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ТОҒЫЗ АЙДА  689 ӨРТ 
ОҚИҒАСЫ ТІРКЕЛДІ

Алматы облысы 
Төтенше Жағдайлар 
Департаментінің берген 
мәліметтері бойынша 
тоғыз   айда   689  өрт  оқиғасы 
болған. Мәселен тұрғын 
үйлер мен жеке секторларда 
– 427, автокөліктерде – 
102, сауда  орындарында 
– 20, өндіріс ошақтарында – 3, әкімдік 
ғимартарда – 1, ауылшаруашылық 
жерлерінде – 15 өрт оқиғасы 
тіркеліпті. Жалпы тоғыз айда өрттен 
7 адам зардап шексе, 27 адам ажал 
құшқан. Төтеншеліктер ұдайы үгіт-
насихат жұмыстарын жүргізіп, 
жарнамалар жасап, өрттің алдын алу 
шараларын айтудай-ақ айтып келеді. 
Алматы облысында  өрт оқиғасының 
көрсеткіші төмендегенімен, тілсіз 
жаудан ажал құшқандардың саны 
артып отырғанын айтады. Аяқ асты 
жалын құшып, опық жеп қалғандар 
өрт салдарынан  абайсызда  зардап 
шегуде. Мысалы, төртінші  қазан 
күні Талдықорған қаласында «Самал» 
шағын ауданындағы пәтерлердің 
бірінде өрт шыққан. Оқиға орнына 
дереу жеткен өрт сөндірушілер 
түтінделген пәтерден адам-

АПАТ АЙТЫП 
КЕЛМЕЙДІ.
АДАМДАРДЫҢ 
АБАЙСЫЗДЫҒЫНАН 
НЕ БОЛМАСА  
ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІНІҢ 
ТҰЙЫҚТАЛУЫНАН 
БОЛАТЫН ТӨТЕНШЕ 
ЖАҒДАЙЛАР КӨҢІЛ 
АЛАҢДАТЫП ТҰР. 

дарды құтқару және эвакуациялау 
жұмыстары кажет екенін анықтапты.  
Өртті бір мезгілде сөндіре отырып, 
зардап шеккендерді  құтқару және 
эвакуациялау бойынша жұмыстар 
дереу ұйымдастырылып, жедел 
қабылданған шаралардың нәтижесінде 
пәтердегі 6 адам құтқарылды. Оның 
ішінде үшеуі  бала болған. Сондай-
ақ  көп  қабатты тұрғын үйдегі 43 
адам сыртқа шығарылған.  Оның 17-і  
эвакуацияланды дейді. Өрттің ғима-
рат төбесіне және көрші пәтерлерге 
таралуына жол берілмеген. 

«Алматы облысы ТЖД-нің 33 
қызметкері мен 10 техникасы, сондай-
ақ полиция, жедел медициналық 
көмек және авариялық-газ саласы-
ның қызметкерлері жұмылдырған. 21 
шаршы метр алаңды шарпыған қызыл 
жалында зардап шекендер мен құрбан 

болғандар жоқ», – дейді Алматы 
облысының Төтенше Жағдайлар 
департаментінің баспасөз қызметі. 

5 қазан күні Талдықорған  
қаласындағы «Березка»  моншасы 
өртке оранды. Моншаның шатырынан 
бастау алған жалын 150 шаршы метр 
алаңды шарпыған. 2014 жылы салынған 
моншаның шатыры бөрене, металл 
шифрден жасалғаны анықталды. 
Өрттің белең  алуының себебі электр 
сымдарының қысқа тұйықталуынан 
болған. «Құдай да сақтанғанды 
сақтаймын» деген ғой.. Биылғы жыл-
да қуаңшылыққа байланысты дала 
өрттері де аз болған жоқ. Өзекті 
өртейтіні сол 27 адамның өмірін қиған 
тілсіз жаудың құрбаны болғандар 
айдың-күннің аманында отқа оранды.

 ӨЗ ТІЛШІМІЗ

СФЕРА БҮГІНГІ КҮН ТАҚЫРЫБЫ ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 

АДАМНЫҢ ҚОЛЫ ЖЕТПЕГЕН ЖЕРГЕ 
ОЙЫ ЖЕТЕДІ
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АПАНЫҢ 
АҚ ТІЛЕГІ

 Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев айт-
қандай,  ардагерлер – 
біздің алтын қорымыз, 
мақтанышымыз.   

Халықтың «Ауылыңда қартың 
болса, жазылып қойған хат-
пен тең», «Қариясы бар елдің – 
қазынасы бар» деген сөздерінің 
мәнісі – ақылдың кені, қазыналы 
қарттарды құрметтеу, ақсақалдар 
қауымын ардақтау болып табы-
лады. Талдықорған қаласындағы 
Н.Назарбаев Зияткерлік мектебінің  
4 «а» сынып  жетекшісі Айгүл 
Қазбекова  мен осы сынып-
тың ата-аналары бірігіп тыл 
ардагері,  еліміздің өркендеуіне 
үлесін  қосқан  апамыз Өмірсерік 
БЕКМЕТОВАНЫҢ үйіне арнайы 
барып,   қарттар күні мерекесімен 
құттықтап қайтты.

Шырайлы мерекеде  ілтипат  
көрсетіп, құрмет танытқан  
Н.Назарбаев Зияткерлік мектебінің   
бастауыш сынып жетекшісі Айгүл 
Балтабайқызы мен сыныптың  ата-
аналарына  ардагер  апа   шынайы 
алғысын жеткізді.   

«Мені ұмытпай, мерекемен  
құттықтап келген балаларыма  
көп  рахмет. Бұл деген үлкен, ірі 
жол. Бұрыннан ата-салтымызда 
келе жатқан жол  –  үлкендерді сый-
лау  ғой.  Құрметтеп, жақсылық 
жасап жатқандары үшін айтар 
алғысым шексіз.  Еңбектері табы-
сты болып,  арман-мақсаттарына 
жете  берсін».  

«Үлкенді сен сыйласаң, кіші сені 
сыйлайды, кіші сені сыйласа, кісі 
сыйлайды» деген емес пе. Ел басы-
на күн туған, қиын-қыстау күндерде 
халқына сүйеу, жұртына қамқор бо-
латын қарттарымыз қашан да аман 
болсын дейміз. 

С.  НҮСІП. 

«ХАРЕКЕТ» ҚОРЫНЫҢ  
ҚАРҚЫНДЫ ӘРЕКЕТІ
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МӘСЛИХАТ СЕССИЯСЫ 

 Алматы облыстық мәслихатының баспасөз қызметі.

Сессия барысында өңір басшысы  
А.Баталов  атқарылған жұмыстарды 
баяндап, өңірдің әлеуметтік-
экономикалық дамуы туралы есебінде 
барлық көзделген индикаторлар іске 
асып жатқандығын және жыл соңына 
дейін жүзеге асатынын жеткізді. Соны-
мен қатар облыс экономикасын одан 
әрі дамыту және халықтың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау бойынша ағымдағы жылға белгіленген 
барлық жоспар  орындалатынын айтты. 

Мұнан кейін  депутаттар тарапынан бірқатар маңызды шешімдердің жобалары қаралып,  бекітілді. 
Оның ішінде партиялық тізім бойынша бос депутаттық мандатқа А.Сембаев ұсынылып, сессия 
қатысушыларына таныстырылды.

 Жиын соңында өңір басшысы А.Баталов депутаттарымыздың облыстың дамуы жолында атқарылып 
жатқан жұмысына өз алғысын білдіріп, мақсат-міндеттерді іске асыруда жұмыс жалғасатынын атап өтті.

¤ЊІРДІЊ  ЄЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫЌ 
ДАМУЫ  Т¦РАЌТЫ

Облыстық  әкімдіктің   
мәжіліс залында облыс 
әкімі Амандық Баталовтың 
қатысуымен Алматы 
облыстық мәслихатының 
кезекті VIII сессиясы өтті.

Ж а л п ы , 
халықпен кері 
байланыс орна-
ту мақсатында 
э к с п р о м т 
к е з д е с у л е р д і ң 
маңызы зор. 
А л д ы н - а л а 
д а й ы н д ы қ 
ұ й ы м д а с т ы р -
май, ешбір қағаз-
сыз, бей ресми 
форматтағы ша-
раларда өңір де-
путаттары өңірдегі 
атқарылып жатқан 
жұмыстар, Прези-
дент Жолдауының іске асуы, сайлау науқанында халыққа уәде еткен сайлауал-
ды бағдарламаның орындалу барысы туралы ақпарат беріп өтіп, пікір алмасуда.

 Экспромт кездесу аясында Жанболат Әкебайұлы Қаратал ауданының 
халыққа қызмет көрсету орталығында мекеме қызметімен танысып, қызмет 
алушылармен, аудан тұрғындарымен сұхбаттасты. Сонымен қатар, өңірдегі 
атқарылып жатқан және алдағы жұмыстардың мән-жайын, ҚР  Президентінің 
Жолдауының негізгі бағыттарын түсіндірді.

ЭКСПРОМТ  КЕЗДЕСУ
  Алматы облыстық мәслихатының хатшысы Жанболат 
Жөргенбаев Қаратал ауданындағы халыққа қызмет көрсету 
орталығында экспромт кездесу өткізді.

Облыстық мәслихат хатшысы-
ның Үштөбе қаласындағы мониторинг 
жұмыстары аясында  Кемел Тоқаев 
атындағы орта мектепке 200 адамға 
арналған қосымша ғимараттың салыну 

МОНИТОРИНГ Ж¦МЫСТАРЫ  ЖАЛFАСУДА  
Облыстық мәслихат хатшысы Жанболат Жөргенбаев Қаратал 

ауданының бірқатар әлеуметтік мекемелері, оның ішінде білім, денсаулық 
сақтау саласында жүріп жатқан жөндеу-құрылыс нысандарында монито-
ринг жүргізді.

барысымен танысып,  құрылыс кестесі және 
өзге де атқарылып жатқан жұмыстар ретін 
көріп, өз ұсыныстарын жеткізді. Сондай-ақ,  
аудан орталығындағы А.Пушкин атындағы  
орта мектептің күрделі жөндеу барысымен 

танысты. Нысанның сол жақ блогындағы 
аяқталуға жақын қалған жұмыстарға мони-
торинг жүргізіп, сапасын мән берді. Одан 
әрі Жанболат Әкебайұлы аудандық орталық 
ауруханадағы жүргізіліп жатқан күрделі жөндеу 
жұмыстарына тоқталды. Нысанды жөндеп 
бастаған мердігердің ішкі мәселелеріне орай, 
нысанды аяқтамай, жауапсыз мердігер реестрі 
тізіміне енген. Құрылыс қайта жүргізілу үшін 

жаңа мердігер анықталған. 
Жалпы қазіргі таңда өңірдің барлық 

депутат  аталған бағыттағы жұмыстарды 
жалғастыруда. Жоғарыда келтірілген 
және өзге анықталған мәселерге байла-
нысты халық қалаулылары тиісті монито-
ринг жүргізіп, кемшіл тұстарын анықтап, 
тиісті атқарушы органдармен жұмыстарды 
жүргізуде. 
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ВАКЦИНА – COVID-19-ДАН ҚОРҒАУДЫҢ БІРДЕН БІР ЖОЛЫ
Осы жылдың 1 
қаңтарынан бері 
Талдықорған 
қаласындағы  
облыстық ауруханада  
коронавирустық инфек-
циясына   шалдыққан  
3363  науқас   емделіп 
шықты.   Қазіргі таңда  
ауруханада   210 науқас  
коронаға қарсы  ем 
қабылдауда . Оның  20-
дан астамы жансақтау 
бөлімінде  жатыр.  Бұл 
туралы «Jetisy Media» 
ақпараттық алаңында 
өткен брифингте 
облыстық аурухананың  
бас дәрігері Анарбек 
МОНГОЛ мәлім етті.

Бас дәрігердің  сөзінше,  үшінші толқында  індетті 
жұқтырушылар  саны саябырлады. Бұған  басты себеп  
халық арасында вакцинациялаудың   қарқынды түрде 
жүргізілуі  де септігін тигізуде.   

«Коронавирустық инфекция және оның алдын алу» 
атты тақырыпты арқау еткен брифингте  А. Монголхан  
коронавирус жұқтырып түскен науқас вакцина алған 
болса, оның ауруы екпе алмаған  вирус  жұқтырушыға 
қарағанда анағұрлым жеңіл өтетіндігін айтты. 

«Екінші толқын басталғанда  вакцинациялау  
әлі қарқын алмаған кезең болатын. Дәл сол шақта 
ауруханаға  түскен   науқастар саны  толассыз еді. 
Дәрігерлерге  де дертпен күресу оңай болмады. Ал, 
екпе  қарқын алғаннан бері  вируспен күресу   меди-
цина мамандарының жұмысын  біраз жеңілдетті деуге 
болады. Үшінші толқында  анық байқалғандай,  вирус 
жұқтырғандардың  60-70 пайызы вакцина алмағандар 
болып отыр. Негізінде, вакцина алғандарға қарағанда  
екпе алмағандардың ауруды өте ауыр түрде 
өткізетінін басып айтқым  келеді. Жалпы, вируспен 
ауырған адамдардың басым бөлігі емделіп шыққан соң  есту қабілетінің 
нашарлағанын, көздің көруіне де кері әсерін беріп жатқанын айтып, 

ЌАЗЫНАЛЫ  ЌАРТТАРFА Ќ¦РМЕТ
Талдықорған қаласындағы 54380 әскери бөлімінде 1 қазан қарттар 

күніне орай әскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен жұмыс жөніндегі 
бөлімінің басшысы Дария Досанбекованың ұйымдастыруымен қарттарға 
арнап сый-құрмет көрсетілді. 

  «Қарты бар үйдің қазынасы бар» де-
гендей, бөлім командирінің тәрбие 
және идеологиялық жұмыстар жөнін-
дегі орынбасары подполковник Думан 
Біләлов бастаған топ қарттары  бар 
әскерилердің үйлеріне арнайы барып,  
оларды айтулы мерекесімен құттықтап, 
көңіл-күйлерін көтеріп, сый-сияпат 
көрсетті.
 Қатардағы жауынгер Қуаныш 
Әлдекеннің  әжесі Күнсұлу апа, ефрей-
тор Ілияс Асқарбековтың әжесі Әйгерім 
апа, ефрейтор Әйгерім Бигарова-
ның анасы Фарида апа әскерилерді  
қуана қарсы алды. Мықты әскери-
лер тәрбиелеуде отбасының сіңірген 
еңбектері ерекше зор екендігі  айтыл-

ған Алғыс хат бөлім командирінің атынан 
табысталды.
            Мемлекеттік  тілді  дамыту жөніндегі мама-
ны Зере Исаеваның балалары Мұхамедәли 
мен Айша қарттарға өздерінің өлең шумақ-
тарын арнап, қолөнер бұйымдарын сыйға 
тартты. Сондай-ақ Дария Қайыркенқызының 
да сый-сияпаттары табысталды. Соны-
мен қатар  шағын концерт қойылып, Думан 
Бушанұлының, Дария Қайыркенқызының, 
Айбар Нұржанұлының орындауындағы ана 
туралы әндер әжелерімізді ерекше әсерге 
бөледі. Аналар да өз тарапынан алғыстарын 
білдіріп, баталарын берді. 

Гүлзада СЫДЫҚОВА, 
ҚР ҚК қызметкері.

  ШАРА

дәрігердің алдына қайта барып жатқандар  қатары көп. 
Сондықтан,  вирусты оңай жеңу үшін,  қосымша аурудың 
алдын алу жолында  міндетті түрде вакцина алған жөн.

 Үшінші толқын  бәрімізге де үлкен сабақ болды. 
Халықтың да көзі ашыла бастады.  Дей тұрғанмен 
бұл дерттің шыныменде  қатерлі екенін тұрғындарға 
жеткізе алмай келеміз. Әрбір азамат тәжді тажалдың 
қауіпті екенін сезіне алмай келетініне іштей  
қынжыласың. Бұл дертті жеңудің жалғыз  жолы бар 
болса, ол – вакцина. Сол себепті дертпен күресіп  
келетін қатардағы дәрігер  ретінде  халықты жап-
пай вакцина алуға, одан қорқып қашудың қажеті жоқ 
екенін құлақдар еткім келеді. Вакцина – бұл өзіңізді, 
балаларыңызды, отбасыңызды және қоғамды COVID-
19-дан қорғаудың бірден бір жолы болып табылады»  – 
деді облыстық аурухананың бас дәрігері Анарбек МОН-
ГОЛ. 

Бас дәрігердің  сөзінен кейін брифингке жиналған 
журналистер қауымы қауіпті дертке қатысты  
көкейлерінде жүрген сауалдарын қойып, тұщымды жа-

уап алды. 
С. ҚАСЫМБЕКҚЫЗЫ.
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СФЕРА

РОЛЬ ЖУРНАЛИСТА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА ПОСТОЯН-
НО ВОЗРАСТАЕТ. ИЗМЕНЯЕТСЯ ПОВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛИ-
СТА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЖУРНАЛИСТА С ОБЩЕСТВОМ, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВЛАСТЯ-
МИ. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 
С ПРЕВРАЩЕНИЕМ ЕГО В ЧЕЛОВЕКА МЕДИЙНОГО, ПРИ-
ВОДИТ К РОСТУ МЕДИАЗАВИСИМОСТИ АУДИТОРИИ. ПРИ 
ЭТОМ ВОЗРАСТАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖУРНАЛИСТА, 
ТРЕБОВАНИЯ К СОБЛЮДЕНИЮ ИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЭТИКИ. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ

В настоящее время идет транс-
формация профессионального об-
раза журналиста. На этот процесс 
оказывает влияние множество 
факторов, значимыми из которых 
становятся соперничество за ау-
диторию между средствами мас-
совой информации, между про-
фессиональными журналистами и 
представителями так называемой 
гражданской журналистики, тех-
нические новшества и изменение 
технологий в подаче информации, 
конвергентность современных 
СМИ. Как известно, в процессе 
взаимодействия с людьми в обще-
стве о нас складывается мнение, 
которое в дальнейшем определя-
ет отношение этих людей к нам. 
Следует отметить и то, что такое 
мнение может сложиться не только 
об индивиде, но и об организации, 
социальной группе и даже целой 
нации. О представителях различ-
ных профессий также формиру-
ются стереотипы, и некоторые из 
них нам уже известны. Но нас бу-
дут интересовать мнения, касаю-
щиеся профессии журналиста, а 
именно те, которые сложились у 
журналистов начинающих. Сту-
денты журналистского факультета, 
опираясь на свои представления о 
профессии, формируют себя как 
профессионала, а значит, знания 
об этих представлениях будут по-
лезны и актуальны. Когда человек 
«входит» в профессию, её образ в 
его глазах, безусловно, меняется. 
Поэтому в начале работы мной 
было выдвинуто предположе-
ние, что даже за год обучения на 
факультете журналистики пред-
ставления студентов о профессии 
определенных образом эволюцио-
нировали (по моему предположе-
нию, не в лучшую сторону). В про-
цессе исследования мне придется 
опровергнуть или подтвердить эту 
гипотезу. 

Тип имиджа, основанный на 

внешнем виде объекта, называет 
габитарным. Какая же картинка 
возникает у студента в голове, ког-
да он слышит слово журналист? 
В одном из вопросов студентам 
был задан вопрос: «Кого, на ваш 
взгляд, больше среди журнали-
стов: мужчин или женщин?» Поч-
ти единогласно студенты решили, 
что женщин. Но, другая часть  пер-
вокурсников должны были описать 
внешний облик человека, который 
рисуется у них в голове, когда им 
говорят о журналисте, - и абсо-
лютному большинству студентов 
почему-то представился мужчина. 
Более 60-ти процентов упоминали 
костюм, чаще всего серый, около 
30-ти говорили о свитере и джин-
сах. При этом многие отмечали, 
что этот человек в их представле-
нии обязательно опрятный. Насчет 
возраста мнения разделились: 
примерно 50 процентов говорили 
о возрасте от 25 до 35, другие от 
40 до 45. Те, кто давал более под-
робное описание, часто упомина-
ли о наручных часах и блокноте. 
Из 30-ти только в четырех была 
описана женщина или девушка. 

Журналистика сегодня — от-
крытая профессия, вмещающая 
специалистов самых разных про-
филей. Поэтому, признавая за 
журналистикой право быть от-
дельной профессией, мы призна-
ём за ней право на собственное 
образование. Журналисту нужен 
комплекс особых профессиональ-
ных знаний, включающий особый 
подбор гуманитарных, социально-
политических и даже естественно-
научных дисциплин. Помимо уме-
ния писать тексты, современному 
журналисту совершенно необ-
ходимы навыки в использовании 
технологий. Но ещё ему нужна та 
профессионально-этическая под-
готовка, которая делает его не 
просто репортёром, но профес-
сионалом, отдающим себе отчёт 

в возможных последствиях сво-
ей деятельности. При широком 
распространении современных 
технологий сбора и обработки ин-
формации, которые дают в руки 
простого пользователя всё те же 
технологические инструменты, 
что есть и у журналистов, особую 
важность приобретает освоение 
аналитического инструментария 
профессии.

Современный журналист - это 
человек особого состава крови, 
особого темперамента. Флегматик 
или меланхолик не может стать 
полноценным журналистом. Жур-
налист - это прежде всего патриот, 
как бы это пафосно и высокопарно 
ни звучало. Хорошего журналиста 
люди услышат и пойдут за ним.  

Журнали́ст — человек, занима-
ющийся журналистикой в качестве 
своего основного рода занятий, 
способствующий информаци-
онному наполнению СМИ путём 
сбора, осмысления и изложения 
для аудитории информации о зна-
чимых фактах, событиях, людях, 
явлениях. Журналисты наиболее 
престижной специализации ори-
ентированы на публицистическую 
работу (колумнисты). Как правило, 
имеющую своей целью формиро-
вание определённого обществен-
ного мнения, а также оказание 
корректирующего влияния на ре-
шения и действия государствен-
ной власти и осуществление ком-
муникации между государством и 
обществом (распространена мета-
форическая характеристика жур-
налистики как «четвёртой власти» 
— в дополнение к трём официаль-
ным ветвям) в рамках определён-
ных учредителями изданий, радио 
и телеканалов.

В представлениях современ-
ной молодёжи журналист - это 
жизнерадостный человек, инте-
ресующийся многим и успеваю-
щий везде. Он путешествует по 
всему миру, зарабатывает много 
денег. Каждый день как праздник. 
Юные журналисты мечтают брать 
интервью у известных деятелей 
эстрады, политики, кино и других 
областей культуры и общества. 
Иллюзии о том, что это легко и 
просто, а также массовый инте-
рес, выросший к этой профессии, 
всё больше снижают ответствен-
ное отношение к журналистской 
деятельности у желающих стать 
мастером пера. Журналистика 

становится культовым веянием в 
современном обществе и перио-
дически - элементом стиля лично-
сти человека. Меняются общество 
и ситуации, создающиеся в нём. 
Вместе с этим меняется образ 
журналиста. Сейчас, современ-
ный журналист - это отъявленный 
искатель нового и неизведанного. 
Ведь в первую очередь читателю 
интересно то, что он ещё не знает 
или к чему не смог прийти в сво-
ём понимании. Открытия - важная 
часть для развития и привлечения 
внимания в современном мире, в 
связи с инновациями, способству-
ющими упрощению жизни, аудито-
рия читателей становится с каж-
дым годом всё категоричнее. Так 
что важная задача для современ-
ного журналиста - научиться удив-
лять и впечатлять. Не стоит за-
бывать о существующих рамках и 
правилах. Наш мир - мир открытой 
информации. Телевидение, ра-
дио, Интернет и другие информа-
ционные ресурсы предоставляют 
журналистам огромное поле для 
деятельности. Но правил ведения 
информационного боя никто не 
отменял. В моём представлении 
современный журналист должен 
чётко понимать границы дозво-
ленного и актуальности инфор-
мации, должен быть объективен и 
правдив. Эти качества я выделяю 
не зря: слишком много современ-
ность создаёт соблазнов для нару-
шения норм и правил как профес-
сиональных, так и человеческих. 
Чтобы преуспеть на нелегкой, 
многострадальной, журналисткой 
стезе нужно так много уметь и 
даже если не умеешь, нужно бес-
конечно учиться, расти. Образо-
вание не заканчивается там, где 
окончен факультет журналистики. 
А с развитием цивилизаций и за-
просы, требования стали выше. И 
это еще не гарант, что ты теперь 

журналист - море по колено. Нуж-
но еще и быть коммуникатором, 
гением общения, умеющим гово-
рить и слушать, умеющим убедить 
и склонить человека к своей пози-
ций. А по большому счету  журна-
лист – это альтруист, всецело под-
чиняющий свои слабости, личную 
жизнь служению интересам обще-
ства, страны, мира. Современный 
журналист – это не только творче-
ская личность, но и специалист, 
который умеет задать произве-
дению нужную форму – отточить 
и заострить мысль посредством 
слова. Именно поэтому ему нужно 
обладать потрясающим чувством 
языка, быть знакомым с особенно-
стями выбора жанра, а также об-
ладать деловыми контактами. 

Современный журналист обя-
зан обладать профессиональной 
этикой. Поэтому он не допускает 
плагиата, клеветы, оскорблений, 
преднамеренного искажения ин-
формации. Его публикации не на-
носят никому вреда, в тоже время 
позволяют достичь справедли-
вости, открыть обществу правду. 
Для достижения чистоты собран-
ной информации современный 
журналист пользуется только 
проверенными источниками, не 
нарушает законодательство, про-
водя честный сбор информации. 
Если же при публикации инфор-
мации все же возникла ошибка, 
которая нанесла кому-либо вред, 
то современный журналист всеми 
силами пытается ее исправить, 
публикую верную информацию, 
принося официальные извинения. 
Современный журналист остается 
высоконравственным человеком, 
раскрывающим правду, сопротив-
ляющимся любым попыткам дав-
ления на него.

Жания КАРАУЛОВА

ПОЗНАНИЕ
А нужны ли книги в 

век высоких технологий и 
невиданного ранее ритма 

жизни? Нам не хватает 
времени на освоение 

вновь появляющейся ин-
формации, мы многое де-
лаем второпях, не думая 

о последствиях. Лишь 
бы успеть, не опоздать, 

не пропустить… А книги? 
Разве они не тормозят 

наш скоростной бег? Кто 
будет сегодня сидеть 
над толстым фолиан-

том, если можно бросить 
взгляд на несколько ин-
тернетовских страничек 
по той же теме? Прогля-

дел – и забыл. Скользнул 
глазами и все понял. Или 

нет? Или не все? Ведь 
скользят-то только по 
поверхности. Не углу-

бляясь. Не заглядывая в 
суть вещей. Не утружда-

ясь. Не развиваясь. 

В детстве я часто задавала 
себе вопрос: зачем нужно читать 
книги? Почему летом, вместо того, 
чтобы бегать и играть на улице, 
родители заставляют меня чи-

тать? Каждый день я задавала 
себе этот вопрос, но так и не нахо-
дила на него ответ. Но я выросла. 
И, наконец, поняла, зачем нужно 
читать книги. Некоторым кажется, 

что книги — это всего лишь лист-
ки бумаги, на которых написана 
очередная глупая история. Но на 
самом деле, книги — это культура, 
аккуратно вписанная в сказку. Чи-
тая ее, мы порой не замечаем, как 
много нового узнаем, и как меня-
ется наше мировоззрение. Напри-
мер, благодаря русским народным 
сказкам можно узнать, что такое 
добро и зло. С помощью легенд и 
мифов Древней Греции можно по-
знать такие определения, как под-
виг, смелость и честь. Благодаря 
историям Драгунского некоторые 
познают истинную суть дружбы. 
А военные рассказы заставляют 
человека испытать сильные эмо-
ции. Книги открывают нам глаза на 
многие вещи. С ними мы можем 
прожить миллионы жизней, испы-
тать то, чего не видели. Например, 
при прочтении поэмы «Бородино» 
Лермонтова, перед глазами живо 
встают образы русских солдат в 
шинелях, хотя мы никогда их не 

видели. Благодаря книгам мы 
учимся чувствовать. Мы плачем, 
когда умирает наш любимый 
персонаж, смеемся над шутками, 
злимся на злодеев. При чем не 
только классическая литература 
оказывает влияние на человека, 
но и современная. Даже такие 
книги как «Гарри Поттер», «Ад-
ские механизмы», «Властелин 
колец», «Орудия смерти» учат 
нас поступать и мыслить пра-
вильно. Мир без книг перестал 
бы существовать. Об этом сви-
детельствует произведение «451 
градус по Фаренгейту» Рея Бред-
бери. Без книг люди бы потеряли 
мировоззрение, перестали бы 
мыслить. Так что да, читать надо. 
Подводя итог, можно сказать, что 
книги нужно читать хотя бы по-
тому, что это интересно. Просто 
нужно найти литературу на свой 
вкус и погружаться в этот мир 
вновь и вновь.

СОБ.КОРР.

БАГАЖ ЗНАНИЙ
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БҮГІНГІ КҮН ТАҚЫРЫБЫ

Робототехника мектебі Елбасының 
«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы 
аясында жасөспірімдердің цифрлық сауатын 
арттыру мақсатымен IT саласының түрлі 
бағытынан білімдері мен мүмкіндіктерін 
нығайтуға жол ашып отыр. Иә, елімізде 
дамып келе жатқан инновациялық саланың 
бірі – робототехника. Адамның қолы 
жетпеген жерге ойы жетеді дегендей, мұның 
дәлелі – бүгінгі заманауи робот техникалар. 

Бір кәсіпкерге берілетін гранттың ең 
көп сомасы 3 млн.  теңгені құрайды. Бұл 
грант түрі жергілікті бюджет есебінен 
жүзеге асырылады екен.  Жалпы мақсат,  
балаларды жастайынан компьютерлік 
білім алуға, ойын ұшқырлап, логикасын 
шыңдауға үлес қосу. Бағдарлама өз күшіне 
еңген сәттен бастап, жалпы сомасы 300 
млн.  теңге болатын 96 грант бөлінген. 

Осындай грантты ұтып алған жан-
ның бірі  – Дамир Нұркежанов. Ол алған 
қаржысына қаламыздан жаңа технологияны 
меңгеруге арналған орталықты ашуды 
жоспарлаған. Қазіргі таңда бұл мектеп 
«Future - IT» атымен бізге белгілі. 
Мектепті ашуға түрткі болған жайт қазіргі 
заманның талабы. Бүгінде робототехника 
саласы өте қарқынды дамып келеді. 
Заманның сұранысы ақпараттық техника 
саласының мамандары дейтін болсақ, 
бұл қызметкерлерді қалай дайындаймыз 

ИННОВАЦИЯЛЫЌ САЛА

АДАМНЫЊ  ЌОЛЫ  ЖЕТПЕГЕН  ЖЕРГЕ  ОЙЫ  ЖЕТЕДІ
немесе  робототехника мектебінің үйретері көп

«БИЗНЕСТІҢ  ЖОЛ КАРТАСЫ – 2020» БАҒДАРЛАМАСЫ 
АЯСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ГРАНТТАР ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА 
БИЗНЕС СУБЪЕКТІЛЕРІНЕ, ОНЫҢ ІШІНДЕ ЖАС КӘСІПКЕРЛЕРГЕ 
ТАҒАЙЫНДАЛУДА.  БҰҒАН ҚОСА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ЖАНДАР 
МЕН ӘЙЕЛДЕРГЕ, ЖАСЫ 50-ДЕН АСҚАНДАРҒА ЭКОНОМИКАНЫҢ 
БАСЫМ САЛАЛАРЫ МЕН ӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІНДЕ ЖАҢА БИЗНЕС 
ИДЕЯЛАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҮШІН ТЕГІН ЖӘНЕ ҚАЙТАРЫМСЫЗ 
ГРАНТТАР БЕРІЛЕДІ.

21 жасар Әмина Ұрманова Сарқан 
ауданындағы Сарқан қаласының тумасы. 

Гуманитарлық колледжді ұйымдастырушы-
педагог мамандығы бойынша бітірген. 
Колледжде би ұжымының жетекшісі болып 
жұмыс істеді, сондай-ақ балаларды дамыту 
орталығында хореографиядан сабақ берді.

«Студент кезімде мен болашақ 
мамандығым туралы көп ойландым. Мектепте 
не балабақшада мұғалім немесе басқа жерде 
жалдамалы маман болып жұмыс істеймін 
бе деп ойладым. Талдықорған қаласындағы 
мемлекеттік халық би ансамбліне де шақырту 
болды. Алайда дара қызмет жасағым келді. 
Сондықтан жеке кәсіпкерлікті бастауға бел 
будым», – дейді кәсіпкер.

2019 жылы Әмина «Жас кәсіпкер» 
жобасына қатысып, бизнестің негіздері 
бойынша білім алып шықты.  Кейін  ол  «Еңбек» 
бағдарламасы аясында 200 АЕК көлемінде 

деген сауал келеді?! Мәселе осында. 
Болашақтың осы саласы мамандарын 
бүгіннен бастап тәрбиелеуді қолға алып 
жатыр. Кәсіпкерлікпен айналыспас бұрын 
Дамир қалада жеке индивидуалды түрде 
білім бере бастаған. Содан кейін өз идеясын 
дамыту арқылы осындай нәтижеге қол 
жеткізді. Алғашқыда  5-6 баланы оқытумен 
басталған мектептің бүгінде 80-нен аса 
оқушысы бар. Жас жеткіншектерді жаңа 
заманның техникасы мен технологиясына 
баулитын жоба сәтті жүзеге асуда. Мұнда 

балаларды 5 жастан бастап  қабылдайды 
және робот құрастыру техникасын ең 
алғашқы сатысынан бастап үйретеді. 
Мектеп бағдарламасы әр түрлі бағытта 
құрастырылған. Мұнда компьютерлік 
бағдарламалау, робототехника, логика, 
анимация, өз бетінше ойын құрастыру 
сынды түрлі бағыттарда білім беріледі. 
Робототехника балалардың ой-өрісін 
дамытады, демек осындай қиын нәрселерді 
жинай білгеннен кейін,  кәдімгі мектеп 
сабақтары бала үшін оңай болып көрінеді. 
Оқушылардың робот техникасы саласында 
біліктілігі мен тәжірибелік дағдыларын 
меңгеруі баланың жалпы ақпарат-
тық мәдениетін, сондай-ақ техникалық 
шеберлігін одан әрі жетілдірудің негізі 
болып табылады.  Жан-жақты ақпарат 
алған шәкірттер мектеп бітіретін жасқа дейін 
болашақта қандай мамандық иесі болуын 
өз бетінше таңдап шығады және онымен 
қоса жаңа технологияларды толыққанды 
меңгереді. Ал, заманауи технологияларды 
жетік білетін ұрпақ көштен қалмай, 
еліміздің дамуына үлес қосары сөзсіз. 
Елімізді көркейтіп, 30 дамыған мемлекеттің 
қатарына қосатын негізгі күшіміз ол – 
білімді ұрпақ болмақ. Боған қоса, жобаның 
авторы жас жеткіншектерге тек ғана 
жаңа технологияларды үйретіп қоймай, 
үздік шәкірттерді республикалық және 
халықаралық жарыстарға дайындайды 
екен. 

Қазіргі таңда тұрмыста көптеген 
қызметтерді атқаратын, сәбилерге 
қарайтын,  мүмкіндігі шектеулі жандарға 
көмек көрсететін әмбебап құрылғы – 
роботтардың пайда болғаны бәрімізге аян. 
Тіптен, соңғы шыққан роботтар адамша 
сөйлеп, адами ойлайтын қабілетке ие. Бұл 
техника заман ағымымен бірге, күннен-

күнге дамып, өрлеп келеді. Робототехника 
мектебінің де қол жеткізген жемісті де жеңісті 
нәтижесінің біріне тоқталмасқа болмайды. 

Бірде көзі нашар көретін кісі мектепке 
келген. Оған күнделікті таяқпен жүру 
ыңғайсыздық тудырыпты. Ал жол көрсетуші 
таяқтың қымбат екенін айтқан. Сол себепті 
жоба авторларынан осыған ұқсас бағыт-
бағдар беретін білезік жасап беруін сұраған. 
Кейіннен барлық мамандар мен оқушылар 
білезіктің прототипін жасауға кірісіп, оны 
екі айда аяқтап бітіреді. Зағип кісі жасалған 
білезікке жоғары баға беріп, өзіне қатты 
ұнағанын айтады. Алайда, толығымен 
ыңғайлы болу үшін бұл құрылғыны 
кішірейтуді сұрайды. Қазіргі уақытта мектеп 
осы мәселені шешуге тырысып жатыр. Ал  
білезікті кішірейту оңай шаруа емес, оған 
уақыт және керекті бөлшектер қажет екен. 
Бұл мұнда білім алып жатқан оқушылардың 
еңбегінің бір бөлігі ғана. Ал бұдан да 
жақсы нәтиже көрсеткендері және әлі де 
көрсететіндері қаншама..

«Бүгінгі цифрланған қоғамды 
ақпараттық технология мамандарынсыз 
елестете алмаймыз. Яғни, бүгінгі 
күнімізді IT-сыз елестету мүмкін емес. 
Экономикамызды ілгерілету үшін осы 
салаға терең ден қоюымыз керек. Адам 
өмірін жеңілдетіп қана қоймай, қауіпсіз 
етуіне бағытталған құлтемірлердің 
әрқайсысы өзінше қызықты. Болашақта 
робот техникалар көбейетініне кәміл 
сенеміз. Ал бұл техникалармен жұмыс 
істейтін, оларды меңгеріп, жасай білетін 
бізге білікті мамандар керек болады. Сол 
себептен бұндай орталықтар көптеп 
ашылу керек» – дейді Дамир Нұркеженов. 

Арайлым БЕЙСЕНҒАЛИҚЫЗЫ
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палатасы баспасөз қызметінің 
хабарлауынша, Алматы 
облысында жас хореография 
оқытушысы Әмина Ұрманова 
кәсіпкерлік негіздері бойынша 
білім алып, ауданда алғашқы би 
студиясын ашты.

грант алды. Бұл қаражатқа жас кәсіпкер би 
орталығына орын-жайды жалдап, қажетті 
жабдықтар сатып алды. Ал би студиясына 
«Грация» атауын берді.

«Колледжде оқу кезінде би билеуге 
ниет білдірушілердің саны көп болды. Бірақ 
қаламызда мұндай студия болған жоқ. 
Сондықтан сұранысты зерттей отырып, 
би орталығын ашу керектігіне көзім 
жетті. Әзірге бұл біздің аудандағы алғашқы 
және жалғыз орталық. Студияда балалар 
классикалық билерден бастап, гимнастика 
негіздеріне, қазіргі заманғы билерге дейін 
оқыту мен жаттығуларды үйренеді»,  – дейді 
жас кәсіпкер.

Студияда Әминаның өзі сабақ береді. 
Ұлттық билерден бөлек әлем халықтарының 
билерін, заманауи, эстрадалық және 
классикалық билер үйретіледі. Сабаққа 4 
жастан 14 жасқа дейінгі балалар қабылданады. 
Алғашында 20 жасөспірім келсе, қазір 
келушілер саны еселенді. Жақында ересектер 
тобы ашылды.

Оқытудан басқа Әминаның би студиясы 
түрлі байқауларға қатысады. Осы жылдың жаз 
айында жас бишілер «Танцуют все!» хореогра-

фия өнері бойынша 
республикалық бай-
қаудың бірінші орын 
лауреаттары атанды.

Алматы облыстық 
Кәсіпкерлер палата-
сының мәліметінше, 
жыл басынан бері 
«Еңбек» бағдар-
ламасы аясында 
«Бастау Бизнес» 
кәсіпкерлік негізде-
ріне  3,1 мыңнан астам 
жұмыссыз және жас 
кәсіпкер оқытылған. 
Жоба бойынша өткен 
жылы және биыл 
оқытылғандарды қоса 
алғанда 1200-ден 
астам бизнес-жоба 
гранттық қаржыландыру мен жеңілдетілген 
несие алды.

«Талаптыға нұр жауар»  дегендей,  жігерлі 
де өнерлі жас өзінің сүйікті өнерін дамыту 
жолында қиындықтан қаймықпай, батыл 
қадам жасап, өнерлі өрендер тәрбиелеу ісін 

қолға алып, алғашқы нәтижелерге де жете 
бастады. Оның алға қойған мақсатын жүзеге 
асыратынына сенімі мол.

Ш. ХАМИТОВ.
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 ҚАЗІРГІ ТАҢДА ЕЛІМІЗДЕ ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ҚОРЛАРЫ АРҚЫЛЫ  ТҮРЛІ  
АКЦИЯ ЖӘНЕ ІС-ШАРАЛАРМЕН КӨМЕК КӨРСЕТЕТІН ІЗГІ ЖАНДАР КӨБЕЙІП 
КЕЛЕДІ. ЖАҚСЫЛЫҚ ЖАСАЙТЫН ЖАНДАР ӘРҚАШАН ЖӘНЕ ӘРКЕЗДЕ 
ТАБЫЛАДЫ. ОСЫ ОРАЙДА «ХАРЕКЕТ ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ҚОРЫНЫҢ» 
ЕРІКТІЛЕРІ ИГІ ІС ЖАСАУДАН ЕШ АЯНБАҒАН. ӘРБІР АДАМ ҮШІН БАСПАНА-
ЛЫ БОЛУ – ҮЛКЕН ҚУАНЫШ. ОСЫНДАЙ АРМАНҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗУГЕ СЕПТІГІН 
ТИГІЗІП ЖҮРГЕН ЕРІКТІЛЕР МҰҚТАЖ ЖАНДАРДЫҢ БӘРІМЕН БАРЫНША 
БАЙЛАНЫС ЖАСАУДЫ ҰЙҒАРҒАН.

 Көп түкірсе көл деген сөзді растаған 
қайырымдылық қоры 2017 жылдың қазан  
айында ресми түрде тіркелген. Аталмыш 
қор қазақ халқының бұрынғы ұстанған жылу 
жинау дәстүрін қайта жаңғыртқандай бол-
ды. Олар әрқашан үздіксіз садақа беруді 
дәріптеп, халық арасында  көмек беруге ынта-
ықыласты арттыруды мақсат етіпті. Қордың 
ашылуына оның негізін құрушы Гүлмира 
Мұқанқызының фейсбук желісіндегі бір 
жігіттің «Менің парақшама жазылған әр адам-
нан 1000 теңгеден жинап, қара касса ойы-
нын ойнайық» деген ұсынысы түрткі болған. 
Әлеуметтік желідегі  жазбадан кейін Гүлмира 
ханым өз оқырмандарына осы ойды тастай-
ды. Егер 1000 теңгеден жинар болсақ,  5 мың 
адамнан 5 млн. теңге жиналады. Бұл дегеніміз 
бір баспана сатып алуға мүмкіндігіміз болады 
деген сөз. Осы игі істі алып  жалғастырып, 
оны дәстүрге айналдырсақ деген пікірін 
білдіреді.  Бұл ұсынысты біраз адам қолдап, 
кеңпейілді, жомарт жандардың арқасында 

қарқынды әрекеті

«Харекет» қайырымдылық қоры құрылады. 
Бұл ұйымның мүшелері Гүлмира Мұқанқызы, 
Ардақ Байғабыл,  Алғадай Әбілғазыұлы,  Қуат 
Қабдолда,  Азамат Елубайұлы секілді жана-
шыр жандар жетім-жесірге мұқтаждарға игі 
іс жасау мақсатында бастарын қосады. Біраз 
уақыттан кейін «Өнер Қырандары» театры 
да бұл тізімдегілердің қатарына қосылған. 
Ұжым әлеуметтік желіге де, өздерінің 
концерттерінде де белсенді жарнама жа-
сап, халықты жақсылық жасауға шақырады. 
Бұл игі бастаманы барлық  қалалардағы  әр 
кезекті концерттерінде мұқтаж отбасыларға 
пәтер кілтін табыстап, дәстүрге айналды-
рып жүр. Қайырымдылық қоры құрылғаннан 
сәттен бастап, еліміздің түкпір-түкпірінде 
біраз шаңырақты шатыққа бөлеп, қаншама 
жанның жүрегіне үміт отын ұялатқан. Қордың 
мұқтаж жандарға жасаған еңбегі зор. Аз ғана 
уақыттың ішінде жасаған еңбектері елеусіз 
қалған емес. Сонымен, қордың басты мис-
сиясы – баспанамен қамтамасыз ету. Ал 

көмекке мұқтаж жандарды халық арасынан 
іздейді. Өздері келіп жолыққан адамдар бар, 
одан бөлек облыстық мешіт пен жергілікті 
билік өкілдері берген мәліметтер бойынша 
тізім жасайды.  Жасақталған тізім бойынша 
олардың тұрып жатқан мекен жайларына 
барып, тұрмыстық жағдайларымен таны-
су міндеттеледі. Содан кейін нақты көмекке 
мұқтаж жандарды іріктеп алады. 

«Харекет» қайырымдылық қорының 
биыл төрт  жылдық мерейтойы. 7 қазан 
күні республика бойынша ресми туған күні 
болып бекітілген. Осы мерейтойға байла-
нысты Қарағанды қаласында іс-шаралар 
ұйымдастырылды. Оған әр республика 
өңірінен сауапты іс жасап жүрген еріктілер 
жиналып, үлкен концерттік бағдарламалар 
өткізілді. Сонымен қатар, аталған шара-
да қайырымдылық қоры  500-ші баспананы 
кезекті мұқтаж жанға табыстады. 

 Харекеттің біздің өңірдегі игі істерінің 
басы-қасында Амангельды  Толамисов және 
көмекші еріктілері жүреді. Төрт жыл  ішінде 
олар тек Талдықорған өңірі бойынша 35 
жанға баспана сыйлаған. Үй алуға үмітті жан-
дар көпбалалы отбасы,  жалғызбасты немесе 
мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған 
ана, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар 
болып табылады. Кейде еріктілер жиналып 
қордың негізгі жұмысынан бөлек әлеуметтік 
көмектерді де көрсетіп жатады екен. Оның 
ішінде киім-кешекпен, азық-түлікпен, дәрі-
дәрмекпен және тағы басқа да көмектер 
көрсетіледі. 

 «Біз көмекке мұқтаж отбасыны тауып, 
жиналған ақшаға үй алып берушіміз. Біздің 
негізгі демеушілеріміз ол – халық. Жұмыла 
көтерген жүк жеңіл дегендей, бізге халық 
көмек бермесе, мұндай дәрежеге дейін 
жетпес едік. Баяғыдан бері келе жатқан 
ұранымызды «1000 теңгеге баспана» деп 
атаймыз.  Айналамыздағы жандарда үйренді, 
әр жұма сайын және күнделікті садақа беруді 
әдетке айналдырған. Қазақ халқы деген 
жетім-жесірін жылатпаған. Бізде осы ата-

бабаларымыз қадап айтып кеткен сөздерді 
естен шығармай, көмек беруге әрқашанда 
асығамыз. Соның арқасында қаншама 
жанның жүзіне күлкі үйіріледі, бақытқа 
кенеледі. Мен барша кең пейілді жандарды 
Харекетпен бірге болуға шақырамын!», – 
дейді Талдықорған өңірі бойынша «Харекет» 
қорының басшысы Амангельды Толамисов.

Біз өңір бойынша баспаналы болған 
көпбалалы отбасының тыныс-тіршілігін 
байқап қайттық. Осы орайда  тілдескен 
кейіпкеріміз үй алғанға дейін  ТҮКШ – да 
кезекте  тұрған екен. Жеті баланы өсіріп 
отырған жалғызбасты ана баспанаға был-
тыр қол жеткізіпті. Қазіргі таңда көпбалалы 
отбасыларға арналған Мемлекеттің «Еңбек» 
бағдарламасы арқылы өзіне кәсіп ашқа-
нын айтады. Ал бұған дейін шаңырақтың 
жоқтығынан бұл грантқа қатыса алмай келген.  
Сол бағдарлама аясында 100 мың теңгелік 
грант ұтып алып,  оған  төрт-түлік мал сатып 
алған екен. Бүгінде сол жануарлардан алған 
өнімді отбасының игілігіне жаратуда. 

«Баспана жоқ болған сәтте қатты 
қиналдық. Пәтерден пәтерге көшу біз үшін 
ауыр болды. Жеті баламен   ешкім алмай-
ды, кіргізбейді. Осындай   қиналған сәтте 
«Харекет» қорының бізге қайырылып, 
көмектескеніне алғысымыз шексіз. Осын-
дай көпбалалы отбасыларға, жағдайы 
төмен жандарға мүмкіншілік беріп, аяқтан 
тұруларына себепші болып, бастамасын 
жасап жатқанына өте ризамын.   Қазіргі 
таңда өз үйімізде тіршілігімізді жасап, 
төрт-түлік жануарлар алып, бау-бақша 
отырғызып,  емін-еркін өмір сүрудеміз. Бұл 
мен үшін таудың бір биік шыңына шыққандай 
дәреже болды», – деп ағынан жарылды  Жа-
нар Айтбекова.

«Қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің 
көресің»,  – дейді қазақ.  Осындай «Харекет» 
секілді қорлардың, кеңпейілді жандардың 
арқасында барша қазақ баспаналы болады 
деп сенейік.  

Арайлым НҰРЖАПАР

 

Алматы облысының Антикор бас-
шысы мемлекеттік аппаратты сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзған 
адамдардан «тазарту» жөніндегі жұмыс 
шендеріне, лауазымдық дәрежелеріне 
және әлеуметтік жағдайына қарамастан 
жүргізілетінін атап өтті. Заң алдында 
барлығы тең.

Бұл бірлескен ымырасыз күресте 
азаматтардың әрқайсысы маңызды. 
Облыстық Антикор басшысы облыс 
тұрғындарын сыбайлас жемқорлық 
фактілері туралы оның жеке аккаунтта-
рына, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметтің 1424 сенім телефонда-
рына хабарлауға шақырды.

Сондай-ақ,  Ернар Мақажанов сыбай-

ЕСЕП

АНТИКОР БАСШЫСЫНЫҢ  ӨҢІР ТҰРҒЫНДАРЫНА ҮНДЕУІ
 Алматы облысы бойынша 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызметінің басшысы Ернар 

Мақажанов өзінің Фэйсбуктегі 
жеке парақшасы арқылы өңір 
тұрғындарына хабарлама жа-
сап, Департаменттің қызметке 
тағайындалған сәтінен бастап 

атқарған жұмыстары туралы есеп 
берді.

спарлануда. Ұйымдарда 
енгізілген сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 
комплаенстер сыбай-
лас жемқорлықтың ал-
дын алу мәселелерімен 
тікелей айналысады;

Жыл басынан бері 
87 қылмыстық құқық 
бұзушылық тіркелді, 
оның 72,4% - дан аста-
мы немесе 63 қылмыс 
сыбайлас жемқорлық бо-
лып табылады;

*155 адам қылмыстық 
жауапкершілікке тар-
тылды, оның ішінде 20 
адам әр түрлі деңгейдегі 
бірінші басшылар 
(облыстық – 6, қалалық 
4, аудандық – 9, ауылдық 
- 1).

*70 адам сотталды, 
оның ішінде 65 адам 119 млн. теңгеден астам 
сомаға айыппұлға, 2 адам бас бостандығын 
шектеуге, 3 адам бас бостандығынан айыруға, 
мүлкі тәркіленіп және мемлекеттік қызметте 
қызмет атқару құқығынан өмір бойына айыра 
отырып сотталды;

*«жүйелі» сыбайлас жемқорлықтың 

8 фактісі анықталды. Кешенді іс-
шараларды іске асыру нәтижесінде 27 
адам әшкереленді, 29 қылмыс тіркелді, 6 
қылмыстық іс сотқа жолдаумен аяқталды, 1 
адам сотталды.

*бақылаушы органдардың лауазым-
ды тұлғалары тарапынан кәсіпкерлік 
қызметке заңсыз араласудың 11 фактісі 
анықталды (26 қылмыс) 35 лауазымды 
тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартыл-
ды, 22 кәсіпкерлік субъектісінің құқықтары 
қорғалды;

*лауазымды тұлғалардың қамқорлық 
фактілері бойынша көлеңкелі экономи-
ка субъектілеріне 5 сыбайлас жемқорлық 
қылмысы тіркелді, 4 адам қылмыстық 
жауапкершілікке тартылды, 4 сыбайлас 
жемқорлық қылмысы айыптау актісімен 
жіберілді, 2 адам сотталды.

*іс жүргізумен аяқталған қылмыстық 
істер бойынша келтірілген залал сома-
сы 3,8 млрд.теңгені (3 850 843 791 теңге) 
құрады, оның 97,2% - ы немесе 3,7 млрд. 
теңгесі (3 742 332 191 теңге) өтелді.

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы қызмет) Алматы 
облысы бойынша Департаменті.

лас жемқорлыққа қарсы 
саясатты іске асыру ая-
сында ашық әңгімеге, 
ұсыныстарға және 
бірлескен іс-шараларды 
өткізуге өзінің дайындығы 
туралы атап өтті.

Облыстық депар-
тамент басшысы 2021 
жылдың 9 айындағы 
превенция және жедел-
тергеу бағыты бойын-
ша жұмыс нәтижелерін 
жеткізді.

* а н а л и т и к а л ы қ  
жұмысы аясында 8 
талдау, 11 сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мо-
ниторинг жүргізілді, оның 
қорытындысы бойынша 
200-ден астам сыбайлас 
жемқорлық себептері мен 
сыбайлас жемқорлықтың 
туындау себептері анықталды;

*облыстың 200-ден астам ұйымында 
"сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс" 
лауазымдары, сондай-ақ 1 ұйымда ISO 37001 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты 
енгізілді.  Осы жылдың соңына дейін осы Стан-
дарт облыстың тағы 4 ұйымында енгізу жо-



06.00 04.30 Әнұран
06.05, 04.05 Д/ф «Ұлы дала 
дүбірі»
06.20 «Күміс-көмей»
07.00 «ТАҢШОЛПАН»
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 02.40 Aqparat
10.10, 18.00 Т/х «Ғашықтық 
дерті»
12.00 Т/х «Самалмен сыр-
ласу»
13.10 «Qyzyq Eken»
14.00 «Теледәрігер»
15.15 Apta
16.05, 23.30 Т/х «Қанатсыз 
құстар-2»
17.15 «Qyzyq Eken»
20.35 «Ashyq Alan»
21.30 Т/х «Ақ жауын»
22.30 Т/х «Жат мекен»
00.25 «Көңіл толқыны»
00.35 Футбол. Әлем Чем-
пионаты – 2022
03.15 «Ashyq Alan»

ХАБАР

06.00, 02.00 ҚР Әнұран
06.00 «Хабарлайын»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 «Бір туынды тарихы»
10.45 Әсем Әуен
11.15 Т/х  «Пәленшеевтер»
12.00 «Рауза: Сакураның 
гүлдеуі»
13.00 Т/х «Сырлы қала»
15.00 «Большая неделя»
16.00, 23.45 Росийский 
сериал
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Бизнеске бағыт»
21.00  Итоги дня
22.30 Премьера! «Нацио-
нальный интерес с Ерланом 
Бекхожиным»
01.30 «Discovery : Как 
устроена Вселенная» 

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл»
06.30 М/ф «Алладин»
07.10 Т/х «Ұрланған 
тағдыр»
08.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
09.40, 22.00 Т/х «Үзілген 
моншақ»
11.00, 21.00  Т/с «Қара 
ниет-2»
12.15, 23.20  Т/х «Жауын-
гер» 
14.00 «Айтарым бар»
15.00 «Сүлеймен сұлтан»
17.00, 17.30 Т/х «Сенімсіздік 
вирусы»
17.50 Т/х «Ана»
20.00, 01.50 «Астана таймс»
01.20 Келіндер
02.10 «Біреудің есебінен»
03.40 Күлпәштің хикаялары
04.00 «Әзілстан»
04.20 «КазNet»
05.20 «Сырты бүтін»

ЕВРАЗИЯ 

06.00  «Әйел сыры»
07.00 «Қайырлы таң»
09.00 «Доброе утро, Казах-
стан!»
11.00  Х/ф «Русские горки»
12.00 «На самом деле»
13.00 «Пусть говорят»
14.15 «112»
14.30 «QOSLIKE»
18.30 «Басты жаңалықтар»
19.00 «Көреміз»
20.00 «Главные новости»
20.40 Т/с «Реализация»
01.10 Х/ф «Лучшие враги»
02.15 Т/с «Две судьбы-2»
03.25 «112»
03.40 Басты жаңалықтар
04.05 «Әйел сыры»

КТК

07.00 Әнұран
07.05 Т/х «Ясминнің 
тағдыры» 
08.00 Т/х «Журналист»
09.00 «Вторая молодость»
11.20 «Девушка с глазами 
цвета неба»

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

15.45 «Старший следова-
тель» 
17.00 Т/х «Әулеттер тарты-
сы»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00, 02.40 АСТАРЛЫ 
АҚИҚАТ
21.00 Вечерние новости
21.40 «Все могло быть 
иначе»
00.10 «Боец»
01.50 «Старший следова-
тель»
03.25 «Әйел қырық шырақты»
04.10-04.40 Кешкі 
жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 Апта (қаз)
10.00 Апта (рус) 
11.00 «Жүрек сөзі» 
11.30 Патриоттық әндер
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Қазақ үні»  
12.35 «Полицейская служба»  
12.45 «Жетісудың ақын-
жыраулары»
13.00 «Олжа» 
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Талқы» 
14.50 «Тарихнама» (қазақ 
хандары)
15.00 «Зейнеп апа 
әңгімелері» 
15.30 «Әсем әуен» 
16.30 «Сильные духом» 
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 «Жанашыр» /тікелей 
эфир/                                 
19.20 «Тәуелсіздік жылнама-
сы»
19.30 «Қазақ тілі»  
20.00 «Әдебиет пен адамзат» 
20.15 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Ән тыңдайық»          
21.30 Итоговые новости
22.00 «Бүгінгі дін»
22.30  «Әсем әуен» 
23.10 Новости                     
23.35 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Әзіл студио
06.50 Неге?
08.10 «Ризамын»
09.10 «Жазықсыз»
10.40 «Жанкешті ханымдар»
13.00 «Құзғын»
14.00 What's up?
15.00 «Король обезьян»
17.00 Экстрасенсы-детективы
18.10 Х/ф «Призрачный 
гонщик - 2»
20.00 Информбюро
21.00 «Ворон»
22.00 Х/ф «Убрать картера»
00.10, 04.30 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері
01.30 Кел, татуласайық!
03.30 Д/ф «В мире чудес»
04.30 Ризамын

7 канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, QAZAQSTAN»
09.00, 15.00 «Мезгілсіз сезім»
10.00 Т/с «Снег и пепел»
14.00 Т/х «Гудия»
16.00 «Тайны госпожи Кирса-
новой»
17.10 «Родком»
17.50 Т/с «Три в одном»
19.00 «Студия 7»
19.30 «Герой по вызову»
21.40, 03.10 «Ағайындылар»
23.00, 04.20 Т/х «Тойхана»
00.00 Т/х «Арам ақша.Адал 
махаббат»
01.10 Х/ф «Знамение»

06.00 04.20 Әнұран
06.05 Д/ф «Ұлы дала дүбірі»
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 02.40 Aqparat
07.00 «ТАҢШОЛПАН»
10.10, 18.00 Т/х «Ғашықтық 
дерті»
12.00, 21.30 Т/х «Ақжауын»
13.10 «Qyzyq Eken»
14.00 «Теледәрігер»
15.10 «Masele»
15.50 «Алтын бесік»
16.05, 23.30 Т/х «Қанатсыз 
құстар-2»
17.15 «Qyzyq Eken»
20.35 «Ashyq Alan»
22.30 Т/х «Жат мекен»
00.25 «Көңіл толқыны»
00.35 Футбол. Әлем чемпио-
наты -2022
03.15 «Ashyq Alan»
04.05 «Алтын бесік»

ХАБАР

06.00, 02.00 ӘНҰРАН
06.00 «Хабарлайын»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 «Бір туынды тарихы»
10.45 Әсем Әуен
11.15, 22.20 Т/х  
«Пәленшеевтер»
12.00, 21.30 Т/х «Қақпан»
13.00 Т/х «Сырлы қала»
15.00 «Бүгін»
16.00, 23.15  Росийский 
сериал
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Тарих айнасы»
21.00  Итоги дня
01.15 «Discovery : Как 
устроена Вселенная» 

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл»
06.30 «Алладин»
07.10 «Ұрланған тағдыр»
08.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
09.40, 22.00 Т/х «Үзілген 
моншақ»
11.00, 21.00  Т/с «Қара 
ниет-2»
12.15, 23.30  Т/х «Жауын-
гер» 
14.00 «Айтарым бар»
15.00 «Сүлеймен сұлтан»
17.00, 17.30 Т/х «Жарық 
сәулесі» 
17.50 Т/х «Ана»
20.00, 01.50 «Астана таймс»
20.55 Loto 5/36
01.20 Келіндер
02.10 «Біреудің есебінен»
03.40 Күлпәштің хикаялары
04.00 «Әзілстан» Жасырын 
камера
04.20 «KazNet»
05.20 «Сырты бүтін»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Әйел сыры»
07.00 «Қайырлы таң»
09.00 «Доброе утро, Казах-
стан!»
11.00  Х/ф «Русские горки»
12.00 «На самом деле»
13.00 «Пусть говорят»
14.15 «112»
14.30 «QOSLIKE»
18.30 «Басты жаңалықтар»
19.00 «Көреміз»
20.00 «Главные новости»
20.40 Т/с «Реализация»
01.10 Х/ф «Лучшие враги»
02.15 Т/с «Две судьбы-2»
03.25 «112»
03.40 Басты жаңалықтар
04.05 «Әйел сыры»

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 Кешкі жаңалықтар
07.30 Т/х «Ясминнің 
тағдыры» 
08.20 Т/х «Журналист»
09.20 Новости
10.00 «Было дело»
10.40 «Боец»
13.10 «Все могло быть 
иначе»
15.45 «Старший следова-
тель» 

06.00, 04.30 Әнұран
06.05 Д/ф «Ұлы дала 
дүбірі»
06.25, 13.00, 17.00, 20.00, 
01.30 Aqparat
07.00 «ТАҢШОЛПАН»
10.10, 18.00 Т/х «Ғашықтық 
дерті»
12.00, 21.30 Т/х «Ақжауын»
13.10 «Qyzyq eken»
14.00 «Теледәрігер»
15.10 Д/ф «Тұлға»
15.40, 04.10 «Атамекен»
16.05, 23.30 «Қанатсыз 
құстар-2»
17.15 «Qyzyq eken»
20.35 «Ashyq alan»
22.30 Т/х «Жат мекен»
00.25 «Сана»
02.05 «Ashyq alan»
02.55 «Теледәрігер»
03.45 Д/ф «Тұлға»

ХАБАР

06.00, 02.00 ҚР Әнұраны
06.00 «Хабарлайын»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 «Бір туынды тари-
хы»
10.45  Әсем әуен 
11.15, 22.20 
«Пәленшеевтер»
12.00, 21.30 Т/х «Қақпан»
13.00 «Сырлы қала»
15.00 «Большая неделя»
16.00, 23.15 Росийский 
сериал
18.00 «Мегахит»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Отдел журналист-
ских расследований»
21.00  Итоги дня
01.15 «Discovery: Как 
устроена Вселенная»

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл»
06.30 Т/х «Алладин»
07.10 «Ұрланған тағдыр»
08.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
09.40, 22.00 Т/х «Үзілген 
моншақ»
11.00, 21.00  Т/с «Қара 
ниет-2»
12.15, 23.30 Т/х «Жауын-
гер» 
14.00 «Айтарым бар»
15.00 «Сүлеймен сұлтан»
17.00, 17.30 «Жарық 
сәулесі»
17.50 Т/х «Ана»
20.00, 01.50 «Astana times»
20.55 «Loto 6/49»
01.20 «Келіндер»
02.10 «Біреудің есебінен»
03.40 Күлпәштің хикая-
лары
04.00 Той жыры
04.30 «KazNet»
05.30 «Сырты бүтін»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Әйел сыры»
07.00 «Қайырлы таң, 
ҚАЗАҚСТАН!»
09.00 «Доброе утро, КА-
ЗАХСТАН!»
11.00  Х/ф «Руские горки»
12.00 «На самом деле»
13.00 «Пусть говорят»
14.15 «112»
14.30 «QOSLIKE»
18.30, 03.40 «Басты 
жаңалықтар»
19.00 «Көреміз»
20.00 Главные новости
20.40 Т/с «Реализация»
01.10 «Лучшие враги»
02.15 «Две судьбы-2»
03.25 «112»
03.40 Басты жаңалықтар
04.05 «Әйел сыры»

КТК

07.00 Әнұран
07.05 Кешкі жаңалықтар 
07.30 Т/х «Ясминнің 
тағдыры»
08.20 «Журналист»
09.20 НОВОСТИ
10.00 «Было дело»
10.40 Т/с «Боец»
13.10 «Все могло быть 
иначе»

   ХАБАР

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ
ЕВРАЗИЯ

АСТАНА АСТАНА

   ХАБАР

17.00 Т/х «Әулеттер тарты-
сы»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 АСТАРЛЫ АҚИҚАТ
21.00 Вечерние новости
21.40 «Все могло быть 
иначе»
00.10 «Боец»
01.50 «Старший следова-
тель»
02.40 АСТАРЛЫ АҚИҚАТ
03.25 «Әйел қырық 
шырақты»
04.10-04.40 Кешкі 
жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық»
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Ұлт құндылығы» 
10.30 «Қазақ тілі»   
11.00 «Жанашыр»   
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылна-
масы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Шашу»  
12.45 «Жетісу батырлары»
13.00 «Әдебиет пен адам-
зат» 
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Әсем әуен» 
14.50 «Тәуелсіздік жылна-
масы»
15.00 «Безбен» 
15.30 «Бүгінгі дін» 
16.30 «Единый народ» 
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 «Дәрігер кеңесі» /
тікелей эфир/  
19.20 «Тәуелсіздік жылна-
масы»
19.30 «Сегодня» /прямой 
эфир/  
20.00 «Тәуелсіздік 
тұлғалары»
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Арнайы репортаж»
21.30 Итоговые новости
22.00 К/ф «Құдайы қонақ» 
23.10 Новости 
23.35 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

05.58 ӘНҰРАН
06.00 Әзіл студио
06.50 Информбюро
07.50, 05.30 Ризамын
09.20 «Жазықсыз»
10.50 «Жанкешті ханымдар»
13.00 Т/с «Құзғын»
14.00 What's up?
14.40 «Пенсильвания»
15.30 «Волки и Овцы. Ход 
свиньей»
17.00 Экстрасенсы-
детективы
18.00 Худ/ф «Честный вор»
19.55 Zeinet.kz
20.00 Информбюро
21.00 Т/с «Ворон»
22.00 Худ/ф «Колония»
00.00, 04.30 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері
01.30 Кел, татуласайық!
03.30 Д/ф «В мире чудес»

7 канал

06.00,05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, QAZAQSTAN»
09.00, 15.00 «Мезгілсіз 
сезім»
10.00, 17.50  Т/с «Три в 
одном»
11.15, 19.30 Т/с «Герой по 
вызову»
14.00 Т/х «Гудия»
16.00, 01.10 «Тайны госпожи 
Кирсановой»
17.10 «Родком»
19.00 «Студия 7»
21.40, 03.10 «Ағайындылар»
23.00, 04.20 «Тойхана»
00.00 «Арам ақша. Адал 
махаббат»
02.20 «Q-елі»

   7 КАНАЛ

КТК

   ХАБАР

АСТАНА

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН

   31 КАНАЛ

Сәрсенбі - Среда, 13 қазан

ЕВРАЗИЯ

   31 КАНАЛ

15.45 «Старший следова-
тель» 
17.00 Т/х «Әулеттер тарты-
сы»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Астарлы ақиқат»
21.00 Вечерние новости
21.40 «Все могло быть 
иначе»
00.10 «Практикант»
02.00 «Старший следова-
тель»
02.50 «Астарлы ақиқат»
03.35 «Әйел қырық 
шырақты»
04.20-04.50 Кешкі 
жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00  «Полицейская служ-
ба» 
10.30 «Сегодня»   
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылна-
масы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Шашу»  
12.45 «Жетісудың ақын-
жыраулары»
13.00 «Тәуелсіздік 
тұлғалары» 
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Арнайы репортаж» 
14.50 «Тарихнама» (қазақ 
хандары)
15.00 «Жүрек сөзі» 
15.30 «Әсем әуен» 
16.20 «Қателік» 
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 «Тәуелсіздік жылна-
масы»
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/ 
20.00 «Алматы облысы - 20 
жыл (20 тұлға)
20.10 «Тұғырдағы тұлға»
 20.15 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Әсем әуен» 
21.30 Итоговые новости
22.00 К/ф «I love 
Taldykorgan» 
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

05.58 Әнұран
06.00 Әзіл студио
06.50 Информбюро
07.50 Ризамын
09.10 Т/с «Жазықсыз»
10.40 «Жанкешті ханымдар»
13.00 «Құзғын»
14.00 «What’s up?»
14.30 Т/с «Пенсильвания»
17.00 Экстрасенсы-
детективы 
18.00 Х/ф «Убрать картера»
20.00 Информбюро
21.00 Пенсия.kz
21.05 Т/с «ВОРОН»
22.00 «Ограбление в ура-
ган»
00.00, 04.00 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері
01.00 Кел, татуласайық!
03.00 Д/ф «В мире чудес»
05.30 Ризамын

7 канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, QAZAQSTAN»
09.00, 15.00 «Мезгілсіз 
сезім»
10.00 Т/с «Три в одном»
11.15, 19.30 «Герой по вы-
зову»
14.00 «Гудия»
16.00, 01.10 «Тайны госпожи 
Кирсановой»
17.10 «Родком»
17.50 Т/с «А у нас во дворе»
19.00 «Студия 7»
21.40, 03.10 «Ағайындылар»
23.00, 04.20 «Тойхана»
00.00 Т/х «Арам ақша. Адал 
махаббат»
02.20 «Q-елі»

   7 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

ЖЕТІСУ ЖЕТІСУЖЕТІСУ

КТК
КТК

Открылось наследство после смерти Павленко 
Анны Петровны, умершей 28 декабря 2014 года. На-
следникам обращаться к нотариусу Бекібаеву А.С., 
город Талдыкорган, улица Шевченко, дом 146/4, 
телефон : 41-37-73, со дня выхода объявления в те-
чении месяца
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Қабанбай батыр көшесі, 32

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

№40 (1043) 08.10.2021

ЕСКЕ АЛУ

МЕДИАЦИЯ

ТҮСІНІК ЖҰМЫСТАРЫН КЕҢЕЙТУ КЕРЕК
 Қазіргі заманда азаматтар арасында дау дамайдың көбейіп 
отырғанына күнделікті сот процестері арқылы куә болып 
жүрміз. Солардың біршамасы болымсыз нәрсеге бола туындаған 
мәселелер екені істің қаралу барысында анықталып жатады. 

Егер дауласушы тарап қызбалыққа 
салынбай, сотқа жүгінер алдында 
өздері дауласып отырған жағдайдың 
қаншалықты күрделі екенін жеті өлшеп, 
бір кесу арқылы ғана беретін болса 
мұндай кішігірім даулар сотқа жетпей-ақ, 
шешімін тауып жатар еді. Мұндай дерек-
тер дауласушы тараптардың түймедей 
нәрсені түйедей қылып дабыратпай, 
бітімгершілікке келу арқылы екі жаққа 
да тиімді жолмен дауды шешуіне бола-
тынынан бейхабар екенінен орын алып 
жатады. Сондықтан дауды сотқа дейін 

жеткізбей медиацияны қолдану арқылы ше-
шуге болатыны жайлы жұртшылыққа түсінік 
жұмыстарын насихаттауды кеңейте түсу 
керек. Өйткені, дауласушы тараптардың 
көпшілігі процесс барысында бітімгершілік 
жолы туралы бейхабар екендерін білдіріп 
жатады. Бұқаралық ақпарат құралдарында 
судьялардың, мамандардың медиацияның 
маңызы туралы мақалалары жиі жарық 
көріп жатқаны да белгілі. Дегенмен, ба-
сына іс түскенше мұндай тақырыптағы 
мақалаларға әркім назар аудара бермейтіні 
де рас. Ендеше медиацияның тиімділігі 

жайлы қысқаша түсінік бере кеткеніміз артық 
болмас.

Атап айтсақ, медиация – тараптардың 
ерікті келісі бойынша жүзеге асырылатын, 
олардың өзара екі тараптыңда мүдделерін 
қорғай отырып қолайлы шешімге қол жеткізу 
мақсатында медиатордың көмегімен та-
раптар арасындағы дау жанжалды рет-
теу тәсілі. Медияцияның мақсаты – дау-
ды шешудің медиацияның екі тарапын да 
қанағаттандыратын нұсқасына қол жеткізу 
және тараптардың дауласушылық деңгейін 
төмендету. Медиаторға жүгіну керек пе, жоқ 
па дегенді тараптар өзара келісіп шешеді. 
Мұндай жолмен мәселенің шешілуі мүмкін 
болмаған жағдайда олардың сотқа жүгіну 
құқығы сақталады.

Тағы бір ерекшелігі, медиатордың 
судьядан айырмашылығы – медиатор 

АТТАН ТYСПЕЙ КЕТКЕН

Ол сол жылдары Текелі автобус 
паркінің басшысы ретінде кешеннің шах-
тасына жұмысшыларды тасымалдауды 
қамтамасыз ету жөніндегі шарт жасасуға 
келген екен. Содан бастап, біздің қарым 
қатынасымыз жақсарып, кейіннен отба-
сымызбен араласып, «тонның ішкі ба-
уындай» болып туыстасып кеттік. Жұбайы 
Эмма екеуі біздің қуаныштарымызды бірге 
бөлісіп, біз де олардың шаңырақтарындағы 
шаттықтарынан қалмай, дастархандас, 
дәмдес болып талай тойды бірге өткердік.

Сол досымыз мезгілсіз бұл фәниден 
қош айтысып бақилық болғанын естігенде 
төбемізге жай түскендей болды. Ауырмай-
сырқамай қызметін атқарып, шауып жүрген 
адамның аяқ астынан мезгілсіз қазаға 
ұшырауы жүрегімізге қанжардай қадалып, 
көкірегімізді қарс айырды. Сенімді досымыз 
фәни жалғаннан бақиға беймезгіл аттанған 
Бақыттан ойда-жоқта көз жазып, абзал жан-
нан қапияда айырылып қалдық. Алайда, 
«Жазмыштан озмыш жоқ» дегендей, ажалға 
қимасаң да, адамзат тағдыр маңдайына жа-
зып қойған жазмыштан аса алмайды ғой! 

Марқұмның денесі қара жер қойнына 
тапсырылғаннан бері сынаптай сусып, 40 
күн де өте шығыпты. Кеше ғана арамызда 
күліп-ойнап, жарқылдап жүрген Бақыт до-
сымыздан қапыда айырылдық. Өлім түгілі 
өкпеге қимайтын есіл дос жайлы ендігі жер-
де естелік айтамыз деп кім ойлаған.. Жақсы 
адамның қырық қатпарлы, алуан астарлы 
адамгершілік қасиеттерін, азаматтық ажа-
рын, кісілік келбетін ашу үшін теңіздей терең 
ойдың өткелін кешесің. Жүріп өткен өмір 
жолдарының сүрлеуі, еткен еңбек, төккен 
терінің дерегіне көз жүгіртесің. Білгенің 
мен көңілге түйгеніңді ой таразысында 
салмақтайсың.

Бақыт Мауылұлы Салиев – 1959 жылы 
қаңтарда Панфилов ауданының Бірлік ауы-
лында, шопандар отбасында дүниеге кел-
ген. Орта мектепті бітіргеннен кейін 1977 
жылы Кеңес әскері қатарына алынып, бо-
рышын Карелия автономиялы Республика-
сында өтеген. Ленинград маңайындағы Фин 
шекарасының аумағында арнаулы сапер 
ротасында үш жылға жуық азаматтық бо-
рышын абыроймен атқарып, туған ауылына 
оралып, осында еңбек жолын бастады. 

Көкшетаудың заң академиясын 
және Тараздың М.Х.Дулати атындағы 
гидромелиоративті институтын бітіріп, қос 
мамандыққа ие болған Бақыт бірқатар жа-
уапты қызметтерді атқарды. Еңбек жолының 
басым бөлігін кеншілер қаласы Текеліде 
өткізді. Бәкең тау қаласында жолаушылар 
автопаркін ұзақ жыл табысты басқарды. 

жанжалға қатысушылармен болатын 
келіссөздерге белсенді қатыса ала-
ды, ал судья мұны жасай алмайды, ол 
араласпаушылық принципін ұстануға 
міндетті. Медиацияға бар болғаны 30 
күн уақыт беріледі, ал сот айларға, тіпті 
жылдарға созылады. Сондықтан ме-
диация барлық жағынан сот саласында 
қолдануға тиімді болып отыр. Осыдан 
шығатын қорытынды алдағы уақытта да 
медиация заңының қолданылу аясын 
одан әрі кеңейту жұмыстарын пәрменді 
жүргізу керек, ол ортақ міндет. Оған 
барлық құқық қорғау органдары, билік 
өкілдері, қоғамдық ұйымдар ат салысуы 
тиісті. 

Жанар МҰХАТАЕВА,                                                                                                               
Текелі қалалық сотының бас маманы                                                                      

сот отырысының хатшысы. 

ЖYРЕК С¤ЗІ

АЗАМАТ
БІЗ БАҚЫТ САЛИЕВПЕН ОСЫДАН 
ЖИЫРМА ЖЫЛ БҰРЫН ТЕКЕЛІ 
ТАУ-КЕН БАЙЫТУ КЕШЕНІНДЕ 
АЛҒАШ РЕТ ЖҮЗДЕСІП, 
ТАНЫСҚАН ЕДІК.

Кейіннен «Текелі  су құбыры»  кәсіпорны-
ның директорлығына тағайындалып, сол 
қызметін өмірінің соңғы сәтіне дейін  абы-
роймен атқарып, қала халқын сапалы ауыз 
сумен қамтамасыз ету жолында аянбай тер 
төкті.

Тумысынан адалдық пен ақиқатты жаны-
на серік еткен ол, талай қордалы мәселенің 
күрмеуін шешуге бір кісідей атсалысып, өз 
саласының өркендеуіне өзіндік үлесін қоса 
білді. Кез келген істе өзін жақсы қырынан 
көрсетіп, ұйымдастырушылық қабілеті мен 
ұжымды ұйыта білетін жігерлі жан екенін 
танытты. Ол қай қызметті атқарса да ада-
ми қадір-қасиетінен, табиғи болмысынан 
жырақтамады. Көпшіліктің қамын ойлап, ел 
құрметіне бөленді.

Осы адами қасиеттеріне бірер мы-
сал келтіре кетсек. «Текелі су құбырын» 
басқарып жүрген кезінде бір күні жолым 
түсіп, кабинетіне бас сұққан едім. Сонда 
Бәкең мені көре салып орнынан тұрып, 
жарқылдай амандасты. Дегенмен, жүзінен 
бір нәрсеге кейіп тұрағанын аңғарып, 
«Бәке, тыныштық па?» деп сауал таста-
дым. Сол кезде ол ақтарыла сөйледі: «Осы 
мен кейбір адамдардың қылығына қатты 
қынжыламын. Менде бір көпбалалы отба-
сы бар жігіт ағасы жұмыс істейді. Шиттей 
бала-шағасын ескеріп, жалақысы молырақ 
жұмыс участогіне қабылдадым. Жақсы ма-
ман екеніне қояр кінә жоқ, тек осал тұсы 
кей кездері жұмысқа дәлелді себепсіз 
шықпауды әдетке айналдырған. Шығарып 
жіберейін десем, балаларын аяймын. Жөні 
түзу жұмыс табу да қазір оңай емес қой»,–
деп ауыр күрсінді. Сол жерде досымның өзі 
емес, өзге үшін жүрегі ауырып отырғанына 
әбден көзім жетіп, басу айтып сабасына 
түсіргендей болдым.

Мына бір оқиға да Бақыттың адами 
қасиеті мен жанашырлығын дәлелдей-
тіні анық. Бірде жұбайымыз Қалия екеу-
міз Алматыда балаларымызға барып, 
немерелеріміздің жанында  бірер күн болған 
соң, екі кештің арасында Талдықорғанға 
аттандық. Әні-міне дегенше қамшының 
сабындай қыстың қысқа күні батып, ай-
наланы қою қараңғылық тұмшалап алды. 
Қапшағай қаласынан аса бере орта жолда 
автокөлігіміздің аяқ астынан моторы өшіп, 
жарығы да сөніп қалды. Екпінімен біраз жер 
сырғып барды да көлік тоқтады. Бұрын жол 
азабын тартып көрмегендіктен қараңғыда 
әрі суықта қандай қайран жасаудың да 
амалын таба алмай, жұбайым екеуміз 
сыртқа шығып состиып тұрып қалдық. Жо-
лай өтіп бара жатқан көліктерді тоқтатып 

көмек сұрасақ, ешқайсысы 
жол тайғақ болғандықтан 
тіркемеге алуға келіспеді, 
аяз да бір жағынан қыспаққа 
алып, күтпеген жерден бей-
шара күйге түстік те қалдық.  
Сосын тығырықтан шығудың 
жолын таппай, техника тілін 
жақсы меңгерген Бақытқа 
телефон шалып, кеңес 
сұрағанымда ол болған 
жағдайды тыңдап алды да 
«Қазір бір амалын ойласты-
рамыз», – деді. Содан жарты 
сағат шамасында  бір таны-
стары арқылы Қапшағайдан  
эвакуатор тауып жібе-
ріпті, Бақыттың арқасында 
Талдықорғанға сапарымыз-
ды өзімізді де, көлігімізді де 
тиеп алған эвакуатормен 
жалғастырдық. Оның үстіне, 
дүркін-дүркін телефон ша-
лып, біздің қалай, қайда 
келе жатқанымызды сұрап, 
жарғақ құлағы жастыққа тимей, байыз тап-
пады. Есек-аяңмен жүретін ауыр эвакуатор-
мен ырғалып-жырғалып Талдықорғандағы 
үйімізге түн ауа жеткенімізде алдымыздан 
арсалаңдап Бақыт досымыз қарсы алды. 
Қал-жағдайымызды сұрап, амандығымызды 
білген соң, көлікті эвакуатордан түсіруге 
көмекетесіп, сосын ерінбей, жалықпай, 
көліктің ақауын тексеріп, генератордың 
істен шыққандығын анықтағаннан кейін ғана 
үйіне қайтты. Міне, Бақыттың бұл қылығы 
достыққа деген адалдық пен азаматтық 
ажарының нағыз нышаны емей немене.

Сонымен қатар өзінің қазақы қалжыңы 
мен әдемі әзілдерін орынды қолдана 
отырып, жұбайы Эмма екеуі кез келген 
тойлардың көркін кіргізіп жіберуші еді. 
Соңғы рет осыдан екі жыл бұрын жүздескен 
менің 60 жылдық мерейтойымда Бақыт, 
Гүлжиян Сүлейменова, Әміре Әрін, 
Айтақын Бұлғақов, Шора екеуміз жайлы 
жылы лебіздерімен қоса жарасымды әзіл-
оспақтарын айтып, жұртты қыран күлкіге 
қарық қылған еді. Содан елімізді жайлап 
алған індеттің салдарынан жүздесуге де 
жағдай болмай кеткені баршаға аян.

Айта берсе, Бақыттың ауыз толтырып 
айтарлық жақсы істері толып жатыр. Жақсы 
адамның серігі – ақыл, күш-қуат, әдеп, 
қанағат, сабыр, бірлік. Осындай қасиеттерді 
ғұмырлық серігі еткен азамат өмірлік жары 
Эмма екеуі 40 жылдай бақытты ғұмыр кешіп, 
бір ұл, бір қыз тәрбиелеп өсіріп, ұлын ұяға, 

қызын қияға қондырып, немерелер сүйді.
Кейінгі жылдары Бақыт тіптен уақытпен 

санаспай еңбек етті деуге де болады. Оған 
сенбі, жексенбі күндері телефон шалып, 
кездесіп, әңгіме дүкен құруды ұсынайын 
десең, үнемі «Текеліде жұмыста жүрмін» 
деген жауабын жиі еститінбіз. Қолы 
босағанда өзі қоңырау шалып : «Өзім де 
шаршайын дедім, зейнетке шығуға да ша-
малы уақыт қалды ғой, сосын басымыз 
жиі қосылып мәре-сәре болып, әңгіменің 
тиегін ағытармыз әлі, немерелерімді қарап, 
солардың қызығына сүйсініп, белсенді де-
малыста болатын шақ та алыс емес қой» 
– деп көкейіндегі ойын ортаға салатын. 
Әттең бір өкініштісі сол аңсаған арманына 
сәл ғана жетпей кетті-ау досымыз. Бейне-
леп айтқанда, жан досымыз өзіне жүктелген 
мәртебелі міндеттерін мінсіз әрі абыройлы 
атқара жүріп, аттан түспей кетті.

Артында аңырап қалған жары 
Эммаға және ұлы мен қызына орны тол-
мас қайғыларына ортақтасып, қайғырып 
көңіл айтамыз. Жатқан жерің жайлы да 
жарық болсын. Топырағың торқа, жаның 
жәннаттан орын алсын. Бақұл бол, жан до-
сымыз Бақыт!

Қалия ОРАЗХАН,
Шора БАТЫРБАЕВ.
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МҰҚАҒАЛИ – 90

Көзінің тірісінде теперіш көріп, таланты 
тасқа соғылған ақын: «Мен бәрібір өзіңменен 
бір болам,  өзегіңнен тепсеңдағы ұлыңды»   
деп  туған елімен,  Отанымен мәңгі бір 
болатынын  айтып кеткен-ді. Солай болды 
да. Оның жақұт жырлары  көркемдігімен, әрі 
дана Абай айтқандай: «тілге жеңіл, жүрекке 
жылы тиюімен» халық жадында мәңгі 
сақталып қалды. Ақын шығармаларының 
басым бөлігі әнге айналған. Тіпті, өзі 
туған өңірде бес жасар баладан, еңкейген 
қариясына дейін Мұқағали жырларын жатқа 
айтады. Өзі өмірден баз кешіп кеткенімен 
сөзі өлмеген, жыры өлмеген екі ақын болса, 
соның бірі әрі бірегейі Мұқағали Мақатаев. 
Қарасазда туып, отыз жасында арман қуып 
Алматыға кеткен мұзбалақ Мұқағали,  90 
жасында Нарынқолға үлкен тұғыр болып 
оралды.  90 жылдық мерейлі мерекесіне 
орай  ауданда ескеркіш ашылды. Оған 
сәл кейінірек тоқталатын боламыз.  «Той 
дегенде қу баста домалайды» дегендей  
Алатау, Алтай,  Арқа, Атырауға дейінгі 
аралықты мекендеген күллі қазақ,  түбі 
бір Түркия,  Қырғыз елінен келген ақын-
жазушылар және өнер сүйер қауым 
Хантәңірдің баурайына жиналды. Бірінші 
күні Мұқағали мұражайымен танысып, 
«Қарасаздың көшелері» атты деректі фильм 
көрсетілді.

«Қарасаз көшелері атты әдеби-
танымдық деректі фильмде қастерлі   
Қарасаздың бүгінгі  кескін-келбеті кеңінен 
қамтылып ауыл тұрғындарының тыныс-
тіршілігін бейнелеген сюжет еш боямасыз  
көрсетілген. Мұқағали ақынның жастық 
ғұмыры өткен ауылдағы  Қарасуға,  

Елшенбүйрек көріністері,  әнге айналған 
әйгілі Шәлкөде,  Есекартқан,  Айғайтас, 
Шәкрамбал,  Тұзкөлдің  орман-тоғайы,  
биші қыздай мың бұралған бұлақтары,  
сұлудың сырғасындай сыңғырлаған 
сулары – Мұқағали мен Еркін Ібітанов ту-
ған өлкенің сұлу табиғатынан сыр шертеді. 
Мақала басында Нарынқолдың бесжасар 
баласынан бастап, қартына дейін Мұқағали 
жырларын жатқа айтатынын айтқанбыз. 

 «СЄЛ МЫЗFЫП АП,  

ЌАЙТАДАН Т¦РАМЫН»

Мына жұртқа жақпады ма әлде нем,
Текке өмір сүргенмін бе әлде мен.
Халқым, сенің қасиетіңді білем деп,
Текке өмірім өтті ме екен әуремен.
Айтамын деп қасіретіңді, мұңыңды,
Басқа арнаға бұрдым ба  әлде жырымды.
Мен бәрібір өзіңменен бір болам,
Өзегінен тепсең дағы ұлыңды  – 

деп жырлаған  Хантәңіріндей биік,  ақиық 
ақын Мұқағали Мақатаев өмірден өткен 
соң, оның екінші өмірі басталды.  

Соның айқын көрінісі Қарасаз 
фильміне арқау болыпты. Суға 
шомылып жүрген ауылдың 
қарадомалақтары Мұқағали 
бабаларының жырларын 
бірінен кейін бірі іліп әкетіп 
асқақтата жатқа оқиды. 
Осындайда, Абайдың: «өлді 
деуге болама айтыңдаршы, 
өлмейтұғын артына сөз қалдырған» деген 
өсиеті еріксіз ойға оралады екен.  Бұл 
фильмді ақынның 90-жылдығына орай  тарту 
еткен осы өңірдің түлектері екен. Фильмнің  
продюсері Сержан Молдасанұлы,  режиссері 
Жандос Еспенбетовке, композиторы 
Ермек Елгезекке және Қарасаздықтармен 
жүздескен фильмге арқау болған Еркебұлан 
Дайыров, Олжас Сыдықбек, Сафуан 
Шаймерденов, Тілеулес Құрманғалиевке 
Мұқағали ақының ел-жұрты алғыстарын 
айтты. Сондай-ақ,  қазақ радиосының 
эфирге шыққанна 100 толуы, Мұқағали 
тойымен тұспа-тұс келуі сәйкестік болып 
тұр. Мұнда да Мұқағали ақынның дикторлық 
қызмет атқарғаны қолының табы қалғаны  
әмбеге аян. Үш бірдей мерекеге ұласқан ұлы 
той – Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы 
мен қазақ радиосының 100 жылдығы 
және ақтангер ақынның 90 жылдығы зор 
қуаныш болды. Былтырдан бері сауын 
айтылғандықтан үш бірдей үлкен мерекеге 
орай,  Қазақстан Жазушылар Одағы мен 
Қазақ радиосы бірлесіп ұйымдастырған 
«Еркін елдің ертеңі» атты республикалық 
жас ақындар мүшәйрасы жариялаған 
болатын. Байқаудың жеңімпаздарыда 
осы тойда марапатталды. Оған Қазақстан 
Жазушылар Одағының төрағасы Ұлықбек 
Есдәулет пен Қазақ радиосының Алматы 
қаласындағы бөлімшесінің басшысы, 
ақын Бақыт Жағыпарұлы жас ақын-
дарға сый-құрмет көрсетті. Мүшәйраның 
қорытындысы бойынша Тараз қаласынан 
қатысқан Жұматай Көксубай 1-ші  орынды 
иеленсе, Маржан Ілімхан мен Құндыз 
Тасқынбек 2-ші бәйгені, Арман Қайыпұлы, 
Назгүл Алаудин, Әли Бекмұханбет және 
Нұркен Құмарбек 3-ші орынды иеленді. 
Жеңімпаздардың барлығына қаржылай 
сыйлықтар беріліп, Сүйінбай атындағы 
облыстық филармонияның әншілері сахна 
төрін әсем ән мен тәтті күйге бөледі. 

Мұқағали рухымен қуаттанған ай-
тулы  тойда  Қазақстан Республикасы-
ның Мемлекеттік Хатшысы Қырымбек 
Көшербаев, Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және спорт министрі Ақтоты 
Райымқұлова,  Алматы облысынң әкімі 
Амандық Баталов,  Қазақстан Жазушылар 
Одағының төрағасы Ұлықбек Есдәулет 
ақынның ескерткішіне гүл шоқтарын 
қоюдан бастау алып, Мұқағалидың 
әдеби-мемориалдық музейін аралаудан 
басталды. Бұдан кейін ақын ауылындағы 
мәдениет үйінде «Алаш жырының ақиығы» 
атты ғылыми-тәжірбиелік конференцияға 
ұласты.  Келесі басқосуда Қазақстан 
Жазушылар Одағының мүшесі, Қазақстан 
Республикасының Мәдениет қайраткері, 
республикалық «Мұқағали» журналының 
бас редакторы,  ақын  Батық Мәжитұлы 
«Азаттықты аңсаған ақын» атты бас 
баяндамасын жасады. 

– Бұлай дегенде  әсірелеп   отырғанымыз 

жоқ. Бәрі  ақын жырында сайрап тұр. 
Мысалы балалар жаттаған «Үш 
бақытым» өлеңін қайталап оқыңызшы.  
Ақын қазаққа керек үш бақытты  бөліп 
қарастырған.  Неге олай??  Себебі,  осынау 
үш қажеттілік түгел болса,  ел атанудың 
заңдылығы толық сақталады.

Ошақтың үш бұты секілді киелі 
тұғырдың біреуін құлатсақ, аманатқа 
қиянат жасағанымыз.  Жеңіс туын қолдан 
бергеніміз,  қор болғанымыз.  Егемендік 
үшін күрес биік талғамнан,  ақ-қараны 
ажырататын  танымнан басталады. 
Ұлттық мұрат – әр қазақтың келешегі. 
Ақын өз оқырманын осыған тәрбиеледі. 
Уәдеден таймауға, қиындықтан қаш-
пауға шақырды. Асыл жырдың астары-
на үңілсеңіз, асқақ ойлар арқаңызды 
қоздырады.

Ақын үш құндылықты негіз еткен 
қарапайым теорияны алдымызға тартты.  
Бірінші бақытың – халқың,  екінші бақытың 
– тілің,  үшінші бақытың – Отан  деді.  
Осылардың біреуін тәрк етсең, бақыт 
құсы  басыңнан ұшады.  Егер халқың көбейіп 
тілің құрыса, өскеннен, өркендегеннен 
не пайда?! Бұл – тірі жүріп жоғалғанмен 
бірдей. Ал тіл мен халық түгенделіп, 
Отансыздыққа ұрынсаң,  құлдықтың 
қамытын кигенің. Үш күн бірдей күлімдеп 
нұрын төксе  –  азат  өмір сүргенің! 
Сонау 70-ші жылдардың аясында ақиық 
ақын көкейімізге азаттықтың ұрығын 
септі. Сондықтан Мұқағали Мақатаевты 
күрескер емес деуге  аузымыз  бармайтын 
шығар?!», –    деді Батық Мәжитұлы.   

Конференцияда облыстық мәдениет, 
архивтер және құжаттар жөніндегі  
басқарманың басшысы Мәрлен Көлбаев  
сөз алып,  ақынның 90 жылдығы аясында  
жылдың басынан қолға алынып, игі істер 
атқарылғанын тілге тиек етті. Жалпы 
іс-шара аясында атқарылатын қыруар 
жұмыстарға бюджеттен 1 миллиард 
теңге қарастырылып,  мерейтойға  алыс-
жақыннан қадірменді қонақтар қатысқанын 
айтты. Атап айтқанда, «Түріксойдағы»  
Қырғызстан Республикасының арнаулы 
өкілі, белгілі ақын, аудармашы Қожагелді 
Күлтегін мен Мұқағали жырларын түрік тіліне 
аударған Түркиядан арнайы келген Кенан 
Чарбога, Қырғызстан Ұлттық Жазушылар 
Одағы төрағасының орынбасары Керімбек 
Қадырақуновтар жылы лебіздерін жеткізді. 

Мерейлі тойға елдің жүрегі Елордадан 
арнайы келген Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының депутаты,  жазушы,  
журналист Нұртөре Жүсіп,  ҚР Парламенті 
Сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаевтың 
ел-жұртқа арнаған сәлемін жеткізіп, 
құттықтауын оқыды. Бұдан кейін қазақтың 
ақын қызы, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, «Алаш» әдеби сыйлығының иесі 
Қанымбүбі Есенғараева Мұқағали туралы 
ойларын ортаға салып,  ағасына мұңын 

шаққан арнау жырын оқып берді. 
Конференцияда белгілі әдебиетта-

нушы, сыншы, Мұқағали атындағы 
сыйлықтың иесі Амангелді Кеңшілікұлы 
ақын туралы «Құбылыс» атты филология 
ғылымдарының докторы, профессор 
Сәмен Құлбарақов «Ұлылар үндестігі» 
атты,  филология ғылымдарының докторы,  
профессор Байынқол Қалиев «Мұқағалидың 
тіл шеберлігі» атты баяндамаларында 
толғақты ойларын ортаға салды.  Қазақстан 
Республикасы Ұлтық ғылым академиясы-
ның академигі Шерубай Құрманбайұлы 
«Мұқағали тілі сөздігі» атты тақырыпта 
тамаша ой толғап,  айтулы ғалым Байынқол 
Қалиұлы жауапты редактор болған,  
Шерубайдың өзі атсалысқан «Мұқағали 
тілі сөздігі» атты еңбек  2015 жылдан қолға 
алынғанын айтты. Бұл сөздік  2019 жылы 
жарық көрген, 111 баспа табақтан  1064 
беттен тұратын сөздік  39836 тілдік бірлікті 
құрайды.  Жалпы  Мұқағалидың 2013 жылы 
«Жалын» баспасынан шыққан көп томдық 
шығармаларының толық жинағында 1064 
өлең,  81 аударма,  14 поэма,  1 дастан,  
4 әңгіме,  2 новелла бар.  Ақынның 90 
жылдығының қарсаңында жарық көрген 
«Мұқағали тілі сөздігі» ақынды танып білгісі 
келетіндерге көптен-көп көмек беретін аса 
құнды дүние.

Конференцияда филология 
ғылымдарының докторы, профессор Дүкен 
Мәсімханұлы «Мұқағали поэзиясындағы 
адам концепциясы» атты тақырып 
төңерегінде тебірене сөйледі. «Біз 
Мұқағалиды ұлттың ақыны, рухтың ақыны 
деп жүрміз. Енді адамзаттың ақыны деп 
атасақ ұтылмаймыз», –  деді ол.  

– Мұқағали Абай мен Мағжаннан 
кейінгі ұлы ақын. Көзінің тірісінде елін, 
жерін жанындай жақсы көрді. Халқының 
амандығын,  жақсылығын тіледі. Еркіндікті 
аңсады. Ақиқаттты айтатын тура мінезді 
ақын болды. Жаман әдет, әрекеттерге 
қарсы тұрды. Қазақтың поэзиясын шырқау 
биігіне көтерді. Мұқағалиды барлық тілде 
сөйлетуіміз керек. «Мұқағали» журналы 
– құнды журнал. Әр үйдің төрінде тұрса 
артық етпейді. Ақынға Елордамыздан 
басқа қалалардан ескерткіш тұрғызу керек. 
Кеген ауданына Мұқағалидың атын беру 
туралы мәселе жабық күйінде қалмауын 
қалаймыз,  –   деді белгілі қаламгер, қоғам 
қайраткері Рысбек Сәрсенбаев.

Конференцияда ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаты Жанарбек Әшімжан 
мен кезінде Мұқағалимен бірге диктор 
болып жұмыс істеген Бақытжан Атагелдиев 
сөз алып,  игі тілек-ниеттерін білдірсе,  
Ержан Алаштуған атты айтулы,  арқалы 
ақын Мұқағалиға арнаған «Жол соңына 
жолдаулар» атты поэма-эпистоласынан 
үзінді оқыды.

Ақынның 90 жылдығы қарсаңында 
Райымбек ауданы мен республикалық 



9
Қабанбай батыр көшесі, 32

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

 Айтақын МҰХАМАДИ 

№40 (1043) 08.10.2021 ЄДЕБИЕТ АЙДЫНЫ

МҰҚАҒАЛИ – 90
«Мұқағали» журналы бірлесе отырып, 
«Білгің келсе, алдымен зертте мені» деген 
атпен ғылыми-танымдық мақалалар үшін 
бәйге жариялаған болатын. Осы бәйгені 
ұйымдастыру алқасының төрағасы 
«Балдырған» журналының бас редакторы 
Дүйсен Мағлұмов бәйге жеңімпаздарын 
жария етті. Бас жүлде – 1 миллион теңге 
«Құбылыс» атты мақаласы үшін Амангелді 
Мырзабекке берілді. Бірінші орын, 700 
мың теңгеге «Ұлылар үндестігі» атты 
мақаласы үшін Сәмен Құлбарақ ие болса,  
Дүкен Мәсімхан, Жанат Әскербекқызы, 
Бекен Ыбырайымовтарда жүлделі болды. 
Ынталандыру сыйлығы Ермек Зәңгіровке, 
Мақұлбек Малдарбековке, Бағашар 
Тұрсынбайұлына тапсырылды. «Алжан-
Шажа» қоғамдық қоры тағайындаған 
200 мың теңгелік арнайы жүлде Нұрлан 
Сәрсенбайға берілді. Конференцияның 
соңында «Мұқағали» қорының төрайымы 
Бақытгүл Айдарова ақынды зертеу, 
танып-білу,  құрметтеу тұрғысында елеулі 
еңбегін сіңіріп жүрген Байынқол Қалиұлы,  
Жақыпжан Нұрғожаев, Светқали Нұржан 
бар бір топ қаламгерлерге қор атынан 
естелік төсбелгілер тапсырды. Мерейтойды 
ұйымдастырған облыс әкімдігіне, Райымбек 
ауданының азаматтарына ақын әулеті 
алғысын айтты. Мұзбалақ Мұқағалидың 
90-жылдық тойына Жетісу жұрты ерекше 
дайындалды. Әсіресе, аудан мәртебе-
сін алғаннан бері бұл өңірге ерекше 
зер салған Алматы облысының әкімі 
Амандық Баталовтың зор үлесі барын 
Нарынқолдықтар айрықша атап өтті.

Қарасазға  іргелес жатқан Сарыжаз 
ауылы,  аудан орталығы Нарынқол айрықша 
абаттандырылды. Қарасаз ауылына дейінгі 
жол жасалып, ақынның әдеби-мемориалдық 
музейіне, А.А.Барманбекұлы атында-
ғы мектеп-гимназияға, мәдениет үйіне 
ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. 
«Ауыл – ел бесігі» атты мемлекеттік 
бағдарлама аясында Қарасаз ауылындағы 
ауыз су жүйелері қайта жаңғыртылуда. 
Қарасаз ауылындағы өнер мектебі үшін 
жаңадан ғимарат салу мәселесі де қолға 
алынды. Той қарсаңында Райымбектей 
батыр бабамыздың ескерткішінің айналасы 
жаңғыртылды және жарықтандырылды. 
Биылғы жылы көлемі 3 гектарды құрайтын 
Мұқағали атындағы саябақтың жұмысы да 
қолға алынған болатын. Аудан мәртебесін  
қайта алғанына  3 жылдан асқан Райымбек 
ауданының орталығында жаңадан салынған  
үш бөлмелік  50 тұрғын үйдің кілті  ақын 
тойында салтанатты түрде тапсырылды. 
Қоныс той қуанышына Мәдина Жүкеева 
бастаған көп балалы аналар, мүмкіндігі 
шектеулі жандар, мемлекеттік және құқық 
саласының қызметкерлері ие болды. Жаңа 
қоныс иелерінің атынан аудан әкімдігі 
жалпы бөлімінің бас маманы Беглан Сәкен, 

аудандық аналар кеңесінің төрайымы 
Балжан Омарова сөз алып, Райымбек 
ауданын қалпына келтіруге негіз қалаған 
Тұңғыш   Президент,     Елбасы Н.Назарбаевтың 
атына және облысымыздың әкімі Амандық 
Ғаббасұлының атына аудан тұрғында-
ры атынан алғыстарын айтты. Мәртебелі 
қонақтар бұдан соң аудан орталығынан 
жаңадан салынып,  пайдалануға берілген 
спорттық-сауықтыру кешенін аралады. 
Мұнда,  жас спортшыларға ойын доптарын 
сыйға тарту етті. Торқалы тойдың ел есінде 
мәңгі сақталар тұсы, тарихи күн – аудан 
орталығына орнатылған Мұқағалидың 
еңселі ескерткіші  болды. Салтанатты 
шарамен ашылған ақын бейнесіндегі 
ескерткіштің биіктігі 8 метр,  қоладан 
құйылған, тұғыры граниттен тұрғызылған.   
Ескерткішті сәулетші А. Рүстембеков 
пен мүсінші Қ.Кәкімовтың қолынан шық-
қан ақын тұғырына, Мемлекеттік хатшы 
Қырымбек Көшербаев: «Осында келгелі 
аудан туралы жақсы әңгімелерді естіп, 
қуанып жатырмын. Туған жерлеріне 

жастар, өзге де тұрғындар көптеп 
келіп, тұрақтануда екен. Мұқағали – 
ұлтымыздың мақтанышы, жырдың асыл 
қазынасы! Елбасы мен Президенттің 
бастамасымен ақынның ғасырлық тойын 
ЮНЕСКО көлемінде өткізуге ұсыныстар 
дайындалуда. Ұлтымыздың біртуар 
перзентіне қандай құрмет көрсетсек те 
артық емес. Мерей той құтты болсын!», –  
деп сөзін жалғаған мемлекеттік хатшы қалың 
көпшілікке,  қадірменді қонақтарға Қазақстан 
Республикасының Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың ыстық сәлемін жеткізіп, 
құттықтау хатын оқып берді. ҚР Мәдениет 
және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова: 
«Мұқағали – қалың оқырманының жүрегіне 
ыстық ұялатқан қымбат бейне, аяулы 
ақынымыз. Ақынның ел мен жерге 
арналған, адамгершілік асыл қасиеттерге 
үндейтін гауһар жырлары болашаққа бет 
алып барады. Ақын жырларының өсіп келе 
жатқан жас ұрпаққа берер рухани нәрі, 
тәлімі, тағылымы мол. Ақынның ауылы 
Қарасазға, аяғы тиген Нарынқол ауылының 
топырағына үлкен әсермен, толғаныспен 
келдік. Музейінен алған әсерімізде бөлек. 
Жаңа ғана салауатты ұрпақ тәрбиелеуге 
негіз боларлық спорттық-сауықтыру 
кешенінін араладық. Ақын жерлестерінің 
атар таңдарынан көрер жақсылықтары 
мол болсын!, –   деді. Той иесі өңір басшысы 
Амандық Ғаббасұлы: 

– Қымбатты көпшілік! Мұқағалидай 
ақиық ұлы ақынымыздың 90 жылдығының 
лайықты түрде өткізіліп жатқанына 
қуанамыз. Осынау тойға Елордамыздан 
арнайы келіп Мемлекеттік хатшының, 
мәдениет және спорт министрінің 
ортақтасып жатқаны да үлкен оқиға. 
Аудан қайта қалпына келгелі екі мыңға 
тарта жастар,  бес жүздей отбасы 
атамекендеріне оралды. Жаңа тұрғын 
үйлер, құрылыс нысандары бой көтеріп, 
ауылдың ажары ашылды. Мұқағалидай 
ақыны бар ел бақытты. Ақынның рухы 
баршамызды қолдап жүрсін! Еліміз аман, 
жұртымыз тыныш, Тәуелсіздігіміз 
тұғырлы, ғұмырлы болсын!, – деді 
облысымыздың әкімі Амандық Баталов.

Сөз тізгінін Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің депутаты Мақпал 
Мыса, Мұқағалидың ұлы Жұлдыз Мақатаев 
алып, ақын рухына бағытталған жүрекжарды 
арнау өлеңдерін оқыды. Екі күнге ұласқан 
ұлан асыр тойға келген қонақтар да ақынның 
ел-жұрты да рухани әсер алғаны жүздерінен 
көрініп тұрды. Тіпті, ауа райының құбылып 
қарлатып кеткенін, ақын мінезімен  табиғат 
та ұшатасып тұр дегендерде болды. Сөйтіп 
ақын 90 жылдығында туған атамекеніне 
ескерткіш болып оралды. Мәдениет 
Министрі Ақтоты Райымқұлова ақпарат 
құралдары өкілдерінің алдында «Мен 
кішкене кезімде Мұқағалидың кім екенін 

білмедім. Бұрын кітаптарда суреттер 
жарияламайтын. Кішкене кітапашалар еді. 
Соны оқып өстік. Бірінші рет екі томдық 
кітабындағы ақынның суретін көргенде 
осы ма Мұқағали.?! Менің жақсы көретін 
ағам » деп, қуанып әрі жылағанмын бар.  Оны 
Мұқағали туралы естелік кітаптарымда 
айтқан болатынмын – десе, ал облыс әкімі 
Амандық Ғаббасұлы : «Мен Қостанайда 
өстім. Мен Мұқағалидың кім екенін мүлде 
білмедім. Біздің заманда орыс мектебінде 
оқығандықтан Пушкин, Лермонтовты 
оқытты. Ақынның 80 жылдық тойында 
осы арада екі жарым ай күні-түн демей 
жұмыс жүргіздім. Сонда ғана Мұқағалиды 
жетік білдім. Кітаптарын оқыдым. Менің 
жұмыс үстелімде оның кітаптары тұр. 
Ақының шын талантты тұлға екеніне 
көз жеткізген соң, Талдықорған қаласын-
дағы «Жастар» саябағында Мұқағалиға 
ескерткіш  қойдық» –  деді.  Ал, Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік хатшысы 
Қырымбек Көшербаев «Мұқағали қазақ 
қоғамындағы үлкен құбылыс. Оған қандай 

құрмет көрсетсек 
те артық болмай-
ды. Көзінің тірісінде 
көре алмай кеткен 
жақсылықтары ақын 
өмірден өткен соң 
жаңғырды. Оның 
жырлары оқырман 
жүрегіне ұялады. 
Жылдар өтіп, ғасырлар 
ауысқан сайын 
Мұқағали Мақатаев 
есімі елімен бірге 
жасап, әдеби ортадан 
ойып тұрып орын 
алуда.  Ақынның қай 
шығармасына зер 
салсаңыз да сұрапыл 
соғыс жылдарында 
балалық шағын ұрлаған  
оқиғадан бастап,  туған 
елін,  жерін жырлау-
дан бір танбады.  Өзі 
айтқандай екі өлең 
жазса соның бірін 
туған анасына, туған 
Отанына арнады. 
Биыл Тәуелсіздігіміздің 
мерейлі 30 жылды-
ғына ақынның 90 
жылдығының тұспа-
тұс келуі қазақ елі үшін 
зор мәртебе – деді.      

Батар күн,
Келер түн,
Атар таң,
Шығар күн,
Бәріңе, бәріңе, бәріңе құмармын!
Осы мен,осылай мәңгілік тұрармын,
Осы мен, сірә да, өлмейтін шығармын!
Жақындық сеземін –
Жерден де аспаннан,

...Айналайын!
Атамекен, Ақ мекен!
Қандай қазақ іздеп сені тапты екен?!
Туған өлке тәтті екен ғой,
Тәтті екен!, – деп Мұқағали жырына 

қосқан қастерлі де қасиетті Қарасазды 
көрген де арманда, көрмеген де арманда. 
Қазақтың аяулы ұлы ақынын топырағында 
жаратқан Қарасаз Мұқағалидың мерейлі 
тойы тұсында әрдайым бір толқып,  бір 
толғанып, жадырап-жайнап, жаңғырып 
жатады. Хантәңірі шыңындай асқақтай 
түскен ақиық ақын ұлының арқасында 
жыл сайын көркіне көрік қосып, гүлденіп,  
түрленіп келеді. Қарасазда жаратыл-
ған балапандардың барлығының ақын 
жырымен үндесіп, тілдесіп өсіп-өніп, 
ер жетіп келе жатқаны сүйініш.  Ақын 
ауылынан Мұқағалидың жырын жатқа 
айтпайтын бірде-бір қара домалақты 
кездестіре алмайсың. 

Қасиетті жұма күні жақында ғана 
Мұқағалидың жақын бауыры,  өлең мен 
өнердегі айнымас серігі болған көрнекті 
ақын Еркін Ібітановтың есімі берілген 
ауылдағы мәдениет үйінде Мұқағали 
Мақатаевтың  90 жылдығына арналған 
«Алаш жырының ақиығы» атты ғылыми-
тәжірибелік конференциясы жұмысын 
бастады. Рас, өмір мен өнерде еркін 
күн кешкен Еркіндей ақын ағамыз-
дың мәдениет үйіне есімінің берілуі 
Мұқағалидың 90 жылдығына тұспа-
тұс келгенін шын мәнінде жарасымды,  
айта жүрер ізгі дүние болды.  Кештің 
тізгінін қолына алған ақын, филология 
ғылымдарының докторы, профессор,  
Қазақстан Жазушылар Одағы төрағасының 
орынбасары Бауыржан Жақып ақын 
тойына келген қадірменді қонақтармен 
таныстырып, алғашқы сөз кезегін белгілі 
ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік сыйлығының иесі, Қазақстан 
Жазушылар Одағының төрағасы Ұлықбек 
Есдәулетке берді.

– Құрметті қаламгер  қауым!  
Қасиетті Қарасаздың ел-жұрты! Бүгінгі 
күн ерекше есімізде қалар тарихи 
күндердің бірі. Мұқағали – мәңгілік ғұмыр. 
ХХ ғасырдағы классик ақын.  Халық ақыны, 
ұлтымыз-дың мақтанышы! Тұла-бойына 
ғажайып дарын, асқақ талант, сарқылмас 
қабілет-қарым дарыған ақын.  Көзінің 
тірісінде қазақтың қарапайым қара өлеңін 
жауһар жыр маржандарымен толықты-
рып кетті. Адалдық пен арамдықтың, 
жақсылық пен жамандықтың, әділдік пен 
жалғандықтың, ақ пен қараның ара жігін 
ашып көрсететін жауһар жырларымен 

Жылылық сезінем –
Мұздардан, тастардан.
Өмірім, сірә да, әріден басталған,
Әріден басталып, мәңгіге тасталған.
Осы мен, өлмейтін, өлмейтін шығармын,
Сәл ғана мызғып ап,  қайтадан тұрармын  

деп, жырлаған ақын ескерткішіне қарап «сәл 
мызғып ап қайта тұрғандай» әсерде болдық.
Екі күнге созылған ақын тойы аламан 
бәйгеге жалғасты.

ҚАРАСАЗҒА  АРНАЛҒАН  ӘСЕРЛІ ФИЛЬМ
«АЛАШ  ЖЫРЫНЫҢ  АҚИЫҒЫ»

ел жүрегінен ыстық орын алды, 
Хантәңіріндей биігіне көтерілді. Сол 
өлмейтін өлеңдерімен мәңгілік ғұмыры 
жалғасып жатыр. Бүгінгі басқос, ертең 
жалғасатын жақсылықтар соның жарқын 
көрінісі, –  деді Ұлықбек Есдәулет шынайы 
көңілімен. Жазушылар Одағының атынан 
орайлы сәтте Мұқағалидың ұлы Жұлдыз 
бен келіні Бақытгүлге, қыздары Алмагүл 
мен Шолпанға лайықты сый-құрметін 
көрсетті. «Өзі мен көзіндей ұрпақтары 
аман болсын!», – деген жылы ниетін 
білдірді.

Осы мерейтойда бәйге де ұйым-
дастырылған болатын. Оның нәтижесі 
мынадай болды :

Тай бәйге 6 км
1-орын Бұлбұл, Кудебаев Арыстан, 

Шиен ауылы, Шабандоз Алдияр, бапкер 
Саят. 

2-орын Қазына, Бейсеуов Ерлан, 
Қордай, шабандоз Ділнұр, бапкер Жарас.

3-орын Қарлығаш, Назенов Бақытжан, 
Мыңбай ауылы, шабандоз Бағлан, бапкер 
Бақытжан.

Құнан бәйге 12 км
1-орын Тобылғы, Жанкойловтар әулеті, 

Іле ауданы, шабандоз Қайсар, бапкері 
Мұрат. 

2-орын Қарақат, Жалайыр Серік, 
Қордай, шабандоз Нұрай, бапкер Еркінбек.

3-орын Көкбастау, Абдикарим Бедер, 
Ұзынағаш, шабандоз Бағлан, бапкер 
Бедер.

Топ бәйге 17 км
1-орын Нұрай,  Нұрай шаруа қожалығы, 

Іле ауданы, шабандоз Сикош, бапкер 
Ержан.

2-орын Шокбар, Үңгірлі шаруа 
қожалығы, Талғар, шабандоз Дінмұхамед, 
бапкер Дидар.

3-орын Балтабек Ерасыл, Алакөл 
ауданы, шабандоз Дастан, бапкер Нұрдан.

Аламан бәйге 25 км
1-орын Жұмбақтас, Бұлғынов Мерхат, 

Талғар, шабандоз Арнат, бапкер Нұржігіт.
2-орын Қарқара Жанкойловтар әулеті, 

Іле ауданы, шабандоз Нұрбек, бапкер 
Мұғат.

3-орын Ботагөз, Иманқұлов Ардақ, 
Қордай, шабандоз Азамат, бапкер Жәбәл.

Райымбек Кеген ауданы Аламан бәйге
1-орын Хантау, Арышов Ұлан, Кеген, 

шабандоз Мирас. 
2-орын Шырам, Мұхтар Марат, 

Бөлексаз ауылы, шабандоз Ерназар, 
бапкер Жанарыс.

3-орын Ханторы, Біләл Мейірлан, 
Сарыжаз ауылы, Алмас, бапкер Микош.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Как спланировать 
себе достойную 

пенсию?
Как получать в будущем хорошую пенсию? Почему регу-

лярность пенсионных взносов – это современный мировой 
тренд? И как защитить себя и получать «белую зарплату» 
со всеми отчислениями? На эти и многие вопросы ответили 
сотрудники Единого накопительного пенсионного фонда во 
время традиционной встречи с вкладчиками в рамках «Дня 
открытых дверей»  

Вот уже второй год ЕНПФ проводит свои мероприятия 
в виртуальном пространстве. Пандемия коронавирусной ин-
фекции (Covid-19) внесла свои коррективы, и к сожалению, 
встречи с вкладчиками невозможно проводить в очном фор-
мате в филиалах фонда. 

Каждый желающий мог посетить мероприятие с помо-
щью онлайн-платформы и присоединиться ко «Дню откры-
тых дверей», не покидая стен своего дома.  

Тема мероприятия – «Индивидуальный пенсионный 
план – тренд нового поколения». Целевой аудиторией ме-
роприятия стали студенты колледжей и высших учебных за-
ведений, а также молодёжь до 25 лет.

Как известно, именно новое поколение казахстанцев в 
пенсионном возрасте будет опираться на свои накопления 
за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обяза-
тельных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и 
добровольных пенсионных взносов (ДПВ). В этой связи мо-
лодёжи необходимо начать уже сегодня формировать своё 
будущее. 

Казахстан стоит в середине пути накопительной пенсион-
ной системы, на данный момент в системе могут быть вклад-
чики, которые копили только 23 года, при этом полный цикл 
должен быть не менее 40 лет. Однако в силу исторических и 
экономических факторов, это физически не могло произойти 
раньше. Именно новое поколение имеет шанс пройти пол-
ный цикл и получать через 40 лет высокую пенсию.  

Вкладчики, участвовавшие в мероприятии «День откры-
тых дверей» на своём примере посчитали свою будущую 
пенсию с помощью пенсионного калькулятора и наглядно 
убедились, что при регулярном пополнении своего пенсион-
ного счета можно существенно увеличить свои выплаты из 
ЕНПФ. 

Мероприятие по всей стране прошло при высокой посе-
щаемости, каждый из участников остался доволен и удовлет-
ворён электронным форматом проведения «Дня открытых 
дверей», и многие изъявили желание с началом трудовой 
карьеры копить себе на старость, чтобы в будущем оценить 
все преимущества накопительной пенсионной системы. 

Сумма пенсионных накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда  на 1 сентября 2021 года превысила 
12,9 триллионов тенге. Как известно, данная сумма включает в себя пенсионные взносы и инвестиционный доход.

Важно отметить, что только за восемь месяцевс 1 января по 1 сентября 2021 года на счета вкладчиков ЕНПФ был начислен 
чистый инвестиционный доход в размере 938,9 млрд тенге, что на 67 млрд тенге или 8% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Республики Казахстан с нача-
ла года на 1 сентября составила7,65%, при инфляции в 5,8%. При этом доходность за последние 12 месяцев составила10,68%, 
при инфляции за этот же период в 8,7%.

Напомним, что сумма пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) пересчитывается и переоценивается еженедельно 
в соответствии с результатами инвестирования пенсионных активов. В состав инвестиционного дохода входят доходы в виде 
вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инстру-
ментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении и т.д.

В целом, инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в 
ЕНПФ, составил свыше5,6 трлн тенге. На 1 сентября 2021 года доля чистого инвестиционного дохода в общем объёме пенсион-
ных накоплений составляет 36,5%.

При этом, инвестиционная доходность со дня основания самой накопительной пенсионной системы (1998 год)на 1 сентября 
2021 года с нарастающим итогом составила 656,67%, инфляция составила 531,25%. Таким образом, реальная доходность пен-
сионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы до 1 сентября 2021 года составила 125,41 %.   

Стоит подчеркнуть, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного 
дохода целесообразно за период не менее 1 (одного) года. Краткосрочные данные (еженедельные, ежемесячные и т.д.) – не 
являются показательными, т.к. зависят от постоянных изменений рыночной конъюнктуры.

Вся система инвестиционного управления и учета пенсионных активов является прозрачной: каждый вкладчик имеет воз-
можность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении. Информация по 
инвестиционному управлению пенсионными активами ЕНПФ и о финансовых инструментах, в которые размещены пенсионные 
активы ЕНПФ, публикуется на официальном сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) в разделе «Показатели/Инвестиционная деятельность».

Помимо Национального банка, вкладчики ЕНПФ могут перевести часть своих накоплений в компании, управляющие инвести-
ционным портфелем (УИП). На данный момент ЕНПФ заключен договор о доверительном управлении пенсионными активами с 
четырьмя УИП. Ознакомиться с информацией о них и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте enpf.kz в разделе 
«Услуги» - «Реестр управляющих инвестиционным портфелем».

Напомним, после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, 
указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлени-
ем Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2014 года №10, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП.

Отметим, что пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», показали доходность с 
начала деятельности (а это 15 марта 2021 года) на 1 сентября 2021 года на уровне 5,1%. Доходность за этот же период пенси-
онных активов, находящиеся в доверительном управлении АО «HalykGlobalMarkets»4,7%; АО «BCC Invest» 3,7%. АО «Сентрас 
Секьюритиз» управляет пенсионными активамис 1 апреля 2021 года, за это время инвестиционная доходность составила 5,9%.

В период нахождения пенсионных накоплений под управлением Национального Банка до достижения вкладчиком пенсион-
ного возраста действует гарантия сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции. При переводе пенсионных 
накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минималь-
ного уровня доходности пенсионных активов. Минимальный уровень доходности рассчитывается исходя из средневзвешенной 
доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке.

Вкладчики ЕНПФ получили 
938 миллиардов тенге чистого 

инвестиционного дохода

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казах-
стан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление 
пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений 
по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом.

В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных про-
фессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и 
выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz). 

ОБЩЕСТВО

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙУЧАЩИЕСЯ НАЗАРБАЕВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКО-
ЛЫ ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН 
КО ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
ИНИЦИИРОВАЛИ АКЦИЮ 
«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ». РЕБЯ-
ТА ТЕПЛО ПОЗДРАВИЛИ ПО-
ЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ВРУЧИЛИ 
ИМ ПРОДУКТОВЫЕ КОРЗИ-
НЫ. АКЦИЯ БЫЛА ОРГАНИ-
ЗОВАНА В РАМКАХ ШКОЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА «ҰРПАҚТАР 
САБАҚТАСТЫҒЫ».

«Было очень приятно принимать 
теплые пожелания и видеть искрен-
нюю улыбку и радость на лице бабуш-
ки», - рассказывает ученица 11 класса                        
Дамели Калабаева. Так, они побывали 
в гостях у пенсионера, труженика тыла                          
Деонизии Белявской. Несмотря на лише-
ния и голод в годы Великой Отечествен-
ной, она не была сломлена, а продолжа-
ла добиваться высот. Деонизия Павловна 
работала начальником областного управ-
ления кинофикации. Этой организации 
подчинялись все кинотеатры 19 райо-
нов Талдыкорганской области. Надежде                 
Зуевой, труженику тыла в этом году ис-
полнилось 85 лет. Посетив ее ребята 
узнали о ее юности, пришедшей на тяже-
лейшие военные годы. Тогда еще хрупкая 
девятилетняя девочка с раннего утра до 
поздней ночи наравне с остальными жен-
щинами перекапывали целые поля для 

посадки картофеля, свеклы, лука. Несмотря 
на полуголодное тяжелое время, Надежда 
Михайловна продолжала жить.- Путь к побе-
де был тяжелым и трудным, ведь она доста-
лась ценой огромных жертв и материаль-
ных потерь. Мы заплатили огромную цену 
за победу в Великой Отечественной войне, 
- подытожила свой рассказ Надежда Зуева. 
Екатерина Петровна, одинокий пенсионер 
была очень растрогана вниманием малень-
ких волонтеров. Ребята же были в раздво-

енных чувствах. И радость, что сделали хо-
рошее дело, и грусть, от того что увидели, 
в каких условиях живут наши пенсионеры. 
Екатерине Петровне 85 лет. Она больше 
сорока лет занималась преподавательской 
деятельностью. Ее семью вместе с 4 бра-
тьями переселили из России в Казахстан. 
Братья ушли на фронт и не вернулись.- Ба-
бушки и дедушки словно дети. Чувствитель-
ны, наивны и просты. Но, все же, они – наша 
история. Встречи со старшим поколением, 

оказывают большое влияние на воспита-
ние нас, молодых. Развивая в нас лучшие 
человеческие качества, самое главное – 
милосердие и сострадание. Акция «Связь 
поколений», еще раз напомнила нам, что 
такое забота, внимание, добро, - подели-
лась своим мнением ученица 7 класса           
Ранона Жалелқызы.

Ж.ҚАЙРАТҚЫЗЫ.



 

06.05 «Ұлы дала дүбірі» 
деректі фильм
06.30 «Толағай»
07.30 «Көңіл толқыны» 
08.00 «AQSAYYT»
08.20  Мәселе
09.00 «Хайди»
10.00, 18.00 Т/х «Ғашықтық 
дерті»
12.00  «Қазақстан дауысы» 
14.00 Назар аудар»
15.50 «Бас бөлшегіндегі шы-
тырман» 
17.20 «Әйел әлемі» 
20.00 «АРТА» 
20.50 Балғынбек Имашевтің 
шығармашылық кеші
22.30 Т/х «Жат мекен»
23.30 «Дон И»
01.40  «АПТА»
02.30 Әйел әлемі
03.05 «AQSAYYT»
03.30 «Жер төресі»

Хабар

06.00 «Әзіл кеші»
07.00 «Самопознание»

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

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  17  қазан

06.00, 04.25 Әнұран
06.05,04.05  Д/ф «Ұлы дала 
дүбірі»
06.25, 10.00,13.00, 15.00,17.00, 
20.00, 01.00 Aqparat
07.00 «ТАҢШОЛПАН»
10.10, 18.00 Т/х «Ғашықтық 
дерті»
12.00, 21.30 Т/х «Ақжауын»
13.10 «Qyzyq eken»
14.00 «Теледәрігер»
15.10 «Тәуелсіздік тарландары»
15.45 «MENIN QAZAQSTANYM»
16.05, 23.30 «Қанатсыз 
құстар-2»
17.15 «Qyzyq eken»
20.35 «Ashyq alan»
22.30 Т/х «Жат мекен»
00.25 «PARASAT MAIDANY»
01.35 «Ashyq alan»
02.25 «Теледәрігер»
03.15 «Тәуелсіздік тарландары»
03.45 «Menin Qazaqstanym»

ХАБАР

06.00, 02.00 ҚР Әнұраны
06.00 Хабарлайын
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 «Бір туынды тарихы»
10.45  Әсем әуен 
11.15, 22.20 «Пәленшеевтер»
12.00, 21.30 Т/х «Қақпан»
13.00 «Сырлы қала»
15.00 «Бүгін»
16.00, 23.15 Росийский сериал
18.00 «Мегахит»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Народный контроль»
21.00  Итоги дня
01.15 «Discovery: Как устроена 
Вселенная»

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл»
06.30 Т/х «Алладин»
07.10 «Ұрланған тағдыр»
08.00 М/ф «Маша и медведь»
09.40, 22.00 Т/х «Үзілген 
моншақ»
11.00, 21.00  Т/с «Қара ниет-2»
12.15, 23.30 Т/х «Жауынгер» 
14.00 «Айтарым бар»
15.00 «Сүлеймен сұлтан»
17.00, 17.30 «Жарық сәулесі»
17.50 Т/х «Ана»
20.00, 01.50 «Astana times»
01.20 «Келіндер»
02.10 «Біреудің есебінен»
03.40 Күлпәштің хикаялары
04.00 Той жыры
04.30 «KazNet»
05.30 «Сырты бүтін»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Әйел сыры»
07.00 «Қайырлы таң, 
ҚАЗАҚСТАН!»
09.00 «Доброе утро, КАЗАХ-
СТАН!»
11.00  Х/ф «Руские горки»
12.00 «На самом деле»
13.00 «Пусть говорят»
14.15 «112»
14.30 «QOSLIKE»
18.30 «Басты жаңалықтар»
19.00 «Көреміз»
20.00 Главные новости
20.40 Т/с «Реализация»
01.10 «Лучшие враги»
02.15 «Две судьбы-2»
03.25 «112»
03.40 Басты жаңалықтар
04.05 «Әйел сыры»

КТК

07.00 ҚР Әнұраны
07.05 Кешкі жаңалықтар 
07.30 Т/х «Ясминнің тағдыры»
08.15 «Журналист»
09.10 НОВОСТИ

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.25  Әнұран
06.05 «Ұлы дала дүбірі»
06.30, 03.35 «Сырлы сахна»
07.15 Aqparat
07.35, 02.50 «Күміс көмей»
08.25 «Әйел әлемі» 
09.00«Хайди»
10.00, 18.00 Т/«Ғашықтық 
дерті»
12.00 «Қазақстан дауысы»
14.00Әзіл әлемі
15.25 «Анамды іздеймін»
17.15 «Тәуелсіздік тәукелдері»
20.00 «Мәселе»
20.40 «Қазақстан дауысы»
22.30 Т/х «Жат Мекен»
23.30 «Дон И»
01.40 «Мәселе»
02.25«Parasat maany»
02.55 «Заң және біз»

Хабар

06.00, 02.00 Әнұран
06.00 «Әзіл кеші»
07.30 «Өзін-өзі тану»
07.15 «Время»
09.00 «Tangy fresh»
10.00  ХХІ ғасыр көшбасшысы
11.00 «Әке бақыты»
12.00 «Қақпан»
14.00 «Гараж»
16.00, 23.15  Телесериал
18.00 Мегахит
20.00 «Отыз жылдың ой-
толғауы»
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
22.00 «Хабарлас»
01.15«Discovery». Как устроена 
Вселенная. 

Астана  

06.00, 05.30 «Ән мен әзіл»
06.30 «Күлдірген»
07.00, 05.10 «Үздік әзілдер»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.40, 22.00 Т/х «Үзілген 
моншақ»
11.10, 21.00 Т/х «Қара ниет -2» 
12.15, 23.25 Т/х «Жауынгер» 
14.00 «Нащар аудар»
17.00 «Жарық сәуле»
17.50 Т/х «Ана»
20.10  Үздік әндер
20.55 «Loto 6/49»
01.20 «Келіндер»
02.30 «Azil keshi»
04.20 Той жыры
04.50 «KazNet»
05.30 «Сырты бүтін»

Евразия

06.00, 03.00Т/х «Әйел сыры»
06.45 «ОА»
08.00, 03.45 «Той базар»
09.00 «Ұлы даланың мұрасы»
09.15 «Поле чудес»
10.20 «Фабрика грез» 
10.50 «Вау, Казахстан!»
11.20«Желание»
13.50 «Поздний срок»
18.30 «Мама, маған дауыс 
бер!»
20.00 «Айна»
21.00 «Не хочу тебя терять »
23.00 «Летний кубок КВН 
-2021»
02.05 «П@утина+»
04.05«Той заказ»

КТК

07.00 Әнұран
07.05 «Құдалар-2»
08.00, 03.30, 04.30«КТК –да 
Қабатов»
09.20 Новости

10.00 «Охотники а караванами»
13.30 «Бала дауысы»
17.00«Можно мне тебя об-
нять?»
21.00 «Большие новости»
22.00 «Следуя за средцем»
01.40 «Старший следователь»
02.30 «Аталар сөзі»
03.30, 04.30 «КТК –да Қабатов»

Жетісу

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық»/
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Ауылдағы ағайын» 
10.30 «Бүгін»  
11.00 «Сыралғы»   
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Шашу»  
12.45 «Жетісу батырлары»
13.00 «Спасая жизни» 
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Талқы» 
14.50 «Тәуелсіздік жылнамасы»
15.00 «Сыралғы» 
15.45 «Әкелердің әңгімесі» 
16.30 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)
17.00 «Өмір әні» 
17.52 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Бір бала»  
19.20 «Әсем әуен» 
19.30 «Безбен» 
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

05.58  Әнұран
06.00 Әзіл студио
06.50 «Тамаша live»
07.20 «Информбюро»
08.30 «Села полетела»
09.30 «Готовим с Адель»
10.00 «Тәтті шоу»
10.30 What`s up?
11.10 «Алладин»
11.30 «Лило и Стич»
12.40 «Спарк. Герой. Вселен-
ной»
14.40 «Крадущийся тигр, за-
таившийся дракон»
17.30 «Последний рубеж »
19.40 «Хэллбой.  Герой из 
пекла»
22.00 «Неге?»
23.30«Битва экстрасенсов»
01.30 «Тамаша live»
02.00  Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
05.00 Ризамын

7 канал

06.00 «Гу-гулет»
07.00 «Айна-online»
08.00 «Япырай»
09.00, 15.00Т/х «Мзгелсіз сезім»
10.00 «Жұлдыздың жары»
10.30«Регина + 1»
11.40 Шоу «Орел и Решка»
12.45 «Родком»
16.00 Т/х «Барлау»
18.00Т/х «Тек қана қыздар»
21.00 Шоу «Маска», 2 сезон
23.00 «JaidarmanCup»
00.30 Х/ф «Прогулка среди 
могил»
05.00 «Қуырдақ»

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ

   7 КАНАЛ

07.15 Сериал «Время»
09.45 «Қақпан
14.00 «Гараж»
16.00 «Мегахит»
18.00 «Маска»
18.30 «Ән әлемі»
19.30  «Eco maken»
20.30 Мәжіліс.kz
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
22.00 «Инновационное ядро 
Казахстана». 
00.00Discovery
01.30 «Pro Sport»

Астана  

06.00 Қаламгер
06.30 «Үздік әзілдер»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.00 «ТeleBingo»
10.25, 22.00 Т/х «Үзілген 
моншақ»
12.00, 21.00 Т/х «Қара ниет-2»
13.10, 23.30 Т/х «Жауынгер»
14.50 Алдараспан
17.00 «Жас қырандар»
17.50 Т/х «Ана»
20.00 Үздік әндер
20.45 Аялы алақан
01.20 «Bas times»
02.30 «Келіндер» 

03.40 Күлпәштың хикаялары
04.00 «Әзілстан»
04.20 «KazNet»
05.20 «Сырты бүтін»

Евразия

06.00, 03.35 «Әйел сыры»
06.45 0, 04.20 «Той Заказ»
07.15 «Воскресные беседы»
07.30 «Мама, маған дауыс 
бер»
09.00 «Ұлы дала мұрасы»
09.20 «Тайны вокруг нас»
10.00 «Улыбка лиса»
14.35 «Отдельное поручение»
17.00 «Лучше всех»
18.50 «Добры вечер Казах-
стан!»
20.00 «Грани»
21.30 «Не хочу тебя терять»
23.40 «Что? Где? Когда?»
01.15 «Вызов. Первые в кос-
мосе»
02.15«П@ytina+»

КТК

07.05 «Оригинал»
09.00 «Юморина»

10.30 «Следуя за сердцем»
15.00 «Аталар сөзі»
18.40 «Бала дауысы»
21.00 «Портрет недели» 
22.00 «Развода не будет»
00.00 «Страший следователь»
02.00 «Аталар сөзі»
04.00-04.40 «Әйел қырық 
шаңырақ»

Жетісу

07.05 «Әсем әуен» 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Әсем әуен» 
10.30 «Безбен» 
11.05 «Бір бала»  
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Әсем әуен» 
12.45 «Жетісудың ақын-
жыраулары»
13.00 «Сильные духом»  
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Единый народ»
14.30 «Сделано в Казахстане» 
14.50 «Тарихнама» (қазақ 
хандары)

15.00 «Дәрігер кеңесі» 
15.45 «Жетісу жұмбақтары» 
16.15 «Қазақ тілі» 
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 «Жүрек сөзі» 
20.15 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 «Әндер мен жылдар» 
концерт 
00.05 «Әсем әуен» 

31 канал

06.00 Әзіл студио
07.00 Әзілдер күнделігі
08.00 «Тамаша live»
08.30 «Тәтті шоу»
09.30 «Готовим с Адель»
10.00What`s up?
11.00 «Села полетела»
12.00 «Алладин»

12.30 «Лило и стич»
13.10 «Крадущийся тигр, за-
таившийся дракон»
16.00 Х/ф «Второй шанс»
18.40 Х/ф «Хэллбой. Герой из 
пекла»
21.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул»
22.50 «Битва эстрасенсов»
01.20 «Тамаша live»
01.50 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
05.00 Ризамын

7 канал

06.00  «Гу-гулет»
07.00 «Япырай»
07.15«Jaidarman Cup»
09.00, 15.00  Т/х «Мезгілсіз 
сезім»
10.00 «Айна-online»
10.35 Х/ф «Все сначало»
16.00, 03.15 К/ф «Стамбулдың 
қызыл реңі»
18.35 Х/ф «Стукач»
21.00 Шоу «Музыкальная 
интуиция»
23.00 Х/ф «Разведка»
01.00 «Рокки 5»
05.00 «Қуырдақ»

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

   7 КАНАЛ

09.50 «Было дело»
10.30 «Практикант»
13.10 «Все могло быть иначе»
15.45 «Старший следователь» 
17.00 Т/х «Әулеттер тартысы»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Астарлы ақиқат»
21.00 Вечерние новости
21.40 «Все могло быть иначе»
00.10 «Практикант»
02.00 «Старший следователь»
02.50 «Астарлы ақиқат»
03.35 «Әйел қырық шырақты»
04.20-04.50 Кешкі жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Парасат» 
10.30 «Бүгін»  
11.00 «Сыралғы»   
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Шашу»  
12.45 «Жетісу батырлары»
13.00  «Ән тыңдайық» 
14.00 «Әсем әуен» 
14.50 «Тәуелсіздік жылнамасы»
15.00 «Спорт-тайм» 
15.30 «Бір бала» 
16.30 «Қазақ тілі» 
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 «Дәрігер кеңесі» /тікелей 
эфир/ 
19.20 «Тәуелсіздік жылнамасы»
19.30 «Сегодня» /прямой эфир/  
20.00 «Зейнеп апаның 
әңгімелері»
20.15 «Әсем әуен»  
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Парасат»  
21.30 Итоговые новости
22.00 «Әдептен озбайық» 
22.40  «Әсем әуен» 
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

05.58 ҚР Әнұраны
06.00 Әзіл студио
06.50 Информбюро
07.50 Ризамын
09.10 Т/с «Жазықсыз»
10.40 «Жанкешті ханымдар»
13.00 «Құзғын»
14.00 «What’s up?»
14.40 «Ограбление в ураган»
17.00 Экстрасенсы-детективы 
18.10 Х/ф «Колония»
20.00 Информбюро
21.00 Т/с «ВОРОН»
22.00 «Максимальный риск»
00.00, 04.00 Алдараспан, Ныса-
на, Шаншар әзілдері
01.00 Кел, татуласайық!
03.00 Д/ф «В мире чудес»
05.30 Ризамын

7 канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, QAZAQSTAN»
09.00, 15.00 «Мезгілсіз сезім»
10.00,17.50 «А у нас во дворе»
11.15, 19.30 «Герой по вызову»
14.00 «Гудия»
16.00, 01.10 «Тайны госпожи 
Кирсановой»
17.10 «Родком»
19.00 «Студия 7»
21.40, 03.10 «Ағайындылар»
23.00, 04.20 «Тойхана»
00.00 Т/х «Арам ақша. Адал 
махаббат»
02.20 «Q-елі»

КТК

   7 КАНАЛ

06.00, 03.25 Әнұран
06.05 Д/ф «Ұлы дала дүбірі»
06.25, 13.00, 17.00, 20.00 
Aqparat
07.00 «TANSHOLPAN»
10.10 18.00 «Ғашықтық дерті» 
12.00 «Ақжауын»
13.15 «Қызық екен...»
14.00, 03.40 «Теледәрігер»
15.00, 03.25  «Заң және біз»
15.30 «Жер төресі»
16.00, 21.30 «Қанатсыз 
құстар-2»
17.10 «Қымбат жандар»
20.35, 02.50 «Ашық алаң»
22.30 Т/х «Жат Мекен»
00.25 «Қазақстан дауысы»

Хабар

06.00, 02.00 Әнұран
06.00 Т/х «Хабарлайын» 
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 «Бір туынды тарихы»
10.45 Әсем әуен
11.15 «Пәленшеевтер»
12.00, 21.30 Т/х «Қақпан»
13.00 Т/х «Сырлы қала» 
15.00 «Большая неделя». 
Тікелей эфир
16.00сериал
18.00 Мегахит 
20.00 Қорытынды жаналықтар
20.30 «Үкімет».Премьера!
21.00 Итоги дня
00.15 «Discovery». Как устроена 
Вселенная.

 
Астана  

06.00  «Ән мен әзіл» концерттік
06.30 «Аладдин»
07.00 Т/х «Ұрланған Тағдыр»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.40, 22.00 «Үзілген моншақ»
11.10, 21.00 Т/х «Қара ниет-2»
12.15, 23.30 Т/х «Жауынгер» 
14.00Солный концерт Турсын-
бек Кабатов
15.00 Т/х «Сүлеймен Сұлтан»
17.00 Т/х «Жарық сәулесі»
17.30 Т/х «Ана»
20.00, 01.45 «Астана times»
20.55 Loto 5/36
00.55Келіндер
02.10 «Біреудің есебінен»
03.40  «Күлпәштің хикаялары»
04.00 «Той жыры»
04.30 «KazNet»
05.30 «Сырты бүтін»

Евразия

06.00 «Әйел сыры»
07.00 «Қайырлы таң -Қазқстан»
09.00 «Доброе утро-Казахстан»
11.00 «Жить здорово»
12.00 «Жди меня Казахстан»
13.00 «112».  Прямой эфир
13.15 «Пендемізғой». 
14.30 «Qoslike»
18.30, 02.45 «Басты 
жаңалықтар»
19.00 «Көнеміз»
20.00 «Главные новости»
20.40 «Поле чудес»
22.00 сериал «Улыбка лиса»
02.45 «112». Криминальные 
новости
03.05 «Две Судьбы-2»
04.25 «112»

КТК

07.00 Әнұран
07.05,19.30,03.30-04.00 Кешкі 
жаңалықтар
07.30Т/х «Ясминнің тағдыры»
08.40 Т/х «Журналист»
09.40 Новости
10.20 «Практикант»
11.50 «Все могло быть иначе»
14.20 «Старший следователь»
17.00 Т/х «Әлеуеттер тартысы»

19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00, 02.15«Дау-дамайсыз»
20.35, 02.50 «КТКweb»
21.00 Вечерние новости
21.40«Охотники за караванами»
01.40 «Старший следователь»
02.35 «Дау-дамайсыз»
03.00 «КТКweb»
03.10 «Әйел қырық шырақты»
03.30-04.00  Кешкі жаңалықтар

Жетісу

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Ұлт құндылығы» 
10.30 «Сегодня»   
11.00«Дәрігер кеңесі»   
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Шашу»  
12.45 «Жетісудың ақын-
жыраулары»
13.00 «Зейнеп апаның 
әңгімелері» 
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Әдептен озбайық» 
14.50 «Тарихнама» (қазақ 
хандары)
15.00 «Тәуелсіздік тұлғалары» 
15.15 «Әсем әуен» 
16.30 Д/ф «Бүгінгі дін» 
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 «Тәуелсіздік жылнамасы»
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/    
20.00 «Спасая жизни» 
20.15 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Зейнеп апаның 
әңгімелері» 
21.30 Итоговые новости
22.00 «Талқы» 
23.10 Новости 
23.35 Жаңалықтар

31 канал

06.00 «Әзіл студио»
07.00, 20.00 Информбюро
07.50, 05.00 «Ризамын»
09.10 «Жазықсыз»
10.40 «Жанкешті ханымдар»
13.00 «Құзғын»
14.00 What’s up?
14.50 «Максимальный риск»
17.00  «Экстрасенсы-
детективы»
18.00Х/ф «Последний рубеж»
20.00 Информбюро
21.00 «Ворон»
22.00 «Второй шанс»
00.10, 04.00 Алдараспан, ныса-
на, шаншар әзілдері
01.00 «Кел, татуласайық!»
03.30 «В мир чудес»

7 канал 

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, Qazaqstan»
09.00, 15.00 Т/х «Мезгілсіз 
сезім»
10.00 «А унас во дворе»
11.15 «Герой по вызову»
14.00 «Гудия»
16.00 Скетчком «Q-eli»
16.20«Стукач»
19.00Вечерняя программа 
«Студия 7»
19.30 Шоу «Музыкальная 
интуиция»
 21.40«Ағайындылар»
23.00 Скетчком «Q-eli»
00.00 Шоу «Маска»
04.20 «Тойхана»

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 15 қазан

   7 КАНАЛ
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АСТАНА
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КТК
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Қабанбай батыр көшесі, 32

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

ЗАЊ жєне ЌОFАМ

Өңірлік бөлімшелердің ұтымды ұйымдастырушылық 
құрылымын құру бойынша жүргізілген жұмыс шеңберінде 
бизнес-процестерді автоматтандырудың қазіргі деңгейін 
ескере отырып, «БЖЗҚ» АҚ аймақтық желіні қайта құрды. 

Жезқазған қаласындағы Өңірлік филиалы жабылып, 
кейіннен Жезқазған қаласында қызмет көрсету орталығы 
құрылды (бұдан әрі - ҚКО) және ол Қарағанды облыстық 
филиалының құрамына енгізілді. Сәтбаев пен Қаражал 
қалаларында бұрын Жезқазғанға тиесілі қызмет көрсету 
орталықтары да енді Қарағанды облыстық филиалына 
бағынады. 

Естеріңізге сала кетейік, қазіргі уақытта БЖЗҚ -да 
183 қызмет көрсету тірегі бар. Жалпы алғанда, бірінші 
жартыжылдықта қор салымшыларына (алушыларға) 1 
миллионнан астам қызмет, дәлірек айтқанда, 1 284 489 
қызмет көрсетілді, бұл өткен жылмен салыстырғанда 556,4 
мың қызметке (немесе 76,4%) көп. 

Бұл ретте, БЖЗҚ-дан кейбір қызметтерді, мысалы, 
жеке зейнетақы шотынан үзінді көшірме алу, мәліметтерді 
өзгерту және т.б., ENPF мобильді қосымшасы және enpf.
kz корпоративтік сайтындағы жеке кабинет  арқылы үйден 
шықпай-ақ алуға болатынын еске саламыз.         

Сонымен қатар, «БЖЗҚ» АҚ мен «Қазпошта» АҚ-ның 
ұлттық пошта операторының филиалдарында шалғайдағы 
елді мекендерде қызмет көрсету жөніндегі бірлескен 
жобасының арқасында Қазпошта бөлімшелерінде Қор са-
лымшылары (алушылары) келесі операция түрлерін орын-
дай алады: 

•салымшының (алушының) қосымша мәліметтерін 
өзгертуге (толықтыруға) өтініш беру (жеке куәлік, телефон 
нөмірі, электрондық және пошталық мекен-жайлар); 

•ақпараттандыру әдісін өзгерту (айқындау) туралы 
келісімге қол қою (оның ішінде БЖЗҚ АҚ қызметтеріне 
электронды форматта қол жеткізу үшін). 

Сіз БЖЗҚ қызмет көрсету орталықтарының тізімін enpf.
kz сайтының «Байланыс» бөлімінен таба аласыз.

2021 жылдың 1 қыркүйегіндегі жағдай бой-
ынша Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 
салымшыларының шоттарында 12,9 триллион теңге 
зейнетақы жинақтары қалыптасты. 01.09.2020 жыл-
дан бастап 01.09.2021 жылға дейінгі бір жыл ішінде 
зейнетақы жинақтарының сомасы 704 миллиард 
теңгеге немесе 6% өсті. 

Зейнетақы жинақтарының негізгі сомасы міндетті 
зейнетақы жарналары (МЗЖ) есебінен жинақталды, 
оның мөлшері 12,6 трлн теңге(соңғы 12 айдағы өсім – 
5%). Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) 
бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 342,6 
млрд теңге (өсім – 17%), ал ерікті зейнетақы жарна-
лары (ЕЗЖ) бойынша зейнетақы жинақтарының со-
масы 1,6 млрд теңгеге  жетті.

2021 жылдың толық сегіз айында БЖЗҚ салым-
шылары өткен жылдың сәйкес кезеңіне қарағанда 
көбірек қаражат салды. 2021 жылғы 1 қыркүйектегі 
жағдай бойынша салымшылардың шоттарына жалпы 
көлемі 1,1 трлн теңге зейнетақы жарналары түсті, бұл 
2020 жылдың сәйкес кезеңіндегі көрсеткіштен 397,4 
млрд теңгеге немесе 58% артық. Жарналардың жал-
пы көлемінің 95,6% БЖЗҚ-ға МЗЖ бойынша түсімдер 
құрайды, ол 812,9 млрд теңге(соңғы 12 айдағы өсім 
- 24%), МКЗЖ бойынша 36,5 млрд теңге (өсім 16%), 
432 млн теңге (өсім 38%) ЕЗЖ бойынша аударылды.

Салымшылардың  жарналарынан басқа, 
зейнетақы жинақтарының айтарлықтай өсуі 2021 
жылғы 1 қаңтар айынан 1 қыркүйекке дейін 938,9 
млрд теңге болған таза инвестициялық табыстың 
арқасында қамтамасыз етілді. Бұл өткен жылдың 
сәйкес кезеңіндегі көрсеткіштен 8% немесе 67 млрд 
теңгеге артық. Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің басқаруымен БЖЗҚ зейнетақы активтері 
бойынша кірістілік 1 қыркүйекке 7,65%, ал инфляция 
5,8% құрады.Бұл ретте соңғы 12 айдағы кірістілік – 

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Лайықты зейнетақыны қалай 

жоспарлауға болады?
Қазақстандықтардың зейнетақы жинақтары 

12,9 триллион теңгеден асты
10,68% , осы кезеңдегі инфляция – 8,7% көрсетті.

БЖЗҚ-дағы жеке зейнетақы шоттарының саны 
2021 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша 11,6 
млн бірлікке тең. Шоттардың ең көп саны міндетті 
зейнетақы жарналары (МЗЖ) бойынша ашылған, 
олардың саны – 10 905 014 бірлік. Одан әрі МКЗЖ 
есебінен қалыптасқан шоттар - 531 323 бірлік. БЖЗҚ-
дағы ЕЗЖ есебінен қалыптасқан шоттар саны қазір 51 
645 бірлік болды. 

Жыл басынан бері БЖЗҚ салымшыларына ша-
мамен 2,0 трлн теңге төленді, төлемдердің басым 
бөлігін біржолғы зейнетақы төлемдері (БЗТ) құрады, 
оның көлемі– 1,8 трлн теңге. Төлемдер сомасы бой-
ынша екінші орында жасы бойынша төлемдер– 62,0 
млрд теңге. Одан әрі сақтандыру ұйымдарына ау-
дарымдар, ол шамамен 44,0 млрд теңге, мұрагерлік 
бойынша төлемдер – 38,8 млрд теңге, ҚР шегінен тыс 
ТТЖ кетуге байланысты төлемдер – 25,1 млрд теңге, 
жерлеуге – 3,4 млрд теңге және мүгедектік бойынша 
төлемдер 1,4 млрд теңге.

Кесте бойынша ай сайынғы орташа төлем сомасы 
(зейнет жасына толуына байланысты) 28 568  теңге, 
ал ай сайынғы төлемнің ең жоғары сомасы 673 643 
теңге болды.
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БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде 
құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Ре-
спубликасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және 
жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының 
Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 
2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару 
тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан 
Республикасының Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды 
басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ 
міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы 
төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есеп-
ке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы 
жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.
enpf.kz сайтында).

СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?

ЌАЗАЌ ЌОFАМЫ ЖЄНЕ 

¦ЛТТЫЌ ИДЕОЛОГИЯ
АДАМ АНАСЫНЫҢ ҚҰРСАҒЫНА ТҮСКЕННЕН БАСТАП ӨМІРГЕ 

ДЕГЕН ҚҰЛШЫНЫС ПЕН ӨЗ БОЛМЫСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРАТЫНЫН 
ӘЛЕМ ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ КӨПТЕГЕН ЕҢБЕКТЕРІНДЕ ДӘЛЕЛІМЕН 
АЙҚЫНДАДЫ.  

Қазақтың ұлылық философиясы әйел 
жүкті болған кезінен бастап жерік болған 
тағамдарын жегізу, тіл көзден сақтану, 
көңіл күйін түсірмеу, жақсы жайсаңдарды 
көп тыңдау тағы сол сияқты тәлім-ілімге 
қатысты ізгі игілікті назарына жеткізіп,  
ерекше мән беруі қоғамдағы ұлы ұғым, 
ұлттық идеология тәлімі десек болар. 
Баланың бойына, ой санасына бес 
жасқа дейін ұлт болмысын салт-дәстүр, 
ұлт ұлылығын сіңіре отырып, он үш 
жасқа дейін бар мүмкіндікпен тәлім 
тәрбие беріп, 13 жаста отау иесі болдың 
деп өзіне жауапкершілік жүктеуі де ұлт-
тық идеологияның ықылым заманнан 
қалыптасқанының куәсі де киесі іспеттес. 
Ал, бүгінгі қоғамда осы үрдіс бар ма?? 
Әй қайдам.. Заман емес, заманды адам-
дар, соның ішінде билік өкілдері өзгерте 
беретін дәуірде мүмкін еместің бәрі 
мүмкін болып кетті. Қазақ қоғамына, 
қазақ ұлтына, қазақ еліне ең басты не ке-
рек, не қажет!? Ол өз ұлтың! Ұлтыңның 
мерейі үстем, берекелі-мерекелі болып, 
қарны тоқ қайғысы жоқ болмаса ұлт бо-
лып ұйысып, ұлы мемлекет құру – бір 
кем дүние. Бұған не кедергі?! Сенім, иә 
сенімділік қана.

Жаңа қоғамда халық бір-біріне, билік 
өкілдеріне соның ішінде үкіметке сенім 
артудан қалып барады. Министрлер, 
жергілікті әкім-қаралар, мемлекеттік 
қызметкерлердің арасында халықтан 
неғұрлым қашқақтап қызмет жасайтын-
дар өмірде аз емес. Айталық, 1997 жылы 

23 желтоқсанда өткізілген «әкімдердің 
республикалық кеңесінде» Елбасы «об-
лыс, аудан, ауыл әкімдері атқарып жатқан 
игі істерге тиісінше баға бере келіп, менің 
бірінші түйсігім көп әкімдер президент 
стратегиясын мүлде оқымаған, ал оқыған 
күннің өзінде түкке түсінбей немесе өзінің 
қарыны туралы және қиналмай жоғарыға 
есеп беру туралы ойлап, бұрынғы 
көзқарастардан арыла алмаған», – де-
ген екен. Міне, содан бері көптеген әкім 
қаралар осы үрдістен арыла алмай 
келеді. Әуелі қандайда мәселенің тек 
салдарымен ғана жұмыс жасап, хат-
тар мен ұсынымдарға жауап бергендей 
болып өзіне еш жауапкершілік алғысы 
келмейді. Ұлт мүддесі, ұлттық идеология, 
құндылықтар ақсап тұрған тұсы да осы.  
Ең өкініштісі үлкенді сыйлау, құрметтеу, 
ғалымдардың жетістік жемісін бағалау, 
талантты, білікті де білімді жас кадр ма-
мандарды қолдап қамқорлық көрсетуден 
қоғам кері кетіп барады. Жастар ара-
сынан өз білім, қабілетіне сенгендері 
ақша қаражат тапса үн-түнсіз шетелге 
кете баратын болды. Кетіп жатқан қазақ 
жастарының санын айтудың өзі өте ұятты 
жағдай. Ата-анасымен кетіп жатқандары 
да жоқ емес. Тосқауыл қоюға құлшыныс 
танытар үкімет те жергілікті билік те үнсіз. 
Ал, қазақ елінің бюджет қаражатымен 
Ресейде жыл сайын 20 мыңға жуық сту-
дент жоғарғы білім алып оқып, үйреніп 
олардың ішінде басы істейтіндері сол 
елдің азаматы болып қалып жатқанын, 

Ресей университеттері  дарынды мектеп 
бітірушілерін өздеріне қалай тартаты-
ны бөлек әңгіме екенін статистикалық 
мәлімет негізінде Abai.kz сайты жария 
етті. Бұл қорытынды, дене еңбегінің  
дәуірі өткендіктен, ендігі жерде талан-
ты мен интеллектуалды қабілетінің 
арқасында нәпақасын тауып жей ала-
тын болуы керек деген ақпараттық қоғам 
идеологиясына саяды. «Ел болашағы – 
жастар», –  деп ұран салып жүргенімізде 
шетелге күнделікті өмірдің күйбең тірлік 
тіршілігі үшін кетіп, біразы  сол елде 
қалып жатқан жастардың тағдырына 
немқұрайлықпен қарау да қоғамда ұлттық 
идеологияның әлсізденіп тұрғаны. Ал, 
айтпасам қаным қайнайды деп жазатын 
жазғыштар саны әлеуметтік желілерде 
желдей есіп тұрғаны ұлтымыздың ұлы 
қасиеті мен құндылығы үшін тіптен де 
сорақының масқарасы болып тұрғандай.
Қазақ қазақпен қырқысып, соттасып 
жатқанынан ұлтымыз не ұтады. Ел ертеңі 
не болмақ?! Қазақстанның күнделікті та-
рихи ғұмырын тәулігімен бақылап сарап-
тап отырған шетелдік сарапшыларға осы 
ақпарат жазбалар не беріп жатыр?! 

Олар бұл жайтты өз мүдде-
мақсаттарына қалай пайдаланып, жүзеге 
асырып жатыр?? Соны зерттеп зерде-
леп отырған қоғам халыққа қандай әсер 
қалдырып отыр. Ол жағы да белгісіз. 
Үкімет басшылары : министрлер, жоғарғы 
заң билік өкілдері мен жергілікті әкімдік 
өкілдері ішінен әлеуметтік желілердегі, 
бұқаралық ақпарат құралдарында жа-
рия болған халықтың ұсыным, сұрақ, 
мақала, үнтаспа жазбаларына тақылдап 
тұрып жауап беріп жатқан бірде біреуін 
көрмейсің. Не болмаса мемлекетімізбен 
елдің экономикасы, халықтың әлеуметтік, 

әлеуеттік жағдайын жан жақты түсіндіре 
айтып, жылдық қортындысын баяндап 
тұрса елең еткен ел «сенімділігі» артып 
шыға келері сөзсіз. Әкім қаралар әлі де 
болса қоғамдық ұйымдармен санаспауы 
өздерін халықтан алыстатудың тағы бір 
көрінісі екенін мойындап мән бермеуі 
қоғамның халыққа береріне кері әсерін 
тигізуде.

Міне, балалардың  ата-анасынан 
алған тәлім тәрбиесі, мектепке барған 
соң және қоғам өміріне етене арала-
са бастаған сәтінен ұлттық идеология 
құндылықтары мен қазақи болмыс ұлттың 
ұлылық қасиет, салт-дәстүріміз  бойын-
ша қоғамнан алар әсері тым әлсіз деуге 
болады. Олар ұялы телефон, интернет, 
телеарналардағы еш мағынасыз шоу 
көріністер мен әлеуметтік желілерден 
алған ақпарат мәліметтері арқылы 
ұлттық құндылық, ұлылығынан алыстап 
бара жатқаны да өмір шындығы. 

Осындай келеңсіздіктерге кейбір 
мүдделі топтар мен өз мақсат-
мүддесін көздеген жандар құйтырқы іс-
әрекеттеріне алыс-жақын шетелден көшіп 
келген және келіп кетіп жүрген қандас 
ағайындарды ерікті-еріксіз түрде пайда-
ланып жүргені де өмір шындығы. Қандас 
пен жергілікті халық және этностық ұлт 
өкілдері, қандастармен билік өкілдері 
арасына әртүрлі деңгейдегі жағымсыз 
әсер қалдырып келе жатқаны тіптен де 
өкінішті. Бұл жағдайды үкімет біліп, көріп 
отырғанымен жолын кесуге немқұрайлық 
танытып ұзақ жылдарға созып келетіні  
қоғам арқылы халыққа кері жағымсыз 
әсерін қалдыруда.

Құрметбек САНСЫЗБАЙҰЛЫ
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ЛЕҢМЕН  ӨРІЛГЕН  

¤МІР
ОЙ, АЛЛА-АЙ!

Төбедегі көк аспан,
Төңкерілген қазандай.
Жер үстінде тіршілік,
Саудаласқан базардай.
Неге тыным таппайды,
Бұл адамзат, ой, Алла-ай!

Төбедегі көк аспан,
Бар болмай не жоғалмай,
Қолжетімді зат емес,
Жолаушылап қонардай.
Ғажабыңа тәнті етіп,
Таңырқаттық, ой, Аллай-ай!

Өз бетіңмен еркінсіп,
Көп жасай да алмайсың.
Кәрісің бе, жассың ба,
Ажал жетсе қалмайсың.
Бір шарасын таба алмай,
Жабырқаттың, ой, Алла-ай!

Келеді де өмірге,
Өтеді пенде бейнетпен.
Көңілде күдік, көз жетпес,
Жұмбақ әлем бұл неткен?
Тұрлаулы тұрақ таба алмай,
Өтеміз бе, ой, Алла-ай!

* * *
Қатарда жүрген пендені,
Жамандауға қимайсың.
Қиянаттарын көргенде,
Өз теріңе сыймайсың.

Құрық бойлар қулығы –
Бойындағы тірлігі.
Әшкере болып сұмдығы,
Қара бет болды бір күні.

БИІКТІК

«Абай десе Абайсың,
Абайладың жан-жақты».
Кейінгілер ұқсын деп,
Сөз сөйледің салмақты.

Басыңнан өтті ауыр күн,
Дауылындай жауынның.
Сараладың сабырмен,
Қамын ойлап қауымның.

Өлеңдерің өрнекті,
Көркемдігі ғажап-ты.
Оятуға тырыстың,
Қалың елің қазақты.

Ақылға кен алыпсың,
Оттай лаулап жаныпсың.
Шегелеп жаздың бәрінде,
Айнала әлем қанықсын.

Хикметін Тәңір түйіпсің,
Ерекше елді сүйіпсің.
Әлемдегі ойшылдың,
Бәрінен де биіксің.

СОҒЫСТЫ ЕНДІ 
КӨРМЕЛІК

Жеңіске жету соғыста,
Мерейі үстем болды ерлік.
Арқасында солардың,
Соғысты біз көрмедік.

Амал қанша бірақ та,
Әкелерді жерледік.
Аман келді кейбірі,
Бір аяғы кем болып.

Бір ғасырға созылды,
Сол соғыстың зардабы.
Әкесіз өсті балалар,
Жесір қалды аналар.

Енді бүгін жатыр ғой,
Жеңіс күні сөз болып.
Өткен күнге салауат,
Соғысты енді көрмелік.

БАҒДАРШАМДАЙ – 
ҚАРТТАРЫМ

Уақытпенен бірге соққан жүрегі,
Сүйеніші жас буынның тірегі.
Көппен бірге аман жүрші 

қарттарым,
Мына дәуір сендерменен түледі.

Ауыртпалық атаулыны 
көп көрдің,

Соғысты да өз басыңнан 
өткердің.

Басқан ізің ғасырменен 
тағдырлас,

Қайда жүрсең елдің қамын 
жеп келдің.

Бейбіт күнде еңбегіңмен елендің,
Жұртшылықтың алғысына 

бөлеңдің.
Ұл өсірдің, қыз ұзатып қуандың,
Балалардың бақытына кенелдің.

Өссін ұрпақ қазағына мұрагер,
Отан-Ана бәріне де куәгер.
Желбіреген биіктегі көк Тудай,
Болашаққа бағдаршам боп 

тұра бер.

КӘРІЛІК

Кәрілік – өткен күнін сағынады,
Жәутеңдеп үй ішіне жағынады.
Елемей отбасында үлкен-кіші,
Көңілі бәсеңдейді, жабығады.

Кәрілік – әр нәрседен суынады,
Тағамның кей түрінен тиылады.
Азайып тіршілікке әуестігі,
Жаратқан тәңіріне сыйынады.

Кәрілік тәй-тәй басып 
жыбырлады,

Дәрет ап, әрең-әрең жуынады.
Қысқандай жан-жағынан 

қауіп-қатер,
Таяқсыз жүре алмайды, 

жығылады.

Кәрілік – ұзақ таңнан жалығады,
Алаңдап айналаға қамығады.
Жастықта өмір сүрді өкінбестей,
Жан еді бір кісідей қабырғалы.

Кәрілік – қыдыруға ерінеді,
Ұйқыға еріксізден беріледі.
Деуші еді «ұйқы өлімнің 

қарындасы»,
Ғұмырдың ендігісі өлім бе еді?

Кәрілік – жүз жасауға 
таяп қалдың,

Жөні жоқ мазаланып 
алақтаудың.

Басыңнан жақсы да өтті, 
жаман да өтті,

Тәубе етіп, керек шығар 
аяқтауың.

ӨЗЕКТІ ӨРТЕГЕН 
ӨКІНІШ

(Рахметәлі Асылбековты 
еске алу)

Ей, досым, сен де арманда, 
мен де арманда,

Армансыз пенде барма 
бұл жалғанда.

Бар еді тындыратын 
біраз шаруаң,

Қалдырып кете бардың 
аз қалғанда.

Көрші едік үйімізде, жұмыста да,
Үйлесіп кетуші едік тұрмыста да.
Біздерде болмаушы еді 

жасандылық,
Өрбитін бағытымыз бір нұсқада.

Тұрса да жалақымыз әзер жетіп,
Қаланы шарлап жүрдік 

пәтерлетіп.
Шымшыма сатираның мергені 

едің,
Өлеңді жазушы едің әсерлі етіп.

Не болды қайран досым, 
болдырдың ба,

Өмірді бұл жалғаннан 
оздырдың ба?

Арпалыс, азғындаған мына 
дәуір,

Жаныңды жәннат жаққа 
қондырды ма?

Артыңда жарың қалды, 
балаларың,

Оларды тірлігіңде дараладың.
Қайыр-қош, бұл досыңды 

кешіргейсің,
Топырақ салуға да 

бара алмадым...

* * *

Бұл өмір жылжымалы 
ағын ба еді,

Алыстан алдарқатқан 
сағым ба еді.

Жалғаннан күдер үзіп кетер 
болсам,

Ей жұртым, құран оқып, 
сағын мені!

ЖҮРЕК СӨЗІ
(Айнараға)

Айналайын аузыңнан аталаған,
Күн көрінген көзіңнен боталаған.
Бір аптадай көзіме көрінбесең,
Адамдаймын шөліркеп 

қаталаған.

Айналайын қасыңнан, 
қабағыңнан,

Ай көрінген еркелеп тамағыңнан.
Болымсызға өкпелеп қалатұғын,
Кештеу келсе қарны ашып 

сабағынан.

Өзім қойған атыңды – 
Айнарымсың,

Сүт бетінде қалқыған 
қаймағымсың.

Сағат сайын сарыла сағынатын,
Жадыратар жанымды 

аймағымсың.

Білесің бе сен мұны, сезесің бе,
Туған күнің болғанда келесіде.
«Жолаушылап» бұл атаң 

кетер болса,
Бата жасап аларсың мені есіңе!!!

* * *
Қайғы қайдан келеді қамыққанда,
Шамам келмей отырмын 

парықтауға.
Өкіметтің өкімі жүрмей қалды,
Зат біткеннің бағасы 

шарықтауда.

Айтқан сөзі шығады жалған 
болып,

Арзандату барады арман болып.
Сөз бен істің бірлігі сөгілуде,
Мемлекетке елеусіз қалған – 

қорлық.

ЖАЛЫҚТЫМ

Алдың ба тағдыр мені 
қыспағыңа,

Көнбейді қолға қалам ұстауыма.
Бара ма шыныменен 

қарттық жеңіп,
Зауқым аз өлең өріп ұштауыма.

Құранда бұл жалғанды 
бекерлейді,

Көп пенде күнәхар боп 
өтер дейді.

Тәңірім онда неге жаратты 
екен?!

Адамдар ауырлықты көтермейді.

Дін-ислам көне ғасыр 
тарихындай,

Келерін ақырзаман  
жоритындай.

Алладан жеткен жерге 
төрт кітаптің,

Мазмұны мида қалды 
қорытылмай.

114 Құран-кәрім сүресінде,
Айтылған анық сөздер жүр 

есімде.
Іздеймін бір жақсылық тағат 

таппай,
Тереңге санам бойлап 

жыр есуде.

Қорқамын, сыйынамын Алла 
саған,

Теңесер еш құдірет бар ма саған.
Бұл жалған қиянатшыл боп 

барады,
Жалықтым жәутеңдеген 

далбасадан.

Кенжехан РАҚЫШ,
ақын, Қазақ 

журналистикасының 
қайраткері.
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Полосу подготовил Шора ХАМИТОВ.

СЛЕДУЕТ  ОБЕСПЕЧИТЬ 
МАКСИМАЛЬНУЮ  ПОДДЕРЖКУ

Крушение социалистической систе-
мыкоренным образом повлияла на из-
менение социально-экономического по-
ложения и статуса женщин в обществе в 
целом. В то время как многие отцы семей-
ства из-за закрытия и банкротства пред-
приятий, фабрик и заводов, теряли свое 
лидерство в семье и обществе, женщи-
ны активно осваивали различные виды 
и сферы экономической деятельности. 
Они проявляли большую активность и 
настойчивость в поисках путей и средств 
экономического самообеспечения в усло-
виях реформирующегося общества, все 
более становились основными добыт-
чиками, независимыми и самостоятель-
ными. Многие международные эксперты 
отмечали, что в странах СНГ роль выжи-
вания на уровне семьи приняли на себя 
женщины. Они брались за любую работу, 
занимались мелкой торговлей и челноч-
ным бизнесом, делали все возможное и 
невозможное, чтобы обеспечить семью и 
детей, добиться стабильности и достатка.

В настоящее время во всем мире 
исторически сложившееся доминирова-
ние мужчин над женщинами претерпева-
ет изменения. В промышленно развитых 
и социально ориентированных странах 
женщины практически достигли равен-
ства с мужчинами в вопросах своих прав 
и возможностей.  За годы независимости 
Казахстан также достиг определенного 
прогресса в области защиты прав и за-
конных интересов мужчин и женщин.     

Активная экономическая роль жен-
щин привели к объективному повышению 
социального статуса женщин в семье и 
обществе. Это, в свою очередь, привело 
и приводит к изменениям гендерных ро-
лей в семье, к формированию новых ген-
дерных моделей семьи в казахстанском 
обществе. 

Правительство Казахстана на про-
тяжении всего переходного периода де-
монстрирует приверженность принципам 

Каждый гражданин Казахстана, достигший 16 лет, при желании, по разным обстоя-
тельствам может сменить свою фамилию, имя, отчество. Для получения возможности 
смены ФИО нужны определенные основания и список документов, который необходимо 
предоставить в ЦОН. При этом, если перемена ФИО связана с заключением либо рас-
торжением брака, то подать заявку можно через онлайн, сообщает zakon.kz.

Кроме того, может возникнуть ситуация, когда удостоверение личности необходимо 
заменить независимо от окончания срока его действия. Поменять удостоверение рань-
ше времени в Казахстане возможно по нескольким причинам: из-за смены фамилии, 
отчества, национальности, даты и места рождения.

Согласно Кодексу «О браке и семье», при заключении или расторжении брака, за-
менить удостоверение личности необходимо в течение 30 дней с момента получения 
свидетельства о заключении или расторжении брака. Если гражданин РК обратится в 
НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан” (ЦОН) позже указан-
ного срока, он будет привлечен к административной ответственности согласно Кодексу 
“Об административных правонарушениях”, что влечет штраф в размере 7 MРП, — от-
мечают в департаменте полиции.

Для замены документов, удостоверяющих личность, необходимо предоставить в 
НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан” (ЦОН) по месту посто-
янной регистрации либо фактического пребывания, следующие документы:

• свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о перемене уста-
новочных данных (при наличии), решение суда, вступившее в законную силу (при на-
личии);

• удостоверение личности, паспорт (при его наличии), подлежащие замене;
• документ об оплате государственной пошлины (лица, освобожденные от уплаты 

государственной пошлины, представляют подтверждающие документы).
Фамилия, выбранная при заключении либо расторжении брака, указывается в соот-

ветствии с записью в свидетельстве о заключении (расторжении) брака.

Устойчивое развитие страны неотъемлемо связано с гендер-
ной политикой. Эти две важнейшие социальные стратегии совре-
менного мира следует понимать в едином социокультурном кон-
тексте. Достижение равенства мужчин и женщин во всех сферах 
жизнедеятельности общества приобретает особую значимость и 
становится условием и предпосылкой устойчивого развития госу-
дарства.

гендерного равенства. Последовательное 
институциональное развитие националь-
ного механизма по улучшению положения 
женщин идет с 1995 года, когда был соз-
дан консультативно-совещательный ор-
ган - Совет по проблемам семьи, женщин 
и демографической политике при Прези-
денте РК. В 1998 создана Национальная 
комиссия по делам семьи и женщин при 
Президенте РК. И в настоящее время в 
нашей республике этому важному вопро-
су уделяется большое внимание.

В своем Послании народу Казахстана 
«ЕДИНСТВО НАРОДА И СИСТЕМНЫЕ 
РЕФОРМЫ – ПРОЧНАЯ ОСНОВА ПРО-
ЦВЕТАНИЯ СТРАНЫ» 1 сентября 2021 
года Президент Касым-Жомарт Токаев го-
ворил о приоритетных целях социально-
экономического развития страны на пред-
стоящий период. В своем выступлении 
Президент уделил огромное внимание 
экономическому развитию страны после 
пандемии, также затронул массу важных 
вопросов для государства и его жителей. 
В том числе по вопросу защите прав чело-
века, в том числе гендерному равенству.В 
частности Глава государства подчеркнул: 
«В начале лета в соответствии с моим 
Указом Правительством утвержден Ком-
плексный план по защите прав челове-
ка. Этот важный документ закладывает 
долгосрочную институциональную основу 
дальнейшего совершенствования систе-
мы защиты прав человека в Казахстане. 
После принятия Комплексного плана на-
чалась активная работа по обеспечению 
гендерного равенства. В этой связи сле-
дует обеспечить максимальную поддерж-
ку экономических и политических позиций 
женщин в обществе. За эту работу отве-
чает Администрация Президента. Следу-
ет также внести изменения в Концепцию 
семейной и гендерной политики».

Ербол АЙДАРХАНОВ,
старший судебный пристав 

Текелийского городского суда.

Было бы ошибочно понимать под кор-
рупцией банальную взятку, которая явля-
ется только одной из разновидностей это-
го преступления. Коррупция сегодня - это 
получение материальных и юридических 
преимуществ путем обхода законов в сво-
их интересах, это и решение локальных 
частных проблем за счет «своих» лю-
дей. Коррупция - это ни что иное, как ис-
пользование государственных функций в 
частных интересах, которые, как правило, 
идут вразрез с интересами общества, ин-
тересами национальной безопасности го-
сударства. И главное - это существование 
таких неоспоримых негативных послед-
ствий коррупции, как: снижение качества 
госуслуг, создание предпосылок для роста 
теневой экономики, укрепление позиций 
криминальных структур, международного 
терроризма и экстремизма.В уголовном 
законодательстве Глава 13 указаны “Кор-
рупционные и иные преступления против 
интересов государственной службы и госу-
дарственного управления”, а в примечании 
к ст. 307 УК РК определен исчерпывающий 
перечень коррупционных преступлений.

«Коррупция является негативным 
явлением современного общества, тре-
бующим постоянного тщательного изуче-
ния, системного подхода, комплексного 
и оперативного противодействия.Наше 
государство, как и многие другие страны 

КОРРУПЦИЯ

ВЕДЕТСЯ   

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ  РАБОТА
мира, ведет целенаправленную работу по 
предупреждению и предотвращению корруп-
ции. Казахстан – одно из первых государств 
СНГ, принявших антикоррупционное законо-
дательство и присоединившихся к междуна-
родным конвенциям по данному вопросу.

В Посланиях Президента народу              
Казахстана красной линией проходят за-
дачи, направленные на предупреждение 
коррупции и вытекающие из цели админи-
стративной реформы - упрощения системы 
государственного управления. Глава госу-
дарства определил основные программные 
направления борьбы с коррупцией. С тех 
пор сокращаются контрольные функции го-
сударственных органов, обеспечиваются 
подконтрольность и прозрачность их работы, 
уменьшается государственное присутствие в 
экономике и бизнесе.

Для борьбы с коррупцией в республи-
ке сформирована законодательная база, а 
именно: Закон «О противодействии корруп-
ции», указ президента «О мерах по усилению 
борьбы с коррупцией, укреплению дисци-
плины и порядка в деятельности госорганов 
и должностных лиц», а также ряд программ, 
нацеленных на сокращение размеров тене-
вой экономики, борьбу с правонарушениями 
в сфере экономики и т.д.

Сатжан СЕИТКЕРИМ,   
 старший судебный пристав Коксуского 

районного суда.

По словам предпринимателей, в про-
шлом месяце они получили письма от Управ-
ления сельского хозяйства Алматинской 
области с требованием в течение 10 дней 
возвратить денежные средства, выданные в 
качестве субсидий по договорам инвестици-
онного субсидирования в 2018-2019 годах. 
Общая сумма субсидий, которую должны 
вернуть предприятия составляет более 2,8 
млрд тенге. В свою очередь в управлении 
отметили, что уведомления направлены в 
связи с представлением областной прокура-
туры на основании требования Генеральной 
прокуратуры, которая выявила нарушения по 
итогам проверки аудитора. 

По мнению сельхозпроизводителей, 
аудиторская проверка носила сугубо фор-
мальный характер без учета документов, 
подтверждающих фактически вложенные 
инвестиции. Об этом они заявили в ходе ра-
бочей встречи в Палате предпринимателей 
с участием директора Региональной палаты 
предпринимателей Лаззат Чинкисбаевой, 
председателя Совета по защите прав пред-
принимателей и противодействию коррупции 
Баниямина Файзулина, старшего помощника 
прокурора области Таиржана Важитова, за-
местителя руководителя Управления сель-
ского хозяйства Бахтияра Шампикова.

«Согласно заключения госаудита 
основным доказательством неправомер-
ной выдачи субсидий является отсутствие 
проектно-сметной документации, имеющей 
положительное заключение экспертизы про-
ектов. Однако инвесторы при подаче заявок 
на получение субсидий предоставляли пол-
ный перечень документов, предусмотренный 
Правилами субсидирования», — отметил 
член Совета директоров АО «Алель Агро» 
Ерик Султанкулов.

Заместитель управления сельского хо-
зяйства Бахтияр Шампиков пояснил, что го-
сорган действовал согласно требованию ор-
ганов прокуратуры.

«В рамках исполнения представления об-
ластной прокуратуры управлением были на-
правлены уведомления по возврату средств. 
От некоторых субъектов мы уже получили 
письма. При рассмотрении заявок мы смо-
трим на наличие необходимых документов. 
Субсидии выплачивались не по той сумме, 
которая была указана в ПСД, а по фактиче-
ски понесенным затратам инвестора», —со-
общил Бахтияр Шампиков.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

ТРЕБУЮТ ВЕРНУТЬ 
ИНВЕСТСУБСИДИИ

Как сообщает 
пресс-служба ре-

гиональной палаты 
предпринимателей, 

вАлматинской об-
ласти 15 сельхоз-

производителей за-
ставляют вернуть 

субсидии.

В областной палате предпринимателей 
намерены отстаивать права производите-
лей. 

«Если предприниматель сдал докумен-
ты и его приняли, то это означает что доку-
менты соответствуют предъявленным тре-
бованиям. Документы заявителей не были 
возвращены обратно на доработку. Теперь 
предприниматель получил деньги и соглас-
но процедуре целевого назначения,их ис-
пользует. Сейчас государственный орган ра-
зослал уведомления с требованием вернуть 
эти средства. Но, бизнес получил субсидии 
законно, которые были использованы по це-
левому назначению. Данные средства они 
уже не смогут вернуть. Мы,как Палата пред-
принимателей будем стоять на страже прав 
бизнеса и представлять их интересы на всех 
инстанциях. С целью решения данной про-
блемы мы создаем рабочую группу, чтобы 
выработать единую позицию», — подчер-
кнула директор Палаты предпринимателей 
Алматинской области Лаззат Чинкисбаева.

Также предприниматели предложили 
провести отдельную экспертизу на наличие 
построенных объектов, на предмет достиже-
ния инвесторов показателей по произволь-
ности, соответствие заявленных расходов, 
понесенных инвестором при подаче заявки, 
фактически вложенным инвестициям.

По итогам встречи было решено создать 
рабочую группу с участием представителей 
«Атамекена», прокуратуры, управления 
сельского хозяйства и сельхозпроизводите-
лей для детального изучения ситуации по 
каждой компании и выработки единой по-
зиции.

Комментируя ситуацию,старший помощ-
ник прокурора области Таиржан Важитов 
заявил, что в настоящее время санкции в 
отношении предпринимателей приниматься 
не будут.

«Мы в рабочем порядке отработаем с 
управлением сельского хозяйства вопросы 
по методам и способам реализации проку-
рорского надзора. Вам ответственно говорю, 
что пока рабочая группа не придет к едино-
му мнению никаких мер приниматься не 
будет», —обратился к субъектам предпри-
нимательства представитель прокуратуры.

Первое заседание рабочей группы со-
стоится на этой неделе на площадке област-
ной палаты предпринимателей.

Ш. ХАМИТОВ.

ЗАКОН

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ СМЕНЫ ФИО

Для смены фамилии, имени или отчества, необходимо обратиться в ЦОН 
по месту жительства или по месту регистрации рождения.
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Диястың келесі қарсыласы польшалық Магдалена Френх болады.
Бір қызығы, 2000 жылдан бері алғаш рет үлкен үштіктің өкілдері болған – На-

даль, Федерер мен Джокович Индиан - Уэллсте өнер көрсетпейді. Соңғы чемпион 
Доминик Тием (2019) да турнирге қатыса алмайды.

Турнир жеңімпаздары 1000 рейтингтік ұпайдан бөлек  1 209 730 доллар 
ақшалай сыйлық алады.

 ЖОЛДАМА

Әйелдер боксынан биылғы әлем чем пио наты желтоқсан 
айында Түркияның Ыстанбұл қаласында өтеді. Бұл 
ақпаратты АИБА-ның ресми сайты таратып отыр.

Әйелдер боксынан әлем чемпионатының тұсауы осыдан 
тура 20 жыл бұрын АҚШ-тың Скелетон қаласында кесілген бо-
латын. Сол кезден бері 11 жарыс ұйымдастырылды. Қазақстан 
құрамасының қор жы нына алғашқы жүлдені салған – Назгүл. 
2003 жылы Нью-Делиде ұйым дастырылған байрақты бәсекеде 
қазақ қызы қола медальді иеленген еді. Өздерінің ең зор табы-
сына қыздарымыз 2016 жылы Астанада шымылдығы түрілген 
біріншілікте қол жеткізді. Сол кезде Назым Қызайбай, және Дина 
Жоламан, Валентина Хальзова мен Ләззат Күнгейбаева алтын-
нан алқа тақса, Жайна Шекербекова мен Айжан Қожабекова қолаға қол созған-тын.

Осының алдындағы әлем чемпионатының жалауы 2019 жылы Ресейдің Улан-Удэ қаласында 
желбіреді. Бұл бәсекені жерлестеріміз қос қола медальмен қорытындылады. Оның иегерлері болып  – 
Милана Сафронова мен Дина Исламбекова аталды.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ХОККЕЙШІЛЕР
2022 жылғы қысқы Олимпиадаға аттана ма?

 7 қазанда Ақ Олимпиада –  2022-
ге бару үшін әйелдер хоккей 
құрамаларының біліктілік ойын-
дары басталады. 

«Бұл іріктеу турниріне Италияға 
ұшып келген хоккейден Қазақстан 
әйелдер құрамасы да қатысады, 
онда ертең қысқы Олимпиада-2022 
біліктілік ойындарының финалдық 
кезеңі басталады», – деп хабарлайды 
Қазақстан хоккей федерациясының 
баспасөз қызметі.

Қазақстандық хоккейшілерден 
басқа Олимпиада ойындарына жол-
дама үшін тағы үш құрама таласады.

Қазақстандық қыздар турнирді 7 
қазанда қытайлық Тайпейге қарсы 

матчпен ашады. Ал іріктеу жарыстарын 10 қазанда қазақстандық хоккейшілер итальяндықтармен 
қақтығыста аяқтайды.

Қазақстан әйелдер құрамасы өз тарихында тек бір рет Олимпиада ойындарына қатысты. Ол 19 
жыл бұрын, дәлірек айтқанда 2002 жылы Солт-Лейк-Ситиге барып, 8-ші орынды иеленді.

ӘЛЕМДІК ДОДА ЫСТАНБҰЛДА ӨТЕДІ

Egemen.kz.

Қазақстанның бірінші ракеткасы 
Елена Рыбакина 16-орынға оралды. 
Ал Юлия Путинцева төрт орынға 
көтеріліп, қазір 43-орында тұр. За-
рина Дияс бір сатыға, 108-орынға 
көтерілді. 

Рейтингте аустралиялық Эшли 
Барти көш бастап тұр, екінші орын-

да беларусьтік спортшы Арина Соболенко келеді, үздік үштікті чехиялық Каролина 
Плишкова түйіндейді.

ТЕННИС

ЗАРИНА  ДИЯС  ИНДИАН -УЭЛЛСТЕГІ  ТУРНИРДІЊ
НЕГІЗГІ ЖАРЫС ЖОЛЫНА ШЫЌТЫ

Қазақстандық теннисші 
Зарина Дияс Индиан -Уэлл-
сте (АҚШ) өтіп жатқан WTA 
сериялы турнирінің негізгі 
тартысына жол тартты. 

Біліктілік финалында 
қазақстандық беларусь Оль-
га Говорцованы 6: 3, 6: 3 
есебімен ұтты.

Prosports.kz.

ЕЛЕНА  РЫБАКИНА WTA  РЕЙТИНГІНДЕ 
16-ОРЫНFА  ОРАЛДЫ

  Әйелдер теннисі қауымдастығы 
(WTA) әлемдегі үздік 
спортшыларының рейтингін 
жаңартты.
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ЧЕМПИОНДЫЌ БЕЛБЕУГЕ ТАFЫ БІР ЌАДАМ
ОРТА САЛМАҚТА 

ӨНЕР КӨРСЕТЕТІН 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

БОКСШЫ ЖӘНІБЕК 
ӘЛІМХАНҰЛЫ 5 

ҚАРАША КҮНІ ЛАС-
ВЕГАСТА ШАРШЫ 

АЛАҢҒА ШЫҒАДЫ. 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

БЫЛҒАРЫ ҚОЛҒАП 
ШЕБЕРІНІҢ КЕЗЕКТІ 
ҚАРСЫЛАСЫ ОРТА 
ДИВИЗИОНДА WBA 

ЖӘНЕ WBO ЧЕМ-
ПИОНЫ БОЛҒАН 37 
ЖАСТАҒЫ ХАССАН 

Н’ДАМА Н’ ЖИКАМА.

Қос боксшы Америка-
дағы әйгілі Top Rank 
промоутерлік ком паниясы 
ұйым-дастыратын бокс 
кешінде жұдырықтасады. 
Ал бұл шоудың басты 
айқасында екінші жарты-
лай жеңіл дивизионда WBO 
чемпионы Микаэла Майер 
(15-0, 5 КО) мен IBF титу-
лына ие Майва Хамадуш 
(22-1, 18 КО) кім мықтыны 
анықтайды. Бірер күн бұрын 
осы айтулы кештің ресми 
постерін Жәнібек Instagram 
парақшасында жарияла-
ды. Онда Отандасымыз 
әлемге QAZAQ STYLE-ды 
көрсетіп, тарихта қалуына 
тағы бір қадам жасалаты-
нын жеткізген.

Кәсіпқой бокстағы 
Жәнібек Әлімханұлының 
он бірінші қар сыласы 
қандай боксшы? Алды-
мен сол туралы баяндап 
көрейік. Хассан Н’ Дам Н’ 
Джикам екі рет Олимпиа-

да ойындарында бақ сынаған. 
Алғаш рет 2004 жылы Афины-
да шаршы алаңға шықты. Ол 
ширек финалда Олимпиада 
чемпионы, ресейлік Гайдарбек 
Гайдарбековтен жеңіліп қалған 
болатын. Ал Гайдарбеков сол 
бокс бәсекесінің ақтық сынында 
қазақстандық боксшы Геннадий 
Головкинді жеңді. Хассанның 
араға 12 жыл салып, Риодағы 
Олимпиадаға қатысқанын айта 
кетейік. Бірақ бірінші кезеңде 
бра зилиялық қарсыласына есе 
жіберіп, жарыс жолынан шығып 
қалды. Француз боксшысының 
әуесқой деңгейдегі жетістігі 
осын дай. Құрлықтық жарыстар-
дағы жетістігін есептемесек, 
Әлем чемпионаты не олим-
пиадада еш қандай жүлдеге қол 
жеткізе ал маған.

Тегі камерундық 37 жастағы 
француз боксшысы кәсіпқой 
бокс мансабында 43 жекпе-жек 
өткізіп, оның 38-інде жеңіске 
жеткен. Ол әуесқой бокс-
тағы жетіс тіктеріне қарағанда 
кәсіпқой рингте бірқатар биікті 
бағын дырған. 2012 жылы Хас-
сан алғаш рет WBO тұжырымы 
бойынша әлем чемпионы титу-
лын иеленді. Бірақ көп ұзамай 
ол америкалық Питер Куил-
линмен болған жекпе-жекте 
жеңіліп, титулынан айырылды. 
Ал 2017 жылы Хассан Н’ Дам 
Н’Джикам WBA тұжырымы бой-
ынша әлем чемпионы титулы 
үшін жапониялық Риота Мурата-
мен шаршы алаңға шыққан. Бұл 
кездесуде франциялық боксшы 
төрешілер шешімімен жеңіске 
жетіп, тағы да әлем чемпионы 
атанды. Бірақ бес айдан кейін 
боксшылар реванш өткізіп, Му-
рата техникалық нокаутпен же-
ңіс ке жетіп, есе қайтарды. Кейін 
боксшы екінші орта салмақта 
өнер көрсетті. 2019 жылы таны-
мал Каллум Смитпен екінші орта 
салмақта WBA (Super) чемпио-

ны титулы үшін жұдырықтасып, 
үшінші раундта техникалық 
нокаутпен жеңілді. Содан соң 
ресейлік Федор Чудиновпен 
қолғап түйістірген. Аталған кез-
десуде де Хассан қарсыласына 
лайықты қарсылық көрсете алма-
ды. Жалпы, Н’Дам Н’Джикамның 
бокс тағы алтын дәуірі өтіп, 
шау тартып келе жатқаны анық 
байқа лады. Боксшының кейінгі 
бес жекпе-жегінің үшеуінде 
жеңіліп қалғанын да жоғарыда 
анықтап айтып өтті. Бірақ осал 
қарсыластар емес, Мурата, 
Смит секілді азулы боксшыларға 
есе жіберген.

Осы орайда қарашада өтетін 
жекпе-жекке қатысты қос қарсы-
ластың жеңіске жету мүмкіндігі 
туралы бокс мамандары да пікірін 
білдірді. Қазақстандық белгілі 
промоутер Болат Манкенов орта 
салмақта WBA және WBO чем-
пионы болған франциялық Хас-
сан Н’Дам Н’Жикам мен Жәнібек 
Әлімханұлы арасындағы айқаста 
отандасымыздың сәл де басым-
дығы бар екенін айтты.

– Қазір Әлімханұлы – 
топ 10 тізімде. Енді оның 
промоутерлері қарсылас 
таңдауда талғампаз болғаны 
жөн. Титулға дейін бірнеше 

айқас өткізіп, нарықты жау-
лау қажет. Жәнібек көпшілік 
үшін қызықты болғаны дұрыс. 
Сондықтан да болар, қарсылас 
ретінде осындай аты бар бок-
сшы таңдалды. Жәнібек осы 
деңгейді сезінуі тиіс. Оған 
міндетті қарсы лас атану 
үшін жекпе-жек керек. Ол оған 
лайықты. Жақсы кездесу бо-
лады деп ойлаймын. Шыңға 
шығар жолдағы бір сынақ. Бұл 
айқаста Жәнібекте басымдық 
бар секілді, бірақ босаңсуға бол-
майды, – дейді Манкенов.

Ал спорт журналисі Ғалым 
Сүлеймен француз боксшысы 
Жәнібекке қарағанда тәжірибелі 
болғанымен, оны жеңуге шама-
шарқы жетпейді деп ойлайды.

– Боксшы кезінде Автандил 
Хурцидзе, Макс Бурсак, Питер 
Куиллин, Альфонсо Бланко, 
Рето Мурата, Мартин Мюррей 
және тағы басқа саңлақтарды 
сан соқтырды. 2012 жылы 
Хасан WBO және 2017 жылы 
WBA нұсқалары бойынша әлем 
чемпионы атанды. Тағы басқа 
белді тұжырымдардың алтын 
белбеуін иеленді. Спорттық 
мансабында француздық 
боксшы тек Питер Куил-
лин (2012 жылы, төрешілер 

шешімімен), Давид Лемье 
(2015, төрешілер шешімімен), 
Рето Мурата (2017, 7 раунд-
та бәсекені жалғастырудан 
бас тартты), Каллум Смит 
(2019, 3 раунд та нокаут) 
және Федор Чудиновқа (2019, 
төрешілер шешімімен) ғана 
есе жіберген. Франция өкілінің 
атақ-даңқы зор болғанымен, 
қазір ол бұрынғыдай бабында 
емес. Соңғы екі бәсеке сінде 
Н’Жикамның жеңіліс табуы 
осы сөзіміздің айқын дәлелі. 
Оның үстіне, ол екі жылдан 
бері шаршы алаңға шыққан 
жоқ. Иә, Жәнібек Әлімханұлына 
бұрынғы чемпионға қарсы болса 
да, жекпе-жекке шығу тиімді. 
Қанша дегенмен Хасанның 
атағы бар. Бірақ, шыны керек 
шау тартып қалған боксшы 
қазақтың жалындап тұр ған 
жігітін жеңе алады дегенге 
сену қиын, – дейді белгілі спорт 
журналисі.

Айта кетейік, франциялық 
былғары қолғап шебері соңғы 
жекпе-жегін шілде айында вен-
гриялық боксшы Габор Горбичке 
(26-21-2, 16 КО) қарсы өткізген 
болатын. Ол қарсыласын ұпай 
саны бойынша жеңген. Ал Жәні-
бек Әлімханұлы маусым айында 
шаршы алаңға шығып, америка-
лық Роб Брантты (26-3, 18 КО) 
сегізінші раундта жеңді.

Қазір отандасымыз өзінің 
кезекті кездесуіне дайындығын 
бастап кетті. Спортшы өзі-
нің Twitter-дегі парақшасында 
жетекшісі Джеймс «Бадди» Мак-
гиртпен бірге жаттыққан бейне-
жазбасымен бөлісті. Жәнібекте 
өзі айтпақ шы, «чемпиондық 
белбеуден бас қа сының бәрі 
бар». Соған қол жеткізу 
отандасымыздың басты мақ-
саты.

Абылайхан ЖҰМАШ
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  ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ КЕЗ КЕЛГЕН АДАМНАН «ҚАЙ ЗАТСЫЗ БІР КҮН БОЛСЫН ЖҮРЕ 
АЛМАЙСЫҢ?» ДЕП СҰРАСАҢЫЗ, КӨБІ ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОНЫН ТАҢДАЙДЫ. ЖАҢА ТЕХ-
НОЛОГИЯЛАР АРҚАСЫНДА ТЕЛЕФОН ТАНЫСТАРЫҢМЕН БАЙЛАНЫСАТЫН ҚҰРАЛ 
ҒАНА ЕМЕС: ОНЫ ОЙЫН ОЙНАУҒА, ФИЛЬМ КӨРУГЕ, ОҚУҒА ЖӘНЕ САУДА ЖАСАУҒА 
ПАЙДАЛАНАМЫЗ. СОНДЫҚТАН ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОННЫҢ ЭКРАНЫНА ҚАРАУМЕН КӨП 
УАҚЫТ ӨТІП КЕТЕДІ. АЛ САРАПШЫЛАР БОЛСА, АДАМДАРДЫҢ СМАРТФОН АЛДЫН-
ДА ҰЗАҚ ОТЫРУЫНЫҢ ЖАҒЫМСЫЗ САЛДАРЛАРЫ ЖАЙЛЫ ЖИІ ЕСКЕРТЕДІ.

Телефонға ұзақ қарасаңыз...ПСИХОЛОГИЯ 

Ер адам мен әйел адам арасында айырмашылық жер мен 
көктей екенін айтудың өзі артық. Америкалық неке сарап-
шысы, әзілқой Марк Гангор еркек пен әйел миының 
құрылысындағы айырмашылықты былай сипаттайды.

ЕРКЕК  ПЕН  ЄЙЕЛДІЊ 

ОЙЛАУ  ЖYЙЕСІ

Материал massaget.kz сайтынан алынды.
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ӨНЕРГЕ  ҚАНАТ  ҚАҚҚАНДАР

ҰСТАЗЫ ЖАҚСЫНЫҢ – ҰСТАМЫ ЖАҚСЫ
Айдана ЕШЕКЕЕВА:  

«Балаларым — Жұлдызай 
мен Әли екеуі  «Мейірім» 
орталығына барғалы 
біраз нәрсе үйренді. 
Жұлдызайды оригами 
мен кестелеуге, Әлиді 
мүсіндеу үйірмесіне жазды-
рып едім.  Күн санап жақсы 
нәтиже көрсетіп келеді. 

Жұлдызайдың есімін 
өзім қойған едім. Өмірі 
жұлдыз бен айдай жарық 
болсын деп. Жасы сегізде. 
Ол сыныптастары ара-
сында   үлгілі  оқушылардың 
бірі болып табылады. Өте 
бауырмал, үнемі інісіне 
қамқор болып жүреді. 
Үйірмеге қуана барып 
жүр. Кішкентайынан  қол 
өнерге жақын,  осы жағы 
әжесіне ұқсады. Себебі 
әжемізде қол өнер шебері.  

ӨЗ ТІЛШІМІЗ

Ал Әли мүсіндеу  үйірмесіне  
барып жүр. Оның  жасы 
төртте. Орталыққа бар-
ғалы ұстаздардың арқасында 

көп нәрсені үйренді.  Осын-
дай  үйірмені ашқан жанның 
талабы таудай, сауабы сан-
сыз болсын.  Алладан сауап-

тар болып қайтсын.  Клара, 
Нұргүл апайларға да алғысым 
шексіз. Ұстазы жақсының 
ұстамы  жақсы деген. 

Олардың әр ісі балаларға 
үлгі. Осы орталықтағы әр 
баланың  өнердің өрінде 
жүруін тілеймін».

Әйелдер –  ерлерге қарағанда күрделі жаратылыс. Олар бір-бірінен 
ойлау жүйесі арқылы ерекшеленеді.

 Шаңырақтың иесі – ер жігіттен бастайық. Ер азаматтың миы –  бірегей 
жаратылыс, ол кішкене қорапшалардан тұрады. Көлікке арналған бөлек 
қорапша, ақшаға, жұмысқа, балаларға, балалардың анасына, тіпті ба-
лалар анасының анасына (енесіне) да арналған жеке-жеке қорапша 
бар. Барлығы қорапшада орналасады және оның өзіндік ережесі де бар. 
Қораптар бір-біріне байланысы болмауы керек! Ер адам қандай да бір 
мәселені талқылағанда, дәл сол мәселеге қатысты бір қорапшаны аша-
ды, тек соның ішіндегі мәселені талқылайды. Содан соң ол қорапшаны 
жабады да, мұқият орнына қояды. Кейін ол өзге қорапшаларға әсерін 
тигізбеуі тиіс!

 Әйелдердің миы ерлерден ерекше. Әйелдер миы – көп сымнан 
құралады. Онда барлығы бір-біріне жалғанған: ақша көлікке қосылған, 
көлік жұмысқа жалғанған, балалар анаға жалғанған, барлығы бір-бірімен 
тығыз байланысты. Бұл "эмоция" аталатын күшпен қарқынды жұмыс 
істейтін интернет секілді. Әйел адам өткенді ешқашан естен шығармайтын 
себебі де осы.

 Ең бастысы, ер адамдар миында әйелдер еш түсінбейтін Бос 
қорап бар. Ол «Еш мәні жоқ қорап»  деп аталады. Ер адамдар барлық 
қорапша ішінен дәл осы қорапты жақсы көреді. Тек өз құзырында бол-
са, күні бойы осы қораппен отырар еді. Олардың балық аулаға, аң атуға 
баруы, теледидар алдында жайбарақат жата беруі осы қорапқа қатысты. 
Әйелдер ешқашан бұлай қамсыз жата алмайды және ер адамдардың осы 
жайбарақаттығын өте жек көреді.

Көзге күш түседі
«Сандық құралдарды ұзақ қолдану көзге 

көп күш түсіреді, — дейді Америкалық опто-
метрия академиясының мүшесі, дәрігер 
Ховард Перселл. Оның белгілері мынадай 
болуы мүмкін: нашар көру, зейін қоя алмау, 
қызару, көздің шаршауы немесе құрғақтық, 
бас ауыруы».

 Егер ұялы телефон экранының алдын-
да ұзақ отыру керек болса, дәрігер Ховард 
20/20/20 ережесін қолдануды ұсынады. Ол 
үшін әр 20 минут сайын шамамен 6 метр (20 
фут) қашықтықта тұрған бір затқа 20 секунд 
бойы қарау керек.

Мойын ауырады
Адам ұялы телефонға қарағанда ба-

сын төмен салбыратып, арқасын бүкірейтіп 
отырады. Дәрігерлердің айтуынша, смарт-
фондарды белсенді қолданушыларда жиі кездесетін 
проблема — мойынның созылуы.

Оттегі жетпейді
Кливленд клиникасының мәліметі бойынша, 

бүкірейіп отыру өкпенің кеңеюіне кедергі келтіреді, 
сондықтан оның көлемі азаяды. Оттегіні аз жұту 
жүрегіңізді көбірек жұмыс істеуге итермелейді.

Білек созылады
Смартфонды қолда ұзақ ұстағандықтан білек ка-

налы қысылады және сіңір байланыстары қабынады.

Бас бармақ ауырады
«Мәтіндік» бас бармақ — телефонмен ұзақ оты-

ратын адамдардың арасында жиі кездесетін тағы бір 
кең тараған жарақат. Үнемі мәтін тергендіктен бас 
бармақтың ауыруы немесе ұйып қалуы мүмкін.

Ұйқы бұзылады
Ұялы телефонға ұзақ қарап отыру ағзадағы мела-

тонин деңгейіне әсер етіп, оны азайтады. Оған қоса 
телефон экранының ашық түсі миды белсенді түрде 
ұстап тұрады.

Маза кетеді
Адамдар көп уақытты шынайы өмірден гөрі «кибер 

әлемге» жұмсайтын болғандықтан мазасыз ауытқулар 
мөлшері көбейіп жатыр. Психологтардың айтуынша, 
адамдар санасын қорқынышты жаңалықтармен және 
«мінсіз инстаграм өмірімен» толтырып, қорғансыз бо-
лып бара жатыр.

Депрессияға ұшырайды
Телефонға тәуелді болу адамның өзін-өзі 

бағалауына кері әсерін береді. Адам әлеуметтік 
желілерден басқа адамдардың әдемі суреттерін көріп, 
оларды еріксіз өзімен салыстыра бастайды. Бұл салы-
стыру депрессияға әкеледі.

Елестейді
Егер телефоныңыздың хабарламасының даусын не-

месе вибрациясын естіп, бірақ оны қарағанда ешқандай 
хабарлама мен хат болмаса, сіз жалғыз емессіз. Сіз 
естен айырылған жоқсыз, бұл галлюцинацияға ұқсайтын 
жаңа құбылыс. Психологтар оған «фантомдық вибра-
ция синдромы» деген атау берді. Соңғы жүргізілген 
зерттеулер бойынша, онымен смартфонды белсенді 
қолданатындардың шамамен 10%-ы қиналады.
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