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редакция арқылы
  6 айға  –  1820  теңге. 
облыстық маңызы бар қалалар үшін "Қазпошта" арқылы 
  6 айға – 2235,25  теңге.
 ауыл тұрғындары үшін
  6 айға – 2350,40 теңге.

с редакции
   6 месяцев –   1820   тенге.
для города областного значения через "Казпочту"
   6 месяцев – 2235,25 тенге.
 для сельского населения
   6 месяцев –  2350,40 тенге.

Баяндамашы сөзіне жүгінсек, облыс 
басшысының тапсырмасына орай іс-
шаралар жоспары қайта пысықталып, 
жаңа жобалар қосылған. Бүгінге дейін 
803 іс-шара ұйымдастырылған. Ал, 
екінші жартыжылдықта 900 шара 
жүзеге асырылмақ екен. 

«Негізгі үлкен шара Тәуелсіздік 
күні қарсаңында өтіп, жыл бойы 
атқарылған істердің қорытындысы 
шығарылады. Бұл шаралардың бәрінде 
ел тарихын тұғыр ете отырып, 
Тәуелсіздік алған отыз жылдағы 
белесті жолымызды көрсету – басты 
мақсат. Бұл күнге оңайшылықпен жет-                                                                                          
кен жоқпыз. Зауыттардың бәрі 
тоқтап, ауыл абдырап, қала 
қаңырап қалған кездер болды. Сол 
қиындықтардан өтіп, еліміз қайта 
еңсе түзеді. Жоспарлы шараларда 
осының бәрі қамтылған», – деді 
Рахмет Разбекұлы.  

Баяндамада белгілі болғандай,  
Тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясында 
Тұңғыш Президент күніне орай «Елін 
сүйген, елі сүйген Елбасы» атты 
жылжымалы тақырыптық көрменің 
тұсаукесері, «Тәуелсіздік – ел 
бағы» тақырыбында белгілі қоғам 
қайраткерлерімен кездесу кеші, 
«Ұрпақтар есінде» жастар акциясы, 

«ЖЕТІСУ МЕДИА» 
АҚПАРАТТЫҚ АЛАҢЫНДА  ҚР 

ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 30 ЖЫЛДЫҒЫ 
МЕРЕЙТОЙЫНА АЛМАТЫ 

ОБЛЫСЫНЫҢ ДАЙЫНДЫҚ 
ЖӘНЕ ӨТКІЗУ БАРЫСЫН 

ПЫСЫҚТАҒАН БАСПАСӨЗ 
МӘСЛИХАТЫ ӨТТІ. ОНДА 

ОБЛЫСТЫҚ ІШКІ САЯСАТ 
БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСШЫСЫ 

РАХМЕТ ЕСДӘУЛЕТОВ 
БАЯНДАМА ЖАСАДЫ.

¤ЊІРДЕ АТЌАРЫЛАР

 ауқымды  шаралар

республикалық ақындар айтысы, 
«Саят» ұлттық спорт түрлерінен 
«Сонар-2021» халықаралық  турнирі, 
«Жұлдызды 30 күн» Тәуелсіздік айлығы, 
Желтоқсан оқиғасының 35 жылдығына 
орай да іс-шаралар өтпек. Мұнымен 
қоса  түрлі  заманауи нысандар мен 
тұрғын үйлер пайдалануға берілмек. 
Бүгінге дейін 26 ірі нысан іске 
қосылыпты. 

Баспасөз мәслихатында облыстық 
жастар саясаты мәселелері басқар-
масының басшысы Елдар Сапаров  

та сөз алды. Өз сөзінде мерейлі 
жыл аясында «Қайырымды істер 
марафоны» жалпыұлттық жобасы 
жүзеге асып жатқанын атап өтті. Осы 
орайда облыста 1216 акция өткізіліп, 
75 мұқтаж отбасына баспана берілген, 
9 мың шаңыраққа азық-түлік себеттері 
таратылған. Бұл іске еріктілер белсенді 
түрде атсалысқан. 

Брифингте  меценат, кәсіпкер 
Шыңғыс Кенжеғұлов  пандемияның 
қатты ушыққан тұсында  еріктілермен 
бірігіп  облыстық   аурухана, перинаталды 

орталықтың қызметкерлеріне ыс-
тық тамақ тасып, өкпені жасанды 
тыныстандыру аппаратымен де 
қамтыған сәттерін еске алды. Бүгінгі 
таңда тұрмысы төмен отбасыларын 
азық-түлікпен қамту ісін жүзеге асырып 
жатқанын  да айттты. 

Баспасөз мәслихатында жур-
налистер  өздерін толғандырған 
сауалдарын қойып, тұшымды жауаптар 
алды.

ӨЗ ТІЛШІМІЗ
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АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 

¤ЊІРДЕ  Ш¤П  ЖИНАУ  НАУЌАНЫ  

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДА ШӨП ШАБУ НАУҚАНЫ 
ҚЫЗУ ЖҮРІП ЖАТЫР, АУДАНДАРДА БҰЛ ІСКЕ 1670 
АДАМ ТАРТЫЛҒАН 295 ШӨП ШАБАТЫН БРИГАДА 
ЖҰМЫЛДЫРЫЛДЫ. НАУҚАНҒА 1576 ШӨП ШАБА-
ТЫН МАШИНА ЖӘНЕ 1401 ПІШЕН НЫҒЫЗДАП ЖИ-
НАЙТЫН ТЕХНИКА ТАРТЫЛҒАН,  – ДЕП  ХАБАР-
ЛАЙДЫ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ӘКІМІНІҢ БАСПАСӨЗ 
ҚЫЗМЕТІ. 
Облыстық ауыл шаруа-

шылығы басқармасының мә-                    
ліметіне сүйенсек, өңірде 
мемлекеттік орман қорының 
аумағында шаруашылықтар 
мен тұрғындар шабындыққа 
15,2 мың га жерді, жайылым 
үшін 899,9 мың га жерді пай-
далануда.  Ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтардан 164 га 
шабындық, 59 мың га жайылым 
ретінде бөлінген. 

Ресми дерек бойынша  
бүгінгі күні 1810 мың тон-
на шөп дайындалды, бұл 
жоспардың 64,2%, 285,4 мың 
тонна пішендеме, 124,9 мың 
тонна сабан, 55,7 мың тон-
на мал жемі дайындалды. 
Табиғи шабындықтың орта-
ша өнімділігі әр гектарынан 

15-25 центнерден айналады, 
ал жоңышқа мен көп жылдық 
шөптер 35-40 ц/га өнім беріп 
отыр.

 Ауыспалы жер қорына 
түгендеу жасалып, өткен жыл-
дан Ақсу, Алакөл, Ескелді, 
Жамбыл, Ұйғыр аудандарында 
30,2 мың тонна мал азығы бар 
екені анықталды.   

Сонымен қатар облыста 
жиын-терін мен шөп дай-
ындау жұмыстарына 13,8 
мың тонна дизель отыны 
бөлінген, соның ішінде 1,8 
мың тоннасы шөп шабуға 
қарастырылған. Сондай-ақ шөп 
дайындау науқаны үшін жанар-
жағармайға тиісті ведомствоға 
қосымша тапсырыс берілген.  
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қызып  тұр

Облыстық мәслихат хатшысы 
Жанболат Жөргенбаев  кітапхана 
қорына Іле өзені, Шарын шатқалы, 
Алакөл, Көлсай, Жетісу Алата-
уы сынды Жетісудың маржанда-
ры өрнектелген энциклопедиямен 
қатар Тұңғыш Президент – Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың көптомдық 
жинағын кітапханаға сыйға тарт-
ты.  Бұл туралы Алматы облыстық 
мәслихатының баспасөз қызметі ха-
барлады.

Шара барысында  Жанбо-
лат Әкебайұлы облыстық мәдени 
ошақтың материалдық-техникалық 
базасы, жай күйімен танысты. 

 Аталған челленджді іліп әкеткен 
халық қалаулылары жұртқа руха-
ни азық сыйлайтын туындыларын 
кітапханаларға тарту ете бастады. Сол қатарда облыстық мәслихат депутаты, Қапшағай су электр 
стансысының директоры Бағдәулет Үстенов Қапшағай қалалық кітапханасына кітап оқуға ыңғайлы 2 
орындық және 100 данадан аса кітап сыйласа,  облыстық мәслихат депутаты, «Almaty berry plants» ЖШС 
директоры Бекет Әбішев С.Сейфуллин атындағы облыстық кітапханаға балалар әдебиеті жанрында 
жазылған халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының иегері Бекен Ыбырайымның «Аспандағы саяхат» 
атты кітабының 1000 данасын әкеліп тапсырды.

Қазіргі таңда облыстық кітапхана мемлекеттік жүйедегі 281 кітапхананың әдістемелік орталығы болып 
табылады. Кітапхана қорында филиалдарымен қоса есептегенде,  қорында шамамен 523 67 кітап бар.  

 
С. БАЗАРҚҰЛОВА. 

Жуырда Талдықорған қалалық партия филиалы 
«Авангард» БПҰ төрағасы, облыстық мәслихаттың өкілі 
Ғ.Аманжолұлының бастамасымен Алматы қаласы Жетісу ау-
данында жерленген ҰОС ардагері Байтұрсын Есеркеповтың 
бейітіне туып өскен ауылы  Ескелді ауданының Бақтыбай 
ауылдық округіне қарасты Талдыарық ауылының топырағы 
жеткізіліп, бейіт басына салынды.

 Айта кетейік,  Б.Есеркепов   1917 жылы Талдыарық 
ауылында туып, өсті. 1935 жылы Отан алдында әскери бо-
рышын өтеп, 1941 жылы Қарабұлақ әскери комитетінен 
соғысқа аттанған. Әскери авиацияда қызмет етіп, ұшқыштар 
қатарында болған.  Гвардия капитаны.    1942 жылы Сталин-
град түбінде болашақ жары Татьяна Агеевна Демидовамен 
танысып, елге оралған соң шаңырақ көтерді. 

 Талдыарық ауылы қазіргі таңда елді мекен ретінде жоқ, 
ешкім тұрмайды.

Осыған орай  Үкімет балық шаруашылығын дамытудың 
ұзақ мерзімді бағдарламасын бекітті. Онда 2030 жылға қарай 
жылына 270 мың тонна балық өсіру көзделген. Сондай-ақ, 
балық саласын субсидиялау түріндегі мемлекеттік қолдаудың 
қолданыстағы шаралары кеңейтіліп, балық өсірудегі ілеспе 
бағыттарды дамыту үшін жағдайлар жасалды.

Күні кеше Қапшағайда  толық қуатына енген кезде жылына 
10000 тонна баррамунди балығын өсіретін «Оспанова девелоп-
мент» балық өнеркәсібі кешенінің іргетасы қаланды. 

Бұл  шараға  ҚР Экология, геология және табиғи ресур-
стар министрі Мағзұм Мырзағалиев,  Алматы облысының әкімі 
Амандық Баталов, жобаның бастамашысы «Оспанова девелоп-
мент» ЖШС құрылтайшысы Александр Беловичтар  қатысты.  

 Өз сөзінде ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар 
министрі Мағзұм Мырзағалиев балық өсіру көлемін ұлғайту 
балық өсіру үшін жарамды су айдындарын пайдалану және 
жаңа индустриялық балық өсіру шаруашылықтарын салу 
есебінен жоспарланып отырғанын айтты.    

«Индустриялық балық өсіру шаруашылықтары 
бағдарламада белгіленген балық өсіру көлеміне қол 
жеткізуге мүмкіндік береді. Өйткені олардың жобалық қуаты 
айтарлықтай үлкен. Сонымен қатар, табиғи-климаттық 
жағдайларға қарамастан кез-келген аймақта өндіріс орнатуға 
болады.  Оның үстіне, мұндай индустриялық шаруашылықтар 
су үнемдеу технологияларын пайдаланады. Жобаны іске 
асыру балықтардың экзотикалық түрлерінің импортын 
алмастыруға және сонымен бір мезгілде экспорт көлемін 
ұлғайтуға ықпал ететін болады», – дейді ол.  

«Оспанова девелопмент» кешені Қапшағай өңіріндегі 
«Арна» индустриалды аймағына орналасқан. Жобаны жүзеге 
асыруға шамамен 67 млрд.теңге инвестиция салу жоспарланған 

КӘСІБІ-НӘСІБІ

БАЛЫҚ ӨНЕРКӘСІБІ 
КЕШЕНІНІҢ

іргетасы  қаланды
ӨТКЕН ЖЫЛЫ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛ-

ДАУЫНДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ПРЕЗИДЕНТІ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ БАЛЫҚ 
ШАРУАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ ҚАЖЕТТІГІН АЛҒА 
ТАРТЫП, ТҰРҒЫНДАРДЫҢ БАЛЫҚ ӨНІМІН ТҰТЫНУ 
МӨЛШЕРІН АРТТЫРУДЫҢ ЖАҢА ЖОБАЛАРЫН 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫ ТАПСЫРҒАН БОЛАТЫН.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»

АКЦИЯ АЯСЫНДА

«КІТАПХАНАFА 

КІТАП СЫЙЛА»
С.Сейфуллин атындағы Алматы облыстық 

кітапханасы жыл сайын «Кітапханаға кітап 
сыйла» акциясын үзбей өткізіп келеді. Шара 
аясында кітапхана қоры молығып, жұрттың 
қолында жүрген құнды дүниелер оқырман 
қолына жетуде.

ТАҒЗЫМ

АРДАГЕР БЕЙІТІНЕ ТУFАН 

ЖЕРІНІЊ ТОПЫРАFЫ САЛЫНДЫ
«NUR OTAN» ПАРТИЯСЫНЫҢ «АРДАГЕРЛЕРДІ 

АРДАҚТАЙЫҚ» ЖОБАСЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖАЛҒАСУДА. 

Тіпті бұрыңғы үйлерде 
көрінбей, үлкен егістік 
аумағына айналған. Дегенмен, 
ардагердің туған ауылының 
жерін Бақтыбай ауылдық 
округінің әкімі Азамат Саске-
баевпен бірге іздестіріп, орнын 
тауып, топырағы алынды.

Осы уақытқа дейін, 
партияның жобасы аясында 
«Қазақ радиосының» «Бар-                                                                                           
мысың, бауырым» бағдар-
ламасы арқылы жауынгердің 
ерлігін өскелең ұрпаққа наси-
хаттауда марқұм ардагердің ту-
ыстарына іздеу салып, туыста-
ры табылып, партия тарапынан 
тығыз байланыс орнатқан.

 ӨЗ ТІЛШІМІЗ
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В НОРВЕГИИ УПАЛ БОЛЬШОЙ МЕТЕОРИТ

 ПОМОГАЮТ  БЕЗРАБОТНЫМ  

ТРУДОУСТРОИТЬСЯ  И НАЧАТЬ БИЗНЕС
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По сообщению пресс службы областной палаты предпринимателей, в нашей области 79 
учебных центров, вошедших в Реестр учебных центров при Палате предпринимателей Алма-
тинской области, осуществляют краткосрочное обучение безработных по более 200 востребо-
ванным профессиям на рынке. В текущем году по области новые профессии освоят свыше 1500 
человек.

Норвежцы продолжают 
публиковать видео с 

большим метеоритом, 
осветившим ночное небо 

на юго-востоке страны 
в ночь на 25 июля. Он 

был виден в течение как 
минимум пяти секунд над 

большей частью южной 
Скандинавии. Метеорит 
двигался со скоростью 

около 16,3 км/с, отмечают 
специалисты. В ту ночь 

неподалеку от Осло были 
видны мощные вспышки 
света. За ними, как рас-

сказали очевидцы, после-
довали громкие хлопки. 
По оценкам экспертов, 

местные жители наблю-
дали падение большого 
метеорита, пишет  на-

учная газета PHG.

Норвежская метеорная сеть 
проинформировала, что он появил-
ся примерно в 1:00 по местному вре-
мени 25 июля и был виден в течение 
как минимум пяти секунд в небе над 
большей частью южной Скандина-
вии.

В свою очередь норвежская по-
лиция указала, что получила мно-
жество звонков взволнованных жи-
телей, но сообщений о травмах или 
повреждениях имущества не посту-
пало. Группа экспертов сейчас ищет 
космическое тело, которое должно 
было упасть в лесу недалеко от сто-
лицы Норвегии.

По предварительным данным, 
метеорит упал на землю в лесистой 
местности под названием Финне-
марка примерно в 60 км к западу от 

Осло. Местный астроном ВегардРе-
каа сообщил «Би-би-си», что около 
его дома чувствовалась «дрожь в 
воздухе».

По словам Рекаа, группа отдыха-
ющих рассказала о «сильном взрыве 
прямо над их головами». Одна из ту-
ристок сообщила, что видела огнен-
ный шар с небольшого расстояния, 
но подумала, что это был розыгрыш 
друзей.

Зигмунд Андерссон прошлую 
ночь провел с друзьями в Финнемар-
ке. Он рассказал изданию NRK, что 
при падении метеорита на улице ста-
ло очень светло — «как будто была 
середина дня».

Мы подумали, что кто-нибудь 
зажег аварийную сигнальную раке-
ту. Потом внезапно стемнело и был 

слышен сильный шум. Как будто кто-
то опрокинул четыре-пять грузовиков 
щебня.

Мортен Билет из Норвежской ме-
теорной сети призвал людей выйти на 
поиски космического тела. «Если это 
метеорит с Марса, можно получить до 
4000 крон (чуть более 33 200 рублей 
по текущему курсу) за грамм. Они 
крайне редки», — рассказал он.

По его мнению, этот метеорит, ве-
роятно, произошел из пояса астерои-
дов между Марсом и Юпитером.

Билет пояснил, что в Норвегии 
нет закона, согласно которому граж-
дане обязаны сдавать метеориты. 
Люди, которые их находят, могут оста-
вить камни себе или продать, пишет 
портал VG.

«Мы можем только надеяться, 

Полосу подготовил  Шора ХАМИТОВ.  

Один из таких учебных центров, 
занимающийся краткосрочным про-
фессиональным обучением нахо-
дится в городе Текели. По итогам 
прошлого года, учебный центр стал 
лидером в Алматинской области по 
трудоустройству учащихся. 95,5% 
безработных, прошедших краткос-
рочное обучение, устроились на 
постоянную работу и открыли свое 
дело. На днях в учебном центре со-
стоялись финальные экзамены по 
специальности «повар». По словам 
руководителя учебного центра Свет-
ланы Онгарбаевой, в настоящее 
время учебный центр выпустил 18 
швей и 20 поваров. Обучение длится 
три месяца, ежемесячно учащиеся 
получают стипендию в размере 20 
тысяч тенге. 

«Наш учебный центр работает 
три года благодаря реализации го-
сударственной программы Развития 
продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017-2021 
годы и при поддержке Палаты пред-
принимателей «Атамекен» и Центра 
занятости города Текели. В 2019-
2020 годах в учебном центре выучи-
лись 115 человек, из них 60 швеи, 35 
кассиров и 20 поваров. Трудоустрои-
лись 110 человек или 95,5% учащих-
ся. Из них 26 выпускников получили 
гранты на открытие собственного 
дела.  В текущем году мы обучили 
18 швей и 20 поваров», - рассказала 
Светлана Онгарбаева. 

Одна из выпускниц нынешнего 
потока - НазгульТулендиева. В учеб-
ном центре она прошла трехмесяч-

ное обучение поварскому делу и уже 
нашла высокооплачиваемую работу 
в одном из ресторанных комплексов 
города. На экзамене члены комис-
сии высоко оценили ее выпускную 
квалификационную работу.

Леонид  Пак – еще один выпуск-
ник учебного центра по специаль-
ности «швея». В 2019 году получив 
квалификацию в учебном центре, 
он прошел обучение по проекту 
«Бизнес Советник» при городском 
филиале Палате предпринимате-
лей. Защитив проект, получил госу-
дарственный грант в размере 2 млн 
тенге в рамках государственной про-
граммы «Дорожная карта бизнеса - 
2025». Сегодня предприниматель 
изготавливает различные изделия 
из натуральной кожи и меха. Это 
женские сумки, кошельки, ремни, 
барсетки, визитницы, домашние та-
почки и многое другое. Его мини-цех 
обеспечивает работой трех человек.

Как отметила Светлана Онгар-
баева, в учебном центре получают 
не только квалификацию по специ-
альности, но и обучают основам 
бизнеса, участвуют в благотвори-
тельности. Так, в прошлом году в 
разгар пандемии, учащиеся учебно-
го центра сшили более 1000 масок 
и раздали многодетным семьям и 
людям с инвалидностью. Ежегодно 
студенты шьют одежду для воспи-

УЖЕСТОЧИТЬ  ТРЕБОВАНИЕ ПОРУЧИЛ  ПРЕЗИДЕНТ
«За последнее время растет число зараженных и контактных, то есть, лиц с 

“красным” и “желтым” статусами, посещающих общественные места. Как только 
программа их регистрирует, недобросовестные граждане разбегаются в поисках 
другого места досуга. Видимо, подобные безответственные лица нисколько не 
боятся штрафов, ибо их никто не выписывает. А ведь фиксация ИИН и иммунного 
статуса в системе имеется. Подобная безответственность должна быть наказуе-
ма. Поручаю ужесточить требования за несоблюдение карантинных ограниче-
ний», — заявил Токаев.

Также сегодня он поручил отправить в регионы с низкой вакцинацией выезд-
ные бригады — предварительно в этих частях страны нужно «изучить настрой» 
населения.

что он ударился о дерево, которое 
его немного замедлило. Если он 
ударился о мягкую поверхность, он 
вонзится в землю. Если он упал в 
воду или болото, вероятно, есть на-
дежда», — заключил Билет.

По предварительным оценкам 
экспертов, упавший метеорит ве-
сил около 10 кг после того, как во-
шел в атмосферу Земли. Но даже 
несмотря на относительно неболь-
шие размеры, многие смогли его 
хорошо разглядеть и услышать.

Напомним, в марте 2021 года 
сейсмологи зафиксировали паде-
ние метеорита на востоке Кубы, а 
в феврале жители Мельбурна заме-
тили в небе огненный шар.

танников Дома малютки. Кроме того, 
выпускники центра безвозмездно 
помогают и обучают предпринимате-
лей, организовывая для них откры-
тые уроки.

«В учебном центре мы часто 
проводим открытые уроки и мастер-
классы, которые показывают наши 
же студенты. Выпускники открыв-
шиеся свое дело также берут наших 
учащихся на практику и в дальней-
шем трудоустраивают на работу. В 
этом году порядка 30% студентов 
устроились на работу на объекты 
наших выпускников. Поэтому мы 
всегда держим связь со всеми наши-
ми студентами, помогаем им найти 
работу, выбрать нишу для развития 
бизнеса, сопровождаем их проек-
ты», - поделилась глава учебного 
центра. 

Руководитель КГУ  «Центра за-
нятости населения акимата города 
Текели» ЖасуланКапалов также 
отметил, что в городе имеется три 
учебных центра. В текущем году 
краткосрочным обучением будут 
охвачены 80 человек.  

В целом, в рамках Программы 
развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 
2017 - 2021 годы «Еңбек», в соответ-
ствии с первым направлением Про-
граммы работодатель, создав при 
своем предприятии учебный центр, 

имеет возможность самостоятельно 
подготовить рабочие кадры с ком-
пенсацией затрат, при условии вклю-
чения в Реестр учебных центров при 
НПП. 

«Атамекен» оказывает необхо-
димую поддержку предпринимате-
лям по созданию учебного центра 
и ведет Реестр учебных центров. 
Сегодня в Реестре учебных центров 
при Палате предпринимателей со-
стоят 79 учебных центров, из них 
при предприятиях – 37, 35 - при кол-
леджах, самостоятельных учебных 
центров- 6 и один при ВУЗе. Обуче-
ние проходит по более 200 востре-
бованным профессиям. В этом году 
планируется, что обучением будет 
охвачено свыше 1500 человек. Со-
гласно Правилам, учебные центры 
должны трудоустроить не менее 
60% студентов», - сообщил дирек-
тор Палаты предпринимателей Ал-
матинской области Асет Шаяхметов.

В краткосрочном обучении могут 
участвовать безработные граждане, 
обратившись в местные Центры за-
нятости населения. Субъектам пред-
принимательства и действующим 
учебным заведениям для открытия 
учебного центра по программам 
краткосрочного профессионального 
обучения необходимо обратиться в 
Региональную палату предпринима-
телей.

«К сожалению, почти все они были объявлены врагами на-
рода и стали жертвами репрессий. Их труды были уничтожены, 
и на протяжении многих лет было запрещено называть их име-
на. Однако наш народ смог восстановить имена своих великих 
сыновей. За годы Независимости история движения “Алаш” и 
его духовное наследие были кардинально пересмотрены. Не-
сколько лет назад мы отметили 100-летие автономии “Алаш”. 
В этом году 155-летие АлиханаБокейхана празднуется в рам-
ках юбилея Независимости. Мы возрождаем имена деятелей 
“Алаш” и дадим достойную оценку их исторической роли. 
Моим Указом создана государственная комиссия по пол-
ной реабилитации жертв политических репрессий», — 
заявил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что Президент принял участие в це-
ремонии открытия памятника АлихануБокейхану, 
Ахмету Байтурсынулы и Миржакыпу Дулату-
лы.

УДАЛОСЬ ВЕРНУТЬ ЧЕСТНЫЕ ИМЕНА 
ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Глава государства в 
церемонии открытия памятника лидерам движения 
«Алаш» отметил, что благодаря обретению Независи-
мости удалось вернуть честные имена выдающихся 
деятелей движения «Алаш», которые были подвер-
гнуты репрессиям, а их труды были преданы заб-
вению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
пресс-службу Акорды.

На совещании по 
эпидситуации в Казах-

стане президент Касым-
Жомарт Токаев заявил, 

что многие казахстанцы 
с «красным» и «желтым» 

статусом посещают 
общественные места, не 

боясь штрафов, передает 
корреспондент NUR.KZ.

В ШКОЛАХ  ПРЕДЛОЖИЛИ ИЗМЕНИТЬ РАСПИСАНИЕ
Как планируют разобщать учеников школ при офлайн-

обучении, обсудили на заседании Республиканского 
общественного совета по развитию образования и науки 
NurOtan, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-
службу партии.

Председатель Совета, депутат Мажилиса Жулдыз 
Сулейменова отметила, что возврат к офлайн-обучению 
будет исполнен при строгом соблюдении всех санитарно-
эпидемиологических норм. Главный санитарный врач 
страны ЕрланКиясов пояснил, что переход на традицион-
ный формат обучения в школах предполагается при обе-
спечении 100-процентной вакцинации педагогов и персо-
нала.

«Меры в школах будут включать запрет на проведение 
массовых мероприятий, разобщение классов и распреде-
ление перемен для разных классов, усиление контроля за 
организацией питания в столовых. Что же касается вузов, 
то студенты старше 18 лет также должны либо вакциниро-
ваться, либо переводиться на дистанционное обучение», 
— сказал ЕрланКиясов.

Председатель Республиканской физико-матем-

атической школы Габит Бекахметов предложил разделить 
учеников на блоки начальной, средней и старшей школы. 
В случае выявления коронавируса на карантин будет за-
крываться конкретный блок, а не вся школа.

«Руководителям учреждений образования нужно дать 
конкретные рекомендации по физическому разобщению 
учащихся, к примеру, не только перемены ставить в разное 
время, но и начало, и конец учебного дня для каждого бло-
ка», — сказал Габит Бекахметов.

Директор Алматинского государственного колледжа 
энергетики и электронных технологий ТолеугалиТайтулеев 
обратил внимание на необходимость усиления контроля в 
общественном транспорте, где учащиеся и педагоги под-
вергаются повышенному риску заражения. Вице-министр 
образования и науки ШолпанКаринова рассказала, что с 1 
сентября в целом по стране запланировано открытие 7 475 
школ.

Кроме того, члены совета предложили компенсировать 
дефицит педагогических кадров за счет «бокового входа» 
— привлечения технических специалистов непедагогиче-
ских специальностей.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ
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АШЫҚ  ӘҢГІМЕ 

«Әкім бол, халқыңа жақын бол» деген тәмсілді шенді-шекпенділердің бәрі 
бірдей, елеп-ескеріп жүрген жоқ. Бірінің қызметтік жолында өрлеу қалай тез 
болса, құлдырап құлауы да жылдам болуда. Тіпті өзіне жүктелген міндетті 
толық атқара алмай, жылы орындарынан жылға толмай босап жатқандарын 
көресің.  «Бес саусақ бірдей емес», бәріне топырақ тағыда шаша алмаймыз. 
Халықпен тығыз араласып, күрмеуі түйткіл мәселені шешуде, қайнаған 
тірліктің бел ортасында жүргендері де бар. Ондай дара тұлғаларды халық 
санасына мәңгі сақтап, атқарған жұмыстарын, адамгершілік қасиеттерін аңыз 
ғып айтып жүреді. Сондай нар тұлғалы азамат  өткен жылы өршіген індеттен 
көз жұмған Жолан Омаров, бүгінде  Еңбекшіқазақ ауданында әкімдік қызметін 
жалғастырып жатқан Әлібек Жақанбаев, тағы басқа да шенділер туралы 
жылы сөздер айтуға болады. «Алатау» қоғамдық саяси басылымы әкім-
қаралар туралы жиі-жиі мақалалар жариялап тұратынымыз оқырмандарға 
мәлім. Бұл жолы  Талдықорған қаласының әкімі  Ержан  ЖАСЫБАЕВПЕН  
жүздесіп,  көкейде жүрген сауалдарға жауап  алудың сәті туды.

«ТАЛДЫЌОРFАНFА  ГАЗБЕН  ЖYРЕТІН 

АЛАТАУ: – Ержан Бәкірбайұлы,   
Талдықорған қаласына әкім бол-
ғаныңызға тура бес айдың  жүзі 
болыпты. Бұған дейін әкімдік қызметте 
болмағансыз. Әкімдік мансаптың 
бейнеті қандай екен?

Ержан ЖАСЫБАЕВ: – 21 жыл мем-
лекеттік қызмет атқарып жүрген сәтте 
әкім болам деп ойламаппын. Соның 20 
жылын автожол саласына арнаппын. 
«Бұйырған бақ» дейміз бе, әлде қазақтың 
«Тасың өрге домаласын» деген баталы 
сөзі қабыл болды ма, ойда-жоқта  әкім 
болдым. Әкімдік қызмет деген әрі қызық, 
әрі бейнеті бел шештірмейтін шаруа 
екен. Мәселен, автожолда жылдың 
басынан жұмыстың бәрін ыңғайлап 
алып, жоспарын жасап өзінің жүйесімен 
істей бересің. Ал, әкімдікте жоспарлау 
бар болғанымен,  жұмыстар күнделікті 
туындап жатады. Бүгін бір жұмысты 
аяқтадым десең, ертең алдыңнан тағы 
шығады. Бес ай  ішінде бір жаңалық 
аштым дей алмаймын. Алайда бұрын 
қыр-сырын білмеген қызметтің қызығы 
да, шыжығы да бар.  Таңғы сағат 6-да 
тұрып, жуынып-шайынып 7-де қызметіме 
кірісемін. Күніне  бір сағат қаланы аралап, 
тыныс-тіршілігімен танысып шығамын. 
Сағат 8:00-де жұмыс кабинетіме келемін. 
Түйінді, түйткілді мәселелерді, жоспарлы 
дүниелерді талқылап, тапсырмалар 
беріп, келген адамдарды қабылдап, кешкі 
жұмыс уақытының қалай аяқталғанын да 
байқамай қаламын. Маған дейін қызмет 
атқарған әкімдер қалай жұмыс істеді, 
оған баға бере алмаймын. Әрқайсынның 
өзіндік жұмыс істейтін стилі бар.  Өз 
басым, кабинетке отырғанда  кім келсе де 
қабылдай беремін. Менде белгілеп қойған 
кесте  бар, бірақ оған қарамаймын. Уақыт 
болып жатса, алдыма келген қарапайым 
халықты кез келген уақытта қабылдаймын. 
Өйткені ол адам  әкімдікке  жайдан-жай 
келмейді ғой.   Бұдан бөлек,  айына екі рет 
қабылдау өткіземін. Қабылдағанда жеке 
өзім ғана қабылдамаймын, қол астымдағы 
әр салаға жауапты  орынбасарлар  мен 
мамандарды бірге отырғызып, қабылдауға 
келген адамның сауалына жауап беруге, 
әрі шара қолдануға, жағдайын жасауға 
тырысамын. Мәселен, келушіден не 
қажетін сұрап, протокол жазып, оны үшінші 
біреуге тапсырма беріп уақыт оздыру мен 
үшін әбестік болар еді.  Әкімдік қызметке 
кіріскенде алғашқы жұмысымды «Пәтер 
иелерінің кооперативі» қызметінен (КСК) 
бастадым. Солардың басшыларын ша-
қырып, жағдайларын сұрап, олардың 
бастықтарын жеке-жеке қабылдадым. 
Қалада шешілмей жатқан қандай 
дүниелер бар деп, солармен бірігіп  
туындаған мәселелерді шешу жолдарын 
қарастырдық. Қазақ мұндайда: «Бірлесіп 
көтерсең жүк жеңіл» дейді емес пе.

АЛАТАУ: – Қаланың тыныс-тірші-
лігімен толықтай танысуға бес ай, көп 
уақыт емес. Атқарған жұмыстарыңызға 
қарасақ, қыруар шаруаның басын 
қайырыпсыздар. Әйтсе де,  түйіні 
тарқатылмаған, жыл аяғына дейін 
шешілуі тиіс  деген  жоспарларыңыз да  
бар шығар?

Ержан ЖАСЫБАЕВ:  – Әрине бар. 
Минут сайын ширыққан тайбурылдай 
қаланың кескін-келбеті  жыл сайын 
ажарланып келеді. Халық саны да өсуде. 
Баспанаға деген сұранысты өзіңіз жақсы 
білесіз. Одан бөлек,  күрделі жөндеуді 
қажет ететін баспаналар, ғимараттар 

қаншама? Сонау, кеңестік кезеңнен 
және тәуелсіздік  алған жылдардан 
бері  салынған үйлер бар.  Қалада 
754 көпқабатты үй  бар, соның 115-нің 
шатырынан  су ағады. Былтыр да, биыл 
да күрделі жөндеуден өткен үйлерден 
шығып жатқан ақаулар бар.  Мәселен, 
былтырғы жасалған үйлерді тапсырыс 
алып, жұмыс жасағандарды   шақырып, 
ақауларды көздеріне көрсетіп, тиісті 
тапсырмалар бердік. Ал, 115 үйдің 
құжаттарын дайындап жатырмыз. Биыл 
күрделі жөндеуге байқау жариялаймыз, 
Соны жылдың аяғына дейін бітіріп, 
сараптамадан  өткізсек, келесі жылдың 
бюджетіне тапсырыс береміз. Бұдан 
бөлек, көпқабатты үйлердегі лифтілер 
мәселесі бар. Қалада  48 үйде 74 лифті бар 
екен. Сол 74 лифтінің 25-сі жөндеуді қажет 
етеді.  Лифтімен айналасатын үш мекеме 
бар. Олардың да бастықтарын шақырып 
алып жеке-жеке әңгімелестім, ойларын 
тыңдадым. Олар қорытынды (заключение) 
жасамайды екен. Біз Алматыдан 
серификаты бар  мекемені  шақырдық.  
Енді солармен жұмыс жасаймыз. Бұған 
бюджеттен қаржы бөлінетіндіктен, оның 
іс-қағаздары заңға сай болуы керек. 
Сонымен қатар тек қаланың ішін ғана 
жарқыратып, шеткі аймақтарды шетке 
ысырып қойғанымыз талапқа сай 
келмейді. Қазанның төрт құлағындай, 
әрі қыздың жиған жүгіндей көрікті 
болсын деген мақсатпен қаланың шеткі 
аймақтағы көшелерін де назарға алдық. 
Биылша қаланың орталығын қоя тұрамыз, 
жеке тұрғын үйлер қарқынды салынып 
жатқан  «Жастар-1», «Жастар-2» ықшам 
аудандарына ерекше көңіл бөлінуде. 
Алла бұйырса бұл ықшам аудандардағы 
жолдар қалыпқа келетін болады. Тағы 
бір  әлеуметтік мәселе – қала ішіне 
қатынайтын автобустар маршруты. Бұған  
өз басым ерекше көңіл бөліп келемін. 
Бұрын осы салада қызмет атқарғандықтан 
бес саусағымдай білемін. Жұмысқа 
кіріскен күннен  осыларды бақылауға 
алдым. Автотранспорт қожайындары «қай 
уақытта жұмысын бастайды, қай уақытта 
жұмыс уақытын аяқтайды», ертеңгісін 
шыққанда автобустарды қалай шығарады, 
тексеріс қалай жүруде. Олардың 
диспетчерлері, медиктері, бақылаушы 
механиктері бар ма?  Осыларға   бақылау 
жасаудың арқасында бұл салада біраз 
тәртіп орнаттық. Түйткілді дүниелерден 
су құбыры, жылу сервистерімен 
танысып жатырмын. «Басқуат» жылыту 
қазандығына бардым. Оның бастығымен 
ақылдастым. Былтыр екі қазандық газға 
өткенін білісіздер. Екеуі жасалып жатыр, 
бары 7 қазандық. Енді «Басқуаттың» 
өзі туралы. Оған мамандарды шақырып 
жатырмыз. Егер осы қарқынмен жүре 
берсек, «Басқуаттың» күші жетпей 
қалады. Соған қазірден қамдануымыз 
керек. Сол үшін «Басқуаттың» қасынан 
істеп тұрған жүйесін  бұзбай, жанынан  
жаңасын салуды көздеп отырмыз. Содан 
соң «тест» туралы. Оның да жерін 
белгілегеннен кейін, құжаттарын тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығымен бірі-
гіп, шешетін боламыз. Тағы бір өзекті 
мәселе қаладағы көпірлер. Көпірлердің 
біразын қарап шықтым. Олардың көзбен 
көретін, көрінбейтінде жерлері бар. 
Көпір астындағы «балкілерін» анықтау 
үшін, арнайы  мамандарын шақырып, 
диагностикасын жасамақпыз.  Жамбыл 
облысында Боранқұл  Елубаев деген 

бастығым болған. Сол кісі айтушы 
еді:«Жолда шұңқыр болса, шопырдың 
көзі бар, айналып өтеді. Ал, көпірде 
шұңқыр болса, ол үлкен трагедия» 
деп.  Себебі, көпір судың үстінде тұр. 
Жылдан-жылға жағдай жасап тұрсаң, 
ол ұзақ жылға жарайды. Ал, қаралмаған 
жағдайда олардың арматуралары 
ашылып, қабырғалары сетінейді. Асты 
шайылады. Оны бақылап, орнына қоя 
қойсаң жақсы. Сондай жұмыстарды 
қолға алудамыз. Жолдың да ар-жақ, бер-
жағын қарастырудамыз. Тағы бір жаңа 
технология бар: «ONYX» деген соны 
Талдықорғанға алып келе жатырмыз. 
Құдай қаласа үш-төрт күнде жұмысты 
бастаймыз. Жаңа технология  ескі 
асфальттың беткі қабатын  сұйықтық 
арқылы тегістейді.  Бізде темір, ағаш, 
асфальт, құм, тас болсада бәрі уақыты 
келгенде тозады. Мына жаңа технология 
соны қалпына келтіруге көмектеседі. Әрі 
бюджеттің ақшасын үнемдеуге пайдасы 
зор. Қазір көптеген жасаған жолдардың 
шұңқыры көп, оған су кіре береді. Соған 
жаңа технологияны қолдансақ, ол ұзаққа 
шыдас береді. Бұл тәсілді бірінші рет 
қолданбақпыз. Одан басқа саяжайлардың 
жағдайларын сіздер білесіздір. Сол 
саяжайлардың алтауының құжаттары 
реттелді. Соны қаланың балансына алуды 
жоспарлап отырмыз. Саяжайларды да 
аралап көрдім. Олардың да басшыларын 
ТҮКШ-на шақырып сөйлестік. Солармен 
бірігіп көктемде тазалау жұмыстарын 
жасадық. Әсіресе, бірінші бөлімше деген 
саяжай бар екен. Олардың жағдайы өте 
төмен. Саяжайларда көп учаске бос 
тұр. Ондағы тұрғындардың бәрі күл-
қоқыстарын соған тастайды. Оларға да 
түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Подхозға 
бардық. Ол жерлерді шаруа қожалықтары 
алып алған. Қазір солармен жұмыс 
жасаудамыз. Сол жерлерді сатып алсақ 
деген мақсатымыз бар. Бұрынғы ескі 
техникумның өндірістік базалары сол 
жерде. Соны  алып, учаскелерді халыққа 
бөліп берсек. Содан соң «Мойнақ» 
ауылында 112 жер телімі бар екен. Соның 
жетеуінде ғана үй салынған. Қалған       
103-і бос тұр. Қазір пәленбай мың адам 
жер телімін сұрап жүр. Жерді алғандар 
үй салғысы келмесе, қайтадан қайтарып 
берсе, жер телімін сұраушыларға беретін 
боламыз.

Қала халқының қазіргі саны 176000. 
Менің пайымымда бұдан да көп болуы 
мүмкін. Себебі тіркелмей жүргендері бар 
шығар. Халық саны өсіп жатыр. Нақты 
цифрды санақшылардан білетін боламыз. 
Саяжайлардағы тұрғындардың 50-60 
пайызы тұрғылықты. Оларға да су, жол, 
жарық керек. Қазір соның бәрін жоспарлап 
отырмыз. Саяжай жақта мектеп те салыну 
керек. «Ынтымақта»  мектеп салу биыл 
басталып кетті. Котедждік қалашықта  
мектеп  салынатын  болады. Бізде екі округ 
бар. Осы саяжайларды соларға бөліп 
берейік пе,  жоқ үшінші округ ашқан дұрыс 
па-деп ойланып отырмыз. Оны алдағы 
уақытта шешеміз, қабырағамызбен 
кеңесеміз.  Болмаса, штатты көбейтпей 
округтарға орынбасар беріп шешуге де 
болады.

АЛАТАУ: – Ержан Бәкірбайұлы,  қа-                                                                
ла бұрын қатты отын көмірмен 
жылынатын. Қалаға газ келді. Қаланың 
қанша пайызы көгілдір отынмен 
қамтылды?

Ержан ЖАСЫБАЕВ:  – Қалада  
жеке және  көпқабатты үйлер бар. 
Барлығы-54226  баспана газды 
пайдаланады. Бұған тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы  жауапты. 
«Өтенай»,  Еркін» округтерін де 
аралап шықтым. Олардың әкімдеріне: 
«Жігіттер мына газ ауылдарыңа 
қаншама қиындықпен келді. Ал, сендердің 
ауылдарыңда 20 пайыз ғана адам газға 
қосылыпты. Мұны неге шешпейсіңдер? 
Неге мектепті қоспайсыңдар» – деп   
газды қосу керектігін айтым. Оларды да 
қамшылап отырмын, жұмыс жасалуда. 
Өткен айда 280 адам газға қосылды. 
Сондай-ақ «КазТрансГаз»-дағыларға: 
«Сендер халықпен сөйлесіңдер, жеңілдік 
жасап беріңдер, олар ақырындап төлейді. 
Сендерге де жұмыс болады. Тұрғындар 
да газдың пайдасын көрсін» деп үгіттеп 
жатырмыз. Әңгіме газ төңірегінде болып 
тұр ғой. Біз Талдықорғанға газбен жүретін 
автобустар алып келдік. Биылғы жылға 55 
автобус алып келуіміз керек. Қазір соның 
25-і автотұрақта  тұр. Газ толтырудың  90 
пайызы бітті. Қазір автобусты шығарған 
зауыттың мамандары келіп  тексеруде. 
Жанармай құю бекетінде газ тұр. Келген 
мамандар өздерінің трансфарматорларын 
қосып, тексеріп бізге береді. Мұндай 
жағдай Шымкент қаласында болған: 
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АШЫҚ  ӘҢГІМЕ 

заправкасын қосып, ол бес күннен кейін 
істемей қалып, алты ай  бойы тұрып 
қалған. Газсыз автобустар жүре алмайды. 
Ол тек газға ғана арналып жасалған 
автобустар. Сондай көзбояшылықтар 
болмас үшін, мұқият тексеріп алуымыз 
керек. Құдай қаласа Конституция  күніне 
орай автобустарды жүргізетін боламыз.

«Бес айда  не істедіңіз?»  деп са-уал 
қойып отырсыз ғой. Мүгедектер меке-
месінде болып, жиындарына қатыстым. 
Олардың көз көрмейтін, құлақтары 
естімейтін, балдаққа, арбаға  тәуелді 
болып қалғандары бар. Солардың 
бәрінің сұранысы осындай автобустар. 
Автобустардың ішінде дауыс күшейткіш 
істеп тұрса, аялдамаларды айтып тұрса  
және платформаға дұрыс келсе дейді. 
Әрі,  мүгедектер түсіп-мінуге өте ыңғайлы 
болмақ.

АЛАТАУ: – Ержан Бәкірбайұлы, 
әңгіме ауаны  қала ішіне қатынайтын 
автобустар төңірегіне ойысты. Бірақ, 
сізге дейін қызмет жасаған қала әкімдері 
жасаған автобус аялдамаларына 
қатысты көптеген сын айтылды. Осы 
аялдамаларға сіздің көңіліңіз тола ма?

Ержан ЖАСЫБАЕВ: – Аялдамаларды  
қарап шықтым. Шындығын айтқанда 
90 пайызын ауыстырдық. Қаланың 
сыртындағы он аялдаманы жаңадан 
жасаудамыз. Сырт жақтағыларға  еш-
қандай көңілім толмайды. Кей жерлерде 
автобус кіріп шығатын алаң да жоқ. Ең 
сорақысы: автоаялдамаларды  шишадан 
(әйнектен)  жасаған. Ол жерде сынатын 
заттар болмауы керек. Әлі де 30 шақтысын 
ауыстырамыз. Саяжайларға  кірген 
автобус айналатын жерлер жоқ. Осы кем- 
кетіктерді жоюуға жұмыстар жасалуда. 
«Котедждік қалашық», «Жастар-1, Жас-
тар-2» осылардың бәрін машрутқа 
қосамыз. Халықтың сұранысы да осы. 
Автобустардың уақытылы жүргенін 
қалайды. Машруттағы автобустарды 
қысқа-қысқа айналдырсақ деген жоспар 
бар. Бұрын мына басынан кіріп, ана 
басынан шығып кете беретін. Енді ондай 
болмайды. Бір машрут жүруі мүмкін, 
араларында жиі-жиі жүретін машруттар 
болады. Біраз кісі жаяу адам жүретін 
жолдар туралы айтқан ой-пікірлерін  де 
ескердік. Оларды да ауыстыру ойымызда 
бар. Жоспарлар жасалуда, жүргіншілер 
туралы жолдың кем-кетігін айтқан 
адамдардың өздерін қатыстыра отырып 
ұсыныс-тілектерін орындап берсек 
деген жоспарымыз бар. Келесі жылға 
аялдамаларға, бағдаршамдарға, дыбыс 
беретін апараттарды қоймақпыз. Ол көп 
ақшада емес. Халық үшін, мүгедектер 
үшін өте қажетті нәрсе.

АЛАТАУ: – Кешіріңіз, сауалдан 
ауытқу ойымда жоқ еді. Бірақ,   
сөзіңізден туындаған соң сауал 
тастауыма тура келіп тұр. Жаңа 
«Жастар-1», «Жастар-2» шағын 
аудандарында жол салынатынын 
айттыңыз. Мен  «Жастар-1»-де тұра-
мын. Осы ауданда электр желісі жиі 
сөнеді. Электр станциясының күші 
жетпейді екен. Бұдан хабарыңыз бар 
ма?

Ержан ЖАСЫБАЕВ: – Бұл – әкім 
болып  қызметке кіріскен күннен  айтылып 
жатқан әңгіме. Өзім барып көрдім. 
Қазір 291 миллионға байқау жариялап 
отырмыз. Электр станцияларының  күші 
жетіспейтіні рас. Ол жерде ек-үш желі  
болуы керек. Соның біреуі ғана істеп 
тұр. Резервтегісі істемейді. Ақаулары 
көп. Солардың бәрін қалыпқа келтірудің 
қам-қарекетін етеміз.  Биылғы жылға 
«котедждік қалашыққа» бөлек жасаймыз.  
Әзірге екі нүктеге 500 миллиондай 
қаражат бөлінді. Асфальт төсеу үшін  
кейбір көшелерде  тас төселмеген. Биыл 
24 шақырымдық  тас жол салудамыз. 
Олардың бүкіл технологиясын сақтатып, 
бір жыл жатуы керек. Төселген шағыл, құм 
тастар, басылып, орынын табады. Келесі 
жылы асфальт салуға жеңіл. Былтыр тас 
төселген жолдардың биыл асфальтын 
салып жытырмыз.

АЛАТАУ: – Бәрекелді, Алла іс-
теріңіздің берекесін берсін. Өткенде 
журналистер қауымымен кездескенде, 
сізге бір бұйымтай айтып едім. Ол 
идеологияға қатысты болатын. 

Идеология туралы жоспарыңыз 
қандай?

 Ержан ЖАСЫБАЕВ:  – Сіздермен 
кездескенен кейін өзім  ұялып қалдым. 

АЛАТАУ:  – Неге?
Ержан ЖАСЫБАЕВ:  – Қазір мен 

әр жақты қолға алып жатырмын. Сол 
уақытқа дейін   журналистермен   кездесу 
өткізбеппін. Мәселен, «Талдықорған» 
газетінің жағдайын сіздер арқылы білдім 
ғой, осыған ұялдым. Қазір «Талдықорған» 
басылымын ның жағдайын елеп-екшеп 
жатырмыз. Орынбасарым Сәулеге 
тапсырма берілді. Екі-үш вариантты  
қарастырып жатырмыз. Облыстық газеттің 
басшыларымен де, басқа мамандарды 
да шақырып талқыладық. Редактордың 
айтуынша газетке қажетті апараттардың 
бағасын қымбаттатып жіберген дейді. 
Соларды реттеп, газетті жекешелендіріп, 
қаладағы жақсы компаниялардың бірін 
демеуші етіп  қойсақ деген үміт бар. 
Идеология деген осы: «Халықтың көзі, 
хәм құлағы» деп Ахмет Байтұрсынов 
айтқан.  Идеология ірісе, әлем іриді. 
Сондықтан  адам мен адамның тілдесуі, 
тәлім-тәрбие, жастар саясаты, бала 
тәрбиесі, ата-ананың балалар алдындағы 
жауапкершілігі бәрі назардан тыс 
қалмауы керек. Ардагер журналистер 
де, қоғам қайраткерлері де келіп ақыл-
кеңестерін айтып жатыр. «Келісіп пішкен 
тон келте болмайды» демекші, қылдан да 
жіңішке идеология саласында  арбаны да 
сындырмай, өгізді де өлтірмей алып шыға 
білу, сіз бен біздің парызымыз ғой.

АЛАТАУ: – Жалпы сізде қоғамдық 
кеңес мүшелері бар ма?  Болса,  
сізге қаншалықты қалада болып 
жатқан оқиғаларды, кем-кетіктерді 
айтып тұрады. Жоқ, «сіздікі жөн» деп 
сұрамасаңыз үндемей отыра бере ме?

Бізде әкім-қаралардың маңайын-
дағы  адамдардың көбі бұрын қызмет 
жасағандардан жасақталады ғой?

Ержан ЖАСЫБАЕВ:  – Қоғамдық 
кеңестегі адамдардың барлығы, бұрын 
өмірді көрген, әр салада қызмет атқарған 
азаматтар, журналистер, блогерлер. 
Бұл кісілермен үш-төрт жиын өткіздік. 
Олардан алатын тәрбие көп. Біз көрмейтін 
нәрселерді олар көреді. Олар келіп-мән-
жайды айтып тұрады. Қоғамдық кеңестің 
бастығы  Мейрамбек Жексенбаев 
ақсақал. Бұрын телекомда басшылық 
қызметте болған. Бұдан бөлек «Вечерный 
Талдықорган» газетінің құрылтайшысы 
Буковты өзіме кеңесші етіп алдым. Оны 
біраз жылдардан бері білемін. Бір жағыма 
шығыс деп өтініш жасадым. Оның да 
өзіндік көзқарасы бар. Су жоқ, свет өшіп, 
газ болмай қалса да, көшеде ағаш құлап 
жатса да әкімдікке хабарласып жатады. 
Жасап жатқан ісіміз көзге көріне бермейді. 
Жанымызды салып жұмыс істесек 
те, әкімдік түк жасамады деп сөгеді. 
Өткенде бір үлкен кісімен кездестім. 
Қала басшылары түк істемейді дейді. 
Айтыңызшы не істелмей жатыр? –дедім. 
Екеуміз де көшеде  тұрмыз. Көшеңіз 
асфальтталыпты,  жарық жарқырап 
тұр. Түк істемейді дейсіз. Автобус жүре 
ме, жүреді. Қоқыстарыңыз шығарылып 
жатыр. Көшеңіз де айнадай  тап-таза. 
Әкімдік түк жасамаса мұны кім жасады? 
– десем, өзінің жеке басының ісін айтады. 
Сіздің шарбағыңызды әкімдік жасауға 
міндетті емес, ол өз қам-қарекетіңіз дедім. 
Мәселен, сіз Өзбекстанға барып көріңізші. 
Тіпті, Жамбыл облысы, Шымкент 
қаласына барыңызшы. онда «мә, қала» 
дейді. Ауыл аймақты, қала ішіндегі 
шағын аудандарды ақсақалдар өздері 
басқарады. Өздері тұрған көшенің күрделі 
жөндеуін, арығын, тазалауды, су тартуды,  
кембағалдарға көмектесуді  ақсақалдар 
ұйытқы болып, ұйымдастырып атқарады. 
Осындай үрдіс бізде жоқ. Міндетті түрде 
әкімдік жасап беруі керек. Тіпті, жасап, 
тазалап қойған дүниелеріңді сындырып 
күл-қоқысын шашып кететін де өзіміздің 
қазақтар. 

АЛАТАУ: – Ержан Бәкірбайұлы, бо-
лашақтың тұтқасын ұстайтын жастар. 
Тіпті, марқасқа Мағжан Жұмабаевта: 
«Мен жастарға сенемін» деп жыр 
толғаған. Алайда, сол жастардың ақ 
жолдан адасуы қарқын алып барады. 
2020 жылы бір ғана Талдықорған 

қаласында 13000 жас отбасын 
құрыпты, соның 2000-нан астамы 
некесін бұзыпты. Бұл үрдіс Еуропаға 
еліктеудің  әсері десек те,   біздің ата-
дәстүріміз, тәлім-тәрбиеміз, ұлттық 
менталитемізге тән үрдісіміз қайда 
қалады?

Ержан ЖАСЫБАЕВ: – Сауалыңыз өте 
орынды. Жаңағы айтқан идеологияңыздың 
бір тармағы осы. Жастардың бүгін қосылып, 
ертең ажырасуы, көңілге қаяу салады. 
Ауыртпалықты көрмегендер сынықтан  
сылтау іздейді. Пәтер  жоқ, жұмыс    
жоқ  деп  мамақаздай  балапандарын 
шұбыртып жүргені. Отбасын құрарда  он 
ойланып, жүз толғанып, «біз алдымызда 
болатын қиындықтарға төзе аламыз ба? 
Балашағамызды асырай аламыз ба?» 
деген сауалдарды жанұя болмай тұрып 
ойланып барып қол ұстасуы керек шығар. 
Ата-апаларымыздың заманында  бұдан 
да жаман қасіретті, киерге киім, ішерге 
асы жоқ кезеңде қол ұстасып сіз бен бізді 
жеткізді.  Қазір жұмыс жоқ  деген бос сөз,  
жұмыс бар,  жігер жоқ. Кейбір тепсе-темір 
үзетін  жастардың жұмысты тиіп-қашып 
істеуі, одан қалса несиеден-несиеге 
шатылып, қарызға белшеден батуы, 
отбасын асырауға қауқары жетпеуінен, 
шаңырағы шайқалуда. Қазір бізде 14586 
адам баспана  кезегінде тұр. Былтыр 120 
адамға, биыл 1500, келесі жылға 2000 
адамға үкіметтің, несиенің, бюджеттің 
есебінен тұрғын үй салуды көбейтіп 
жатырмыз. Бұл салада да  үй ала алмай 
қалып жатқан жастар бар. Пәтерден-
пәтерге көшіп жүрсе, мойындарына 
несие болса, тапқандары пәтер ақымен, 
азық-түлік, коммуналдық төлем,  
балабақшамен  кетсе, ол отбасында 
қайдан береке болсын.  Менің ойымша 
жастарға басқаша тәрбие беру керек. 
Несие алуды тоқтату керек. Оның бағдары 
болуы шарт. Мысалы, бір жерге тойға 
бару, киім алу,  ұялы телефон алуы үшін 
де несие алады. Ал, банкілерге бәрібір. 
Оларға қарызданушылардың көбейгені 
жақсы. Сотқа береді. Мысалы, 150000 
несие алсаңыз соны 400 мың, яғни, екі  
есе етіп қайтарасың  банкке. Бірнші оның 
пениясын, артынан алған сумаңды, содан 
соң үстемесін төлейсің. Бұл жастарға 
өте қиын. Біздің жағдайымыз  Украйн, 
Белоруссия, Өзбекстан, Қырғызстанан 
көш ілгеріміз. Істеймін деген адамға 
жұмыс бар. Талпынып жұмыс істеп жүрген 
жастар да бар. Жатып алғандарды мейлі 
жазғыр, мейлі жазғырма бәрібір. Тек, тірі 
жетім жасаған балаларына обал-ды. Әке-
шешелерін қинау өте жаман нәрсе. Мен 
Өзбекстанда болдым. Күннің ыстығында 
жұмыс жасап жүрген бір азаматтан қанша 
пұл аласың десем,  біздің ақшамен 30 
000 айлық екен. «Күн көруге жете  ме?»  
дегеніме: «Шүкір,  жетеді. Осы күнімізге 
рахмет» – деді.

АЛАТАУ: – Баспана туралы 
айтып қалдыңыз. Редакциямызға   
баспана кезегінен алып тастады 
деген шағымданушылар көп келеді.  
Сондай-ақ, кезекте тұрғандардың көбін 
«Отбасы банкіне» несиемен үй алауға 
жібереді. Ал, кейбіреулердің айлық 
табысы «Бақытты отбасы» арқылы 
несиемен үй алуға жетпейді екен.  Енді 
олар бұрынғы кезегіне қайтып тұра 
алмай  жүр.  Ішінде менің де балам бар?

Ержан ЖАСЫБАЕВ:   – Ондай болуы 
мүмкін емес.  Маған келсін балаңыз, 
анықтап берейін. Елдің арасында алып-
қашпа әңгімелер  көп: әкімдік  пәтерлерді 
сатып жібереді,  туған-туыстарына бөліп 
береді. Анаған-мынаған бөледі деген. 
Кім пәтерлерді кезекпен алды, ешкім 
көрген, ешкім білмейді деген жалған 
сөздер қаулап жүр. Биылдан бері бүкіл 
кезекте тұрғындардың бәрі  (ЦСП) – 
орталық  қызмет бағдарламасы арқылы   
орталықтандырылған түрде Нұрсұлтанда 
тіркеуде тұрады. Бізде тұрған 19000 
адамнан төрт жарым мың адам 
орталықтандырылған тіркеуге ілінбей 
қалды. (ЦСП) деген ашық болады. Әр 
адам үйінде отырып бағдарламаға  кіріге 
алады. Кезегі қаншасыншы  және қай кезде 
пәтер алатынын, қай санатта тұрғанын 
біледі. Бұрынғыдай комиссия шешпейді.  
Пәтерлерді қажетті құжаттарды қарайтын 
комиссия соларға өткізеді. Солар 

бағдарламамен  береді. Ал, тіркеуден 
түсіп қалған адамдардың себебі, жалғыз 
бағдарлама  болғаннан кейін, сізден 
«Талдықорғанда үйіңіз бар ма?» деп 
анықтама  сұрайды. Олар анықтамаға үй 
жоқ деп жазып береді. Ал Талдықорғанда 
емес, Алматыда, тіпті басқа  қалада үйіңіз 
тіркеуде бар болып шықса, жаңағы үйім 
жоқ деп алған анықтамаңыз жарамайды. 
Көп адам түсінбейді. Бір  отбасында  
тұрып жатады да үй кезегінде тұрады. 
Алайда ол балаларды бөліп жіберуі 
керек. Бір отбасында  тіркеуде тұрса, 
онда пәтер бар деп саналады. Ондай 
шағымдармен келіп жатқандар бар. Сіз  
мына үйде тіркеуде тұрады екенсіз ғой 
десек: « ол менің қызымның, баламының 
үйі ғой» дейді.   Олар сіздің отбасыңыздың  
құрамында тұр, бөліңіз деп түсіндіріп 
қайта арыз жаздырып,  кезегін қалпына 
келтіріп жатырмыз. Қазір 1500 адам орнын 
тауып алсын деп отырмын. Содан соң 
біз бәрін ашыққа шығарамыз.  Өткенде 
бір кісі  үй жоқ деп келіпті.  Тексерсек  
үйі бар. «Сізден осыншама үй шығып 
тұр» десем: «ол менің құдам ғой» дейді. 
«Құдам мемлекеттік қызметте істейді. 
Мені уақытша қой деп еді» деп тұр.  
Сосын оған: «енді сіз бес жылға дейін үй 
ала алмайсыз» дедім. Құдаңызды бүгін 
тіркеуден шығарсаңыз да   ала алмайсыз, 
заңға қайшы-дедім. Алғашқыда  баспана 
жөнінде айқай көп болатын.  Қазір елдер 
түсіне бастап, бұл төңіректегі жұмыс ретке 
келітірілуде.  Біз тұрғын үй коммуналдық 
шаруашылығының  баспана кезегінде 
тұрғандары шақырып, облыс әкімінің 
орынбасарын, прокуратураны, қаржы 
полициясын  қатыстыра отырып түсіндірме 
жұмыстарын жүргізудеміз. Тіпті, әрқайсын 
жеке-жеке қабылдап, сөйлестік.

 АЛАТАУ:  – Біраз шаруаның 
басын қайырыпсыз. Тағы қандай 
күрмеуі тарқатылмай тұрған түйткілді 
шаруалар бар? Жетістікке жетіп 
жатсаңыз ол – бір мәртебе, ал кемшін 
тұстары көзге бадырайып көрініп 
тұрса, жоғарыда өзіңіз айтқандай 
әкімдік  түк жасамайды дейді ғой?

Ержан ЖАСЫБАЕВ:  – Біреу қоңырау 
шалса  сол жерге  барып,  шаруаны 
көзбен көремін. Өткенде қала ішіндегі 
Қастеев көшесінің төмен жағына бардым. 
Қалада  үш жарым мың шақырым  канал 
бар екен. Солардың 12-учаскесінің 
үстінен тұрғындар үй салып алған. Ол 
каналдың үсті,  жерлерді рұқсатсыз алған. 
Каналдың екі жағы толған үйлер. Қазір 
осы бағытта жұмыс істеп жатырмыз. 
Кеше ғана жиын өткіздім. Онда Қастеев 
көшесінің жер астындағы суларды жинау 
және бұру үшін арналардың каналдарына 
комиссия шығарып, тексертіп жатырмын. 
Дренаж  қазірше жұмыс жасап тұр. Ал ол 
сулар үйлердің жертөлелеріне  келсе не 
болады. Бұл каналдар  бекер салынбаған. 
Сақтық шаралары үшін салынған. Мұның 
бәрі келешектің жұмысы. Өмір болса, 
денсаулық мығым болса, қала халқына  
қызмет етуден жалықпаймын. Бір 
айтарым, қала халқына көп-көп рахмет. 
Бәрі түсіністікпен қарайды. Сауалдарын 
қойып жатады. Бізде бір мекемелер 
бар, сенбі-жексенбі күні демалады. 
Сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін ғана 
істейді. Оларды да тәртіпке шақырдым. 
Халықтың қоңырауларына неге тек қана 
әкімдік жауап беруі керек, сендер қайда 
қарап отырсыңдар, қамшыласа жүріп, 
қалған уақытта жайбасарлыққа жол 
жоқ деп талап қойып отырмын. Қажет 
болғанда   сенбі-жексенбі күні жұмысқа 
шығасыңдар кезекшілік болсын деп 
бәрін орнына қойдым. Тұрғындардың 
көбі әкімдікке хабарласады.  Ал оған 
жауапты мекемеде жауапкершілік жоқ. 
Штатында 28 адам бар. Бүкіл қаланың 
әлеуетімен айналысып отырған мекеме 
сол. Ұйқыларынан енді оянып жатыр. Ол: 
02,03,04-ке  жауаптылар.

АЛАТАУ: – Ашық әңгімеңізге  көп-
көп рахмет! Жұмыстарыңыз берекелі 
болсын. Індеттен ел-жұрт  аман 
болсын!

Айтақын МҰХАМАДИ



05.45,  03.45 Әнұран
05.50, 07.55, 15.10 То-
кио-2020.  XXXII ЖАЗҒЫ 
ОЛИМПИАДА
07.35, 14.55,20.30, 02.40 
«Олимпиада төрінде» 
(Ойындарға шолу)
10.35, 18.00 Т/х «Ғашықтық 
дерті»
12.35 «Қызық екен..»
13.35 М/ф «Сүйкімді софия»
14.35 Алтын бесік
20.00, 02.05 Aqparat
20.45 «Замандастар»
22.20 Т/х «Жат мекен»
23.20 «Егіз лебіз»
01.00 «Сана»
02.55 «Теледәрігер»

ХАБАР

05.50 «Летние Олимпи-
ийские игры. Токио-2020. 
Пляжный волейбол». Пря-
мой эфир
07.50 Концерт «Асыл жа-
рым»
09.50   «Әсем әуен»
10.30 Телехикая 
«Тракторшының махаббаты»
11.25 «Летние Олимпи-
ийские игры. Токио-2020. 
Стрельба». Прямой эфир
12.35, 15.05 Т/х «БӘСЕКЕ»
12.55,16.55 «Летние Олим-
пиийские игры. Токио-2020. 
Тяжелая атлетика». Прямой 
эфир
16.00 Сериал «Решение о 
ликвидации»
19.05 Сериал
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Олимпиада күнделігі»
20.50 «Олимпийский днев-
ник»
21.00 Итоги дня
21.30 Т/х «Сырлы қала»
23.15 «Летние Олимпи-
ийские игры. Токио-2020. 
Греко-римская борьба»

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл»
06.30«Күлдірген»
07.00 «Ұрланған тағдыр»
08.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
09.50, 22.00 Т/х «Тұмарым»
10.20, 22.25 «Үзілген 
моншақ»
11.20, 21.00  Т/с «Ұлым»
12.20,23.10 Т/х «Ай мен күн» 
14.00 «Айтарым бар»
15.00 «Созидая будущее»
15.30 «Сүлейман Сұлтан»
17.00 «Аладдин»
18.00 «Тағдырым жазылған 
күн
20.00,01,30 Astana times
20.30,03.05 «Үздік әзілдер»
00.40 «Қош келдіңіз»
02.00 «Біреудің есебінен» 
деректі драма
02.45 «KazNet»
03.50 «Интерны»
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «БІРЕГЕЙ»

ЕВРАЗИЯ 

06.00,03.05 «Әйел сыры»
06.40 «Той заказ»
07.05, 03.35 Той базар
08.00, 02.05 П@утина 
09.00 «Доброе утро»
10.00 «Роман с детективом»
12.00 «На самом деле»
13.00 «Пусть говорят»
14.15,03.20 «112»
14.30 «Qoslike»
18.30,02.20 «Басты 
жаңалықтар»
19.00 «БОЛЬШОЕ НЕБО »
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЕРКА»
00.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ  НЕ-
ВИНОВНОСТИ»

Дүйсенбі - Понедельник, 2 тамыз Сейсенбі - Вторник,  3 тамыз

КТК

07.05 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»
07.30  «Өмір сабағы » 
08.10 Т/х «Ясминнің тағдыры» 
10.10 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
12.10 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ»
16.00 «МАРКУС»
18.00 «Екінші әйел»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00,02.10 «Таныссыз 
танылғандар»
21.00 Вечерние новости
21.35 «В плену у прошлого»
23.45 «СТАЖЕРЫ»
01.30 «МАРКУС»
02.55 «Әйел қырық шырақты»
03.40-04.10 Кешкі жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.25 0-блок, роликтер
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 Апта (қаз)
10.00 Апта (рус) 
11.00 «Әкелердің әңгімесі» 
11.45 «Спорт» 
12.00 «Қазақ үні»  
12.35 «Полицейская служба»  
13.00 «Олжа» 
13.30 «Әсем әуен» 
14.00 К/ф «Көңілдің күйі»
16.15 «Әсем әуен» 
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/ 
17.45 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор   
17.52 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.25 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
18.35 «Сыралғы» /тікелей 
эфир/ 
19.20 «Күйеуге шыққым 
келеді» (6-серия)
19.30 «Әдебиет пен адамзат»  
20.00 Д/ф «Мәдени 
қазыналар»
20.15 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 Д/ф «Кең ауқымда»   
21.30 Итоговые новости
22.00  «Бәрі де анам жайлы» 
(63-64 серия)
23.10 Новости   
23.35 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Ризамын (каз.)
06.30 «Әзілдер күнделігі» 
07.20, 20.00 Информбюро 
(повтор)
08.40, 17.00 «Экстрасенсы-
детективы»
09.50 «Иффет»
11.00, 23.30 Сериал «Ананди»
12.00 Сериал «Қырсық Хан-
зада»
14.00 «Лови волну!»
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.30 «КУХНЯ-3»
20.00 Информбюро
21.00 ТАИНСТВЕННЫЙ САД»
22.20 «АНАКОНДА-2: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ»
00.30 «ЛЭЙК ПЛЭСИД: ОЗЕ-
РО СТРАХА»
03.00 Кел, татуласайық!
05.00 Әзіл студио

7 канал

06.00,05.00 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, QAZAQSTAN»
09.00, 15.00 «Мезгілсіз сезім»
10.00,17.00 Т/с «Орел иреш-
ка»
11.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
проклятие идуовой чаши»
13.00 «Бастық боламын»
14. 00, 02.15 «Q-елі»
16.00 « Анна –детектив»
17.00 Сериал «ИП ПИРОГО-
ВА-2»
19.00 «Студия 7»
19.30 «Черная лестница»
21.30 «Ата-ана, бала-шаға»
22.00, 03.00 «Арам ақша.Адал 
махаббат »
00.30 «Кровью и потом: Ана-
болики

05.45,  03.45 Әнұран
06.05, 07.55, 10.30, 13.55 
Токио-2020.  XXXII ЖАЗҒЫ 
ОЛИМПИАДА
11.55, 18.00 Т/х «Ғашықтық 
дерті»
16.45, 20.30, 02.40 «Олим-
пиада төрінде» (Ойындарға 
шолу)
17.00, 20.00, 02.05 Aqparat
17.20 «Қызық екен..»
13.35 М/ф «Сүйкімді софия»
14.35 Алтын бесік
20.45 «Замандастар»
22.30 Т/х «Жат мекен»
23.20 «Егіз лебіз»
01.00 «Сана»
02.55 «Теледәрігер»

ХАБАР

05.50, 01.50 ҚР Әнұран
06.00 Хабарлайын
06.50 «Летние Олимпи-
ийские игры. Токио-2020. 
Баскетбол». 
09.05   «Әсем әуен»
10.00 «Дала қырандары»
11.25 «Летние Олимпи-
ийские игры. Токио-2020. 
«Прыжки в воду». 
13.35 «БӘСЕКЕ»
15.10 «Летние Олимпи-
ийские игры. Токио-2020. 
Греко-римская борьба»
16.00 Сериал «Решение о 
ликвидации»
19.05 Сериал
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Олимпиада күнделігі»
20.50 «Олимпийский днев-
ник»
21.00 Итоги дня
21.30 Т/х «Сырлы қала»
23.15 «Летние Олимпи-
ийские игры. Токио-2020. 
Бокс»

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл»
06.30«Күлдірген»
07.00 «Ұрланған тағдыр»
08.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
09.50, 22.00 Т/х «Тұмарым»
10.20, 22.25 «Үзілген 
моншақ»
11.20, 21.00  Т/с «Ұлым»
12.20,23.10 Т/х «Ай мен күн» 
14.00 «Айтарым бар»
15.00 «Созидая будущее»
15.30 «Сүлейман Сұлтан»
17.00 «Аладдин»
18.00 «Тағдырым жазылған 
күн
20.00,01,30 Astana times
20.30,03.05 «Үздік әзілдер»
00.40 «Қош келдіңіз»
02.00 «Біреудің есебінен» 
деректі драма
02.45 «KazNet»
03.50 «Интерны»
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «БІРЕГЕЙ»

ЕВРАЗИЯ 

06.00,03.05 «Әйел сыры»
06.40 «Той заказ»
07.05, 03.35 Той базар
08.00, 02.05 П@утина 
09.00 «Доброе утро»
10.00 «Роман с детективом»
12.00 «На самом деле»
13.00 «Пусть говорят»
14.15,03.20 «112»
14.30 «Qoslike»
18.30,02.20 «Басты 
жаңалықтар»
19.00 «БОЛЬШОЕ НЕБО »
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЕРКА»
00.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ  НЕ-
ВИНОВНОСТИ»

КТК

07.00 Әнұран
07.05 Кешкі жаңалықтар

06.00,  03.45 Әнұран
06.05, 20.30, 02.40 «Олим-
пиада төрінде» (Ойындарға 
шолу)
06.20, 14.10 Токио-2020.  
XXXII ЖАЗҒЫ ОЛИМПИА-
ДА
08.35 «Элвин мен 
алақоржындар»
09.35 Айналайын
10.00, 18.00 Т/х «Ғашықтық 
дерті»
12.00 «Қызық екен..»
13.00 М/ф «Сүйкімді Со-
фия»
20.00, 02.05 Aqparat
20.45 «Замандастар»
22.30 Т/х «Жат мекен»
23.30 «Егіз лебіз»
01.00 «Сана»
02.55 «Теледәрігер»

ХАБАР

05.50, 01.50 ҚР Әнұран
05.50 «Летние Олимпи-
ийские игры. Токио-2020. 
Пляжный валейбол». 
07.55, 01.15   «Әсем әуен»
08.30 «Летние Олимпи-
ийские игры. Токио-2020. 
«Каноэ». 
09.45, 23.30 «Дала 
қырандары»
10.55 «Летние Олимпи-
ийские игры. Токио-2020. 
«Бокс». 
13.10, 16.25 «БӘСЕКЕ»
14.10 «Летние Олимпи-
ийские игры. Токио-2020 
«Баскетбол»
16.55 «Летние Олимпи-
ийские игры. Токио-2020. 
«Тяжелая атлетика». 
19.05 Сериал
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Олимпиада 
күнделігі»
20.50 «Олимпийский днев-
ник»
21.00 Итоги дня
21.30 Т/х «Сырлы қала»

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл»
06.30«Күлдірген»
07.00 «Ұрланған тағдыр»
08.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
09.50, 22.00 Т/х «Тұмарым»
10.20, 22.25 «Үзілген 
моншақ»
11.20, 21.00  Т/с «Ұлым»
12.20,23.10 Т/х «Ай мен 
күн» 
14.00 «Айтарым бар»
15.00 «Созидая будущее»
15.30 «Сүлейман Сұлтан»
17.00 «Аладдин»
18.00 «Тағдырым жазылған 
күн
20.00,01,30 Astana times
20.30,03.05 «Үздік әзілдер»
20.55 Loto 6/49
23.10 «ХОН ГИЛЬ ДОН»
00.40 «Қош келдіңіз»
02.00 «Біреудің есебінен» 
деректі драма
02.45 «KazNet»
03.50 «Интерны»
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «БІРЕГЕЙ»

ЕВРАЗИЯ 

06.00,03.05 «Әйел сыры»
06.40 «Той заказ»
07.05, 03.35 Той базар
08.00, 02.05 П@утина 
09.00 «Доброе утро»
10.00 «Роман с детекти-
вом»
12.00 «На самом деле»
13.00 «Пусть говорят»
14.15,03.20 «112»
14.30 «Qoslike»
18.30,02.20 «Басты 
жаңалықтар»
19.00 «БОЛЬШОЕ НЕБО »
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЕРКА»
00.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ  НЕ-
ВИНОВНОСТИ»

   ХАБАР

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

АСТАНА

   ХАБАР

07.30  «Өмір сабағы » 
08.10 Т/х «Ясминнің 
тағдыры» 
10.00 Новости
10.35 «Ты помнишь, как все 
начиналось»
11.45, 23.40 «СТАЖЕРЫ»
14.00, 21.35 «В плену у про-
шлого»
16.00, 01.30 «МАРКУС»

18.00 «Екінші әйел»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00, 02.10 Астарлы ақиқат
21.00 Вечерние новости
02.55 «Әйел қырық 
шырақты»
03.40-04.10 Кешкі 
жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Әдебиет пен адам-
зат»   
11.00 «Сыралғы»   
11.45 «Спорт» 
12.00 «Шашу»  
13.00 Т/х «Бәрі де анам 
жайлы» 
14.00 К/ф «Сезім сергелдеңі»
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/ 
17.45  «Әсем әуен»    
17.52 «Тәуелсіздік жылна-
масы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.25 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
18.35 «Дәрігер кеңесі» /
тікелей эфир/  
19.20 «Күйеуге шыққым 
келеді» (7-серия)
19.30 Д/ф «Кең ауқымда»  
20.00 «Тәуелсіздік 
тұлғалары»
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Арнайы репортаж»
21.30 Итоговые новости
22.00  «Бәрі де анам жайлы» 
(65-66 серия)
23.10 Новости 
23.35 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Ризамын (каз.)
06.30 «Әзілдер күнделігі» 
07.20, 20.00 Информбюро 
(повтор)
08.40, 17.00 «Экстрасенсы-
детективы»
09.50 «Иффет»
11.00, 23.30 Сериал «Анан-
ди»
12.00 Сериал «Қырсық Хан-
зада»
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.50 «КУХНЯ-3»
18.10 «Перевозчик. Насле-
дие»
20.00 Информбюро
21.00 ТАИНСТВЕННЫЙ 
САД»
22.20 «Охотники за привиде-
ниями»
01.50 Кел, татуласайық!
03.50 1001 анекдот
05.00 Әзіл студио

7 канал

06.00,05.00 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, QAZAQSTAN»
09.00, 15.00 «Мезгілсіз сезім»
10.00,18.00 Т/с «Выбор 
матери»
11.00, 19.30 «Черная лест-
ница»
13.00 «Бастық боламын»
14. 00, 01.30 «Q-елі»
16.10 «Тайная жизнь моего 
секретаря»
17.00 Сериал «ИП ПИРОГО-
ВА-2»
19.00 «Студия 7»
21.30 «Ата-ана, бала-шаға»
22.00, 03.00 «Арам ақша.
Адал махаббат »
00.30 « Анна –детектив»

   7 КАНАЛ

КТК

   ХАБАР

АСТАНА

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН

   31 КАНАЛ

Сәрсенбі - Среда, 4 тамыз

Открылось наследство после смерти Даутпаевой Нази-
гуль Абаевны, умершей 25 мая 2021 года. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Бекішбаеву А.С., город Талдыкорган, 
улица Шевченко, дом 146/4, телефон: 41-37-73, сроком до 25 
ноября 2021 года.

ЕВРАЗИЯ

   31 КАНАЛ

КТК

07.00 Әнұран
07.05 Кешкі жаңалықтар
07.30  «Өмір сабағы » 
08.10 Т/х «Ясминнің 
тағдыры» 
10.00 Новости
10.35 «Ты помнишь, как все 
начиналось»
11.45, 23.40 «СТАЖЕРЫ»
14.00, 21.35 «В плену у про-
шлого»
16.00, 01.30 «МАРКУС»
18.00 «Екінші әйел»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00, 02.10 Астарлы ақиқат
21.00 Вечерние новости
02.55 «Әйел қырық шырақты»
03.40-04.10 Кешкі 
жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 Д/ф «Кең ауқымда»   
11.00 «Дәрігер кеңесі»   
11.45 «Спорт» 
12.00 «Шашу»  
13.00 Т/х «Бәрі де анам 
жайлы» 
14.00 К/ф «Адал дос»
16.15 «Әсем әуен» 
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/ 
17.45 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор   
17.52 «Тәуелсіздік жылна-
масы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.25 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
18.35 «Сыралғы» /тікелей 
эфир/ 
19.20 «Күйеуге шыққым 
келеді» (8-серия)
19.30 Д/ф «Кең ауқымда»  
20.00 «Алматы облысы - 20 
жыл (20 тұлға)
20.10 «Тұғырдағы тұлға» 
20.15 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 Д/ф «Кең ауқымда»  
21.30 Итоговые новости
22.00 «Бәрі де анам жайлы» 
(67-68 серия)
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Ризамын (каз.)
06.30 «Әзілдер күнделігі» 
07.20, 20.00 Информбюро 
(повтор)
08.40, 17.00 «Экстрасенсы-
детективы»
09.50 «Иффет»
11.00, 23.30 Сериал «Анан-
ди»
12.00 Сериал «Қырсық Хан-
зада»
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.50 «КУХНЯ-3»
18.00 «Охотники за привид-
ниями»
20.00 Информбюро
21.00 ТАИНСТВЕННЫЙ 
САД»
22.20 «Охотники за привиде-
ниями-2»
01.50 Кел, татуласайық!
03.50 1001 анекдот
05.00 Әзіл студио

7 канал

06.00,05.00 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, QAZAQSTAN»
09.00, 15.00 «Мезгілсіз сезім»
10.00,18.00 Т/с «Выбор 
матери»
11.00, 19.30 «Черная лест-
ница»
13.00 «Бастық боламын»
14. 00, 01.30 «Q-елі»
16.10 «Тайная жизнь моего 
секретаря»
17.00 Сериал «ИП ПИРОГО-
ВА-2»
19.00 «Студия 7»
21.30 «Ата-ана, бала-шаға»
22.00, 03.00 «Арам ақша.
Адал махаббат »
00.30 « Анна –детектив»

   7 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

ЖЕТІСУ
ЖЕТІСУЖЕТІСУ

КТК

КТК

Открылось наследство после смерти Сарқы Ержана 
Ғалымжанұлы, умершего  19 февраля 2018 года. Наследникам 
обращаться к нотариусу Бекішбаеву А.С. г.Талдыкорган , ули-
ца Шевченко, дом 146/4, телефон: 41-37-73.

Открылось наследство после смерти Исабаевой Жибек 
Темиртековны, умершей 15 июня  2021 года. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Бекішбаеву А.С., город Талдыкорган, 
улица Шевченко, дом 146/4, телефон: 41-37-73, сроком до 15 
декабря 2021 года.
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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

К¤ЗЌАРАС

ВЕБИНАР

№30 (1033) 30.07.2021

«ЖУРНАЛИСТІЊ МІНДЕТІ – 

ЖАЛFАН АЌПАРАТ ТАРАТПАУ»
Түркітілдес журналистер 
қорының ұйымдастыруымен 
өткізіліп келетін вебинарлар 
сериясының кезекті  сабағында  
белгілі журналист, Медиа тренер-
лер  мектебінің маманы Жұлдыз 
Әбділда   «Медиа және ақпараттық 
сауат»  атты тақырыпта кеңінен 
әңгіме қозғады. 

Өз сөзінде медиатренер фейк ақпарат-
тарға кеңінен тоқталды.   

 Оның сөзінше, журналистикадағы медиа 
этиканың ең бірінші пункті – тексерілмеген 
ақпаратты таратпау. Бұрын көзбен көріп, 
қолмен ұстаған нәрсеге ғана сену керек деп 
айтатын. Қазір оның өзіне күмәнмен қарау 
қажет. Өйткені,  көзбен көріп тұрған дүние 
кейде біз ойлағандай болмауы мүмкін. 
Журналистің ең негізгі міндеттерінің бірі – 
ақпарат тарату.  Болған оқиға туралы жан-
жақты мәлімет беру. Бұқаралық ақпарат 
құралдары туралы заң бойынша, журналистің 
ақпарат іздеуге, алуға және таратуға құқығы 
бар. БАҚ заңының 20-бабында журналистің 
құқықтары толық көрсетілген. Журналист 
мемлекеттік және басқа да меншік 
нысанындағы ұйымдарға барып, ақпарат 
ала алады. Заңмен тыйым салынбаған 
болса, аудио, видеожазбаларды жаза алады. 
Журналист ретінде апат болған жерлерге, 
митингілер мен демонстрацияларға қатыса 
алады. Сонымен бірге, заң бойынша, 
журналист ақпараттың дұрыстығын 
тексеруге де құқылы. Дұрыс-бұрыстығын 
тексеру кезінде кәсіби мамандарға да 
жүгіне алады. Көріп отырғанымыздай, 
журналистің құқықтары көп. Сонымен бірге, 
журналистің міндеттері де бар. Журналист 
еліміздің заңдарына сәйкес өзіне жүктелген 
міндеттерді атқаруы тиіс. Шындыққа сәйкес 
келмейтін ақпаратты таратпау керек. 

Медиа этика жайында айтқан   Жұлдыз 
Әбділда  сөз ауанын   фейк ақпаратты 
тексерген оқиғасы  жайында жалғады.  

«Былтыр журналистердің тобында 
бір қыз балаға көмек керек екені айтылды. 
Сөзбе-сөз есімде қалмапты, шамамен ұзын-
ырғасы мынадай: Әкесі де, шешесі де жоқ 
бір қыз бар екен, жалғыз әжесі болған, ол 
да қайтыс болған. Ешкімі жоқ. Астанада 
сол қызды көлік қағып кетіпті. Қаққан 
көлік қашып кеткен, әлі табылмай жатыр 
екен. Аяғына операция жасаса да сәтсіз 
болыпты. Соған екінші операцияға 80 мың 
теңге керек, шұғыл жинап, көмектесіп 
жіберсек... Әлбетте, бәріміз «ойбу, обал 
болған екен дестік», – дейді ол.

 Осыдан кейін  хабарламадағы қыздың 
суретін жіберген. Гипсте жатқан бір аяқ пен 

бас жағы ғана гипстелген екінші аяқтың суреті 
қоса келген. Осы кезде журналист екі аяқтың 
екі адамға тиесілі екенін байқап, күмәндана 
бастапты.

«Қарапайым адамдар қайырымды 
келеді ғой, бірден ақша аударатындар да 
табыла қалып, картасының нөмірін сұрады. 
Қарасам, ЖСН 61-ден басталады екен, яғни 
1961 жылы туған адамдікі деген сөз. Ал 
қыз жап-жас. «Мына қыз жап-жас қой» деп 
едім, карта әпкесінікі екенін айтты. Жаңа 
ғана ешкімі жоқ, тақыр жетім қыздың әпкесі 
пайда болды. Сосын... Құдай бір адамның 
басына осынша нәубетті үйіп-төгіп бере 
қоймайтынына күмән келтіргеннің өзінде, 
бұл жерде назар аударатын басқа да мәселе 
жетерлік. Біріншіден, қазіргі заманда, ел 
астанасында біреуді қағып кетіп, ешкімнің 
көзіне түспей кетіп қалу, сосын табылмай 
жату мүмкін емес. Көшенің бәрі камера, екі 
көліктің бірінде видеотіркегіш бар»,  – дейді 

Жұлдыз Әбділда.
Айтуынша, жол-көлік оқиғасынан зардап 

шеккендерге медициналық көмектің тегін 
көрсетілетіні одан сайын күмән тудырған. 
«Әлгі қыздың жатқан төсегі де күмән 
тудырды. Біздің елде реанимацияларда 
ондай төсектер бар деп ойламаппын. 
Сосын суретін жақындатып қарасам, 
бірі оң аяқ, екіншісі сол аяқ екен. Екі аяғы 
да сынған  деді. Бір аяқ ақшыл, екіншісі 
қаралау екен. Оны жарықтан десті. 
Сосын суретті жақындатып қарасам, бір 
аяқтың тырнақтары сопақша, екіншісінікі 
төртбұрыштау екен. Енді бір адамның екі 
аяғының тырнағы екі түрлі болмайтын 
шығар. Сосын ерінбей суретті сақтап алып, 
Google-ға салып жіберсем, біреуі Одессада 
батуттан құлаған баланың аяғы, екіншісі 
Ресейдің бір қаласында көлік қағып кеткен 
қыздың аяғы екен. Ал сол аралықта бір-екі 
адам ақша жіберіп үлгерді. Кейде жай ғана 

күмәнмен қарау жетпей жатады»,  – деген    
Жұлдыз Әбділда өз сөзін  ғаламтор желісінде 
адамдарға үрей тудырған Қордайдағы 
құбыжықтың фейк ақпарат туралы тоқталды.

 «Жігіттер, мына бәлені қараңдар. Ит 
екен деп қағып кеткенбіз. Қордай асуында 
қағып кеттік. Түсіп, барып қарайық десек, 
аяқ-қолы бар, бойы ұзын. Шок болып 
жатырмыз», –  дейді видеодағы ер адам. 
Бұл расымен фейк ақпарат. Видеоның 
түпнұсқасы португал тілінде жарияланған. 
Желіде тарап кеткен видео бразилиялық 
топ жасаған контенттің бөлігі ғана: сценарий 
бойынша, бір топ адам қауіпті жануарға 
кезігеді. Мифологиялық құбыжық қолдан 
жасалған қуыршақ  болып шыққан. Сол 
себепті ақпарат таратуда мұқияттылыққа 
назар аудару керек». 

Сонымен қатар медиатренер белгілі 
әнші Димаш Құдайберген Қазақстанның 
денсаулық саласына 500 мың доллар сыйға 
тартты. Бұл туралы C.U.R.E үкіметтік емес 
қайырымдылық қорының президенті Дуглас 
Джексон мәлім етті деген жалған ақпарат 
тарап кеткені жайында да айтты.  «Негізінде 
Димаш ән айту арқылы 500 мың доллар 
дәрі-дәрмекті жеткізуге демеушлік жасаған. 
Негізі бұл ақпаратты тарату барысында 
журналистер не Димашқа, не продюсерге 
немесе денсаулық сақтау министрлігіне 
хабарласпаған».

«Әрбір журналист  өзінің электронды 
поштасына абай болу керек» деген 
медиатренер   «уатсапқа келген ақпарат-
тың шынайлығына мән берген жөн. 
Поштаныңызға келген ақпаратты 
«әріптестер мынау жалған ақпарат 
па?» деп жазғанымыздың өзінде абай 
болуымыз керек»  дейді. Тағы да айта 
кететін мәліметтердің бірі «Шындықты 
жайып салды, жаға ұстатарлық жағдай...» 
сияқты тақырыптармен келген мәліметтердің 
шынайы ақпарат болуы мүмкін емес.  
Сондықтан,  осындай тақырыппен келген 
ақпаратты міндетті түрде тексеріп алған жөн.

Жұлдыз Әбділданың  вебинар сабағы 
кезінде ақпарат тарату барысында асықпау 
керектігін ұғындым. Шыны керек осы 
уақытқа дейін  мақала жазу барысында 
тақырыпқа  байланысты ақпараттарды 
жалған немесе  нақты ақпарат екеніне көз 
жүгіртіп көрген емеспін.  Ендігі де абай болу 
керектігін  ұғындым.  Әрі,  бұл  вебинардың, 
әсіресе қазақтың бетке ұстар журналисінің  
айтқанынан  жадыма көп дүниені тоқыдым. 
Айтпағым,  онлайн форматтағы   Түркітілдес 
журналистер қорының «Шеврон» серік-
тестігінде ұйымдастырып келетін  вебинарлар 
сериясының берері мол. 

Ардагүл ӘСКЕРБЕКҚЫЗЫ

КӘСІБІ-НӘСІБІ

ДЄМІ ТІЛ YЙІРЕР   

КӨКСУ АУДАНЫНДА НӘТИЖЕЛІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ 
ЖӘНЕ ЖАППАЙ КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ БОЙЫНША ЖҰМЫС 
ЖОСПАРЛЫ ТҮРДЕ АТҚАРЫЛУДА.  БҮГІНДЕ АУДАН БОЙЫН-

ША 257 АДАМ ӨЗ КӘСІБІН АШЫП ҮЛГЕРГЕН.  СОЛАРДЫҢ 
БІРІ – НАЗЕРКЕ ЖАҚСЫБЕКҚЫЗЫ.

Ол  кондитерлік саланы  небары  тоғыз  
айда үйреніп шыққан.  Алғашында тіл 
үйірер тортты қонақ келгенде  ұсыну үшін 
қызығушылықпен үйрене бастаса, содан 
кейін туыстарына,  одан қалса таныстарына  
тапсырыс арқылы жасай бастаған.  Дәмді 
торттарына тамсанған достары  «Тапсырыс 
арқылы ақша таппайсың ба? Торт  безендіру 
әдісің ерекше...» деген  сөздермен ұсыныс 
тастайды. Сөйтіп, жұмыспен қамту 
орталығына барып,  үш айлық оқу курсты 
оқығаннан  кейін кәсіпкерліктің қыр-сырын 
меңгеріп, 555 600 мың теңге қайтарымсыз 
грантты иеленеді. Ол қаражатқа  ыстық 
толқынды пеш және мұздатқыш сатып алып,  
кондитерлік кәсібін қолға алады. 

«Мен инстаграмм парақшасындағы 
әдемі торттарды бірден жасамадым. 
Басында қолымның икемі келмеген соң, 
дәмді болса да, безендіруім аса болмай 
арзан бағада жасадым. Сөйтіп, клиент-
тер тауып,   тапсырыс ала бастадым.  
Негізі торт қана емес пирог, бәліш, 
той дастархандарының сәнін берер 
тәттілерді қосымша табыс көзі ретінде 
жасаймын.

Бір қызық есіме түсіп отыр. Бірде бір 
қыз  әкесінің туған күніне орай тапсырыс 
берді. Мен оны 17 желтоқсанда дайын бо-
латын торттар тізіме жазып қойыппын. 
Содан ол қыз 16 желтоқсан күні  таңертең 
ерте тортын алу үшін хабарласады. 
Менің сонда ұялғаным әлі есімді. Содан 

келесі жолы сол қыздың анасының туған 
күніне орай қымбат тортты арзан бағада 
жасап  бердім. Бұл қателіктен кейін күндерді 
шатастырған емеспін» деп ағынан жарылды 
ол. 

 Назерке айына 300-400 мың теңге ара-
сында табыс тапса, мереке күндері табысы 
екі еселенетін көрінеді. Кондитерлік цех ашу-
ды ойлағанымен оны кейінге қалдырып отыр. 
Себебі,  қазіргі таңда қолынан бал тамған 
кондитер үшін табыс көзі емес,  балалардың 
тәрбиесі маңызды екен.  

«Тортты сәндеу тұтас бір шығарма 
жазғанмен бірдей. Қазір көпшілігі ашық 
түстерге баса мән береді. Әсіресе, қызыл, 

жасыл, көк түстерге тапсырыс 
көп. Балалар туған күні, мерекелік 
кештерге арналған тортта әркім 
өзіне ұнайтын кейіпкеріне тапсы-
рыс береді», – дейді ол.   

 Әдемілікпен қатар дәмі тіл 
үйірер  торт жасау оңай шаруа 
емес. Ұқыптылық пен тазалықты 
талап ететін бұл саланы меңгеру 
екінің бірінің қолынан келмес. 
Тынымсыз еңбегінің арқасында 
кәсібін нәсіп еткен Назеркеге ісіңіз 
берекелі болсын дейміз. 

ӨЗ ТІЛШІМІЗ

тәттілер  дайындайды
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туыстықта онша үлкен қуаныш бола қоймаған 
тәрізді. Елдің бәрі жұмыста. Құда ауылда 
тракторшы. Қызынан басқа да бес-алты ба-
ласы бар.  Ағам романтик  еді. Ол сенген ада-
мына құлай беріліп, соның айтқанын істеп, 
достасып, айлап-жылдап сапарға кетіп, уыс-
уыс ақшамен оралатын.

Ал, шешей екеуміз бұл кезде қиындықтың 
көкесін көріп жаттық. Аспанмен таласқан 
Алтай тауының алыс шалғайындағы үлкен 
ауылдың жазы күзге бергісіз. Өте салқын. 
Қысқы суығын басқа бермесін. Қар деген 
неше құлаш. Ауыл сырты күнде боран. Күзге 
таман шөпті үйіп алып, қыстай қар астын-
да мұржасы ғана көрінетін ауылдың бар 
көлігі атшана, шынжыр табан трактор. Одан 
қалса қар тапталған кезде жүретін ауыр 
мәшинелер.

Жанашыр туыстан маңайда ешкім 
қалмаған. Әкейдің бауыры қалаға көшіп, 
сүйеніп жүрген жалғыз туыстан қалған соң 
шешейдің күйініштен жылап жүргенін көріп 
мен:

 – Апа, несіне жылайсыз? Мен ер жеттім 
ғой. Жасым он екіде. Малға қарай алам. Мек-
теп бітірген соң оқуға түсем. Жақсы оқып жа-
тырмын ғой. Сосын бәрі орнына келеді деп 
жұбататынмын. Шешей болса орамалының 
шетімен көз жасын көрсетпей сүрте беріп:

– Соған жеткізсін!–дейді.
– Міне, енді бәрі дұрыс болады,–деймін 

әкейдің сөзін қайталап. Сөйтіп жүріп жаттық.
Мен сегізінші бітірген жылы ағам қаладан 

қайтып келді. Бұл кезде бір қыз, бір ұлы бар 
болатын. Жеңгеміз орта бойлы, мінезі көмпіс, 
артық сөзде шаруасы жоқ біртоға адам еді. 
Алдымен автобусқа отырып ауданға, одан 
жарты күндік жердегі облыс орталығына 
қатынау жазда болмаса басқа уақытта 
қиынның қиыны. Бірер барғанға көңілі тоқ бо-
лып шешеміз мені өсірудің қамымен жүргенде 
ағамның қаладан қайтып келуі оған уайым 
жамады. Шешейдің түн баласына уһлеуі 
жиіледі. Шашы ағарып қартайып кетті. Ту-
мысынан қайратты, қиындықты жеңуге туған 
адам бойын тез жинады. Ағамның ажыраспақ 
болған жағдайын білген соң мүлде көңілсіз 
күйге түсті. Бос уақыты болса ағама:

–  Үйіңе бар. Бала-шағаңа ие бол,–деп ай-
тып жататын. Бірақ ағамның қалаға барғысы 
жоқ. Орманда ағаш дайындайтын орыстарға 
ілесіп ақша табуға аттанып кетті. Шешейдің 
көңілін аулау үшін:

– Ие, барам ғой үйге. Біраз ақша тауып 
алайын,– дейтін. Оның анда-санда келгенде 
киімін жуып, үсті тозып кеткенін көріп, үйге 
бармағанын сезетін де анамыз үндеместен 
ауданға барып, берген ақшаларына киім 
алып, артығын өзіне қайтаратын.

– Балаларға беріп тұр. Немерелерімді 
алып кел,–деп тапсыратын. Бірде ағам менің 
әлі көрмеген бауырларымды алып келуге ат-
танып кетті де бірер жұма жүріп өзі қайтып 
оралды. Кешке қарай шабындықтан келсек 
ағам үйде отын жарып жүр екен. Бізді көріп 
жымиып күлді де әлденеге кінәсі бар адам 
сияқты төмен қараған күйі біраз үнсіз отыр-
ды.

– Ғайшаны Торғайға туыстары көшіріп 
әкетіпті,–деді әлдебір дірілдеген дауыспен.

 Бұл хабар бізге төтенше әсер етті.
– Балаларды да әкетіп пе? Апырай ха-

барласып айтса қайтеді екен. Бір ауыз сөзге 
келмегені несі. Сен бірдеңені бүлдіргенсің 
ғой. Ренжіткенсің ғой оны.

 – Апа, ренжіспейтін адам бола ма?!! Бірақ 
бұлай болады деп ойласам бұйырмасын,–
деді Ғаділбек.

– Енді сонау елге артынан қалай ба-
рам. Ерте кетер жанашыр туыс та жоқ араға 
жүретін. Апырай балам-ай осынша ақылсыз 
боларсың ба?! Әй, өзім де ішім сезіп еді 

Әңгіме

АҒАМ МЕНІҢ

Біздің бала күнімізде тамаша әлем бола-
тын, оның аты ертегілер әлемі. Ондағы адам-
дар, оқиғалар үнемі сәтті аяқталатын. Кейін 
есейе келе өмірде олай сәтті аяқталатын 
оқиғаларды сирек көрген сайын адамдар 
дүниесі қаталдыққа, түрлі қатыгездікке толы 
екенін ұға түсесің.

Міне, менің алдымда туған ағам отыр. 
Оның жасы егде тартқан. Екеуміз бір ана-
дан тусақ та, әкеміз ерте қайтқандықтан 
шешейге қарауға мұршасы болмай, мектеп 
бітірген соң ағам өзінше үйленіп ерте тірлік 
қуып кетті. Онысы сәтті бола қоймай, оқуға 
түсе алмағанына ұялып, қала жақта әлдебір 
жұмысшы қызбен отау құрғанын естідік. Тойы 
комсомол той десті.

Шешей артынан қалаға іздеп барып, 
Торғай жақта тұратын қыздың әке-шешесінің 
алдынан қалай өтудің жөнін келтіре алмай 
жүргенде қыздың ағасы үйіне шақырып, 
туыстарын қалаға алдырып, сонымен 
құда болудың ырымын жасасады. Мұндай 

суреттері, сыйлық болды. Ағамның ұлы 
тіпті мектепке баруға таяп қалыпты. Тәмпіш 
мұрны кішкене бұрымына жараса қалған 
сары қыз құдды аумаған шешеміздің өзі 
дерсің. Кішкене кезінде бірер рет көргені бол-
маса немерелерін қызықтап отырғаны осы. 
Оның өзінде суреттен ғана. Өстіп суретті ал-
даныш қып –Ғаділбек көшіп келсе кірер,– деп 
түпкі екі бөлмені босатып, шешей екеуміз 
ауыз жаққа таяу бөлменің біріне көшіп алдық. 
Бірақ сол хаттан кейін жарты жылдай хабар 
болмай кетті де күзге қарай ағамнан тағы бір 
қысқа хат келді. Бұ жолы амандық қана айтып, 
қыстай осы жақта жұмыс істей тұрып, көктем 
шыға ел жаққа қайтатынын айтқан екен. 
Сабақтан келгенімде хатты ежіктеп отырған 
шешемнің қолынан алып оқып бергенімде 
осы ғана ма дегендей үнсіз отырып қалды да 
тағы бірдеңелер ұмыт қалмады ма дегендей 
мен жаққа жалтақтап қарап қойды.

– Осы,–дедім парақты көрсетіп. –Қысқа 
жазыпты. Жазда келеміз,–депті.–Ура, менің 
бауырларым болады. Ағам жазда келеді,– 
алақайлап жүрсем шешем:

– Жазға дейін уақыт көп қой,–деп менің 
қуанышымды бекер сияқты көргендей рең 
бермеді.

– Апа, әлі-ақ жаз келеді. Ағам келеді. Бау-
ырларым да келеді,–деймін.

– Балам-ау, алда қыс бар ғой. Алты ай 
ғой…

– Түк емес,– деймін.
– Сендерге бәрі оңай ғой. Өйтпесе жас 

боламысыңдар.
Шешемнің айтқаны рас болып шықты. 

Алты ай ұзақ мерзім еді. Со жылы алты 
айда не болмады десеңші. Менің ақкөңіл, 
ер мінезді ағам алыс ауылда жұмыс істейді 
дедік. Бірақ оның тағы да істі болып сібір 
орманында ағаш дайындап жүргенін келесі 
жазда жазған хатынан бірақ естіп білдік.

Ағам енді бізге жазған хаттарында әйелі 
Ғайша, балалар туралы ештеңе айтпай-
тын. Сібір орманында үш жыл жүріп ағам 
ауылға қайтқанда мен де есейіп қалғам. 
Мектеп бітірер жылы ағам тағы да үйленді 
де анам екеумізді аудан орталығына көшіріп 
әкетпек болды. Бұл кезде анам сырттай тың 
көрінгенімен бұрынғы қайраты азайып, жасы 
да елудің ортасына келіп қалған. Со жылы 
ағамның үйінде ұзағырақ жүріп қонақ болып 
армансыз жаттық. Бұрынғы суық, салқын 
мінезді ағам көп ашылған. Жеңгеміз оқу 
бітірген мамандығы бар болса да онысына 
көңіл бөліп жатқан жоқ, ағам десе жанын са-
лып тұрады. Шешемнің бұған риза болғаны 
соншалық:

– Қарғамның бағына қарай кезіктіргенін 
қарашы, о құлыным-ау,–деп келініне қызығып 
қарай беретін. Анам жұмыс әбден пысқан, 
тамақтың не түрін жасауға шебер, дәмді 
астың бабын келтіріп ұстайтын еңбекқор жан. 
Жеңгеміз де соған ұқсаған. Біз бақытты боп 
тұрып жаттық.

Бәрі де менің оқуға аттануымнан бастал-
ды. Со жылы шешем ауылдағы малының 
біразын сатып, маған жолға қаражат қылып 
берді де жан сақтауға деп бұзаулы сиыр 
мен бірер құнажын, 7-8 ұсақ мал қалдырды. 
Ұстауы қиын деп азайтқан түрі. Ағам болса 
баяғы «шабашка» деп аталатын жабайы бри-
гадасын қоймады. Ақшаны күреп табады.

– Апа, үйде отырыңыз. Өзім асыраймын,– 
деп бірер күнге немерелерін көруге келген 
шешесін ауылға жібермей қоятын. Шешем 
аудан орталығы атанып кеткен орысшыл 
поселкеде бірер күн қонып қалғанда елегзіп 
үйге сыймай кетемін. Мен ағама қарағанда 
бойым ортадан сәл жоғары бірақ қара күш 
жағынан оған тең келе қоймаймын. Анамның 
–оқысаң оқи ғой балам,–деген сөзіне елігіп 
қалаға кетіп қалсам да көпке дейін қала 

тіршілігіне көндіге алмай жүрдім. Бірер күн 
демалыс болса ауданға тартып отырам. 
Қаладағы оқудың жіңішкелігі, қағаздан өңге 
жұмыстың жоқтығы, ескі жатақханада ылғи 
бойдақтардың жататыны ағама ұнамайды-ақ. 
Оңаша қалсақ:

– Соны қойсаң қайтеді,–дейді. –Енже-
нер деген не ол, мәшинені қағаз бойынша 
оқисың ба?! Шопыр болсаң соны бірақ жылда 
үйреніп кетесің,–деп бұның еркектің жұмысы 
емес екенін түсіндіріп бағады. –Орманшы 
бол,– деп те көрді. Мен болсам енженер деп 
болмаймын, дәпбір самолеттің ұшқыш оқуын 
оқығандай. Шөлмектей болған түрімді көріп 
ағам:

– Қойсаң қайтеді осыны,– дейді. 
– Екінші курс қой. Тағы бір-екі жылда 

бітеді,–деймін.
– Мынауың адамды тірі азаптау ғой. 

Сонда пәленбай оқытушы пәленбай тап-
сырма беріп басымды қатырады десеңші. 
Қалай мәңгіріп кетпейсіңдер сендер,–деп 
таң қалады. Өзінің жас кезінде оқуға түсе ал-
май қалғанына намыстанып ауылға бармай 
қойғаны есінен шығып кеткен.

– Қағазға қарап білгіш болған адам-
ды көрген жоқпын. Қолмен істеп нәтиже 
жасағанды ұнатам,–деуден жалықпайды.

Мен болсам осы жолға бәрін салып 
оқып жаттым. Анам болса есейе бастаған 
немересін қолына алып ауылда тұрып жатты.

Оқу бітірген соң қызмет табылмады. 
Бұл уақта баяғы колхоз мүлкі жекешеленіп 
кеткен. Диплом алып жұмыс таппаған мені 
Ғаділбек ағам әбден  қыжыртты. –Тым бол-
маса орманшыны оқымаған екенсің. Саған 
не жұмыс тауып берем енді,–деп қиналды. 
Кірпіш зауытына келіп қара жұмыс істемесең 
не істейсің басқа,–деген сөздерінен соң ра-
сында осы ағамның айтқаны дұрыс-ау,– деп 
ойладым. Өзімді өмірге түк икемі жоқ біреу 
сезінетін жағдайға келдім. Жасым жиырма-
дан асты деп айтуға ұяламын. Ағам маған:

 – Сені жасыңда менің екі балам болған,–
дейді. Оның қашан үйленгенін де есеп-
теп жатпаймын. Әйтеуір бірдеңенің тетігін 
ұстағым келеді. Үйлену ойда бар. Бірақ реті 
келетін емес. –Өмір неткен қиын едің,–деп 
қоямын. Иә, бәрі біз ойлағандай емес екен. 
Поселкедегі жұмысты олқы көріп, қалаға 
келдім. Ойым қаражат табу. Ойлана келіп 
ақыры қара жұмысқа жегілдім.

Бұл оқиға менің ағаммен арамыздың 
салқындауына алып келді. 

– Айттым ғой,–деді ол. –Мен бірдеңе 
білем ғой. Бос кеткен қайран уақыт. Әлі де 
кеш емес. Кел бізге «шабашкаға» кел,–дейді.

Бұдан соң ойламаған нәрсе болды. Мені 
әскерге алып, алты ай оқытты да –офицер 
боласыңдар,– деп командирлер даярлай-
тын курсқа жіберді. Айналасы бірер жылда 
сымдай тартылып әскери адам болып шыға 
келдім. Енді қайтам деп жүргенде әскери 
бөлімге командир болуға сұраныс түсті. 
Сөйтіп әскери өмірім басталды да кетті. 
Тамақты казармада ішесің. Айлығы тәп-тәуір. 
Бірақ мына өмірімді ағама көрсеткім келмей 
бірер жыл хабарсыз жүргенімде бір күні өзі 
іздеп келді. Анама жазған хаттың соңындағы 
адрес бойынша тапқан екен.

– Енді сен үйлен. Анамыздың сөзі осы-
лай, –деді ағам.

– Аға, осы сөзді бұрын анамыз сізге неге 
айтпаған,–деп қоямын бәрінің мені айналды-
ра қалғаны ұнамай.

– Мен бұл мәселені айтқызбай-ақ 
уақытынан бұрын орындадым ғой,–дейді 
ағам тағы.

– Тағы ойланып отырсың ба?!! Бүйте 
берсең өмірің суық казармада өтеді. Үйлен 
анамның тілегін орында. Оқыған аза-
мат болдың. Маған қарағанда көзің ашық. 

Ақылды сен беруің керек. Мен болсам жеті 
жылдықты бітірген қаратабанмын. Сенің 
білімің бар. Ақылың толды. Жұмысың жаман 
емес, қалғаны өзі бола жатар. Сөйт, бауы-
рым.

– Жарайды аға! Біраз уақыт беріңіз, 
айтқаныңызды орындаймын. Анама сәлем 
айтыңыз,– деп ағамды сөзбен жұбатып 
шығарып салған болдым. Бұдан соң мені 
алыс шекаралардың біріне қызметке жіберді 
де бірнеше жыл тек хат арқылы ғана хабар-
ласып тұрдық. Анам болса бұл шақта зей-
нетке шығып немерелерінің қасында отыра-
тын. Өзімнің алыс жақта жүргенімде анамды 
жалғызсыратпай жиі хат жазып, немерлерін 
алданыш қылуға жағдай жасаған ағамның 
жақсылықтарын жиі есіме аламын. Бұрынғы 
көрген қиындықтарды ойласам бір орнымда 
тапжылмай көпке дейін отырам.

Иә со жылы мен үйлендім. Анам шексіз 
бақытты еді. Көптен күткен немересін де 
көрді. Ағамның бұрынғы әйелімен кеткен 
тұңғышы мектеп бітіріп ол да әкесін, туыста-
рын іздеп келген.

Мен отан шекарасын күзетіп әскер 
қатарында қалдым. Міне, оған да жиыр-
ма жыл. Анам болса сонау Алтай тауының 
етегіндегі үлкен ауылда немересімен әлі 
де тұрып жатыр. Бүгін мені алыс жақтан 
ағам іздеп келді. Себеп біреу ғана, бауырын 
сағынған. Бұрынғы болмысы сәл өзгеріпті. 
Толысып жігіт ағасы болған.

Қалың шашы бурыл тартыпты. Өзіне 
сенімді, өмірдің ой-қырын көріп әбден 
таныған, шалымды, туысы үшін барын бе-
руге әзір, туған бауырын алыс жақтан іздеп 
келген ағам осы.

Менің ұшар қанатым, сыңар егізім, 
сағынсам іздеп келер жан бауырым, асыл 
мінездің төресі. Мен үшін ең кемеңгер, 
ақылшы, қамқоршы, барын аямайтын жан 
бауырым менің. Туған ағам.  Ағам менің!

Маған сүйеніш оның өзі ғана емес, туыс 
десе жанын үзетін ағам сияқты ірі денелі, 
кең мінезді бауырмал ұлдары. Олар мені 
тойға жиі шақырады. Әлдебір себеппен бара 
алмасам артымнан өздері іздеп келіп менің 
өмірімдегі тіршілік атаулы дұрыс болып 
жатқанына көздері жетпей тыншымайды. 
Бірақ менен көмек сұраған емес. Екі ұлымды 
үйлендіргенде олардың қотарыла көшіп 
келіп, қиыр шеттегі теңіз жағасындағы қалада 
айлап қасымда жүргенін көрген құдаларым 
бұларды жақын тартып, ынтызар туыс, көңілі 
жуық  жекжаттарындай қоян-қолтық арала-
сып кетті. Бір-біріне алыстан тұрып демейтін, 
қарайласатын болды.

– Ағам бар,–дегенге алыс ағайындай 
көріп жүрсем нағыз жанашыр туыс сенде 
екен. Ағаңның көңілін ешқашан қайтарма, 
анаңды көшіріп әкелемін деп, ықыласына 
қаяу салмай таңдауды өзіне қалдыр. Егер 
немересі жақсы қараса несі бар, анаңның ар-
маны орындалғаны да,–деп менің толғанып 
жүрген ойларыма да өздерінің ақылын қосты.

Тұрағым теңіз жағасы болғанмен көңілім 
Алтайдағы кішкене ауылда. Сол өңірге сіңісіп 
қалың қарағайлы ормандай елдің ортасын-
да тіршілік кешіп тұрып жатқан ағамның 
өмірі менің алдыма адастырмай жол салған 
ыстық та жанымдай жақын бауырмалдық 
белгісіндей, көзімнің қарасындай, көңілімнің 
қалауындай, жанған оттың қызуындай жа-
лынды өмір сияқты айналасына жарық ша-
шып лаулайды да тұрады.

Келіс РАХЫМЖАНОВ

«Әдебиет порталынан» алынды

бірдеңені,– деп шешем өкінумен болды.–
Шіркін-ай алтындай балалар қайтпек енді. 
Балам-ай осынша ақылсыз боларсың ба?!

– Апа, кешіріңіз мені. Осындай болып 
өстім ғой. Ғайшаны ренжіттім. Жұмыс ауыр. 
Ақшасы бар болсын. Түкке жетпейтін. Содан 
шығып ұзын ақшаға қызықтым. Ағаш сатам 
деп ұсталдық қой. Қаладан қашып келіп осы 
жаққа паналадым. Шыны сол. Басқа кінәм 
жоқ.

 – Балам онда жолыңа қаражат тауып, 
бала-шағаңды осы жаққа алып кел. Жат 
жерде не боларын кім білсін,–деген сөздерін 
шешем күн сайын қайталаған шығар. Сол 
сөздері арада жиырма жыл өтсе де жадымды 
бүгінгідей жатталып қалыпты.

Әрине ағам жеңгеміздің артынан барма-
ды емес барды. Жолға қыстай қаражат жина-
ды. Үйде айына бірер рет қана келіп қыстай 
орманда болатын. Көктем шыға бірер жұма 
дем алды да күн жылына шешейге бер-
ген уәдесін орындап бала-шағасын көшіріп 
әкелуге алыс жаққа аттанып кетті.

Көшіп келу біз ойлағаннан әлдеқайда 
қиын болып шықты. Бірер айдан соң алыстан 
хат келді. Бізді қуантқан ағамның, жеңгеміз 
бен екі баласын қасына алып түскен 
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К¤ГІЛДІР САFЫМ
Әңгіме

Қара күреңденіп, қою қызыл шапаққа 
етегі малынған аспанның батысынан - ба-
лалар шақпақ тас қағыстырып жатқан 
сыңайлы жылт-жылт от ойнайды. Етектен 
едәуір көтеріліп, Алатау бөктеріндегі жон-
жоталарға жетіп жығылған Самекең отары, 
кешкі салқынмен әлі бырт-бырт жайылып, 
түнер жұртты зерттегендей тұяқ тырсылы 
тиылар емес. Шопан: - Әйт, Байқасқа! Қайыр, 
ана желаяқтарды! – деп, ішіндегі бір сырдаңы 
жол бастап, шашау тартып бара жатқан топты 
нұсқап дауыстағанда - жалпақ құлақтарының 
ұшы тарам-тарам, сабалақ сары-ала ит, ор-
нынан ата жөнеледі. Оған ілесе бөрбасар 
төбет Шәрік пен балалығы қалмаған овчар-
ка тұқымдас Саққұлақ та өре түрегелді. 
Үш ит отарды бір айналып шыққанда ол 
жұмылған жұдырықтай түйілді. Сумаңдаған 
қой-ешкілердің де жыланы қайтты ма, әлде 
қайырушы иттерден жасқанды ма сәлден соң 
бір-бірлеп орын теуіп, жусай бастады.

Самекең батысқа көз тігіп: - Өткінші 
болса да бір шашын келе жатыр. Мына ке-
неп шекпенді көрпеңе жауып қоям, теуіп 
тастама, қарғам. – деді кешкі тамақты ішіп, 
ұйқыға ыңғайланған баласына. Тамақтары 
бірер жапырақ піскен ет пен қата бастаған 
бауырсақ. Шамалары мосы құрып, шәй 
қайнатуға ғана жетті. Күндізгі қапырық ыстық 
адамды жеп жіберді. Бала түгілі көнтеріге 
айналған үлкен кісінің миын қайнатты. Мал 
тұяғынан тұтаса көтерілген қалың, аласа 
аппақ шаң да бір жағынан тұншықтырды. Үсті-
басқа қонып, бет-ауыздағы жылтыраған екі 
көзден өзге ештеңе қалтырмады. Таңдайға 
желім боп жағылғандай жабысқақ сілекей 
не түкіруге, не жұтуға келмеді. Бәрінен де 
кенезені кептірген шөл өткір еді. Қанжығаға 
байланған торсықтағы шалап ыстық суға ай-
налып - аракідік тамақ жібітер болмаса, шөл 
қандырудың сәті келесі түстену мен қонада 
ғана бұйырар.

Тоқымдарды біраз жел қақтырған соң 
астыға төсеп, ерді басқа жастаған. Ат жа-
лын биыл тартып мінген Самат әкесінің 
бір жағына шығып, мал айдасуға жара-
ды. Өйтпесе, жылда әркімге бір жалынып 
жүретін-ді... Қырсық қылғанда көмекші қойшы 
да табыла қоймады, бәрінің мұрындарына су 
жетпеді немесе біреуі пар ат арбаға шығып 
кеткен, яки бала-шаға маңында қалып, ауыл-
дан кәкүр-шүкір жұмыс тапқан...

Самат көзі ілінбей талай жатты. Есіне 
кешегі қона түсті. Төкерістен шыға берістегі 
жар қабақты ықтатып, ертерек иттер-
мен қамап жүріп малды иірген-ді, бұлар. 
Әкесі атын қоқырақтатып, ауыл түсіп кетті. 
Кетерінде: «Малға ие бола тұр, мында бір 
ағайынның үйіне соғып қайтам... бұйыртса, 
саған да тәттілер ала келермін..» деген-ді. 
Көз байлана қоймаған шақ. Бір салт аттының 
қарасы көрінді. Ерткен бірдеңесі бар. Олар 
таяған тұста иттер өре түрегеліп, ашулы 
арпылға көшті. Далақтап тұра жүгірмей 
малды төңіректеп, қорғаған сыңаймен 
айналсоқтайды. Самат та малшы баласы-
на тән сақтықпен әкесінің шолақ мылтығын 
қолына кесе ұстап, иттерін де арқау көріп, 
тұтаса, бөтеннің алдына қамалдай бекіп тұра 
қалды. Бұның секем алғанын байқаған ести-
ярлау бала анадайдан: «Жау емес, елміз!» 
деп күле сөйлеп, жақындады. Малды қараса 
тұруға соны жіберіпті. Самат иттеріне «Бол-
ды!» деп бір дауыстап еді, күткеніміз де осы 
сөз еді дегендей өз жайларына тарасты. Еріп 
келген көк тазы үріскен жоқ, кербездене бір 
керілді де иесінің аяғына сүйкене жата кетті. 

-        Мә, мылтығың күшті екен! Мен 
мұндай қаруды өмірі көрмеппін!

-        Әкемнің соғыстан әкелген «жапонски 
сарыауызы»!!!

-        Жапондар кішкентай болады деуші 
еді, мылтықтары да өздеріне сай екен.

-        Одан емес, әкем қар, су кірмесін 
деп ұңғысын тығындап қоятын, бір ағамыз 
тығынын алмай атып, ұш жағы жарылған соң 
кесіп қысқартқан... 

-        Сен осы, өтірік айтып тұрған жоқсың 
ба? Біздің ауылдың тең жартысы соғыстан 
келді, бірақ ешқайсысы мылтық арқалап кел-
ген жоқ. 

-        Сену, сенбеу өз еркің... Қай класта 
оқисың? Мен Самат, сенің атың кім?

-        Ғылымбек. Бастауышты бітірдік қой... 
Әкем, атыңның өзі тау жаңғыртады, көп оқу 
зиян, санау білесің... енді «Екеуміз аң аулап-
ақ, күн көреміз!» дейді әзілдеп. Оған шешем 
сеніп, кәдеуілгідей бұлқан-талқан болады. 
Ал өзім күні бойы, тіпті түнімен аң аулауға 
құштармын. Тек, осы «Тұйғын» қасымда бол-
са болды... 

-        Менің «Саққұлағым» апчарка, тасқа 
түскен малды дейсің бе бәрін іздеп табады. 
Керемет иісшіл!

-        Е-е, апчарканың жөні бір бөлек, олар 
түлкі, борсық ұстай алмайды ғой..

-        Есесіне өте сақ және ақылды. Жаңа 
байқадың ба, бір сөз айттым бәрі жым бол-
ды. Біздің иттер шетінен естияр.

Екі бала өз иттеріне сүйсіне қарап біраз 

үнсіз қалды. Ғылымбек Тұйғынның басын си-
пап еркелетсе, Самат Саққұлақты шақырып 
алып, алында өңгеріп аузы-мұрнынан сүйе 
жаздайды. Бұндай елжіресті аса көрмеген 
күшік сәлден соң бұлталаққа салып, құшақтан 
кетуге амал іздеді. Көкесінің оңайшылықпен 
жібере қоймасын сезді ме Саматтың қолын 
жорта тістеп қалды.

-        Ойбай-ай! Мынау, жынды ма, ей!?
Артына қарамай өз үйіріне сабап бара 

жатқан Саққұлақтың қылығына екі бала мәз. 
Енді иттерді жайына қалтырып, екеуі құрым 
киізге етбеттей жатып, «Дабай, әкелеріміз ту-
ралы әңгіме айтайық» деп келісті. Сөзді жа-
сына орай қонақ бала алды.

-        Менің әкем сенің әкеңді қатты 
силайды. Аузынан тастамайды. Біздің 
ауылдағылар Самакең деген кісі өйтіпті, 
бүйтіпті деп мәтелдеп кетті, әуел десең...

-        Сенің әкеңді де... егер біздің ауылға 
бара қалса, тек атын айтсын барлығы тани-
ды. 

-        Иә, ол екеуі ауылдарындағы алғашқы 
кәмөністер болған. Пин соғысы алдын-
да «Ақмола-Қарталы» темір жолын салуға 
үндеу тасталыпты ғой. Сонда осы ауданнан 
тек екеуі ғана өздері сұранып, құрылысқа 

аттанған екен. Соны білесің бе?
-        Әрине білем. Ол теміржол құрылысы 

туралы әкем таңды таңға соғып хикая айта-
ды...

-        Менің әкем де керемет әңгімешіл...
-        Осы екеуміз де соларға тартқан 

сияқтымыз ба, сөздің түбі түскенше соғады 
екенбіз а?!

Екі бала бір-бірін баспен қағысып қалып, 
сықылықтай күле жөнелді. Күлкісін тия 
алмаған Ғылымбек:

-        Әкем мені нағашысына тартқан 
көкмалта деп сөгеді! – деп домалап жатыр.

-        Қызық екен?! Мені де солай дейді...
...Таң сібірлей бере расында бетке ти-

ген сырт-сырт тамшылар Саматты оятып 
жіберді. Әкесі аяқ жағында мылтығына 
сүйеніп қалғып отыр екен. Тосын сыбдырдан 
басын жұлып алды. 

-        Кенепті бүркене ғой, қарғам.
-        Жатқым келмейді, ұйқым ашылып 

кетті. Демалыңыз. Мен күзетейін. 
Бұған мылтықты тапсырып Самекең бір 

қырындай баласының төсегіне жантайды. 
Басы тиісімен қор ете түсті. Таң алдындағы 
ащы ұйқыдан тәтті ештеңе болмас, сірә!? 
Адамды талықсытып, жығынды қылатын 
қатерлі сәт – таң алды. Осы тұста итқұс та 
шабуылға шығады. Бір тәуірі. көші-қонның 
осы кезеңінде ондай қауіп некен-саяқ. Күні 
ертең жайлау төсіне орныққанда ғана құздан 
еңбектеп шығатын қорқаулар мен қара түнде 
жөн-жосықсыз отардың ойранын шығаратын 
сиырдай-сиырдай аюлар болмаса. Бірақ, 
оның күні әлі алда. 

Жыланды ауылын басып өткен соң, 
екі таудың жіңішке жылға бөлген, тастақты 
тар қуысы Сайжолды қуалай өрлеп, ашық 
белеске шығады. Алдыда Алатаудың 
Алақарлысы. Оған көтерілу үшін Сары асу-
дан асу керек. Оны жұрт кейде Демкейдің 
асуы дейді. Осы асудың аузын тосып, елді 
асырысып отыратын Демкей деген - бір епті 

адам болса керек. Тауға бет алған арба-
лы көш ығы-жығы жиналады да үш күн сол 
жерде ерулейді. Сосын арттағы мал жеткен 
соң, бір-біріне қол ұшын берісіп, кезектесе 
аса бастайды. Бір арбаға неше атты жегіп, 
Алла мен Аруаққа сиынып аттанады. Бұндай 
қорқыныштың да негізі бар. Себебі, талай ар-
балы жүк - құз табанына құлдырай ұшқанына 
ел куә. Апырыммен, «біссімілләсін» жүз 
қайталау содан қалған әдет.

Бұл жолы мал қуып жетерін жеткенмен 
қалың нөсер тұтқиылдан ұрды кеп. Етектегі 
аңызақты аптаптан соң тап болған жаңбыр 
- төбеден суық су құйғанмен бірдей бол-
ды. Самакең кешке қарай өңі қарауытып, 
сыз жерге қайта-қайта жатақши берді. Са-
мат арбалар қаңтарылған жақтағы анасына 
кеткен-ді. Бұл түнді шопан құс ұйқымен ара-
ластырып, жалғыз өткерді. Ертеңгілік келген 
қаршадай ұлы әкесін танымады. Төңіректі 
басқан қалың қара тұмандай әке жүзі де 
қап-қара болып, түтігіп кеткен еді. Жауын 
бір сарынға түсіп алып, егіле жаууда. Самат 
кері қарай шыбындай ұшты. Анасын ертіп 
әкеліп, тағы біреулермен сүйеп әкесін арба 
астына апарып паналатты. Самакең сол 
жығылғаннан жауын толастағанда ғана ба-

сын көтерді. Бәрібір ыстығы басылар емес. 
Тұла-бойын шарпыған бір уытты шөл – әл 
кетіре шамасына жабысқан. 

Самат пен анасы екі түнді көз ілмей 
өткерді десе де болады. Әсіресе мылтықты 
кесе көлденең ұстап, малды айнала күзете 
жүрген Самат бірер түннің ішінде есейіп шыға 
келді. Оның жан жолдастарына айналған 
үш иті де аса бір зеректік пен сақтық та-
нытып, тамақ тілеместен қыңқ етіп дабыс 
шығармай адал қызмет етті. Иіріле ығысқан 
отар да жұмырықтай қатып, бірде-бірі шашау 
шықпады. Тұман сейіле ғана маңырасып, 
шеттері ыдырай жайылым тілеген шырай та-
нытты. Артын жауынға тосып, бастары сал-
бырай түн қатқан тұсаулы жылқылар да дүр-
дүр сілкінісіп, қос аяқтай секектеп оттауға 
беттеді. 

Көктөбеге көтерілгенде күн шайдай 
ашылып, жер-дүние бусанып сала берген-
ді. Үстідегі жауын сіңді болған киім тобар-
си буланып, одан пысынатып, шешінуге 
тура келді. Жанға жайлы жылылық пен 
әдемі қоңыр самал тыныс ашып, саумал 
ішкендей әсер әкелді. Балдырғанға семірген 
торсықтай қара шыбындар төбеге діңгекше 
үйріліп, жыбырлағанның басына бір-бір 
құйын қадағандай көрініс тудырады.

Тегі Көктөбеге көп аялдамайды. Шығыс 
қапталдағы Ойжайлау Лепсіге түсер 
құламаны торсылдақ қурайлы Балдырған 
деп атайды. Оның қойнау-қойнауы толған 
омарта мен таңқурай, қарақат сияқты 
сыңсыған жеміс-жидек. Көктөбенің жон-
жоталарының күнгейі де бітіскен бүлдірген 
мен тауықкөзге толы. Бұнда бір-жар жеті ғана 
аялдап, Жамантас жайлауына асады. Себебі 
күн ыси мал жайылғаннан гөрі шыбындап 
әлекке түседі. Қырқымнан соңғы жара, тілікке 
шыбын тыша бастайды. Сондықтан салқын 
төске көтерілу малға да адамға да тиімді.

Жамантас асуы да оңай шаруа емес. Та-
бан тілетін жәңкішек тастары мен жақпарлары 

аса қауіпті. Әсіресе, Қақпатас! Қалпақтың күн 
қағары іспетті жарға қарап, пәле іздегендей 
төніп тұрған бір қатер. Тұсынан ебедейсіздеу 
өте берген қомды түйені әдейі түртіп қалатын 
тәрізді. Ол жарықтық жүк-мүгімен аңырай 
бақырып, құз табанына бір-ақ кетеді... 

Соноу Алақарлыға жеткенше бір неше 
қона бар. Қазыққаққан, одан Сартайдың 
атағашы. Иә, Кенеш деген бір атамыздың 
Сартай деген жалғыз ұлы болыпты дейді. 
Әлдебір жағдаймен Сартай жоқ болып 
кетіпті. Соңында бес-алты бала мен соның 
атын еске салар осы атағаш қалған екен. Осы 
тұсқа келгенде өткінші жұрт құран бағыштап 
өтетін-ді.

Жайлаудың төресі Үлкен Шәугімкеткен 
ғой! Оның етегіндегі Кіші Шәугімкеткен де 
осалдық танытпайды. Түгі аласа және өте 
қайратты Аюжүн – малдың тырмысып жатып 
жейтін бірде-бір құнарлы шөбі. Жалаң дене-
мен жата кетсең, тікенше қадалады. Табаның 
тиген жер, жасып жата бермей - қайта өре 
түрегелетін өжет мінезді.

Жолай неше қоныстап, ақыры малшы-
лар Алақарлы етегіндегі өздерінің меншікті 
көңдеріне де жетеді. Малдың маңырасы мен 
жүріс-тұрысы да өзгешеленіп, ит екеш иттер 

де сергектеніп, адам бойы да мөлдір шыны-
дай тазалыққа шомылады. 

Алақарлыдан бастау алатын ағалы-
інілідей екі өзенше - қалың қой тастың арасы-
нан арна салған ағысы асау, көк мұздақтың 
көзінен сорғалаған суығы да тастай, 
арқыраған арынды сулар. Кезінде бір әйел 
еңкейіп су ала бергенде шәугімін іліп алып 
кетсе керек...

Самакең өз жағасын жұлып жеп, 
жұлқынған ағыстың дамылдай айналған 
қалтарыстау тұсынан етбеттей жатып, тіс 
қақсатар суды шімірікпестен сімірді. Бір кезде 
басын көтеріп, «Үх!!!» деп жағаға қисая кетті. 
Қап-қара болып ішкі ыстықтан тотыққан өңіне 
қан жүгіріп, қаракүреңденген маңдайынан 
суық тер бұрқ етті. Соңынан ере келген 
ұлына сүйеніп, үйіне жеткенше тұла-бойынан 
сел ақты. Келесі күні Самакең құлан-таза 
айығып, ел қатарына қосылды.

Әкесі сақайған соң, Саматқа да еркіндік 
тиді. Қоңыр ат оның мініс көлігіне айнал-
ды. Қоңсы отырған қойшы балалары да 
бір-бір атқа қонып, араласуды бастады. 
Бұрын сары ауыз балапандай анасының 
көлеңкесінен қалмай жүрген Самат өзін 
енді естияр жігітше сезінді. Сары асудағы 
аласапыранды қос түннен кейін: «Балам, 
сен нағыз жігіттік іс істедің!» деп анасы оны 
мейірлене сүйгені соның бір куәсі. Сосын 
әкесі дауыстап сырын айтпаса да арқасынан 
қағып, бұған сенім артуға болатындығын 
ішкі шырайымен жеткізгені де жеткілікті еді. 
Біраз уақыт көлемінде Самат тек, өрге қарай 
емес, ылди-төмен де шаба алатын деңгейге 
жетті. Әне, әкесі құсап бір мықынына қисайа 
отырып, анасы сияқты қамшыны сипай та-
стап, қоңыр аяңмен ұзап барады. Бүгін, 
екі Шәугімкеткеннің арасындағы ашық 
алаңқайда - балалар арасында теңге алып 
қашу жарысы болады...

Заман ТӨЛЕУОВ
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ОБРАЗОВАНИЕ

НОВЫЕ САНИТАРНЫЕ 

МЕРЫ В ШКОЛАХ 
Министерство образования и науки Казахстана разработало 

рекомендации, касающиеся подготовки к новому учебному 

году. В министерстве напомнили, что Президент страны 

Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить готовность к обу-

чению школьников и студентов в традиционном формате.

"В связи с этим всем управ-

лениям образования местных 

исполнительных органов необхо-

димо уделить особое внимание 

и контролировать соблюдение 

санитарных норм в объектах об-

разования.
Во всех школах должно про-

водиться измерение температу-

ры работников и обучающихся, 

в помещениях - кварцевание и 

дезинфекция воздуха с соблюде-

нием мер безопасности. Органи-

зации образования должны быть 

обеспечены дезинфицирующими 

средствами. В условиях продол-

жающихся ограничительных ме-

роприятий важно организовать 

учебный процесс с соблюдением 

социальной дистанции, заблаго-

временно определив режим ра-

боты и сменность исходя из про-

ектной мощности и количества 

обучающихся", - говорится в со-

общении.
Управлениям образования 

акиматов и администрациям 

школ поручено организовать про-

ведение перемен и посещение 

столовых в разное время, чтобы 

избежать скопления детей в кори-

дорах и в буфетах. Также нужно 

обеспечить соблюдение масоч-

ного режима среди обучающихся 

и сотрудников. Кроме того, один 

класс должен учиться в одном ка-

бинете.
"Управления образования 

каждого акимата и все организа-

ции образования уже имеют опыт 

организации работы дежурных 

классов, работы школ во время 

пандемии с соблюдением сани-

тарных требований. Тем не ме-

нее нужно крайне ответственно 

подойти к вопросу организации 

процесса обучения в очном ре-

жиме. Здоровье детей превыше 

всего, поэтому каждый класс бу-

дет обучаться в своем кабинете, 

не переходя в другие. Школьники 

продолжат носить маски так же, 

как и педагоги. Перемены будут в 

разное время, при необходимости 

введут дополнительные смены и 

подсмены. При входе обязателен 

замер температуры, наличие де-

зинфицирующих средств. Также 

важно, чтобы педагоги провели 

объемную работу по восполнению 

пробелов знаний у учащихся", 

- цитирует пресс-служба заме-

стителя председателя Комитета 

дошкольного и среднего образо-

вания МОН ЖомартаКарамбае-

ва.
Отмечается, что расписание 

уроков должно быть составлено 

с учетом санитарных требований. 

Школам необходимо ограничить 

проведение массовых, культур-

ных и спортивных мероприятий. 

Ношение школьной формы при 

традиционном формате обуче-

ния, как и прежде, сохраняется.
"По требованию санитарных 

служб одним из условий откры-

тия школ в предстоящем учеб-

ном году является вакцинация 

педагогов и технического персо-

нала", - отметили в МОН.
Как подчеркнули в мини-

стерстве, возврат организаций 

образования к традиционному 

формату зависит от санитарно-

эпидемиологической ситуации 

в стране. Решение о формате 

обучения принимают Межведом-

ственная комиссия по недопу-

щению распространения коро-

навирусной инфекции, главный 

государственный санитарный 

врач страны и главные санитар-

ные врачи регионов.
"Вы помните, что в прошлом 

году формат обучения менялся 

в зависимости от эпидемиоло-

гической ситуации. Некоторые 

школьники учились дистанцион-

но, часть - комбинированно: очно 

и дистанционно, часть - ходили 

в дежурные классы, если эпид-

ситуация позволяла обучение в 

очном режиме. То есть тоталь-

ного дистанционного обучения в 

стране не было на самом деле, 

в среднем около 4 000 неболь-

ших сельских школ практически 

в течение всего учебного года 

обучались в традиционном фор-

мате. Общее количество обучав-

шихся в традиционном формате, 

включая дежурные классы, ко-

лебалось от 1 миллиона детей в 

первой четверти до 2 миллионов 

детей в четвертой четверти", - до-

бавил ЖомартКарамбаев.
По данным ведомства, 1 сен-

тября планируется открытие 7 

475 школ для более 3,5 миллио-

на детей. В школах ведутся ре-

монтные работы, ход которых на 

местах должны контролировать 

управления образования. Во 

всех организациях образования 

будет завершен текущий ремонт, 

в 263 школах - капитальный.
К.ПФАЙФЕР.

Токтар Онгарбаевич Аубакиров ро-
дился 27 июля 1946 года в Карагандин-
ской области. Ему посчастливилось 
стать первым космонавтом из казахов.

Дорога в космос сопровождалась мечтой, 
учебой в высшем военном училище летчи-
ков и работой летчиком-испытателем. Любая 
мечта становиться явью, так произошло и в 
судьбе последнего космонавта СССР Токта-
ра Онгарбаевича.

Трудовая деятельность Токтара нача-
лась очень рано, сначала он был помощни-
ком комбайнера,  позже работал токаремна 
Темиртауском литейно-механическом заво-
де.Затем он проявил себя вучебе Армави-
ровском высшем авиационном училище лет-
чиков иМосковском авиационном институте 
имени Серго Орджоникидзе.

Он Заслуженный мастер спорта Респу-
блики Казахстан, имеет 1-й разряд по волей-
болу.

Твердость характера, решительность, 
искренняя любовь к своей земле, народу по-
могли ему достичь своей цели. Благодаря 
силе характера он выработал в себе такие 
качествакак:жизнестойкость, способность 
преодолевать страх, устойчивость к прояв-

Главу Минздрава спросили, как 
будут распределяться вакцины от 
Pfizer/BioNTech, поставка которых 
ожидается в Казахстане в четвер-
том квартале 2021 года. 

"У нас больше двух тысяч пун-
ктов вакцинации в Казахстане, 
практически во всех уголках нашей 
страны. Возможность для вакцина-
ции имеется. Но я бы хотел преду-
предить и сказать, что в Казахстане 
имеются доступные вакцины, ко-
торые имеют высокую эффектив-
ность и безопасность. Мы начнем 
вакцинировать, предоставлять в 
первую очередь возможность (для 
вакцинации препаратом Pfizer) дет-
скому населению, не надо ждать, 
не надо ждать четвертого квартала, 

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин встретился с министром транспорта Узбекистана Илхо-
мом Махкамовым, сообщает zakon.kz.

ВАКЦИНАЦИЯ

Алексей Цой обратился к казахстанцам
Министр здравоохранения 

Алексей Цой призвал казах-
станцев не дожидаться по-
ставок тех или иных вакцин и 
получить прививки от корона-
вируса как можно скорее, пере-
дает Tengrinews.kz.

надо прививаться сейчас.
У нас критическая ситуация, 

ситуация сложная. У нас идет рост 
показателей ежедневных. К сожа-
лению, наши граждане умирают. И 
это все непривитые граждане. Вы 
знаете, когда мы разговариваем в 
реанимации, когда находимся ря-
дом с пациентами, все начинают 
вспоминать, почему же они не вак-
цинировались до этого", - сказал 
Цой на онлайн-брифинге СЦК. 

Он добавил, что вакцинирован-
ные люди переносят коронавирус 
легко, у единиц состояние доходит 
до средней тяжести. Цой также под-
черкнул, что вакцины, которые име-
ются на территории Казахстана, по-
могают избежать тяжелого течения 
болезни.

"Мы должны сейчас получить 
вакцину, возможность предоставле-
на бесплатно. Не надо ждать каких-
то вакцин. Придут новые вакцины, 
пожалуйста, но это уже должно 
быть в последующем. Сейчас очень 
важно прививаться, потому что дру-

гого выхода нет", - сказал Алексей 
Цой. 

Глава казахстанского Минздра-
ва призвал жителей обратить вни-
мание на страны с высоким уров-
нем вакцинации.

"Мы видим, что граждане, ко-
торые вакцинированы, не умира-
ют. Это самое главное. Мы еще 
раз призываем: не надо вестись 
на какие-то популистские лозунги. 
Надо просто прийти и привиться. 
Такая возможность не во всех стра-
нах есть, чтобы государство бес-
платно предоставляло вакцины в 
таком объеме. (...)

Вы посмотрите на наших сосе-
дей. Когда они смотрят, что в Казах-
стане такая доступность есть, они 
завидуют нам, что у нас реально 
есть возможность вакцинироваться. 
Появится новая вакцина, пожалуй-
ста, будет дополнительный выбор. 
Но сейчас надо вакцинироваться", 
- заключил он.

СОБ.КОРР.

Как сообщает "Профиль", в результатах исследо-
вания, опубликованных в журнале NatureClimate, от-
мечается, что скорость изменения климата является 
недооцененным фактором.

И сегодня ускоряющиеся темпы потепления прак-
тически гарантируют более экстремальные темпера-
турные рекорды в ближайшие десятилетия.

Согласно исследованию, ученые для своих расче-
тов использовали компьютерные модели и записи о по-
годных явлениях в прошлом.

В качестве примера приводятся данные относи-
тельно повышения температуры на тихоокеанском 
побережье США. По сравнению с предыдущими ре-
кордами оно составило 3-5 градусов. При этом ученые 

АКТУАЛЬНО

НОВЫЕ РЕКОРДЫ ЖАРЫ
Ученые из Института атмосферы и климата 

при Швейцарской высшей технической школе 
Цюриха пришли к выводу, что людям следует 
быть готовыми к новым погодным рекордам и 
более высоким температурам, передает zakon.kz.

отмечают, что обычно превышения прошлых рекор-
дов бывают на доли градуса.

Как отмечается, исследование показало, что при 
сценарии с большими выбросами углекислого газа 
рекордно высокие температуры в 2-7 раз более ве-
роятны в период с 2021 по 2050 год и в 3-21 раз - с 
2051 по 2080 год.

При этом, как считают ученые, наибольшая ча-
стота этих экстремальных температур может наблю-
даться в периоды более быстрого потепления сразу 
после нескольких лет относительно "плоского" подъ-
ема температуры.

Сейчас планета, по данным Национального 
управления океанических и атмосферных исследо-
ваний США, нагревается со скоростью около 0,18 
градуса по Цельсию за десятилетие.

Это значительно быстрее, чем темпы потепления 
за предыдущие 40 лет, что подвергает жителей Зем-
ли большему риску беспрецедентной жары.

НОВОСТИ
НОВЫЙ РЕЙС ЗАПУСТЯТ МЕЖДУ 
КАЗАХСТАНОМ И УЗБЕКИСТАНОМ

По данным пресс-службы главы Правительства, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в 
транзитно-транспортной сфере, в частности, вопросы увеличения грузоперевозок, развития железнодорожного и 
автомобильного транспорта, реализации крупных совместных инфраструктурных проектов.

Стороны договорились с 29 июля открыть новое авиасообщение по маршруту "Актобе-Нукус" с частотой два 
раза в неделю. В настоящее время между РК и РУ выполняются 32 рейса в неделю. Во время встречи стороны 
обсудили планы по реализации крупных совместных инфраструктурных проектов - строительство новой железно-
дорожной линии "Дарбаза-Махтаарал", высокоскоростной магистрали "Туркестан-Шымкент-Ташкент" - говорится 
в сообщении primeminister.kz

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»

ИСТОРИЯ

ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ИЗ КАЗАХОВ
лениям воли судьбы и неудачам. 

Достичь высокого звания Генерал-
майора ВВС (военно воздушные силы) сто-
ило больших усилий. Всякое было в жизни 
Героя, но жизненный опыт, решительность, 
целеустремленность помогли ему выстоять 
в сложнейших ситуациях и проявить муже-
ство.

Аубакиров испытывал все военные само-
леты, которые сейчас находятся на вооруже-
нии Республики Казахстан.Каждый полет –
это прощание с близкими, родными, это риск 
собственной жизнью. За мужество и героизм 
проявленные при испытании новой авиаци-
онной техники, Токтару Онгарабаевичу Ау-
бакирову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Закаленный принцип, умение преодоле-
вать трудности, преданность любимой про-
фессии, мастерствоАубакирова, дали воз-
можность одержать победу присовершении 
беспосадочного полёта в районе Северного 
полюса и с двумя дозаправками в воздухе, 
а также произведение посадки и первый в 
истории отечественной авиации взлёт истре-
бителя (МиГ-29К) с палубы тяжёлого авиане-
сущего крейсера «Тбилиси».Посадка и взлет 
самолетов на крейсер «Тбилиси» принесла 

успех Т.Аубакирову и в 1990 году ему было 
присвоено звание «Заслуженный летчик-
испытатель СССР», он стал героем Книги 
рекордов Гиннесса.

Аубакиров в одном из своем интервью 
говорил -что полетел он в космос не ради 
себя, не для того, чтобы что-то получить, а 
чтобы «...мой народ почувствовал гордость 
за то, что у него тоже есть представитель, 
побывавший в космосе. Это чувство меня 
окрыляло».

О достижениях космонавта корреспон-
дент Надежда Шильманотмечала, что Ау-
бакиров третий в списке лучших летчиков-
испытателей военных самолетов.

Заместитель генерального конструкто-
ра ОКБ (Объединенное кредитное бюро)
В.Е.Меницкий восхищался способностями 
Аубакирова утверждая, что -он умелый орга-
низатор, способныйруководитель, эрудиро-
ванный разработчик современных программ, 
а также по его мнению он мог быть боевым  
командиром. 

Коллега Токтара Виктор  Рындин в своих 
воспоминаниях отмечал, что Аубакиров зам-
кнул советскую пилотируемую программу и 
получил  почётное звание «Лётчик-космонавт 
СССР».Недаром государство отметило его 
заслуги многими наградами, о нем написана 

книга, снят фильм.
Покорявщий небеса-летчик–космонавт 

Казахстана теперь уже на заслуженном от-
дыхе,  но ему не до отдыха, он думает о 
светлом будущем подрастающего поколения 
и старается внести свою лепту в это благо-
родное дело.

В одном из своих интервью- «Молодежь 
для меня - будущее. Мы должны уметь вос-
питывать, передавать лучшее, учить жить 
по-настоящему. Люди не должны забывать, 
что человек рожден быть свободным, чест-
ным, порядочным. Я стараюсь всегда на-
поминать об этих качествах. Я свою работу 
буду продолжать, буду видеться с молоде-
жью, преподавать жизненные уроки, хочу 
больше молодых людей охватить» - подчер-
кивает Аубакиров.

Летчик-космонавт Казахстана накануне 
30 летия Независимости Казахстана отметит 
свою 75 годовщину со дня своего рождения. 
Крепкого здоровья и благополучия Вам Ток-
тар Онгарбаевич!

Р. ЕСЕНБАЕВА,
старший научный сотрудник  

истрико-краеведческого  музея         
им. М. Тынышпаева.



 

06.00, 03.00 Әнұран
06.05, 13.05, 15.30«Олимпиада 
төрінде»
06.30 «Tolagai»
06.55, 11.00, 13.25 Токио-2020. 
ХХХІІ жазғы Олимпиада. 
Тікелей эфир.
10.00, 18.00 Т/х «Ғашықтық 
дерті»
16.15 Токио-2020. ХХХІІ жазғы 
Олимпиада.Жабылу салтана-
ты. Тікелей эфир.
20.00 «Жүзден жүйрік» интел-
лектуалды шоу
21.00 «Көңілді тапқырлар 
алаңы»
22.20 Т/х «Жат мекен»
23.20 «Дон И»
01.30 «Күміс көмей»
02.15 «Сырлы сахна»
02.50«Ауылдастар»

Хабар

06.00, 02.00 Әнұран
06.00«Самопознание»
06.15 Т/х «Пәленшеевтер»
07.55  «Летние Олимпийские 

Бейсенбі - Четверг, 5 тамыз Сенбі - Суббота, 7 тамыз

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье, 8 тамыз

06.00,  03.45 Әнұран
06.05, 10.35, 13.00, 20.00 
«Олимпиада төрінде» 
(Ойындарға шолу)
06.35, 02.30 «Ғасырлар үйі»
07.15 Aqparat
07.45 Сырлы сахна
08.20, 10.55, 13.20 Токио-2020.  
XXXII ЖАЗҒЫ ОЛИМПИАДА
16.10 Әбдіжаппар Әлқожаның 
концерті
17.10 «ДАРЫН»
18.00 Т/х «Ғашықтық дерті»
20.15 Әзіл әлемі
22.30 Т/х «Жат мекен»
23.30 «ДОН И»
01.40 «Ауылдастар»
02.10 «Қайсар жан»

ХАБАР

05.50, 01.50 ҚР Әнұран
06.00 Өзін-өзі тану
06.15 «Әсем әуен»
06.55, 11.55 «Летние Олимпиий-
ские игры. Токио-2020.Прыжки 
в воду». 
08.30 «Летние Олимпиийские 
игры. Токио-2020. «Пляжный 
валейбол». 
10.00 «Tangry Fresh»
11.00 «31 Бөлімше»
13.35 «Чужое гнездо»
14.10 «Летние Олимпиийские 
игры. Токио-2020 «Вольная 
борьба»
19.05 Жұлдызды жекпе-жек
20.30 «Олимпиада күнделігі»
20.50 «Олимпийский дневник»
21.00 Дайджест «7 күн»
21.15 «Хабарлас»
23.00 «Летние Олимпиийские 
игры. Токио-2020. «Футбол». 

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл»
06.30«Күлдірген»
07.00 «Ұрланған тағдыр»
08.00 М/ф «Маша и медведь»
09.50, 22.00 Т/х «Тұмарым»
10.20, 22.25 «Үзілген моншақ»
11.20, 21.00  Т/с «Ұлым»
12.20,23.10 Т/х «Хон Гиль Дон» 
14.00 «Айтарым бар»
15.00 «Неоспроимый-3»
18.00 «Тағдырым жазылған күн
20.00 «Из первых уст»
20.30,03.05 «Үздік әзілдер»
20.55 Loto 6/49
00.40 «Қош келдіңіз»
02.00 «Біреудің есебінен» 
деректі драма
02.45 «KazNet»
03.50 «Интерны»
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «БІРЕГЕЙ»

ЕВРАЗИЯ 

06.00,03.05 «Әйел сыры»
07.10, 03.05 Той базар
08.10, 03.50 «Тамаша CITY»
09.00 «ең алғашқы»
10.20 Ералаша
10.35 Фабрика грез»
11.00 Старушки в бегах»
15.15 DIVA
17.30 «СИНИЧКА»
19.30 «Кеш жарық, 
ҚАЗАҚСТАН!»
20.55 ПУСТЫНЯ
01.15  П@утина 

КТК

07.00 Әнұран
07.05 «Том и Джерри»
07.25 Бүлдір-күлдір

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.25 Әнұран
06.05, 10.35, 13.00, 20. 
00«Олимпиада төрінде»
06.35,02.30 «Ғасырлар үні»
07.15 Aqparat
07.55 «Сырлы сахна»
08.20,10.55, 13.20 Токио-2020. 
ХХХІ жазғы Олимпиада. 
Тікелей эфир
16.10Әбдіжаппар Әлқожаның 
концерті
17.10 «Daryn» шоу
18.00 «Ғашықтық дерті»
20. 00«Олимпиада төрінде»
20.15 «Әзіл әлемі»
22.30 Т/х «Жат Мекен»
23.30 К/ф «Дон И»
01.40 Ауылдастар
02.10 «Қайсар жан»

Хабар

06.00 «Өзін-өзі тану»
06.15«Әсем әуен»
06.55, 11.55 «Летние Олимпий-
ские игры. Токио-2020. Прыжки 
в воду». Прямой эфир.
08.25 «Летние Олимпийские 
игры. Токио-2020. Пляжный 
волейбол. Прямой эфир.
10.00 «Tangy fresh»
11.00 «31 Бөлімше»
13.35«Чужое гнездо»
15.40 «Летние Олимпийские 
игры. Токио-2020. Вольная 
борьба». Прямой эфир.
19.05 Жұлдызды жекпе-жек
20.30 «Олимпиада күнделігі»
20.50 «Олимпийский дневник».
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
21.15«Хабарлас» ток-шоу
23.00 «Летние Олимпийские 
игры. Токио-2020. Футбол». 
Прямой эфир.

Астана  

06.00, 05.30 «Ән мен әзіл»
06.30 «Күлдірген»
07.00, 05.00 «Үздік әзілдер»
08.00 М/ф «Маша и медведь»
09.50, 22.00 Т/х «Тұмарым»
10.20, 22.25 «Үзілген моншақ»
11.20, 21.00 Т/х «Ұлым» 
12.20, 23.10 Т/х «Хон Гиль Дон» 
14.00 Х/ф «Неоспаримый-3»
16.40 «Алдараспан»
18.00 Т/х «Тағдырым жазылған 
күн»
20.00 «Из первых уст»
20.25 «100 сұхбат»
20.55 «Loto 6/49» 
00.40 «Астана кеші көңілді»
02.40 «Azil keshi»
04.10 Той жыры
04.40 «KazNet»

Евразия

06.00 Т/х «Әйел сыры»
07.10, 03.15«Той базар»
08.10, 04.00 «Тамаша City»
09.00 «Ең алғашқы...»
10.20 «Ералаш»
11.35 «Фабрика грез» 
11.00 «Старушки в бегах»
15.15Концерт
17.30 «Синичка»
19.30 «Кеш жарық, Қазақстан!»
20.55 «Пустыня»
01.15 «П@утина+»

КТК

07.05Т/х «Үлкен үй-3»
07.50«Басты рөлде»
08.40, 03.20, 04.30«КТК –да 
Қабатов»
09.40  «Юморина»
12.00 «Замкнутный круг»
16.00, 02.30 «Аталар сөзі»
18.10 «Әндер мен жылдар»
21.00 «С меня хватит»
01.00 «Маркус»

Жетісу

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық»/
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 Д/ф «Кең ауқымда» \
11.00 «Сыралғы»   
11.45 «Спасая жизни»   
12.05 «Шашу»  
13.00 Т/х «Бәрі де анам жайлы» 
14.00 «Олжа» 
14.30 «Ұлт құндылығы» 
15.00 «Сказка о том, кто ходил 
страху учиться» ертегісі
16.00 «Әсем әуен» 
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»
17.00 «Әсем әуен» 
17.35 Д/ф «Мәдени қазыналар»
17.52 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Қателік»  
19.20 «Әсем әуен» 
19.30 «Жүрек сөзі» 
20.05 «Сильные духом» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Единый народ»  
21.30 Итоговые новости
22.00 «Сделано в Казахстане»
22.50 «Әсем әуен» 
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 канал

06.00 Ризамын
06.30 Әзілдер күнделігі
07.10 «Бауржан-шоу»
08.00 «Информбюро»
9.10 «Tennis show»
09.30 «Готовим с Адель»
10.00 «Тәтті шоу»
11.00 Д/ф «Өмір сахнасы»
11.40 «Могучие утята-3»
14.00 М/с «Планета 51»
16.00 «Некуда бежать»
18.10 Кино «Последний кино-
герой»
20.40 Х/ф «На расстоянии 
удара»
22.40 «Пророк»
00.40 «Экстрасенсы против 
детективов»
02.00 «Ян Гуйфей»
02.40 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
03.30 «1001 анекдот»
05.00 Әзіл студио

7 канал

06.00, 04.00 «Гу-гулет»
06.30, 05.00 «Айна-online»
07.30, 18.00,03.00Скетчком 
«Q-еli»
08.30, 02.10«Япырай»
09.00, 15.00Т/х «Мезгелсіз 
сезім»
10.00«Регина + 1»
12.10 «Орел и решка»
13.10 Шоу «Ну-ка, все вместе!»
16.00 Т/х «Барлау»
19.10 Т/х «Зың-зың Күлпәш»
21.00 Шоу «Маска», 2 сезон
00.10 Х/ф «Самый пьяный 
округ в мире»
05.30 «Қуырдақ»

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ
   7 КАНАЛ

игры. Токио-2020. Художе-
ственная гимнастика». Прямой 
эфир.
10.00, 00.15«Әсем әуен»
10.20 «Летние Олимпийские 
игры. Токио-2020. Волейбол». 
Прямой эфир.
13.05 «Хит жазамыз»
14.15 «Чужое гнездо»
16.15 «Церемония закрытия 
Олипмийских игр Токио-2020». 
Прямой эфир.
20.30 «Олимпиада күнделігі»
20.50 «Олимпийский дневник».
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
21.15«Станция судьбы»
22.45 «31 бөлімше»
01.25 «Pro Sport»

Астана  

06.00 Қаламгер
06.30, 05.10 «Үздік әзілдер»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.00 «ТeleBingo»
10.25, 22.00 Т/х «Тұмарым»
10.55, 22.25 «Үзілген моншақ»
12.00, 21.00 Т/х «Ұлым»
13.00, 23.10 Т/х «Хон Гиль 
Дон»
14.50 Х/ф «Такси-2»
17.10 «Алдараспан»

18.00Т/х «Тағдырым жазылған 
күн»
20.00 «Тәуелсіздік жолы»
20.25 Үздік әндер
20.45 Аялы алақан
00.40 «Bas times»
01.50 «Тәтті ару»
03.30 «KazNet»
03.50 «Әзілстан» жасарын 
камера
04.10 «Ән мен әзіл» концерттік

Евразия

06.00, 02.55  Т/х «Әйел сыры»
06.55, 03.40 «Той базар»
07.50«ТамашаCity»
08.45 «Воскресные беседы»
09.00 «Пустыня»
13.30 «Три аккорда»
15.30 «Не пытайтесь понять 
женщину»
17.30 «Синичка»
19.30 «Кеш жарық, Қазақстан!»
20.55 «Немая»
00.45 «Что? Где? Когда?»
02.10 «П@ytina+»

КТК

07.05, 03.50-04.30  «Әйел 
қырық шарақты»

07.50 «Әндер мен жылдар»
09.30 «Юморина»
12.00«С меня хватит»
16.00,03.00 «Аталар сөзі»
18.00 «Шаншар»
21.00 «Сашино дело»
01.00 «Дорого, ведущая к 
счастью»
02.25 «Маркус»

Жетісу

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Әдебиет пен адамзат»  
11.00 «Әсем әуен»  
11.40 «Алматы облысы - 20 
жыл (20 тұлға)
11.45 «Спорт» 
12.00 «Жүрек сөзі»  
12.35 «Зейнеп апаның 
әңгімелері»   
13.00 «Қателік»  
13.40 «Единый народ» 
14.05 «Әсем әуен» 
14.30 «Сделано в Казахстане» 
15.00 «Госпожа метелица» 
ертегісі
16.00 Д/ф «Кең ауқымда»

16.30 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)
17.00 «Қазақ үні» 
17.35 «Полицейская служба» 
17.52 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
18.00 «Спорт-тайм»   
18.30 «Олжа»  
19.05 «Ұлт құндылығы» 
19.30 «Әкелердің әңгімесі»  
20.15 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 К/ф «Бас аспаз 2»
00.05 «Әсем әуен» 

31 канал

06.00 Ризамын
06.30 Әзілдер күнделігі
07.10 «Бауржан-шоу»
07.50 «Тәтті шоу»
08.50 «Өмір сахнасы»
09.30 «Готовим с Адель»
10.00 Розыгрыш от 
«HalykBank»
10.05«Tennisshow»
10.20 «Burabas»
10.30 «What`sup?»
11.30 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Лило и Стич»

13.10М/с «Первый фильм 
Дага»
15.00Х/ф «Последний киноге-
рой»
18.00 Х/ф «Пророк»
20.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт»
22.00 «Каратель»
00.40 «Экстрасенсы против 
детективов»
02.00 «Ян Гуйфей»
02.40 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
03.30 «1001 анекдот»
05.00 Әзіл студио

7 канал

06.00, 04.00 «Гу-гулет»
06.30, 05.00 «Айна-online»
07.30,18.10-02.00Скетчком 
«Q-eli»
08.30«Япырай»
09.00, 15.00  Т/х «Мезгілсіз 
сезім»
10.00«Кино по понятиям»
12.10 «Орел и решка»
13.00 Х/ф «30 свиданий»
16.00 «Ояншы, жаным»
18.00 «Ұлы дала жаңұясы»
21.00 Х/ф «Средь бела дня»
23.00Х/ф «Разведка»
05.30 «Қуырдақ»

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

   7 КАНАЛ

08.25 «Екі-езу»
09.30 «Маша и медведь»
09.50 «Босс-молокосос: Снова 
в деле»
11.00 «Лего фильм»
12.50 «Пожарный Пес»
15.35 ТИК-ТОК
17.05 «Опмай-опмай»
18.00 «Двойной форсаж»
20.00 «Тройной форсаж: ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ»
22.00 «Великий уравнитель-2»
00.00 Фитнес
02.00 Екі-езу
02.20 «талантым тағдырым»
04.00-05.00 «Күлкі базар»

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 Д/ф «Кең ауқымда»  
11.00 «Сыралғы»   
11.45 «Спорт» 
12.00 «Шашу»  
13.00 Т/х «Бәрі де анам жайлы» 
14.00 К/ф «Көңілімнің сұлтаны»
16.05 «Әсем әуен» 
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/ 
17.45 «Әсем әуен»   
17.52 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.25 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
18.35 «Дәрігер кеңесі» /тікелей 
эфир/  
19.20 «Күйеуге шыққым келеді» 
(9-серия)
19.30 Д/ф «Кең ауқымда»  
20.00 «Зейнеп апаның 
әңгімелері»
20.15 «Әсем әуен»  
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 Д/ф «Кең ауқымда» 
21.30 Итоговые новости
22.00 «Бәрі де анам жайлы» 
(69-70 серия)
23.10 Новости 
23.35 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Ризамын (каз.)
06.30 «Әзілдер күнделігі» 
07.30 «Бауыржан шоу»
08.10 Информбюро (повтор)
09.15 «Tennis show»
09.30 «Готовим с Адель»
10.00 «Тәтті шоу»
11.00 Д/ф «Өмір сахнасы»
11.40 Спортивная комедияи     
14.00 М/ф «Планета 51»
16.00 «Некуда бежать
18.10 «Последний киногерой»
20.40 «На расстоянии удара»
22.40 «Пророк»
00.40 «Экстрасенсы против 
детективов»
02.00 « ЯН ГУЙФЕЙ»
02.40 Шаншар. Алдараспан
03.50 1001 анекдот
05.00 Әзіл студио

7 канал

06.00, 04.00 «Гу-гулет»
06.30, 05.00 «Айна –online»
07.30, 17.50, 03.00 «Q-елі»
08.30, 02.20 «Япырай»
09.00, 15.00 «Мезгілсіз сезім»
10.00 «Регина+1»
12.00 «Орел ирешка»
13 «Ну-ка, все вместе!»
16.00 «Барлау»
18.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.00 « Маска»
00.10 «Самый пьяный округ»
05.30 «Қуырдақ»

КТК

   7 КАНАЛ

06.00, 03.25 Әнұран
06.05, 14.35, 20.30-02.40 
«Олимпиада төрінде»
06.25, 20.00, 02.05 Aqparat
07.00 М/ф «Элвин мен 
алақоржындар»
08.00, 11.55, 15.10Токио-2020. 
ХХХІІ
11.05, 18.00 «Ғашықтық дерті»
20.45 «Замандастар»
22.30 Т/х «Жат Мекен»
23.30 «Егіз лебіз»
01.00 «Сана» ток-шоу
02.55 «Ауылдастар»

Хабар

06.00 Т/х «Хабарлайын» 
06.45 «Өмір-өзен»
09.30, 12.45, 23.30 «Дала 
қырандары»
10.55«Летние Олимпийские 
игры. Токио-2020. Бокс». Пря-
мой эфир.
14.45 Телехикая «Бәсеке»
16.25 «Летние Олимпийские 
игры. Токио-2020. Бокс». Пря-
мой эфир.
18.00 Мегахит «Мерзлая 
земля»
20.00 Қорытынды жаналықтар
20.30 «Олимпиада күнделігі»
20.50 «Олимпийский дневник».
21.00 Итоги дня 
21.30 «Сырлы қала»
01.15 «Әсем әуен»

Астана  

06.00  «Ән мен әзіл»\
06.30 «Күлдірген»
07.00 Т/х «Ұрланған тағдыр»
08.00 М/ф «Маша и медведь»
09.50, 22.00 Т/х «Тұмарым»
10.20, 22.25 «Үзілген моншақ»
11.20, 21.00 Т/х «Ұлым»
12.20, 23.10 Т/х ХОН ГИЛЬ 
ДОН» 
14.00 «Өмір – дастан»
14.30 М/ф «Гризли и леммин-
ги» 
15.00 «Созидая будущее»
15.30 Т/х «Сүлеймен сұлтан»
17.00 Т/х «Аладдин»
18.00 Т/х «Тағдырым жазылған 
күн» 
20.00, 01.30 «Астана times»
20.30, 03.05 «Үздік әзілдер»»
20.55 Loto 5/36
00.40 Қош келдіңіз
02.00 «Біреудің есебінен»
02.45 «KazNet»
03.50  «Интерны»
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»

Евразия

06.00, 03.05 «Әйел сыры»
06.40, 04.35 «Той заказ»
07.05, 03.50 «Той базар»
08.00 «П@утина+»
09.00 «Доброе утро»
10.00 «Березка»
12.00, 20.00 «Главные новости»
12.30 «На самом деле»
13.30 «Жди меня» Казахстан»
14.30 «Qoslike»
18.30, 02.40 «Басты 
жаңалықтар»
19.00 «Пендеміз ғой»
20.00 «Главные новости»
20.30 «Поле чудес»
21.55  Т/с  «Бык и Шпиндель»
01.45 «П@утина+»

КТК

07.05,19.30,03.30-04.00 Кешкі 
жаңалықтар
07.30Т/х «Өмір сабағы»
08.50 Т/х «Ясминнің тағдыры»
09.40 Новости
10.05 «Ты помнишь, как все на-
чиналось» КТК – 30 лет
11.15Д/ф«Стажеры»
14.00Д/ф «В плену у прошлого»
16.00 «Последний в роду»
18.00 Т/х «Екінші әйел»
20.00, 01.0«КТКweb»
21.00 Вечерние новости
21.35«Замкнутный круг»
01.20 «Маркус»
02.50 «Әйел қырық шырақты»

Жетісу

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 Д/ф «Кең ауқымда»  
11.00«Дәрігер кеңесі»   
11.45 «Спорт» 
12.00 «Шашу»  
13.00 Т/х «Бәрі де анам жайлы» 
14.00  К/ф «Раджкумар»
16.25 «Әсем әуен» 
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/ 
17.45 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор   
17.52 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.25 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
18.35 «Сыралғы» /тікелей эфир/ 
19.20 «Күйеуге шыққым келеді» 
(10-серия)
19.30 Д/ф «Кең ауқымда»  
20.00 «Спасая жизни» 
20.15 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 Д/ф «Кең ауқымда»  
21.30 Итоговые новости
22.00 «Бәрі де анам жайлы» 
(71-72 серия)
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 канал

06.00 Ризамын
06.40 «Әзілдер күнделігі»
07.30, 20.00 Информбюро
08.30,17.00«Экстрасенсы-
детективы»
09.40 «Иффет»
11.00, 00.30 «Ананди»
12.30 «Қырсық Ханзада»
14.00 «Восьмидесятые»
16.00 «Кухня-3»
18.10 Х/ф «Обмануть всех»
21.00 «Таинственный сад»
22.20 Х/ф «Некуда бежеть»
00.40 «Могучие утята-3»
04.20 «Кел, татулайсайық!» 
03.30 «1001 анекдот»
05.00 Әзіл студио

7 канал 

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, Qazaqstan»
09.00, 15.00 Т/х «Мезгілсіз 
сезім»
10.00 «Выбор матери»
11.00 «Черная лестница»
13.00Т/х «Бастык боламын»
14.00, 02.40 Скетчком «Q-eli»
16.00 «Орёл и решка»
17.00 Х/ф «30 свиданий»
19.00 Вечерняя программа 
«Студия 7»
19.30 Шоу «Ну-ка, все вместе!»
21.30«Ата-ана, бала-шаға»
22.00, 03.00 «Арам ақша. Адал 
махаббат»
00.00 Шоу «Маска»

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 6 тамыз

   7 КАНАЛ
ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

   ХАБАР

КТК

   31 КАНАЛ    31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

АСТАНА

ЖЕТІСУ
ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ
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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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№30 (1033) 30.07.2021

БАЛАБАЌШАДАFЫ МУЗЫКА ЄЛЕМІ

Музыка – жүрек тілі, ол – сезімдер мен көңіл-күй 
әлемі. Ал осынау таңғажайып әлемге балаларды же-
телеп, олардың бойына әсем ән мен тәтті күйді сіңіру 
– саз жетекшісіне артылған үлкен жауапкершілік.  
Мектеп жасына дейінгі балаларды музыка әлеміне же-
телеу түрлі әдістерді талап етеді. Мысалы, сендіру, 
үйрету, жаттықтыру. Олар нақты оқу міндеттеріне, 
музыкалық қызметтің әр түрінің сипатына, 
жағдайына байланысты жүзеге асады.

Өз басым өскелең ұрпақты музы-
ка арқылы өз Отанын сүйетін азамат-
тар болып өсуіне үлкен мән беремін. 
Күнделікті ұйымдастырылған оқу 
қызметі қызықты болып өту үшін, 

ұлттық аспаптар мен керекті құжаттарды 
пайдаланып отырамын. Мысалы: ба-
лаларды рөлдерге бөліп, музыкалық 
шығармаларды сахналауға үйретемін. 
Балаларға үнемі «Нағыз қазақ қазақ 

емес, нағыз қазақ домбыра» деген 
қанатты сөзді айта отырып, қазақтың 
күмбірлеген күйі арқылы дұрыс тәрбие 
беріп, патриоттық сезімдерін арттыруға 
тырысамын. Нәтижесінде балалар орын-
дау дағдыларын игере бастайды және 
өздерінің құпиясыз әуендерін шығарып, 
түрлі іс-қимылды қосып, музыкалық 
ойын кейіпкерлерінің рөлін өздерінше 
беруге талпынады. Бұл баланың дене 
бітімінің жақсы қалыптасуына, ой-өрісінің, 
қиялының ұшқырлығына, ақыл-ойының 
жан-жақты қалыптасуына ықпал етеді. 

Балалардың музыкалық іс-әрекетке 
деген ынтасын бір қалыпты ұстау үшін 
құралдардың құрамын жаңартып отыру 
қажет. Бұл балалардың белсенділігін 

арттыра отырып, музыкалық іс-
әрекетін түрлендіруге мүмкіндік береді. 
Нәтижесінде олардың өзіндік іс-
әрекеттерінің деңгейі өсіп, музыкалық 
қабілеттері дамиды, музыка туралы 
білімі кеңейеді.

 Балабақшадағы музыкалық іс-әрекет 
балаларға белгілі бір білімді түсіндіреді, 
қажетті іскерлікті, дағдыны меңгереді, 
музыкалық әсерлерін жинақтайды. 
Қысқасы, музыка дегеніміз баланың жан-
жақты қалыптасуына көп ықпал етеді.

Нұрлан ЖАҚЫПБЕКОВ, 
«Ер Төстік»  балабақшасының

    музыка жетекшісі. 
САРҚАН АУДАНЫ

Сот жүйесінде заманауи технологияны енгізу, 
қолдану – азаматтардың сот төрелігіне қолжетімдігін 
жеңілдетудің және ашық етудің жолдары.

 Қазіргі таңда заманауи ақпараттық 
технологиялардың қолданысқа енгізілуі сот 
жұмысын едәуір жақсартады. Мәслен, сот 
процестерін бейне және таспаға жазудың 
тиімділігі мен маңыздылығы сот төрелігін іске асы-
ру барысында ешқандай бұрмалаушылықсыз, 
бейтараптылықпен жүргізілуін қамтамасыз етеді. 
Бұл сот ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз 
етіп, халықтың сот төрегіліне деген сенімін 
нығайта түсері анық. Аталған жаңашылдық қағаз 
бастылықтың қысқаруына септігін тигізіп, бюджет 
қаражатын айтарлықтай үнемдеуге мүмкіндік тудыр-
ды.

 Тәуелсіз мемлекетіміздегі биліктің бір тармағы 
сот төрелігі де озық технологиялардан шет қалмай, 
заман ағымына сай, іс жүргізудің жаңа жүйесін тез 
игерді. Сот жүйесіне заманауи технологиялардың 
енгізілуі мен қолданылуы сот өндірісін жеңілдетіп, 
төрешілдікті жоюға, сот жүйесі қызметкерлердің 
арасында сыбайлас жемқорлықтың орын алу 
ықтималдығын төмендетуге септігін тигізді. Соны-
мен қатар, бұл бастама еліміздің тұрғындары үшін 
сот жүйесінің ашық әрі қолжетімді болуына барын-
ша жағдай жасады. Сот жүйесін оңтайландыру 
әлемдік өркениетке қадам басу жолындағы 

АЌПАРАТТЫЌ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

ТИІМДІЛІГІ
 Тәуелсіздігімізді алған кезден бастап заң үстемдігін қамтамасыз ету бағытында көптеген 

игі жұмыстар атқарылды. Қазіргі заман талабына сай сот жүйесінде болып жатқан елеулі 
өзгерістер ауыз толтырып айтуға тұрарлық.

қажеттіліктен туындады. Ең бастысы - соттағы 
істердің қаралу жағынан уақытты үнемдейді, содан 
кейін сот сатыларының ықшамдалуы судьялардың 
жұмысын едәуір жеңілдетеді, әрі обьективтілігін арт-
тырады. Бұл әлемнің дамыған елдерінде көптен бері 
қолданыста келе жатқан озық заманауи сот жүйесі. 
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты 2006 
жылдан бастап республикадағы барлық облыстық, 
аудандық, қалалық соттардың кеңселеріне «Біріңғай 
автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесі» 
бағдарламасын орнатып, оны игеруге облыстардағы 
сот мамандарына көмек берді.

 Сот әділдігінің ашықтығын жүзеге асыру және 
сот жұмысын ұйымдастыруды жетілдіру мақсатында 
облысымыздың барлық сотында «Сот кабинеті» және 
сот құжаттарымен тынысу электронды сервистері 
іске қосылған. Аталған қызметтерді электронды 
сандық қолтаңбасы бар азаматтар ала алады. «Сот 
кабинеті» электрондық ақпараттық сервисі арқылы 
сотқа электронды құжаттар беру тәртібін, сонымен 
қатар, Қазақстан Республикасы сот органдарының 
ақпараттық жүйесіне оларды қабылдау, тіркеу және 
өңдеу тәртібін реттейді.

Анар НҰРҒАЛИЕВА,  
 Алматы облысының №1 кәмелетке 

       толмағандардың   істері жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық   

сотының кеңсе меңгерушісі.

 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.

 Бұрын таңдалған күзетпен ұстау немесе 
үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы кепілмен 
ауыстырылған жағдайда, күдікті, айыпталушы кепіл 
іс жүзінде енгізілгеннен кейін ғана күзетілуден бо-
сатылады.  

 Кепіл түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылған 
кезде күдіктіге, айыпталушыға – олардың міндеттері 
және оларды орындамаудың салдары, ал айыпта-
лушы, күдікті болып табылмайтын кепіл берушіге – 
адамның қандай қылмыстық құқық бұзушылық жаса-
ды деп күдік келтірілетіні, айыпталатыны, жасалған 
іс-әрекет үшін заңда көзделген жаза, күдіктінің, 

«КЕПІЛ»  ТYРІНДЕГІ 

Б¦ЛТАРТПАУ ШАРАСЫ
Күдікті, айыпталушы Қылмыстық-процестік Кодексiнде (ҚПК) көзделген «ешқайда кетпеу және тиісті 

мінез-құлық туралы қолхат», «жеке кепiлгерлік», «әскери қызметшiнi әскери бөлiм қолбасшылығының 
байқауда ұстауы», «кәмелетке толмаған адамды қарауда ұстауға беру», «кепiл», «үйқамақ»  түріндегі 
шараларды бұзатын іс-әрекеттердi жасаған жағдайда оларға неғұрлым қатаң бұлтартпау шарасы 
қолданылады, ол туралы күдіктіге, айыпталушыға тиiстi қаулының көшiрмесiн табыс ету кезiнде жа-
рияланады.  

айыпталушының тиісті мінез-құлқын қамтамасыз ету 
жөніндегі міндеттер және олардың шақыру бойынша 
келуі, сондай-ақ осы міндеттерді орындамаудың сал-
дары түсіндіріледі.

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

Гульвира САДЫБЕКОВА,  
Алматы облысының Талдықорған 

 мамандандырылған тергеу  сотының 
бас маманы-сот отырысының хатшысы.

ҚОҒАМ ҮНІ

Ендеше, соттың қарауына келіп түсетін 
жүктемені азайту ол уақыт талабы. Жүктемені 
азайтудың бір механизімі ретінде, Жоғарғы Сот 
бастамашылығымен атқарылып жатқан сотқа 
дейінгі бітімгершілік жолы болса, тағы бір жолы 
ретінде сотта қаралатын кейбір дау санаттарын 
басқа құзырлы органдардың  қарауына беру бо-
латын.

 Себебі, сотқа түсетін жүктемені азайту, сотта 
қаралатын істер сапасын жақсартудың бір кепілі. 
Ал, сот сапасының жақсаруы ол өз кезегінде 
сотқа деген ел сенімін арттыратыны сөзсіз.

 Расымен де, соттарда қаралатын дау 
туғызбайтын істермен судьялардың қаншама 
уақыты кетіп жатыр. Әрине, сотпен шешіліп кел-
ген мән-жайларды басқа құзырлы органдардың 
қарауына беру, сол құзырлы органдардың 
әрекетіне  шағымдарды көбейтеді, сыбайластық 
етек алуы мүмкін деген секілді қарсы пікір ай-
тушылар болуы мүмкін. Бірақ, бұның екінші 
ұшы бар, ол сол хаттама толтырушы құзырлы 
органдардың жауаптылықтарын күшейтеді 
және даулы мәселені  созбалыққа салынудан 
(хаттаманы сотқа жолдау, оны сотта қарау, 
сот қаулысының заңды күшіне енуі секілді) 
құтқарады.

 Осындай жолдар арқылы соттарды 
жүктемеден арылту судьяларды шын мәнінде 
шиеленіскен даулы істерді қарап шешуге 
жұмылдырады. Шиеленіскен даулы істерді 
қарау барысында судьялардың да біліктілік 
деңгейлері де айқындалатын болады. Өйткені, 
дау туғызбайтын істер жөніндегі шығарған 
сот актілері бойынша жиналған көрсеткіштің 
негізінде судьяның қаншалықты білікті екендігін 
де аңғару қиындық туғызады. Демек, судья-
ларды артық жүктемеден арылту және оларды 
нақты даулы  істерді қарауға жұмылдырудың 
беретін бір жемісі, ол судьялардың біліктілігін де 
анықтауға мүмкіндік беретін механизм.

Анар ТОХТЫБАКИЕВА,
Талдықорған қалалық 

сотының судьясы.

СОТ ЖҮКТЕМЕСІН  
ОҢТАЙЛАНДЫРУ  
уақыт талабы

Сот жұмысы бәріне аян «жеті рет 
өлшеп, бір рет кесуді» талап ететін 
мамандық. Судья алдына келген әрбір 
құжатты мұқият тексеріп, оған заң 
тұрғысында тиісті бағасын береді. Ал, 
оның барлығы уақыт пен күш-жігерді 
қажет етеді. Бүгінде  соттармен жіберіліп 
жатқан кемшіліктің басым көпшілігі су-
дья уақытының тапшылығы салдарынан 
орын алып отырғаны жасырын емес.
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ЌОFАМ YНІ

 АУДАН ТЫНЫСЫ 

№30 (1033) 30.07.2021

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ КЕРБҰЛАҚ 
АУДАНЫНДА ЖАС КӘСІПКЕР ДІЛНАЗ 
КӨШЕРБАЙ МЕМЛЕКЕТТІК ГРАНТ 
КӨМЕГІМЕН ЖЫЛДАМ ТАМАҚТАНДЫРУ 
ОРТАЛЫҒЫН АШТЫ. 

ЖЫЛДАМ  ТАМАЌТАНДЫРУ  

    орталыѓын  ашты

ОТБАСЫ Ќ¦НДЫЛЫFЫ –

Биыл қаңтарда Мемлекет 
басшысы Қ.Тоқаев барлық 
мүдделі тұлғаларды, 
соның ішінде азаматтық 
қоғам өкілдерін, 
белсенділер мен тәуелсіз 
сарапшыларды тарта 
отырып, әйелдер мен 
балалардың құқығын 
қорғауға, отбасындағы 
зорлық-зомбылыққа жол 
бермеуге қатысты өзекті 
мәселелерді кеңінен 
талқылауды тапсырған 
болатын. 

20 жастағы кәсіпкер Кербұлақ ауданының Сарыөзек 
ауылында туған. Негізгі мамандығы жеңіл өнеркәсіп 
жабдықтарын ұйымдастырушы. Алайда, бойжеткен 
әдеттегі жұмыс орнын жеке кәсіпке алмастырды. Ол 
нарықта жедел дамып жатқан қоғамдық тамақтандыру 
саласын таңдап, өзі туып-өскен ауылында жылдам 
тамақтандыру орталығын ашты. 

«Оқу орнында білім алып жүріп, түрлі кәсіптерді зерт-
теп, өзімнің біліктілігім мен мүмкіндіктерімді бағаладым. 
«Атамекен» кәсіпкерлер палатасына жолығып, бизнесті 
жүргізу бойынша кеңес алдым. Мен сияқты ісін енді бас-
таймын деген азаматтарға «Бастау Бизнес» жобасы 
үлкен септігін тигізді. Жобаға жазылып, өткен жылы 
кәсіпкерлікке қатысты білімімді толықтырдым. 555 
мың теңге көлемінде грантқа қол жеткізіп, қажетті 
жабдықтарды сатып алдым», - дейді кәсіпкер.

Жылдам тамақтандыру орталығы «Chicken Saryozek» 
деп аталады.  Орталық өткен жылдың қыркүйек айы-

нан жұмысын бастады. Келушілер қуырылған тауық 
өнімдерін, пицца, суши, наггетс, стрипс сияқты бес 
түрлі тағамға тапсырыс бере алады.  Аз уақыт ішінде 
Ділназдың шағын мейрамханасы жастардың жиі бара-
тын орнына айналды. 

«Сарыөзекте қоғамдық тамақтандыру саласы 
жақсы дамып келеді. Тұрғындардың қуырылған тауық 
өнімдеріне, пицца мен сушиге қызығушылығы жоғары. 
Біздің мейрамханада біз тағамдарды жеке рецепт бой-
ынша дайындаймыз. Әзірге айына 240-300 кг тауық 
етінен дайын өнім шығарып отырмын. Қасымда тағы 
бір көмекшім бар», - дейді Ділназ.

Қазіргі таңда жас кәсіпкер «Chicken Saryozek» 
жылдам тамақтандыру орталығының мәзіріне жаңа 
тағамдарды қосып, ас әзірлеу технологиясын жетілдіру 
бағытында жұмыс істеуде. Бірнеше жыл ішінде нысан ірі 
мейрамханаға айналатынына Ділназдың үміті зор. 

Алматы облысы Кәсіпкерлер палатасының 
мәліметінше, жыл басынан бері «Еңбек» бағдарламасы 
аясында «Бастау Бизнес» кәсіпкерлік негіздеріне 1608 
жұмыссыз және жас кәсіпкерлер оқытылды. Жоба бой-
ынша өткен жылы және биыл оқытылғандарды ескер-
генде 695 бизнес-жоба гранттық қаржыландыру мен 
жеңілдетілген несие алды.

Ш. ХАМИТОВ.

ЖИЫН

басты назарда
* * *

Қызыл іңір. Шегірткенің шырылы.
Ауа жылжып көшеді,
Шөп басының дірілі 
Өз тілінде үн қатқаны деседі. 
Көзге ілінбес кіп-кішкентай шіркейлер,
Шіркейлердің маңызы да үлкейген
түн іші. 
Ымырттағы көлеңкелер тынысы
жан жүйкемді әлдилеп,
Көк шалғында көкке қарап тербелемін 
жатқандайын бесікте, 
тәнім тыншып, жан билеп. 
Жұлдыздар да жанымның 

музыкасымен ырғалып,
Олардың да көкірегі менікіндей 

тыңдауық,
Қарасаңшы, бірден сезе қойғанын,
Бүркіп-бүркіп жіберді сәуле шашқан 

ойларын.
Жұлдыз ойдың отын жұтып, алаулап,
Жатам сосын бозамықтан таң аулап.
Ақтарылсам ағынан - 
Мен үнемі Көлеңкені сағынам.

Сағыныш НАМАЗШАМОВААталған тапсырманы орындауда  барлық өңірде от-
басы институтын нығайтуға, отбасылық құндылықтарды 
сақтауға және отбасындағы зорлық-зомбылыққа қарсы іс-
қимылға бағытталған заңнамалық нормаларды жетілдіру 
мәселелері талқылануда.

Осыған орай  ҚР Президенті жанындағы Әйелдер істері 
және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық 
комиссияның төрайымы, ҚР Парламенті Мәжілісінің де-
путаты Лаззат Рамазанованың  қатысуымен отбасын 
нығайту, отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылықтың ал-
дын алу мәселелеріне қатысты заң жобаларын талқылау 
бойынша онлайн жиын өтті. Жиынға Алматы облысы 
әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов, әйелдер 
істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі 
ұлттық, облыстық, аудандық комиссия мүшелері, 
барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары, құқық қорғау, 
жергілікті атқарушы органдардың, қоғамдық кеңестердің, 
дағдарыс орталықтарының және облыстың үкіметтік емес 
ұйымдарының өкілдері қатысты.

 Шара  барысында  өңір басшысының орынбаса-
ры  Батыржан Құлаймергенұлы аймақтағы  отбасылық 
құндылықтар, демографиялық саясат, әйелдер мен 
балалардың құқығын қорғау, зорлық-зомбылыққа 
тосқауыл тақырыбында баяндама жасап, ана мен бала 

құқығын қорғау бағытында   атқарылып жатқан жұмыстарды 
таныстырды.

 Маңызды шарада Лаззат Керімқұлқызы  да сөз 
алып, басқосудың мақсат-міндетіне тоқталып, отбасылық 
мәселелердің алдын алу, кикілжіңдерді болдырмау, зорлық-
зомбылықтың жолын кесу тақырыбында сөз етті. 

 Алматы облысында 55 983 көпбалалы отбасы тұрады. 
17 622 аз қамтылған отбасы бар. Батыржан Құлаймергенұлы 
өз сөзінде мұқтаж отбасыларға биыл облыстан 6 миллиард 
теңге қарастырылғанын, бөлінген қаражат бағдарламалар 
аясында көпбалалы аналардың әлеуметтік-тұрмыстық 
жағдайын көтеруге жұмсалатынын жеткізді. Сонымен бірге, 
аз қамтылған отбасы мүшелеріне тұрақты жұмыс ұсыну, ба-
спана беру бағыты да басты назарда екендігі айтылды.

 Сонымен қатар жиында түрлі ұйымдар мен аналар 
кеңесінің, қоғамдық бірлестіктердің өкілдері сөз сөйлеп, 
адам құқығы, ананың мәртебесі, әкенің рөлі, мектептерде 
ер мұғалімдердің санын көбейту, ер адамның жас ұрпаққа 
берер тәрбиесін күшейту, дағдарыс орталықтарының 
ауылдық жерлердегі жұмысы, отбасына арналған заң жоба-
сын жетілдіру жайлы  да жан-жақты айтты. Мұнымен қоса  
ер мен әйелдің, баланың қоғамдағы орны секілді өзекті 
тақырыптар талқыға түсті.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ» 

ЖЫР ӘЛЕМІ
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ВАКЦИНА

Полосу подготовил Ш. ХАМИТОВ

ЗАКОН

КОРРУПЦИЯ

ЭКС-МИНИСТРА ОСТАВИЛИ 

ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ

ОСНОВНОЙ ПРИОРИТЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову продлили домашний арест еще на два 
месяца. Защита Биртанова не согласна с решением суда и обжаловала постановление. Но суд 
не удовлетворил жалобу, передает zakon.kz.

Как со-
общила пресс-служба региональ-

ной палаты предпринимателей, 

в Алматинской области меценат 

построил здание и организовал 

бесплатный образовательно-

досуговый центр для сельчан в 

Коксуском районе. Инициатор со-

циального проекта Центр устой-

чивого развития «Oshaq» в селе 

Жарлыозек доктор юридических 

наук, профессор СаркытбекМол-

дабаев. Он много лет проработал в 

правоохранительных органах и ор-

ганах правосудия. Ведет научную и 

преподавательскую деятельность в 

филиале Академии государствен-

ного управления при Президенте 

РК по Алматинской области.  
По его словам, здание по-

строено на средства американской 

программы грантов и нацелена на 

поддержки и развития официально 

принятой ООН новой глобальной 

программы в области устойчивого 

развития. Миссия центра - содей-

ствие аулу в решение экологиче-

ских, экономических и социальных 

проблем, а также комплексная 

поддержка жителей аула. Для 

реализации поставленных задач 

СаркытбекМолдабаев даже соз-

дал общественное объединение 

««Oshaq» Центр устойчивого раз-

вития». 
«Все начинается с очага. Поэ-

тому Центр называется «Oshaq». 

Хочу подчеркнуть, что здание по-

строено для нужд народа. В первую 

очередь сельчане будут получать 

информацию по различным вопро-

сам, в том числе по юридическим 

вопросам, по открытию бизнеса, 

получения государственных услуг, 

трудоустройства и другим. Также 

условия позволяют здесь поста-

вить цех и оборудования, создать 

этно и экопарк, открыть различные 

кружки и секции. В развитых госу-

дарствах общество, каждая семья 

заняты устойчивым развитием. То 

есть, для семьи устойчивое раз-

витие - это то, что мы должны так 

потреблять, чтобы после нас оста-

лись ресурсы для дальнейшего по-

коления», - рассказал меценат.

В образовательно-
досуговом центре уже 

приступили оказы-
вать информационно-
консультационную помощь 

населению. Еженедельно 

на собрания жителей при-
глашаются эксперты и спе-
циалисты из различных 

сфер. 
Накануне в «Oshaq» 

побывали председатель 

Регионального совета Па-
латы предпринимателей 

Алматинской области, 

депутат областного маслихата 

Римма Салыкова, начальник от-

дела развития человеческого 

капитала Палаты предприни-

мателей Алматинской области 

АлмагульОнгарбаева, руководи-

тель ОО «Алтын адам «Жетісу» 

шеберлерорталығы» Динара Ба-

кирова, руководитель Совета де-

ловых женщин Коксуского района 

СалтанатУтешбаева, руководи-

тель Центра занятости населения 

Коксуского района АйдынЖуни-

сов, адвокат Акерке Керимова. 

Спикеры рассказали о направле-

ниях работы, разъяснили меры го-

сударственной поддержки, а так-

же ответили на вопросы и провели 

личный прием жителей. 
Кроме того, в образовательно-

досуговом центре «Oshaq» рабо-

тает казахско-американский центр 

образования, где жителей села 

бесплатно обучают компьютерной 

грамоте. Так, например, препода-

ватель из села КызыларыкАман-

бекАльдибеков два раза в неделю 

бесплатно обучает детей и взрос-

лых основам компьютерной гра-

мотности. Также здесь планируют 

создать уголок самообслуживания 

для получения государственных 

услуг через egov.kz. 
«В нашей области все больше 

и больше появляется социально 

ответственных предпринимателей 

и меценатов, которые душой бо-

леют за свой родной аул, всячески 

помогая решать проблемы села и 

населения. Не каждое село имеет 

современный образовательно-

досуговый центр как в Жарлыо-

зекском сельском округе, где сель-

чане также могут реализовывать 

свои инициативы», - отметила 

председатель Регионального со-

вета Палаты предпринимателей 

Алматинской области, депутат 

областного маслихата Римма Са-

лыкова.
Саркытбек Молдабаев и чле-

ны его семьи намерены продол-

жить вкладывать средства в раз-

витие родного села.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

БЕСПЛАТНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

ДТП: НОВОСТИ

ПЬЯНАЯ  ЖЕНЩИНА НА  LADA

 В Петропавловске пьяная женщина за рулем въе-
хала в остановку и сбила женщину, передает корре-
спондент Sputnik Казахстан.ЧП произошло вечером 
24 июля близ дачного общества «Ромашка». Видео 
с последствиями дорожно-транспортного происше-
ствия появилось в социальных сетях. В полиции факт 
ДТП подтвердили.

«28-летняя жительница города Петропавловска, 
управляя автомашиной Lada, не справилась с управ-
лением при развороте и допустила наезд на остано-
вочный павильон и на пешехода. 47-летняя женщина 
госпитализирована», — проинформировали в управ-
лении полиции Петропавловска.

Медицинское освидетельствование показало, что 
водитель автомашины Lada находилась в состоянии 
алкогольного опьянения. Транспортное средство во-
дворено на специализированную стоянку.

По факту ДТП в отношении водителя собран ад-

министративный материал по статье 608 Кодекса об 
административных правонарушениях «Управление 
транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического и (или) ток-
сикоманического опьянения, а равно передача управ-
ления транспортным средством лицу, находящемуся в 
состоянии алкогольного, наркотического и (или) токси-
команического опьянения». Административный мате-
риал будет направлен в Специализированный суд по 
административным правонарушениям Петропавлов-
ска для принятия процессуального решения.

К слову, данное нарушение, повлекшее причине-
ние потерпевшему вреда здоровью или повреждение 
транспортных средств, грузов, дорожных и иных соору-
жений либо иного имущества, влечет административ-
ный арест на двадцать суток и лишение права управ-
ления транспортным средством сроком на семь лет.

Коррупция является негативным явлением современного 
общества, требующим постоянного тщательного изучения, си-
стемного подхода, комплексного и оперативного противодей-
ствия. Уровень и масштабы существующей в стране коррупции 
сдерживают экономическое развитие, негативно отражаются на 
инвестиционном климате, снижают имидж страны, международ-
ную заинтересованность в сотрудничестве с Республикой Ка-
захстан. В этой связи борьба с коррупцией является основным 
приоритетом государственной политики Казахстана.

снесла остановку 
и сбила пешехода в Петропавловске

На  сегодняшний день проблема коррупции  явля-
ется одним из главных вопросов, актуальных не толь-
ко для Казахстана, но и для большинства стран мира. 
Коррупция не  знает границ. Она имеет повсеместное 
распространение. Сегодня понятие «коррупция» ча-
сто упоминается в журналах и газетных статьях  мно-
гих изданий мира. Можно сказать что  коррупция – это 
злоупотребление  своими полномочиями в личных ин-
тересах. Коррупция оказывает негативное влияние на 
все сферы общества: политику, экономику, социаль-
ную сферу; негативные же  последствия, порождаемые 
этим явлением,  представляют реальную угрозу инте-
ресам национальной безопасности.

В Казахстане с момента обретения независимости 
приняты нормативные правовые акты и государствен-
ные программы по противодействию проявлениям и 
борьбе с коррупцией. Борьба с коррупцией всегда явля-
лась актуальной и злободневной проблемой для любо-
го государства. Поскольку проявления коррупционных 
деяний являются препятствием на пути развития госу-
дарства в условиях рыночной экономики и порождают 
в обществе недоверие к органам власти. Казахстан  
первым среди стран СНГ разработал и принял Закон 
"О борьбе с коррупцией", который направлен на защи-
ту прав и свобод граждан, обеспечение национальной 
безопасности РК от угроз, вытекающих из проявлений 
коррупции, обеспечение эффективной деятельности 
государственных органов, должностных и других лиц, 

выполняющих го-
с уд а р с т в е н н ы е 
функции, а также 
лиц, приравнен-
ных к ним, путем 
предупреждения, 
выявления, пре-
сечения и раскрытия правонарушений, связанных с 
коррупцией, устранения их последствий и привлече-
ния виновных к ответственности, определяет основ-
ные принципы борьбы с коррупцией, устанавливает 
виды правонарушений, связанных с коррупцией, а 
также условия наступления ответственности

Одной из мерпротиводействия коррупции пред-
усматривается стимулирование антикоррупцион-
ного поведения граждан, включающее механизмы 
поощрения со стороны государства за оказание со-
действия в пресечении и раскрытии коррупционных 
правонарушений, что позволит гражданам активно 
включиться в процесс борьбы с коррупцией.Законом 
особое место уделено вопросам преодоления про-
блем борьбы с коррупцией и мерам по предупрежде-
нию ее проявлений. 

Маулен ЕРЖАНОВ,
главный специалист-секретарь судебного 

заседания специализированного межрайонного 
административного суда Алматинской области.

Заседание проходило онлайн через ZOOM. Адвокаты Биртанова не согласны с постановлением Следственного 
суда. Они считают, что их подзащитного незаконно оставили под домашним арестом.

Судья грубым образом нарушил неприкосновенность личности Биртанова. Он целенаправленно лишил его 
свободы без законных на то у суда оснований. Как следствие, судья обязан согласно статье 16 УПК охранять права 
и свободы гражданина Биртанова, целенаправленно шел на их нарушение посредством вынесения незаконного 
постановления, - сказал адвокат Дмитрий Куряченко.

Защита экс-министра настаивала на том, чтобы постановление было отменено и Биртанова освободили из-под 
домашнего ареста.ЕлжанБиртанов поддержал жалобу адвокатов.

Но прокурор не согласился с адвокатами. По его словам, постановление о продлении домашнего ареста 
Биртановудо 14 сентября вынесено законно

Судья оставила решение о продлении арестаБиртанову без изменения. посчитав, что выводы Следственного 
суда мотивированы и соответствуют нормам закона.

Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании воздушного судна санавиации 
для личных целей в июне 2020 года, а также в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и 
ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Минздрава.

Экс-министр здравоохранения вот уже девять месяцев находится под домашним арестом.

ДЕЛЬТА-ШТАММ КОРОНАВИРУСА 
МАСКИРУЕТСЯ…

Дельта-штамм коронавируса, или так называемый индийский, от-
личается более агрессивной формой течения болезни. К тому же по 
симптомам люди могут и не подозревать, что заболели, поскольку 
мутировавшая форма КВИ умеет маскироваться, передает МИА «Ка-
зинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Особенности “дельта-штамма”: он агрессивный, первое время он ма-
скируется клиникой острого живота, то есть многие пациенты обращаются с 
жалобами на боли в животе, желудке. Когда берешь ПЦР, оказывается, что 
у них уже приличный процент поражения легких», — сообщил руководитель 
столичного управления общественного здравоохранения Тимур Муратов.

По его словам, заболевание дельта-штаммом протекает молниеносно. 
Инкубационный период не превышает семи дней, на третьи-четвертые сут-
ки у многих наблюдаются боли в животе, а на пятые-шестые — уже кашель 
и поражение легких.

При этом главный врач столицы заверил, что как бы ни мутировал ви-
рус, вакцина останется эффективной. Он также объяснил, по какому прин-
ципу действуют прививки.

«Может ли только что провакцинированный быть переносчиком виру-
са? Это исключено, в нем нет живого вируса. Он в организме не размно-
жается. Из того, что содержится в вакцине, его основная цель — дойти до 
иммунокомпетентных клеток и раздражать их, иными словами имитировать 
болезнь и на это получить ответ в виде иммуноглобулина — антител. Фор-
мируется память в этой клетке, и при встрече с вирусом она начнет выраба-
тывать достаточное количество антител. То есть какое-то количество анти-
тел всегда будет циркулировать в крови для защиты организма», — пояснил 
руководитель упрздрава.
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ВОЛЕЙБОЛ

ТОПЖАРFАН

АЛҒАШҚЫ МЕДАЛЬ   
ИЕГЕРІ  ЕЛГЕ ОРАЛДЫ

Токио Олимпиадасының қола 
жүлдегері, дзюдо шебері Елдос Сметов 
елге оралды. Қазақстанның абыройын 
асқақтатқан спортшыға ел ағалары 
көлік сыйлады.

Елдос Сметов мінген ұшақ 26 
шілде күгі Алматыға таңғы 5-тің ша-
масында қонған. Күллі Алаштың 
мерейін асырған жерлесімізді 
туған-туыстары, достары мен 
жанкүйерлері, эстрада жұлдыздары 
сырнайлатып-кернейлетіп қарсы 
алды. Ал спортшыға қолдау білдірген 
тілеулестірінің енді бір тобы оған, 
ерлігі үшін көлік сыйлады.

 "Олимпиада өте жақсы 
өтті. Қуаныштымыз. Осындай 

жетістікке қол жеткіздік, Аллаға шүкір. Өте қуанышты сезімдемін. Сезімді сөзбен 
айтып, жеткізе алмаймын енді", - деді олимпиада жүлдегері. Елдос Сметов Токио 
төрінде өткен додада әлемнің үздік дозюдошыларымен тайталасып, тағы бір мәрте 
мықтылығын дәлелдеді. Ол жартылай финалға дейін бар күшін-жігерін сарп етті. Де-
генмен бұл жолы спортшымыз сыр-алғы  қарсыласы, жапон өкілі Нао-хиса Така-тодан 
аз ғана ұпайпен ұтылып қалды. 

NUR.kz

ҚҰТТЫҚТАУ  ТЕЛЕГРАММАСЫН  
ЖОЛДАДЫ

Токио төрінде 
ауыр атлетика-

дан сынға түскен 
Игорь Сон қола 
жүлдегер атан-

ды. Амандық Ба-
талов Токио-2020 

Олимпиада 
жеңімпазына 

құттықтау жол-
дады.

«XXXII жазғы олимпиада ойындарында үлкен нәтижеге қол жеткізуіңізбен шын 
жүректен құттықтаймын! Барша қазақстандықтармен бірге жетісулықтар да сіз 
қатысқан доданы ерекше толқыныспен тамашалады. Біздің үмітіміз бен сенімімізді 
толық ақтап, қазақстандық ауыр атлеттердің әлемнің мықты спортшыларының 
қатарында екенін дәлдедіңіз.

Біз Сізбен мақтанамыз және қола медаль үшін рахмет айтамыз. Бұл жеңіс — 
аса тартысты спорттық жарыста Сіздің шеберлігіңіз бен жаттықтырушылардың 
еселі еңбегінің жемісі. Алматы облысы тұрғындарының атынан Сізге мықты 
денсаулық, спортта жаңа белестер мен жеңістер тілеймін!» делінген телеграмма-
да. 

23 жастағы Игорь Сонның жетістіктері: ауыр атлетикадан Қазақстан 
Республикасының Еңбек сіңірген спорт шебері. Спорттық жетістіктері: 2019 жылғы 
Әлем чемпионатының күміс жүлдегері Паттайя қ. (Тайланд), 2019 жылғы «Катар Ку-
богы» Халықаралық турнирінің чемпионы Г. Доха (Катар), 2020 жылғы халықаралық 
турнирдің чемпионы Ташкент қ. (Өзбекстан), 2021 жылғы Азияның лицензиялық 
чемпионатының қола жүлдегері Ташкент қ. (Өзбекстан), Токио-2020 ХХХІІ жазғы Олим-
пиада ойындарының қола жүлдегері.

ЗҮЛФИЯНЫҢ  ЖЕҢІСІ
 Қазақстандық 
зілтемірші 
Зүлфия 
Чиншанло 
Токио Олим-
пиадасында 55 
келіге дейінгі 
салмақта қола 
медаль жеңіп 
алды.

Әйелдер ара-
сында Қазақстан 
атынан қатысып 

жатқан жалғыз спортшымыз жұлқа көтеруде 90 келіні еңсеріп, тоғыз спортшы арасы-
нан жетінші орыннан көрінді. Ал серпе көтеруде 123 келіні бағындырды.

Қос жаттығу нәтижесі бойынша 213 келіні көтерген Зүлфия Чиншанло Токио Олим-
пиадасында үшінші орын алды. 

«Көрсеткен нәтижеме көңілім толады. 2014 жылы өткен әлем чемпионатынан 
соң мұндай нәтиже болмады. Токиоға өте қатты дайындалдық. Ең бастысы медаль 
алдық.» деп қуанышымен бөлісті қола медаль жүлдегері.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»

ЕЛ КУБОГЫ 
САРАПҚА САЛЫНДЫ

Талдықорғандағы «Жастар» спорт кешенінің маңында орналасқан әуе 
добы алаңында жағажай волейболынан ерлер мен әйелдер арасында ел 
кубогы сарапқа салынды. Доданы тамашалауға облыс әкімі Амандық  БА-
ТАЛОВ келді. Бұл туралы «Жетісу» газетінің тілшісі хабарлады.

Жарыста ерлер арасында 10, әйелдер 
арасында 9 команда бақ сынасты. 
Қиыршық құмда өткен дода тартысқа 
толы болды. Жағажай волейболшыла-
ры алғашқы партиядан-ақ барын салып, 
әдемі ойын өрнегін көрсетті. Әуе добының 
шеберлері бірде жойқын соққыларымен 
ала допты ұршықша иірсе, енді бірде 
қорғаушылардың желкесінен асыра са-
лып та ұпай жинады. Асқан шеберлік пен 
тактиканы паш еткен спортшылар нағыз 
классикалық ойын үлгісін көрсетті. Әсіресе, 
финалдық ойын жұртшылықты тәнті 
етіп, волейболшылар көрермендердің 
қошеметіне бөленді.

Жарыс қорытындысы бойынша ер-
лер арасында Алматыдан келген «Бу-
ревестник» командасының үш құрамы 
қарсыластарын қоғадай жапырып, жүлдені 
өзара бөліп алды. Ал әйелдер арасында 
облыс намысын қорғаған «Жетісу» коман-
дасы топ жарды. 8 дүркін ел біріншілігінің, 6 
мәрте Қазақстан кубогының жеңімпаздары 

Татьяна Машкова мен Ирина Цимбалова 
бұл жолы да қарсыласты шақ келтірмей, 
алтынан алқа тақты. Күміс жүлдені «Кас-
пий-1» командасы еншілесе, «Каспий-3» 
тұғырдың үшінші сатысынан көрінді.

Жарыс соңында сөз алған облыстық 
спорт басқармасының басшысы Нұрбақыт 
Теңізбаев:

– Облысымызда жағажай волейбо-
лы қарыштап дамып келеді. Оған дәлел 
– Қазақстан кубогын 7 рет қатарынан 
жеңген волейболшы қыздардың 
жетістігі. Ізбасарлары да Азия чемпио-
натына қатысып қайтты. Қыркүйек 
айының соңында әлем біріншілігінде өнер 
көрсетеді. Аудандарда да жағажай во-
лейболы өркендеп келеді. Атап айтсақ, 
Талғар, Қарасай, Панфилов, Алакөл ау-
дандарынан мықты спортшылар шығып 
жатыр, – деді.

Айдар ҚАЛИЕВ

Төрт жылда бір рет 
өткізілетін шағын футбол-
дан Көксу ауданы бірінші  
орын иеленді. Жеңімпаздар  
Ақтау қаласында өтетін 
Республикалық жарысқа жол-
дама алды.

ӨЗ ТІЛШІМІЗ

БОКС

Қостанай облысында дүниеге келген 37 жастағы 
қандасымыз 2009 жылдан бері кәсіпқой рингте күш 
сынасып жүр. Сол аралықта 23 кездесу өткізген Иса 
20 мәрте жеңіске жетті. 15 қарсыласын есінен тан-
дырды. Бір бәсеке есепке алынбады. Ең өкінішітісі, ол 
өзінің соңғы екі жекпе-жегінде ойсырай ұтылды. Атап 
айтсақ, 2019 жылы Екатеринбургте даңқты ресейлік 
боксшы Евгений Тищенкоға есе жіберсе, Алматыдағы 
жарыста Қамшыбек Қоңқабаевқа жол берді. Енді ол 7 
тамызда қайта шаршы алаңға шығады.

Ұлыбританияның астанасы – Лондонда өтетін ай-
тулы бокс кешінде Ақпербаев 33 жастағы   жергілікті былғары қолғап шебері Джон 
Маккаллуммен жұдырықтасады. Осы күнге дейін ол 14 рет айқас алаңына шығып, 12 
рет жеңіс тойын тойлады.

Ғалым СҮЛЕЙМЕН

ИСА АҚПЕРБАЕВ 
7 ТАМЫЗДА ЖҰДЫРЫҚТАСАДЫ

Аса ауыр салмақта күш сынасып 
жүрген танымал қазақстандық кәсіпқой 
боксшы Иса Ақпербаевтың өзінің келесі 
жекпе-жегін 7-тамызда өткізеді.

ФУТБОЛ

К¤КСУЛЫЌТАР ТОП ЖАРДЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДА 

«АҚ БИДАЙ-2021»  АУЫЛ 
СПОРТЫ ӨТКІЗІЛДІ.  
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Қандай лимонды таңдау керектігін айта кеткен жөн. Қазіргі 
кезде лимонның түрі өте көп. Оның түрі көп болғанымен, 
барлығының тигізер пайдасы бірдей. Лимонның ең бірінші 
сыртқы түсіне, яғни сыртқы түсі қанық сары түсті, сырты тегіс 
және піскен екендігіне көз жеткізуіңіз керек, бірақ дақтары 
болмағаны абзал.

ТӘМСІЛ

АСТАРЛЫ ӘҢГІМЕ 

№30 (1033) 30.07.2021

Бағзы заманда бір кісі өмірдің мақсатын білмекке 
ізденіпті. Әрі ойлайды, бері ойлайды бірақ сана-
сын торлаған сауалға жауап таба алмайды. Енді бұл 
сұрақты көрген - білген адамдарынан сұрай бастап-
ты. Бірақ ешкімнен тұщымды жауап алмайды. Ауыл-
дарды, көрші қалаларды аралап: «Маған бұл өмірдің 
мақсатын айтып беріңдерші» деп сұрастыра береді. 
Қанша жақсы болса да, алынған жауаптар бұл кісіні 
қанағаттандырмайды. «Еее, мұның жауабы жоқ екен 
ғой» деп күдерін үзетін шаққа жетеді. Сол кезде бір 
адам: «Сонау таудың арғы жағында көп жасаған қария 
бар. Содан сұрап көр. Бұл сұрақтың жауабын бір білсе, 
сол қария біледі» деп жөн сілтейді.

Айтқан жерге жетіп, әлгі қартқа арнайы келген 
сауалын тастайды. Сонда ақсақал: «Шырағым, бұл 
сұрағыңа жауап беремін. Бірақ алдымен сені кішігірім 
бір сынақтан өткізуім керек. Соған көнесің бе?» - дейді.

- Ойбай - ау, әрине көнемін. Сол үшін ел кезіп, жер 
кезіп жүрген жоқпын ба? Айтыңыз сынағыңызды.

Қария бұл кісінің қолына бір қасық ұстатады. 
Сөйтеді де, оның бетіне дейін шүпілдетіп зәйтүн майын 
құйып береді: «Енді сен осыны ұстап мына бақшаны 
бір айналып келесің. Бірақ байқа, қасықтан бір тамшы 
май төгіліп кетсе, сынақтан құлағаның» деп ескертіп 
қояды. Жолаушы жақсы деп келіседі де, бақшаны ай-
налып кете барады. Біраз уақыттан соң қайтып келеді.

- Қалай, майды төгіп алған жоқсың ба?
- Жоқ, бір тамшысы да төгілген жоқ.
- Ал енді айтшы, бақшаның гүлдері әдемі ме екен?

Баяғыда бір әйел күнде таңертең ерте тұрып 
екі таба нан пісіреді екен. Бірін өз отбасы турап 
жесе, екіншісін көшедегі жай жүргіншіге үлестіреді 
екен. Екінші нанды ылғи терезенің алдына қоя 
салады. Көзі түскен кез келген адам алып кете 
береді. Сол нанды терезенің алдына қойған сай-
ын әйел жақсы өмір іздеп сапарға шыққан ұлы үшін 
дұға жасайды. Бірнеше ай бойы баласынан хабар 
жоқ, соның аман - есен үйге оралуын тілейді.

Бірде ол бір бүкір адамның күнде келіп нанын 
жеп жүргенін байқайды. Бірақ алғыс айтудың ор-
нына әлгі бүкір: «Сен жасаған жамандық сенде 
қалады. Сен жасаған жақсылық өзіңе қайтады!» 
дейді екен. Осылай көп күн қайталанады. Алғыс 
сөз естімеген әйел өзін алданып жүргендей сезіне 
бастайды. Содан шыдамай, бір күні осы не істеп 
жүрмін мен деп ойланады. «Неде болса, әлгі түрі 
ұсқынсыз бүкірден құтылайын» деп ойлайды да, 
екінші таба нанға у қосып пісіреді. Піскен нанды 
терезе алдына қояйын дегенде қолы дірілдеп, мен 
не істедім деп қорқып кетеді де, нанды отқа та-
стай салады. Қайтадан басқа нан пісіріп, терезе 
алдына соны қояды. Бүкір күнде қайталайтын сөзі 
айтып, нанды әкетеді. Әйел іштен тынады. Сол 
күні кешкісін есікті біреу қағады. Есікті ашқан әйел 
өз ұлын көріп, қуанып кетеді. Баласының түрі 
адам шошырлық. Аш, жалаңаш, жүдеп - жадаған, 
үстінде жыртық киім.

- Апатай, үйге жеткеніме шүкір. Қалаға жете 
берер жерде аштықтан көзім тұмантып, құлап 

- Атам - ау! Оны қайдан білейін, менің есіл - дертім 
мына қасықта болған жоқ па?

- Ендеше, бақшаны тағы бір айналып шық та, енді 
маған бақшаның көркемдігін айтып бер.

Жолаушы бір айналып қайтып келеді.
- Бақша қалай екен, - дейді қария.
- Әдемі екен, ата! Өте әдемі екен.
Осы тұста данышпан қарт сәл ғана жымияды да: 

«Бірақ қасықтағы майың не болды?», - дейді. Қараса, 
бір тамшы да май қалмапты.

Осы бір өмірлік сабақтан кейін: «Қарағым, енді 
жақсылап тыңдап ал! Бұл өмірдің мәні сенің оған 
қарауыңа байланысты өзгере береді. Өмір бойы бір - 
ақ нәрсе көріп, қартайып қалғаныңды да байқамауың 
мүмкін. Сондай - ақ бұл дүниенің барлық ғажайыптарына 
таң қалып, оны Жаратушының шеберлігіне таң қалып, 
ағып жатқан уақытыңа мән бермеуің мүмкін. Біле 
білсең, бұл өмірдің мәні сенің оған көзқарасыңа жасы-
рылып қойған» дейді данагөй қария.

Судың адам ағзасына қаншалықты пайдалы екені бұрыннан-
ақ белгілі. Диетолог - мамандар су диетасына сәйкес күн сайын аш 
қарынға 1 стақан таза су ішу керектігін айтады. Сондай-ақ, олар таза 
суға лимон тілімдерін қосып, ішкен дұрыс екенін дәлелдей білген.

Лимон тілімдері қосылған суды «Денсаулық сусыны» деп атай-
ды. Ол иммунитетті жақсартуға, склероз, анемия сияқты аурулардан 
арылуға жол береді.

Лимон құрамындағы магний, калий мен С дәрумені ми, жүрек 
және жүйке жүйесі жұмысын жақсартады, қан қысымын бір қалыпқа 
келтіреді. Теріге нәр береді, тырнақ, шаш өсіміне оң әсерін тигізеді.

Артық салмақтан арылуды мақсат тұтқан жандарға лимон қосылған 
су көмегін тигізе алады. Лимон шырынының құрамындағы пектин ас 
қорыту жүйесін жақсартып, артық салмақтан арылуға жол береді. Ол 
үшін күнделікті 1 стақан лимон қосылған суды үш мәрте қабылдау 
керек. Лимон қосылған қайнатылған жылы су бауыр, өт, бүйрек 
ауруларының алдын алып, бұл мүшелердің жұмысын жақсартады. 
Өт жолында тастардың жиналмауына ықпал етеді. Ағзаны зиянды 
қалдықтардан арылтады. Қан құрамындағы токсиндерден арылтып, 
терідегі пигментті дақтардың көзін жояды. Безеу, секпіл, әжімнің 
түсуіне жол бермейді. Теріні тазалап, оны ағартады.

Күнделікті таңертең аш қарынға қабылданған лимон қосылған су 
жүйке жүйесінің жұмысын бір қалыпқа келтіріп, бойға күш - қуат пен 
сергектік береді. Стресс, күйзеліс, көңілсіздіктің болмауына ықпал 
етеді. Жаздың аптап ыстық күндері бұл шырын шөлден құтқарса, 
қыстың күні жанға жылулық пен күш сыйлайды.

Қайнаған 1 литр ыстық суға лимон тілімдерін салып қойыңыз. 
Суыған кезде аз - аздан қабылдай бастаңыз. Кейін қабылдау мерзімін 
жиілетеңіз. Сондай - ақ, қалауыңыз бойынша, бұл шырынға 1 шәй 
қасық бал немесе жалбыз жапырағын қосуға болады.

ЛИМОН  ШЫРЫНЫНЫҢ 
ПАЙДАСЫ

ӨМІРДІҢ МӘНІ НЕДЕ?

БІЛГЕНГЕ МАРЖАН

Аяқтарды демалдырудың 
жақсы жолы – аяқты бөлме 
температурасындағы суға салып, 
бір мезет отыру керек. Мұндайда 
ыстық суды пайдалануға болмай-
ды. Әсіресе, аяқта варикоз ауру-
лары барлар үшін қауіпті. Өйткені 
ыстық су қан тамырларының 
кеңеюіне әсер етуі мүмкін.

2 стакан жылы суға 2 ас қасық 
соданы жақсылап араластырып, 
ерітіп алады да, оны ішінде жылымық суы бар ыдысқа құяды. Үстіне жал-
быз тұнбасының бірнеше тамшысын тамызып, аяқты 15 - 20 минут салып 
отырады. Осы 20 минутта аяқ тынығып, адам кәдімгідей сергіп қалады.

ШАРШАУДЫ   ШЫFАРУДЫЊ   ЖОЛЫ
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БІР  ТІЛІМ  НАН  МЕН  АНА  ТІЛЕГІ

қаппын. Бір бүкір кісі қолындағы нанымен бөлісіп, 
аман қалдым. Ол болмағанда өліп кетер ем, 
- дейді. - Бүкірдің күні бойы талғажау ететіні 
бір нан екен. Соның өзін маған қиды, - дегенді 
естігенде әйел көзіне жас алады. Басы айна-
лып, құлап қалмау үшін есіктен ұстанады. Есіне 
таңертең у қосып пісірген нан түсті. Сол нан-
ды отқа тастамағанда өз баласын өз қолымен 
өлтірген болар еді - ау... Әйел бүкірдің күнде 
қайталайтын: «Сен жасаған жамандық сенде 
қалады. Сен жасаған жақсылық өзіңе қайтады!» 
дегенін осы сәтте жан - жүрегімен анық түсінеді.

Күндіз күн, түнде ай сүйген ару АЛАКӨЛ!
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