді 
негізгі бағыты етіп алған. Өңірдің 
сайлауалды бағдарламасында 
көрсетілгендей алдағы жылы 
69,9 мыңнан астам адамды 
жұмыспен қамтуды көздеп отыр. 
Оның үштен бірі «Жұмыспен 
қамтудың жол картасы» 
бағдарламасы өзегінде жүзеге 
аспақ.
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«Nur Otan» партиясы Алматы облысының 
 Сайлау қоры  қаражатының есебінен төленді.  

ӘЛЕУМЕТ БАҒДАРЛАМА  АЯСЫНДА 

КЕ
ЗД

ЕС
У

 Бүгінде Алматы облысы елдегі 
пандемиялық ахуалға сәйкес 
қашықтықтан оқуды жүйелі жүргізіп 
келеді. Қажетті жабдықтармен қамту 
жағы да жоғары деңгейде. Жалпы 
елімізде білім саласында жасалып 
жатқан оңтайлы істер жетерлік. Осы 
сынды тақырыпты сөз еткен «Nur 
Otan» партиясынан облыстық мәслихат 
депутаттығына үміткер Бағдәулет 
Үстенов «ZOOM» бағдарламасы арқылы 
білім саласының өкілдерімен жүздесті.

– «Білекті бірді, білімді мыңды» 
жығады деген тәмсілді бабамыз тегін 
айтпаса керек. «Nur Otan» партиясы 
білім саласында етжеңді шаруаларды 
жоспарлап отыр. Мәселен, 
партияның сайлауалды 
бағдарламасында ал-
дағы бес жылдықта 
өңірде балабақша 
сұранысын 100 пайыз 
қамтуды көздейді. Үш 
ауысымдық мектеп 
дегенді өткеннің 
еншісінде қалдырып, 
80 жаңа мектеп бой 
көтермек. Әрине, 
білім беру ұйымдары 
стандартқа сәйкес 
заманауи жабдық-
тармен қамтылып, 
оқушылардың жан-
жақты білімді, елдің 
керегесін кең етер 
ұрпақты тәрбиелемек, – деді Бағдәулет 
Нағыметбекұлы. 

 Бүгінде аймақта 867 балабақша, 
760 мектеп, 76 колледж бен 2 жоғары 
оқу орны бар. Партия алдағы уақытта 
білім саласының нысан сандарын 
ұлғайтпақ. Себебі үш ауысымдық 
мектептерді азайту не мүлдем жою 

101 БІЛІМ НЫСАНЫ ҚАЙТА 
ЖАҢҒЫРТУДАН  ӨТЕДІ

Алдағы бес жылда атқарылатын 
жоспарлармен бөліскен Ділдаш 
Нариханқызы жалақысы жоғары жаңа 
жұмыс орындары құрылатынын айтты.

«2021 жылы «Нұр Думан» ЖШС-нің 
Сарыөзек ауылындағы наубайхананы 
кеңейту жоспарда бар. Жоспарды іске 
асырсақ күніне 2 мың нан шығаратын 
деңгейге жетеді. Ал, 2022 жылы «Баян 
Сервис» жеке кәсіпкерінің Сарыөзек 
ауылында кірпіш өндіретін цехы салынады. 
Ол цех күніне 300 кірпіш шығаратын 
болады. 2023 жылы болса, Сарыөзек 
ауылында «Ала цем» ЖШС темірбетон 
ұйымдарының цехы салынады», – деген 
ол 2025 жылы Көксу өзенінде қуаттылығы 

Желі оқырмандарының мазалаған 
сұрағы аз емес, соның бірі – білім 
саласындағы  жаңа нысандардың бой 
көтеруі жайында болды. Қуат Маратұлы 
бұл мәселені шешу аясында «Nur Otan» 
партиясының облыстық сайлауалды 
бағдарламасында алдағы 5 жылда жаңа 
мектеп пен балабақша салу көзделгенін 
атап өтті. 

«Үш ауысымды оқытуды жою 
үшін 24 680 орындық 39 жаңа мектеп 
салу жоспарланған. Бұдан бөлек 57 
бейімделген мектептің орнына 5240 
орындық 45 жаңа мектеп салу, 92 білім 
беру объектілерін күрделі жөндеуден 

ТІКЕЛЕЙ ЭФИР

 Облыстық мәслихат депутаттығына үміткер Римма Салықова «Инстаграм» желісі 
арқылы тікелей эфирге шығып, сайлаушылар сауалына жауап берді. Тұрғындарды 
мазалаған сұрақтар әртүрлі, әсіресе, әлеуметтік сала бойынша сұрақ көп түсіп, оқырмандар 
өз  ұсыныстарын да айтты. Барлық сұраққа   толыққанды жауап берген үміткер партияның 
сайлауалды бағдарламасындағы бастамаларды тілге тиек етіп, жоспарын таныстырды. 
Сонымен қатар, партияның сайлауалды бағдарламасындағы 7 басым бағыт жайлы да 
желі оқырмандарымен бөлісіп, атқарылатын маңызды жұмыстар жайлы  сөз қозғады.

Жер шарын меңдеген  пандемия салдарынан бар салада жұмыс 
бағыты басқаша қалыпқа көшті. Яғни, онлайн негізде  жүруде. 
Осындай қалыпқа  көшкендердің бірі – білім саласы. 

негізгі тақырып болып 
тұр. Осы бағытта 
Алматы облысында 
үш ауысымдық 
мектептерді жою 
үшін 80 мектеп 
салынбақ. Мұнан 
өзге партия өңірде 
б а л а б а қ ш а м е н 
қамтуды 100 пайыз 
шешпек. 101 білім 
беру нысанында 

қайта жаңғырту жүргізіп, пәндік 
кабинеттерді компьютерлік жабдықпен 
қамтуды 67,4 пайызға жеткізуді межелеп 
отыр. Осы сынды жоспарларды 
баяндаған үміткер Бағдәулет Үстенов 
10 қаңтарда  өтетін сайлауда «Nut Otan» 
партиясын қолдауға шақырды.

СУ ЭЛЕКТР СТАНСЫСЫ 
САЛЫНАДЫ

 «Nur Otan» 
партиясынан 

облыстық мәслихат 
депутаттығына үміткер 

Ділдаш Құрышбаева 
Кербұлақ ауданы 

Сарыөзек ауылының 
тұрғындарымен 

кездесіп, партияның 
аудан бойынша 

сайлауалды 
бағдарламасымен 

таныстырды.

37 мегеваттан астам электр қуаты бар 
«Жарық энерго» су электр стансысын 
салу жоспарда барын жеткізді.

Кездесу барысында үміткер 
әлеуметтік сала бойынша да жоспарлаған 
шаралармен құлақтандырды. Шалғай 
жатқан ауылдарға ауыз су тарту, 
интернетпен қамту секілді тың жобаларды 
баяндады. Тұрғындар болса алдағы саяси 
науқан сәтті өтіп, ел экономикасының 
өркендей беруін тіледі. Үміткер Ділдаш 
Құрышбаева 10 қаңтар күні  өтетін 
сайлауда «Nur Otan» партиясына дауыс 
беруге шақырып: «Қиындықты еңсеріп, 
жеңіске бірге жетеміз!», – деген сөзбен 
кездесуді аяқтады.

ЖАҢА НЫСАНДАР БОЙ КӨТЕРЕДІ
«Nur Otan» партиясынан Алматы облыстық мәслихат депутаттығына үміткер 

Қуат Баймырзаев әлеуметтік желі арқылы тікелей эфир өткізіп, сайлаушылармен 
емен-жарқын әңгіме өрбітті.

өткізу секілді бастамаларды қолға алды. 
Нәтижесінде ҰБТ-да 100-ден астам балл 
жинаған мектеп түлектерінің үлесі 24 
пайыздан 35 пайызға дейін артады», – 
деді.

 Оқырмандар тарапынан қойылған  
сауалдарға толық жауап берген үміткер 
Жетісу өлкесі халық көп шоғырланған 
облыстың бірі, сондықтан жаңа 
білім нысандарының салынуы уақыт 
күттірмейтін мәселе екенін айтты.

Эфир соңында  Қуат Маратұлы 
оқырмандарды 10 қаңтар күні өтетін 
сайлауда  «Nur Otan» партиясын қолдауға  
шақырды.

САЙЛАУШЫЛАР САУАЛЫНА 
ЖАУАП БЕРДІ

Сайлаушылармен тығыз қатым-қатынас орнатуда әлеуметтік желілердің 
мүмкіндігі зор. Соларды «Nur Otan» партиясынан ұсынылған үміткерлер  оңтайлы  
пайдалануда.

800 бейнекамера орнатылады
«Nur Otan» 

партиясынан 
облыстық 
мәслихат 

депутаттығына 
үміткер 

Әбдіжаппар 
Қыстаубаев 

Балқаш 
ауданындағы  

«Шапағат» 
сауда үйінде 

тұтынушылармен 
кездесу өткізді.
Партияның сайлауалды бағдарламасын түсіндірген Әбдіжаппар Өгізбайұлы:
«Біз 2025 жылға қарай «Бір терезе» қағидаты бойынша көрсетілетін 

мемлекеттік қызметтердің үлесін 90 пайызға жеткізуге атсалысамыз. 
Сонымен қатар заманауи технологияларды қолдана отырып мемлекеттік 
қызметтерді толық автоматтандыруға көшеміз. Мемлекеттік қызметтердің 
сапасы мен қолжетімділігіне партиялық және қоғамдық бақылау жасауды 
жоспарлап отырмыз. «Nur Otan» партиясы ашық пікірталас алаңына айналады 
және аймақ тұрғындарының мәселелерін шешуге жәрдемдеседі», – деп атап 
өтті.

Кездесуге қатысушылар мүмкіндікті пайдаланып, маңызды мәселелерге 
қатысты ойларын жеткізді. Айталық, күре жол бойына бейнекамера орнату 
қажеттілігі туындап тұрғанын, сол арқылы жол-көлік апаттарын азайтып, алдын 
алуға жол ашылатын айтты. Тұрғындарға жауап берген үміткер: «Талдықорған 
қаласы мен 11 ауданда 800-ге жуық бейнебақылау камерасын орнатуды 
жоспарлап отырмыз. Бес жыл ішінде жыл сайын 30 патрульдік автокөлік 
сатып алу көзделген. Қоғамдық көмекшілер саны 5 мыңға дейін өседі. Сондай-
ақ 39 учаскелік полиция бекетінің құрылысы аяқталады», – деді.

 Кездесу соңында Әбдіжаппар Қыстаубаев Балқаш өңірінің тұрғындарын 10 
қаңтарда өтетін сайлауға белсенді қатысуға және «Nur Otan» партиясына дауыс 
беруге шақырды.

Секенбай Сейітжанұлы партияның 
сайлауалды бағдарламасын түсіндіре 
келе: «Біздің партия Алматы облысы 
халқының үміттеріне сай болуы 
үшін барлық қажетті шараларды 
қабылдайды, халықтың барлық 
тобының  мүдделерін қорғап, халық 
пен билікті байланыстыратын 
буын болады. Біздің мақсатымыз – 

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАНЫ    
                          ТҮСІНДІРДІ«Nur Otan» партиясынан 

облыстық мәслихаттың депу-
таттығына үміткер Секенбай 
Шеңгелбаев «ZOOM» әлеуметтік 
бағдарламасы арқылы онлайн 
форматта үкіметтік емес ұйым 
өкілдерімен кездесті.

қазақстандықтардың өмір сапасын 
үнемі жақсарту. Біз сіздерді облыстық 
мәслихат сайлауында дұрыс таңдау 
жасап «Nur Otan» партиясын қолдауға 
шақырамыз», – деді. 

Кездесу барысында үміткер 2025 
жылға дейін құрылған жұмыс жоспары 
жайлы толыққанды баяндады. 
Сондай-ақ, жиынға қатысқандарға 
партияның осы уақытқа дейін атқарған 
жұмыстарын тілге тиек етіп, «Nur Otan» 
партиясына дауыс берулерін сұрады. 

 Онлайн өткізілген жиында 
қатысушылар үміткерге түрлі сұрақ 
қойып, соған сай тиісті жауап алды.



06.00 Әнұран
06.05Д/ф «Көшпенділер»
06.20«Masele»
07.00«Tansholpan»
10.00, 18.00 Т/х «Біздің әпке»
12.00шоу«Білім бәйгесі»
13.00«Теледәрігер »
14.00«Ұлы дала ұлағаты»
14.30Мақпал Жүнісованың 
концерті
15.00,21.30 Т/х «Менің 
мектебім»
16.05«Атамекен»
16.30 «Тәуелсіздік тарланда-
ры»
17.00, 20.00, 00.10 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
20.35 «Ashyq alan»
22.30 Т/х «Елшінің қызы»
23.30 Телехикая
00.45«Ashyq alan»
01.30 «Теледәрігер »
02.20Д/ф «Тәуелсіздік тарлан-
дары»

ХАБАР

06.00,02.00 Әнұран
06.00  Жұлдызды жекпе-жек
07.30 «Буба»
08.15 Т/х «Өз үйім»
09.15,17.00 «Qalamaimyn»
10.15 Т/х «Отыңды өшірме»
12.30  Проект «За что я 
люблю Казахстан и казах-
станцев»
13.10 Т/с «Фамильные цен-
ности» 
15.00 «Бүгін» Тікелей эфир
16.00 Т/х «Армандастар»
18.15 Т/х«Жалғыз жауқазын»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30  «Народный контроль». 
21.00 Итоги дня
21.40 Ток-шоу «Хабарлас»
22.45 «Пәленшеевтер»
00.00 «Әсем әуен»
01.00 «Менің тағдырым»

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл»концерттік
06.30«Күлдірген»
07.00 «Союзмультфильм»
08.0014.10М/ф «Маша и 
медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Кекеш 
келін»
11.20, 21.00  Т/с «Сүлеймен 
сұлтан»
12.30,23.10 Т/х «Ұлы әмірші 
Қуаң Ге То» 
13.50 Vine time
15.00,03.55 Т/с «Сын своего 
отца»
16.00 «Күлпәштің хикаялары»
16.50 Үздік әндер 
18.00 Т/Х «Ұрланған тағдыр»
20.00,02.00 ASTANA TIMES
00.40 «Қош келдіңіз»
02.50 «Біреудің есебінен» 
деректі драма
03.35 «KazNet» 
04.40 «Отбасы» 
05.00 «Келіңдер»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «BastyBagdarlama»
06.25Т/х «Когда зовет серд-
це»
07.10 «Ән дария»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Жить здорово!»
12.00 «Qoslike
15.20 Т/с«Султан моего 
сердца»
18.00 «Басты жаңалықтар»
18.45 «Пендеміз ғой»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.50 Т/с«Невский.Проверка 
на прочность»
00.15 Т/с «Скажи мне что-
нибудь хорошее»
02.00«П@УТІNА»
02.45 «Пендеміз ғой»
03.45«Ән дария»

Дүйсенбі - Понедельник, 11 қаңтар Сейсенбі - Вторник,  12 қаңтар

КТК

07.00 Әнұран
07.05 «КТК» қоржынынан»
07.30«Мәссаған»KZ
08.00«Қайран қаттар»
08.50 «Мерекелік концерт»
09.20 «Иная реальность»
10.10«Надломленные души»
12.00  Спецвыпуск.
ЖАҢАЛЫҚТАР-НОВОСТИ
12.20«Надломленные души» 
продолжение
14.00 «Сила обстоятельств»
16.00 Спецвыпуск.
ЖАҢАЛЫҚТАР-НОВОСТИ
16.20 14.00 «Сила обстоя-
тельств»
18.00 «Бір кем дүние»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 Астарлы ақиқат
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40  «Мой мужчина,моя 
женщина»
23.40 «Гений»
01.25 Астарлы ақиқат
02.10 «Той Best Star»
03.25«Мәссаған»KZ
03.50 «Мерекелік концерт»
04.20 «Қайран қаттар»
05.00-05.30 Кешкі жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 TV-сабақ
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Сыралғы» /тікелей 
эфир/
19.20 «Саулықтың сыры» 
19.30 «Дәрігер кеңесі» /тікелей 
эфир/                               
20.00 Д/ф «Мәдени 
қазыналар»
20.15 «Абай-175» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 Д/ф «Кең ауқымда» 
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де 
анам жайлы» (71-серия)  
22.35 «Онлайн сұхбат»
23.15 Новости
23.40 Жаңалықтар
00.10 Әнұран
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05.58 Әнұран
06.00 «Ризамын»
07.10,23.35 Алдараспан, 
Нысана,Шаншарәзілдері
08.00 «Тамаша live»
09.00Музықалық сағат
10.10,16.00«What’sup?»
11.25 Т/с «Ананди»
13.10 М/ф «Тайна Коко»
15.00«Экстарсенсы-детективы 
»
17.00 «Кел, татуласайық» 
20.00 Информбюро
21.00 Т/с«Тайная любовь»
22.10 «Вечерний квартал»
01.30 концерт «Жил 
жаңалығы»
03.50 «Ризамын»
05.00 Әзіл студио 

7 канал

06.50,04.30«Айна-online»
07.20, 13.30 Т/х «Элиф»
08.50 Т/с «Все к лучшему»
12.30,20.30«Ерке мұң»
15.30 «Смеятся разрешается »
17.10 Т/с «Осколки счастья-2»
18.00,19.30 Т/с «Нюхач-2»
19.00 Спецпоект «Самое 
время»
21.30,03.50«Зың-зың Күлпәш»
22.20,03.00Т/х «Жалдамалы 
қалындық»
23.20 Х/ф «Новая полицейская 
история»
01.30 Т/с «Бессонница»

ЖЕТІСУ

06.00 Д/Ф «Көшпенділер» 
06.55,  20.00, 01.35 
AQPARAT
07.00 «Таңшолпан» 
10.00, 18.00 «Біздің әпке»
12.00  «Білім бәйгесі»
13.00, 01.30 «Теледәрігер» 
14.00 «Тұлға»
14.30 «Жер төресі» Д/ф
15.00, 21.30 Т/х «Менің 
мектебім» 
16.00 «Жәдігер»
16.30, 02.20 Д/ф  
«Тәуелсіздік тарландары»
17.05 «Қызық екен...»
20.35, 00.45 «Ашық алаң»
22.30 «Елшінің қызы»

ХАБАР

06.00 Жұлдызды жекпе-
жек
07.30 М/с «Буба»
08.15 Т/х «Өз үйім»
09.15, 17.00  Тұсаукесер 
«Qalamaimyn»
10.15 Сериал «Отыңды 
өшірме»
12.30, 21.45 проект «За 
что я люблю Казахстан и 
казахстанцев»
13.10 Т/с «Фамильное цен-
ности» 
15.00  «Бүгін» Тікелей 
эфир
16.00 Т/х «Армандастар»
18.15 Т/х «Жалғыз 
жауқазын»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30, 00.00  «Карта мира 
накаляется»
21.00 Итоги дня
22.15 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
00.00 «Әсем әуен»
01.00 «Менің тағдырым»

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» 
06.30 «Күлдірген»
07.00 М/ф 
08.00, 14.10 М/ф «Маша и 
медведь» 
10.00, 22.00 Т/х «Кекеш 
келін»
11.20, 21.00  Т/с 
«Сүлеймен сұлтан»
12.20, 23.10 Т/х «Ұлы 
әмірші Куаң Ге То» 
13.50 Vine time
15.00, 03.55 Сериал «сын 
моего отца»
16.00 «Күлпәштің хикая-
лары»
17.05 «Үздік әзілдер»
18.00 Т/х «Ұрланған 
тағдыр» 
20.00 ASTANA TIMES
20.55 Loto 5/36 
00.40 ««Қош келдіңіз»»
02.50 «Біреудің есебінен» 
03.35 «KazNet» 
05.00 Т/х «Келіндер»

ЕВРАЗИЯ  

06.00 «Басты жаңалықтар»
06.40 «Когда зовет серд-
це»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Жить здорово»
12.00 «Qoslike» 
15.20 «Султан моего 
сердца»
18.00 «Басты жаңалықтар»
18.45, 02.25 Пендеміз ғой
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.50 Т/с «Невский. Првер-
ка на прочность»

06.05 «Көшпенділер» 
Деректі фильм 
06.25, 17.00, 20.00, 00.10 
AQPARAT 
07.00 «Tansholpan» Тікелей 
эфир
10.00, 18.00 Т/х «БІЗДІҢ 
ӘПКЕ»
12.00  «Білім бәйгесі». Инте-
лектуалды шоу бағдарлама
13.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». 
Тікелей эфир
14.00 «Жарқын жүздесу». 
Ток-шоу 
15.00, 21.30 Т/х «МЕНІҢ 
МЕКТЕБІМ». 
15.55 ТҰСАУКЕСЕР! 
«АЛТАЙ ТҮРКІ ӘЛЕМІНІҢ 
ТӨРКІНІ» деректі фильм
16.20 «ТӘУЕСІЗДІК 
ТӘУЕКЕЛДЕРІ» 
17.15 «Қызық екен»
20.35 «ASHYQ ALAN». 
Тікелей эфир
22.30 Т/х «Елшінің қызы»
23.20 Телехикая
00.45 «ASHYQ ALAN». 
Тікелей эфир
01.30 «ТЕЛЕДӘРІГЕР».
02.20 «ТӘУЕСІЗДІК 
ТӘУЕКЕЛДЕРІ»

ХАБАР

06.00  Жұлдызды жекпе-жек
07.30 М/с «Буба»
08.15 Т/х «ӨЗ ҮЙІМ»
09.15, 17.00 «Qalamaimyn»
10.15 Т/х «ОТЫҢДЫ 
ӨШІРМЕ»
12.30, 21.45 Проект. «За 
что я люблю Казахстан и 
казахстанцев»  
13.10 Т/с «Фамильные цен-
ности»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Т/х «АРМАНДАСТАР»
18.15 Т/х «ЖАЛҒЫЗ 
ЖАУҚАЗЫН» 
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Народный контроль».
21.00 Итоги дня
22.15 Т/х «АЛПЫСТАН 
АСЫП БАРАМЫН»
00.00 «Әсем әуен»
01.00 «Менің тағдырым»

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» 
концерттік
06.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ
07.00 «Созмультфильм»
08.00, 14.10 М/ф «Маша и 
медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Кекеш 
келін»
11.20, 21.00  Т/с «Сүлеймен 
сұлтан»
12.20, 23.10 Т/х «Ұлы әмірші 
Куаң Ге То» 
13.50 Vine time
15.00, 03.55 Т/с «Сын моего 
отца» 
16.00 «Күлпәштің хикаяла-
ры»
16.50 «Үздік әзілдер»
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр» 
20.00,02.00 ASTANA TIMES
20.55 LOTO 6/49
00.40 «Қош келдіңіз»
02.50 «Біреудің есебінен» 
деректі драма
03.35 «KazNet» ғаламторға 
шолу
04.40 «Отбасы»
05.00 «Келіндер»

ЕВРАЗИЯ

06.00 «Басты жаңалықтар»
06.40 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ» т/х
07.10 «ӘН ДАРИЯ»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
12.00 «Qoslike» Тікелей 
эфир
15.20 «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» т/с
17.10 Премьера. «УГАДАЙ 
МЕЛОДИЮ»
18.00 «Басты жаңалықтар»
18.45 «Пендеміз ғой»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
00.15 Т/с «СКАЖИ ЧТО-

   ХАБАР

   7 КАНАЛ ЕВРАЗИЯ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА
АСТАНА

   ХАБАР

00.15 «Скажи мне что-
нибудь хорошее»
22.00 «П@УТІNА»
03.45 «Ән дария»

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар
07.30 Т/х «Қара теңіз» 
08.40, 04.20 «Қайран 
қарттар»
09.30 НОВОСТИ
0 Смеятся разрешается 
10.10, 23.40 «ГЕНИЙ»
12.10, 21.40 «Мой мужчи-
на, моя женщина»
14.00 «ОТРОЖЕНИЯ 
РАДУГИ»
16.00, 01.30 «АКВАРЕЛИ»
18.00 «Бір кем дүние»
19.30 КЕШКІ 
ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00, 02.05 «Астарлы 
ақиқат»
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ
03.00 «Тойбастар»
04.45-05.00 Кешкі 
жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 TV-сабақ
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Сыралғы» /тікелей 
эфир/
19.20 «Саулықтың сыры» 
19.30 «Сегодня» /прямой 
эфир/
20.00 Д/ф «Мәдени 
қазыналар»
20.15 «Абай-175» 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Арнайы репортаж»
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де 
анам жайлы» (72-серия)  
22.35 «Онлайн сұхбат»
23.15 Новости
23.40 Жаңалықтар
00.10 Әнұран
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06.00, 04.30 Ризамын
07.00 Информбюро
08.00, 16.00 Whats up?
10.00 Т/х «Құпия махаб-
бат»
11.15 Сериал «Ананди»
13.00 Сериал «Воронины»
15.00, 00.00 «Экстрасенсы-
детективы»
17.00, 00.50 «Кел, 
татуласайық»
03.30 Алдараспан, Ныса-
на, Шаншар әзілдері
05.00 Әзіл студио 

7 канал

06.00, 04.30 «Айна-online» 
07.20,13.30 Т/с  «Элиф»
09.00, 15.30 Смеяться раз-
решается
09.40, 17.10 Т/с «осколки 
счастья-2»
10.20, 18.00, 19.30 «Ню-
хач-2»
12.30, 20.30  «Ерке мұң»
19.00 «Самое время»
21.30, 03.50 Т/х «Зың-зың 
Күлпәш»
22.20, 03.00 «Жалдамалы 
қалыңдық»
23.20 Х/ф «Младенец на 
30 000 000»
01.30 Сериал «БЕССОНИ-
ЦА»

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

КТК

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН

   31 КАНАЛ

Сәрсенбі - Среда, 13 қаңтар

ЕВРАЗИЯ

   31 КАНАЛ

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ»
02.00 «П@УТІNА» 
бағдарламасы
02.45 «Пендеміз ғой» 
бағдарламасы
03.45 «ӘН ДАРИЯ»

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07.30 «ҚАРА ТЕҢІЗ». Түрік 
телехикаясы
08.40 «ҚАЙРАН ҚАРТТАР» Т/х
09.30 НОВОСТИ (повтор 
вечернего выпуска)
10.10 «ГЕНИЙ», криминаль-
ная мелодрама
12.10 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА», криминальная 
мелодрама
14.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ», детективная драма
16.00 «АКВАРЕЛИ», мело-
драма
18.00 «БІР КЕМ ДҮНИЕ» өзбек 
телехикаясы
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «Астарлы ақиқат»
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ», детективная 
драма
23.40 «ГЕНИЙ», криминаль-
ная мелодрама
01.30 «АКВАРЕЛИ», мело-
драма

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 TV-сабақ
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Сыралғы» /тікелей 
эфир/
19.20 «Саулықтың сыры» 
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/ 
20.00 Д/ф «Мәдени 
қазыналар»
20.15 «Абай-175» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Экорейд»
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де 
анам жайлы» (73-серия)  
22.35 «Онлайн сұхбат»
23.15 Новости
23.40 Жаңалықтар
00.10 Әнұран

31 КАНАЛ

06.00 Ризамын (каз)
07.00 Информбюро (повтор)
08.00, 16.00  «What’s up?» қаз
10.00 Т/с «ҚҰПИЯ МАХАБ-
БАТ»
11.15 Т/с «АНАНДИ»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 «Эктрасенсы-
детективы»
17.00 «Кел, татуласайық»
20.00 Информбюро
21.00 Т/с «Тайная любовь»
22.15 Т/с «ПАУТИНА»
00.00 «Эктрасенсы-
детективы»
00.50 «Кел, татуласайық» 
(повтор)
03.30 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері (каз.)
04.30 Ризамын
05.00 Әзіл студио (каз)

7 канал

06.00, 02.30, 04.30 «Айна-
online»
07.20, 13.30 Т/х «Элиф»
09.00, 15.30 «Смеяться раз-
решается»
09.40, 17.10 Сериал «ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ-2»
10.30, 18.00, 19.30 Сериал 
«НЮХАЯ-2»
12.30, 20.30 Т/х «ЕРКЕ МҰҢ»
19.00 Спецпроект «Самое 
время»
21.30, 03.50 Т/х «ЗЫҢ-ЗЫҢ 
КҮЛПӘШ»
22.20, 03.00 Т/с «Жалдамалы 
қалыңдық»
23.20 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙ-
СКОЕ НАКАЗАНИЕ»
01.00 Сериал «БЕССОННИ-
ЦА»

   7 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

ЖЕТІСУ

КТК
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ИГІ  БАСТАМА 

ШАРА

ЖАЊА МЕКТЕП 

САЛЫНАДЫ

ЭКОНОМИКА  ¤РКЕНДЕЙДІ

«Nur Otan»  партиясы сай-
лауалды бағдарламасында 
алдағы бес жылдықта өңірде 
балабақша сұранысын 100 
пайыз қамтуды көздейді. Үш 
ауысымдық мектеп дегенді 
өткеннің еншісінде қалдырып, 
80 жаңа мектеп бой көтермек. 
Әрине, білім беру ұйымдары 
стандартқа сәйкес заманауи 
жабдықтармен қамтылып, 
оқушылардың жан-жақты 
білімді, елдің керегесін кең 
етер алымды да қарымды 
ұрпақты тәрбиелемек.

Осындай келелі тақырыптарды 
облыстық мәслихат депутаттығына 
үміткер Базархан Байтаев «ZOOM» 
бағдарламасы арқылы зиялы қауым 
өкілдерімен кездесуде сөз етті. 

– Халқымыз партиядан нақты 
мәселелерді шешуді және бастама-
ларды ілгерілетуді күтеді. Нақ істер 
партиясы жаңашылдығымен, елді 

өрісті дамуға жетелейтін қадамымен 
айшықты. Біз және партияласта-
рымыз жарқын болашақтың негізін 
қалаймыз. «Nur Otan» партиясы 
ауылдағы ағайынның сапалы ауыз су-
мен қамтамасыз етілуін, балабақша 
мен мектептердің жаңалануын сай-
лауалды бағдарламасында негізгі 
бағыт етіп алды. Партия алдағы 
уақытта елдің жүйелі дамуына 
атсалыспақ. Жуырда жарияланған 
сайлауалды бағдарламаға алдағы бес 
жылда атқарар етжеңді жоспарларын 
кіргізді. Мәселен, елдегі үш ауысымдық 
мектептердің түбегейлі жойылуын, 
балабақшамен қамтуды 100 пайызға 
жеткізуді басты нысанаға алған, – 
деді Базархан Ізмуханұлы. 

Үміткердің айтуынша, Алматы об-
лысында үш ауысымдық мектептерді 
жою үшін 80 мектеп салынбақ. Мұнан 
өзге партия өңірде балабақшамен 
қамтуды 100 пайыз шешпек. 101 
білім беру нысанында қайта жаңғырту 
жүргізіп, пәндік кабинеттерді 
компьютерлік жабдықпен қамтуды 67,4 
пайызға жеткізуді межелеп отыр.

КЕ
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БЕЛСЕНДІ 
БОЛАЙЫҚ

ПАРТИЯ ЖҰМЫСЫНА 
СӘТТІЛІК ТІЛЕДІ

Тәуелсіздікке қол жеткізгелі елдің даму қарқыны жоғары. 
Дамыған отыз елдің қатарынан орын алуға ұмтылған 

мемлекеттің өркендеу жолы да өзгеше. Еселі еңбек өз жемісін 
беруде. Әлем Қазақстанды «Азияның барысы» деп танитын 

уақыт келді. 

 Іле ауданындағы үгіт-насихат жұмысы аясында облыстық 
мәслихат депутаттығына үміткерлер еңбек ардагері, Іле 

ауданының құрметті азаматы, Боралдай ауылдық әйелдер 
кеңесінің төрайымы  Мархаба Каламбаева апамыздың үйіне 

барды.

«NUR OTAN» ПАРТИЯСЫНАН АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ 
МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА ҮМІТКЕРЛЕР БЕРІК ТЫ-
НЫШБАЕВ ПЕН ДАНИЯР АХМОЛДАЕВ АҚСАҚАЛДАРМЕН 
КЕЗДЕСТІ.

Дегенмен қазір уақыт 
талабы басқа. Әлемді 
әурелеген пандемия, гео-
саяси жағдай, ұлтаралық 
қақтығыстар, жер һәм 
территория үшін болып 
жатқан шайқастар біраз 
елді әбігерге салды. 
Осындай сын сәттерде 
Қазақстанның бір ғана 
миссиясы – бейбітшілікке 
үндеу. Міне, осындай 
келелі әңгімені облыстық 
мәслихат депутаттығына 
үміткер Әсет Қыдырманов 
«Алматы облыстық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподақ 
ұйымы» қоғамдық бірлестігінің аппарат қызметкерлерімен кездесуде сөз 
етті. 

– Талай уақыттан бері халықтың жанынан табылып, олардың бар-
жоғын түгендеумен келеді. Мысал келтіру үшін алысқа барудың қажеті 
жоқ. Биыл ғана Мақтаралдағы ағайын аяқ-астын апатқа ұшырады. 
Тілсіз жаудың кесірінен талай отандасымыз үйсіз қалды. Міне, сол 
кезде партиямыз қапы қалмады. Сондағы ағайынды азық-түлікпен, 
қажетті жабдықпен қамтамасыз ету үшін көлік-керуенін жөнелтті, 
– деген үміткер әлемді жайлаған пандемия кезінде аз қамтылған, көп 
балалы отбасыларға 50 мың теңгеден жәрдем берілгенін айтты. – Міне, 
халық партияның осындай игілікті істерін біледі. Көпшілік «Nur Otan» 
партиясын қолдап, дауыс беруге құлықты. Өйткені «Nur Otan» халықтық 
партия ғой.

Кездесуде  Әсет Қыдырманов «Nur Otan» партиясының Алматы об-
лысы бойынша сайлауалды бағдарламасын жан-жақты түсіндіріп, 10 
қаңтарда өтетін сайлауға белсенді қатысуға шақырды.

Кездесу барысын-
да үміткерлер еңбек 
ардагерімен сұхбаттасып, 
келген мақсатын айтып, 
«Nur Otan» партиясының 
сайлауалды бағдарламасы 
жайлы толық ақпарат берді. 
Айталық, алдағы бес жыл-
да Іле ауданында «Береке» 
инженерлік инфрақұрылым 
салынып, соя өңдейтін 
«АгриТЕЧ» кәсіпорнын 
жаңғырту жұмыстары қолға 
алынады. Бұдан бөлек 2 
қоқыс өңдеу зауытының 
құрылысы басталып, Бо-
ралдай кентінде дене 
шынықтыру-сауықтыру кешенін салу көзделген. Үміткерлер шағын және орта 
бизнесті дамыту, жол салу, жұмыспен қамту, аудан экономикасын өрістету, 
әлеуметтік мәселелерді шешу секілді жоспарларымен бөлісті.

 Кездесу соңында нұротандықтар 10 қаңтарда өтетін сайлауда «Nur Otan» 
партиясын қолдауға шақырып, ардагерге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тіледі. 
Өз кезегінде Мархаба апамыз партияның жасап жатқан игі жұмыстарына 
сәттілік тілеп, ақ батасын берді. «Nur Otan» партиясы Алматы облысының 

Сайлау қоры  қаражатының есебінен  төленді.    

ЕЈБЕК АРДАГЕРІНІЈ YЙІНДЕ

ІЛЕ АУДАНЫНДАҒЫ ҮГІТ НАСИХАТ  ЖҰМЫСЫ АЯСЫНДА «NUR OTAN» ПАРТИЯСЫНАН 
ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА ҮМІТКЕР ЖАНБОЛАТ ЖӨРГЕНБАЕВ КАНВАС-
СИНГ КЕЗДЕСУ ӨТКІЗДІ.

 Еңбек ардагері, көп балалы ана, халық ағарту 
ісінің озық қызметкері, мәдениет қайраткері Төрткен 
Кененқызының үйінде болып, ардагердің ақ батасын 
алды.

 Төрткен апамыздың әкесі Кенен Әзірбаев халық 
ақыны, сазгер, әнші. Кездесу барысында Жан-
болат Әкебайұлы үй иесімен жылы сұхбаттасып, 

келген мақсатын айтып, партияның сайлауал-
ды бағдарламасына кеңінен тоқталды. Төрткен 
Кененқызы партия жасап жатқан игі бастамаларға 
тілектестік танытып, сәттілік тіледі. Үміткер Жанболат 
Әкебайұлы 10 қаңтарда өтетін сайлауда «Nur Otan» 
партиясын қолдауға шақырды. Соңынан ардагерге 
қажымас қайрат, мықты денсаулық тіледі.
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ЖОСПАРЫМЕН Б¤ЛІСТІ
«Nur Otan» партиясынан 

облыстық мәслихат 
депутаттығына үміткер 
Асқар Сүлейменов Талғар 

ауданындағы «КПК ZETA 
Талғар» зауытының 

жұмысшыларымен 
жүздесті.

Асқар Фазылұлы партияның 
сайлауалды бағдарламасын жан-
жақты түсіндіріп, алдағы жоспарымен 
бөлісті.

 Аталмыш зауытта 600 адам 
жұмыс істесе,  оның  8-і  мүмкіндігі 

шектеулі азамат. Жылдық ай-
налым мөлшері 7 миллиард 
теңгені құраса, соның ішінде 
1,2 миллиард  теңге жылдық 
салықты өтеуге жұмсалады. 
Кездесуге Талғар аудандық 
мәслихат депутаттығына 
үміткерлер Сұлтан 
Нұрдаулетов, Амангелді Сем-

баев, Мақсұт Омарбаев, 
Бақыт Күрішбеков, Роза 
Баракова  да қатысып, 
ауданның өсіп-өркендеуі 
туралы баяндады. 

«Nur Otan» 
партиясының Талғар 
ауданы бойынша сайлауалды 
бағдарламасын тілге тиек ет-
кен үміткер Асқар Сүлейменов: 
«2025 жылға қарай шамамен 8 
мың жаңа жұмыс орнын құруға, 
жалақыны 137 мыңнан 190 мың 
теңгеге дейін арттыруға, 
жұмыссыздық деңгейін 4,2 
пайыздан 3,8 пайызға дейін 

төмендетуге мүмкіндік бар. Кемінде 
8 ірі инвестициялық жоба іске аса-
ды.   2021 жылы Талғар қаласында 
медициналық мақсаттағы бұйымдар 
мен медициналық техниканы өндіру 

зауыты салынады», – деп 2022 
жылы Кеңдала ауылдық округінде 
алма сидрін өндіру цехының 
құрылысы, 2023 жылы Нұра ауылдық 
округінде күн электр станциясының 
құрылысы басталатынын айтты. Со-
нымен қатар, 2025 жылы "KHAN 21 
HOLDING" ЖШС Оңтүстік Корея ком-
паниясы Талғар өзенінде су электр 
станциясын салынатынын да тілге 
тиек етті. 

Кездесу соңында үміткерлер 
қойылған сұрақтарға жауап беріп, 
жұмысшыларды алдағы маңызды 
саяси науқанға атсалысуға шақырды. 

«NUR OTAN» ПАРТИЯСЫНАН ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА ҮМІТКЕР ЖАННА 
ЖАЗЫҚПАЕВА КӘСІПОДАҚ ӨКІЛДЕРІМЕН «ZOOM» БАҒДАРЛАМАСЫ АРҚЫЛЫ КЕЗДЕСУ ӨТКІЗДІ.

Кездесу барысында партияның Алматы облысы және 
Қарсай ауданы бойынша сайлауалды бағдарламасы 
түсіндірілді. Үміткер Жанна Тастемірқызы кәсіпкерлерге 
көрсетіліп жатқан қолдауларды айта келе: «Қарасай ауда-
нында жыл сайын жаңа бизнес идеяларды іске асыруға 
кемінде 60 грант бөлу, «Еңбек» бағдарламасы бойынша 
60 қатысушыға шағын кредит беру қарастырылған. 2025 
жылға дейін жыл сайын «қарапайым заттар экономикасы» 

бағдарламасы бойынша 5 жобаны іске асыру көзделгген. Бес 
жылдық сайлауалды бағдарламада шағын және орта бизнес 
кәсіпорындарының санын 17,5 мың бірлікке дейін көбейтіп, 
шағын және орта бизнесте жұмыспен қамтылғандар санын 
70 мың адамға дейін ұлғайту жоспарда бар», – деді.

Кездесу соңында Жанна Жазықпаева қатысушыларды 
алдағы маңызды саяси науқанға белсенді атсалысуға үндеп, 
«Nur Otan» партиясына дауыс беруге шақырды.

АЌСАЌАЛДАРМЕН КЕЗДЕСТІ

Үміткерлер Ақсу ауданының 
құрметті азаматтары Нұрбек 
Қасымбеков, Болат Иманқұлов және 
Амантай Айтпаевқа партияның сай-
лауалды бағдарламасын танысты-
рып, ел ішіндегі саяси оқиғалар, 
партияішілік праймериз, іріктелген 
үміткерлер жайлы ақпаратпен 
бөлісті. 

– «Nur Otan» партиясының сай-

 САЙЛАУАЛДЫ БАFДАРЛАМАСЫН ТАНЫСТЫРДЫ

ҚО
ЛД

АУ Алматы облыстық мәслихат депутаттығына «Nur Otan» партиясынан үміткер Жанар Рысбекова 
Алакөл ауданының  тұрғындарына сайлауалды бағдарламасын  таныстырды.

Қазақстан ауылында өткен канвассинг-кездесу аясында үміткер ауданның зор құрметіне ие бір топ азаматтың  
үйінде болып қайтты. Әр шаңырақ иесімен пікір алмасып, партияның сайлауалды бағдарламасының бағыттарын 
түсіндірді. Жылы жүздесуде  ауыл тұрғындары үміткерге сұрақтарын қойып, тұщымды жауап алды.

Ал, үміткер  алакөлдіктерді 10 қаңтар күні өтетін сайлауда  дұрыс таңдау жасап, Nur Otan» партиясын  қолдауға 
шақырды.

лауалды бағадарламасында 
көрсетілгендей ауданның 
экологиялық жағдайы 
жақсарады. Алдағы бес 
жылда қалдықтарды 
басқарудың өңірлік 
жүйесіне сәйкес 
сұрыптау желісі 

салынады. Жаңа жұмыс 
орындарын құрылып, 
ілгері инвестициялық жо-
балар іске асады, – де-
ген Берік Тынышбайұл 
ауылшарушалығына да 
үлкен қолдау көрсетіліп, 
сумармалы жерлердің 
ұлғаятынын айтты.

Шара соңында үімткерлер 
аталар-дың ақ батасын алып, 10 
қаңтарда өтетін сайлауда «Nur 
Otan» партиясына дауыс беруге 
шақырды.
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Шараға Алматы об-
лыстық, Талдықорған 
қалалық мәслихатына 
үміткерлер, штаб мүше-
лері, «Jas Otan» жастар 

қанатының  өкілдері қатысты.
Жиынға арнайы шақырылған «Nur Otan» 

партиясы Талдықорған қалалық филиалының 
сенімді өкілі Гаухар Сламғалиқызы мен 
партия ардагері Мейірман Тілеуберлінов 

ШАРА

сайлауалды бағдарламасында айқындады. 
Оның басты мақсаты – халықтың өмір сүру 
сапасы мен әл-ауқатын үнемі жақсарту үшін 
жағдай жасау.

Білім берудің барлық деңгейінде 
сапалы білімге қол жеткізуді қамтамасыз 
ету облысты одан әрі дамытудың маңызды 
шарты болып табылады.

COVID-19 пандемиясы білім беру 
тәсілін өзгертті. 2020 жылы коронавирустың 
таралуына қарсы күрес аясында 2020-2021 
оқу жылының 2 тоқсанында 760 мектептің 
428 574 мың оқушысының 347 998; ТжКБ 
жүйесінің 416,8 мың оқушысы және 26,7 
мың студенті қашықтықтан оқытудың жаңа 
форматына көшті.

Осы мақсатта «Nur Otan» партиясы 

Сайлауалды бағдарламамен таныс-
тырып, халық көкейіндегі сауалдарға 
жауап берді. «Біздің бағдарламамыз 
аймағымызды кешенді дамытуды мақсат 
етеді. Әр саланың дамуы, халықты 
жұмыспен қамту, тұрғындар үшін қауіпсіз 
аймақ құру, азық-түлік сапасын арттыру, 
кәсіпкерлікті қолдау, экологиялық жағдайды 

Үгіт-насихат жұмысы  
барысында  үміткерлер  
бағдарлама басымдықтары, 
алдағы мақсат-міндеттер 
мен жоспарлар туралы  
мәлімет беріп,   «Nur Otan» 
партиясы Талдықорған 
қаласы тұрғындарының 
барлық тобының  мүдделерін ескеру 
және халық пен билік арасындағы 
байланыстырушы буын ретінде әрекет 
ету үшін барлық қажетті шараларды 
қабылдайтынын айтты. Өз сөздерінде 
үміткерлер:  «Біздің бағдарламамыз 
Талдықорған қаласын дамытуға 
бағытталған. Яғни, біз  шаһарымызды  өмір 
сүруге қолайлы аймаққа айналдыратын 
нақты шараларды ұсынамыз. Мұндағы 
әрбір тұрғынның жайлы өмір сүруі, жан-
жақты дамуы үшін барлық мүмкіндікке  ие 
болатын әл-ауқат қоғамын бірге құрамыз. 
2020 жыл барлығымыз үшін үлкен сынақ 
жылы болды. Коронавирус пандемиясы  
өмірімізді, басымдықтарымызды өзгертіп, 
көптеген сұраққа  басқаша қарауға 
мәжбүр етіп,  мемлекетіміздің басты 
құндылығы  –  адам өмірі мен денсаулығы 
екенін дәлелдеді. Қазақстан әлемнің басқа 
елдері сияқты, ұзақ мерзімді карантинге 
және шектеу шараларына байланысты 
үлкен қиындықтарға тап болды. Осы 
сын-қатерлерге қарамастан «Nur Otan» 

Талдықорғанда 70-тен астам  ұлт өкілі тұрады, 26 облыстық этно-мәдени бірлестік 
жұмыс істейді. Олар бірлікті, конфессияаралық және этносаралық келісімді нығайтуға 
айтарлықтай үлес қосуда.

 ҚР Парламент Мәжілісінің депутаттығына кандидат Айгүл Сайфоллақызы мен Дамир 
Дигай, облыстық мәслихат депутаттығына үміткер Гүлнар Тойлыбаева, қалалық мәслихат 
депутаттығына кандидат Руслан Валишанов «Достық үйі» қызметкерлерімен кездесіп, 
сайлауалды үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. Жиын барысында үміткерлер өз ойларын 
ортаға салды. 

«Қазақстан халқы Ассамблеясы құрылған уақыттан бері  ел бірлігін нығайтуға 
қызмет етіп келеді. Әлеуметтік және этникалық топтар арасындағы келісім – бұл бүкіл 
қоғамның  бірлескен еңбегінің нәтижесі. Қазақстан халқының дәстүрлері сақталып, 
этносаралық келісім мен татулықтың нығая түсуіне  аталмыш мекеме ұдайы үздіксіз 
қызмет етіп келеді» деген олар  мекеме қызметкерлерін алдағы саяси науқанда белсенді 
болуға шақырды.

«Nur Otan» партиясы Талдықорған қаласының  
 Сайлау қоры  қаражатының есебінен  төленді.

ҚАЛАЛЫҚ  ШТАБТЫҢ 
АШЫЛУ САЛТАНАТЫ  ӨТТІ

«Nur Otan» 
партиясы 

Талдықорған 
қалалық 

филиалының 
сайлауалды 

штабының ашылу 
жиыны өтті.

кандидаттарға және штаб 
мүшелеріне  сәт-тілік 
тілеп, алғысын білдірді. 
Сайлауалды штабтың 
ашылу салтанатында  ал-
дағы атқарылар жұмыстың 
жоспары  таныстырылды.

«Nur Otan» партиясы 
Сайлау науқанында 
қызмет атқаратын штаб 
мүшелігіне 15 адам және  
58 сайлау учаскесіне  162  
сенімді өкіл бекітті. 

Жасақталған  сенімді өкілдердің  тізімі 
қалалық сайлау комиссиясына тіркеліп, 
куәліктері берілді,  қызмет ететін 155  
еріктімен  толықты.

 

АКЦИЯ АЯСЫНДА

ЖҮЙЕЛІ  ЖҰМЫСТАР 
ЖАЛҒАСАДЫ

«Есіктен есікке» акциясы аясында Талдықорған қалалық мәслихаты 
депутаттығына кандидат Ерқат Мұқажанов қала тұрғындарымен жүздесті.

жақсарту, өңірде туризмді дамыту және 
өзге де бірқатар маңызды мәселелер 
қамтылған. Бағдарламада негізгі жеті 
басымдық бойынша алдағы бес жылдықта 
жүзеге асатын жұмыстар жүйелі түрде 
көрсетілген» – деді.

ОНЛАЙН КЕЗДЕСУ

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМА 
ТАЛҚЫЛАНДЫ

«Nur Otan» партиясы Талдықорған 
қалалық филиалы штаб мүшесінің 
«Қамқор» балалар үйінің еңбек 
ұжымымен онлайн режиміндегі 
жүздесуі өтті.  

төмендегідей міндеттер қойып отыр: 3 
жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке 
дейінгі тәрбиемен және оқытумен 100% 
қамтуды қамтамасыз ету және 1 жастан 6 
жасқа дейінгі балаларды қамтуды 85%-ға 
дейін ұлғайту; жоғары және бірінші санаты 
бар педагог кадрлардың үлесін 43% -ға дейін 
арттыру, оның ішінде өңірге жаңа кадрларды 
тарту есебінен ұлғайту; үш ауысымды 
оқытуды жою үшін 24 680 орындық 40 жаңа 
мектеп салу; 39 бейімделген мектептің 
орнына 6260 орындық 49 жаңа мектеп салу; 
101 білім беру нысанын  күрделі жөндеуден 
өткізу. Нәтижесінде 2025 жылы  ҰБТ-да 100-
ден астам балл жинаған мектеп түлектерінің 
үлесі  5 пайызға артады. 

ӘЛЕУМЕТ    

ЖЕҢІСКЕ БІРГЕ  ЖЕТЕЙІК
Жұмахан Молдақұлов, 

Абдурасул Муллахунов, Алишер 
Манликов, Әсем Қалибек, Әнуар 
Бөкенов «Қазақтелеком» АҚ  
ұжымымен кездесіп, сайлауалды 
үгіт-насихат жұмыстарын жүр-
гізді.

партиясы экономиканың тұрақтылығын 
қамтамасыз ету, қолданыстағы жұмыс 
орындарын сақтау және жаңа жұмыс 
орындарын құру, облысымызды, қаламызды 
қауіпсіз әрі жайлы ету үшін бар күшін 
салуда»,  – деді.   

Елімізде төтенше жағдай жарияланып, 
карантиндік шаралардың енгізілуіне 
байланысты бірқатар  әлеуметтік көмектер 
көрсетілді.  Мәжбүрлі демалыстағы 
қызметкерлерге 42 мың 500 теңгеден төленді, 
халықтың әлеуметтік осал топтарының 
ішінен 32 мыңнан астам адам азық-түлік-
тұрмыстық жиынтықтары үшін төлем алды, 
аз қамтылған отбасыларға атаулы әлеуметтік 
көмек көрсетілді, 5011 адамның коммуналдық 
шығындары өтелді. Сонымен қатар Елбасы 
бастамасымен қолға алынған «Biz birgemiz» 
акциясы аясында «Nur Otan» партиясының 
мүшелері мен еріктілері 10 мыңнан астам 
отбасына азық-түлік себеттерін жеткізіп, 9 912 
адам 50 000 теңгеден алды. Тұрақтылықты 
сақтау үшін шағын және орта бизнес дағдарыс 
жағдайында айтарлықтай қолдауға ие болды. 

Жүздесуде «Nur Otan» партиясының 
сайлауалды бағдарламасы талқыланды.

Нақты айтсақ, «Nur Otan» партиясы 
қаланы дамытудың  7 басым бағытын өзінің 
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ТЫНЫШТЫҚ  ПЕН  ТҰРАҚТЫЛЫҚ 
–  БАСТЫ БАЙЛЫҚ

Халық бірлігі мен қоғамдық келісім – Қазақстанның табысты дамуының сенімді 
іргетасы. «Nur Otan» партиясы қоғамымыздың бірегейлігін айқындайтын мәдени 
және рухани құндылықтарды сақтау мен көбейтуді жақтайды. 
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Кездесуде  кандидаттар партияның қол жеткізген жетістіктерімен бөлісіп, 
алдағы атқарылар жұмыстар жөнінде баяндады.   

Айта кетейік,  Алматы облысында 558 мәдениет және өнер ұйымы жұмыс 
істейді. Өңірде жыл сайын онлайн қарауды ескере отырып, 6 млн. адамды 
қамтумен 60 мыңнан астам мәдени іс-шара өткізу көзделуде. Одан бөлек 405 
тарихи-мәдени мұра нысандарын QR-кодты белгілеу жоспарланған. Сондай-ақ, 
Елбасының «Рухани жаңғыру» бастамасын жүйелі жүзеге асыру мақсатында 
қасиетті және таңбалы орындар бойынша өлкетану экспедицияларын 
ұйымдастыру жолға қойылмақ. Сайлауалды бағдарламаның «Тарихы мен 
мәдениеті бай аймақ» бағыты бойынша   «Көлсай көлдері», «Шарын», 
«Алтынемел» мемлекеттік ұлттық табиғи парктерінде туристік маршруттар 
бойынша жұмсақ инфрақұрылымды дамыту (шағын сәулет нысандарын, 
көрсеткіштер мен 19 конструкцияларды орнату),  «Алтынемел» МҰТП-
да геопарк пилоттық жобасының 4-ші кезеңін іске асыру,  Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 25 жылдығына арналған  «Жұлдызы жарқыраған – 
Жетісу» облыстық патриоттық форумы өткізіледі. Үміткерлер «Ұлттық 
құндылықтарымызды сақтап, болашаққа жеткізу біздің басты міндетіміз екенін, 
мәдениетіміздің дәріптелуіне баса назар аудару қажеттігін айтты.  

«Әр  елдің рухани күші – оның мәдениетімен өлшенеді. Бұл орайда 
сайлауалды бағдарламада бірқатар маңызды шара  қарастырылған. «Nur 
Otan» партиясы қатаң тәртіп пен жүйелі дамуды қалыптастырып, әр 
азаматтың лайықты өмір сүруіне жағдай жасауды көздейді. Бастысы халық 
көңілінен шығып, артылған сенімді ақтауды мақсат етеді. Міне, сондықтан 
халықтық партияға дауыс беруге шақырамыз –деді.  

Алдағы уақытта да Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» және 
«Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламалық мақалаларын іске асыру бойынша 
жұмыстар  жалғасатын болады. Тарихи-мәдени мұраны сақтау, мемлекеттік 
тілдің  қолданылу аясын кеңейту бағытында түрлі іс-шаралар мен жобалар 
жүзеге асырылады. Мерейтойлық даталарға жиындар өткізу арқылы елге 
белгілі  тұлғалардың, оның ішінде жетісулықтар мұрасын кеңінен насихаттау, 
ақындар айтысын, ұлттық спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастыру  арқылы 
жастардың  патриоттық сезімін нығайту басты назарда болмақ. Партия мәдени 
құндылықтардың сақталуы мен өркендеуін ұдайы қолдайды. Шығармашылық 
пен өнер өкілдерінің, жас ақындар мен жазушылардың, драматургтердің, 
сценаристер мен публицистердің, сондай-ақ киноиндустрия, мұражайлар мен 
кітапхана өкілдерінің жетістіктерін айтыс, мүшәйра, жыр-терме, конкурстар, 
фестивальдар, әдеби оқулар, тарихи-мәдени орындарға экскурсиялар және 
басқа да іс-шаралар өткізу арқылы ілгерілететін болады. 2025 жылға дейін 
елімізде 1500 мәдениет нысаны салынып, жөндеу жүргізіледі. «Nur Otan» 
партиясы қаражат бөлудің ашықтығын қамтамасыз ете отырып, жыл сайынғы 
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде мәдениет, өнер және ғылым 
қайраткерлерін қолдайды.  

Кездесуде  алдағы жылдары медицина  саласында 
атқарылар жоспарлар мен мақсат-міндеттер сөз болды. 

– Ата заңымызда «Қазақстан Республикасының 
ең қымбат қазынасы – адам және оның өмірі», – деп 
нақты жазылған. Сондықтан елімізде денсаулық 
сақтау саласын дамытуға айрықша көңіл бөлінуде. 
«Саламатты Қазақстан» бағдарламасын қабылдап, 
барлық өңірде бұрын болмаған жүздеген заманауи 
аурухана мен емханалар салдық. Еліміздің ең үлкен 
байлығы – адам мен оның өмірі болғандықтан, 
әрбір адам өзінің, отбасының, ата-анасы мен бала-
шағасының  өміріне, денсаулығына  зор жанашырлықпен, 
ерекше жауапкершілікпен қарауы керек. Өйткені, 
ұлт денсаулығы – мемлекет қауіпсіздігінің құрамдас 
бөлігі. Азаматтардың денсаулығы –  «Nur Otan» 
партиясының негізгі басымдықтарының бірі. Орта 
мерзімді кезеңде саладағы негізгі басымдық денсаулық 
сақтау инфрақұрылымын дамытуға және нығайтуға 
бағытталатын болады,  – деді.  Ж.Тазабекұлы

«Nur Otan» партиясы қазақстандық медицинаның 
жоғары стандарттарға сай болуын және әрбір 
азаматтың денсаулық сақтау саласындағы үздік 
практикаға тең дәрежеде қол жеткізуін қамтамасыз 
етуді қолдайды. Айта кетейік, партияның сайлауалды  
бағдарламасында денсаулық сақтау саласына 
айрықша көңіл бөлінген. Мәселен, диагностика мен 
емдеудің жаңа жоғары технологиялық әдістерін енгізу, 
емдеу мекемелерінің жабдықталуы, материалдық-
техникалық базасын нығайту, сирек профильді 20 
дәрігерді (акушер-гинеколог, маммолог, балалар 
рентгенологтары, эндокринолог, невролог, 
травматолог, проктолог) қызметке тарту, медицина 
қызметкерлерін әлеуметтік қолдау, яғни, тұрғын 
үймен қамтамасыз ету.  Облыстағы 284 медициналық 
мекеме бейімделген және жалға алынған үй-жайларда 
орналасқан, 135-і күрделі жөндеуді қажет етеді, 

Кездесу барысында үміт-
керлер алдағы уақытта да 
Елбасының «Болашаққа 
бағдар: Рухани жаңғыру» және 
«Ұлы даланың жеті қыры» 
бағдарламалық мақалаларын 
іске асыру бойынша жұмыстар  
жалғаса беретінін  айтты. 
Сондай-ақ,  тарихи-мәдени 
мұраны сақтау, мемлекеттік 
тілдің  қолданылу аясын 
кеңейту бағытында түрлі іс-
шаралар мен жобалар жүзеге 
асырылмақ. Мерейтойлық да-
таларға жиындар өткізу арқылы 
елге белгілі  тұлғалардың, оның 
ішінде жетісулықтар мұрасын 
кеңінен насихаттау, ақындар 
айтысын, ұлттық спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастыру  арқылы жастардың  
патриоттық сезімін нығайту басты назарда болады. 

 «Партия алдағы бес жылдың жұмысын ұлт денсаулығын нығайтуға, 
халықты спортпен жаппай айналысуға бағдарлап отыр. Осы орайда еңбек 
ұжымдарында спорт командаларын құру және спорттық іс-шаралар өткізуді 
тұрақты түрде ұйымдастыру көзделуде. Жүзуді, спорттық туризмді дамыту, 
тұрғылықты жері бойынша халықтың спортпен шұғылдануы үшін жағдай жасау, 
яғни,  10 шағын футбол және 6 StreetWorkaut алаңы орнатылмақ. Сонымен 
қатар көркем гимнастикамен айналысуға арналған спорт кешенін, көгалдағы 
хоккейге арналған жабық спорт кешенін, футбол, баскетбол, волейболмен 
айналысуға арналған әмбебап спорт кешенін салуға ықпал ететін болады.

 Қай заманда да еліміз дәстүрін дәріптеп, рухын жоғары ұстаған. Ұлы 
даланың бір бөлшегі жер жаннаты Жетісу өлкесі  өнер қонып, бақ дарыған 
өңір. Шаhарымыз өндіріс пен бизнестің, мәдениет пен өнердің, спорт пен 
туризмнің орталығына айналуда. Толағай табыстарымыз бен қол жеткізген 
жетістіктеріміз ауыз толтырып айтарлықтай. Біз үшін бұл үлкен мәртебе» 
– деді үміткерлер.

  Бүгінде Алматы облысында 105-тен астам ұлт өкілі тұрады, 71 этно-мәдени 
бірлестік бар. 558 мәдениет және өнер ұйымы жұмыс істейді. Өңірде жыл сайын 
онлайн қарауды ескере отырып, 6 млн. адамды қамтумен 60 мыңнан астам мәдени 
іс-шара өткізу көзделуде. Одан бөлек 405 тарихи-мәдени мұра нысандарын 
QR-кодты белгілеу жоспарланған. Сондай-ақ, Елбасының «Рухани жаңғыру» 
бастамасын жүйелі жүзеге асыру мақсатында қасиетті және таңбалы орындар 
бойынша өлкетану экспедицияларын ұйымдастыру жолға қойылмақ. Сайлауалды 
бағдарламаның «Тарихы мен мәдениеті бай аймақ» бағыты бойынша   «Көлсай 
көлдері», «Шарын», «Алтынемел» мемлекеттік ұлттық табиғи парктерінде 
туристік маршруттар бойында жұмсақ инфрақұрылымды дамыту (шағын сәулет 
нысандарын, көрсеткіштер мен 19 конструкцияларды орнату),  «Алтынемел» 
МҰТП-да геопарк пилоттық жобасының 4-ші кезеңін іске асыру,  Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 25 жылдығына арналған  «Жұлдызы жарқыраған – Жетісу» 
облыстық патриоттық форумы өткізіледі.

Кездесу барысында білім саласында қол жеткізген жетістіктер мен атқарылар 
жұмыстарға тоқталып өтті. 

«Барлық деңгейде сапалы білімге қол жеткізуді қамтамасыз ету, қаланы одан 
әрі дамыту үшін маңызды шарт болып табылады. COVID-19 пандемиясы білім беру 
жүйесін өзгертті. 2020 жылы коронавирустың таралуына қарсы күрес жөніндегі 
күш-жігердің шеңберінде 30 мыңнан астам мектеп оқушылары мен ЖОО-ның 10 мың 
студенті, ТжКБ жүйесінің оқушылары оқытудың жаңа қашықтан оқыту форматына 
көшті. Осынау ахуалға қарамастан оңтайлы шаруалар атқарылды. Алдағы уақытта 
да  білім беру сапасын арттыруға, материалдық-техникалық базаны нығайтуға баса 
назар аударылатын болады» –   деді Ж.Тазабекұлы.

Сонымен қатар ол «Nur Otan» партиясы аталмыш салада бірқатар  маңызды 
міндеттерді алға тартатынын да тілге тиек етті. Заманауи қашықтан оқыту 
технологияларын енгізу, жаңа талаптарға сәйкес педагогтерді оқыту, мектепке дейінгі 
білім беруде 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды 100% қамтуға және 1 жастан 6 жасқа 
дейінгі балаларды  85% - ға дейін ұлғайтуға қол жеткізу, бастауыш сынып оқушыларын 
кезең-кезеңмен тегін ыстық тамақпен қамтамасыз ету, мектеп оқушыларының, күндізгі 
оқыту бөліміндегі колледж және жоғары оқу орындары студенттерінің  қалалық 
қоғамдық көлікте тегін жол жүруін сақтау, аз қамтылған және көп балалы отбасылардан 
шыққан балаларға көмек көрсету сынды өзекті жұмыстар атқарылатын болады. 
Сонымен қатар,  IT  мамандар дайындау бойынша 300 орындық мамандандырылған 
ІТ– мектеп-интернаты, мектеп оқушыларының демалуы мен сауығуы үшін 150 орынды 
қала сыртынан лагерь салынып, 7 мектеп пен 5 балабақша ғимаратына жөндеу жұмысы 
жүргізіледі.  Оқушылар мен жастар үшін Оқушылар сарайы базасында робототехника, 
бағдарламалау және физика салаларында зерттеулер жүргізу үшін «Fab-Lab 
инновациялық зертханасы» жобасын енгізу және дамыту көзделуде. 

Ақпараттық түсіндіру тобы  жиын қатысушыларына мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігі туралы  
толыққанды түсіндірді.

 «Мемлекеттік қызмет – бізге үлкен жауапкершілік жүктейді. Әрбір саланың жетістігі, алдағы экономикалық 
өсім, индустрияландыру саясатының тиімділігі, халықтың әл-ауқаты, жалпы алғанда, елдің даму деңгейі 
сауатты да кәсіби басқарушылыққа тікелей байланысты. Осы міндеттерге сәйкес мемлекеттік қызметке 
қойылатын кәсіби талаптар күшейтіліп,  бірқатар реформа қолға алынуда. Мемлекеттік саясатты жүзеге 
асыру барысында халыққа қызмет көрсету сапасын арттыру, атқарушы билік жұмысының ашықтығын 
қамтамасыз ету бағытында бүгінде аймағымызда үлкен жұмыстар атқарылуда. Бұл ретте халықпен ашық 
байланыс орнатқан «Nur Otan» партиясының рөлі зор» – деді спикерлер.

 Партия  жергілікті атқарушы органдар мен қоғамның өзара қарым-қатынасының мүлдем жаңа сипатын 
қалыптастыру қажет екенін алға тартады. Ынтымақтастықтың басты қағидаттары ашықтық, есептілік және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл болуы тиіс. Ол үшін «Nur Otan» партиясы қала тұрғындарының мәселелерін ашық 
талқылау және шешу жолдарын іздеу алаңына айналмақ. Сонымен қатар, 2025 жылға қарай «Бір терезе» қағидаты 
бойынша көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын 90 пайызға  және қазіргі заманғы технологияларды 
қолдана отырып мемлекеттік қызметті автоматтандыруды 100 пайызға  жеткізуге жәрдемдесетін болады. «Open 
Taldyqorgan: Ашық әкімдік» цифрлық ақпараттық жүйелерін дамытуға ықпал етеді. 2025 жылға қарай екі ХҚКО 
құрылысы жүргізіліп, қолданысқа беріледі. «Талдықорған – адал қала» жобалық кеңсесімен бірлесе отырып, 
тұрғындар арасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және ескерту бойынша іс-шараларға азаматтарды тартуға 
көмек көрсету, әкімдіктер жанындағы қоғамдық және бақылау кеңестерінің жұмысына азаматтық сектор өкілдерін 
тартуды қамтамасыз ету, мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасы мен қолжетімділігінің партиялық және қоғамдық 
мониторингін жүргізу сынды шаралар да назардан тыс қалмақ емес.

Кездесу барысында кандидат партияның қол жеткізген жетістіктерімен бөлісіп, алдағы атқарылар жоспарлар 
жөнінде баяндады. Өз сөзінде  Аманжол Тоқтарұлы: «2020 жыл барлығымыз 
үшін үлкен сынақ жылы болды. Коронавирус пандемиясы  біздің өмірімізді, 
басымдықтарымызды өзгертіп, көптеген сұраққа басқаша қарауға 
мәжбүр етіп, біздің мемлекетіміздің басты құндылығы -  адамның өмірі 
мен денсаулығы екенін дәлелдеді. Қазақстан әлемнің басқа елдері сияқты, 
ұзақ мерзімді карантинге және шектеу шараларына байланысты үлкен 
қиындықтарға тап болды. Осы сын-қатерлерге қарамастан «Nur Otan» 
партиясы экономиканың тұрақтылығын қамтамасыз ету, қолданыстағы 
жұмыс орындарын сақтау және жаңа жұмыс орындарын құру, облысымызды, 
қаламызды қауіпсіз әрі жайлы ету үшін бар күшін салуда. Біз бұған қалай 
қол жеткізуге болатынын нақты білеміз! Нақты істер партиясы жаңашылдығымен, елді өрісті дамуға 
жетелейтін қадамымен айшықты. Біз және партияластарымыз жарқын болашақтың негізін қалаймыз.  «Nur 
Otan» партиясы алдағы уақытта да елдің жүйелі дамуына атсалыспақ»,– деді.

«Nur Otan» партиясы Талдықорған қаласының  
Сайлау қоры  қаражатының есебінен  төленді.

МӘДЕНИЕТІ  БИІК ЕЛДІҢ 
МӘРТЕБЕСІ  БИІК

Алматы облыстық 
мәслихатына кандидат 

Гүлнар Тойлыбаева, 
Талдықорған қалалық 
мәслихатына үміткер 

Жамал Нұрлыбаева мен 
Алишер Манликов, қалалық 
сайлау штабы төрағасының 

орынбасары Жайық 
Тазабекұлы мәдениет 
және өнер саласының 

қызметкерлерімен кездесті. 

МӘДЕНИЕТ

ҮМІТКЕРЛЕР САЛА 
МАМАНДАРЫМЕН КЕЗДЕСТІ

Әрбір елдің рухани күші – оның мәдениетімен өлшенеді. Ұлт руханияты 
мен мәдениеті жолында еңбектеніп жүрген шығармашылық иелерінің 
алдағы тыныс-тіршілігі партия назарында. Талдықорған қалалық 
сайлау штабы төрағасының орынбасары Жайық Тазабекұлы, облыстық 
мәслихат депутаттығына үміткер Руслан Сенкебаев, қалалық мәслихат 
депутаттығына кандидат Жамал Нұрлыбаева мен Серік Джансеңгіров 
мәдениет саласының қызметкерлері және спорт өкілдерімен кездесті. 

МЕДИЦИНА

ДӘРІГЕРЛЕР 
ЖАЛАҚЫСЫ 2,5 ЕСЕ ӨСЕДІ

Талдықорған қалалық сайлау штабы төрағасының 
орынбасары Жайық Тазабекұлы мен қалалық мәслихат 
депутаттығына кандидат Жұмахан Молдақұлов 
денсаулық сақтау саласы қызметкерлерімен кездесіп, 
аталмыш саладағы жаңалықтар мен бірқатар өзекті 
мәселелерді талқылады. 

медициналық ұйымдардың тозуы орта есеппен 57 
пайызды құрайды. 2025 жылға дейін емханалардың 20 
минуттық, дәрігерлік амбулаториялардың 10 минуттық 
қадамдық қолжетімділігін қамтамасыз ету міндеті 
қойылды. Осы орайда партия медициналық-санитариялық 
алғашқы көмек көрсету ұйымдарын медициналық 
жабдықтармен 100 пайызға  дейін қамтамасыз ету, 
облыстық онкологиялық диспансер және қалалық, 
аудандық ауруханалар базасында қатерлі ісіктерді ерте 
анықтауға арналған скринингтік зерттеулермен халықты 
қамту деңгейін ұлғайту, онкологиялық науқастарды 
стационарлық және амбулаториялық емдеу кезінде 
тегін дәрілік препараттармен қамтамасыз ету, облыстың 
барлық ауданы мен қалаларында КВИ-мен сырқаттану 
деңгейін төмендету және барлық науқасы, әсіресе 
ауылдарда сапалы және қолжетімді медициналық 
көмекпен қамту, 2025 жылға дейін 70-тен астам нысанның 
құрылысын жүргізу сынды медициналық қызмет көрсету 
сапасын жақсартуды көздейді.

 

Б
ІЛ

ІМ МАҢЫЗДЫ  ІСТЕР  АТҚАРЫЛДЫ
Талдықорған қалалық сайлау штабы төрағасының орынбасары Жайық Тазабекұлы 

сайлауалды бағдарламаны   түсіндіру мақсатында білім саласының өкілдерімен кездесті. 

СЕМИНАР  

ХАЛЫҚ ҮНІНЕ ҚҰЛАҚ АСАТЫН МЕМЛЕКЕТ
Талдықорған қалалық сайлауалды штабы төрағасының орынбасарлары Мейірман Тлеуберлінов 

пен Жайық Тазабекұлы,  штаб мүшесі Азамат Алпысбаевтың қатысуымен  «Тиімді мемлекеттік 
басқару» атты тақырыпта семинар өтті.

Ә
ЛЕ

УМ
ЕТ

ОНЛАЙН  ФОРМАТТАҒЫ  ЖҮЗДЕСУ
Талдықорған қалалық мәслихат депутаттығына үміткер Аманжол 

Жазықбаев «ТАТЭК» АҚ ұжымымен онлайн форматта жолықты. 
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УВЛЕЧЕНИЕ

ОБЩЕСТВО№1 (1004) 07.01.2021

МАМА

я блогер
Кого сейчас удивишь подростком-блогером, 

рассказывающим в видео о своей жизни, стиле, 
увлечениях и т.д.? Никого. А вот тем, что эти подростки соби-

рают миллионы просмотров, а соответственно, начинают неплохо 
зарабатывать, можно впечатлить, согласитесь. Хотя и это не 

всегда является весомым аргументом для родителей, чей ребенок 
заявляет: «Мама/папа, хочу быть блогером и пусть весь мир по-

дождет!».

Современные дети предпо-
читают лучше проводить время 
наедине с гаджетами, чем в живом 
общении с друзьями и родителями. 
Там можно общаться с виртуаль-
ными друзьями, наблюдать за чу-
жой жизнью, рассказывать о своей.

Но каждый ли родитель готов 
принять новость, что ребенок – 
блогер? Что подразумевается под 
этим занятием и какие перспекти-
вы открываются в будущем? Воз-
можно, это пустое времяпрепро-
вождение и деградация личности, 
а возможно – насыщенная собы-
тиями жизнь в достатке. Почему 
блогерство набирает популярность 
и как реагировать на ребенка-
блогера? 

В целом, ведение блогов в ин-
тернете привлекает все большее 
количество людей и наряду с моло-
дежью блогерами становятся дети 
люди среднего и старшего возрас-
та. У каждого блогера есть целевая 
аудитория из сверстников, род-
ственников, незнакомых людей, 
которых привлекает контент. 

Не все родители готовы к тому, 
что ребенок выкладывает на пу-
бличное освещение собственную 
жизнь, многие взрослые не готовы 
принять тот факт, что формат об-
щения в социуме давно изменил-
ся, и теперь виртуальное общение 
может заменить живое.

В каких-то случаях они правы, 
не все общение благоприятно. Но 
так как тема блогерства не просто 
не теряет популярности, а только 
развивается, следует изучить ее 
подробнее и постараться избежать 
негатива. 

Ведение блога – способ зая-
вить о себе и показать себя миру. 
На интернет-страничке можно рас-
сказать о себе, своих увлечениях, 
поделиться рассуждениями и най-
ти единомышленников. Блогер-
ство позволяет освободиться от 
комплексов и низкой самооценки, 
научиться отстаивать собственное 
мнение и не бояться его высказы-
вать.

Люди, не имеющие возмож-
ности вести полноценную жизнь 
(инвалиды, например), с помощью 
личного блога могут найти друзей, 
работу, познать мир и укрепить 
веру в себя. Помимо того, блог по-
может найти работу тем, кто не в 
состоянии физически присутство-
вать в офисе или не хочет этого в 
силу психологического состояния. 

Повышение уровня развития, 
получение навыков для улучше-
ния конкурентоспособности. Что-
бы детский контент был интере-
сен, блогер должен поддерживать 
определенный уровень общения, 
написания текстов и подготовки 
фотографий. Если тексты будут не-
качественные, темы неинтересны 
аудитории, а фотографии непри-
влекательными, блог перестанет 
пользоваться популярностью, и 
подписчики разбегутся. 

Чтобы этого не случилось, ре-
бенок будет развиваться: учиться 
фотографированию и обработке 
фотографий, изучать интересы 
аудитории и соответствие востре-
бованности тем, улучшать навыки 
речи и письма. Это положительно 
влияет на развитие личности в це-
лом при условии, если ребенок не 

живет только собственным блогом 
и его развитием. 

Повышение навыков публич-
ных выступлений и снятие психо-
логических блоков перед аудито-
рией. 

Ребенок-блогер имеет реаль-

ную возможность снизить соб-
ственный уровень тревожности, 
повысить уверенность и научить-
ся выступать публично. Снимая 
«сториз», публикуя посты и отра-
батывая их, раз за разом блогер 
повышает уровень мастерства, а 

также перестает думать о страхе 
рассказать о себе или прошедшем 
дне «на камеру».

Наряду с плюсами, существуют 
и минусы ведения детьми видео-
блогов. Бывает так, что дети, не 
имеющие в реальной жизни дру-

зей, любыми путями хотят увели-
чить количество подписчиков. 

Во-вторых, имея сотни или ты-
сячи подписчиков, ребенок может 
неверно трактовать собственную 
популярность и чрезмерно завы-
сить самооценку. 

Ребенок перестает развивать-
ся и ориентируется исключительно 
на уровень подписчиков: употре-
бление слов-паразитов, целена-
правленное занижение образован-
ности и начитанности, изменение 
внешнего вида, обсуждение «за-
претных» тем под воздействием 
комментариев.

Развитие «вседозволенности». 
Отправляя «новость» в блог, ре-
бенок может перейти границы и 
субординацию в общении. Опас-
ность заключается в том, что эта 
тенденция быстро выходит за рам-
ки интернет-общения и внедряется 
в реальную жизнь. Виртуальное 
внимание далеко не всегда прав-
диво и совпадает с вниманием на-
стоящим. Это своеобразный дис-
сонанс, осознав который ребенок 
получает психологическую травму.

Очевидно, что мир взрослых 
рассудительных людей сейчас раз-
делится на два лагеря: одни будут 
уверять, что блог несет немысли-
мую пользу для развития ребенка, 
другие станут возмущенно крутить 
у виска и говорить, что мир сходит 
с ума. 

Психологи рекомендуют объ-
яснить ребенку некоторые важные 
правила при ведении блога. Рас-
скажите, что именно малыш мо-
жет показывать в видео и на какие 
темы делать посты. Запретите да-
вать личную информацию: адрес, 
номер телефона во избежание 
несчастных случаев и излишнего 
внимания потенциально опасных 
людей.

Попробуйте не критиковать 
сразу, а вникнуть в то, чем занима-
ется и интересуется ваш ребенок. 
Поддержите его в этом начинании. 
Поделитесь информацией, кото-
рая ему может быть полезна. Ведь 
кто знает, возможно, это увлечение 
пройдет со временем, или вырас-
тит в его “профессию”.

 Объясните, что для ведения 
блога нужно планировать опреде-
ленное время в течение дня и ста-
раться придерживаться этого про-
межутка. Следите, чтобы ребенок 
не просиживал за компьютером 
часами в ущерб здоровью и живо-
му общению.

 Но в 99% случаев это закон-
чится ничем – несколькими сня-
тыми роликами, парочкой лайков 
от знакомых и троллингом от но-
неймов. Все как в жизни! Кто-то 
добьется успеха, но большинство 
остановится вначале пути, или 
сделав первые шаги.

С другой стороны, если реши-
ли серьезно поддержать начинаю-
щего блогера, не дергайте и не 
отвлекайте, пока ребенок занят 
монтированием видео или обра-
боткой фотографии.

Относитесь к занятию детей 
уважительно, предлагайте помощь 
и не критикуйте в резком тоне 
(иначе ребенок заблокирует вас и 
ничего не покажет). Помогайте на-
писать интересный текст, выбрать 
выгодный ракурс для фото или ви-
део, подкидывайте темы постов.

Если заметите серьезность на-
мерений и увидите положительные 
результаты в ведении блога, приоб-
ретите качественный фотоаппарат 
или видеокамеру, с которой ребен-
ку станет легче обновлять контент 
блога. Возможно, новая техника 
вызовет профессиональный инте-
рес, и ребенок начнет тренировать 
навыки фотографа или оператора.

КАРИНА ПФАЙФЕР 



06.05, 02.25  Д/ф «Көшпенділер»
06.30 «Tolagai»
07.30 «Атамекен»
08.00 «Ауылдастар»
08.30 «Арктика қорғаушылары»
10.00, 18.00 Т/х «Біздің әпке»
12.00 «Жақсылықпен кел. Жаңа 
жыл!»
14.00 М/ф «Қазыналы ғаламшар»
15.35, 23.30 Көркем фильм
17.10 «Қымбат жандар»
20.00 «АРТА»
20.50 «Жарқын жүздесу»
22.30 Т/х «Елшінің қызы»
01.35 «АРТА»

Хабар

06.00М/с «Малышарики»
07.00 «Арқада салған ән қандай» 
концерт
09.15 «Самопознание»
09.30 «Я - чемпион ПРО»
10.00 «Tangy fresh», «Q-бренд»

Бейсенбі - Четверг, 14 қаңтар Сенбі - Суббота, 16 қаңтар

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  17 қаңтар

06.05 Д/Ф «Көшпенділер» 
06.05,  20.00, 01.35 AQPARAT
07.00 «Таңшолпан» 
10.00, 18.00 «Біздің әпке»
12.00  «Білім бәйгесі»
13.00, 01.30 «Теледәрігер» 
14.00 «Ұлт мақтанышы»
14.30 «Қымбат жандар»
15.15, 21.30 Т/х «Менің 
мектебім» 
16.00 «Менің Қазақстаным»
16.30 «Келбет»
17.15 «Қызық екен...»
20.35, 00.45 «Ашық алаң»
22.30 «Елшінің қызы»

ХАБАР

06.00 Жұлдызды жекпе-жек
07.30 М/с «Буба»
08.15 Т/х «Өз үйім»
09.15, 17.00  Тұсаукесер 
«Qalamaimyn»
10.15 Сериал «Отыңды өшірме»
12.30, 21.45 проект «За что я 
люблю Казахстан и казахстан-
цев»
13.10 Т/с «Фамильное ценно-
сти» 
15.00  «Бүгін» Тікелей эфир
16.00 Т/х «Армандастар»
18.15 Т/х «Жалғыз жауқазын»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Біздің назарда»
21.00 Итоги дня
22.15 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
00.00 «Әсем әуен»
01.00 «Менің тағдырым»

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» 
06.30 «Күлдірген»
07.00 М/ф 
08.00, 14.10 М/ф «Маша и 
медведь» 
10.00, 22.00 Т/х «Кекеш келін»
11.20, 21.00  Т/с «Сүлеймен 
сұлтан»
12.20, 23.10 Т/х «Ұлы әмірші 
Куаң Ге То» 
13.50 Vine time
15.00, 03.55 Сериал «сын моего 
отца»
16.00 «Күлпәштің хикаялары»
16.50 «Үздік әзілдер»
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр» 
20.00 ASTANA TIMES
20.55 Loto 5/36 
00.40 ««Қош келдіңіз»»
02.50 «Біреудің есебінен» 
03.35 «KazNet» 
04.40 «Отбасы»
05.00 Т/х «Келіндер»

ЕВРАЗИЯ  

06.00 «Басты жаңалықтар»
06.40 «Когда зовет сердце»
07.10 «Ән дария»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Жить здорово»
12.00 «Qoslike» 
15.20 «Султан моего сердца»
18.00 «Басты жаңалықтар»
18.45, 02.45 Пендеміз ғой
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.50 Т/с «Невский. Прверка на 

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

06.05 Д/ф «Көшпенділер» 
06.30 «Ғасырлар үні»
07.00 « Aqparat»
07.35 М/ф «Тайоның бастан 
кешкендері»
08.20 «Жүзден жүйрік»
10.00, 18.00 Т/х «Біздің әпке»
12.00 «Nur tiley»
12.35 «Azil alemi»
15.25 М/ф «Арктика 
қорғаушылары»
16.55 «Жарқын жүздесу» ток-шоу
20.00 «Masele»
20.40 «Егіз-лебіз» талант-шоу
22.30 Т/х «Елшінің қызы»
23.20 Көркем фильм
01.10 «Nur tiley»
01.30 «Masele»
02.10 «Parasat magdany»

Хабар

06.00 М/c «Малышарики»
07.00 «Өлшеулі өмір»
09.15 «Өзін-өзі тану»
09.30 «Мен чемпион ПРО»
10.00 «Tangyfresh», «Q-brend»
11.00 «Қым мықты-2»
11.45 М/ф «Олли и сокровища 
пиратв»
13.00 «Рэд»
14.45 «Әсем әуен»
16.00 Т/х «Армандастар»
19.00 «Дала battle»
20.00 «Отдел журналистких рас-
следований»
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
22.00 «Ночной рейс»
23.30 Т/х «Алпыстан асып бара-
мын»

Астана  

06.00, 05.00 «Ән мен әзіл»
06.30 «Күлдірген»
07.00, 04.10  «Үздік әзілдер»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Кекеш келін»
11.20, 21.00 Т/х «Сүлеймен 
Сұлтан» 
12.20, 23.10 Т/х «Ұлы әмірші Куаң 
Ге То» 
13.50 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика»
15.50 «Алдараспан»
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр»
20.00 «Үздік әндер»
20.55 «Loto 6/49» 
00.20 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (США)
02.20 «Bas times»
03.20 «Той жыры»
03.50 «KazNet» ғаламторға шолу

Евразия

06.00 «Басты жаңалықтар»
06.40 «Ән Дария»
07.35 Т/х «Последнее Королев-
ство»
08.45 Сериал «За пять минут до 
января»
12.305«Фабрика грез» 
12.55 Сериал «Ты заплатишь за 
все» 
16.30 «Лучше всех!»
18.00 «Сенбілік жаналықтар»
18.35 «Ең алғашқы...»
20.00 «X Factor»
21.45 Х/ф «Солнечный круг»
23.15 «X Factor»
23.45 «Солнечный круг»
01.35 «П@ytina+»
02.20 «Ең алғашқы...»
03.20 «Ән Дария»

КТК

07.05 «КТК» қоржынынан»
08.00 Т/х «Бақытқы есік ашайық»
08.30 «Базар жоқ алаңы»
09.20 «КТКweb»
09.45 «Смеяться разрешается»
12.00 Х/ф «Вторая первая 
любовь»
16.00 «Аталар сөзі»
18.00 «Мерекелік концерт»
18.40 «Оригинал»
21.00 «Большие новости»
22.00 «Дом который»
01.30 К/ф «Жеті әлем»
02.45 «Аталар сөзі»
03.20 Т/х «Бақытқы есік ашайық»
03.50 «Базар жоқ алаңы»
04.30, 05.15 «КТК» қоржынынан

Жетісу

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық»/ 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Спорт тайм» 
11.00 «Болмыс»  
11.45 «Әсем әуен» 
12.00 «Әкелердің әңгімесі»  
12.40 «Әсем әуен» 
13.00 «Арнайы репортаж» 
13.30 «Экорейд»  
14.00 «Олжа» 
14.30 «Ұлт ұлағаты» 
15.00 «Онлайн-сұхбат»           
15.35 «Карантин»
16.10 «Абай-175» 
16.20 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)
17.00 «Полиция қызметі»
17.30 «Единый народ»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Қателік»                   
19.10 «Саулықтың сыры»
19.30 «Жүрек сөзі» 
20.00 «Ауылдағы ағайын»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Тарих парақтары»                           
21.30 Итоговые новости
22.00 «Әлек болған әйел» үнді 
фильмі

31 канал

06.00 Ризамын
07.10 «Информбюро»
08.00 «Битва экстрасенсов»
10.20 «What’s Up?»
10.40 «Кеше, бүгін, ертең»
12.00 Сериал «Ананди»
16.10 М/ф «Алладин» 
17.30 М/ф «Папа-мама гусь»
19.00 Х/ф «Скайлайн-2»
21.00 Х/ф «Тайна 7 сестер»
23.15 Концерт «Өнер қырандары. 
Заман ай» 
 01.40 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
03.30 «Әзіл студио»

7 канал

06.00 «Қыздар арасында»
07.00, 03.00 «Айна-online»
09.00 Х/ф «Супергеройское на-
казание»
10.30  «Юморина»
12.30 «Дизель-шоу»
13.20 Х/ф «Спарта»
14.50, 04.00 Т/х «Ұлы дала 
жанұясы»
17.00 «Япырай»
17.30 Т/х «Зың-зың күлпәш»
20.45 Шоу «Один в Один»
23.10 Х/ф «Солдат Джейн»
01.30 Х/ф  «Призрачный патруль»

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

11.15 «Про спорт»
11.45 «Рассказы Русалочки»
13.35 «Ночной рейс»
14.45 «Дала battle»
18.30 «Мәжіліс.kz»
19.00 «Әсем әуен»
19.45 «Хит жазамыз»
21.00 Аналитическая программа 
«7 күн»
22.00 «Большая неделя»
23.00 Т/х «Алпыстан асып бара-
мын»

Астана  

06.30 «Үздік әзілдер»
07.30 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика»
 09.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.00 «ТeleBingo» 
10.25, 21.55 Т/х «Кекеш келін»
11.55, 21.00 Т/х «Сүлеймен 
Сұлтан» 
13.25, 23.05 Т/х «Ұлы әмірші Куаң 
Ге То»
15.00 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (США)
17.10 «Алдараспан»

18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр»
20.00 Үздік әндер
00.30 Azil keshi
02.00 «Астана кеші кәөнілді» 
03.50 «Қаламгер»
04.00 «KazNet»
04.20 «Әзілстан»
04.40 «Ән мен әзіл»

Евразия

06.00«Сенбілік жаңалықтар»
06.50 «Ән дария»
07.35 Т/х «Последнее королев-
ство»
08.45 «Воскресные беседы»
09.00 Сериал «Лекарство для 
бабушки»
12.30 «Ол кім? Бұл не?»
13.45 Х/ф «Любовь и голуби»
15.50 «X Factor»
18.00 « Basty bagdarlama»
18.35 «Әкемізге қалыңдық»
20.00 «Аналитика»
21.00 Сериал «Солнечый круг»
00.40 «Дискотека 80-х»
02.40 «П@ytina+»
03.25 «Ол кім? Бұл не?»

КТК

07.00 «Өнерлі отбасы»
07.50 «Оригинал»
10.00 «Смеяться разрешается»
12.20 «Дом который»
16.00 «Аталар сөзі»
17.10 «Нарисованное счастье»
21.00 «Портрет недели»
22.00 «Королевство при испол-
нении»
00.00 «Иная реальность»
00.40 «Минестерство правды»
01.25 «Было дело»
02.00 К/ф «Асауға тұсау»
03.00 «Өнерлі отбасы»
03.50 «Көріпкел-2»
04.45, 05.15 «КТК»Қоржынынн»

Жетісу

07.05 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт) 
08.00 «Әкелердің әңгімесі»
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 

10.30 «Әдебиет пен адамзат»  
11.00 «Жетісу адалдық алаңы»                             
11.25 Д/ф «Мәдени қазыналар»
11.45 «Әсем әуен» 
12.00 «Жүрек сөзі»  
12.30 «Ауылдағы ағайын»  
13.00 «Қателік»  
13.35 «Единый народ» 
14.00 «Тарих парақтары» 
14.30 «Әсем әуен 
15.00 «Онлайн-сұхбат»           
15.35 «Карантин»
16.10 «Абай-175» 
16.20 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)
17.00 «Полицейская служба»
17.15 «Қазақ үні» 
18.00 «Спорт-тайм»          
18.25 «Олжа»                                         
19.00 «Ұлт құндылығы»
19.20 «Саулықтың сыры»
19.30 «Әкелердің әңгімесі»                    
20.15 «Абай-175» 
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 К/ф «Снова рождество»
22.45 «Әсем әуен» 

31 канал

06.00, 02.30 «Әзіл студио»  
08.00, 00.00 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
08.20 Концерт  «Өнер қырандары. 
Заман ай»
11.00 «What’s Up?»
12.00 Сериал «Ананди»
16.10 М/ф «Алладин»
16.40 Х/ф «Тйна 7 сестер»
18.50 «Власть страха»
21.00 «Тайное окно»
22.50 «Кеше, бүгін, ертең»
04.30 Ризамын

7 канал

06.00 Т/х «Қыздар арасында»
07.00, 03.00 «Айна-online»
09.00  «Юмор!Юмор!Юмор!»
11.10 Сериал «Кровь Ангела»
14.50, 04.00  «Ұлы дала Жанұясы»
17.00, 02.30 «Япырай»
17.40 «Бастық боламын»
21.00 Х/ф «Коломбиана»
23.00 Х/ф «13-й район»
00.30 Х/ф «Одинокий волк Маку-
эйд» 

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

прочность»
00.15 «Скажи мне что-нибудь 
хорошее»
22.00 «П@УТІNА»
03.45 «Ән дария»

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар
07.30 Т/х «Қара теңіз» 
08.40, 04.20 «Қайран қарттар»
09.30 НОВОСТИ
10.10, 23.40 «ГЕНИЙ»
12.10, 21.40 «Алмазный эн-
дшпиль»
14.00 «ОТРОЖЕНИЯ РАДУГИ»
16.00, 01.30 «АКВАРЕЛИ»
18.00 «Бір кем дүние»
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00, 02.05 «Астарлы ақиқат»
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
03.00 «Тойбастар»
04.45-05.00 Кешкі жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/
09.00 TV-сабақ
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Сыралғы» /тікелей эфир/
19.20 «Саулықтың сыры» 
19.30 «Сегодня» /прямой эфир/ 
20.00 Д/ф «Мәдени қазыналар»
20.15 «Абай-175» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Жетісу адалдық алаңы»
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де анам 
жайлы» (74-серия)  
22.35 «Онлайн сұхбат»
23.15 Новости
23.40 Жаңалықтар
00.10 Әнұран

31 КАНАЛ

06.00, 04.30 Ризамын
07.00 Информбюро
08.00, 16.00 Whats up?
10.00 Т/х «Құпия махаббат»
11.15 Сериал «Ананди»
13.00 Сериал «Воронины»
15.00, 00.00 «Экстрасенсы-
детективы»
17.00, 00.50 «Кел, татуласайық»
22.10 Сериал «Тайная любовь»
23.25 Сериал «Паутина»
03.30 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
05.00 Әзіл студио 

7 канал

06.00, 04.30 «Айна-online» 
07.20,13.30 Т/с  «Элиф»
09.00, 15.30 Смеяться разре-
шается
09.40, 17.10 Т/с «осколки сча-
стья-2»
10.20, 18.00, 19.30 «Нюхач-2»
12.30, 20.30  «Ерке мұң»
19.00 «Самое время»
21.30, 03.50 Т/х «Зың-зың 
Күлпәш»
22.20, 03.00 «Жалдамалы 
қалыңдық»
23.20 Х/ф «Призрачный па-
труль»
01.30 Сериал «БЕССОНИЦА»

КТК

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

06.05 Д/ф «Көшпенділер»
06.25, 17.00,20.00 «Aqparat»
07.00«Tansholpan»
10.00, 18.00 Т/х «Біздің әпке»
12.00шоу«Білім бәйгесі»
13.00«Теледәрігер »
14.00 «Егіз лебіз» талант-шоу
15.00, 21.30 Т/х «Менің 
мектебім»
16.10 «Жер төрелнсі» 
16.40 «Әлем айнасы»
17.15 «Тәлім Trend»
20.35 «Ashyq alan»
22.30 Т/х «Елшінің қызы»
23.30 «Ағасы  бардың...2»
01.20 «Parasat maidany»
02.00 «Ashyq alan»

Хабар

06.00  Жұлдызды жекпе-жек
07.30 «Буба»
08.15 Т/х «Өз үйім»
09.15,17.00 «Qalamaimyn»
10.15 Т/х «Отыңды өшірме»
12.30  Проект «За что я люблю 
Казахстан и казахстанцев»
13.10 Т/с «Фамильные цен-
ности» 
15.00 «Бүгін» Тікелей эфир
16.00 Т/х «Армандастар»
18.15 Т/х«Жалғыз жауқазын»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30«Баспанаға бығыт»
21.00 Итоги дня
22.15 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
«Әсем әуен»
«Менің тағдырым»

Астана  

06.00 «Ән мен әзіл»концерттік
06.30«Күлдірген»
07.00 «Союзмультфильм»
08.00,14.10М/ф «Маша и 
медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Кекеш келін»
11.20, 21.00  Т/с «Сүлеймен 
сұлтан»
12.30,23.10 Т/х «Ұлы әмірші 
Қуаң Ге То» 
13.50 Vine time
16.00 «Күлпәштің хикаялары»
16.50 Үздік әндер 
18.00 Т/Х «Ұрланған тағдыр»
20.00,02.00 ASTANA TIMES
20.55 Loto 5/36
00.40 «Қош кулдіңіз»
02.50 «Біреудің есебінен»
03.35 «KazNet»
03.55 «Барышня-крестьянка»
04.40 «Отбасы»
05.00 «Келіндер»

Евразия

06.00 «BastyBagdarlama»
06.25Т/х «Когда зовет сердце»
07.10 «Ән дария»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Жить здорово!»
12.00 «Qoslike»
15.20 Т/с«Султан моего 
сердца»
18.00 «Басты жаңалықтар»
18.45 «Заң сөйлесін»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Новогодний маскарад»
23.40 «Новогодняя ночь»
01.45 «Угадай мелодию» 
02.25 «П@ytina»
03.10«Заң сөйлесін»

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар
07.30 «Қара теңіз»
08.40 «Қайран қаттар»
09.30 Новости 
10.30 «Гений»
12.10 «Алмазный эншпиль»
14.00 «Отражение радуги»
16.00 «Акварели»
18.00 «Бір кем дүние»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Дау-дамайсыз»
20.35 КТКweb
21.00 Вечерние новости
21.40 «Вторая первая лю-
бовь»1-4 серия 
01.30 «Акварели»
02.20 «Дау-дамайсыз»
02.45 КТКweb
03.45 «Той Best Star»
03.05«Мәссаған»KZ
04.20 «Қайран қаттар»
05.00-05.30 Кешкі жаңалықтар

Жетісу

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 TV-сабақ
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Сыралғы» /тікелей 
эфир/
19.20 «Саулықтың сыры» 
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/ 
20.00 Д/ф «Мәдени 
қазыналар»
20.15 «Абай-175» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 Д/ф «Кең ауқымда» 
21.30 Итоговые новости
22.00 «Болмыс» ток-шоуы
23.00 Новости
23.30 Жаңалықтар

31 канал

06.00 «Ризамын» 
07.00 Информбюро
08.00,16.00 «What’s up?»
10.00 Т/с «Құпия махаббат»
11.15 Т/с «Ананди»
13.30 М/ф «Папа-мама  гусь»
15.00 «Экстарсенсы-
детективы»
17.00 «Кел, татуласайық» 
20.00 Информбюро
21.00 Т/с  «Тайная любовь»
22.15 «Скайлайн-2»
00.10 «Сезон чудес»
01.40«Кел, татуласайық»
04.20 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
04.30 Әзіл студио

7 канал 

06.50,04.30 «Айна-online»
07.20, 13.30 Т/х «Элиф»
09.00,15.30«Смеятся разреша-
ется »
09. 40 Т/с «Осколки счастья-2»
10.30 Т/с «Нюхач-2»
12.30, 20.30 Т/х «Ерке мұң»
16.40 «Один в один-5»
19.00 «Самое время»
19.30 «Дизель-шоу»
21.30 Япырай
22.20 Сериал «Жалдамалы 
қалыңдық» 
23.20 Х/ф «Спарта»
01.00 Х/ф «Рокки»
03.10 «Зың-зың Күлпәш»

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 15 қаңтар

   7 КАНАЛ
ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

ЖЕТІСУ

   ХАБАР

КТК

   31 КАНАЛ    31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

АСТАНА
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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

ЗАЊ жєне ЌОFАМ№1 (1004) 07.01.2021

ЖАНЫҢДА ЖҮР  ЖАҚСЫ  АДАМ

КӨҢІЛ АЙТУ

Мемлекеттік қызмет көрсетудің негізгі 
қағидаттары: көрсетілетін қызметті 
алушылардың тегіне,әлеуметтік, лауа-
зымдық және мүліктік жағдайына, жы
нысына,нәсіліне,ұлтына,тіліне, дінге 
көзқарасына, нанымына,тұрғылықты 
жеріне байланысты немесе кез-келген 
өзге жағдаяттар бойынша қандай да 
бір кемсітушіліксіз теңдей қол жеткізуі; 
мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы 
есеп берушілік және ашықтық; мемлекеттік 
көрсетілген қызметтердің сапасы мен 
қолжетімділігі; мемлекетік қызметтер 
көрсету процесін үнемі жетілдіру; 
мемлекеттік қызметтер көрсету кезіндегі 
үнемділік  және тиімділік.

 Мемлекеттік көрсетілетін   қызметті 
берушілер мемлекеттік көрсетілген 
қызметтер стандарттары мен регла-
менттеріне сәйкес мемлекеттік қызметтер 
көрсетуге міндетті. Негізінде көрсетілетін  
қызметті берушілердің мемлекеттік 
қызметтер көрсетуіне қойылатын та-
лаптары және оларды көрсету тәртібі 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стан-
дарты мен регламентінде айқындалады.

«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта 
білім берудың жалпы білім берудің 
жалпы білім беретін бағдарламалары 
бойынша оқыту үшін ведомствалық 
бағыныстылығына қарамастан білім беру 
ұйымдарына құжаттарды қабылдау және 
оқуға қабылдау» мемлекеттік қызмет стан-
дарты бойынша 2020 жылы оқу жылы 
бірінші сыныпқа 1 маусым мен 30 тамыз 
аралығында электронды түрде 60 оқушы, 
14 оқушы қағаз түрінде қабылданды. 
Көрсетілетін қызметті алушы немесе 
оның заңды өкілі порталға жүгінген  кез-
де мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
қажетті мынадай  құжаттарды тапсыруы 
керек. Атап айтсақ, көрсетілетін қызметті 
алушының нақты тұрғылықты жері 
көрсетілген,оның өкілінің ЭЦҚ қойылған 
көрсетілетін қызметті алушының ата-
анасының немесе оның заңды өкілдерінің/ 
бірінің электрондық құжат нысанындағы 
өтінішін; егер көрсетілген қызметті алушы 
2008 жылға дейін туылса, оның туу ту-
ралы куәлігінің электрондық көшірмесін; 
дәрігерлік кәсіби-консультативтік 
қорытынды, №086/е нысанының 
электрондық көшірмесін; көрсетілетін 
қызметті алушының 3х4 см өлшеміндегі 
цифрлық фотосуретін; педагогикалық –
медициналық-психологиялық комиссия 
бар болса қорытындысының электрондық 
көшірмесін тапсырды.

 Көрсетілетін  қызметті алушының жеке 
басын растайтын құжаттың,баланың туу 
туралы куәлігінің  егер 2008 жылдан кейін 
туылса деректері туралы мәліметтерді 
«электронды үкімет»шлюзі арқылы 
жүгінген кезде «жеке кабинетіне» ЭЦҚ 
–менрасталғын электронды құжат ныса-
нында мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
сұратудың қабылданғаны туралы хабарла-
ма  есеп жолданды. 

Отбасы және балалар саласын-
да мемлекеттік қызметтерді көрсету 
қағидаларын бекіту туралы  Қазақстан                  
Республикасы Білім және ғылым 

 Мұғалімдік – мамандық, ал Ұстаз – 
өнеге өрісі кең, ой өресі биік, тағылымы 
терең, Алланың аманатына адал, ең 
бастысы сол қасиеті ел арасында толық 
мойындалып, бақтың шыңына көтерілген 
бақытты адам. Ондай бақ кез келгеннің 
еншісіне тимейтіні, миллионның біріне 
ғана бұйыратыны және хақ. Біздің 
кейіпкеріміз Аягүл Төреқызы Миразова 
– осындай БАҚ бұйырған жан дер едім. 

Ал, 48 жылғы ұстаздық – бас-
қарушылық іс – тәжірибесі  оның педа-
гогтық тұлғасын одан әрі сомдай түседі. 
А.Төреқызы туралы   14 энциклопедия 
мен кітаптар жазылды. Өзінің бір сөзінде 
А.Төреқызы: «Мен үшін басты бақыт 
– оқушы қуанышы, ата -аналардың 
алғысы,  ұстаз еңбегінің өтелуі» депті.

Қазақстанның Еңбек Ері,  көрнекті 
педагогы «Алтын жұлдыз», ерекшелік 
белгісінің және «Отан» орденінің, 
Ы.Алтынсарин, «Дарын» медалінің 
иегері, «Қазақ КСР халық ағарту ісінің 
үздігі»,Қазақстанның еңбек сіңірген 
қызметкері, Қазақстан педагогикалық 
ғылымдар академиясының толық 
мүшесі, Қазақстан гуманитарлық 
ғылымдар академиясының академигі, 

Семей қаласы Қазақ инновациялық 
гуманитарлық-заң университетінің 
құрметті профессоры болып табы-
лады. 1991 жылдың тамыз айын-
да ел тәуелсіздігімен бірге ашылған                       
Ы.Алтынсарин атындағы № 159 мектеп-
гимназиясында 25 жыл директор 
қызметін атқарды. Аталмыш көпсалалы 
гимназия нағыз  ақыл-ойдың сарқылмас 
қазынасы, тәлім мен тәрбиенің  үлгісі 
деуге болады. Яғни, білім ошағын ХХІ 
ғасырдағы  ұлттық қазақ мектебінің 

¦СТАЗДЫЊ 

ЖАРЌЫН ЖОЛЫ 

¤НЕГЕ
 «МҰҒАЛІМ БОЛУ – ҚЫЗМЕТ ЕМЕС, ҚҰДАЙ БЕРГЕН 

МІНДЕТ…» – ДЕЙДІ Ы.АЛТЫНСАРИН. БҮКІЛ ҒҰМЫРЫН БАЛА 
ОҚЫТУҒА, ТӘРБИЕЛЕУГЕ ЖҰМСАҒАН ҰЛЫ ТҰЛҒАНЫҢ ӨМІР 
ТҰЖЫРЫМЫНЫҢ ТЕРЕҢІНЕ БОЙЛАЙ ҚАРАСАҢЫЗ, ОСЫНДАЙ 
ҰЛЫ МІНДЕТТІ МІНСІЗ АТҚАРУ ҮШІН ШЫНАЙЫ МҰҒАЛІМНІҢ 
БОЙЫНДА БІРІМЕН-БІРІ ҮЙЛЕСІМ ТАУЫП ТҰРАТЫН ҮШ 
ҚАСИЕТ БОЛУЫ ШАРТ ЕКЕНІН БАҒАМДАЙСЫЗ. ОЛАР: 
ТЕРЕҢДІК, БИІКТІК ЖӘНЕ КЕҢДІК… МҰҒАЛІМ БОЛУДЫ АРМАН-
ДАЙТЫН АДАМНЫҢ БІЛІМІ ТЕРЕҢ, БІЛІГІ ЖОҒАРЫ БОЛСА, ОЛ 
БАЛА АЛДЫНДА ЗОР БЕДЕЛГЕ ИЕ БОЛМАҚ…  

моделі деуге болады.  
 А.Төреқызы 

басқаратын мектеп 
Республикалық пе-
дагогтар мен мек-
теп басшыларының 
біліктілігін жетілдіру 
институтының тірек 
мектебі болды. 
Еліміздің барлық 
облысы мен аудан-
дарынан келетін 
мектеп басшылары, 
пән бірлестіктерінің 
жетекшілері, мектеп 
мұғалімдеріне осы  

гимназияда   семинарлар, небір үлгілі 
сабақтар өткізіліп республикаға тара-
тылды.  

 Жас маман ретінде Аягүл 
Төреқызының ұстаздық жолын үлгі 
етемін. Әрі, өзімнің ата-анам да 
педагогтық  мамандықты  таңдаған 
жандар. Әкем – Әсет Көшербайұлы 
Еңбекшіқазақ ауданына қарасты  Ше-
лек ауылындағы  65 жылдан аса та-
рихы бар политехникалық коллед-
жде  қызмет етті.  2017 жылы   Шелек 
ауылындағы колледжде өткен  кездесу-
де Аягүл Төреқызы «Алтын жұлдызды 
ұстаз» атты кітапты  сыйлағанын да 
аса мақтанышпен айтқым келеді.  

Өзінің ізгі ісімен айна-
ласындағыларға үлгі дарытып, үйрете 
жүріп өзі де үйренуден талмайтын 
Аягүл Төреқызы істерінің ізгілікке 
ұласып, аты аңызға айналуының 
бір ғана құпиялы кілті бар екеніне 
көз жеткіздім. Ол кілттің сыры бір 
кісінің бойында адамдық қасиет пен 
мамандық қабілеттің   біте қайнасып, 
бірбүтін бітім  қалыптастыруында 
екен. Олай болса, өмір асуына зор 
абыроймен көтерілген аяулы Аягүл 

Төреқызына мықты денсаулық, отба-
сы амандығын, өзі сүйген ортада ұзақ 
ғұмыр кешуін тілеймін.

Майгүл  САТЫМБАЙ,
Н.Островский орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
мұғалімі.

БӘЙДІБЕК БИ АУЫЛЫ,
ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНЫ.

«Офсет» баспаханасының баспагері Руслан Ерғалиұлы Стамшаловқа 
әкесі Ерғали ағамыздың 

дүниеден озуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтамыз. 

«Офсет» баспаханасы және 
«Алатау» редакциясы ұжымы.

МАМАН МІНБЕРІ

МЕМЛЕКЕТТІК 
КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР 

ТУРАЛЫ

Елбасы Н.Назарбаевтың «Қазақстан 2050» стратегиясында 
«Мемлекеттік қызмет көрсету- бұл еліміздің әлеуметтік-экономикалық 
дамуының негізгі көрсеткіші»  деп атап өтті.  Шынында да, мемлекеттік 
қызмет көрсетудің сапасы – мемлекеттік органдардың жұмысын 
бағалаудың басты өлшемі болып табылады.

министрінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі №158 
бұйрығының  10-шы қосымшасы негізінде 
«Жалпы білім беретін мектептердегі білім 
алушылар мен тәрбиеленушілердің жеке-
леген санаттары тегін және жеңілдікпен 
тамақтандыруды ұсыну»  мемлекеттік   
қызметті көрсету қағидаларына сәйкес 
жүзеге асырылады. Өткен  жылдың 
қыркүйек айының  бірінші жұлдызынан ба-
стап оқушылар карантинге байланысты 
қашықтықтан оқытылуы себепті бұл сала 
бойынша мемлекеттік қызмет көрсетілмеді. 
Осы бұйрықтың 11-ші қосымшасына сәйкес 
«Жалпы білім беретін мектептердегі білім 
алушылар мен тәрбиеленушілердің же-
келеген санаттарына қала сыртындағы 
және мектеп жанындағы лагерьлерде де-
малуы үшін құжаттар қабылдау және жол-
дама беру»   мемлекеттік қызметті көрсету 
қағидалары негізінде жүзеге асырылды.  

 Көрсетілетін қызметті алушы не-
месе оның заңды өкілі жүгінген кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін мын-
дай қажетті құжаттарды тапсырады: өтініш; 
көрсетілетін қызметті алушының жеке ба-
сын куәләндыратын құжат көшірме; «АХАЖ 
тіркеу пункті»  ақпараттық жүйесінде 
мәлімет болмаған жағдайда не Қазақстан 
Респуб-ликасынан тыс жерде туылған 
жағдайда  баланың туу туралы куәлігі; 
«АХАЖ АЖ- де мәліметтер болмаған 
жағдайда не Қазақстан Республикасынан 
тыс жерде  некеге тұрған немесе бұзған 
жағдайда некеге тұру немесе бұзу туралы 
куәліктің көшірмесі;  сауықтыру  лагеріне  
баратын мектеп оқушысына медициналық 
анықтамасы; мәртебесін  растайтын 
құжаттың көшірмесі. 

Ал, жалпы  білім  беретін  мектептердегі  
білім  алушылар  мен  тәрбиеленушілердің 
жекелеген  санаттарын тегін  және  
жеңілдікпен  тамақтандыру   үшін  мынан-
дай  құжаттарды  ұсынуы қажет.

1. Мемлекеттік  атаулы әлеуметтік  
көмекті алуға  құқығы  бар  отбасылар-
дан  шыққан  балалар  үшін-көрсетілетін  
қызметті  алу  үшін (отбасының) жергілікті  
атқарушы  органдар  ұсынатын  мемлекттік  
атаулы  әлеуметтік  көмекті  тұтынушылар  
қатарына  жататынын  растайтын  анықтама.

2.Жан  басына  шаққанда  орта-
ша  табысы күн  көріс  деңгейінен  төмен 
мемлекеттік   атаулыкөмек  алмайтын  от-
басылардан  шыққан балалар  үшін-  алған  
табысы  туралы  құжаттар (жұмыс  істейтін  
ата-аналардың немесе  оларды  алмасты-
ратын  адамдардың  жалақылары  туралы, 
кәсіпкерліктен  және  басқа  да  қызмет  
түрлерінен  түскен  табыстары  тура-
лы  және  басқа  да  асырауындағыларға  
төленетін  алимент  түріндегі  табыстары   
туралы  анықтама)  орган  айқындайтын  
білім  алушылар  мен  тәрбиеленушілердің  
өзге  де  санаттарына  жататын  балалар  
үшін- отбасының  материалдық- тұрмыстық  
жағдайын  тексеру  негізінде  алқалы  орган  
айқындайды.

 А. ТУҒАМБАЕВА, 
«М.Әуезов  атындағы 
орта мектебі»КММ-нің
  әлеуметтік педагогі.

ҚАРАСАЙ АУДАНЫ
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ӨЛЕҢ  БОП  
өрілген өмір

АРМАНЫ БИІК ЕР ЕДІ  
(Бейсен Құранбектің қазасына) 

Аспан жылап, ақ жаңбырын төгіп тұр, 
Қаралы үн қабырғамды сөгіп тұр. 
Қазағымның маңдайына симаған, 
Қайран, Бейсен, кеттің бе шын сөніп бір?

Аңқылдаған ар-намысты ер едің,
Тілін білер қараның да төренің. 
Ерте кеттің, елуге де келмей, сен, 
Бар еді ғой әлі талай берерің. 

Жанашыр ең қолы қысқа жарлының,
Жеткізетін жетім-жесір зарлы үнін. 
«Айтуға оңай» көз алдымнан кетпейді, 
Баурайтұғын көрерменнің  барлығын. 

Өзің болдың жаңалықтың жаршысы,
Ез қоғамға болдың намыс қамшысы.
Ақ жаулықты аналардың  мейірі,
Жанарыңның мөлдіреген тамшысы.

Жолын қудың рухы биік Алаштың,
Ұрпақ үшін өнегелі жол аштың.
Тасадағы талантты  көрсетіп,
Ұлт мұратын ұлықтаумен жол аштың.

Елге нұсқап әділеттің арнасын,
Көре алмадық «Қаракеттің» жалғасын.
Алланың да ең  сүйікті құлысың, 
«Қадыр түні» жерге тиді жамбасың.
Өзің үшін  құрбандыққа барар ем,
Не шара бар Алла өзі  алғасын.
Сенің биік асқақтаған арманың,
Ой бауырым,  енді  кімдер жалғасын,
Сабыр берсін отбасыңа,  еліңе, 
Ұрпағыңа қайғы-қасірет бермесін. 

ТУҒАН  ЖЕРІМ  БАҒАЛЫ 
 

Туған жердің түйір тасы бағалы,
Өзені де өркештеніп ағады. 
О,  туған  жер, сағынышы сезімнің, 
Аспаныңнан көз жасым боп тамады.

Туған  жердің  қурайы да бағалы,
Естен кетпес, майда қоңыр самалы.
Қанаттанып ұшқан кезде анамның,
Қалып еді жасқа толып жанары.

Туған жердің  тамшы суы бағалы,
Түзегенбіз сол ауылда жағаны.
Күнді санап самайымда, әйтеуір, 
Сағыныш па, қылауланып барады. 

Туған жердің  ауылы да бағалы,
Жақсы-жайсаң сол ұядан тарады. 
Арман қуып алыстадық  ауылдан, 
Жастық етіп тастан салған  қаланы. 

Туған жердің топырағы да бағалы,
Ұрпақ өскен ұлтын сүйген саналы. 
Тар құрсақта тай-құлындай тебіскен, 
Ұмытам ба бірге туған ағаны. 

Болсақ тағы  бұл өмірдің қыраны,
Бақыт дедік ананы да,  мынаны. 
Жұмақта жүрсең дағы нұрланып, 
Мың есе артық, туған жерім  бағалы.

БІР ҚЫЗ КЕТІП БАРАДЫ

Бір қыз  кетіп бара жатыр көшеде,
Біле алмадым жасы оның нешеде.
Көзін оның көзілдірік жасырған, 
Бұның өзі болып кетті  бәсеке. 

Бір  қыз кетіп бара жатыр көшеде,
Жүрген еді осы арада кеше де. 
Сұқ көздер көп, сумаңдаған сұрқия, 
Қорқам бір  күн  қыздың жолын кесе ме? 

Қолда сотка,  ылғи жүрер көшеде,
Байқұс бала осылай күй кеше ме? 
Қырық үйден тыйым деген бар еді, 
Бағынбай ма әке менен шешеге? 

Ата-ана әлі оны бала десе де, 
Ол қыз су ғой құйып қойған кесеге. 
Шайқалады, төгіледі бәрібір,
Бей мезгілсіз алып жүрсең көшеде. 

Қазақ қызы жүрсе осылай көшеде,
Көгере ме ұлтымызда көсеге?
Сақтамаса ару деген жақсы атты,
Болашақта ұрпағымыз өсе ме?

Қыз – арымыз, қыз – жанымыз, сәніміз,
Қыз - рухымыз, түсінбейміз әлі біз.
Мәңгілік ел болам десек, ағайын,
Ардақтайық  қыз баланы бәріміз.

* * *
Мен  сүйемін  байтақ  мына  даланы,
Бұл  даладан  ата-бабам таралды. 
Өмір деген оркестрға  мүше боп, 
Қызықтырды қыр гүлдері санамды. 

Қызықтырды тау мен тасы, қайыңы,
Секілденіп  шабытымның  қайыңы.
Бал жаласқан, балаң  дәуір, шіркін-ай, 
Көрінбеген  көз  алдымда  уайымы. 

Желкілдедік желек  қуып  желпініп,
Кей  кездері  қалып та  жүрдік өкініп. 
Арттағы  із  көрінбесе  көзіңе,  
Айта  алмайсың, данамын  деп  өтірік. 

Даралыққа  асығамыз  бәріміз,
Дараның да, дананың да мәні із. 
Орны  толмас  өкінішке  қаласың, 
Жастығыңды  жабырқатып  алсаңыз. 

Ала  шапқын  солай  өтер  өмірің,
Қартаймайды  қызық қуған көңілің.
Ертеңгі  күн  етегіңнен тартады, 
Уақыт  деген байлауы жоқ жемірің. 

Қырау қонар осылайша самайға,
Уақыт деген саған тоқтап қарай ма?  
«Өпсең» деген әдемі сөз талайды, 
Қамап қойған «Үміт» деген сарайға.

* * *
О, құдірет, мың құбылды-ау дүние,
Түстік пе біз адасқанның күйіне. 
Жұқпалы дерт жұманы да өткізбей, 
Бара алмадық Алланың да үйіне. 

Бұл пәлекет қайдан келді жеріме?
Не айтамын бейғам мына еліме?
Бүкіл әлем оқшауланып жатқанда, 
Дүние қудық әкетердей көріме. 

Құлқын үшін  шекараны жаппадық,
Ар-намысты ашкөздікпен таптадық.
Бергенді алса, береріңді алма деп, 
Тәубе етіп үйде тыныш жатпадық. 

Байлық үшін  қалың елді арандап,
Дүниені қымбаттаттық жалаңдап.
Төрт тұрманы түгелдері түк етпес,
Қарапайым халық отыр алаңдап.

Біз қашан да жайбасармыз, бейғамбыз,
Бедел қуып берекеден тайғанбыз.
Өз тағдырын өзгелерге тапсырып,
Мәңгүрттеніп адалдықты жойғанбыз.

Біз қашан да  атаққұмар аңғалмыз,
Аңғалдықтан бармақ тістеп қалғанбыз.
Өзім деген өгей мінез жабысып,
Өзегіміз от жалын боп жанғанбыз. 

ТҮСІМЕ ЖИІ КІРЕСІҢ

О, балалық балдәурен,
Бітпейді-ау сенің бір әурең.
От болып жанып жүректі, 
Ойсыраттың не қалмен? 

Жақын еді партамыз,
Ортада жоқ қалқамыз. 
Тағдыр қоспай тәнті етіп, 
Болды солай арты аңыз. 

Сыр еді, сыр боп  қалатын,
Қаныммен бірге ағатын.
Түтіні шықпай түндіктен, 
Жанымда бірге жанатын. 

Оятты ма қара түн,
Ойсырап қағып қанатын.
Бұлқынып бұлақ жастарым,
Булығып көзден таматын. 

Тағдыр-ай бізді қоспаған,
Әдептен ары аспаған.
Қаншама жылдар өтсе де, 
Қиялдан жастық жастаған. 

Апыр-ай, асып белден мың,
Жер орта жасқа келгемін.
Көз алдымда сол бейне, 
Қарашы ойды бөлгенін. 

Солай да солай арман бұл,
Ашылмас қайта тарлан гүл.
Бұтақта тұрып бүршіктеп,
Ашылмай қайта қалған гүл. 

Білмеймін  бар ма үлесің,
Кетпейді естен бір есім. 
Сағыныш боп түске кіресің, 
Сағым боп қайда жүресің?

АБАЙ АТА, АЙТАРЫМ БАР 
ТЫҢДАҢЫЗ

Абай  ата,  айтарым  бар,  тыңдаңыз, 
Не  күйдеміз, білесізбе, мұнда біз?
Рухыңды  өгейсітіп  алдықпа?
Біліп жатсаң,  мына бізді сындаңыз. 

Ағаларды орыс тілі құмарғып,
Асыл сөзді бұзып жатыр шұбар ғып. 
Жетілмей жүр, жетімсіреп, жаутаңдап, 
Ана  тілім өзің таққан тұмар ғып. 

Мінбелерден  міңгірлейді данамыз,
Білмей  қалдық, қайда кетіп барамыз.
Қара  сөздің, қаймағы еді қайран тіл, 
Үш тілменен мәңгүрт болды баламыз.

Желсіз түнде жарық ай ед(і) әніміз,
Құшырлана айтып жүрміз бәріміз.
Желпілдеп  жүр, желек қуған әншілер,
Кетіп қалды әннен дағы сәніміз.

Айталмай  жүр тура билік билерім,
Тәлкек етіп тағдырларды сүредім.
Күндестік пен көреалмастар көбейіп, 
Өзің айтқан әділдіктен күйредім. 

Тасырқап тұр, табанынан салтымыз,
Тойлар да жүр сәнге билеп қартымыз. 
Құнанбайдайбилік айтар біреу жоқ, 
Жойылғандай ақсақалдық нарқымыз... 

Айта  берсем, арым жатыр тапталып,
Келмей отыр, айтуғада мақтанып.
Ата заңым жаза кескен Қодарға, 
Бізде жатыр қанішерлер ақталып. 

Абай ата, терең  еді  ойларың,
Канша оқысам шәрбатына тоймадым. 
Өз тарихым өзгелерге жем болып, 
Басқалардың мәнсіз тойын тойладым. 

Біле алмадым, қашан есті жиямыз,
Толығады қалай атамұрамыз? 
Ақиқаттың кесіп айтар жаршысы, 
Қалған жерін Шерағамнан сұраңыз.

ОЙЛАН, БАУЫР

Мен қуансам сен де қуан, бауырым,
Неге, айтшы, көңіліңде  ауыр  мұң?
Жалғандықтың жапырағы жасырған, 
Сыймай тұр ма ауыр жүгі дәуірдің. 

Қуан бауыр, керегі не жылаудың,
Мұзы ерісін қабақтағы қыраудың.
Өзегіңде от өртеніп жатыр ма,
Сабыр етші, жауабы бар сұраудың. 

Білерсің сен өткен  күннің  азабын,
Не  көрмеді қан жылаған қазағым. 
Ұрпақ қалмай кетуге де шақ қалған, 
Бесіктегі сәби құшып ажалын. 

Көтерілмей қалған талай шаңырақ,
Ерлері өліп, анам қалған аңырап. 
Байлығына  қызыл  көздер  құныққан,
Бұл  даламыз  қалмап па  еді  қаңырап...

Солай, бауыр, азапты  біз  көп  көрдік,
Қуғын-сүргін тозақты  да  өткердік. 
Талдан  аспас, жардан  асқан  тасқын су, 
Емес  мәңгі бұл жалғанда өктемдік. 

Рас, бауыр, мұңаймасын даламыз,
Өксік атып, жыртылмасын жағамыз. 
Кеш те батар, таң да атар тоқтаусыз, 
Бесігінде тыныш жатсын баламыз.

* * *
О,  дүние-ай нетеміз,
Ажалың келсе кетеміз. 
Қызылдар қырған қазақпыз, 
Жетіспеген шекеміз. 

Өлгенге құран оқылмай, 
«Алып қой» болған некеміз. 
Ядросын Семейде, 
Жарғызған қазақ екенбіз. 
Қытайда қалып үш аймақ, 
Бөліске салған көкеміз. 
Жеріме толып келімсек, 
Тайраңдап жүрген бөтен із. 
Зар илеп қайран қандасым, 
Тұншығып жатыр өлкеміз. 
Еліме келіп мына дерт, 
Қиылар болды желкеміз. 
Сақтанайық, ағайын, 
Аллаға мінәжат етеміз. 
Басқа салды, амал не,
Бұл сынақтан да өтеміз. 
Сан сүрлеуден сүрінбей, 
Тарихта біз өткенбіз. 
Желбіресе көк туым, 
Жеңіске талай жетеміз.

Нұрсила Ахметбектің  Ержан  
Тұрғынбайменбейнесұхбатында теке бо-
лып бақылдап тұрған бейнесін көргенде 
туған ой
Нұрсила, түрің құрсын бақылдаған,
Осылай істей ме екен ақылды адам?
Көптен бері «Алаш» деп айғайладың, 
Алаштықтар теке болып бақырмаған. 

Ел алдында кеуде ұрып мен дейсің бе,
Партия құрам оған сен дейсіңбе? 
Топшыл, жікшіл, тағы да рушылдық, 
Бізді құртқан осылар сенбейсің бе? 

Депутат болам дейсің халық үшін,
Жете ме жемқорлыққа сенің күшің? 
Жоқ әлде қалғып, мүлгіп жұмсақ жерде, 
Бұзылып кетер ме екен көрген түсің. 

Балық суда ұстатпас қолға келіп,
Жемі үшін  қармақты алар еміп. 
Бұлқынса да булығып, басын иіп, 
Күштілердің айдауына қалар көніп. 

Қыран дейміз аспанда қанаты бар,
Құзғын, қарға, құмайдан дара тұрар. 
Жемі үшін ол дағы жерге түсер, 
Қыранды да шырғалайды алатындар. 

Түлкі де құрықталған құлқынымен,
Көрмедім қақпан баспас түлкіні мен. 
Алдаркөсе мініп ап қу шайтанға, 
Жүргізген тек өзінің ырқыменен. 

Отырмын жіп таға алмай талғамыңа,
Сен отырсың жетем деп арманыңа. 
«Сен» деген партияңа кім сенеді, 
Басқалай ат табылмай қалғаны ма? 
Елдің басын айғайлап ауыртпаңдар, 
Онсыз да тартып жатыр жан-жағына. 
Тыныштық керек бізге өсу үшін, 
Іліктірме елді алдап қармағыңа. 
Жастарды байытам деп жиып алдың, 
Енді не үйретесің қалғанына? 
Көп партия не жасап берер бізге? 
Алданғанбыз талайдың жалғанына. 
Мамайдың партиясы көшеде жүр, 
Айғайдан жақтарың бір талмады ма? 
Онсызда дұңган, ұйғыр шу шығарды, 
Олар сенің қарамас ойбайыңа. 
«Іштен шыққан жау жаман» деген сөз бар, 
Ертең олар жабысар шаужайыңа. 
Аз қазақты ішінен ірітпеңдер, 
Дақ түспесін «қазақ» деген қаймағыма.
Болашағын елімнің ойлайық біз, 
Бодандықтың бодауына тоймадың ба?

КӨК ТУЫМ

Көк аспандай кеңдіктің,
Күн нұрындай теңдіктің.
Қанаты талмай самғаған,
Белгісі көк ту елдіктің.

Арысы  Көк түрік бабамның,
Берісі Алаш  данамның.
Арманы сенсің, көк туым,
Төрінде тұрған  ғаламның.

Тұрған да өзің желбіреп,
Жүрегім тұрар елжіреп.
Мақтан етер ұрпағың, 
Бабалар бізге берді деп.

Көк туым, менің көк туым,
Ұрпағымын тектінің.
Алыста жүріп аңсаумен,
Атажұртқа  жетті ұлың.

Сан  ғасырдың  нұрысың,
Мәңгілік  елдің  жырысың.
Сен үшін  жаным  көк  тиын,
Көк   тусыз  күнім  құрысын.

Асқақтап мәңгі тасып тұр,
Жауымның  мысын  басып  тұр.
Берекенің мерейін,
Кең далама  шашып  тұр.

Болат ҚҰРСАҚБАЙ
ЖАРКЕНТ ҚАЛАСЫ
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Дата начала дактилоскопии перенесена в связи с пандемией и дактилоскопическая 

регистрация граждан начнется с 1 января 2023 года. Об этом сообщили в МВД РК, со-

общает Polisia.kz.
Министерство внутренних дел проинформировало, что в связи со складывающей-

ся эпидемиологической обстановкой в стране и мире, дактилоскопическая регистрация 

граждан, которая должна была начаться с 2021 года, переносится на 2023 год.

«В связи с пандемией коронавирусной инфекции и прогнозами по развитию эпи-

демиологической ситуации, вызванной COVID — 19, дактилоскопическая регистрация 

граждан начнется с 1 января 2023 года. Соответствующие изменения будут внесены в 

Закон «О дактилоскопической и геномной регистрации», — сообщили в пресс-службе 

ведомства. Ш.БАТЫРОВ

РЕГИСТРАЦИЯ КАЗАХСТАНЦЕВ 

ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ ЗАСТРЯЛИ 
НА ТРАССЕ В ВКО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Дальнобойщики застряли на трассе в 
Восточно-Казахстанской области из-за за-
мерзшего топлива, сообщает YK-news.kz.

 «Ночью к спасателям Курчатова об-
ратились за помощью дальнобойщики. Как 
оказалось, на трассе у блокпоста в сторону 
Павлодарской области семь автомобилей 
марки “Шансиман” не смогли продолжить 
движение, так как в транспортных сред-
ствах замерзало дизельное топливо», — 
рассказали в ДЧС ВКО и понедельник.

Как уточняется, прибывшие на место 
спасатели ОЧС и ПЧ-15 доставили 15 чело-
век в пункт обогрева (ДЮСШ). Местными исполнительными органами организовано питание.

Ш.ХАМИТОВ

СУД ПРИЗНАЛ ЗАКОННЫМИ 
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА 

МИНЗДРАВА
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Группа инициативных жителей сто-
лицы обратилась в Есильский суд с 
иском о признании противоречащими 

закону и Конституции пунктов санитарных 
правил, утвержденных Минздравом.

 Суд отклонил удовлетворение исковых 
требований, передает zakon.kz со ссылкой 
на сайт столичного суда.

По информации суда, заявители обжа-
ловали решение суда первой инстанции в 
городской суд Нур-Султана, утверждая, что 
введенные санитарными правилами огра-
ничения, предусматривающие использова-

ние средств индивидуальной защиты и анти-
септиков, в том числе ношение медицинских 
масок, избирательные ограничения для лиц 
старше 65 лет, нарушают конституционные 
права граждан и Министр здравоохранения 
не имеет полномочий на их утверждение, - 
говорится в сообщении.

Сообщается, что указанные доводы 
апелляция признала необоснованными и 
оставила решение суда первой инстанции 
без изменения в виду его законности и обо-
снованности.

Ш.БАТЫРОВ

НАЧАТО ПРОИЗВОДСТВО РОССИЙСКОЙ 
ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V»

В КАРАГАНДИНСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ ПОЭТАПНО 
БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНО 2 МИЛЛИОНА ДОЗ ВАКЦИН ПРОТИВ КОРОНАВИРУ-
СА, СООБЩАЕТ SPUTNIK.KZ

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 
посетил Карагандинский фармацевтический 
комплекс, где дал старт производству вакцины 
«Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба 
главы правительства.

Производство запущено в рамках реализа-
ции договоренностей между главами Казахстана 
и России Касым-ЖомартомТокаевым и Владими-
ром Путиным.

На базе комплекса поэтапно будет произве-
дено 2 миллиона доз вакцин.

«Массовая вакцинация “Спутник V”, произ-

РАССКАЗАЛ О НОВШЕСТВАХ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ

РЕФОРМА

В Алматы в онлайн-формате 
проходил международный круглый 
стол на тему «Актуальные вопросы 
модернизации правоохранительной 

и судебной системе в Казахстане». 
В ходе этого мероприятия  судья 

Верховного суда РК Аслан Тукиев рас-
сказал о реформе судебной системы 
Казахстана, передает корреспондент 

МИА «Казинформ».
Аслан Тукиев отметил, что в рамках рефор-

мирования Верховным судом в рабочую группу 
был предложен большой пакет предложений, 
относительно как в развитии судебной систе-
мы и функционирования модели трехзвенной 
системы, так и в сфере дальнейшего развития 
состязательности обеспечения равноправия 
сторон и многих других правовых и процессу-
альных аспектов. Он предложил три блока. В 
первый блок входит:

«Первое - это судебный блок. Среди про-
чего предлагаем дальнейшее совершенство-
вание порядка отбора и проведение квалифи-
кационного экзамена. Там накопилось очень 
много вопросов, которые требуют разрешения 
для того, чтобы этот процент был оптималь-
ным, и мы говорили о разумной экономии в 
этом смысле.

Второе. Это углубление специализации су-
дов. Это общемировая тенденция, речь идет о 

повышении качества, в том числе через рас-
ширение специализации.

Третье. Минимизация административных 
полномочий председателя судов и совершен-
ствование процедуры их назначения. Об этой 
проблеме говорил и Глава государства, она у 
всех на устах.

Четвертое. Повышение вдвое представи-
телей гражданского общества в составе выс-
шего судебного совета. Этот вопрос прораба-
тывается вместе с высшим судебным советом, 
как и многие другие вопросы. Есть понимание, 
что нужно развивать транспарентность в рам-
ках деятельности Верховного суда и высшего 
судебного совета. Увеличить сроки давности 

привлечения судей к дисциплинарной 
ответственности. Текущие сроки боль-
шинством участников беседы по этому 
вопросу признаются не актуальными 
и не способствующими для наступле-
ния необходимых случаев такой от-
ветственности в отношении виновных 
судей", -  рассказал он.

По его словам, во втором блоке 
предлагается расширить категорию 
споров, подлежащих к рассмотрению в 
упрощенном порядке.

«Предлагаем расширить катего-
рию дел с обязательным в досудебном 
порядке рассмотрении дел. Вести до-
судебный протокол в рамках досудеб-
ной подготовки гражданских дел, это 
проверенное временем мировая прак-

тика очень качественное предложение, на-
правленное на то, чтобы участники процесса 
более полно и качественно готовились к тем 
или иным процессам. Это способствует тому, 
чтобы процесс был там, где он необходим. 
Если это можно, то нужно примеряться. Так-
же предлагается пересмотреть ограничение 
по использованию арбитража в компании ква-
зигоссектора. Вы знаете, что там установлен 
соответствующий запрет, этот запрет всеми 
участниками диспутов признается сейчас из-
жившим себя. Есть необходимость пересмо-
треть эти вопросы вновь», - добавил он.

Аслан Тукиев заметил, что третий блок — 

это по уголовным процессам.
«Тут мы тоже некоторые предложения 

представили. Они касается предоставления 
суда первой инстанции права самостоятельно 
исправлять допущенные ошибки. Сейчас прак-
тика показывает, что около 40% отмены изме-
нений, это как раз дела, где допускаются не су-
щественные ошибки по делу через вынесения 
соответствующего апелляционного решения. 
Также на досудебной стадии предлагается ис-
ключить дублирование функции между дозна-
вателем, прокурором, следственной судьей», 
— сказал он.

Кроме того, судья Верховного суда доба-
вил, что также есть ряд новшеств, состоящее 
из семи предложений.

Первое - это создание помощника судьи 
с помощью IT-программы, которая позволит 
формировать проекты судебных актов по 
400−1000 судебным материалам.

Второе - цифровая судебная аналитика, 
система, состоящая из пяти модулей.

Третье - экстерриториальная подсудность.
Четвертое - образцовое производство.
Пятое - досудебный протокол.
Шестое - повышение состязательности в 

уголовном процессе.
Седьмое - это все, что связанное с 

АППК (административный процедурно-
процессуальный кодекс).

ШОРА БАТЫРОВ

НОВОСТИ 

веденной в Казахстане, начнется в феврале 2021 
года», — сообщил Аскар Мамин.

По его словам, в первую очередь на добро-
вольной основе будут привиты медицинские 
работники, педагоги, студенты, сотрудники пра-
воохранительных органов, контингент медико-
социальных учреждений, а также представители 
групп риска с хроническими заболеваниями.

Также глава правительства Казахстана под-
черкнул особую важность локализации промыш-
ленного производства вакцины «Спутник V» в 
Казахстане.

Ш.ХАМИТОВ

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

ГРАНТ  ДЛЯ  МОЛОДЫХ  КАЗАХСТАНЦЕВ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье "Независимость дороже всего" 
предложил учредить грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" для поддержки талантливой молодёжи.

Президент отметил, что XXI век – век 
знаний и профессионализма. Он подчеркнул 
важность самосовершенствования, освоения 
новых профессий как основное условие для 
конкурентоспособности. Касым-Жомарт Токаев 
назвал главной задачей государства защищать 
граждан,которые прославляют Казахстан на 
мировой арене.

По словам Токаева, в эпоху глобализации 
все больше молодых казахстанцев едут учиться 
за рубеж и остаются там работать. Грант "Поко-
ление независимости" должен помочь избежать 
этого: он будет поддерживать талантливых моло-
дых людей, которые еще не получили признания.

Президент также поручил активизировать 
деятельность Совета молодежи при Президенте. 

По его словам, его нужно превратить в система-
тическую платформу для мобилизации квалифи-
цированной и образованной молодежи.

"Не вся наша талантливая молодёжь нахо-
дится за границей. И в стране есть талантливые 
молодые люди, профессионалы. Мы их макси-
мально привлекаем для подготовки нового по-
коления руководителей. Составленный по моей 
инициативе президентский кадровый резерв – 
яркое тому подтверждение. На следующем этапе 
проекта особое внимание будет уделено отбору 
лидеров, честно придерживающихся интересов 
общества. Представители органов власти пре-
жде всего должны быть твёрдо привержены на-
циональным интересам", – отметил президент.

По его словам, молодёжь – это источник но-
вых идей, движущая сила положительных изме-
нений, поэтому необходимо направить потенци-
ал подрастающего поколения в нужное русло и 
эффективно использовать его.

"В этой связи следует активизировать дея-
тельность молодёжного совета при Президенте. 
Мы превратим его в системную рабочую пло-
щадку для привлечения высококвалифициро-
ванной, образованной молодёжи. Кроме того, 
я предлагаю присуждать грант "Тәуелсіздік 
ұрпақтары" в поддержку талантливой молодё-
жи, родившейся в годы независимости, но ещё 
не получившей признания", – сказал президент.

К.ПФАЙФЕР 
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ЖІГЕРІН ЖАНЫЃАН
Қамшының сабындай қысқа 
ғұмырда тірі пенденің 
тағдырына жазылған соң 
көрмейтіні де көнбейтіні 
де жоқ. Адам қандай қандай 
ақылмен күш иесі десек те, 
оның да шамасы келмейтін 
дүние өте көп. Қалтарыс-
бұлтарысы мол тайғақ 
тағдырдың  сынағына шы-
дамай, өмірден баз кешіп, 
тіршілікті өлердей жек көріп, 
қоғамнан алыстап жатқандар 
қаншама?! Тіпті, он екі 
мүшесі сау адамдардың өзі 
басына сәл қиындық түссе 
өмірінен күдер үзіп жатады. 
Ал мүмкіндігі шектеулі болса 
да жанын аяздай қаритын 
қайғысын жеңіп, тұла бой-
ын шиыршық атқандай 
қатайтып, буын-буынын 
бекітіп, жасып қалған ар-
манын жасаң тартқызып 
жатқандар да жетерлік. 
Сондай жанның біріөмір отын 
өшірмей үрлеп, талай биік 
белесті бағындырған – Жа-
нар Тілектесова. Олай болса, 
«Дойбы 64» пен тоғызқұмалақ 
ойынын қатар алып жүрген 
Ұлы Даланың ерке қызы 
шерткен әңгімеге құлақ 
түрейік. 

Жанар– Мен 1999 жылы 4 ақпанда Ескелді ау-
даны Алдаберген ауылында дүниеге келдім. 
Отбасымызда үш баламыз. Ағам және інім 
бар. Үйде жалғыз қыз болғандықтан апамның 
еркесі болып өстім.Немерем жаннан тәтті деп 
еркелетіп, ертегісін айтып апам тәрбиеледі. 
Бес күн жалғанда ешкім Тәңірден бір мүшесінің 
кем болғанын тілеп алмайды. Кей адамның 
жарық дүниеге он екі мүшесі сау болып 
келмейтіні өкінішті-ақ.Тағдырдың жазуы болар, 
мына өмірге кемістігіммен келдім. Дүние есігін 
ашқаннан бір көзім көрмеді. Десе де, менің 
он екі мүшесі сау балалардай ойнап-күлуіме 
еш кедергі болмады.Өзгелер секілді мен де 
бал балалық шағымда ауылдың борпылдақ 
топырағында жалаңаяқ шапқылап, қар, жел 
мен жаңбырына қарсы жүріп, шынығып өстім. 
Найзағай секілді жарқ еткен өмірде басыма 
қиындық түсті екен деп, жалғаннан баз кешіп, 
тұнжырамадым. Керісінше бәрін жеңемін деп 
күліп жүрдім. Қиындықты жеңуге көмектескен 
спорт. Өйткені, былдырлаған шағымнан-ақ 
спортты жаныма серік еттім.

Есік қаласындағы мектеп-интернатының 
табалдырығын аттағанымдаатам Тілектес 
Әбділдәбековосы мектепте ұстаз болды. 
Ол кісі шаршы тақта үстіндегі тартысқа 
қызығатынымдымектептегі дене шынықтыру 
пәнінің мұғалімі Жайдарман апайыма айт-
ты. Сөйтіп, Жайдарман апай мені «Дой-
бы 64» пен тоғызқұмалақ  ойнауға үйретті. 

Жаттығуды келесі күні-ақ бастап кеттім. 
Өзім қатты құмартқан спорт күн өткен сайын 
өзіне баурап алды. Алғашында қиындықтың 
болғаны рас. Артынша қарсыласымды қапы 
қалдырып, шебер ойыншылардың санаты-
на іліктім. Мектеп қабырғасында жүріп, та-
лай бәсекеде топ жардым. Жетістіктерімді 
көрген апайым мені Райгүл Рысалова атты 
бапкерге алып барды. Бүгінде Райгүл апай 
бас бапкерім. Осылайша білікті мамандар-
дан жаттығу үйреніп, қай жердеұлттық ойын 
түрі бар десе сол жерден табылатын болдым. 
Мектепті бітіріп, Талдықорған политехникалық 
колледжінің студенті атандым. Спортты жаны-
ма серік еткен соң мамандығымды да спорт 
жаттықтырушысы етіп таңдадым.  

Иә, Жанар Тілектесова жүректі 
жаншылаған мұңын, басына салған тағдырдың 
қиындығын жеңе білді. Қиындыққа бор-
дай егілмей, болаттай берік болды.Соның 
арқасында ол сау адамдардың қатарына 
қосылды. Ал енді ақыл-ой спортын арда тұтып, 
күні-түні жаттығу жасап, абырой-беделге тек 
қана мехнатты еңбекпен жеткен қайсар қыздың 
спорттағы жеңісіне құлақ түрейік.

– Дене тәрбиесі мамандығын таңдаған 

соң жаттығу көбейіп спорттағы ақ желкенім 
көтерілді. Әуелде қала біріншілігінде топ жар-
дым. Одан кейін облыстық чемпионаттардың 
барлығында қарсылас шақ келтірмедім. Осын-
дай дарындылығымды байқаған бапкерім 
республикалық жарыстарға қосты. Онда да та-
уым шағылмады. Қатысқан жарыстан жүлдесіз 
оралған күнім болған жоқ. Жетісу жерінің на-
мысын құлатқан емеспін. Ірі жарыстардан 
есімде қалғаны 2015 жылы Шымкентте өткен 
республикалық жарыста 3-орын алдым. 2019 
жылы Павлодарда өткен командалық жары-
ста күміспен күптелдім. Былтыр Талдықорған 
қаласында өткен республикалық жарыста 
2-орын иелендім. Додада 5 қарсыласымды 
ұтып ақтық сынға жолдама алдым. Финалда 
атыраулық спортшыға жол беріп, тұғырдың 
екінші сатысынан көріндім. Дүбірлі дода-
даоблысымыз жалпыкомандалық есепте де 
2-орын алды.Бұл дойбы спортынан жеткен 
жетістігім. Былтырға дейін жарысқа тек дойбы 
спортымен барып жүрдім. Бірде ұлттық спорт 
түрін де жаттап өстім ғой бағымды сынап 

көрсем қайтеді деген ой келді. Бапкерім қуана-
қуана келісті. Екі спортты қатар алып жүрмек 
болып шештім. Тоғыз құмалақ есептеуді, тез 
ойлауды көп талап ететін жарыс болғандықтан 
басында әрине, оңай болған жоқ. Тынбай 
жаттыққанымның арқасында мұны да меңгеріп 
алдым. Сөйтіп, былтыр тоғызқұмалақтан 
Павлодарда өткен республикалық жарысқа 
қатыстым. Бұл командалық дода болды.
Облысымыздың намысын қорғап барған 
соң барымды салып өнер көрсеттім. Біз 
жалпыкомандалық есепте 2-орын алдық. 
Тоғызқұмалақ спортынан барған алғашқы ірі 
жарысымда жүлдегер атандым. Жеңіс – жігер 
мен қос спортты да алып жүре аламын деген 
сенім сыйлады. Жаттығудан қалмай, күн-түн 
демей қызу дайындалғанның арқасында биік 
белестерді бағындырдым. Тынымсыз еңбек – 
жеңіске жетеледі. Алдағы мақсатым – екі спорт 
түрінен әлемдік додалардың мұзарт шыңын 
бағындырып, ел абыройын асқақтату. 

Ол қилы тағдырдың қиындығын көрсе 
де жанын қажап, зәрәзеп қылмады. Күні-
түні қайғы жұтып, күңгірт ойды көңілге 
қорек еткен жоқ. Керісінше,дарқан даланың 
ерке елігіндей болып өскен қыз сабырлық 
танытып, өмірдің ағысына қарсы жүзді. 
Соның арқасында бар қиындыққа төтеп 
берді. Иә, бойында кемістігі болса да 
өмірде жеңісі көп қыздың өмірі көпке 
үлгі. Жетісу жұртшылығына жеңіс сыйлап 
жүрген қызымызға алар асуың биік болсын 
демекпіз.

А. ҚАЛИЕВ

Аталған қызметке қазақстандық маман 
Константин Горовенко келді. Ол бұған дейін 
Қарағандының «Шахтер» командасында бас 
бапкер қызметін атқарған. 

К.Горовенко 1977 жылдың 10 ақпанында 
Жамбыл облысының Жаңатас қаласында 
дүниеге келген. Кәсіби футболдағы алғашқы 
қадамын 1995 жылы Алматының «Қайрат» ко-
мандасында бастады.

Одан кейінгі жылдарда Талдықорғанның 
«Жетісу», елордалық «Астана», Алматының 
«Алма-Ата», «Мегаспорт», Алматы облысының 
«Сұңқар» клубтарының намысын қорғады. 
Соңғы жылдарда бапкерлік қызмет атқарып 
келеді.

Өткен жылы Қарағандының «Шахтер» 
клубының тізгінін ұстап, Премьер-лига ко-
мандалары арасындағы ел біріншілігінде 

ФУТБОЛ

Футболдан Талдықорғанның 
«Жетісу» командасына бас бап-
кер тағайындалды. Бұл тура-
лы клубтың баспасөз қызметі 
мәлімдеді. 

БАС  БАПКЕР ТАҒАЙЫНДАЛДЫ
ДЗЮДО

MASTERS ТУРНИРІНДЕ 
БАҚ СЫНАЙДЫ

Қазақстандық дзюдошылар жылдың алғашқы жарысын Дохадағы 
(Қатар) әлемдік Masters бәсекесімен бастайды. 11-13 қаңтар күндері 
жалауы желбірейтін додаға әлемдік рейтингте үздік 36 балуанның 
қатарына енген дзюдошылар шақыртылған.

Қазақстан құрамасынан аталған 
әлемдік бәсекеге жеті дзюдошы 
қатысуға мүмкіндік алды. Олар: 
Елдос Сметов (60 кг), Ғұсман Қыр-
ғызбаев (60 кг), Елдос Жұмақанов 
(66 кг), Ерлан Серікжанов (66 кг), 
Жансай Смағұлов (73 кг), Дидар 
Хамза (81 кг) және Ислам Бозбаев 
(90 кг).

egemen.kz

қарағандылықтар төртінші орынға тұрақтады.
Команда биыл жаңа турнир UEFA Конфе-

дерация кубогында ел намысын қорғайды. 
Естеріңізге сала кетелік, бұған дейін 
«Жетісу» командасында бас бапкер қызметін 
қазақстандық маман Дмитрий Огай атқарды. 
Команда былтыр ел біріншілігінде алтыншы 
орынды місе тұтты.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»
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«Nur Otan» партиясы жақтастарынан құралған еріктілер 
тобы үгіт-насихат жұмыстарын «Жастар» cпорт сарайында  
өткізді. Кезекті кездесуге Талдықорған қалалық партия филиа-
лынан 70 белсенді жас қатысты. Аталмыш іс шара әлеуметтік 
желіге жарияланып, жергілікті тұрғындардың оң бағасына ие 
болып қана қоймай, халықтың қошеметіне бөленді.

Бүгінде барлық азамат партиядан нақты мәселелерді 
шешуді және бастамаларды ілгерілетуді күтуде. Ол үшін «Nur 
Otan»   партиясы жүйелі партиялық қайта жүктеуді және пар-

Жастар агитациялық флешмоб өткізді

«Nur Otan» партиясы Талдықорған қаласының 
 Сайлау қоры  қаражатының есебінен  төленді.

Талдықорған қаласындағы Жастар спорт сарайының алдында «Nur Otan» партиясының 
ұйымдастыруымен агитациялық флешмоб өтті. 

тия ішілік іріктеуін өткізді.
Флешмоб барысында қатысушылар тарапы: «Партия 

барлығы үшін ашық! Біз сындарлы ұсыныстарды қолдауға 
дайынбыз және өзара тиімді ынтымақтастыққа 
үміттенеміз. Сондай-ақ жақсы нәтижелерге бірге қол 
жеткізетінімізге сенімдіміз! Аймақты одан әрі дамыту 
әр азаматтың өз қолында» деген партияның ұранын 
алға тартып, Қазақстанның болашағына дауыс беруге  
шақырды.
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