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«ЕЛ ЖАТСА ДА ЕНЕКЕМ 
ЖАТПАЙДЫ» ДЕПТІ ҒОЙ 
БАЯҒЫДА БІР КЕЛІН. СОЛ 
КЕЛІН АЙТПАҚШЫ БІЗДЕ 
ЖЕМҚОРЛАР ЖАТПАЙ-
ДЫ. АУЫЗДАРЫН ДА, 
ҚОЛДАРЫН ДА ТЫЙМАЙ-
ТЫН БОЛДЫ.  ЖҮРГЕН 
ІЗДЕРІН ҚҰЙРЫҒЫМЕН 
ЖАПҚАН ТҮЛКІДЕЙ 
ҚҰБЫЛАДЫ. «БІР БАСЫН 
ШАПСАҢ ЕКІНШІ, ЕКІНШІ 
БАСЫН ШАПСАҢ ҮШІНШІ, 
ТӨРТІНШІ, БЕСІНШІ, АЛ-
ТЫНШЫ БАСЫ СУМАҢДАП 
ШЫҒА КЕЛЕДІ. ҚҰДДЫ 
ЖЕТІ БАСТЫ АЙДАҺАР МА 
ДЕРСІҢ.
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редакция арқылы
  1 жылға –  3640  теңге. 
облыстық маңызы бар қалалар үшін "Қазпошта" арқылы 
  1 жылға – 4470, 20  теңге.
 ауыл тұрғындары үшін
  1 жылға – 4700, 80 теңге.

с редакции
   1 год –  3640  тенге.
для города областного значения через "Казпочту"
   1 год – 4470, 20  тенге.
 для сельского населения
   1 год – 4700, 80 тенге.

ТАЛЃАР ЄКІМДІГІ  

облысының Талғар ауданына әкім шақ 
келмейтін болды.  Ішіп-жеп қояды, 
жер сатады, одан қалса кемшілігін 
бетіне айтқандарды шопырын жал-
дап жамбасынан аттырады. Арғы-
бергі тарихын қозғасаң, Талғарға әкім 
шақ келмеді. Аудан түгілі ауыл, қала 
әкімдері шетінен жемқорлықпен ша-
тылды. Ұзын санынан жаңылмасақ 
7-8 әкім істі болды-ау. Өткен жылы 
індеттен қайтыс болған Жолан Ома-
ров әкім болған он айда талғарлықтар  
«Дұрыс әкім келді. Ісіміз енді 
оңалатын болды» деп бөріктерін 

аспанға атқан болатын. 
Амал қанша, құдайға да 
жақсы адам керек екен. 
Алып кетті. Оның орны-
на барған Серікжан Ере-
кешев бір жылға жет-
пей жатып жорғасынан 
жаңылды. Бүкіл ақпарат 
құралдарының нысана-
сына ілікті. Жемқорлық- 
пен шатылыпты. Бір 
ғана қара басы болса 
бір сәрі, ұйымдасқан 
ұтады деп, командасы-
мен ұсталыпты-мыс. 
Пара көлемі 10 миллион 
теңге дейді. Тәбеттері 
жаман емес. «Nur Otan» 
партиясы  мүшелері 
билік партиясын ұятқа 
қалдырды. Халықтың 
мұңын мұңдап, жоғын 
жоқтайды дегендер 
парамен шатылыпты. 

Талғарлықтар айтады екен: «Осы 
Серікжан Ерекешевтің жүрісі суық 
еді. Жиындардың бәрін ресми тілде 
өткізді. Мемлекеттік тілге тұмсығын 
шүйірді. Аудан тұрғындары әкімнің 
үстінен бірнеше рет шағымданған 
болатын. Ақыры мұнау болды. 
Тіпті бар ғой, біз бір жерге барсақ 
«Талғарданбыз» деп айтуға аузымыз 
бармайтын болды. Талғарлық екеніңді 
айтсаң, «Әә, әлгі жемқорлар ауда-
ны ма» деген сөз еститін болдық», 
-  деп. «Бір құмалақ бір қарын майды 
шірітеді» деген осы ғой. Сонда шыны-

мен,  Талғар ауданы жемқорлар ор-
дасы ма? Олай демеске тіпті лажың 
жоқ. Себеп, ауданға барған және 
қала, ауыл әкімдері істі болып жата-
ды. Әуежай маңындағы жерді сатып 
жіберген шенділер жайлы іс те осы 
Талғар ауданына қатысты. Мұндайды 
қазақ «Атың шықпаса жер өрте» де-
мей ме?!

Жалпы жемқорлыққа қатысты Ал-
маты облыстық сотына 2019 жылы 74 
адамға қатысты 41 іс келіп түсіп, оның 
39-на үкім кесіліпті. Ал, 2020 жылы 
117 адамға қатысты 51 сыбайластық 
жемқорлық ісі тіркеліп, оның 42-не 
үкім шығарылған. 189-баптың 2-3, 
190-баптың 2-3, 361, 362-баптың 3-4 
тармақтары, 366-367-баптар бой-
ынша (мемлекеттік функциялар-
ды орындауға уәкілеттік берілген 
адамның сеніп тапсырылған бөтен 
мүлікті иеленуі немесе ысырап 
етуі, мемлекеттік қызметкерлердің 
алаяқтығы, мемлекеттік қы-
меттерді өздері үшін пайда мен 
артықшылықтар алу, өкілеттіктерін 
теріс пайдалану, пара алу, пара беру 
мақсатында) жазаға тартылыпты. 
Ақпарат көзіндегі фактілерге қарасаң, 
Алматы облысындағы жемқорлық 
жылдан-жылға  желіндеп, төлдеп 
жатқанын аңғаруға болады. «Талғар 
ауданында сиыр жылы  аудан әкімі  
қарамағындағы қызметкерлерімен  
қылмыстық әрекетке барған» деп 
ақпарат құралдары жар салуда. 

ӨЗ ТІЛШІМІЗ

ЖЕМҚОРЛАР  ОРДАСЫ  МА?

«Жемқорлықтың желкесін үземіз, 
жұлынын жұламыз, жолын кесеміз!» 
деп майдан аштық. Жоғары эше-
лоннан бастап, етектегі ептілеріне 
дейін қолдарына кісен салып, торға 
да тоғыттық. Ішкен-жегендерін 
құстырдық, дүние-мүліктерін  тәр-
кіледік, миллондап-миллиардтап 
айыппұл да салдық. Бірақ жегіштер, 
жең ұшынан жалғасқандар тыйыл-
мады. Керісінше, «жаңбырдан кейін 
қаулаған саңырауқұлақтай» қаулады. 
Заңды мың жерден қаталдатсақ та 
үрікпеді. Үңгірдегі ордалы жылан-
дай уларын жайып келеді. Алматы 
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БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

Осыдан бір жыл бұрын өңірдегі аз қамтылған 
отбасыларға  әлеуметтік тұрғыдан көмек көрсету үшін 
«Жанұя» орталығы құрылған болатын. Осы уақытқа дейін 
аталмыш орталыққа 2500 адам жүгініп, көмек алған. Бұл 
жөнінде «Jetisu media» ақпарат алаңында өткен баспасөз 
мәслихатында айтылды. 

Кәсіпорындарда еңбек ететін адам саны да 
жыл өткен сайын артуда. Мәселен, «Қапшағай 
Кнауф» зауытында бүгінде 260 адам жұмыс жасаса, 
«Маревен Фуд» кәсіпорнында тұрақты 600 жұмыс 
орны құрылған. 2020 жылы қаладағы өнеркәсіп 
саласында 350 жұмыс орны ашылған.

 Қапшағай қаласы әкімдігінің мәліметіне сүйенсек, 
«Бизнес Бастау» мен «Жас кәсіпкер» жобасы 
аясында «Атамекен» кәсіпкерлер палатасында 135 
адам кәсіпкерлік негіздері бойынша оқытудан өтті. Ал, 
нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту бағдарламасы бойынша 13 кәсіпкер 24,8 млн. 
теңге шағын несие алған. Жаңа бизнес-идеяларды 

ӨЗЕКЖАРДЫ

КЕГЕНДЕ  ІРІ ҚАРА 
МАЛ ӨЛІП ЖАТЫР МА?

  Бірқатар баспасөз беттерінде Алматы облысы Кеген 
ауданындағы тұрғындардың аулаларындағы малға 
Бөлексаз ауылдық округінде орналасқан «Meat Processing 
and Service» ЖШС-дегі мал бордақылау алаңының кесірінен 
белгісіз ауру жұғуда деген сипаттағы ақпарат жарияланған 
болатын. Оған қатысты Алматы облысы әкімінің баспасөз 
қызметі жауап берді.

39 МЛРД. ТЕЊГЕ 

ИНВЕСТИЦИЯ ТАРТЫЛДЫ

 Қапшағай қаласында бүгінде ірілі-ұсақты «Қапшағай Кнауф», «Маревен Фуд», «Пеноплэкс», 
«Хенкель», «АлЭС Қапшағай ГЭС», «Технобазальт» секілді 54 кәсіпорын жұмыс жасап, 
Қазақстанның және сырт елдердің нарығын отандық өнімдерімен қамтамасыз етіп келеді. 
Қалада өндірілетін  өнеркәсіп өнімдерін 74%-і осы орта және ірі кәсіпорындардың үлесінде. 
2020 жылы Қапшағайға 39 млрд. теңге инвестиция тартылған. Соның 90%-і бюджеттен 
тыс жеке инвестиция, – деп хабарлайды Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі.  

жүзеге асыру үшін өтініш беруші 80 адамға 44,5 млн. 
теңгеге гранттар берілді. Соның 15-і көп балалы отбасы, 
6-уы – мүмкіндігі шектеулі жан, 25-і – 29 жасқа дейінгі 
жастар. Олар негізінен шаштараз, тігін және кондитер 
цехтарын ашуға ден қоюда. Бұдан өзге, Қапшағай 
қаласының жұмыспен қамту орталығы арқылы да түрлі 
салада оқып, мамандық алып, қоғамдық, әлеуметтік 
жұмыстарға орналасып, өз кәсіптерін ашып, дөңгелетіп 
жатқан адамдар біршама.  Қала бойынша аз қамтылған 
271 отбасына атаулы әлеуметтік көмектер берілді.  
Сондай-ақ, «Жол картасы 2020» бағдарламасы іске 
асырылып,  Қапшағай қаласында 23 нысан бойынша 
252 адам жұмыспен қамтылды. 

Жиында сөз алған Алматы 
облысы Азаматтық Альянсының 
президенті Жанар Нұрмұханова 
атқарылған шараларға тоқталып, 
нақты мәліметтермен сөзін 
дәйектеді. Оның айтуынша, 
«Жанұяның» жылуын көрмекке 
ұмтылған жандардың ішінде  
288 азаматша заңгерден кеңес 
алса,  356 ана 25 психологиялық 
тренингте оқытылып, ал 506-ы 
психологтан жеке кеңес алған. 
Орталықта сонымен қатар, 
балалардың жетілуіне жағдай 
жасалған. Мәселен, 1-5 сынып 
оқитын 371 бала ағылшын тілі 
курстарынан тәлім алған.  Әртүрлі 
тақырыптар бойынша тренинг-

терде оқытудан 670 адам өтіп, 
әлеуметтік көмекке 23 адам қол 
жеткізген. Сондай-ақ, әлеуметтік 
тұрғыдан қолдау көрсететін 
ұйым аналардың бақытын есе-
леп келеді. Оған дәлел,  ұйым               
А. Орабаева атты ананың «Харе-
кет» қайырымдылық қоры арқылы 
Ескелді ауданы, Қарабұлақ кетінен 
баспаналы болуына ықпал еткен. 

Айтса кетсек, «Жанұя» 
орталығы бір терезе қағидаты 
бойынша жұмыс істейді. Мұндағы 
мамандар әлеуметтік осал от-
басыларды қолданыстағы әл-
еуметтік бағдарламалар ту-
ралы хабардар етіп, қажетті 
құжаттарды дайындауға көмек 

көрсетеді. Бұған қоса, заңгерлік 
және психологиялық кеңестер 
беріп, оңалту көмегін және басқа 
да қызмет түрлерін жүргізеді. 
Орталықтың қызметі әлеуметтік 
олардың өмір сүру сапа-
сын арттыруға, экономикалық 
дербестік пен азаматтардың 
өмірлік қиын жағдайдан шығу 
үшін жеке уәждемесін нығайтуға 
бағытталған.

– 2021 жылдан бастап 
әлеуметтік қызметтер пор-
талы арқылы мемлекеттік 
қызметтерді алу үшін 1,2,3 топ 
мүгедектігі бар 50 азаматқа 
және мүгедек балаларға 
көмек көрсетілді. Ағымдағы 
жылдың қазан айынан бастап 
компьютерлік сауаттылық кур-
стары, аспаз-кондитер, тігінші, 
маникюр-педикюр, визажист, 
шаштараз жұмыс істей баста-
ды, барлық курстар тегін негізде 
өтуде. Курс аяқталғаннан кейін 
оқытылған мамандықтар бой-

ынша сертификаттар берілді. 
Балалар үшін тегін үйірмелер, 
шахмат, дойбы, тоғыз құмалақ, 
ән айту, домбыра үйрету және 
қолөнер ұйымдастырылды»,– 
дейді Жанар Болатқызы.

Облыстық Азаматтық Альянсы 
баспасөз қызметінің мәліметінше, 
бүгінде облыс орталығында 4637 
көп балалы отбасы тіркелген. 
2021 жылдың 1 тоқсанына атау-
лы әлеуметтік көмек алушы 1751 
отбасының өтініштері ұзартылып, 
бүгінгі күнге «Egov.kz» порта-
лы арқылы атаулы әлеуметтік 
көмек тағайындау үшін 160 
«Электрондық өтініштер» келіп 

«Meat Processing and Service» 
ЖШС Алматы облысы Кеген ау-
даны Бөлексаз ауылдық округінде 
орналасқан. Бордақылау алаңында 
1249 бас ірі қара бар. 2020 жылы 
сәуірде бордақылау алаңында 
1000 бас ірі қара эмфизематоздық 
карбункулға қарсы вакцина салын-
ды. 

Облыстық ветеринария 
басқармасының хабарлауынша, 
Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің 
«Жануарлардың аса қауіпті ау-
руларына қарсы ветеринарлық 
іс-шараларды жоспарлау және 
өткізу қағидаларын бекіту туралы» 
2014 жылғы 30 маусымдағы №16-
07/332 бұйрығына сәйкес пасте-
реллезге қатысты эпизотикалық 
жағдайдың тұрақты болуына 
байланысты эпизоотикалық 
бірліктепастерреллезге қарсы вак-
цинация жасау жоспарланбаған. 
Алайда 2021 жылдың 1 қаңтарында 
«Meat Processing and Service» 
ЖШС басшысы Б.Абдрасиловтың 
атынан Бөлексаз ауылдық 
округінің ветеринарлық пунктінің 
меңгерушісіне 2 бас ірі қараның 
өлгені туралы ақпарат келіп 
түскен. Хабарлама келген сәттен 
мал өлексесінен патологиялық 
материал сынамасы алынып, 
«Республикалық ветеринарлық 
зертхана» ШЖҚ РМК Алматы 
аймақтық филиалына өткізілген. 
Зерттеу қорытындысында эм-
физематоздық карбункул және 

МЕДИЦИНА

1430 АДАМ ІНДЕТ 
ЖҰҚТЫРДЫ

 Алматы облысында коронавирустық инфекцияның 8861 
зертханалық расталған жағдайы тіркелді. 3546 адамнан 
ауырудың белгілері анықталған. Індеттің таралуы бой-
ынша Текелі мен Талдықорған қалалары көш бастап тұр. 
Ресми дерек көздеріне сүйенсек, коронавирустың өсу 
қарқыны соңғы екі аптада 1,0 % - ға дейін ұлғайған. 

«ЖАН¦Я» ОРТАЛЫFЫНА  

жүгінгендер көп

түскен.      
Ал 2021 жылға жеке өз істерін 

ашу «Бизнес Бастау» жобасы 
бойынша 100 жұмыссыз азаматқа 
58,3 мың теңге, коммуналдық 
қызметтер шығындарын өтеу үшін 
тұрғын үй көмегіне жүгінген 419 
отбасына 12,2 млн.теңге қаражат 
бөлінген. Сонымен қатар, білім 
саласында мектептерде балалар-
ды ыстық тамақпен  қамтамасыз 
етуге бюджеттен 92,5 мың теңге 
қаржы қарастырылып, қалалық 
қоғамдық көліктерде тегін жол 
жүру билетімен 1200 көп балалы 
ана қамтылыпты. 

Лина КӘЛІМХАН

пастереллез аурулары анық-
талды. 

Кеген ауданы Бөлексаз 
ауылдық округі әкімінің 2021 
жылғы 11 қаңтардағы №01 
шешімімен аталған мекемеде 
эмфизематоздық   карбун-
кул тіркелуіне байланысты 
карантин белгіленіп, 2021 
жылғы 12 қаңтардағы № 02 
шешімімен пастереллездың 
тіркелуіне байланысты шек-
теу шаралары енгізілді.

«Meat Processing 
and Service» ЖШС ди-
ректоры Н.Смаиловтың 
2021 жылғы 20 қаңтарда 

бордақылау алаңында 53 бас 
ірі қараның өлгені туралы хаты-
на байланысты жергілікті және 
облыстық ветеринарлық қызмет 
өкілдерінен комиссия құрылды. 
Мал өлекселерінен патологиялық 
материал сынамалары алынып, 
«Республикалық ветеринарлық 
зертхана» ШЖҚ РМК Алматы 
аймақтық филиалына жіберілді. 

Бөлексаз ауылдық округінің 
аумағындағы «Meat Processing 
and Service» ЖШС-дан 2,5 
кмқашықтықта орналасқан арнайы 
орында мал өлекселері жойы-
лып, дезинфекциялық шаралар 
жүргізілді. 

 Атап өтсек, карантин енгізілген 
11 қаңтардан бері «Meat Processing 
and Service» ЖШС аумағынан мал 
сырқа шығарылған жоқ. Анықталған 
кемшіліктерді жою мақсатында 
«Meat Processing and Service» 
ЖШС-ға ветеринария саласындағы 
барлық нормативтік-құқықтық акті-
лердің талаптарын, соның ішінде 
«Ветеринария туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 25-ба-
бында көрсетілген талалаптарды 
орындау міндеттелді. Карантин 
шаралары жалғасуда.  Бүгінгі күнге 
Кеген ауданы Бөлексаз ауылдық 
округі тұрғындарынан бір мезетте 
бірнеше малдың ауырғаны туралы 
хабарлама түскен жоқ.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ» 

Жоғарыда аталған қос қаладан 
бөлек, Қапшағай қаласы, Көксу, 
Қаратал, Ескелді, Ақсу, Панфи-
лов аудандарында кеселдің өсу 
қарқыны үдей түскен. 

Соңғы тәулікте 71 жағдайы 
анықталып, өткен аптаның қоры-
тындысы бойынша Алматы об-
лысында 1430 адамның кеселді 
жабыстырғаны айқындалып отыр. 

Әуелде, ел арасында  
«тәжді тажал» деп аталған ин-
фекциямен күресте облыстық 
денсаулық сақтау саласы барын 
салуда. Бүгінгі күні, медициналық 

мекемелердің жағдайы жақсарып, 
ем алушылардың аяқтан тік тұруына 
кең ауқымда көмек көрсетілуде. 

Айта кетейік, өңірде инфекциялық 
стационарлар жүктемесінің ұлға-
юына байланысты төсек саны 1138-
ден 1300-ге дейін артты.  Сонымен 
қатар, коронавирустық инфекцияға 
күдікті және расталған адамдар үшін 
реанимациялық төсек саны 124-тен 
135-ке жеткізілген болатын. Сондай-
ақ, мемлекет басшысының тапсыр-
масына сәйкес, 26 реанимациялық 
бөлімше қажетті жабдықтармен 
жабдықталды. 

Айта кетейік, облыста жағдайы 
ауыр науқастар мен балаларға 
арналған көпсалалы ауруханалар 
базасында 4 ахуалдық орталық 
құрылған еді. Қажет болған 
жағдайда  төсек-орын саны 5280-
ге дейін ұлғайтылмақ. 

«Облыс ауруханаларын-
да жеке қорғану құралдары мен 
дәрілік заттардың екі айлық 
қоры бар. Бұдан басқа, халықтың 
әлеуметтік осал топтары үшін 
жергілікті бюджет есебінен 92,1 
млн.теңгеге вирусқа қарсы пре-
параттар сатып алынды»,– 
дейді облыстық денсаулық сақтау 
басқармасы басшысының орынба-
сары Арман Жансеңгіров.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ» 
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БУДЕТ ЛИ ВАКЦИНАЦИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ?
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АКТУАЛЬНО

Как рассказала Ермекбаева, из-за перехода на дистанционный ре-

жим образования во время пандемии казахстанских школьников все 

чаще стали переводить в зарубежные учебные заведения в качестве 

альтернативы местным школам. Это противоречило действующему за-

кону. В связи с этим внесены изменения в Закон РК «Об образовании», 

в статью 49 внесли пункт 3. 

Он гласит: родители и иные законные представители детей, являю-

щихся гражданами Республики Казахстан и постоянно проживающих в 

РК, обязаны обеспечить получение ими среднего образования в органи-

зациях образования РК или международных школах, имеющих лицензию 

на занятие образовательной деятельностью по общеобразовательным 

учебным программам основного среднего, общего среднего образова-

ния, находящихся на территории РК, за исключением детей, выехавших 

в зарубежные страны в установленном законодательством РК порядке. 

На сегодняшний день, все дети, граждане Казахстана, которые вы-

были в зарубежные школы, обязаны вернуться в организации образова-

ния Республики Казахстан", - сообщила Гульнара Ермекбаева. 

Кроме того, родители должны обеспечить посещение детьми заня-

тий в учебном заведении, рассказала она. "Хочу отметить, что согласно 

Конституции, среднее образование является обязательным.

 А потому родители должны обеспечить физическое присутствие 

детей в школах и колледжах, где получают среднее образование. Ис-

ключение составляют дети с особыми образовательными потребностя-

ми, обучающиеся дистанционно либо дети, обучающиеся по экстерна-

ту", - заявила Ермекбаева. Она отметила, что при этом берется в учет            

эпидобстановка в том или ином регионе. 
«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»

ЗАПРЕТИЛИ УЧИТЬСЯ 

НА "ДИСТАНЦИОНКЕ" В 

ЗАРУБЕЖНЫХ ШКОЛАХ 

Руководитель Департамента по обеспечению качества 

образования Алматы Гульнара Ермекбаева рассказала 

сегодня во время онлайн-брифинга о том, что дети, кото-

рых перевели в зарубежные школы на "дистанционку", 

должны вернуться в казахстанские учебные организации.

БРИФИНГ 

Распоряжение сделал глава МВД РК.
Половое насилие в отношении женщин и несовершеннолетних лиц 

будут расследовать женщины-следователи, сообщает Polisia.kz.
Женщины и несовершеннолетние ежедневно становятся жерт-

вами преступлений сексуального характера. Об этом заявил на засе-
дании Коллегии МВД по итогам года министр внутренних дел Ерлан                 
Тургумбаев.

Он поручил обеспечить специализацию следователей, занимаю-
щихся расследованием таких преступлений, и предусмотреть подго-
товку и обучение сотрудников-женщин для работы с жертвами по-
ловых преступлений.

«Необходимо закрепить за этим направлением работы опыт-
ных ответственных работников, шире применять программу по 
защите жертв насилия и неукоснительно соблюдать конфи-
денциальность персональной информации», — добавил 
глава ведомства.

Ш.ХАМИТОВ .

НОВОСТИ 

ДЕЛА ОБ ИЗНАСИЛОВАНИИ 

БУДУТ ВЕСТИ ЖЕНЩИНЫ-

СЛЕДОВАТЕЛИ

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
ВОСПИТАНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ОЧЕНЬ ВЕЛИКО. ОНА НАПРЯМУЮ СВЯЗАНА С ПОЛНОЦЕННЫМ 
РАЗВИТИЕМ РЕЧИ, ТАК КАК ЦЕНТРЫ МОЗГА, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА МОТОРИКУ И РЕЧЬ, НАХОДЯТСЯ 
РЯДОМ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ПРИ НАРУШЕНИИ РЕЧИ ДЕТСКИЕ ПСИХОЛОГИ РЕКОМЕНДУЮТ ЗАНИ-
МАТЬСЯ С РЕБЕНКОМ ИМЕННО РАЗВИТИЕМ МОТОРИКИ ДЕТСКИХ ПАЛЬЧИКОВ. 

Он отметил, что президент страны уделил этому 
вопросу большое внимание в своем выступлении на 
расширенном заседании правительства, так как эта 
тема сейчас активно обсуждается в обществе. 

"При принятии Кодекса о здоровье сенатора-
ми была внесена поправка о возможности отказа 
от лечения и проведения других медицинских вме-
шательств, в том числе профилактических при-
вивок. Поэтому, вопреки мнениям, нередко распро-
страняемым в сетях, вакцинация в Казахстане не 
может быть принудительной", - написал Маулен 
Ашимбаев. 

На данный момент в обществе 
активно обсуждается тема пред-
стоящей вакцинации. Cпикер 
сената Маулен Ашимбаевна своей 
странице в Facebook прокоммен-
тировал массовую вакцинацию 
казахстанцев,а также рассказал 
будет ли она принудительной.

ДОБРЫЕ ДЕЛА 

БУДКИ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ СОБАК

При этом он отметил, что в конечном счете 
только такой способ борьбы с коронавирусом может 
остановить пандемию. 

«Нужно понимать, что только такой способ 
может в конечном счете остановить пандемию. 
Вакцины не раз спасали человечество в разные пе-
риоды истории. 

И сегодня мы стоим перед выбором - сохра-
нять карантинные ограничения на неопределен-
ный период или с помощью массовой вакцинации 
постепенно приобретать коллективный иммуни-
тет и постепенно возвращаться к привычному об-
разу жизни. То есть вакцинация - мера не принуди-
тельная, но крайне важная с точки зрения здоровья 
нации», - сказал председатель сената парламента. 

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что госаппарату 
и общественным институтам предстоит провести 
большую разъяснительную работу в этом направ-
лении.  Он также остановился на других задачах, 
которые поставил Касым-Жомарт Токаев на расши-
ренном заседании правительства. Спикер сената от-
метил, что депутатский корпус будет разрабатывать 
и принимать законы, которые нужны для президент-
ских реформ. 

«В предстоящий период сенат парламента 
совместно с мажилисом будет обеспечивать при-
нятие всех необходимых законов для реализации 
инициатив и поручений Главы государства», - на-
писал Маулен Ашимбаев. 

К. ПФАЙФЕР.

Boлoнтёpы проекта «Приют на-
дежды» yжe xopoшo извecтны в горо-
де cвoeй aктивнoй дeятeльнocтью пo 
зaщитeживoтныx. Hacтpaничкe в Instagram 
«zooklub._7282» paзмeщaютcяфoтoгpaфии 
пoтepявшиxcя кoшeк и coбaк, здecь ищyт 
xoзяeв для «бeздoмышeй».

Boлoнтёpы ocoбeннo paды, кoгдa талды-
корганцы пoдxвaтывaют эcтaфeтy дoбpыx 
дeл. На этот раз ученики Назарбаев Интел-
лектуальной школы инициировали акцию 
«Home Dog» по строительству будок. 

«Школьный проект «Приют надеж-
ды» ведет свою работу на протяжении 6 
лет. Все началось с того, что мы относили 
оставшиеся порции еды школьной столовой 
бездомным животным. Сейчас мы с обще-
ственным фондом «Зооклуб» совместно 
проводим и организовываем ряд акций. 
Πpиcoeдиняйтecь, давайте делать добро 
вместе», - пpизывает всех неравнодушных жителей города ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной 
школы Анастасия Логвиненко.

К. ПФАЙФЕР.

Многим детям сложно манипулировать мелкими предме-
тами, они неправильно держат карандаш, пальцы рук у них 
вялые и неловкие. Как же помочь им добиться необходимой 
ловкости маленьких пальчиков? Существует много различных 
способов добиться ускорения развития мелкой моторики рук. 
В развитии моторики вам помогут игрушки с кнопками или пиа-
нино. Нажимание клавиш идеально для мелкой моторики. Тут 
подойдут и игра в кубики, и складывание пирамидки, и детские 
конструкторы, и даже игры в машинки.

Несколько интересных ребенку занятий для развития мото-
рики.

Например, переливание жидкостей из одной емкости в дру-
гую. Обязательно играйте с мозаиками и пазлами. Займитесь 
переборкой пуговичек или других предметов по размеру. Со-
бирайте конструкторы. Подбирайте их индивидуально по воз-
расту ребенка. Рвите бумагу. Как ни странно, это тоже хорошо 
развивает мелкую моторику рук. Научите ребенка опускать 
предметы в узкие отверстия, например в горлышко бутылки. 
Учитесь одеваться сами. Застегивание пуговиц и завязывание 
шнурков тоже отличная тренировка. Лепите вместе из пласти-
лина. 

Моторику развивают и другие простые и привычные заня-
тия – заплетание косичек, расчесывание кукол. На прогулке 
стройте из песка или камешков замки, горки и другие фигурки. 
Крупный песок и камни развивают ладошки. Покупайте мягкие 
игрушки, наполненные мелкими шариками. Пальчиковые игры 
– это веселые упражнения для пальчиков и ручек, инсцениров-
ка с их помощью каких- - либо стихотворений, историй, сказок. 
Пальчиковые игры являются важной частью работы по разви-
тию мелкой моторики рук у дошкольников. Игры эти очень эмо-
циональны, увлекательны для детей, а так же исключительно 
полезны для их общего развития.

При выполнении пальчиковых игр взрослым не следует за-
бывать некоторые правила?

1.Прежде чем разучивать новую пальчиковую игру с детьми, 
попробуйте поиграть самостоятельно, добейтесь четких дви-
жений руки и пальцев.

2.Перед каждой игрой настройте детей, найдите способ их 
заинтересовать.

3.Начинать пальчиковые игры желательно с разминки паль-
цев: сгибания и разгибания. Можно использовать для этого 
упражнения резиновые игрушки, мячики.

4.При разучивании новой игры все движения пальцев и рук 
выполняются показывающим взрослым и ребенком медленно. 
Если ребенок не может самостоятельно выполнить требуемое 
движение, надо взять его руку в свою и действовать вместе 
с ним.

5.Произносить тексты пальчиковых игр взрослый должен 
максимально выразительно: то повышая, то понижая голос, 
делая паузы, подчеркивая слова, а движения выполнить син-
хронно с текстом или в паузах. Если ребенку трудно прогова-
ривать текст, то достаточно выполнять движения вместе со 
взрослым. Для некоторых игр можно надевать на пальчики 
бумажные колпачки или рисовать на подушечках пальцев.

6.Пальчиковые игры следует проводить систематически, 
ежедневно. Чтобы приобретенные навыки закреплялись, 
следует повторять хорошо знакомые, полюбившиеся детьми 
игры и одновременно разучивать новые.

7.Старайтесь применять различные пальчиковые игры, ис-
пользуя сжатие, растяжение, расслабление кисти руки, изо-
лированные движения каждого пальца.

8.Повторяйте игры, как для правой, так и для левой руки.
10.Продолжительность пальчиковых рук зависит от воз-

раста детей. Для младшего дошкольного возраста (до 3-4 
лет) рекомендуется время от 3 до 5 минут, для среднего и 
старшего дошкольного возраста (4-7 лет) 10 – 15 минут в 
день.

Существует много способов развития мелкой моторики рук 
у детей раннего возраста. Есть еще один способ интересный 
и доступный, как воспитателям, так и родителям – пальчико-
вые игры. Это веселые упражнения для пальчиков и ручек. 
Пальчиковые игры очень эмоциональны, увлекательны для 
детей, а также полезны для их общего развития. Сейчас я 
познакомлю вас с разновидностями пальчиковых игр.

- игры с пальчиком, сопровождаемые чтением стихотво-
рений («лошадка», «кошечка», «этот пальчик», «кораблик», 
«улитка»).

- массаж (самомассаж). Прокатывание карандаша между 
ладонями.

- игры со счетными палочками. (Предложить ребенку счет-
ные палочки двух цветов разложить на две кучки по цветам).

- гречишные или фасолевые ванны. ( Насыпать крупы в 
блюдо, на дно спрятать маленькие игрушки.Предложить ре-
бенку найти сюрприз).

- игры с крупами. (смешать крупы двух видов, предложить 
ребенку разложить крупы на две тарелочки) В таких играх за 
малышом нужен присмотр, во избежание попадания крупы в 
дыхательные пути.

Рекомендую, чтобы родители приобретали литературу по 
развитию мелкой моторики рук и занимались с детьми дома. 
Тем более, что это очень интересно и увлекательно как для 
ребенка, так и для взрослого.

                                   Екатерина Викторовна ФРАНЦ,
Воспитатель ТОО «Балапан Сабрина»
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К¤КЕЙКЕСТІ№4 (1007) 29.01.2021

ЖОЛДАР ЖАБЫЛЫП, 

К¤КТАЙFАЌ ОРЫН АЛУДА
ЖЫЛДЫҢ ТӨРТ МЕЗГІЛІНДЕ АУА  РАЙЫ ҚҰБЫЛЫП ТҰРАДЫ. 

ӘСІРЕСЕ ҚЫСТЫҢ КӨЗІ  ҚЫРАУДА ТОСЫН МІНЕЗ КӨРСЕТКЕН 
ТАБИҒАТ БІРДЕ ҚАРЛЫ, БІРДЕ ДАУЫЛДЫ, ЕНДІ БІРДЕ ЖАУЫН-
ШАШЫНДЫ БОЛУДА.   ӘСІРЕСЕ, СОЛТҮСТІК ОБЛЫСТАР МЕН 
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН, АРҚА ӨҢІРІНДЕ АТ ҚҰЛАҒЫ КӨРІНБЕЙТІН 
ҚАРЛЫ БОРАН МЕН 30-40 ГРАДУС АЯЗ  БОЛУДА. ОНЫҢ САЛҚЫНЫ 
ЖЫЛЫ ӨҢІР САНАЛАТЫН ОҢТҮСТІК  ӨҢІРЛЕРГЕ ДЕ КЕЛУДЕ.

Шекарасы шектесіп,  малы аралас 
жат-қан Шығыс Қазақстан облысындағы 
ақтүтек боранмен араласқан қалың 
қардан күре жолдар жабылып, көктайғаққа 
ұласып, жол апаттарына әкеп соғуда.  Ауа 
райының болжамына назар аудармаған 
автокөлік тізгіндеушілер мен сапарға 
шығушылар   қар бораған дауылда 
көліктерімен жолда қалып, төтенше 
жағдайлар туындауда.   Кәрі қыстың 
әбігерімен  сықырлаған аяздың екпіні 
20-24 қаңтар аралығында Республика  
жұртшылығын біраз әбігерге салды. Тіпті 
Солтүстік өңірлерде  қардың қалың бо-
луынан,   жолдарды аршып үл-гермеудің 
себебінен қар астында қалған көліктер 
аршылып алынды. Бұдан бөлек, боран-
мен тұманға ұласқан ауа райынан  күре 
жолдарда көліктер соқтығысып, тайғақтан 
жол шетіне шығып кету, күре жолдардағы 
қоршауларға соғылу, ақ қар, көк мұзда жол 
ережесін сақтамаудың салдары көрініс 
берген. Одан бөлек қала ішінде де жаяу 
жүргіншілердің жол белгілеріне қарамай, 
жолды қиып өтудің салдарынан апаттар 
орын алды.  Сақтық шараларын ескер-
меуден және құбылмалы ауа райы кезінде 
алыс жолдарға сапарлап, мұз айдындары-
на балық  аулауға  шыққандарды төтенше 
жағдай департаментінің қызметкерлері 
құтқаруда.  Мәселен,  Жамбыл облысында 
ақтүтек боранда малын қыстау маңынан 
алыстатып кеткен шопан  тұманда адасып 
кеткен. Мұндай оқиға желтоқсан айында 
Жетісу өңірінің Сарқан ауданында болған-
ды. Абырой болғанда, шопанды төтенше 
жағдай  департаменті қызметкерлері  дер 
кезінде қолұшын созып,  құтқарып қалған-
ды.  Бұған қоса балық аулап кететіндер 
табиғаттың тосын мінезіне тап болып жа-
тады. 

 Сиыр жылы басталғалы  күн біресе 
жылып,  біресе суытып, қарлы бо-
ран мен жаңбырға ұласты. Алматы 
облысының ТЖД «Қазгидромет» РМК-
ның 2021 жылғы 20 қаңтардағы дауылды 
ескертуіне зер салсақ,  22-23 қаңтарда 
Алматы облысының кей жерлерінде қатты 
жауын-шашын (жаңбыр, қар), бұрқасын, 
тұман, көктайғақ  болатынын  ескертті. 
22 қаңтар күндіз және 23 қаңтарда түнде 
жел солтүстік-батыстан оңтүстік-батысқа 
ауысып, 15-20 м/с, кей жерлерде екпіні 
23-28 м/с арасында 30 м/с және одан да 
көп болуы мүмкін. Дауылды ескертудің 
ықтималдығы 85-90% болады деп дабыл 
қағылып, ұялы телефондарға хабарла-
малар да жіберілді. Алайда, осы  ескер-
тулерге қарамастан  көлік тізгіндегендер 
мен жолаушылар сапарлардан бас тарт-
пады.  «ҚазАвтоЖол» ҰК»  АҚ Алматы 
облыстық филиалы мен «Казахавтодор» 
ЖШС Алматы облыстық филиалының 
хабарламасы бойынша 2021 жылдың 20 
қаңтар күні сағат 21.15-тен бастап  ауа 
райы күрт нашарлап,  күннің тұманды 
болуынан  республикалық маңызы бар 
«Алматы – Өскемен»  автожолындағы  
25 шақырымнан  39 шақырымға дейінгі 
(Алматы қаласы - Әли ауылы) барлық 

автокөлік түрлері үшін қозғалыс  жабыл-
ды. Төтеншеліктер осы бағытқа жүрмек 
болған барлық азаматқа  жол жүрмеуге 
кеңес берді. Сондай-ақ, «ҚазАвтоЖол»  
ҰК» АҚ Алматы облыстық филиалы мен 
«Казахавтодор»  ЖШС Алматы облыстық 
филиалының хабарламасы бойынша 20 
қаңтар күні сағат 22.30-дан бастап ауа 
райының нашарлауына байланысты (бо-
ран, қар, жаңбыр) республикалық маңызы 
бар «Алматы – Өскемен»  автожолын-
да 480 шақырым мен  615 шақырымға  
дейін (Қабанбай ауылы - ШҚО мен ше-
кара) барлық автокөлік түрлері үшін 
қозғалыс  жолдары жабылды. 22 қаңтарда 
Талдықорған қаласында көктайғақ, батыс-

тан соққан желдің екпіні 15-20 м/с жетті. 
«Алматы-Өскемен а/ж – Қапал-Арасан 
шипажайы» облыстық маңызы бар 
автожолдың 0-ші мен 45-ші шақырымында 
және «Алматы-Өскемен а/ж – Қапал-
Арасан шипажайы» автожолынан Көктөбе 
ауылына дейін 0-16 шақырымдық жолдар 
жабылып, төтенше жағдай департаментінің 
қызметкерлері  жолаушыларға сапарлар-

дан бас тартып, әрі алыс жолға шыққанда  
ауа райы болжамымен танысып, төтенше 
жағдайларда   барлық қажетті заттар-
ды өзімен  бірге алып жүру керектігі ту-
ралы  хабарламалар таратты. Шектеулі 
желдің күшеюі, бұрқасынды боранға 
ұласуы салдарынан, «Алматы-Өскемен» 
республикалық маңызы бар автожолын-
да (70 - 615 шақырымдары, Қапшағай 
қаласы - ШҚО шекарасы),  «Үшарал – 
Достық»  республикалық маңызы бар 
автожолында  барлық автокөлік түріне 
қозғалыс жолдарына жүруге тиым салы-
нып, жабылды. Азаматтардың бейқамдық 
салдарының арты кейде орны толмас 
өкініштерге алып келеді. Ауа райына мән 

бермей, дауылды күні балық аулауға 
шыққан, 1956, 1976, 1977, 1985 жылы 
туған ер азаматтар ( Қапшағай және Алма-
ты қаласының тұрғындары) қатты желдің 
салдарынан жағаға орала алмай қалған. 
Абырой болғанда құтқарушылар «Славир-
9У»  Ауа жастықшасы бар кеме» арнайы 
техникасының көмегімен азаматтарды 
жағаға эвакуациялаған. Ауа  райының 

құбылуына байланысты сақтық шара-
ларын ескеріп, алыс жолға және мұзға 
шықпауға кеңес берген төтенше жағдай 
департаментінің хабарламасына құлақ 
аспаған балықшылар бір қауіп-қатерден 
аман қалды. Қаңтар айының соңғы он 
күндігінен бастау алған табиғаттың то-
сын мінезі ел-жұртты біраз әбігерге са-
луда. Енді алдағы күндері  ауа-райы 
күрт жылынады деген болжамдар бар. 
Бұл да қауіп-қатерге алып келуі бек 
мүмкін. Себеп, таулы аймақтарда қардың 
көбесі сөгіліп, еритін болса, өзен арна-
лары тасып, арты селге ұласады. Оған 
жауын-шашын қосылады. Тіпті қыстың 
көзі қырауда күн көзі жылынып, қарлар 
еріп, жауын да жауды. «Жетісудың 
кей өңірлерінде  қатты жауын-шашын 
(жаңбыр, қар), боран, тұман, көктайғақ  
болды.  Жел солтүстік-батыстан оңтүстік-
батысқа ауысып, 15-20 м/с, кей жерлер-
де екпіні 23-28 м/с, кейде 30 м/с және 
одан да күшті соқты»,  – дейді төтенше 
жағдайлар департаментінің  баспасөз  
өкілдері. Осындай келеңсіздіктердің ал-
дын алу мақсатында Алматы облысының 
төтенше жағдайлар департаменті ерте ба-
стан  сақтық шараларын  қолға алуда. Тау-
лы аймақтарында орналасқан қар көшкіні 
қаупі бар учаскелердің жай-күйін кешенді 
бағалау мақсатында тексеру жүргізу үшін 
арнайы  комиссия  жасақталып,  «Жетісу 
Алатау» тау жотасын ұшақ арқылы ара-
лап, Аксу, Сарқан, Ескелді аудандарында 
сел қауіпі бар өзендер арналарына  тек-
серу жүргізген. Аэровизуалды тексерістің 
қорытындысы: өзен бассейндері бойынша 
қауіпті учаскелер байқалмайды. Өзендер 
транзиттік режимде ағуда. Таудағы қар 
қоры өткен жылмен салыстырғанда тең  
немесе 10 см-ге кем, қардың биіктігі шама-
мен 20-40 см,  шамасында  дейді. Құдай 
жаманшылықтың бетін әрмен қылсын. 
Әлемді жаулаған індеттен есеңгіреп қалған 
халық пен теңіздегі дауылдан  шайқалған 
кемедей болған ел экономикасы он-
сыз да қалт-құлт етіп тұр. «Жығылғанға 
жұдырық тиіпті» дегеннің кері болмасын 
деп тілейік.  Оңтүстік өңірлерде қыс жай-
лы болғанымен,  Солтүстік пен Батыс, 
Арқада қалың жауған қардың қалыңдығы 
көңіл алаңдатады. Табиғаттың тынысы 
тарылып, ауа райының  бірде көл, бірде 
шөл болуы сақтық шараларын әсте естен 
шығармауды қажет етеді. «Өлмегенге өлі 
балық жолығады» демекші,  енді бір айдан 
кейін қыр астында қылтиып көктем де бой 
көрсетіп тұр. Еліміз  індеттен  аман болып, 
заман тыныш болғай.

Айтақын МҰХАМАДИ
(Суреттер  ғаламтордан алынды)
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 ЕЛ ПРЕЗИДЕНТІ Қ.ТОҚАЕВ 
ҚАЙ КЕЗДЕ ДЕ ҚОҒАМ ҮНІНЕ 

«ҚҰЛАҚ АСАТЫН МЕМЛЕ-
КЕТ» ҚҰРУ ЖАЙЫН АЙТЫП 

ЖҮР. БҰЛ ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ 
САЯСИ ЖҮЙЕНІҢ ДАМУЫ-

НАН ДЕП ТҮЙСІНГЕН АБЗАЛ 
БОЛАР. ӘРИНЕ, ДЕМОКРА-
ТИЯ, АШЫҚ ҚОҒАМ ДАМУ-

ШЫ ЕЛДІҢ БАҒДАРЫ ҒАНА 
ЕМЕС, ТҮПКІ МАҚСАТЫ. ОҒАН 

ҚАДАМ ЖАСАУДЫҢ АЛҒАШҚЫ 
БЕЛГІЛЕРІН БАЙҚАУ ҮШІН 

АЛЫСҚА БАРУДЫҢ ДА ҚАЖЕТІ 
ЖОҚ. «ПАРЛАМЕНТТЕГІ 

ОППОЗИЦИЯ» ҚҰРУ СОНЫҢ 
АЛҒАШҚЫ ЖАҢАША ҚАДАМЫ.

 Көп партиялы Парламент ел дамуына 
өзіндік нышанын байқатты. Бес жыл ішінде 
халық қалаулылары 410 заң қабылдады. 
Бұл одан бұрынғы бес шақырылымда 
жасалған жұмыстан әлдеқайда көп. Сес-
сия отырысында президент мұны оңтайлы 
жетістікке балады. Ендігі бастама жұмысты 
одан әрі ілгерілетуді көздейді. 

 Еліміздегі биліктің шексіз көзі – 
халық. Ал халықтың өмір сүру сапасын 
жақсарту күн тәртібінен түспек емес. 
Мәселен, Парламенттің бірінші сессия-
сында Президент әрбір отандасымыздың 
құқықтары лайықты қорғалуы арқылы 
әлеуметтік-экономикалық дамуға бастай-
тынын алға тартты. Әрине, Конституция-
да нақтыланғандай еліміздің байлығы һәм 
құндылығы адам. Тәуелсіздіктің мерейлі 30 
жылдығында саяси жүйеде реформалық 
өзгерістер қажет екенін уақыт тынысы да 
айқындап отыр. Кешенді реформалар қай 
саладан да тыс қалмайды. Бұл жай өзгеріс 
болмауы керек, әрбір қазақстандықтың 
билік органдарына сенімін нығайтар дәйекті 
өзгеріс болуы тиіс. Құқықтық мемлекетті да-
мытуда жасанды жетістіктерді жолдан тай-
дырып, саннан гөрі сапалық қарекеттердің 
болуы сол сенімді ұялатады.

 Тұрғындардың өмір сүру сапасын 
жақсартуда алғашқы болып тың өзгерістер 
жасалатын салалар – медицина мен білім 
саласы болмақ. Қос саланың адам өмірі 
үшін маңызы айтпаса да түсінікті. Білім сала-
сында да, медицинада да уақыт тынысына 
сай жүйелі реформалар жүзеге асып келеді. 
Нәтижесіз де емес, оңтайлы өзгерістер 
байқалды. Бірақ уақыттың бір орында 
тұрмайтыны секілді, қай саланың да та-
лап пен талғам қажеттілігіне орай ілгерілеп 
отыруы тиіс. Президент әлемді жайлаған 
пандемия кезінде жұмыс қарқынын басқаша 
сарынға көшірген қос салада да оңтайлы 
өзгеріс жасалатынын айтты. 

 Саяси жүйені демократияландыруға да 
қарқынды жұмыстар атқарылмақ. Мәселен, 
бұрын тағайындау тұрғысында жұмыс 
атқарылып келсе, алдағы уақытта сайлау 
бұл процесті ауыстырмақ. Бұл бұқараның 
сөзіне «құлақ асатын мемлекет» құрудағы 
маңызды қадамдардың бірі болмақ. Пре-
зидент жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін 
төменнен бастап нығайту қажеттігін айт-
ты. Нәтижесінде, ауыл әкімдерін сайлау 
арқылы тағайындау халық пен билік ара-
сын жақындата түспек. Демократиялық 
дамудың сатысы ауыл әкімдерін сайлау-
мен шектеліп қалмайды, бертін келе аудан 
әкімдерін сайлау мүмкіндігі туындайды. 
Әрине, еліміздің орналасу аймағына сай 
өзіне тән қасиеттері бар. Мәселен, АҚШ-та 
фермалар экономиканың негізгі тірегі бол-
са, Қазақстанның негізі ауылда жатыр. Пре-
зидент алдағы уақытта еліміз бойынша 3500 
ауылдың қайта жаңғыртылатынын сөз етті. 
Атқарушы билікті халықпен жақындастырып 
қана қоймай, ондағы халықтың өмір сүру 
сапасын жақсарту жүйелі жүзеге аспақ. Ол 
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Маңызды құжатта Мемлекет басшысы бы-
лай деді:  – «Нұрлы жол» бағдарламасының 
бірінші кезеңі табысты жүзеге асы-
рылды. Соның арқасында елордамызды 
өңірлермен «тармақтану» қағидаты бойын-
ша байланыстыруға мүмкіндік туды. Көлік 
жүйесінің жаңа инфрақұрылымдық ұстыны 
қалыптасты. Еліміздің жаһандық көлік 
дәліздерімен интеграциялануы қамтамасыз 
етіліп, Азия мен Еуропаны байланыстырған 
Қазақстанның тарихи мәртебесі қалпына 
келтірілді. ...  «Нұрлы Жол» бағдарламасының 
екінші кезеңі еліміздің көлік-транзит 
секторының жетекші ролін бекемдеуге ар-
налуы керек. Алдымызда тұрған міндет – 
2025 жылға дейін 24 мың шақырым жолды, 
яғни республикалық маңызы бар жолдардың 
бәрін қайта жөндеп, жол бойындағы қызмет 
көрсетумен қамтамасыз ету», –  деп жол 
құрылысшыларына да үлкен жауапкершілікті 
жүктеді. 

 Президент айтқандай,  өткен бесжылдықта 
жол саласы біраз биікті бағындырып үлгерді. 
Ең негізгісі сан емес,  сапаға назар ауда-
рылды. Осы ретте күре жолдың сапасын 
бақылауға алып, оның құрылысын тікелей 
қадағалайтын «Жол активтері ұлттық сапа 
орталығы» РМК мекемесінің дүниеге келуін 
баға жетпес жетістік деп айтуымызға тұрады. 
2019 жылдың наурыз айында құрылған 
кәсіпорын барлық облыста филиалдарын 
ашып, жыл жарым ішінде ауыз толтырып 
айтарлықтай жұмыстары жүргізе білді. Атап 
айтқанда, өткен жылы еліміз бойынша «Жол 
активтері ұлттық сапа орталығы» мекемесінің 
қызметкерлері жол-көлік материалдары-
нан 27,4 мыңнан астам сынама алған екен. 
Нәтижесінде 6 мыңнан аса талапқа сәйкес 
еместік анықталып, 9,6 мың кемшілік белгілі 

Аудан әкімдігінің мәліметіне қарағанда, 
ферманы іске қосу үш кезеңде жүргізілмек. 
Құрылысы биыл басталатын нысанға 2021-
2022 жылдары аралығында «AL SUT» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1200 бас 
ірі қара сатып алуды жоспарлауда.  Осы жыл-
дарда фермаға 30 млн. доллар инвестиция 
тартылса, келесі кезеңде яғни 2022-2023 жыл-
дары тағы 1200 бас ірі қара сатып алуға 10 
млн. доллар қаражат тартылмақ. Ферманың 
үшінші кезеңі – қайта өңдеу жұмысына 
қарастырылатын қаржы екі кезең толықтай 
аяқталғанда  анықталады. Ферма жұмысын 
бастаған сәтте сүт фермасында 100 жұмыс 
орны ашылады, күрделі жем өндіру ісінде 
тағы 150 адам жұмыспен қамтылмақ. 

 Атап өтсек, ауданда бұған дейін «Көктал 
Агро» ЖШС сүт фермасы іске қосылған бо-
латын. Оның жобалық құны – 2,5 млрд теңге, 
фермада қазір 110 бас сиыр сауылады.Күніне 
2600 литр сүт Талдықорған қаласындағы «JLC 

ЕЛІМІЗДІ ЖАЊАША 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
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үшін ауылдар мен қалаларды жалғайтын 
күре жолдар да қайта жаңғыртылады. 

 Құқықтық мемлекеттің басты нысанасы 
– демократиялану болып қалмақ. Парла-
мент Мәжілісін одан әрі жетілдіру, ондағы 
халықтың үні болар партия санын ұлғайту 
қажеттілігі биылғы сайлауда анық байқалды. 
Ел президенті Қ.Тоқаев саяси партиялардың 
Мәжіліске өту шегін 7 пайыздан 5 пайызға 
төмендету қажеттігін уақыт пен қоғам та-
лабы айқындап отырғанын атап өтті. Бұл 
саяси бәсекені күшейтеді. Бәсеке болған 
жерде сапаның да айқындалары анық. 
Мұнан өзге адам құқығын толық қорғауға 
мүмкіндік беру одан әрі күшейтілмек. 
Көп жағдайда құқық заңмен қорғаларын 
ескерсек, әрбір отандасымызға таңдау 
мүмкіндігін беру арқылы ашық қоғам түзуге 
тың қадам болмақ. Мәселен, еліміздің 
сайлау жүйесінде нысаналы таңдау, яғни 
сайлауға түсіп отырған адамды не партия-
ны ғана таңдауға мүмкіндік беріледі. Біздің 
қоғамда сайлауда қарсылық таныту неме-
се сайлауға келіспейтінін білдіре алатын 
мүмкіндігі жоқ. Президент әрбір азаматтың 
сайлау құқығын қорғау үшін бюллетеньдер-
де қарсылық немесе «бәріне қарсымын» 
жазуын енгізу қажеттігін айтты. Адам 
құқығының бұзылмауы заң бойынша таңдау 
мүмкіндігін беру қажет. 

Ел Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың «Халық үніне құлақ асатын 
мемлекет құру» бастамасын «Nur Otan» 
партиясы жүйелі жүзеге асырып келеді. 
Бастаманың түп-төркіні демократиялану. 
Өткен жылы партия елімізде алғаш рет 
праймериз – партияішілік іріктеу өткізді. 
Жыл басында өткен сайлауда партияның 
ҚР Парламент Мәжілісіндегі фракция-
сы 70 пайызға жаңарса, облысымыздағы 
барлық деңгейдегі мәслихаттарда да 
депутаттық корпус жаңарып,  жастар 20% 
мен әйел азаматтар 30% көрсеткішпен 
енді. Бұл бұқараның жайын мінберден 
көтеруге жағдай жасау деп түсінген абзал. 
Одан бөлек партия алдағы бес жылдыққа 
негізделген сайлауалды бағдарламасын 
жасақтады. Бұл ретте халықтың тұрмыс 
сапасын жақсарту негізгі нысанға алынды. 
Әр саланы қамтыған бағдарламаны жүйелі 
жүзеге асыру үшін аянбай еңбек етеміз.

VII шақырылымдағы Парламенттің 
бірінші сессиясының ашылуында Мемле-
кет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
сөзінен жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның 
болашағын көруге болады. Демократиялық 
жүйені одан әрі дамыту арқылы еліміз жаңа 
белеске қадам баспақ. Даналығы даңғайыр 
далаға жайылған ұлы Абай «тірлік үшін – 
бірлік керек, бірлік болғанда – ақылға бірлік 
қажет» дейді. Бірлікпен тірлік ету арқылы 
еліміздің болашағын жарқын етейік.

Гүлнәр ТОЙЛЫБАЕВА, 
«Nur Otan» партиясы Алматы

 облыстық филиалы төрағасының
 бірінші орныбасары.

ЖОЛ САПАСЫ

ПРЕЗИДЕНТ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ ӨТКЕН ЖЫЛҒЫ 
«ЖАҢА ЖАҒДАЙДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН; ІС-ҚИМЫЛ КЕЗЕҢІ» АТТЫ ЖОЛ-
ДАУЫНДА ЕЛІМІЗДІҢ ЭКОНОМИКА МЕН ӘЛЕУМЕТТІК САЛА БОЙ-
ЫНША КҮРЕТАМЫРЫНЫҢ БІРІ БОЛЫП САНАЛАТЫН ТАСПА ЖОЛ 
МӘСЕЛЕСІНЕ ЕРЕКШЕ НАЗАР АУДАРЫЛДЫ.

¶атањ ба¶ылауда
болған. 

Дәл осындай үздік істер 2020 жылы «Жол 
активтері ұлттық сапа орталығы» РМК Ал-
маты облыстық филиалында да атқарылды. 
Өткен жылы филиал қызметкерлері 
облыстағы республикалық және жергілікті 
деңгейдегі таспа жол құрылысының сапа-
сын анықтау, бақылау барысында 1349 рет 
тексеру жұмыстарына шықты. Жұмыс бары-
сында жол құрылыс материалдарынан 2397 
cынама алынып, тексеру кезінде 570 сына-
ма нормативтік құжаттардың талаптарына 
сай болмай шықты. Жалпы қайта салуға 
жұмсалатын шығындар сомасы 83 милли-
он теңгені құрады. Сондай-ақ өкілетті орган 
қызметкерлері «Адалдық алаңы» жобасы ая-
сында 11 рет жол жұмыстарының сапасына 
тексеру жүргізді. 31 рет сынама алынып, оның 
22-сі талапқа сай болмай шықты. Табылған 
кемшіліктер бойынша жауапты кәсіпорын бас-
шыларына 5 хаттама жолданды.  

Ал облыс аумағында «Нұрлы жол» 
бағдарламасы бойынша салынып жатқан 
« Та л д ы қ о р ғ а н - Қ а л б а т а у - Ө с к е м е н » 
автожолының құрылысы биыл толық 
аяқталып қалар деген үміттеміз. Жаңа жол 
Ақсу, Сарқан, Алакөл аудандарының шека-
расымен өтеді. Автобанның 31,5 шақырымы 
төрт жолақты, ал 282 шақырымы екі жолақты. 
Қалай десек те, жаңа жолдың әр шақырымы 
«Жол активтерінің ұлттық сапа орталығының» 
Алматы облысы бойынша филиалының қатаң 
бақылауында тұрғанын ерекшелеп айтқымыз 
келеді.

Ақбөпе ЖИЕНҚҰЛОВА,
«Жол активтерінің ұлттық сапа 

орталығының» 
Алматы облысы бойынша 

филиалының баспасөз хатшысы.

АУДАН ТЫНЫСЫ

МАЛ ФЕРМАСЫ САЛЫНАДЫ
Панфилов ауданында жалпы құны 40 млн доллардан асатын ферма са-

лынады. Ірі қараға арналған мал фермасы сүтті бағытта дамытылады. Бұл 
туралы аудан әкімі Талғат Өмірәлиев аудан тұрғындарымен өткізген есепті 
кездесуде айтты, – деп хабарлайды Алматы облысы әкімінің баспасөз 
қызметі. 

Сүт» ЖШС-ға өткізіледі. Қазір ферма-
ны ары қарай дамыту мақсатында 
Австрия мемлекетінен қосымша 189 
бас сүтті бағыттағы асыл тұқымды 
құнажындар сатып әкелініп, қазір ка-
рантинде ұсталуда.

 Өткен жылы Панфилов  ауда-
нында ауыл шаруашылығы сала-
сында 51 млрд.  200 млн. теңгенің 
өнімі өндірілген. Бұл 2019 жылмен 
салыстырғанда 2,5 млрд. теңгеге 
артық. Сондай-ақ, ауданда ауыл 
шаруашылығы саласын дамытуға 
өткен жылы 1 млрд. 130 млн. теңгеге 
қажетті техника сатып алынды.

2020 жылдың қорытындысы бойынша 
Алматы облысының мал шаруашылығында 
асыл тұқымды мал мен құстың үлесі орта 
есеппен 25 пайызға  жетті. Осы мақсатта 
мал тұқымын асылдандыру шараларымен 
ірі қара малдың аналық басының 32 пайы-
зы  қамтылды, 957 шаруашылық 78 мың 
бастан астам мал сатып алды. Өткен жылы 
өңірде 10 мың басқа арналған 13 жаңа нысан 
іске қосылды. Барлығы 192 объект жұмыс 
істейді, соның 110-ы мал бордақылаумен 
айналысады, 82-сі  тауарлы – сүт ферма-
сы. 2020 жылы барлығы 40,4 млрд. теңгелік 
34 инвестициялық жоба жүзеге асырылды. 
Соның нәтижесінде АӨК негізгі капиталына 
тартылған инвестиция легі шамамен 13% 
артты. 2020 жылдың қорытындысы бойынша 
ауыл шаруашылығындағы жалпы ішкі өнім 
көлемі 918 млрд. теңгеге жетті. 

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ» 



06.05 Д/ф «Ұлы дала дүбірі»
06.20 «Masele»
07.00 «Tansholpan»
10.00, 18.00 Т/х «Біздің әпке»
12.00 21.30 Т/х «Инелік»
13.00  «Теледәрігер »
14.00«Apta»
15.00,23.20 Т/х «Қашқыл»
16.00 «Атамекен»
16.30 «Тәуелсіздік тарлан-
дары»
17.00, 20.00, 00.10 AQPARAT
17.15 «Қызық екен...»
20.35 «Ashyq alan»
22.30 Т/х «Елшінің қызы»
23.15 Т/х «Оралу»
00.35«Ahyq alan»
01.20 «Теледәрігер»
02.10 «Тәуелсіздік тарланда-
ры» Д/ф
02.40 «Атамекен»

ХАБАР

06.00,02.00 Әнұран
06.00  Жұлдызды жекпе-жек
07.30 «Буба» Мульсериал
08.00, 00.00 « Өз үйім 2»
09.15,17.00 «Qalamaimyn»
10.15 23.00 Т/х «Бөлімше»
11.15«Сырты бүтін»Д/ф
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 «Келінжан»
18.00 Т/х«Между небом и 
землей»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30  «Баспанаға бағыт». 
21.00 Итоги дня
22.00«Шашу»
01.00 «Әсем әуен»

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» 
концерттік
06.30 «Күлдірген»әзіл-ысқақ
07.00 «Союзмультфильм»
08.00,14.10 М/ф «Маша и 
медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Кекеш 
келін»
11.30, 21.00  Т/с «Сүлеймен 
сұлтан»
12.30,23.10 Т/х «Ұлы әмірші 
куаң Ге То» 
14.00 Vine time
14.50,03.50 Т/с «Райское 
место»
16.20«Ханзада Жумонг»
18.00 Т/Х «Ұрланған тағдыр»
20.00,01.10 ASTANA TIMES
00.20 «Қош келдіңіз»
02.00 «Біреудің есебінен» 
деректі драма
02.45 «KazNet»
03.05 «Барышня-крестьянка» 
04.35 «Отбасы» 
05.30 «Бірегей»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 Т/хТракторшының 
махаббаты»
06.45 04.05 «Той заказ»
07.15,03.20«Ән дария »
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Жить здорово!»
12.00 «Qoslike»
18.30 02.50 «Басты 
жаңалықтар»
19.00 « Город 
влюбленных»Сериал
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.30 Т/с «Такая работа»
00.15 «Пусть говорят»
01.15«Московские 
тайны»Ночной кинотеар 
02.05 «П@утина»

Дүйсенбі - Понедельник, 1 ақпан Сейсенбі - Вторник,  2 ақпан

КТК

07.00 Әнұран
07.05 «КТК» қоржынынан»
07.30 «Мәссаған.KZ»
08.00 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ» 
(қайталау)
08.30 «ҚАЙРАН ҚАРТТАР», 
т/х 
09.25 «Иная реальность» 
(повтор)
10.00 «Когда возвращается 
прошлое» (Х.ф)
14.00 «Спешите любить»Х/ф
16.00 «Осиное гнездо»Х/ф
18.00 «Бір кем дүние» т/х
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 Астарлы ақиқат
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «Наследники»
23.30«СТАЖЕРЫ»
01.20 Астарлы ақиқат
02.05 «Той Best»

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 «Саулықтың сыры»   
18.45 «Ковидшолу»
19.00 «Карантин» 
19.30 «Әдебиет пен адамзат»   
20.00 Д/ф «Ата – баланың 
қорғаны»
20.20 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 Д/ф «Кең ауқымда»   
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де 
аннам жайлы» (83-серия)  
22.35 «Әсем әуен» 
23.00 Новости
23.30 Жаңалықтар
00.00 Әнұран

31 КАНАЛ

 05.58 Әнұран
06.00 Ризамын
07,00  Х.ф «Красная шапоч-
ка»
08.20 «Құпия махаббат»
11.00 «Ананди»сериал
13.20 «What’s up?»
13.50 Т/ф «Убрать картера»
16.00 Т/с «Экстрасенсы-
детективы»
17.00 М/ф «Кел татуласайық»
20.00«Информбюро»
21.00 «Невиновный» сериал
22.20 «План побега»Х.ф
00.35 Т/Ф «Мужчина по вы-
зову »
01.55 «КЕЛ ТАТУЛАСАЙЫҚ»
04.00 «Ризамын»
05.00 Әзіл студио 

7 канал

06.00,02.20,04.30 «Айна-
online»
07.15, 13.30 Т/х «Элиф»
09.00 Т/с «Перчатка авроры»
12.30,20.30 «Ерке мұң»
15.15,23.00 «Сериал ип 
пирогова»
16.30 01.30«Подари мне 
жизнь»
17. 30,00.30 Т/с «Ветреная 
женцина»
18.30 сериал «Неисправи-
мые»
21.30,03.50«Зың-зың Күлпәш»
22.20,03.00Т/х «Жалдамалы 
қалындық»

ЖЕТІСУ

06.00, 03.00  Әнұран
06.05  «Ұлы дала дүбірі». 
Деректі фильм. («Қазақстан» 
Ұлттық телеарнасы, 2013 ж)
06.25,  17.00, 20.00, 00.00 
AQPARAT
07.00  «TANSHOLPAN» . 
Таңғы ақпаратты-сазды 
бағдарлама. Тікелей эфир 
10.00, 18.00 Телехикая  
«Біздің әпке»
12.00,21.30 Телехикая  
«Инелік»
13.00  «Теледәрігер» . 
Тікелей эфир 
14.00  «Тәуелсіздік 
тәуекелдері»
14.40, 02.35  «Жер төресі» . 
Деректі фильм.
15.05, 23.15 Телехикая  
«Оралу»
16.05  «Қайсар жан»
16.30  «Беймәлім Алаш». 
Деректі фильм.
17.15  «Қызық екен...»
20.35  «Ashyq alan». 
Қоғамдық-саяси ток шоу. 
Тікелей эфир
22.30  Телехикая «Елшінің 
қызы»
00.35  «Ashyk alan». 
Қоғамдық-саяси ток шоу
01.20  «Теледәрігер»
02.10  «Қайсар жан»

ХАБАР

06.00, 02.00  ҚР Әнұраны
06.00, 18.00  Сериал «Меж-
ду небом и землей»
08.00, 00.00  Телехикая «Өз 
үйім-2»
09.15, 17.00  «Qalamaimyn»
10.15,23.00   Телехикая  «31 
бөлімше»
11.15  «Сырты бүтін» деректі 
драмасы
12.30, 21.30  Проект.  «За 
что я люблю Казахстан и 
казахстанцев»
13.10  Сериал «Фамильное 
ценности» 
15.00  «Бүгін» Тікелей эфир
16.00  Т/х «Келінжан»
20.00  Қорытынды 
жаңалықтар
20.30  «Баспанаға бағыт». 
Прямой эфир
21.00  Итоги дня
01.00  «Әсем әуен»

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» 
концерттік
06.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ
07.00  «Союзмультфильм»
08.00, 14.10 М/ф «Маша и 
медведь» 
10.00, 22.00 Т/х «Кекеш 
келін»
11.30, 21.00  Т/с «Сүлеймен 
сұлтан»
12.30, 23.10 Т/х «Ұлы әмірші 
Куаң Ге То» 
14.00  Vine time
14.50 03.50 Сериал «Рай-
ское место»
15.50,05.00  «Келіндер»
16.20 «Ханзада Жумонг» 
корей телехикасы
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр» 
20.00,01.10  ASTANA TIMES
20.55 Loto 5/36  Прямой 
эфир
00.20 ««Қош келдіңіз»»
02.00 «Біреудің есебінен» 
деректы драма
02.45 «KazNet» ғаламторға 
шолу 
03.05  Барышня-крестьянка
04.35 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»

ЕВРАЗИЯ  

06.00  «Тракторшының ма-
хаббаты» телехикаясы
06.45, 04.05  «Той заказ» 
07.15,03.20  «Ән Дария»
08.00  Телеканал «Доброе 
утро»
11.00  «Жить здорово»
12.00  «На самом деле»
13.00  «Пендеміз ғой»

06.00,03.10  Әнұран
06.05   «Ұлы дала дүбірі» 
Деректі фильм 
06.25, 17.00, 20.00, 00.00 
AQPARAT 
07.00 «Tansholpan» 
Тікелей эфир
10.00, 18.00 Т/х «БІЗДІҢ 
ӘПКЕ»
12.00, 21.30 Т/х «ИНЕЛІК»
13.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». 
Тікелей эфир
14.00 «Жарқын жүздесу». 
Ток-шоу 
15.00, 23.15 Т/х «Оралу». 
16.00 «КЕЛБЕТ»
16.30,02.40 «Ауылдастар» 
17.15 «Қызық екен»
20.35 «ASHYQ ALAN». 
Тікелей эфир
22.30 Т/х «Елшінің қызы»
00.45 «ASHYQ ALAN». 
01.30 «ТЕЛЕДӘРІГЕР».
02.10 «Кельбет»

ХАБАР

06.00,02.00 ҚР Әнұраны
06.00,18.00 Сериал «Меж-
ду небом и землей»
08.00,00.00  Т/х «ӨЗ ҮЙІМ»
09.15,17.00 «Qalamaimyn»
10.15,23.00 Т/х «31 
Бөлімше»
11,15 «Сырты бүтін» 
деректі драмасы
12.30, 21.30 Проект. «За 
что я люблю Казахстан и 
казахстанцев»  
13.00 Т/с «Фамильные 
ценности»
15.00 «Бүгін». Тікелей 
эфир
16.00 Т/х «Келінжан»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Баспанаға бағыт».
21.00 Итоги дня
22.00 Т/х «Шашу»
01.00 «Әсем әуен»

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»
12.30, 23.10 Т/х «Ұлы 
әмірші Куаң Ге То» 
14.00 Vine time
14.50, 03.50 Т/с «РАЙ-
СКОЕ МЕСТО» 
15.50, 05.00 «Келіндер»
16.20 Т/х «ХАНЗАДА ЖУ-
МОНГ» 
18.00 Т/х «Ұрланған 
тағдыр» 
20.00, 01.10 ASTANA 
TIMES
20.55 LOTO 6/49
00.20 «Қош келдіңіз»
02.00 «Біреудің есебінен» 
деректі драма
02.45 «KazNet» 
03.05 Барышня-крестьянка
04.35 «Отбасы»
05.30 «Бірігей

ЕВРАЗИЯ

06.00  «Тракторшының 
махаббаты» т/х
06.45,04.05  «Той заказ»
07.15,0320 «Ән Дария
08.00 «Доброе утро»
11.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
12.00 «На самом деле»
13.00 «Пендеміз ғой»
14.15 «112»
14.30 «Qoslike»
18.30.02.50  «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 Т/с «Город влюблен-
ных»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.30 Сериал «Такая 
работа»
00.15  «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
01.15 Ночной кинотеатр. 
«Московские тайны»
02.05 «П@УТІNА» 

   ХАБАР

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

АСТАНА

   ХАБАР

14.15  «112».. Тікелей эфир
14.30  «Qoslike». Тікелей 
эфир
18.30, 02.50  «Басты 
жаңалықтар»
19.00  Сериал «Город влю-
бленных»
20.00  «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.30  Сериал «Такая рабо-
та»
00.15  «Пусть говорят»
01.15  Ночьной кинотеатр. 
«Московские тайны»
02.05  «П@УТІNА»

КТК

07.00  ҚР Әнұраны
07.05,04.50-05-20  Кешкі 
жаңалықтар (Қайталау) 
07.30  «Қайран қарттар»
08.20  «Қара теңіз». Түрік 
телехикаясы
09.40  НОВОСТИ
10.20  «Было дело»
12.00  «Стажеры», остосю-
жетный детектив
14.00, 21.40  Х/ф  «Наслед-
ники»
16.00,01.20   Х/ф  «Осиное 
гнездо»
18.00  «Бір кем дүние»
19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00  «Астарлы ақиқат»
21.00  ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
23.30  «Стажеры», остосю-
жетный детектив
02.00  «Астарлы ақиқат»,ток-
шоу 

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 «Саулықтың сыры»   
18.45 «Дәрігер кеңесі» /
тікелей эфир/ 
19.20 «Ковидшолу»
19.30 «Сегодня» /прямой 
эфир/  
20.00 Д/ф «Мәдени 
қазыналар»
20.15 «Тәуелсіздік жылна-
масы» 
20.20 «Ковидшолу»
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Арнайы репортаж»
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де 
анамжайлы» (84-серия)  
22.35 «Әсем әуен» 
23.00 Новости
23.30 Жаңалықтар
00.00 Әнұран

31 КАНАЛ

05.58  ҚР Әнұраны
06.00  Ризамын
07.00 Информбюро
08.00, 13.20 Whats up?
09.35 Т/х «Жазықсыз»
11.00 Сериал «Ананди»
13.00 Сериал «Воронины»
16.00  «Экстрасенсы-
детективы»
17.00  «Кел, татуласайық»
20.00 Информбюро
21.00  Сериал «Невиновный»
22.20  Сериал «Паутина»
23.25  «Экстрасенсы-
детективы»
00.20  «Кел татуласайық»
02.30  Алдараспан, 
Нысана,Шаншар әзілдері
04.00  Ризамын
05.00  Әзіл студио

7 канал

06.00,02.30, 04.30 «Айна-
online» 
07.15,13.30 Т/с  «Элиф»
09.00 Смеяться разрешается
10.30, 18.00  «Неисправи-
мые»
12.30, 20.30  «Ерке мұң»
15.15,23.15  «Q-ЕЛІ»
15.30,23.30  Сериал «ИП 
ПИРОГОВА»
16.30,01.30 Т/с  «Подари мне 
жизнь»
17.30, 00.30 Т/с «Ветреная 
женщина»
21.30, 03.50 Т/х «Зың-зың 
Күлпәш»
22.20, 03.00 «Жалдамалы 
қалыңдық»

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

КТК

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН

   31 КАНАЛ

Сәрсенбі - Среда, 3 ақпан

ЕВРАЗИЯ

   31 КАНАЛ

Открылось наследство после смерти гр. Кар-
тошкина Сергея Витальевича, умершего 27 ноября 
2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бекішбаеву А.С., по адресу: Алматинская область, 
город Талдыкорган, ул. Шевченко, 146/4, в срок до 27 
мая 2021 года.

КТК

07.00 ҚР Әнұраны
07.05,04.50-05.20 Кешкі 
жаңалықтар (қайталау)
07.30 «ҚАЙРАН ҚАРТТАР» 
Т/х
08.20 30 «ҚАРА ТЕҢІЗ». 
Түрік телехикаясы
09.40 НОВОСТИ 
10.20 «Было дело»
12.00 Т/с «СТАЖЕРЫ» 
14.00,21.40 Х/ф  «Наслед-
ники» 
16.00,01.20 Х/ф  «Осиное 
гнездо»
18.00  Т/х «БІР КЕМ ДҮНИЕ» 
19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00  «Астарлы ақиқат»
21.00  ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ
23.30  Т/с «СТАЖЕРЫ» 
02.05  «Астарлы ақиқат» 
02.50 «ТОЙ BESTSTAR» 
04.10 «ҚАЙРАН ҚАРТТАР» 
т/х 

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 «Саулықтыңсыры»   
18.45 «Дәрігер кеңесі» /
тікелей эфир/ 
19.20 «Ковидшолу»
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/  
20.00 Д/ф «Мәдени 
қазыналар»
20.15 «Жұмыспен қамту жол 
картасы» 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 Д/ф «Кең ауқымда»   
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де 
аннам жайлы» (85-серия)  
22.35 «Әсем әуен» 
23.00 Новости
23.30 Жаңалықтар
00.00 Әнұран

31 КАНАЛ

05.58 ҚР Әнұраны
06.00 Ризамын (каз)
06.55 Информбюро (повтор)
07.55, 22.20 Сериал «ПАУ-
ТИНА»
09.00,13.20 «What’s up?» қаз
09.35   Т/с «ЖАЗЫҚСЫЗ»
11.00 Т/с «АНАНДИ»
13.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 «Эктрасенсы-
детективы»
17.00 «Кел, татуласайық»
20.00 Информбюро
21.00 Т/с «Невиновный»
23.25 «Эктрасенсы-
детективы»
00.20 «Кел, татуласайық» 
(повтор)
02.30 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері (каз.)
04.30 Ризамын
05.00 Әзіл студио (каз)

7 канал

06.00, 02.30, 04.30 «Айна-
online»
07.15, 13.30 Т/х «Элиф»
09.00 «Смеяться разреша-
ется»
10.30, 18.30  Сериал «Неис-
правимые»
12.30, 20.30 Т/х «ЕРКЕ 
МҰҢ»
15.15,23.15  Скетчком 
«Q-ЕЛІ»
15.30,23.30 Сериал «ИП 
ПИРОГОВА»
16.30, 01.30 Сериал «ПО-
ДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
17.30,00.30 Сериал «ВЕ-
ТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
21.30, 03.50 Т/х «ЗЫҢ-ЗЫҢ 
КҮЛПӘШ»
22.20, 03.00 Т/с «Жалдама-
лы қалыңдық»

   7 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

ЖЕТІСУ

КТК
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Қабанбай батыр көшесі, 32

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

МЕДИЦИНА

ДАБЫЛ

№ 4 (1007) 29.01.2021

АЛДЫЊFЫ ТОЛЌЫНFА ЌАРАFАНДА

ВИРУС  АГРЕССИВТІ

АЛАТАУ: – Бүгінгі таңда  
инфекциялық ауруханада қанша адам 
ем қабылдауда?

Марат ҚАНАТҰЛЫ: – Қазір 200 
орындық ауруханада 136 адам ем 
қабылдауда, яғни, 70 пайызы бос емес 
деген сөз. Ал, 20 орындық жансақтау 
бөлімінде 14 адам емделуде. 

АЛАТАУ:  –  Пациент қанша күнде 
толығымен  жазылып шығады?  
Қандай белгілер байқалғанда ем 
қабылдаушы провизорлықтан  инфек-
циялық стационарға ауыстырылады?

Марат ҚАНАТҰЛЫ: – Облыстық 
ауруханада 40, қалалық көпсалалы 
ауруханада 40 төсек қамтылған. Ол 
жерде полисегментарлы пневмония 
диагнозымен ем қабылдап жатқандар 
бар. Сол пациенттер арасында ПЦР 
талдау нәтижесінде коронавирустық 
инфекция расталса, шұғыл түрде 
инфекциялық ауруханаға жөнелтіледі. 
Қалыпты жағдайда пациент 10-12 күнде 
емделіп шығады.

АЛАТАУ: – Дәрі-дәрмек тап-
шылығын денсаулық сақтау 
басқармасындағы мамандар жоққа 
шығаруда. Алайда, аты-жөнін 
атамауды өтінген оқырмандарымыз 
бізге арыз-шағымдарын жеткізді. 
Науқасқа қажетті «Медаксон» атты  
құны 1900 теңге тұратын дәріні 
Алматыдан таба алмай, Ұзынағаштағы 
дәріханадан  бір флаконын 6000 
теңгеге сатып алғанын айтады. Сөйтіп 
дәрі таппай сабылып жүргенде науқас 
өмірден өтті. Бұған не дейсіз?

Марат ҚАНАТҰЛЫ:  – Бізде ондай 
жағдай тіркелген жоқ. Дәрі-дәрмек қоры 
жеткілікті. «СК-Фармацияға» өтініш 
берілді. Егер шындап таба алмай қалған 
жағдайда байланыста отырған 10 шақты 
ауруханамен көмек алмасамыз. Бізге 
дәрі жеткізілгенше ала тұрамыз да, 
қайтадан қайтарып береміз.

АЛАТАУ:  – Марқұм Әлімғазы 
атамыз ауруханада жатқанда  
жағдайын білмек болып жұбайына 
хабарласқан әріптестер бар екен. Сол 
кезде апамыз: «Дәрі жоқ, балалар 
астанадан тауып беріп жатыр» депті. 

19 қаңтар күні өткен Үкімет отырысында 
еліміздің санитарлық-эпидемиологиялық жағдайы 
талқыланды. Селекторлық жиында Үкімет 
басшысы өңір әкімдіктеріне вирусқа қарсы дәрі-
дәрмек қорларына тексеріс жүргізуді тапсырды. Осы 
орайда Алматы облысындағы жағдайды білмекке 
тырыстық. 

Алматы  облыстық  денсаулық сақтау басқармасының басшысы 
Ө.Ниязбековтың сөзінше, облыс ауруханаларында жеке қорғану құралдары 
мен  дәрілік заттардың екі айлық қоры бар. Одан өзге, халықтың әлеуметтік 
осал топтары үшін жергілікті бюджет есебінен 92,1 млн.теңгеге вирусқа қарсы 
препараттар сатып алынған. 1,3 млрд. теңгеге тұрақтандыру қоры құрылып, «СК 
Фармация» арқылы дәріханаларға 63 млн.теңгеге өтінім қалыптастырылғандығын 
да айтты ол.  Ал, дәрілер бағасының қымбаттауына байланысты сауалымызға 
орай: «Бұл біздің жауапкершілікке жатпайды. Санитарлық-эпидемиологиялық 
қызметке қарасты фармкомитет бар. Сол ұйым күн сайын рейдтік тексеріс 
жүргізеді», – деді. 

 Осы орайда Алматы облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау 
департаментінің фармацевтикалық қызметті бақылау бөлімі басшысы  А. Ас-
қаровамен тілдесіп көрдік. 

«Тұрақтандыру қоры құрылғалы бері дәрі тапшылығы байқалмады. Вирусқа 
қарсы препараттар дәріханаларда бар. Бағаны бақылауда ұстау жұмысын 
жалғастырамыз, мониторинг жүргізіледі. Жаңа бұйрыққа байланысты 25 
қаңтардан бастап Антикормен бірігіп рейдтік шараларды бастаймыз. Осы 
уақытқа дейін дәріханалардан 23 млн.теңге айыппұл өндірдік», – дейді ол. Өз 
сөзінде бөлім басшысы   дәрі іздеуде ешқандай қиындық жоқ екенін, «Дәрі KZ» 
мобильді қосымшасы арқылы оңай табуға болатынын айтты. Алайда, аталған 
қосымшаны қолданушылар «әлі шикі» деген баға берді. Бірі «Танымал деген 10 
дәрінің біреуін де таппады» десе, енді бірі «Баға тұрақсыз, баяу жұмыс жасайды, 
дәрі бағасы көрсетілмеді» деген сынды арыз-шағымдарды интернет желісінде 
жаудырып тастағанын көрдік. 

26 қаңтар күнгі дерек бойынша облыста 64 жағдай тіркелген. Оның 17-і 
Талдықорған қаласында анықталды. Қазіргі таңда ауруханада жатқан 563 
науқастың 31-і ауыр жағдайда. Амбулаториялық емдеуде 376 адам бар.

 Індетпен күреске жергілікті бюджеттен 13,8 млрд.теңге бөлінсе, оның ішінде 
екінші толқын дайындығына 8,8 млрд.теңге қаржы қарастырылған. Сондай-ақ, 
180 жедел жәдем көлігі, 12 жылжымалы медициналық кешен сатып алынған. 
Естеріңізде болса, 55 күн ішінде құрылысы аяқталған 200 орындық инфекциялық 
аурухана пайдалануға берілген болатын. Мәселенің ақ-қарасын ажырату 
үшін Алматы облыстық жұқпалы аурулар ауруханасының директоры Марат 
Досқалиевпен  тілдесіп, көптің көкейінде жүрген сауалдарды қойған болатынбыз.

Барлығы жеткілікті болса, бұл кісілер 
неге дәрі тапшылығын көрді?

Марат ҚАНАТҰЛЫ: – Жағдай былай 
ғой, дұрыс түсініңіздер. КВИ-дің дәрісі бір 
бөлек те, әртүрлі созылмалы ауруларға 
тағайындалатын дәрі бір бөлек. 
Мәселен, пациенттің қант диабеті, жүрек 
ауруы, гипертония деген секілді өзге де 
диагноздары болуы мүмкін. Терапевтер 
сол ауру түрлеріне қарсы дәріні жазып 
береді. Оның барлығын аурухана қамдай 
алмайды ғой. Әрине, үй ішіне алдыртуға 
мәжбүр боламыз. Ал, қазіргі вирусқа 
қажетті 20 шақты дәрі түрі ауруханамызда 
бар.

АЛАТАУ: – Жаңа толқын деп 
жатыр... Симптоматикалық тұрғыдан 
алғанда оның бірінші толқыннан 
қандай айырмашылығы бар?

Марат ҚАНАТҰЛЫ:  –  Бірінші 
толқында біз дайын болған жоқпыз. 
Құрал-жабдықтар жеткіліксіз болды. 
Оттегі аппаратты тапшы еді. Ал, қазіргі 
жағдайда дайынбыз деп айта аламыз. 
200 палаталық төсектің және 20 
жансақтау бөлмесінің барлығында оттегі 
аппараты бар. Қорда тағы 5 аппарат 
қамтылған. Ал, симптоматикалық 
сипатына келер болсақ, қазір көбіне егде 
жастағы адамдар түсуде. Жансақтау 
бөлімінде жатқан пациенттердің 
70%-ның жас шамасы 70-тен асқан. 
Ауруханаға келгенде өкпесінің 20-25% 
зақымданғанын көреміз, дәрі-дәрмектің 
күшіне бой бермей бір-екі апта өткен соң-
ақ зақымданған аймақ 100 пайызға жетіп 
қояды. Еліміздің басқа да аймағындағы 
дәрігерлерден сұрағанымызда көбінде 
осындай жағдай орын 
алғанын айтуда. Науқас 
саны бірінші толқыннан  
аз болуы мүмкін, бірақ  
алдыңғысына қарағанда 
вирус «агрессивті», адам 
ағзасына ауыр тиеді.

АЛАТАУ: – Халық 
арасында «Бұл ауру 
симптомсыз жүреді 
екен. Ал, рентген 
нәтижесі өкпенің 25-30% 
қабынғанын көрсетуде» 

деген сыбыс бар. Бұл қаншалықты 
рас?

Марат ҚАНАТҰЛЫ:  – Бұл деген 
барлығы барып рентгенге түссін деген 
сөз емес. Дене қызуы, жөтел деген секілді 
бірнеше белгілерінің біреуі байқалса 
ғана рентгенге түсіп көз жеткізген жөн. 
Қазір «симптомсыз түрі» дегенге мән 
бермей жүр. Пациентті 14 күнге үйінде 
жатып оқшаулануды тапсырсаң, «Жақсы 
болды, жұмыстан демалатын болдық» 
деп туыстарын аралап, жеке басының 
жұмыстарымен қоғамдық орындарда 
жүре береді. Міне, бізді құртып отырған 
сол. Дәрігер айтты ма, оқшаулану керек. 
Емханадағы  мамандар үйде жатқан 
пациенттердің халін сұрап, күнделікті 
хабарласып отырады. Сол кезде 
дәрігерден жасырмай, қандайда бір 
өзгеріс байқалса ашығын айту керек.  

АЛАТАУ: – Не жедел жәрдем 
қызметіне жүгінбей,  не дәрігерге 
хабарласпай үй жағдайында өз 
бетінше ем қабылдап жатқандар бар 
көрінеді. «Ауруханаға барсақ, вирусты 
тіпті асқындырып аламыз» деген 
қорқыныш бар екен. Бұл туралы не 
айтасыз?

Марат ҚАНАТҰЛЫ: – Жансақтау 
бөліміне түсетіндердің басым бөлігі – 
осылар. Үйде  жатып  әбден асқынғанда 
ауруханаға келеді. Өз бетінше ем-дом 
жасап бірі май ішеді, бірі қытайдың дәрі-
дәрмегін тұтынады. Ондай қателікке жол 
беруге болмайды, кеш қаламыз.

АЛАТАУ: – Келер толқын наурыз 
айының аяғында өрши түседі деген 
болжам бар...

Марат ҚАНАТҰЛЫ: –  Наурыз емес, 
ақпанның ішінде күшейеді деп жатыр. 
Бұған дейін де күз айларында болады 
деді, бірақ болмады. Нақтысын ешкім 
айта алмайды. Бұл болжам ғана. Қазір 
қатты өршіп тұр деп айта алмаймыз, бірақ 
ауру көрсеткішінде өсім бар. Мысалы, бір 
күнде 10 адамды ауруханадан шығарсақ, 
14-15 адам орнына келеді. 

АЛАТАУ: – Сөз басында 
аурухананың 70%-ы бос емес дедіңіз. 
Қазіргі бірқалыпты кезеңде осындай 
көрсеткіш болса, вирустың нақ өршіген 
кезінде не болмақ? Орын санының 
жетпей қалу қаупі қаншалықты?

Марат ҚАНАТҰЛЫ: – Бірінші 
толқындағыдай емес, дайындық бар. Тері 
аурулары диспансері, облыстық аурухана 
мекемелерінде резервтік орындар 
қамтылды. Жаз айларындағыдай 
ажиотаж болмайды деп сенеміз.

АЛАТАУ: – Сайлау науқанына дейін 
қаламызда ауру-сырқаудың бар екені 
туралы ешбір ақпар болмады. Сайлау 
аяқтала салысымен бір-ақ күнде 
«қызыл аймаққа» еніп кеттік. Бұл 
қалай болғаны? Мұның қандайда бір 
саяси астары бар ма?

Марат ҚАНАТҰЛЫ: – Мұның сайлауға 
қатысы жоқ деп ойлаймын. Расымен, оған 
дейін ауру деңгейі төмен болатын. 

АЛАТАУ: – Қауіп-қатердің ошағында 
жүрген медициналық қызметкерлерге 
бұрынғыдай мемлекет тарапынан 
қаржылай көмек көрсетіле ме? 

Марат ҚАНАТҰЛЫ: – Әрине, 
үш категория бойынша науқаспен 
тікелей жұмыс жасайтын дәрігерлерге, 
медбикелерге, жедел-жәрдем қыз-
меткерлеріне өзге де мамандарға арнайы 
тағайындалған қаржылай көмек бар. 

АЛАТАУ: – Сіздерде қазіргі жұмыс 
тәртібі қандай? Үйге бару мүмкіндігі 
бар ма?

Марат ҚАНАТҰЛЫ: – Қала бойынша 
үш қонақ үй берілді. Елімізге ауру 
енгелі бері сол қонақ үйден барып 
келеміз. Әкімшіліктен бөлінген автобус 
тасымалдайды.

АЛАТАУ: – Әңгімеңізге рахмет!

Д.БЕРЕКЕТ.
 

Бетперденің бәсі артты
Көпсалалы аурухана маңында қатар 

орналасқан дәріхана мен дүкен бар. Дәріханада 
бетперде жоқ, ал көрші отырған дүкенде 80 
теңгеден сатылуда. Тілші екенімізді аңғармаған 
сатушы: «Біз көрші дәріханадан «оптом» сатып 
аламыз» деп бар шындығын жайып салды. «Екі 
түйе сүйкенсе, арасында шыбын өлер» демекші, 
екі дөкей арасындағы сауда-саттықтан халық 
қалтасына салмақ түспесе болғаны дейсің. 

ТАҚЫРЫПҚА ОРАЙ
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ТАРИХИ ТАНЫМ

ТYРКІСТАН
(Мұстафа Шоқайды көрген қарт майдангер 

Салықжан Қасенұлының әңгімесінен)
1984 жыл. Алматы ауылшаруашылық 

институтының жеміс-жидек факультетін бітіріп, 
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы 
кеңес одағының қос батыры  Шапыраштының 
Асыл ұлынан тараған Қашаған Жаманқараев, 
Рахымжан Тоқатаев ағаларымыздың кіндік 
қаны тамған Қаракемер совхозына қызметке 
бардым. 

иректоры Сатылған Жұрынбаевтың 
да келгеніне бір жыл уақыт болып-
ты. Бас агрономы Мәскеу Теми-
рьязев академиясының түлегі Ер-
кебай Құлыбеков ағамыз жұмысқа 

қабылдады. Ол уақыттың тәртібі бойынша жас 
маман қызметті төменнен бастап, тәжірибе 
жинақтап барып көтеріледі. Мен үш ай Ғабиден 
Нұртаев деген бригадирдің  көмекшісі болып, 
ол әскери дайындыққа алынып, жаңадан 
бригадирлікке бекітілгенмін. Бригаданың әр 
қайсысында кейінгі үлгіде жасалған жүз кісі  
сыятын стан, дала асханалары, қоймалары 
бар. Сол асханаларда бригаданың жиналысы, 
тағы да басқа іс шаралары өтеді. Әр жазда 
құрылыс жұмыстарын жүргізіп, әктеп-сөктеп 
отырамыз. Бөлімше аралығында стандардың 
жарысы да өтіп тұрады. 

Бір күні жұмыс орнымда отырсам, есекке 
мінген, артында қоңыр қодығы ілескен жасы 
алпыстан асқан бір ақсақал іздеп келді. 

Шығып амандастым. «Жаңадан келген 
жас бригадир жігіт сен бе?» деді. «Иә, менмін» 
деп жөн сұрасып, біраз отырдық. Бір кезде 
ақсақал: «Айналайын, қарағым, бала-шаға 
бар дегендей, сенен жұмыс сұрап келдім» 
деді. Дала қосымыздың қарауылдары дұрыс 
қарамай әндетіп кетіп, оны-мұны қолды 
боп жүрген еді. «Жарайды, ақсақал. Келген 
екенсіз, бүгіннен бастап осы станға қарауыл 
боласыз. Серігіңізбен бір сөткеден кезектесіп 
тұрасыздар», —  деп жұмысқа қабылдадым. 
Риза болған ақсақал «Бір сөтке тұратын бол-
сам үйге барып тамақ, оны-мұнымды әкелейін» 
деп үйіне кетті. Екі сағаттың көлемінде қайтып 
келді де, көтеріңкі көңілмен қарауылдыққа 
кірісті. Өтінішін жаздырып алдым. Қоймада, 
далада жатқан заттарды түгелімен қарап, 
дәптеріне жазып алды. 

Өзі өте ұқыпты, жұмысына мұқият кісі бо-
лып шықты. Ісін тыңғылықты атқарып жүрді. 
Алайда жоғарғы жақтағы басшылардың кейбірі 
бір түрлі көзқараста болғандай көрінді. Ол 
уақытта 9 мамыр жеңіс күні ретінде тойлана-
тын да, соғыс ардагерлеріне сый-сыяпаттар, 
орден-медаль, грамоталар берілетін. 
Ақсақалды сол тізімге де қосып жібердім. Ме-
реке күні алаңда үлкен жиналыс өтіп, арда-
гарлерге сыйлық берілді де, бұл кісінің аты 
аталмады. Сызып тастапты. Мен одан ха-
барсызбын. Мерекеге шақырып қойған өзім. 
Ұялғанымнан конвертке жиырма сом ақша 
салып, апарып бердім. Мұның себебін кейін 
білдім. Бұл кісі отан соғысы кезінде немістерге 
тұтқынға түсіп, «сатқын» деген күдікпен он жыл-
дай итжеккенге айдалып келген екен.  Естуін 
естіп, бірақ ештеңе дей алмай жүрдім. Қонақ 
үйде көрші тұратын инженер досым Дәулет 
Сайынұлы Әбішовтың  бөлмесінде «Падение 
большого Туркестана» деген кітап тұр екен, 
соны алып келіп, станда оқып жатырмын. 
Салықжан ақсақал қарауылдыққа келген екен. 
Маған қарап қойды да, шай демдей бастады. 
Екеуміз асықпай шай ішіп алдық. Екі үш күнде 
кітапты оқып бітіргенмін. Ақсақалым кезегіне 
тағы келді. Аз-маз үнсіздіктен соң «Мына 
кітапты толық оқып шықтың ба?» деді. «Иә» 
дедім. «Қызық па?» деп қойды. «Қызық екен, 
ақсақал» деймін. Қария біраз ойланып отырып: 
«Сувалка деген жерлер бар ма ішінде?» деп 
тағы сұрады. Кітапты бұл кісі де оқыған екен 
ғой деп ойладым да, жұмыс жаққа кеттім. Бір 
жұма өткесін ақсақал жұмысқа келіп, кітапқа 
ұзақ қарап отырып: «Осы кітапта жазылған 
жерлерде немістердің қолында  мен тұтқында 
болғанмын, қарағым» деді. Мен таңдана оты-
рып, жай-жапсарын сұрадым. 

Азапты жылдар

«Шырағым, біздің балалық шағымыз ауыр 
жағдайда өтті. Бесіктен беліміз шықпай жатып 
көрмегеніміз қалмады. Кеңес өкіметінің солақай 
саясатының кесірінен 1931-1933 жылдардағы 
қолдан ұйымдастырылған ашаршылықтан 
қазақ халқының жартысына жақыны қынадай 
қырылып кетті. 1937 жылы қазақтың оқыған 
бас көтерер арда ұлдарының нақақтан-нақақ  
атылғандары жаныңды жегідей жейді. Осының 
бәрін көрдік» деп кеше ғана өткендей, көз 
жанарына ауыр да азапты күндерін тізбектеп 
айта бастады.

«Ертеде Қаракемер ауылы Еңбекшіқазақ 
ауданынның орталығы болатын. Осында 
жұмысшы-шаруа (РАБФАК) мектебі бол-
ды. Ол кезде облыстағы үлкен әрі алғашқы 
білім ұясы еді. Қазақтың асыл ұлы, мемлекет 
және қоғам қайраткері Ораз Жандосов жала-
мен ұсталарының алдында  осында қызмет 
жасаған. 1939 жылы осы оқу орнын бітірдім. 
Одан  мұғалімдер дайындайтын екі айлық 
курсты тәмамдап, Сталин атындағы кол-
хозда  сауатсыздықты жою мектебінде бас-
шы болдым. Нарынқол ауданына жаңадан 
ашылған үлкен мектепке директор қызметіне 
жіберуге бұйрық шығып, елге ас-ауқатын беріп, 
кеткелі жатқанымда әскерге шақыру келді. 
1940 жылы 22 жасымда әскерге алындым. 
Белоруссияның Шепетова стансасында ше-
кара қызметіне лайықты әскери дайындықтан 
өттік. Литваның Лодзиесь қаласында Балтық 
әскери округінің №107 атқыштар шекара от-
ряды топтасқан еді. Мені сонда байланыс от-
рядына қалдырды. Әскери тәртіп, қызығы мен 
қиыншылығы қатар күндер өтіп жатты. 1941 
жылдың 22 маусымында соғыс басталды де-
ген суық хабар радиодан саңқ ете қалды. Сол 
күні ерекше округке қарасты 3-коммендатура 
орналасқан заставада күзетте тұрған едім. 
Таң алакеуімде түсі суық сұр истребительдер 
аспанға қаптап шыға келді. Бомбалау баста-
лысымен застава бастығы Юршенкомен ра-
ция арқылы байланысқа шықтым. «Бұл неміс 
истрбительдері. Әуе шекарасы бұзылды. Мен 
орталықпен байланысқанша сабыр сақтаңдар» 
деген бұйрық алдық. Кеңестер Одағының 
кеңістігіне еніп кеткен неміс фашистерінің 
истребительдері шағын заставаның үстінен 
бомбаларын қарша жаудырып өте шықты. 
Штаб бастығы капитан Тизянков әрбір постты 
атпен аралап, «коммендатураға жиналыңдар» 
деген асығыс бұйрық берді. «Сондағы бар 
қару жарақты бөліп алып, шекараны соңғы 
оқ қалғанша қорғаймыз» деп ауыз жиғанша, 
тас жол бойынан неміс-фашистерінің мұздай 
қаруланған мотоциклистері мен танкала-
ры да келіп жетті. Біздің атқан оқтарымыз 
бен жарған гранаталарымыз немістің қалың 
әскеріне әсер ете алмады. Алдарынан оқ 
атқан шекарашыларға қарсы оқ жаудырып, 
біздерді көздеріне ілмеген күйлері сансыз тех-
никалар өтіп жатты. «Бұл Гитлердің әскерлері. 
Брест бітімі жасалғанына қарамай соғысты 
бастаған сияқты. Біз қоршауда қалдық. Мен 
коммендатурада боламын. Сендер орманға 
жетіп бекініңдер!» деген командиріміз Юшен-
ко коммендатураға қарай тартты. Онда жетіп 
үлгермей-ақ алдынан жаудың қалың әскері 
қоршауға алды. Ол жауға тірі берілгісі келме-
ген күйі өзін-өзі атып өлтірді. Сол сол-ақ екен, 
біздерге оқ қарша борады. Атыса шегініп, 
орманға кіріп үлгердік. Екі күн бойы атыста 
бізге көмек келмеді. Жаудың қалың әскері 
қоршауға алып, қыратындарды қырып, тірімізді 
ұстап, машинаға тиеп, Литва мен Польшаның 
шекарасындағы тас қамалға әкеп қамады. 
Кейін білдік  бұл  «Сувалка» деп аталатын 
тұтқындар лагері екен», — деп ақсақал ауыр 
күрсінді. 

енің көз алдыма лагерьге қамалып 
жатқан тұтқындар елестеді. Ол ла-
герьде қанша тұтқын болды екен де-

ген көкейімде сұрақ тұрды, бірақ сұрамадым. 
Осы аралықта мен көтеріп отырған мәселе 
жөнінде  әріптесім Меңдібай Сүменовтің 
«Атырау» газетіне жазған мәліметтеріне 
таңғалмасқа шараңыз жоқ. «КСРО Қорғаныс 
министрлігінің 1990 жылы жаңғыртқан дерегі 
бойынша, осы шамада олардың саны 3 млн. 
900 мың адамға жетіпті. Ал француз тарих-
шысы Н.Верн соғыстың барлық кезінде  алты 
миллионға жуық кеңес жауынгері тұтқынға 
түскенін айтады. Солардың жартысынан аста-
мы конслагерлерде қаза тапқан. Түркістан 
легионында барлығы 100 мың шамалы жау-
ынгер болған». Жалпы, соғыс басталарда 
Қазақстанда 6,2 млн. халық болса, соның 1,2 
миллионы майданға аттанады. Содан 350 мың 
адам хабарсыз кеткен.(Түркістан легионы:Ащы 
ақиқат ақтарылса.аtr.kz.).

Ал енді майдангер қарт тұтқындағы 
әңгімесін айтқанда ұстамдылық танытып,  
жігерленіп, босаңсығысы келмегенімен көкірегі 
өксікке, көзі жасқа толып отырғаны байқалып-
ақ тұрды.  «Темір тордың ар жағында өрімдей 
жас сарбаздар  тұтқында жатырмыз. Қатал 
қатыгездікті сол жерде көрдік. Сәл қарсылық 
көрсетсең немістер ойланбастан атып тастай-
ды. Бір жаның үшін бәріне үнсіз көнесің. Арып-
ашып, жұмысқа жегіп, азапты күндер сырғи 
берді. 

ейде керек-жарақ жұмыстарына апа-
рып салып жатады. Бірде  бәрімізді 
сапқа тұрғызып, жағалай келіп, мені 
алға шығарды да, айдап апарып, 
командирлердің аттары тұратын 

ат қораны тазалатты. Аттың жағдайын жақсы 
білетінімді білсе керек, анда-санда сонда 
апарып тұрды. Бір күні командирдің үйінің 
маңын тазалап, жан-жағыма алақтап тұрсам, 
әйелі шығып, жаны ашыса керек, ымдап 
шақырды.  Бетінде саласы бар бір түйір 
кесілген нанды жасырып маған берді. Алтын 
тапқандай жалма-жан алып, қойныма сүңгітіп 
жібердім. Сыртқа біраз тұтқындар жұмысқа 
шығамыз. Іштегі аш жалаңаштар бізді күтіп 
отырады. Ептеп-септеп қарауылдардан өтіп, 
сырттан тапқандарымызды әкеліп, іштегі аш 
тұтқындармен бөлісіп жейміз. Ауызға жұғын 
да болмайды сонда да өлместің қамы, әйтеуір 
аздап жүрек жалғаймыз. Негізі неміс халқында 
әділдік те жоқ емес, олар да пенде емес пе, 
бізге түсіністікпен қарайтындары да бар. 
Сыртқа жұмысқа шыққан тұтқындар кейде нан, 
кейде картошка, оны-мұны  алып келеді де, 
іштегілермен бөліседі.

«Оны қайдан аласыздар?», — деп мен 
сұраймын таңдана. 

– Жұмысқа шыққан тұтқындар кейбірі 
қолғабын  немесе белдігін, қолда барын 
бір  үлкендеу кесектің астына қойып кетеді. 
Келесі жолы жұмысқа шыққанда сол кесектің 
астында, қара нан немесе картоп, бір тілім 
доңыз еті жатады. Оны амалын тауып, қойын-
қонышымызға тығып әкеліп, әлсіреп ауырып 
жатқан тұтқындарға береміз, қалғанын бәріміз 
қылдай етіп бөліп жейміз» дейді қария. «Бірде 
жанымдағы жолдасым Ахмет екеуміз ақылдаса 
келе тұтқыннан қашуды жоспарладық. Өйткені, 
немістер бізді анда-санда жұмысқа шығарады. 
Мен ат қораға, ол басқа жұмысқа кетеді. Егер 
қашып құтылсаң кеттің, әйтпесе немістердің 
үйретілген қасқыр иттері талап, жарып 
өлтіреді. Сөйтіп жүргенде  біраз тұтқындар  
қашуға әрекет жасап, сыртқа шығу пышақ 
кескендей тиылды. Тұтқыннан қашқаны, 
оның қырылғаны қаншама. Тәртіп қатайып, 
көрген күніміз бұрынғы бұрынғы ма, беретін 
быламықтары да  азайып, жағдай нашарлады. 
Іштегі тұтқындар ауруға  шалдығып, қырыла 
бастады. Бір күні бізді жұмысқа апарып жүрген 
коммендант келіп, мені тағы бір екі үш адам-
ды сыртқа шығарып, жұмысқа жекті. Мен сол 
баяғы ат қораны тазалап, аттардың астын рет-
тей бастағанмын. Командирдің үйі жақындау 
болатын. Аштан бұралып, көзім қарауытып, 
аяғымды әлтек-тәлтек басып жүрмін.  Есігінің 

алдында мойнында қарғы бауы салбыраған 
қара-ала  түйедей неміс овчаркасы шынжырда 
арсылдап тұр.  Бір кезде әйелі шығып,  тамақ 
құйып, үйіне кіріп кетті. Осы кезді пайдалана 
ұмтылып барып, иттің алдындағы табаққа бас 
қойдым. Құданың құдіреті,  арсылдап тұрған 
қасқыр ит  шегініп барып, маған тимей қарап 
тұрды. Мен табақтағы тамақты асығып-үсігіп, 
ауызға ұрып жатырмын. Есімді жисам, овчарка 
шоқиып отыр екен. Менің мына күйімді ит екеш 
ит есіркеді ме, жоқ әлде «жазықсыз пендені 
қаппай-ақ қояйын» деді ме екен, орнымнан 
тұрып, ақырын шегініп кете бердім. Кешкісін 
баракқа кіргенде жаңағыдан алған бір тілім 
нанды тұтқындарға жеткіздім. Осындай ауыр 
күндерді көргенбіз» деп ақсақал ауыр күрсініп, 
біраз үнсіз отырды. 

Қалғанын келесі жолы тыңдасам ба екен 
деп орнымнан қозғалғалы жатқанымда ақсақал 
әңгімені қайта бастады. 

Бір күні қора тазалауға шығатын болып, Ах-
мет деген досым екеуміз қашуға уағдаластық. 
Командирдің мінетін аты керемет ақылды, жа-
нына жақындата қоймайды. Құлағын жымы-
рып, тебуге ыңғайланып, оқыранып тұрады. 
Аттың оқыранғанынан немістер күдіктенуі 
мүмкін. Амалымыз таусылып, атты ала алмай, 
екеуміз еппен қорадан шығып, немістердің 
көзінен тасалана, қашып шықтық та, орманға 
қарай бет түзедік. Біздің бағымызға қарай 
сол күні қар жауып, боран көтеріліп тұрған 
еді. Кешкі қараңғылықпен екеуміз зымырап 
келеміз. Кеткенімізді біліп, әп-сәтте дабыл 
қағылып, немістер бізді іздей бастасын. Арты-
мыздан қуғын түскенін сезіп келеміз, иттердің 
даусы жақындай бастады. Енді не істеу керек? 
Біз тұтқында тұрған хутордың шетінен ұзап та 
қалдық. Орманға жақын ауылдың сыртында 
өзім малдың қиын  шығаратын үлкен төбе бо-
латын. Соған қарай тарттық. Жан деген не де-
ген тәтті десеңізші, немістер жақындаған соң 
барар жер басар тау жоқ, сол биік қи төбеге  
келіп тірелдік те жанталасып астын үңгіп 
қазып, екеуміз де кіріп үлгердік. Немістердің 
жетегіндегі иттері арсылдап келіп, олар да 
біз жатқан жерге тірелді. Қар жауып, боран 
болғанның пайдасы ізіміз жабылған болуы 
керек. Біздің осында жатқанымызды иттер 
біліп тұр. Арсылдап болар емес, жүрегіміз 
аузымызға тығылып біз оны естіп жатыр-
мыз. Неміс солдаттары ештеңе көрмеген соң, 
иттерін тартып алып, әрі қарай  кете барды. 
Қанша жатқанымыз белгісіз қидың асты жылы 
болған соң буынымыз босап, ұйықтап кетіппіз. 

жал аузынан тірі қалғасын до-
сым екеуміз амалдап, орнымыздан 
қозғалып, сыртқа шығудың амалын 
жасадық. Қай уақыт екені белгісіз, 
ақырындап навоздың астын кеулеп, 

ішке қарай үңгіп, өзіміз сиятын үлкен апан жа-
сап, сонда тұрақтадық. Бұл ауылдан оқшаулай 
жер болатын немістер бұл жерге қайта 
соқпады. Ауылдың шетінде, украин шал мен 
кемпірі тұратын еді.  Біз кейде түнделетіп, ке-
зек кезек шығып, соларға барып, аздап болса 
да тамақ тауып жеп жүрдік. Сенсеңіз сол жерде 
бір айға жуық жатқан болуымыз керек. Ылғал 
қи денемізді сорып, сарғайтып, үсті басымыз 
қотыр болып кетті. 

«Ең бастысы тұтқында емеспіз. Осының өзі 
дәтке қуат. Өзек жалғап, тірі қалуымызға  сол 
кемпір-шалдың пайдасы тиді. Кейде түнделетіп 
келіп, бізге тамақ беріп кетіп жүрді. Аздап 
әлденіп, ес жиып, енді алысырақ орманға 
қашып паналауға бел будық. Кейін аздаған 
партизандар тобына қосылдық. Немістерге 
қарсы әрекет жасап жүріп, қайта қолға түстік. 
Азаптау қайта басталды» деп ақсақал қатты 
күрсініп алды. 

Ары қарай сұрай беруге менің де шыда-
мым жетпей, соғыстың соңғы уақыттарына 
қарай ауысуын өтіндім. Өйткені, қарт жауынгер 
естелігін айтқан сайын өңі өзгеріп, сол күндері 
көз алдынан тізбектеліп, ахылап-уһілеумен 
болды. Осы кезде аспаздар келіп, ақсақал М
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ТАРИХИ ТАНЫМ

ЛЕГИОНЫ  
екеумізді тамаққа шақырды. «Мен тамақ 
ішпеймін, қарағым, әкелген тамағым бар, өзің 
іше бер» деп, өзі әкелген тамақтарын реттей 
бастады. Мен асханаға кеттім.

Келесі келгенінде ақсақалым  алдымнан 
шығып сәлем берді. Байқаймын, тыңдаушы 
тауып, ішіндегі шерін ақтарып, аздап жеңілдеп 
қалғандай көрінді. Бұл жолы менің уақытым 
болмай әңгіме айтылмады. Екі апта өткесін 
ақсақалмен қайта кездесіп, ауырлау болса 
да қайта әңгімені бастауын өтіндім. Ол кісі 
де іркілмеді: «Шіркін, не бір жазықсыз ерлер 
кетті ғой» деп бір күрсініп алып, өткен сүреңсіз 
күндеріне қайта оралды. 

«Қолға түскесін бізді Польшаның Грозный 
қаласындағы үлкен тұтқындар тобына қосты. 
Біраз уақыттан кейін бізді атақты Түркістан ле-
гионына әкелді. Негізі бұл жерде көпшілігі орта 
азиялықтар екен десе болады. Аш-жалаңаш, 
айлап жылдап жуынбаған, үсті басы толған 
бит, азып-тозған тұтқындар. Неміс лагерлері 
талайды жалмады. Бірде бәрімізді қатар-қатар 
сапқа тұрғызды. Алыста  төрт адамның қарасы 
көрінеді. Байқасам екеуі автомат ұстаған неміс 
солдаттары да, бірі ұзын бойлы офицер, ал 
біреуі жай киініп алған орта бойлы азиат екен. 
Әр жерге тоқтап бірдеңелер айтып келеді. 
Біздің қатарымызға да келіп тоқтады. Басында 
қара фетр шляпа, үстінде қара былғары плащ. 
Орта бойлы азиат бізге қарап: «Ағайындар, ту-
ыстар, мен бүгін сіздердің жағдайларыңызды 
көруге әдейі аралап келемін. Жақсылықпен 
жамандық қатар жүреді. Бұл соғыс. Соғыс 
болғасын мұндай жағдайдың болуы заңдылық. 
Қиыншылыққа мойымай, сіздер шыдаңыздар, 
әр нәрсеге шыдам керек. Құдай қаласа бұл 
да бітеді. Сіздерді бәрінен азат етеміз. Алла 
жар болсын!» деп осы сөзді  тағы да орысша, 
өзбекше, татарша, бірнеше тілде қайталап, әрі 
кете барды. Орта бойлы, толықтау, маңдайы 
кең әрі тақыр басты кісі екен. Сөйлегенде 
қалың қасы, қияқ мұрты қоса қозғалып, іштей 
тебіреніп, өзегін өкініш өртеп тұрғаны да 
аңғарылады». 

л кеткесін татарлар татарлармен, 
өзбек өзбектермен, қазақ қазақтармен, 
орыс орыс-тармен құшақтасып жы-
ласын кеп. Мынандай қысылтаяң 
уақытта өз тіліңде мұндай сөз есту не 

деген құдірет екенін сіз білсеңіз! Бәріміз өкіріп 
жыладық», — деп ақсақал тағы ойға шомып, 
қанын ішіне тартып, түсі бозарып,  отырып 
қалды.

Мен шыдамсызданып «Жаңағы кісі кім бол-
ды сонда?», — дедім.

«Оны кейін білдік, ол Мұстафа Шоқай де-
ген азамат екен» деп ақсақал орнынан жеңіл 
қозғалып, жан-жағына қарағыштап қойды. 

Әрине, енді мазалай берудің реті бол-
мас деп, мен ақырын орнымнан тұрып, өз 
жұмысыма кете бердім. Қарт майдангер өз 
ойымен өзі арпалысып қала берді. Біраз 
уақыт өткізіп барып, станға қайта келдім. «Ба-
лам көрінбей кеттің ғой» деп ақсақал мені 
іздеңкірегенін айтты. Бригадир болғасын 
жұмыстың бәріне жауаптысың күнде 
шапқылау, күндер солай өтіп жатты. Дегенмен 
қарияның тұңғиыққа толы, шексіз әңгімесінің 
бітпей қалғанына алаңдаулымын. Бір оңтайлы 
сәтін күтіп жүрдім. Салықжан ағаның кезегі 
жексенбі күнге дәл келіп, таңертең арнайы 
станға келдім. Екеуміз отырып шай іштік. Өзі 
де мені күтіп жүрсе керек, өткендегі әңгімені 
жалғаңыз дегенімде, басын изеп отырып: 

– Шырағым, несін айтайын, ондай тозақты 
Алла ешкімнің басына бермесін, — деп ақсақал 
әңгімесін жалғады.  «Мұстафа Шоқай келіп 
кеткесін немістер біраз жұмсарып, біздерді 
жұмысқа шығара бастады. Тұтқын лагеріндегі 
мұсылмандардың қырылып кетпеуіне де ол 
кісінің көп пайдасы тиді. Кеңес одағы оны 
қанша қаралағанымен сол кезеңде тұтқында 
болған, содан аман қалып ұрпақ өрбіткен 
біздердей пенделерге оның бәсі әр кез биік. 
Немістер біразымызды іріктеп, жеке топ құрып, 
азын-аулақ неміс тілін, әскери тәртіпті үйретті. 
1942 жылдың жазында Украинаның Запо-
рожы аймағына әкелді. Ол кезде Украинаны 
басып алған немістердің өктемдігі  дүркіреп 
тұрған. Алғаш    темір жол күзетіне, одан 
кейін қоймадағы жұмыстарға салды», - деп 
қарт    жауынгер сығырайған көзін алыстағы бір 
нүктеге қадап біраз үнсіз отырды.

Ақсақалдың айтуынша немістер алғашында 
тұтқындарға қару беріп, кеңес әскеріне қарсы 
соғысуға айдайды. Бірақ олар қарсы оқ ат-
пай, біразы кеңес әскерлері жағына қашып 
өтеді. Содан немістер жағы конслагердегі 
тұтқындарды ұрып-соғу, ату деген жазалар-
ды күшейтеді. 1943 жылдың қоңыр күзінің 
соңғы айы. Днепрдің ар жағында немістер, 
бергі жағында кеңес әскерлері. Бір күні есебін 
тауып, жанында үш тұтқын бар Салықжан 
ағалар лагерьден қашып шығады. Бірақ кеңес 
әскерлеріне қосыла алмай орманда бас пана-
лап, партизандық әрекеттермен айналысады. 
Бар қиындыққа шыдаған Салықжан қарияның 
Кеңес өкіметінің қорлығына шыдамай,  өзіне-
өзі қол салуы мені терең ойға қалдырды. Иман-
дай сеніп жүрген совет өкіметіне бірінші рет 
күдіктендім. Сенбейін десем, қария ағынан жа-
рылып, ақтарылып отыр. Осыдан кейін кеңес 
азаматтарының әрбір әрекетіне ойлана, сынай 
қарайтын болдым, бірақ ашық айтуға болмай-
ды.

Амал жоқ, іштен тынып жүре бердік. Әлі де 
жүре берер едік, кім білсін Тәуелсіздік алып, 
біздің көзімізді ашты ғой. Жә, бірді айтып, бірге 
кетпейін.

жалы жоқ Салықжан аға аман қалады. 
Тергеу қайта басталып, ұру,  қорқыту, 
еріксіз мойындату жалғасады. Мұндай 
қорлыққа шыдай алмаған Салықжан 
аға  тергеушінің айтқанын орындап, 

берген қағаздарына қол қоя беруден басқа 
амалы қалмайды. Ақыры әскери трибунал 
1944 жылдың маусымында «сатқын» деген 
жазамен 10 жылға соттайды. Комин АССР-ның 
Пегер лагеріне апарады. Ең сорақысы, бұл 
жерде көрген қорлықтары неміс лагерінен де 
асып кетеді.

Сібірде салына бастаған төте темір жол 
құрылысына жегеді. Егер жұмыс нормасын 
151 пайызға орындасаң бір күнің бір жарым  
күнге есептеледі деген шарт қояды. Салықжан 
аға бар күшін сала жұмыс істейді. Ақыра 
10 жылдың мерзімі бітуге 2 жыл қалғанда 
1951 жылдың 25 қарашасында бостандыққа 
шығады. Еңбекші қазақ ауданы, Қаракемердің 
тумасы әскери қызметте болған Ахметкерей 
Ағыбаев деген ағамыз сол жылдары аталған  
лагер басшысыларының бірі болып, Салықжан 
ағаны танып, бостандыққа шығуына көмек 
көрсетеді. Кейіннен түрмедегі еңбек ақысын 
компенцациялап артынан жібертеді. Салықжан 
аға «Өмірімде бір кісіге борышкер болсам, ол 
осы Ахметкерей ағам еді» деп отырды.

Салықжанның әкесі Касен ол уақытта  алпы-
стан асқан еді. Бір күні түс көреді де, бәйбішесі 
Мәрияға: «Мен бүгін бір түс көрдім. Бір дорба 
талқанды тастың астынан алып жатыр екенмін. 
Ұлым Салықжаным тірі екен. Ол қалай да елге 
аман  келеді. Ұрпақ өрбітеді. Оны сен көресің, 
мен көре алмаймын» деген екен. «Жазым бол-
са, быламыққа тіс сынады, қырық жыл қырғын 
болса да, ажалды өледі, ажалсыз қалады» деп 
бабаларымыз айтқандай, сол сәуегейлігі дәл 
келіп, 1940 жылдың қаңтарында 22 жасында 
әскерге алынған жас сарбаз 1951 жылдың 25 
қарашасында 34-ке қараған жасында тозақы 
күдерді басынан өткеріп еліне қайтады.

Туған елдей ел болмас

«Алланың басқа салғанын көріп, одан 
да босап шықтым қарағым» деп бастады 
әңгімесін Салықжан қария.  «Тауар таси-
тын пойызға отырып, бірнеше күн жүріп, 
Алматыға да жеттік. Вокзалдан түссем бәрі 
өзгеріп кеткен. Жан-жағыма жалтақ-жалтақ 
қараймын.Өтіп бара жатқан бір кісіден, «Есікке 
қалай жүрем» деп сұрадым. Ол жол көрсетіп 
жіберді. Сонымен жаяулап жүріп отырып 
Есікке әрең жетіп, Қаракемер ауылының жо-
лын сұрастырып, ауылыма қарай тарттым. 
Қаншама жыл көрмегендіктен бәрі өзгеріп 
кетіпті. Колхоздастыру жүріп жатқан кез. 
Елдің тұрмысы түзеле бастағандай ма қалай 
деймін. Жүре-жүре Түрген сайына келіп жет-
кенде кіндік қаным тамған ауылымның жерін 
тани кеттім де, көкірегімді топыраққа басып, 
көз жасым туған топырағыма шыланып біраз 
жаттым. Бір төбенің басына отырып, сағыныш 
бойымды кернеп, көзімнен жас парласын кеп. 
Тоқтата алсамшы. Қанша отырғаным белгісіз, 
өзінен өзі ағыл тегіл келіп жатқан жасты әрең 

дегенде тыйыңқырап, Талдыбұлағыма қарай 
бет түзедім. Салынып жатқан үйлер, не керек 
колхоздастырудың елге пайдасы тигендей ме 
дедім. Ауыл түгелімен өзгерген, жаңа үйлер 
де салынып жатқан сияқты. Жүдеп-жадап 
жеткен мені, ағайындарым жақсы танымай, 
анандай хабарды естігесін таныса да аса 
қабылдамайтын қабақ танытты. Қартайған 
анам Мәрияда ес жоқ. Екеуміз саулы інгендей 
еңіреп табыстық. Сол уақытта ауылда жоғарғы 
советке сайлау өтіп жатса керек. Туған 
топырағыма кеп, аздап болса да көңілім орны-
на түскендей. Дегенмен өзекті өрт шалғандай 
күйдемін. Нахақтан нахақ жабылған жала, 
жағылған күйе, санамды сан-саққа жүгіртеді. 
Ауылдық  кеңестің хатшысы Жылқыбеков 
Тілеш бауырыма барып сиыр фермасында 
қора тазалаушы боп жұмысқа  кірдім.Уақыт 
өте әупірімдеп жүріп,  азды көпті жұмыстарды 
атқарып, кішігірім басшылық жұмыстарға 
да араластым. Өзі жаратқан пендесін Алла 
несібесіз қалдырсын ба, шаңырақ көтеріп, 
балалы-шағалы болдым, қарағым», — деп 
ақсақалым әңгімесін бір түйіндеп қойды. 

алықжан ақсақалдың өмір жолда-
ры жөнінде үлкен мақала «Жетісу» 
газетіне шыққанын естіп, 2006 жылы 
Қазыбек інім  екеуміз ақсақалға аман-
даса бардық. Тоқсаннан асқан қария 

үйінде демалып жатыр екен. Күлипа апамыз, 
«Әй, Салықжан тұр-тұр, Қошан балаң келді» 
деп оятты. Жасы келсе де бар жағдайда сергек 
ақсақал орнынан тұрып, қарсы алып, «отыр» 
деп жанын нұсқады. «Үлкен жаңалық естіп, 
өзіңізді құттықтап келіп отырмыз, ақсақал», — 
дедім мен. Алатаудың ұшар басында отырған 
қарт қырандай бір қозғалып, қызылжиектеніп 
сығырайған көзін жартылай аша маған қарап, 
білегімнен ұстап біраз отырды да: «Қошан, 
қарағым, баяғыда саған айтқан әңгімелерім 
есіңде болар?». Әрине, есімде деп қолдап 
қойдым. «Есіңде болса, саған біраз әңгіме 
айтқанмын»,— деді.  

Азапты жылдарын ақтарған ақсақалдың 
әңгімесі менің әрі қарай  ізденуіме түрткі бол-
ды. Соғыс кезінде  тұтқынға түскен сарбаз-
дар, лагерь, Түркістан легионы, Мұстафа 
Шоқай туралы жазылған  материалдарды қалт 
жібермеуге тырыстым. Бұл ізденіс, біріншіден,  
естіген әңгіменің ақиқатына көз жеткізу бол-
са, жазықсыз жапа шеккендер туралы кейінгі 
ұрпақтың біле жүруіне титтей де болса үлес 
қоссам деген азаматтық парыздан туған 
ұстаным еді. Ақсақалдың айтқандары  еліміздің 
бас басылымы «Еgеmен Qаzаqstan» газетінде 
жарияланған журналист Дархан Өмірбектің 
дәлел-дәйектерімен астасып жатқандай 
көрінді.

«Тарихшы Богуславскийдің айтуынша, 
1941 жылғы желтоқсанда Германия, Венгрия, 
Румыния, Италия және Словакия елдері КСРО-
ға хабарлама жіберіп, тұтқындармен алмасуды 
ұсынған. Кремль бас тартқан. Тарихшы сондай-
ақғ  Халықаралық қызыл крест комитетінің 
КСРО сыртқы істер халық комиссары Вячеслав 
Молотовқа жіберген екі телеграммасын тауып 
алған. Бірінде швейцариялық банк есебінен 
неміс тұтқынындағы Кеңес солдаттары үшін 
Африкадан азық-түлік алдыруға мүмкіндік бар 
екені айтылса, екіншісінде сол тұтқындарға 
қант таратуға болатыны жазылған. Бірақ ол 
үшін КСРО тарапы да өздеріндегі неміс солдат-
тарына сол шамадағы азық-түліктің берілуіне 
рұқсат етуі керек болады. Кеңес билігі сірә 
бұған да келісім бермейді. Келіссе, Қызыл 
Крест өкілдерінің елге кіруіне рұқсат беріп, 
неміс солдаттары ұсталған лагерлердің жайын 
көрсетуге мәжбүр болар еді. Оның үстіне Ста-
лин жауға берілмеуді, берілген адамның көзін 
жоюды талап еткен. 1941 жылғы 16 тамыздағы 
№270 бұйрығы бар. «Бізде әскери тұтқындар 
жоқ, сатқындар бар» дейтін ұстаным осыдан 
кейін пайда болса керек. Демек, миллиондаған 
Кеңес солдатының неміс лагерінде қаза болу-
ына белгілі бір деңгейде Кремль де жауапты 
болды.

Тұтқындардың мұншалықты үлкен көлемде 
қаза табуының себебі, Германияның да, КСРО-
ның да соғыс тұтқындарының құқықтары 
жөніндегі Женева және Гаага конвенцияла-
рын сақтамауы. Ол конвенцияларға сәйкес, 
тұтқындарды ауыр жұмысқа салуға болмайтын. 
Олардың дұрыс тамақтануға, медициналық 
қызмет алуға және туыстарына хат жазуға 

құқықтары болушы еді. Тарихшылардың айту-
ынша, кейінгі жылдары Германия және оның 
одақтастары тарапынан тұтқындар жөнінде 
біршама бастама жасалған, бірақ Кеңес одағы 
ешқандай мәмілеге бармапты.

Соғыс бітіп,тұтқыннан сау шыққандардың 
одан кейінгі өмірі де оңай болмады. Немістің 
қолына түсіп, тірі қалғандарды Кеңес билігі 
жапппай фильтрлеу лагерьлеріне жіберіп, ол 
жерде қатаң тергеп жазалады.

ір ғана қарияның әңгімесі Кеңес 
өкіметінің жасырған қаншама 
құйтырқыларын әшкереледі. 
Салықжан ағаға жолықпағанымда та-

лай шындықты білмей, Кеңес өкіметі керемет 
еді деп мен де  жүре берер ме едім, кім білсін... 

Әр адамның өмір жолы, оның басынан 
өткен дүниелері өзінше бір тарих екеніне көзім 
жетіп, көңіліме түйдім.

«Көрдің бе, қарағым, адам ит жанды бола-
ды деген рас екен. Міне, көрмегенім жоқ мен 
Алланың бергенін жасап, тоқсаннан асып отыр-
мын. Мен қиналып жүргенде сен мені түсіндің, 
саған рахмет!», — деп Салықжан ағам басын 
изеді. Баяғыда өзіне таққан айыптың  өтеуін 
жазамен өтесе де,  әңгіме айтып отырғандағы 
көкірегіне тығылған өксігінің бітеу жарадай бо-
лып сыздап, жарылмай кетіп бара жатқанын 
ишарамен түсіндіргендей  болды. Апамыз шай 
қойып, отырып шай ішіп, ақсақалмен біраз 
әңгімелесіп, қоштасып жүріп кеттік. Бір-екі жыл 
өткен соң Еңбекшіқазақ ауданы Қаракемер 
ауылына 9 май мерекесі қарсаңында бір ша-
руамен барып, бас инженер Дәулет Құнапиұлы 
досымды жаныма ертіп, ақсақалмен аманда-
сып шықпаққа Талдыбұлаққа соқтым. Өкінішке 
қарай, Ораз Жандосов, Мұстафа Шоқайдай  
қайраткерлердің көзін көрген, талай сырды 
көкірек күмбезіне бүккен көнекөз Салықжан 
ағамыз тоқсан үшке қараған жасында, өзін 
жатырқаған жеңіс мейрамына жете алмай  
7 май күні дүние салыпты. Артынша алты 
күннен кейін Ыбырайымқызы Күлипа апа-
мыз да дәруіл дүниемен қоштасыпты. Дәулет 
екеуміз отырып, ата-апамызға жазықсыз жапа 
шеккендердің  рухына құран бағыштадық.

Осы әңгіме жанымда сақталғалы да біраз 
уақыт өтті. 

Ақсақалдың отбасын құрғанының өзі бір 
тарих. Өз аузынан естіген бұл әңгімені де 
айта кетпесем болмас. Ауылдарындағы Ыбы-
райым деген кісінің Нүрипа деген қызымен 
көңіл қосып жүргенде әскерге алынып, хабар-
сыз кетеді. Бұл кісі елге оралғанда ғашығы 
тұрмыс құрған, отбасылы, балалы- шағалы 
болып кеткен. Ақсақалдың айтуына қарағанда, 
Нүрипаның сіңілісі Күлипа ол кезде екі-үш 
жаста ғана екен. Салықжан ағамен Нүрипа 
кезектесіп көтеріп жүрген кішкентай сәби. 
Сынаптай сырғыған уақыт біраз өтіп, сол 
кішкентай Күлипа да толықсып бой жетіпті. 
Елге келіп, ес жиғасын Салықжан ағаның 
ағайындары Күлипаға құда түсіп, он алты 
жастағы Күлипаны 35 жастағы Салықжанға 
қосады. Құдайға шүкір апамыздың аяғы құтты 
болып, ағамыз  ол кісіден он екі перзент сүйеді. 
Төртеуі шетінеп кетеді. Бүгінде Айымкүл, 
Бақыт, Гүлнар, Бақыткүл, Бағдәулет, Гүлмира, 
Бақытжан, Мейрамкүлдерден ұрпақтар тарап, 
отбасылы, балалы-шағалы болып, немере-
лер сүйіп отыр. Үлкен ұлы Бақыт көп жылдар 
осы Қаракемер совхозында бас гидротехник 
қызметін атқарып, ел алғысына бөленген, 
мемлекет басшыларынан марапаттар алған 
азамат. Мақала  жазу барысында інім  Қазыбек 
Тілешұлы екеуміз Салықжан ағаның ұлдары 
Бақыт, Бағдәулеттерге барып, сонымен қатар 
сол уақыттың тірі куәгері тоқсан жеті жасар 
Тілеш Жылқыбеков деген ақсақалдан біраз 
мәліметтерді алдық. Бақыттың айтуынша, 
егемендік алған жылдары Мүсінші Дәркенбай 
Шоқпарұлына Мұстафа Шоқайдың мүсінін жа-
сау табысталады. Ол кісі оны көзімен көрген 
Салықжан ағаға арнайы барып, Мұстафаның 
бар болмысын жазып алып кетеді. Кейін 
Қызылордада ескірткіштің ашылуы болғанда 
Дәркенбай Шоқпарұлы Салықжан ағаны алып 
кетуге келеді. Бірақ денсаулығына байланысты 
қария бара алмапты.      

Кезінде ақсақалдың аманаттап айтқан 
әңгімелерін жазуды парыз санап, бүгін мен де 
жеңілдегендей болып отырмын.  

Қойшығұл ЗАРЛЫ
 «Құрмет» орденінің иегері, 

Қазақстан Журналистер одағының мүшесі.
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СВОИМИ РУКАМИ 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ№4 (1007) 29.01.2021

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С НЕТРАДИЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ (ФЕТР) 

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Воспитатели в процессе своей работы постоянно организуют 
выставки работ детей, родителей. И сталкиваются с такой 
проблемой, как недолговечность материала выполненных ра-
бот. Со временем замечательные работы портятся, ломаются, 
«приходят в негодность». И многих воспитателей, и детей это 
расстраивает. Так у меня начались поиски нового материала для 
наших будущих работ. Передо мной стояла сложная задача. Во-
первых, помимо такого свойства, как долговечность, материал 
должен был обладать ещё рядом немаловажных качеств.  Это 
и экологичность, и безопасность при использовании, несложная 
техника работы с ним. Таким материалом оказался фетр.

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и говорить о книгах, на лю-

бом языке мира, ведь язык книги один – созидать. 

Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы города Талдыкорган в 

онлайн формате встретились со своими сверстниками из Индийской шко-

лы «Бал-Бхарати» города Ноида. 

О книгах мировой классики и бестселлерах, научной фантастики и ли-

дерствуиз категории «The best» рассказывали ребята друг другу, делясь 

своими впечатлениями и взглядами.

Встреча любителей книг началась с театрализованного представления 

индийских учеников. Где ребята рассказали от том, как таинственным об-

разом книга связана с началом самостоятельного мышления, с осознани-

ем себя как личности. По их словам, мы — это книги, которые мы когда-то 

прочитали. 
В свою очередь читатели из Назарбаев Интеллектуальной школы су-

мели заинтересовать индийских ребят к прочтению таких произведений 

как «Задача трех тел» - роман китайского писателя-фантаста Лю Цыси-

ня, популярный бестселлер Робина Шарма «Монах, который продал свой 

«феррари», «Наказано вознаграждением - очень глубокая книга американ-

ского писателя и лектора в области образования Альфи Кон.

Дополнительный фильтр в своем выступлении создал ученик 11 клас-

са Жомарт Жексенбайзаинтриговав всех слушателей ярким отрывком из 

книги Спенсера Джонсона. «Где мой сыр?», - именно так называется книга- 

притча, которая как говорит Жомарт поможет иначе смотреть на жизнен-

ные обстоятельства и находить оптимальные пути решения. 

Четыре урока из романа Харпера Ли «Убить пересмешника» извлек 

для себя учитель английского языка Канат Нурпеис. 

- В каждой книге совершенна отчетливо выражена "Сверхзадача" - 

главная мысль. Так и в нашей встрече с учениками из Индии наша цель 

– развивать коммуникативные навыки, межнациональное общение, гло-

бальное гражданство через самый доступный ресурс – книги, - рассказал 

о встрече Канат Нурпеис, учитель английского языка Назарбаев Интеллек-

туальной школы города Талдыкорган. К. ПФАЙФЕР.

НА СВЯЗИ С НИШ – ИНДИЯ

ОБРАЗОВАНИЕНОВОСТИ 

Среди задач на 2021 год в рам-
ках проекта «Образованная нация» 
глава правительства назвал и пол-
ный перевод на электронный фор-
мат ЕНТ. Кроме того, среди задач 
в рамках этого проекта премьер-
министр перечислил открытие но-
вых детсадов и школ, разработку 
нацпрограммы раннего развития 
детей, введение новой модели до-
школьного образования, начало 
реализации проекта «20 центров 
академического превосходства», 
стажировку 500 ученых в ведущих 
мировых научных центрах и 1000 
грантов для молодых ученых.

"Правительство продолжит 
работу по развитию конкуренто-

О планах полного пере-
вода ЕНТ в Казахстане 
в электронный формат 
стало известно в ходе 
расширенного заседания 
правительства с участи-
ем Касым-ЖомартТокаева 
- об этом сообщил 
премьер-министр Аскар 
Мамин. 

способного человеческого капитала. 
Национальный план развития детей 
младшего возраста будет разработан 
на основе передового международ-
ного опыта. 

Планируется увеличить охват де-
тей в возрасте от 3 до 6 лет детскими 
садами до 99 процентов за счет вне-
дрения новой модели дошкольного 

Что такое фетр?
Фетр (от франц. feutre - войлок) - особенный 

нетканый материал, изготовленный способом 
валяния пуха, шерсти и меха (кролика, овцы, 
козы). Фетр- высший сорт войлока. Очень удобен 
для творчества, особенно – для начинающих, 
поэтому в настоящее время многое мамы 
сами изготавливают своим детям игрушки, 
развивающие книги из фетра. 

Конечно, современный фетр бывает не 
только натуральным, но и синтетическим, 
особой роли для рукоделия это не играет. Он 
бывает разной толщины и самых невероятных 
цветов. Не имеет лицевой и изнаночной стороны, 
экологичен, мягкий фетр не мнется, у него 
высокая технологичность – фетр приклеивается, 
пришивается, легко режется. Изделия из фетра 
выглядят очень аккуратно. Поэтому фетр 
используется так широко. В интернет сообществах 
настоящий «Бум» по работе с фетром. У этой 
нетрадиционной техники аппликации (фетр) 
нет названия, но рукодельницы между собой 
называют её фетромания. 

Фетр один из полюбившийся материалов 
в аппликации, не только мной, но и моими 
детьми. В своей работе мы изготавливаем, как 
плоскостную, так и объёмную аппликацию. Если 
у ребенка хороши развиты аппликационные 
умения, то особой разницы при работе с фетром 

от работы с бумагой он не заметит. Только получит 
удовольствие от работы с этим материалом.

Но, всё-таки небольшие отличия есть от 
работы с бумагой.

1. При симметричном вырезании из 
бумаги, мы её складываем пополам, что нам 
гарантирует идентичное вырезание со всех 
сторон и быстрота выполнения. С фетром 

немного посложнее в этом плане, детям 
сложнее вырезать сложенный пополам 
фетр, т.к. его толщина от 0,5 мм. и больше (в 
своей практике я встречала фетр толщиной 
5мм., бывает и больше до 12 мм.). Поэтому 
симметричное вырезание при работе с 
фетром не целесообразно использовать с 
детьми. 

В своей работе при изготовлении 
изделий самостоятельно, я использую 
симметричное вырезание, но только для 
этого использую острые маникюрные 
ножницы. Понятно, что с целью безопасности 
такие ножницы я не даю детям.

2. При изготовлении шаблонов 
будущей работы из бумаги наша работа 
реализуется в 2-х этап. Сначала мы с 
обратной стороны бумаги рисуем шаблон 
будущей работы или обводим по трафарету, 
вырезаем, заготовка готова. 

При работе с фетром принцип 
другой.  Работа реализуется в 3 этапа. 
Сначала мы рисуем шаблон нашей будущей 
работы на бумаге, затем вырезаем, далее 

прикладываем к фетру, зажимаем зажимами и 
вырезаем. 

3. При изготовлении шаблона мы не 
рисуем на фетре. 

Почему мы сразу не рисуем на фетре? 
Во-первых, если фетр мягкий на нём трудно 

рисовать (даже мелом). Карандаш не видно, а 
ручка оставляет следы на фетре и при вырезании 
это выглядит не эстетично. На жестком фетре 
карандаш видно, но та же проблема, что и с 
мягким фетром при вырезании видно следы от 
ручки или карандаша, тем более дети любят 
по несколько раз обводить и работа теряет 
эстетичность. Поэтому мы нашли «золотую 
середину» при вырезании, прикладывать шаблон 
к фетру с помощью зажимов. Пусть это немного 
дольше занимает времени, но за то работа 
выглядит эстетично, шаблон «не съезжает» и 
дети ровно вырезают. 

Сейчас в продаже появились маркеры 

исчезающие для нанесения рисунка на 
материал (рисунок исчезает через 30 мин.), 
использования такого маркера, ускорило бы на 
изготовления нашей работы, но применения его 
не целесообразно с детьми, он неприятно пахнет 
и опять на мягкий фетр трудно наносить рисунок 
будущей работы, ворсинки тянуться, а если еще 
делать нажим на карандаш, мел, фломастер, 
то фетр может растянуться. К сведению, 
рукодельницы на форумах пишут, что на фетре 
светлых тонов, остаются всё равно следы 
маркера. Поэтому данная технология подходит 
только для жёсткого фетра и для фетра тёмных 
оттенков. По этим причинам мы используем 
зажимы(профессионалы используют иголки с 
шариками, но в дошкольном учреждении это 
не безопасно). Хочется дополнить, что данные 
методики работы с фетром применимы для 
детей. Взрослые, конечно, могут использовать 
разнообразные методы при изготовлении 
шаблона будущей заготовки.

При работе с фетром методика вырезания, 
ничем не отличается от методики вырезания из 
бумаги. Только «стоит помнить», что в первую 
очередь на материале надо располагать наиболее 
крупные детали. Затем, наметив контуры детали, 
мелкие. Если вы шьёте игрушки из фетра, детали 
игрушек из фетра раскраиваются без припуска на 
швы.

Какой бывает фетр?
Фетр производят из натуральных и 

искусственных волокон. Он может быть чисто 
шерстяным, такой фетр стоит не дешево и 
отличается мягкостью. Фетр представляет 
собой волокнистый материал, произведенный с 
применением нагревания, увлажнения, трения и 
других процессов для сцепления волокон меха, 
волос или шерсти в нетканую, плотно спутанную 
ткань.

Фетр, который мы используем в своих 
изделиях – это жесткий и мягкий корейский, 
российский, испанский фетр 1мм или 2 мм 
толщиной, 100% экополиэстер

Как соединяется или приклеиваться 
фетр?

Клей и фетр
Фетровые изделия очень часто 

являются аппликациями. А последние уже 
нередко крепят к основе на клей. И вот 
тут будьте аккуратны: наносите клей очень 
экономно – так, чтобы он не пропитал ткань. 
Нередко, работая с фетром, рукодельницы 
предпочитают старый добрый ПВА – ведь 
он и недорогой и продается в каждом 
канцелярском (и не только) магазине. Если 
вы выбрали этот клей, примите совет: 
прежде чем начать творить, очень важно 
сделать пробу клея на ненужном кусочке 
фетра. Если фетр хорошо склеивается и 
клей не оставляет пятен белого цвета, его 
можно использовать.  В целом, с ПВА не 
так уж и просто работать и разновидностей 
его немало. Для тканевых аппликаций 
выбирают универсальный ПВА (ПВА-
МБ) и ПВА-супер (марка ПАВ-М), то есть, 
понимаете, что бытовой (тот, который 
обойный) и канцелярский – не подойдут, он 
оставляет белые пятна.

     Довольно удобно выполнять 
всю эту процедуру, используя клеевой 
пистолет. Это очень удобный инструмент, 
который существенно упростить процесс 
приклеивания деталей и сэкономит время. 
Но в целях безопасно с детьми использую 

клей-карандаш, а для прочности и долговечности 
работы, потом в отсутствии детей пользуюсь 
клеем- пистолет.

При изготовлении игрушек из фетра, тоже 
есть несколько правил.

Правила раскроя, соединения и 
оформления деталей игрушек

Соединение деталей. Различные способы 
соединения существуют при работе с фетром. Это 
склеивание клеем- карандаш, клеем ПВА, клеем 
«Момент», «Титан», клеем-пистолет. Детали 
игрушек из фетра также сшивают по лицевой 
стороне швом «через край» или петельным швом 
катушечными нитками или нитками мулине.

Набивка деталей. Для набивки сшитых 
деталей можно использовать синтепон. Набивать 
формы следует небольшими кусками, заполняя 
вначале концы деталей, помогая при этом каким-
либо тонким и длинным предметом, можно 
карандашом. Использовать при этом ножницы не 
рекомендуется, так как они могут поранить руки и 
прорезать деталь.

Оформление глаз, носа. Глаза и нос 
игрушек обычно делают из черных или 
коричневых пуговиц без отверстий, бусинок. На 
прилавках магазинов в достаточном количестве 
есть и готовые детали для оформления игрушек: 
носики, язычки, глаза. Для игрушек, выполненных 
из фетра, может подойти самоклеящейся фетр. 

Вот с таким загадочным, многообразным, 
долговечным материалом мы работаем. И не 
собираемся останавливаться, впереди ещё много 
идей будущих работ, а главное, что есть желание 
работать с ним и у меня, и у детей. Успехов вам 
работе. 

Ирина НОСАЧЕВА,
воспитатель дет. сада "Балапан Сабрина"

г. Талдыкорган.

ЕНТ ПЕРЕВЕДУТ 
В ОНЛАЙН-ФОРМАТ

образования и подушевого фи-
нансирования. Будут открыты 400 
новых детских садов. Планируется 
также строительство 180 школ в 
рамках ГЧП. Единое национальное 
тестирование будет полностью пе-
реведено в электронный формат", 
- сказал Мамин. 

СОБ.КОРР.



06.05 Д/ф «Қазақ даласының 
құпиялары»
06.30 «Tolagai»
07.30 «Атамекен»
08.00, 01.50 «Ауылдастар»
08.40 М/ф «Оззи»
10.00, 18.00 Т/х «Біздің әпке»
12.00 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
12.45 К/ф «Пәк сезім»
15.05 Нұрболат Абдуллиннің 
концерті
16.35 М/ф «Қазыналы 
ғаламшар»
20.00 «APTA»
20.50 «Жүзден жүйрік» Интел-
лектуалдык шоу 
22.30 Т/х «Елшінің қызы»
23.20 «Егіз лебіз»
01.00 «APTA»
02.20 Д/ф «Қазақ даласының 
құпиялары»
02.45 «Parasatmaidany»

ХАБАР

06.00 «Олжалы отбасы»
06.30 «Табиғаттым – махабат-
тым»

Бейсенбі - Четверг, 4 ақпан Сенбі - Суббота, 6 ақпан

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  7 ақпан

06.05 Д/ф «Ұлы дала дүбірі»
06.25, 17.00, 20.00, 
00.00Aqparat
07.00 «Tansholpan»
10.00, 18.00 Т/х «Біздің әпке»
12.00, 21.30 Т/х «Инелік» 
13.00 «Теледәрігер»
14.00 «Қымбат жандар»
15.00, 23.20 Т/х «Қашқын» 
16.00, 02.15 «Ғажайып өлке»
16.30, 02.40Т/х «Аулдастар»
17.15 «Қызық екен»
20.35 «Ashyq Alan»
22.30 Т/х «Елшінің қызы»
00.35 «Ashyq Alan»
01.25 «Теледәрігер»

Хабар

06.00, 18.00 Сериал «Между 
небом и землёй»
08.00, 00.00 Т/х «Бақытыма 
сенемін»
09.15, 17.00 «Qalamaimyn»
10.15, 23.00 Т/х «31 Бөлімше»
11.15 «Сірті бүтін»
12.30, 21.30 Проект «За что я 
люблю Казахстан и казахстан-
цев»
13.00 Сериал «Фамильные 
ценности»
15.00 «Бүгін»
16.00 Т/х «Келінжан»
18.00 «Счастливое число 
Слевина»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Біздің назарда»
21.00 Итоги дня
22.00 Т/х «Шашу»
01.00 «Әсем ауен»

Астана  

06.00 «Ән мен әзіл» 
06.30 «Күлдірген» 
07.00 «Суюзмультфильм»
08.00, 14.10М/с «Маша и 
Медведь»
10.00,22.00Т/х «Кекеш келін»
11.30, 21.00 Т/х «Сүлеймен 
Сұлтан»
12.30, 23.10 Т/х «Ұлы әмірші 
Куаң Ге То» 
14.00 VineTime
14.50, 03.50 Сериал «Райское 
место»
15.50, 05.00 «Келіндер»
16.20 Т/х «Ханзада Жумонг»
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр»
20.00, 01.30 «Астана таймс»
00.20 «Қош келдіңіз»
02.00 «Біреудің есбінен» 
02.45 «KazNet»
03.05Барышня-крестьянка
04.35 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»

Евразия

06.00 Т/х «Трақторшының 
махаббаты»
06.45, 04.05 «Той заказ»
07.15, 03.20«Ән Дария»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Жить здорово!»
12.00 «На самом деле»
13.00 «Пендеміз ғой»
14.15 «112» 
14.30 «Qoslike»
18.30, 02.50 «Басты 
жаңалықтар»
19.00 Сериал «Город влюблен-
ных»
20.00 «Главные новости»
20.30 Сериал «такая работа»
00.15 «Пусть говорят»
01.15 «Московские тайны»
02.05 «П@утина»

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

06.05 Д/ф «Қазақ даласының 
кұпиялары»
06.30 «Ғасырлар үні»
07.10Aqparat
07.10 Концерт «Әндер мен 
жылдар»
07.45 М/ф «Элвин мен 
алақоржындар»
10.00, 18.00 Т/х «Біздің әпке»
12.00 «Nur tiley»
14.15 «Azilalemi»
15.40 М/ф «Оззи»
17.00 «Жарқын жүздесу»
20.00 «Masele»
20.40 «Егіз-лебіз» талант-шоу
22.30 Т/х «Елшінің қызы»
23.20 К/ф «Пәк сезім»
01.25 «Masele»
02.05 «Nur tiley»
02.40 «Ғасырлар үні»

ХАБАР

06.00 «Олжалы отбасы»
06.30 «Әндер мен жылдар» 
концерті
08.45 «Қызық болған»
10.00 «Tangy fresh»
11.00 «Қым мықты-2»
11.45 «Тарих. Талғдыр. Тұлға»
12.45 «Хит жазамыз»
14.00 «Семьянин»
15.30 Т/х «Келінжан»
19.00 «Дала battle»
20.00 «Отдел журналистких рас-
следований»
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
22.00 Ток-шоу «Хабарлас»
23.00 «Операция оверлорд»
01.00Т/х «Шашу»

АСТАНА  

06.00, 05.00 «Ән мен әзіл»
06.30 «Күлдірген»
07.00, 04.00 «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 «Иван Васильевич 
меняет профессию»
15.50 «Алдараспан»
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр»
20.00 «Үздік әзілдер»
20.55 «Loto 6/49» 
00.10 Х/ф «Сердце Дракона» 
02.10 «Bas times»
03.10 «Той жыры»
03.40 «KazNet» 

ЕВРАЗИЯ

06.00 Т/х «В розыске»
07.10, 02.40 «Ән Дария»
06.45 Т/х «Последнее королев-
ство»
08.00, 03.25 «Тамада Battle» 
09.00 Сериал «Заложница»
12.30 «Фабрика грез» 
12.55 Сериал «Где живет на-
дежда» 
16.25 «Лучше всех!»
18.00, 02.15 «Сенбілік 
жаналықтар»
18.35 «Ең алғашқы...»
20.00 «X Factor»
21.45 «Мама моей дочери»
23.15 «X Factor»
23.45 «Мама моей дочери»
01.30 «П@ytina+»
02.25 «Сенбілік жаңалықтар»
02.50 «Ән Дария»
03.35 «Тамада Battle»

КТК

07.05 «КТК» қоржынынан»
08.00 Т/х «Бақытқа есік ашайық»
08.35 «Қыз қылығы»
09.00 «Басты рөлде»
09.30 «КТКweb»
10.00 «Смеяться разрешается»
12.10 «Ловушка времени»
16.00 «Аталар сөзі»
17.40 «Соғады Жүрек»
21.00 «Большие новости»
22.00 «Свой чужой сын»
01.15 К/ф «Аилакер күйеу бала-
лар»
02.30 «Аталар сөзі»
03.05 Т/х «Бақытқа есік ашайық»
03.40 «Қыз қылығы»
04.00 «Басты рөлде»
04.20, 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 «Карантин» 
11.35 «Әсем әуен»  
12.00 «Әкелердің әңгімесі»  
12.40 «ЖеліKZ»   
13.00 «Арнайы репортаж» 
13.30 «Ауылдағы ағайын»  
14.00 «Олжа» 
14.30 «Ұлтұлағаты» 
15.00 «Гензель и Гретель» ертегісі
16.00 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)
16.30 Д/ф «Мәдени қазыналар»
16.45 «Саулықтың сыры»
17.00 «Зерде» 
17.40 «Полиция қызметі» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Қателік»   
19.15 «Әсем әуен» 
19.30 «Жүрек сөзі» 
20.05 «Сделано в Казахстане»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Тарих парақтары»   
21.30 Итоговые новости
22.00 «Қаһарман - Вир» үнді 
фильмі

31 канал

06.00, 03.30 Ризамын
07.00 Информбюро
08.00, 01.20 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
09.30 «Готовим с Адель»
10.05 Мистическое шоу «Битва 
экстрасенсов»
13.00 «What’s up?»
13.40 «Б жоспары»
16.10 М/ф «Тимон и Пумба»
17.45 М/ф «Три Богатыря: Ход  
конем»
19.20 Х/ф «Дети шпионов-4: 
Армагеддон»
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб»
23.00 «Мұзықалық сағат»
05.00 «Әзіл студио»

7 канал

06.00 «Қыздар арасында»
07.00, 02.30 «Айна-online»
09.00 «Смеяться разрешается»
10.00 «Дизель-шоу»
11.20, 00.45 «Юморина»
13.20 Х/ф «Мужчина с гарантией»
15.00, 04.00 Т/х «Тақиясыз 
періште»
17.45 Т/х «Зың-зың күлпәш»
20.45 Шоу «Один в Один»
23.10 Х/ф «13-й район»

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

08.45 «Қызық болған»
10.00 «Tangy fresh»
11.15 «Есіңе мені алғайсың»
12.00 «Про спорт»
12.45 «Дала battle»
13.45 «Супер 8»
15.45 Т/х «Өз үйім-2»
18.30 «Мәжіліс.kz»
19.00 «Ән әлемі»
19.45 «Хит жазамыз»
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
22.00 «Большая неделя»
23.00 Т/х «Шашу»

АСТАНА  

06.00 Қаламгер
06.30, 05.00 «Үздік әзілдер»
07.30 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.00 «ТeleBingo»
10.25, 22.00 Т/х «Кекеш келін»
11.55, 21.00 Т/х «Сүлеймен 
Сұлтан»
13.00, 23.10 Т/х «Ұлы әмірші 
Куаң Ге То»
14.30 Х/ф «Сердце Дракона»
16.30 «Алдараспан»

18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр»
20.00 Үздік әндер
20.45 Аялы алақан
00.10 «Azil keshi»
01.20 «Астана кеші көнілді» 
03.20 «KazNet»
03.40 «Әзілстан»
04.00 «Ән мен әзіл»

ЕВРАЗИЯ

06.00 Т/х «В розыске»
07.10, 03.10 «Ән Дария»
06.45 Т/х «Последнее Королев-
ство»
07.50, 03.55 «Тамада Battle»
08.45«Воскресные беседы»
09.00 «Vыбираем развитие»
09.25 «Ералаш»
09.35 «Мама моей дочери»
13.15 Х/ф «Правда»
15.00 «Угадай мелодию»
15.45«X Factor»
18.00, 02.45 « Basty bagdarlama»
18.35 «Әкемізге қалыңдық»
20.00 «Аналитика»
21.00 Сериал «Немая»
00.15«Я почти знаменит»
02.00 «П@ytina+»

КТК

07.05 «Өнерлі отбасы»
08.00 «Ән мен әнші»
09.50 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «Свой чужой сын»
16.00 «Аталар сөзі»
17.10 Х/ф «След лисицы на 
камнях»
21.00 «Портрет недели»
22.00 Х/ф «Бобры»
23.40 «Иная реальность»
00.30 «Минестерство правды»
01.20 «Было дело»
02.00 К/ф «Құтқарындар, ғашық 
болып қалдым»
03.40 «Өнерлі отбасы»
04.30, 05.15 «Көріпкел-2»

Жетісу

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)  
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Әдебиет пен адамзат»  

11.00 «Зерде» 
11.45 «Әсем әуен»  
12.00 «Жүрексөзі»   
12.35 Д/ф «Кең ауқымда»   
13.00 «Қателік»  
13.40 «Карантин» 
14.05 «Жетісу адалдық алаңы» 
14.30 «Сделано в Казахстане» 
15.00 «Красная шапочка» 
ертегісі
16.00 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)
16.30 Д/ф «Мәдени қазыналар»
16.45 «Саулықтың сыры»
17.00 «Қазақүні»
17.40 «Полицейская служба» 
18.00 «Спорт-тайм»   
18.30 «Олжа»   
19.05 «Ұлт құндылығы»
19.30 «Әкелердің әңгімесі»   
20.15 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 К/ф «Бір жанұя»

31 канал

06.00, 04.00 Ризамын
07.00, 01.20 Алдараспан, Ныса-

на, Шаншар әзілдері
07.45 Х\ф  «Суррогаты»
09.30 «Готовим с Адель»
10.05«Б Жоспары»
12.35 М/ф «Тимон и Пумба»
13.35 Х/ф «Волки и овцы: Б-е-е-
езумное превращение»
15.20 Х/ф «Три Богатыря: Ход 
конем»
17.05 Х/ф «Дети шпионов-4: 
Армагеддон»
19.00 Х/ф «Дом вверх дном»
21.00 Х/ф «Максимальный 
риск»
23.00«Музықалық сағат»
05.00 Әзіл студио

7 канал

06.00 «Қыздар арасында»
07.00, 02.10 «Айна-online»
09.00 «Смеяться разрешается»
09.00, 00.20 
«Юмор!Юмор!Юмор!»
11.30 Сериал«Женщина в 
зеркале»
15.00, 04.00 «Няня-Аға»
17.45 «Бастық боламын»
21.00 Х/ф «13-й район»
22.40 Х/ф «Рокки-4»

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

КТК

07.05, 04.50, 05.20 Кешкі 
жаңалықтар
07.30Т/х «Қайран қарттар» 
08.20Т/х «Қара теңіз»
09.40 Новости
10.20 «Было дело»
12.00 «Стажеры»
14.00, 21.00 Х/ф «Наследники»
16.00, 01.25 Х/ф «За витри-
ной»
18.00 Т/х «Бір кем дүние»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Астарлы ақиқат» ток-
шоу
21.00 Вечерние новости
23.30 «Стажеры»
02.05 «Астарлы ақиқат» ток-
шоу
02.50 «Той BESTSTAR» ойын-
сауық
04.10 Т/х «Қайран қарттар»

Жетісу

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 TV-сабақ
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Саулықтың сыры»   
18.45 «Дәрігер кеңесі» /тікелей 
эфир/ 
19.20 «Ковидшолу»
19.30 «Сегодня» /прямой эфир/ 
20.00 Д/ф «Мәдени 
қазыналар»
20.15 «Тәуелсіздікжылнамасы» 
20.20 «Ковидшолу»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Жетісу адалдық алаңы»
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де 
анам жайлы» (86-серия)  
22.35 «Әсем әуен» 
23.00 Новости
23.30 Жаңалықтар

31 канал

06.00 Ризамын
06.55 «Информбюро»
07.55, 22.30 Сериал «Паутина»
09.00, 13.20 «What’s Up?»
09.35 Сериал «Жазықсыз»
11.00 Сериал «Ананди»
13.40 Сериал «Воронины»
16.00 «Экстрасенсы-
детективы»
17.00 «Кел татулайсайық»
20.00 «Информбюро»
21.10 Сериал «Невиновный»
22.30 Сериал «Паутина»
23.30 «Экстрасенсы-
детективы»
00.35 «Кел татулайсайық»
02.45 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
04.30 Ризамын
05.00 Әзіл студио

7 канал 

06.00, 02.30, 04.30 «Айна-
Online»
07.15, 13.30 Т/х «Элиф»
09.00 «Смеяться разрешается»
10.30, 18.30 Сериал «Неис-
правимые»
12.30, 20.30 Т/х «Ерке мұн»
15.15 Скетчком «Q-eli»
15.30, 23.30 «ИП Пирогова»
16.30, 01.30 Сериал «Подари 
мне жизнь»
17.30, 00.30 Сериал «Ветреная 
женщина»
21.30, 03.50 Т/х «Зың-зың 
күлпәш
22.30, 03.00 Т/х «Жалдамалы 
қалындық»

КТК

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

06.05 Д/ф «Қазақ даласының 
құпиялары»
06.25, 17.00, 20.00, 00.30 
«Aqparat»
07.00 «Tansholpan»
10.00, 18.00 «Біздің әпке»
12.00, 21.30 Т/х «Инелік»
13.00 «Теледәрігер»
14.00 «Әлем айнасы»
14.20 «Біздің полиция»
14.40 Д/ф «Тұлға»
15.00, 23.15 Т/х «Оралу»
16.00, 02.45 «Иман өзегі»
16.30 Д/ф «Аулдастар»
17.15 «Тәлім Trend»
20.35 «Ashyq alan»
22.30 Т/х «Елшінің қызы»
00.00 «Parasat maidany»
01.05«Ashyq alan»
01.55 «Теледәрігер»

ХАБАР

06.00, 18.00 Сериал«Между 
небом и землей»
08.00, 00.00 Т/х «Бақытыма 
сенемін»
09.15, 17.00 «Qalamaimyn»
10.15, 23.00 Т/х «31 Бөлімше»
11.15 «Сырты бүтін»
12.30, 21.30 Проект «За что я 
люблю Казахстан и казахстан-
цев»
13.00 Сериал «Фамильные 
ценности»
14.00 Сериал «Дети сестёр» 
15.00 «Бүгін»
16.00 Т/х «Келінжан»
18.15 Т/х «Өгей жүрек»
20.00 Қорытынды жаналықтар
20.30 «Народный контроль»
21.00 Итоги дня
22.30 Т/х «Шашу»
01.00 «Әсем әуен»

АСТАНА  

06.00 «Ән мен әзіл»концерттік
06.30 «Күлдірген»
07.00 «Союзмультфильм»
08.00, 14.10 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» 
14.00 Vine time
14.50, 03.50 Сериал «Райское 
место»
15.50, 05.00 «Келіндер»
16.20 Т/х «Ханзада Жумонг»
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр» 
20.00, 01.10 «Астана таймс»
20.55 Loto 5/36
00.20 «Қош келдініз»
02.00 Д/ф «Біреудың есебінен»
02.45 «KazNet»
03.05 Барышня-крестьянка
04.35 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»

ЕВРАЗИЯ

06.00 Т/х «Трақторшының 
махаббаты»
06.45, 03.50 «Той заказ»
07.15, 03.05 «Ән Дария»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Жить здорово!»
12.00 «Модный приговор»
13.00 «Жди меня» Казахстан
14.00 «112»
14.15 «112»
14.30 «Qoslike»
18.30, 02.35 «Басты 
жаңалықтар»
19.00 «Заң сөйлесін»
20.00 «Главные новости»
20.30 «X-Factor»

20.45 «Поле чудес»
21.55Сериал «Заложица»
01.05 «Мужское/Женское»
01.50 «П@ytina»

КТК

07.05, 04.50, 05.20 Кешкі 
жаңалықтар
07.30 Т/х «Қайран қарттар»
08.20 Т/х «Қара теңыз»
09.40 Новости
10.20 «Было дело»
12.00 «Стажёры»
14.00 Х/ф «Наследники»
16.00, 01.20 Х/ф  «За витриной»
18.00 Т/х «Бір кем дүние»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Дау-дамайсыз»
20.35 «КТКweb»
21.00 Вечерние новости
21.40 «Ловушка времени»
02.05 «Дау-дамайсыз»
02.30 «КТКweb»
02.50 «Той BESTSTAR»
04.10 Т/х «Қайран қарттар»

Жетісу

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 TV-сабақ
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Саулықтың сыры»   
18.45 «Ковидшолу»
19.00 «Карантин» 
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/  
20.00 Ковид-шолу
20.07 Ковид-обзор       
20.15 «Дорожная карта за-
нятости» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Желі КZ» 
21.15 Ковид-шолу
21.30 Итоговые новости
22.00 «Әнтыңдайық» 
23.00 Новости 
23.25 Ковид-обзор
23.30 Жаңалықтар

31 канал

06.00 Ризамы
06.45 Информбюро
07.55 Сериал «Паутина»
09.00, 13.20 «What’s Up?»
09.35Сериал «Жазықсыз»
11.00 Сериал «Ананди»
13.20 «What’s Up?»
14.00 Х/ф «Волки и овцы: Б-е-е-
езумное превращение»
15.55 «Экстрасенсы-
детективы»
17.00 «Кел татуласайық»
20.00 «Информбюро»
21.00 Сериал «Невиновный»
22.20 Х/ф «Суррогаты»
00.15 Х/ф «Американские 
животные»
02.00 «Кел татуласайық»
04.20 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
05.00 Әзіл студио

7 канал 

06.00, 02.15, 04.50 Т/х «Айна-
online»
07.15 ,13.30 Т/х «Элиф»
09.00 «Смеяться разрешается»
10.30 Сериал «Неисправимые»
12.30, 20.30 Т/х «Ерке мұң»
15.15, 23.15Скетчком«Q-eli»
16.30 «Дизель-шоу»
18.00 Шоу «Один в один 5»
21.30, 03.50 «Япырай»
22.20, 03.00 Т/х «Жалдамалы 
қалындық»
00.30 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией»

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 5 ақпан

   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
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Әрине, көлік нөпірі көбейген сайын апаттың орын алуы 
қалыпты көрініс. Жол апаттары кейде техникалық ақауға 
байланысты немесе жол сапасының төмендігінен туындап 
жатады. 

Кейде белгіленбеген жерден жол-
ды кесіп өтпек болған жүргіншілер 
де келеңсіз оқиға тудыратыны жасы-
рын емес. Оқыс оқиғалар абайсызда 
болса, түсіністік танытуға болар. Ал 
апатты қолдан жасайтындар туралы 
әңгіме басқа. Мәселен мас күйінде, 
наша мен психотропты заттарды 
қолданып рөлге отыру қылмыстың ең 
үлкені.  Соған орай, Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодекске өзгерістер 
мен толықтырулар енгізіліп, жазаны 
көтеру арқылы жүргізушілерге ой салу 
көзделген болатын. Мысалы Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодекстің  
608-бабын алайық. Мұнда көлік 
құралын алкогольдік, есірткілік және 
(немесе) уытқұмарлық масаң күйде 
басқарған, сол сияқты көлік құралын 
алкогольдік, есірткілік және (немесе) 
уытқұмарлық масаң күйдегі адамның 
басқаруына берген жандарға жаза 
қатаң. Бұл желіккен жүргізушілерге ой 
салатын, аяғын тартып басуына ықпал 
ететін өзгеріс. Өзгеріске орай енді 
көлік құралын алкогольдік, есірткілік 
және (немесе) уытқұмарлық масаң 
күйде басқарған, сол сияқты көлік 
құралын алкогольдік, есірткілік және 
(немесе) уытқұмарлық масаң күйдегі 
адамның басқаруына берген азамат-
тар бұрынғыдай жүргізуші куәлігімен 
3 жылға ғана қоштаспайды. Былтырғы 
жылдың басынан бері мұндай 
заңсыздыққа жол берген жүргізушілер  
он бес тәулікке әкімшілік қамаққа алы-
нып, сонымен бірге жеті жыл мерзімге 
көлік құралын басқару құқығынан айы-
рылатын болды. 

Талдықорған қаласының маман-
дандырылған ауданаралық әкімшілік 
сотында 2020 жылы барлығы 3640 
іс қаралған. Соның 149-ы бойынша 
жүргізушілер көлік құралын басқару 
құқығынан айырылған. Мұның ішінде 
мас күйінде көлік жүргізгендер, бұған 

МАС ЖYРГІЗУШІ  

ЌЫЛМЫСКЕР МЕ?

 Қылмыстық істі жүргізу барысында айыпталушыға (кей 
реттерде — сезіктіге) кепілпұл алу бұлтартпау шарасы  прокурордың 
санкциясымен, не соттың ұйғарымымен ғана қолданылады. 
Бұлтартпау шараларының қатаңдығы айыптаудың ауырлығы 
мен айыпталушының (сезіктінің) жеке басына қатысты болады. 
Айыпталушыға (сезіктіге) бір мезгілде бірнеше бұлтартпау 
шараларысы қолданылмайды. 

Бұлтартпау шаралары қолданылған 
сезіктіге 10 тәулік ішінде айып тағылуы 
шарт. Егер осы мерзім ішінде айып 
тағылмаса, мәжбүрлеу шарасы дереу 
тоқтатылады. Қажеттілік болмаған рет-
терде қылмысты анықтаушы адамның, 
тергеушінің, прокурордың дәлелді 
қаулысымен не соттың ұйғарымымен 
бұлтартпау шаралары алынып таста-
луы, немесе бұрынғыдан қатаңырақ 
не жеңілірек түрлеріне алмастырылуы 
мүмкін. 

ҚПК-тің 145-бабына сәйкес кепiл 
сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi жүзеге 
асыратын адамның, прокурордың 
немесе соттың шақыруы бойынша 
оларға күдiктiнiң, айыпталушының 
келуi жөнiндегi мiндеттерiн орындауын 
қамтамасыз ету үшiн сот депозитiне 
күдiктiнiң, айыпталушының өзiнiң 
не басқа адамның ақша енгiзуiнен 
тұрады. Тыйым салынатын басқа да 
құндылықтар, жылжитын және жылжы-
майтын мүлiк кепiл ретiнде қабылдануы 
мүмкiн. Кепiлдiң құндылығын және 
ауыртпалықтың жоқ екендiгiн дәлелдеу 
кепiлгерге жүктеледi. Аса ауыр 
қылмыстар жасады деп күдiк келтiрiлген 
адамдарға қатысты, сондай-ақ осы 
Кодекстің 148-бабының тоғызыншы 
бөлігінде көзделген жағдайларда кепiл 
қолданылмайды.

Бұрын таңдалған күзетпен ұстау не-
месе үйқамақ түріндегі бұлтартпау ша-
расы кепілмен ауыстырылған жағдайда, 

күдікті, айыпталушы кепіл іс жүзінде 
енгізілгеннен кейін ғана күзетілуден бо-
сатылады.  

Кепіл түріндегі бұлтартпау ша-
расы қолданылған кезде күдіктіге, 
айыпталушыға – олардың міндеттері 
және оларды орындамаудың салдары, 
ал айыпталушы, күдікті болып табыл-
майтын кепіл берушіге – адамның қандай 
қылмыстық құқық бұзушылық жасады 
деп күдік келтірілетіні, айыпталатыны, 
жасалған іс-әрекет үшін заңда көзделген 
жаза, күдіктінің, айыпталушының тиісті 
мінез-құлқын қамтамасыз ету жөніндегі 
міндеттер және олардың шақыру бой-
ынша келуі, сондай-ақ осы міндеттерді 
орындамаудың салдары түсіндіріледі.

Күдікті, айыпталушы кепілмен 
қамтамасыз етілген міндеттерді дәлелді 
себептерсіз орындамаған жағдайда, 
прокурор тергеу судьясына кепілді 
мемлекет кірісіне айналдыру тура-
лы өтінішхат жібереді. Ал, сот тиісті 
шешім қабылдайды, яғни жоғарыда 
аталған міндеттерді күдікті, айыпталу-
шы дәлелді себептерсіз орындамаған 
жағдайда соттың шешімімен кепілдік 
ақша, құндылықтар, жылжитын және 
жылжымайтын мүлiк мемлекет кірісіне 
айналдырылады.

Рүстем СМАҒҰЛОВ, 
Талдықорған қаласы

прокуратурасының бөлім 
бастығы.

қоса мас күйінде рөлге отырып жол 
апатын жасағандар да бар. Әрине, 
жазаның қатаюы көлікке оты-рарда 
ойландырары даусыз.Содан бол-
са керек, қазір мас күйінде көлік 
жүргізетіндер саны алдыңғы жылдар-
мен салыстырғанда едәуір азайған. 
Дегенмен, кейбір азаматтардың бұл 
қылмысты қайталап жасауы жауапсыз 
жандарды жаза да, жоғары айыппұл да 
түзей алмасын дәлелдесе керек. Соған 
орай Әкімшілік құқық бұзушылық тура-
лы кодекстің 3-1-бабында «Осы баптың 
бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік 
жаза мерзімі өткеннен кейін бір жыл 
ішінде қайталап жасалған әрекеттер 
– жиырма тәулікке әкімшілік қамаққа 
алуға және сегіз жыл мерзімге көлік 
құралын басқару құқығынан айыруға 
алып келеді» деп нақтыланған.

Сот тәжірибесі көрсетіп отырғандай, 
көлікке мас күйінде отыру дағдысынан 
айыру үшін тек заңды қатайту аздық 
етеді. Бұл бағыттағы жұмыс кешенді 
түрде жүргізілуі керек. Ең алдымен 
мектеп, жоғары оқу орындарында ұстаз 
да мас жүргізушінің залалын ұрпақ са-
насына құюы тиіс. Бала жастайынан 
өзінің ғана емес, өзгенің де өміріне 
жауапты екенін түсінгені абзал. Бұған 
қоса құқық қорғау органдары жолдағы 
жүгенсіздікке тосқауыл қоятын ак-
ция, түсіндіру жұмыстарын тоқтапауы 
керек. Сонымен бірге, бұл жұмысқа 
бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдері де белсене араласып, жауап-
сыз жүргізушілерді әшкерелеп, көлік 
басқарудың маңызын қоғамда тұрақты 
насихаттай білгені маңызды.

Эльмира АЛДАБЕРГЕНОВА,                                                                          
Талдықорған қаласының 

мамандандырылған                                        
ауданаралық әкімшілік сотының 

төрағасы.       

«КЕПІЛ»  Т¤РІНДЕГІ 
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2020 жылды Қазақстанда Волонтер жылы деп жариялады.  Еріктілер қызметі – жеке 
тұлғаларға, кәсіпорын-компанияларға, әлеуметтік топтарға көмек көрсету, қоршаған ортаны 
қорғау, азаматтық позицияны қалыптастыру, өзін-өзі ұйымдастыру, әлеуметтік жауапкершілік, 
өзара көмек көрсету және қоғамда қайырымдылық жасау.

Волонтер ретінде айналамыздағы мұқтаж жандарға  жәрдемдесіп, қолдан келгенше 
жүрек жылуын сыйлап келеміз. Волонтер жылында қоғамымызда көптеген игілікті шаралар 
атқарылды. Елдегі карантин жағдайына байланысты ұйымдастырылған онлайн концерттер 
жүректен жүрекке жетті. «Біз біргеміз»  акциясы аясында азық-түлікпен жәрдемдестік. Қоғам 
өміріндегі белсенді азаматтарымызды ынталандырып сыйлықтар табыстадық.  

12 мүшесі сау барлық жас  қоғамдағы бүгінгі өмірімізді одан сайын жақсартуға өз 
үлестерін қосса деймін. Құрыштай қарым-қабілетіңді халық игілігіне жұмсағанға не жетсін. 
Ерікті болу – ерлікпен тең.  Ендеше,  еріктілердің ерен еңбегі ақталып, азаматтық қоғам да-
муында белсенділік жаңа деңгейге көтерілетініне сенім мол. Әрбір қазақстандықтың бойында 
белсенді өмір сүруге дағды қалыптасса,  алынбайтын асу жоқ. Олай болса,  жақсылық жасап 
жарысайық, ағайын!

Әликен ДӘРКЕНБАЕВ, 
 Алматы облыстық «Қазақ зағиптар

қоғамының» төрағасы.

Талдықорған мамандандырылған ауданаралық әкімшілік  сотында 2020 жылдың он екі ай-
ында 3640 әкімшілік құқық бұзушылық  істер түсіп, оның ішінде 104 әкімшілік істер  біріктіріліп 
каралып, 3529 тұлғаға қатысты әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы шығарылған.  Оның 
ішінде 1299 тұлғаға әкімшілік айыппұл салынған.   Қазақстан Республикасы  «Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы» Кодексінің  44, 45, 47 тарауымен  158 шағымдар түскен.   

Сот төрағасы 2020 жылда атқарылған  жұмыстарды қорытындылай келе, алдағы 
уақыттада БАҚ-тардың қатысуымен  халықтың сот жүйесіне деген сенімін нығайту мақсатында 
сотта «Ашық есік күндері», «Дөңгелек үстелдер», «Брифингтер», «Баспасөз маслихаттары» 
өткізіліліп тұру жоспарланғанын хабарлады.

С. БАТЫРХАНОВА,  
Талдықорған мамандандырылған ауданаралық 

әкімшілік сотының баспасөз хатшысы.

ЖИЫН

БАСПАС¤З  КОНФЕРЕНЦИЯСЫ  ¤ТТІ
Талдықорған мамандандырылған  ауданаралық әкімшілік 

соты-ның төрағасы Э. Алдабергенованың ұйымдастыруымен 
соттың судьялары, сот мамандарының  және БАҚ өкілдерінің  
қатысуымен  2020 жылдың қорытындысы бойынша баспасөз 
мәслихаты өтті.

ОҚШАУ ОЙ

ЖАЌСЫЛЫЌ ЖАСАП 

ЖАРЫСАЙЫЌ
Өз еркімен қоғамға 

пайдасын тигізуді көздейтін 
еріктілердің қатары жыл 
санап артып келеді. 2019 

жылы өткен Қазақстан-
Ресей жастарының фору-

мында Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев: 
«Еріктілер – жаны таза 

адамдар. Олар – елдің шы-
найы патриоты, сол үшін де 

құрметім шексіз. Белсенді 
азаматтық ұстанымдарыңыз 

мемлекеттің дамуына 
айтарлықтай септігін 

тигізетіні сөзсіз», – деп 
жастардың бастамасын 

қолдады.  

Сот отырысының хатшысы – сот отырысының хаттамасын жүргізетін, қылмыстық  
іске мүдделі емес мемлекеттік қызметші. Сот отырысының хатшысы өзі хаттамалауды 
қамтамасыз етуі қажетті барлық уақытта сот отырысы залында болуға және сот отырысы-
на төрағалық етушінің рұқсатынсыз кетпеуге, хаттамада соттың іс-әрекеті мен шешімін, 
соттың отырысына қатысушы барлық адамның  өтініштерін, қарсылықтарын, жауапта-
рын түсініктемелерін, сондай-ақ, сот отырысының хаттамасында көрсетілуге, басқа да 
жағдайларды толық және дұрыс жазуға тиіс. Сонымен бірге, сот  отырысының  хатта-
масын белгіленген мерзімде дайындауға, жабық сот отырысына қатысуына байланысты 
өзіне белгілі болған мән-жайлар туралы мәліметтерді жарияламауға міндетті.

Сот процесінің өз уақытында өтіп, тараптардың бірдей қатысуы сот отырысы 
хатшысының жұмысты дұрыс ұйымдастыра білуіне, жауапкершілігіне, біліктілігі мен 
ұқыптылығына байланысты. Сот отырысының хатшысы әдепті, білімді, қарапайым бо-
лумен қатар, арызданып келген халыққа өз құқықтарын қысқаша түрде түсіндіріп, сот 
төрелігінің әділдігіне, мемлекеттің мүддесіне қызмет атқаратындығына сендіре білу ке-
рек. Сайып келгенде, сот отырысының хатшысы болу оңай шаруа емес. Ол адамнан 
жауапкершілікті, сауаттылықты, ұқыптылықты талап етеді.

ӘСЕЛ  ҚАСЕНОВА,
Талдықорған  қалалық  сотының  бас                                                                                          
маманы сот  отырысының  хатшысы.

ЖАУАПКЕРШІЛІК

СОТ ОТЫРЫСЫНЫЊ ХАТШЫСЫ
Қазіргі кезде күрмеуі қиын мәселелерін шеше алмай, ақырында келіп сотқа 

жүгінушілер қатары артып келеді. Сондай тығырыққа тіреліп, соттан әділ 
шешімге үміттеніп келген жандар сот процестер  барысында сот отырысының 
хатшысымен тығыз байланыста болады. Сондықтан сотқа жүгініп келген 
әрбір адаммен талапқа сай жұмыс жүргізу сот отырысының хатшысына үлкен 
жауапкершілік жүктейді.
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АЙЫРЫМДЫ ІСТІЊ 

ДАНА ХАЛҚЫМЫЗ ЕЖЕЛДЕН-АҚ «ЖАҚСЫЛЫҚ 
ҚЫЛСАҢ ӨЗІҢЕ, ЖАМАНДЫҚ ҚЫЛСАҢ ДА 
ӨЗІҢЕ» ДЕП, ЖАС ҰРПАҚТЫ ҰДАЙЫ ІЗГІ ІСТЕРГЕ 
БАҒЫТТАП ОТЫРҒАН. ҚҰМЫРСҚАҒА ДА ҚИЯНАТ 
ЖАСАМАУДЫ ҮЙРЕТЕТІН ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕМЕН 
СУСЫНДАҒАН ӘР АЗАМАТ БОЙЫНДАҒЫ ОСЫ-
НАУ ҚАСИЕТТІ ҚҰНДЫЛЫҚТЫ АЙНАЛАСЫНА 
ЖЕТКІЗІП, ІЗГІЛІККЕ ЖАҚЫН БОЛАРЫ ХАҚ. 
ЫҚЫЛЫМ ЗАМАННАН БЕРІ ҰЛТТЫҚ САНАМЫЗҒА 
СІҢІСТІ БОЛҒАН ІЗГІ ҚАСИЕТТЕН ӘЛІ ДЕ АЙЫРЫ-
ЛА ҚОЙҒАН ЖОҚПЫЗ. СОНЫҢ АЙҚЫН ДӘЛЕЛІ 
РЕТІНДЕ ӘР КӨҢІЛГЕ НҰР БЕРІП, ЖҮРЕКТЕРГЕ 
ЖЫЛУ СЫЙЛАҒАН «ХАРЕКЕТ» ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
ҚОРЫН АТАУҒА БОЛАДЫ.

Ізгілікті ұлықтайтын бұл 
ұйым 2017 жылы қыркүйек 
айында республикалық қор 
ретінде ресми тіркелген. Қордың 
басшысы Гүлмира Мұханқызы   
бірде әлеуметтік желідегі 
парақшасынан қызықты пост 
оқиды. Онда «Менің желідегі 
достарымның саны 3 мың адам. 
Егер әрқайсысы мың теңгеден 
жинап, «черная касса» ойнасақ 
қалай болады?» деп жазылған 
екен. Осыдан соң оған ерекше 
бір ой келіп, желідегі достарына 
үндеу тастады. «Ай сайын мың 
теңгеден жинап, баспанасыз 
жүрген мұқтаждарға үй алып 
берсек» деген үндеуге көбі 
ниеттес болғанымен,  іске 
келгенде сытылып шыққандар 
да болған.  Себебі, ел ішінде, 
әсіресе, әлеуметтік желіде 
таралатын алдау-арбаудың 
бір түрі болар деген пікірлер 
де кездесіпті. Алайда, бастама 
сол жерде тоқтап қалмаған.  
Қолдау көрсеткен жомарт 
жандар мен қарапайым 
халықтың демеуі арқылы қорға 
қаражат жиналып, алғашқы 
баспананы да табыстайды. 
Күн санап қордың аясында 
қызмет атқаратын еріктілер 
мен жаны жомарт жандардың 
да саны артқан. Сонымен көп 
өтпей қордың алғашқы үйі 7 
баласы бар, бір баласы мүгедек, 
әйелі жетімдер үйінде өскен 
Сәтбаев қаласының тұрғынына 
бұйырады. Осылайша жалғасын 
тапқан ізгілікті бастаманың 
арқасында 2018 жылы 60, 2019 
жылы 100 отбасы баспанаға 
ие болды. Ал өткен жылы 240 

үй сыйлаған 
қ о р д ы ң 
жұмысы күні 
бүгінге дейін 
ж а л ғ а с ы п , 
осы уақыт 
аралығында 
р е с п у бл и к а 
к ө л е м і 
б о й ы н ш а 
жалпы саны 
4 0 0 - д е н 
астам мұқтаж 
о т б а с ы н 
қуантқан. 

« К ө п 
түкірсе – көл» деген, мұндай 
ауқымды шараларды жасап, сан 
мыңдаған жанға  қуаныш сыйлау 
бірнеше адамның қолынан 
келе қояр оңай  шаруа емес-ті. 
Сол себепті елдің әр өңіріндегі 
«Харекет» қорының еріктілері 
Алла разылығы үшін ерінбей 
еңбек етуден жалықпайды. 
Солардың бірі – Талдықорған 
өңірі бойынша еріктілердің 
басшысы әрі қордың өкілі 
Амангелді Төлемісов. Ол өткен 
жылдың мамыр айынан бері 
аталған ұйымда жұмыс атқарып 
келеді.  

«Ел ішінде қайырымдылық 
ұйымдарының саны аз емес. 
Бұл әрине, қуантарлық жағдай. 
Себебі, жетімі мен жесірін 
жылатпаған текті халықтың 
ұрпағы үй-күйсіз жүрген әр 
бауырына қолұшын созып, 
қиналғанда жанына демеу 
болса, көп болып жұмылып 
жәрдем берсе, неге қуанбасқа?! 
Жақсылықтың үлкен-кішісі 
болмайды. Дегенмен, әр адам 

үшін баспаналы болу – ең үлкен 
қуаныш. Арамызда тағдырдың 
тауқыметін көріп, мың бір 
машақатпен өмір сүріп жүрген 
жандар да бар. Қор құрылғаннан 
бастап осындай жандардың жү-
ректеріне жылулық  ұялатып, 
көңіліне қуаныш сыйлаумен 
қоса, халыққа қайырымдылық 
жұмыстарды, адамгершілік пен 
ізгі қасиеттерді насихаттап 
келеді. Ал осы ұйым аясында 
қызмет атқаратын әр өңір-дегі 
еріктілердің басты мақсаты 
– өз аймағында «Харекет» 
қайырымдылық қорының та-
нымалдылығын арттыра оты-

рып, халықты ізгі істерге 
шақыру. Мәселен, халыққа 
қорды кеңінен насихаттау 
үшін «Харекет» қорының 
логотипі жазылған па-
кет пен күнтізбелер шы-
ғарылады. Соны сату ар-
қылы түскен қаражат 
қайтадан қордың есебіне 
а у д а р ы л а д ы . О с ы 
орайда қаламыздағы 
түрлі дәмханалар 
мен кәсіпкерлер та-
рапынан көп қолдау 
көрдік. Сонымен қа-

тар, түрлі сауда орындары 
мен дүкендерде, қоғамдық 
орындарында қойылған сада-
қа жәшіктеріне жауапты бо-
лып, әр ай сайын соларды 
жинап, ұйымдастырушыларға 
түскен қаржы жөнінде нақты  
есеп беру де еріктілердің 
міндетіне кіреді», – деген 
ол осы уақыт аралығында 
Талдықорған өңірі бойынша 
мұқтаж жандарға жалпы саны 
17 үй табысталғанын тілге тиек 
етті. Оның 16-сы «Харекет» 
қайырымдылық қорының ая-

сында берілсе, ал біреуі өңір 
еріктілерінің қолдауымен жү-
зеге асқан. Мәселен, бір ай 
бұрын Талдықорған қаласының 
тұрғыны, жалғызбасты ана 
Венера Асылбекова сол қатарда 
үйлі болды. Үш баласын (екеуі 
мүгедек) жалғыз өзі асырап 
отырған оған баспана кілтін 
Талдықорған қаласының әкі-
мі Ғалымжан Әбдірайымов 
табыстап, қордың жетекшісі 
Гүлмира Мұханқызы ақжарма 
лебізін білдірген. 

«Қайырымдылық қорының 
басты мақсаты – шын 
мұқтажды тауып, жәрдемдесу. 
Ел арасынан шынымен көмекке 
зәру жандарға қолұшын созу-
ды көздегендіктен, белгілі 
бір шарттарға сәйкес жұ-
мыс жүргізіледі. Мәселен, 
бұл санатта ең әуелі тұл 
жетімдерге, одан соң жал-
ғыз басты әкелер мен 
асыраушысынан айырылған 
жал-ғызбасты аналарға, 
сондай-ақ отбасында мүгедек 
балалар тәрбиелейтін жан-
дарға көмек көрсетіледі. Бұған 
қоса, 7-8 баласы бар толық 
отбасыларды да қамтиды. 

Осындай жандарды тапқан 
соң бейнежазбаға түсіріп, 
ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л а р ғ а 
жолдаймыз. Бүкіл ел аумағынан 
жиналған ұсыныстарды  ко-
миссия қарағаннан кейін, 
қаражатқа байланысты әр 
аймаққа үй санын белгілеп, 
баспана алу үшін әрқайсысына  
4-5 млн. теңге көлемінде ақша 
бөледі. Соған қарай біз де үй 
қарастырып, комиссияның 
талқылауынан өткен, жағ-
дайының шарты толымды 
деген отбасына баспана тауып 
береміз»,– дейді А. Төлемісов. 

Осы уақыт аралығында 
Талдықорған өңірі бойынша 
атқарылған қайырымдылық 
шаралары қала, облыс әкі-
мі тарапынан алғысқа ие 
болып, марапат та алған. 
Жұмыстан босап, қолы қалт 
еткен уақытында қайырымды 
жандармен бірге ізгі жұмыстарды 
жүргізуді әдетіне айналдырған 
Амангелді Ғабдылкәрімұлы мұ-
ның барлығы тек Алла разылығы 
үшін, әркімнің жүрек қалауымен 
жасайтын жұмысы әрі көр-
сетілген құрмет пен мақтау-
марапаттың барлығы қордың 
аясында жұмыс атқаратын ізгі 
жандарға ортақ екенін айтады. 

Баспана кілтін табыстап, 
шараны жүргізу барысында 
берілген әр үй мен атқарылған 
істер бейнежазбаға түсіріледі. 
Жанарына жас ұялап, керемет 
сезімге бөленген жанның 
жүрегіндегі ерекше толқыныс 
пен көкірегін жарып шыққан 
толағай қуанышқа толы сәттер 
жөнінде бейнероликтер жаса-
лып, оны желіге жүктеу де 
әдетке айналған. Алайда мұны 
халықтың бірі қошаметтеп, ай-
наламызда мейірімді жандар 
жетерлік десе, енді бірі жасаған 
титтей жақсылықты жария етуді 
құп көрмей, теріс пікір білдіретін 
көрінеді. 

«Қорға жиналатын қар-
жы қарапайым халықтан 
түсетіндіктен, олардың 
берген әр тиыны қажетті дү-
ниеге жұмсалғанын көрсету 
мақсатында бейнероликтер 
түсіріп, әлеуметтік желіге 
жүктейміз. Бұл біріншіден, 
халықтың өзіне есеп беру болса, 
екіншіден жұртшылықты ізгі-
лікті істерге шақыру. Осы 
арқылы көрермен көңіліне жол 
тартып, қатарымызға жаны 
жомарт жандарды жинаймыз»,– 
дейді қордың өкілі Жайық 
Тазабекұлы.

Лина АЙДЫНҚЫЗЫ

Қайырымдылық – адам бойындағы ең асыл 
қасиеттердің бірі. Ислам дінінде де мұқтаж жанға қолұшын 
созып, жәрдемдесу мен садақа беруге үндейді. Ал ата-
бабамыздың «Кең болсаң, кем болмайсың» деп бір ауыз 
сөзбен ізгілік пен мейірімділікке шақыруының өзі бәрін 
аңғартады. Осы орайда адам бойындағы жомарттық 
пен қайырымдылық қасиеттерін ел арасында кеңінен 
насихаттап, көптеген жанның көңіліне қуаныш сыйлап 
жүрген қайырымдылық жұмыстардың мұнымен тоқтап 
қалмасына, «Харекеттің» халық қамы үшін әлі талай 
қарекет етеріне сеніміміз мол.

Ќ
АЙЫРЫ БАР



  ПОРУЧИЛ СДЕРЖИВАТЬ ЦЕНЫ НА 

РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Необходимо принять действенные 
меры.

Касым-Жомарт Токаев на расширен-
ном заседании Правительства поручил 
сдерживать цены на жилье, сообщает 
zakon.kz.

В своем выступлении он затронул 
вопросы практической реализации 
инициативы по использованию пенси-
онных накоплений для улучшения жи-
лищных условий казахстанцев.

Теперь необходимо принять дей-
ственные меры по сдерживанию ажио-

тажа и цен на рынке недвижимости, — 
отметил он.

Он призвал госорганы проводить 
разъяснительную работу с населением 
и застройщиками, ограничивать спеку-
лятивные операции на рынке.

Правительству поручено в двух-
недельный срок внести новый пакет 
предложений по совершенствованию 
жилищной политики, — говорится в со-
общении на Акорде.

НАШ.КОРР.

14
Қабанбай батыр көшесі, 32

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

СОЦИУМ№4 (1007) 29.01.2021

КАК  ВОССТАНОВИТЬ 

ТЕХПАСПОРТ  НА  АВТО

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ТРУДОУСТРОЙСТВО

В Алматинской области 
функционируют 80 учебных 
центров при предприятиях, 
где безработных обучают вос-
требованным рабочим специ-
альностям. Создавая учебные 
центры при предприятиях, биз-
несмены имеют возможность 
готовить для себя недостаю-
щие кадры. Об этом сообщил 
директор Палаты предприни-
мателей Алматинской области 
Асет Шаяхметов. 

«При содействии Регио-
нальной палаты в нашей об-
ласти открыто 80 учебных 
центров. Они осуществляют 
подготовку безработных граж-
дан по востребованным на рын-
ке труда 46 профессиям и спе-
циальностям. В  2020 году на 
базе учебных центров краткос-
рочное обучение прошли 2536 
человек, из них трудоустроено 
2272 человека», - рассказал 
глава областной палаты.

Как сообщает пресс-служба  областной палаты предпри-
нимателей, в Алматинской области 80 учебных центров 
при предприятиях обучают безработных востребован-
ным профессиям.

Асет Шаяхметов добавил, 
что по результатам опроса Па-
латы предпринимателей в ре-
гионе определена потребность 
в 4505 специалистах. Основная 
сфера востребованных специ-
альностей - это сельское хозяй-
ство, образование, строитель-
ство и сфера оказания услуг 
населению. 

«Предприятия также имеет 
возможность подготовить для 
себя кадры «под заказ» в рамках 
дуального обучения. В целом в 
Дорожную карту дуального обу-
чения от Алматинской области 
вошли 3225 учащихся учрежде-
ний технического и профессио-
нального обучения (ТиПО), 23 
колледжа и 344 предприятия ре-
гиона по 28 специальностям, 47 
квалификациям и 9 отраслям», - 
отметил директор Палаты пред-
принимателей Алматинской об-
ласти Асет Шаяхметов.

Для повышения квалифика-

    ОБЛАСТНОЙ СУД ЗАКРЫЛИ 

НА КАРАНТИН

НОВОСТИ

МЕДИАЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ

Медиация - это внесудебный способ урегулирования споров, избирае-
мый сторонами на добровольной основе, для достижения определен-
ных целей.Диспозитивный характер Закона РК «О медиации» проявля-
ется и при проведении медиации по уголовным делам. Согласно ст. 1 
Закона в ходе уголовного судопроизводства медиация может приме-
няться для достижения процедуры примирения между обвиняемым 
(подсудимым) и потерпевшим по делам о преступлениях небольшой 
и средней тяжести, если иное не установлено законами Республики 
Казахстан.

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ - ЭТО СОГЛАШЕНИЕ, ЗА-
КЛЮЧАЕМОЕ МЕЖДУ ПРОКУРОРОМ И ПОДОЗРЕВАЕМЫМ, ОБВИ-
НЯЕМЫМ ИЛИ ПОДСУДИМЫМ НА ЛЮБОЙ СТАДИИ УГОЛОВНОГО 
ПРОЦЕССА ИЛИ ОСУЖДЕННЫМ В ПОРЯДКЕ И ПО ОСНОВАНИЯМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ УПК.ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРОКУРОРА.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

В частности, согласно статьи 68 
УК  РК лицо, совершившее уголовный 
проступок или преступление неболь-
шой или средней тяжести, не связан-
ное с причинением смерти, подлежит 
освобождению от уголовной ответ-
ственности, если оно примирилось 
с потерпевшим, заявителем, в том 
числе в порядке медиации, и загла-
дило причиненный вред; Несовер-
шеннолетние, беременные женщи-
ны, женщины, имеющие малолетних 
детей, мужчины, воспитывающие в 
одиночку малолетних детей, женщи-
ны в возрасте пятидесяти восьми и 
свыше лет, мужчины в возрасте ше-
стидесяти трех и свыше лет, впервые 
совершившие тяжкое преступление, 
не связанное с причинением смерти 
или тяжкого вреда здоровью чело-
века, могут быть освобождены от 
уголовной ответственности, если они 
примирились с потерпевшим, заяви-
телем, в том числе в порядке медиа-

Сделка о признании вины предпо-
лагает добровольность волеизъявле-
ния подозреваемого, обвиняемого на 
заключение такого соглашения, если 
они не оспаривают подозрение, обви-
нение, имеющиеся по делу доказатель-
ства, характер и размер причиненного 
вреда, а также, если потерпевший со-
гласен с заключением такой сделки (ст. 
613 УПК).

Порядок заключения процессуаль-
ного соглашения регламентирован в 
разделе 13 УПК РК. Законом предусмо-
трена возможность заключения двух 
видов процессуальных соглашений: в 
форме сделки о признании вины - по 
преступлениям небольшой, средней 
тяжести либо тяжким преступлениям - в 
случае согласия подозреваемого, обви-
няемого с подозрением, обвинением; в 
форме соглашения о сотрудничестве - 
по всем категориям преступлений при 
способствовании раскрытию и рассле-
дованию преступлений, совершенных 
преступной группой, особо тяжких пре-
ступлений, совершенных иными лица-
ми, а также экстремистских и террори-
стических преступлений (ст. 612 УПК).

При этом, согласно ч. 3 ст. 55 Уго-
ловного кодекса РК, по делам, по кото-
рым выполнены все условия процессу-
ального соглашения, срок или размер 

надцати лет;  3) преступления по 
неосторожности, повлекшие смерть 
человека либо смерть двух и более 
лиц, за исключением случая со-
вершения дорожно-транспортного 
происшествия, повлекшего по не-
осторожности смерть его близких 
родственников, супруга (супруги); 
4) коррупционное преступление;  5) 
террористическое преступление; 6) 
экстремистское преступление;  7) 
преступление, совершенное в со-
ставе преступной группы; 8) в тече-
ние срока давности привлечения к 
уголовной ответственности, установ-
ленного частью первой статьи 71 на-
стоящего Кодекса, умышленное пре-
ступление после освобождения от 
уголовной ответственности в связи с 
примирением сторон за ранее совер-
шенное преступление.

Медиативное соглашение, за-
ключенное между обвиняемым (под-
судимым) и потерпевшим по более 
тяжким преступлениям, которым 
устанавливается добровольное воз-
мещение причиненного преступле-
нием ущерба, является смягчающим 
ответственность и наказание обстоя-
тельством, которое может быть учте-
но судом при вынесении приговора.     
 

Гульнур ДЖОЛДАСОВА,
судья Талдыкорганского 

городского суда.

ции преподавательского соста-
ва в рамках проекта  «Школа 
наставничества» 85 настав-
ников из 55-ти предприятий 
прошли обучающие семина-
ры, а для более 30 мастеров 
производственного обучения 
и преподавателей спецдисци-
плин учреждений ТиПО были 
организованы стажировки на 
базах ведущих предприятий 
области. 

В прошлом году Региональ-
ная палата добилась увели-
чения государственного обра-
зовательного заказа по таким 
специальностям как, «Фермер-
ское хозяйство», «Ветерина-
рия», «Строительство».

Всего в Алматинской об-
ласти профессиональную об-
разовательную деятельность 
осуществляют 76 учреждений 
технического и профессио-
нального обучения, из них 43 
государственных и 33 частных 
колледжей. 

Ш. ХАМИТОВ.

По сообщению исполняющего обязанно-
сти руководителя Администратора судов по         
Алматинской области, в здании и на террито-
рии Алматинского областного суда введены 
карантинные меры продолжительностью с 20 
января по 02 февраля 2021 года.

Алматинский областной суд закрыли на 
карантин. Об этом сообщается на официаль-
ной странице Алматинского областного суда в 
Facebook.

В сообщении говорится, в здании и на тер-
ритории Алматинского областного суда введе-
ны карантинные меры продолжительностью с 
20 января по 02 февраля текущего года.

Так, постановлением главного государ-

ственного санитарного врача города Талды-
коргана:

работа суда полностью приостановлена, с 
полным переводом на удаленный режим ра-
боты;

всем, кроме сотрудников СЭС, категориче-
ски запрещается посещение здания суда;

назначенные к рассмотрению на данный 
период дела будут отложены на более позд-
ний срок, о дате и времени которых участни-
ки будут извещены дополнительно;

материалы, поступившие в порядке статьи 
107 УПК, будут рассматриваться судьей в 
дистанционном режиме в здании Талдыкор-
ганского городского суда.

Ш.БАТОВ.

наказания за совершенное уголовное 
правонарушение не может превышать 
половины максимального срока или 
размера наиболее строгого вида на-
казания, предусмотренного соответ-
ствующей статьей уголовного закона. В 
соответствии со ст. 67 УК лицо, выпол-
нившее все условия процессуального 
соглашения, может быть освобождено 
от уголовной ответственности.

Основными последствиями за-
ключения такого соглашения являются 
возможность сокращенного судебного 
разбирательства дела в суде или его 
рассмотрение в порядке согласитель-
ной процедуры, а также то, что потер-
певший, подписавший такую сделку, 
теряет право в дальнейшем изменять 
требование о размере возмещения 
ущерба. Подозреваемый, обвиняемый 
имеют право отказаться от процессу-
ального соглашения до удаления суда 
в совещательную комнату для приня-
тия решения. Процессуальное согла-
шение не лишает потерпевшего и граж-
данского истца права на предъявление 
гражданского иска в данном уголовном 
деле или в порядке гражданского судо-
производства (ст. 614 УПК).

Ертис ОМАРОВ,
судья Талдыкорганского 

городского суда.

ОБУЧАЮТ  БЕЗРАБОТНЫХ

ции, и загладили причиненный вред. 
При освобождении от уголовной ответ-
ственности к несовершеннолетнему 
применяются принудительные меры 
воспитательного воздействия; В случа-
ях, когда уголовным правонарушением 
причинен вред охраняемым законом 
интересам общества и государства, 
лицо, указанное в части первой или 
второй настоящей статьи, может быть 
освобождено от уголовной ответствен-
ности, если оно чистосердечно раская-
лось и загладило вред, причиненный 
охраняемым законом интересам обще-
ства или государства.

Положения настоящей статьи не 
распространяются на лиц, совершив-
ших:1) пытки;2) преступления против 
половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, за исключением случая 
совершения такого преступления ли-
цом, не достигшим совершеннолетия, 
в отношении несовершеннолетнего в 
возрасте от четырнадцати до восем-

Вопросы по восстановлению 

документов, как правило, являются 

одними из самых часто задаваемых 

у граждан. Практически каждый из 

нас сталкивался с утерей, кражей 

или порчей важных документов и 

нуждался в чётких инструкциях о 

том, как их восстановить. И все-

таки, как восстановить техпаспорт 

на автомобиль, официально назы-

ваемый свидетельством о регистра-

ции транспортного средства (СРТС), 

а также о других случаях, когда его 

требуется заменить. Об этом рас-

сказали в пресс-службе филиала 

«Правительства для граждан» по 

ВКО, передает МИА «Казинформ».

Как следует из названия, СРТС 

— это документ, выдаваемый при 

регистрации транспортного сред-

ства (ТС), т.е. при его покупке или 

переоформлении на себя. Согласно 

законодательству, СРТС подтверж-

дает допуск ТС к участию в дорож-

ном движении.
При утере СРТС необходимо 

обратиться в Специализирован-

ный отдел НАО «Государственной 

корпорации «Правительство для 

граждан» для автовладельцев 

(СпецЦОН) со следующими до-

кументами:
— удостоверение личности,

— квитанция об уплате (1,25 

МРП) государственной пошлины 

за выдачу СРТС.
«Не исключены случаи, когда 

теряются сразу все важные до-

кументы вследствие привычки 

хранить их в одном месте, на-

пример, в портмоне. Тогда пер-

вым делом нужно восстановить 

удостоверение личности, т.к. без 

него остальные документы зака-

зать нельзя», — сообщает пресс-

служба филиала «Правительства 

для граждан» по ВКО.
Кроме того, при смене ФИО 

дополнительно к вышеперечис-

ленному списку необходимо 

предоставить документ, под-

тверждающий изменение ФИО, а 

в случае переоборудования или 

изменения типа ТС нужно предо-

ставить свидетельство о соот-

ветствии транспортного средства 

с внесенными в его конструкцию 

изменениями требованиям безо-

пасности.
Ш.БАТЫРОВ.
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ТОПЖАРЃАН

БРИФИНГ 
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БРИФИНГ 
Жұртшылықтың спортпен айналысуына жағдай жасау үшін 2020 

жылы 1 желтоқсанда «Халықтың спортпен және дене шынықтырумен 
шұғылдануы үшін білім беру мектептерінің спорт залдарына 
қолжетімділігін қамтамасыз ету» тақырыбында білім басқармасымен 
өзара ынтымақтастық меморандуымына қол қойылған болатын. Бұл 
жөнінде басқарма басшысы Нұрбақыт Молдахметұлы «Jetisu media» 
ақпарат алаңында өткен брифингте мәлімдеді.

Мемлекет басшысының «Сындар-
лы қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» 
атты Қазақстан халқына Жолдауын іске 
асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар 
жоспарының 64-тармағында  «Дене 
шынықтыру мен бұқаралық спортты да-
мыту» бойынша тапсырмасы берілді. 
Президенттің пәрменін орындау Алматы 
облысында қарқынды түрде жүзеге асуда.

– Бұқаралық спортты дамытудың 
негізгі көзі – бұл спорттық 
инфрақұрылымдар желілерін дамыту бо-
лып саналады. Қазіргі таңда Алматы об-
лысында дене шынықтыру және спорт-
пен айналысу үшін 3702 бірлік спорттық 
құрылымдар бар. Бүгінгі таңда Алматы об-
лысында 11 дене шынықтыру-сауықтыру 
кешендері қолданысқа берілді.  2021 жылы 
облыста 6 нысанның құрылысы жүріп жа-
тыр. «Ауыл – ел бесігі» бағдарламасы 
аясында 3 дене шынықтыру-сауықтыру 

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНІҢ 2011 ЖЫЛҒЫ 20 ҚАҢТАРДАҒЫ № 2 ҚАУЛЫСЫ НЕГІЗІНДЕ 
«МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ЖАНДАРҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ СПОРТ КЛУБЫ» МКҚК 

АШЫЛҒАН. 2017 ЖЫЛҒЫ 5 МАУСЫМДА АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ №238 
ҚАУЛЫСЫМЕН БҰЛ КЛУБ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ 

СПОРТ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ «МҮГЕДЕКТЕРГЕ АРНАЛҒАН 
ОБЛЫСТЫҚ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН СПОРТ МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 

МЕКЕМЕСІ БОЛЫП ҚАЙТА ҚҰРЫЛДЫ. СОДАН БЕРІ 23 СПОРТ ТҮРІНЕ БАУЛЫП 
КЕЛЕТІН МЕКЕМЕ КІЛ МЫҚТЫЛАРДЫ АЛАМАНДАРҒА ҚОСУДА.

ЖЕТІСУЛЫЌТАР 

¦ЛТТЫЌ Ќ¦РАМА САПЫНДА

Мүгедектерге арналған 
облыстық мамандандырылған 
спорт мектебінде жалпы саны 
753 кембағал спортшы бар. 
Олар жеңіл атлетика, жүзу, 
үстел теннисі, садақ ату, шаңғы 
жарысы, арбамен билеу, фут-
бол, шахмат, дойбы, еркін 
күрес, армрестлинг, каратэ 
сынды түрлі спорт түрлерімен 
шұғылданады. Мұндағы қыз-
жігіттерді 48 жаттықтырушы 
баптайды. Төгілген тер мен 
есіл еңбект еш зая кетпеген. 
Оған дәлел аталған мекеменің 
ұландарының ішінде бір спорт-
шы «ҚР Еңбек сіңірген спорт 
шебері», 33-і «халықаралық 
дәрежедегі спорт шебері», 26-
сы «ҚР спорт шебері», 92-сі «ҚР 

спорт шеберіне» үміткер, 100-
ден астам мүшесі  1-ші спорттық 
разрядқа ие болған.

Сонымен қатар, сан алу-
ан спорт түрлері бойынша 
Алматы облысындағы 112 
мүмкіндігі шектеулі спортшы 
Қазақстан ұлттық құрамасының 
мүшесіекенін атап өткен жөн. 
«Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» 
шығып жүрген қайсар жандардың 
жетістігі тек бұл ғана емес. 
Мәселен, 2011 жылдан бастап 
Қазақстан Республикасының 
чемпионаттарында, Қазақстан 
Республикасының кубокта-
рында, Паралимпиадалық 
ойындарда, Қазақстан Рес-
публикасының спартакиада-
сында және халықаралық жа-

Дереккөздің мәліметінше, жиын-
да өте маңызды мәселелер қаралып, 
онда спортшыларды вакцинациялау, 
БҰҰ резолюциясы мен алдағы То-
кио-2020 және Бейжің-2022 Олим-
пиадаларына дайындықтары сөз 
болған.  Жиын барысында сөз алған 
Томас Бах 2021 жылдың қарбаласқа 
толы болатынын атап өткен. Өйткені, 
Токиодағы Олимпиада ойындарынан 
кейін 6 ай өткен соң қысқы Олимпиа-
да ойындары басталады. Мұндай 
жайт тарихта алғаш рет орын алмақ. 
Қазіргі сәтте ХОК екі ірі спорттық 
іс-шараға толыққанды дайындық 
жүргізуде.  Томас Бах 2020 жылғы 
Токио Олимпиадасы қарсаңындағы 
түрлі сыбыстар мен қауесеттерге 
тойтарыс беру үшін Олимпиадалық 
қозғалыстың бірлесіп жұмыс істеуі 
қажеттігіне ерекше тоқталды. Жи-
ында сөз алған ХОК президенті 
олимпиадалық қозғалыстың бар на-
зары 2020 жылғы Токио ойындарына 
бағытталғанын жеткізген. 

«21 қаңтардың кеші мен 22 
қаңтар күнгі жаңалықтарда 
Жапонияның Олимпиаданы өткізу-
ден бас тартатыны туралы 
арандатушылық бағыттағы жаз-
балар көп болды. Бірақ бұл жалған 
ақпарат. Мен баршаңызды тек 
қана ресми дереккөздер мен ХОК-
тың ресми мәлімдемесіне сенуге 
шақырамын. 22 қаңтар күні Жа-

рыстарда, турнирлерде 2011 
жылдан 2019 жылға дейін 430 
алтын, 330 күміс және 236 
қола медаль жеңіп алған. 2020 
жылдың қорытындысы бойынша 
барлығы 23 алтын, 14 күміс, 20 
қола медальді қанжығаларына 
байлаған.Байрақты бәсекелерде 
топ жарып жүргендердің қата-
рында Захар Буймов мен Мак-
сим Тен де бар. Қос саңлақ 
2020 жылдың 20-23 ақпанында 
Манчестер қаласында жастар 
арасындағы пауэрлифтинг-
тен Әлем Кубогында 1-орынға 
тұрақтаған.

Негізінен Алматы облысының 
мүмкіндігі шектеулі спортшыла-
ры 2016 жылы 6 халықаралық 
және 26 республикалық, 2017 
жылы 10 халықаралық және 
34 республикалық жарыстарда 
бағын сынап көрген. Бұл да өз 
кезегінде толайым табыстардың 

үздік бастамасы болды деп ауыз 
толтырып айтуға болады.

Мойындарына таққан 
жүлдедері, ел қоржынына 
түскен медальдары тек сан үшін 
қызмет етіп қойған жоқ. Ерек-
ше қабілетке ие жандардың 
ерліктері облыс әкімі Амандық 
Ғаббасұлының әркез назарын-
да. Нақтылай кетсек, 2017 жылы 
спорт күніне арналған кәсіби ме-
рекеге орай Алматы облысының 
әкімі Рио де Жанейрода (Брази-
лия) өткен XV жазғы Паралимпи-
ада ойындарының жүлдегері Ра-
ушан Қойшыбаеваға екі бөлмелі 
пәтердің кілтін табыстаған еді.

«Өткен кезеңдегі көрсет-
кіншті жаңартуға талпынған 
мекеменің алға қойған мақсат-
тары Алатаудың шыңымен 
тең. Ағымдағы жылы Алматы 
облысы мүгедек-спортшылары 
спорт түрлері бойынша ҚР 

чемпионаттары мен кубокта-
рында өнер көрсетіп, ақпанда 
(БАӘ) 11 фазаның халықаралық 
турнирі пауэрлифтинг, жеңіл 
атлетика, садақ ату бойынша 
бақ сынайды деп жоспарланған. 
Наурызда Өзбекстанда 100 
дойбыдан Азия чемпионаты-
на қатыспақпыз. Сәуір айында 
таэквондодан Азия чемпиона-
тында бағымызды сынамаққа 
бекіндік, ал желтоқсан айында 
Германияда арбамен билеуден 
әлем чемпионатына барамыз, 
ал  5-25 желтоқсан аралығында 
Бразилияда бастау алатын 
XXIV жазғы Сурдлимпиада 
ойындарына бармақпыз»,– 
дейді «Мүгедектерге арналған 
облыстық мамандандырылған 
спорт мектебі» КММ директоры 
Ерлан Бақытбай.

Л. АЙДЫН.

БҰҚАРАЛЫҚ СПОРТТЫ 
ДАМЫТУ

кешені (ДШСК), жергілікті 
бюджет есебінен 2 ДШСК-
ні және мемлекеттік 
жекешел ік -әр іптестік 
желісі бойынша 1 нысан 
бой көтереді,– дейді Ал-
маты облысының дене 
шынықтыру және спорт 
басқармасы басшысы 
Нұрбақыт Теңізбаев. 

Бұқаралық спорт-
ты дамыту мақсатында, 

тұрғындар саны 3 мыңнан асатын 
спорттық инфрақұрылымдар аса қажет 
тірек және спутниктік ауылды елді ме-
кендерге 30 шағын дене шынықтыру-
сауықтыру кешендерін және  127 стрит-
воркаут алаңдарын салуға ұсыныс 
берілген.  Ағымдағы жылы 127 стритворка-
ут алаңдарының құрылыстары басталмақ.

Сонымен қатар, жастар мен 
жасөспірімдердің назарын бұқаралық 
спортқа аудару мақсатында облыста дене 
шынықтыру даярлығының 16 балалар мен 
жасөспірімдер клубы ашылды. Облыстың 
барлық шалғай бұрыштарында баскетбол, 
футбол, волейбол және шахмат бойынша 
әуесқой спорт федерациялары құрылды. 
Облыстың 14 мыңға жуық тұрғынын 
спорттық киіммен қамтамасыз ету жо-
спарлануда. Жалпы бұқаралық спортты 
дамытуға 2021 жылы жергілікті бюджет 
есебінен 500 млн.теңге бөлінген. 

ӨЗ ТІЛШІМІЗ

Токио олимпиадасы

УАЌЫТЫНДА ¤ТЕДІ
Халықаралық Олимпиада 
комитетінің президенті То-
мас Бах Ұлттық Олимпиада 
комитеттерінің басшыларымен 
кеңейтілген телеконференция 
өткізді. Бұл жөнінде Olympic.
kz.сайты мәлімдеді. 
пония билігімен телефон арқылы 
сөйлестім, олар Жапония билігі 
атынан ресми мәлімдеме мүлде 
болмағанын айтты. Тағы да қайталап 
айтамын, Олимпиада ойындары мен 
барлық жарыстар және іс-шаралар 
жоспарланған уақытында өтеді. 
Осы салаға қызығушылық танытқан 
тараптардың бәрі де Ойынды сәтті 
өткізу үшін тынымсыз еңбектенуде.   
Сондықтан, «Б» жоспарын 
ойластыруға негіз жоқ. Жапония 
нақты қадамдар арқылы бұл Ойынды 
өткізуге дайын екенін баршамызға 
көрсетті. Сондай-ақ, елдегі саяси 
пікірталастарға қарамастан, Қытай 
да қысқы ойындарды өткізуге әзір»,–
деді ХОК президенті. 

Сондай-ақ, оның айтуынша, на-
урыз айында өтетін ХОК-тың 137-ші 
Сессиясы 2020 жылғы Олимпиада 
ойындарына дайындықтың аяқталуы 
мен ковид кезеңіндегі Олимпиадалық 
қозғалыстың болашағына бағыттал-
мақ. 

Ал Қазақстан Ұлттық 
Олимпиадалық комитеті спортшы-
лардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне 
қашанда басымдық береді. Қазіргі 
сәтте Ұлттық Олимпиадалық комитет 
Қазақстан ұлттық федерациялары-
мен бірлесе отырып, алдағы Олим-
пиада ойындарына дайындықты 
жалғастыруда.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»
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КӘСІПКЕРГЕ КЕҢЕС

Бірде жатар алдында кешкі аста желінген ет сіңімді болсын деп 
әдеттегіден  өзгешелеу бір шай әзірледім. Шайға лимон, апельсин, 
бал, таңқурай тоспасын және жалбызды қосып демдеп, үй ішін дас-
тархан басына шақырдым. Үлестіре құя бастаған ем, сүт қатқан қою 
шайға үйренген атам шөп-шөңге тұнған шайымды аса «менсіне» 
қоймады, сездім. «Дәмін татып көрсе, бәлкім ұнатып-ақ қалар» деген 
оймен үнсіз бақылап отырмын. Бір ұрттағаннан-ақ «Пой, жарықтық, 
жалбыздың иісі бұрқырап тұр ғой!» деп тамсана кетті. «Бүгінгі астан 
соң бұл да дұрыс болды. Қазақ «Жалбызды жерде жан қалар» деп бе-
кер айтпайды», - деді. «Нені меңзеп айтты екен, ә?» деппіз бір ауыз-
дан. Атам әңгімесін әріден жалғады...

«Бағзыда бір кедейдің жалғыз ұлы кешкі астан соң кенет ауырып, 
сол сырқатынан көз жұмады. Көз алдарында күліп-ойнап отырып, 
белгісіз дерттен көз жұмған баланың қазасына қабырғасы қайысқан 
әке мен шеше соқа бастары сопайып қала береді. Жалғыз ұлын 
жалмаған ажалдың неден келгенін білмек болып, емші алдырып, 
баланың ішкі құрылысын ашып қарауға рұқсат береді. Емші ішек жо-
лынан бір түйір аппақ тас тәрізді затты алып шығып, әкесіне ұстатады. 
Домаланған аппақ түйнектің не зат екенін біле алмаған соң қынына 
салып жүретін бәкісінің сабына тағып алады.

 Арада айлар өтіп, ауылдас ағайынмен бірге ат тағалап жатқан 
әлгі қарт жылқы тұяғын жонған бәкісін бастау басына тастай салып, өз 
әбігерімен қылқұйрығын тағалай береді. Бір ғажабы, пышаққа тағылған 
қатты түйіршік бұл сәтте еріп сала беріпті. Қарт таңырқап, бәкінің 
маңайын қараса, әлгі түйіршік бастауды жағалай өскен жалбыздың 
жапырағына тиіп, еріп кетіпті. Сөйтсе, әлгі бала ешкінің етін (майын) 
жеп отырып  артынан бастаудан әкелген мұздай суды сіміргені, со-
дан барып оның іште қатып қалғаны анықталады. Әлгі ақсақал отыра 
кетіп, «Жалбыздың мұндай дауасын білсем, жалғызымның  жаны 
қалғандай екен!» деп аһ ұрған деседі», - деп атам сөзін аяқтады. 
Ешкінің етін асқан күні үлкендердің «Суық су ішпе!» деп аңдып жүріп 
қадағалайтын себебін енді түсінгендей болдық. Жалбыздың 101 түрлі 
ауруға ем екенін ғалымдар да жарыса жар салуда. 

Аңызға бергісіз, ақиқатқа саятындай-ақ әңгіме дерсіз. «Жалбызды 
жерде жан қалады» деген мақал осыдан қалған екен.

Д.БЕРЕКЕТ.

АТАМНЫҢ  ӘҢГІМЕСІ

Жұматай мен Ләйләнің өмірлік байланы-
сы жөнінде ақын жары З.Елғондинованың 
естелігінде: «Жұматай Ләйләмен 1961-62 жыл-
дары Талдықорған қаласында би кешінде ең 
бірінші рет кездеседі. Талдықорған қаласындағы 
мал дәрігерлік техникумның жатақханасында би 
кеші өтіп жатады. Жұматай екі қолын қалтасына 
салып билеп жатқан жастарға қарап тұрады. 
Кенет есік ашылып бір топ қыздар мен жігіттер 
сау етіп кіреді.

Ортасындағы жүзі аса нұрлы қыз Жұматайға 
көз тоқтатып биге шақырады. Ол кезде бок-
спен айналысып, «жергілікті чемпион» ата-
нып жүрген Жұматай биге шығуды ерсі көреді. 
Жігіттің өзіне көз тоқтатып қарамай, ілтипатына 
ілтипатпен жауап бермегеніне намыстанған қыз 
мойнындағы алқызыл шарфын жұлып алып, 
Жұматайдың аяғына лақтырып жібереді.

– Егер ол менікі болмаса, мен өмір 
сүрмеймін, – деп орысша сөйлеп, есіктен шыға 
жөнеледі. Сонда барып есін жиған Жұматай 
селк ете қалады.

Бұл ерте көктем кезі болса керек. Сол күннен 
бастап Ләйлә Жұматайдың сыртынан бағып, оқ 
бойы жерден ғана бас изеп амандасып жүреді. 
Кейін Жұматай Алматыға келіп, КазГУ-дің фил-
фагына оқуға түседі. Жұматай өте сұлу болған. 
Оған өте көп қыздар ғашық болады.

ЖҰМАТАЙ ЖАҚЫПБАЕВТЫҢ ТУҒАН КҮНІ

С‡ЙГЕН 

Ж‡РЕКТІЊ СЕРТІ

«Ақын боламын, сенің 
атағыңды әлемге 
шығарамын, Ләйлә!» 
Сүйген жүректің 
сертіндей болған бұл 
сөздерді Жұматай айнаға 
қарап тұрып айтқан екен. 
Жұматайдың Ләйләсін 
естімеген адам елде жоқ 
шығар. Алайда, 
осы бір аңызға айналған 
махаббат иелерінің 
өмірде, бар болғаны, 
үш-ақ мәрте кездескенін 
біреу біліп, біреу білмес.

Ләйлә Жұматайды Алматыға да іздеп 
келеді. Ол келгенде Жұматай бір топ қыздардың 
жанында тұрады. Ләйлә бата алмайды, алы-
стан көзімен амандасып өте шығады. Үшінші 
рет жазда, жазғы демалыс кезінде Жұматайды 
ауылына іздеп келеді. Онда Жұматайдың 
шашын алдырып тастап, ат жаратып жүрген 
кезі екен. Ләйлә Мәскеуде оқып жүрсе керек. 
Жұматайдың немере інісінен сәлем айтып, 
келе жатқанын білдіріп, күтіп алсын дейді. Бірақ 
Жұматай шашын алдырып тастаған кейпінен 
ұялып, Ләйләны өтіп бара жатқанда тек терезе-
ден ғана көреді. Бар-жоғы үш рет көрген қызға 
ақын өмір бойы ғашық болады.

Жұматай өмірінде Ләйләға қатысты 
таңғажайып оқиғалар аз болмаған сияқты. 
Мәселен, «Айтамын жанның басқа әнін...» деп 
басталатын өлеңіндегі Ләйләға арнап жазылған 
өлеңнің отқа тасталған сәтінде «Ләйлә» деген 
сөздің жанбай қалуының өмірде болған оқиға 
екенін ақын жары растайды.

«Жүректен өшпей қалғандай,
Отқа да жанбай қойды атың», – деп ой 

түйеді ақын бұл оқиғадан.

Ақмарал СМАИЛОВА,
«Жұматай Жақыпбаевтың ақындық 

әлемінің жұмбағы» мақаласынан үзінді. ОНЛАЙН ОЌУFА ЌАЛАЙ 

ДАFДЫЛАНАМЫЗ?

Пандемия салдарынан мектеп оқушылары да, жоғары 
оқу орындарының студенттері де онлайн-сабаққа көшті. 
Дәстүрлі білім алу жүйесіне үйреніп қалған студенттердің 
көбі онлайн-дәріске бастапқыда дайын болмай, сабақ 
үлгерімін нашарлатып алды.

Дәріске дейін керек сұрақты дайындау
Journal of Applied Research in Memory and Cognition жүргізген зерттеу-

де студенттерге екі сұрақ қойып, жауабын ақпараттық видеодан іздеуді 
айтқан. Нәтижесінде, студенттер видеоны жіті бақылап, қорытынды 
тестті жақсы тапсырған. Сондықтан дәріс алдында өзіңіз сұрақ дайын-
дап, жауабын видеодан іздеуге тырысыңыз. Сонда дәрісті оңай әрі толық 
меңгере аласыз. 

Мақсат қою
Онлайн-дәрісте бақылау аз болғандықтан көп адам сабаққа салғырт 

қарайды. Сондықтан онлайн-курсты бастамас бұрын одан не керегін, 
қандай мақсатпен келгеніңізді айқындап алыңыз. Бұған қоса, әр дәрістен 
соң қандай нәтижеге жеткеніңізді бағалап, мақсатыңызға қаншалықты 
жақындай түскеніңізді қадағалап отырыңыз. 

Уақытты ыңғайлау
Онлайн-дәрістің артықшылығы – кез келген уақытта қолжетімді 

болуы. Таңғы 9-да дәріске бармай-ақ, одан кейін кез келген уақытта 
видеонұсқасын көруге болады. Бұл жағдайда аса еркінсіп кетпей, ал-
дымен зейінді сабаққа қойыңыз. Арқадан жүк түскен соң ғана басқа 
жұмыстарды жасауға болады.

Шекара жасау
Жұмыс уақытында смартфон артық мазаламауы үшін дауысын 

өшіріп қойған дұрыс. Иллинойс университетінің зерттеушілері смартфо-
ны үнемі қосылып, маза бермегендердің күйзеліске түсуге бейім екенін 
анықтаған. Сондықтан жұмыс не сабақ уақытында ойыңыз бөлінбеуі үшін 
шекара жасап, смартфондағы хабарландыру жүйесін өшірген дұрыс.

А. РЫСДАУЛЕТ.

ЖАЛБЫЗДЫ  ЖЕРДЕ 
ЖАН  ЌАЛАР


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

