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«АЛАТАУДЫҢ» АРДАГҮЛІ   

СҮЙІНШІ, СҮЙІНШІ, СҮЙІНШІ АҒАЙЫН! ҚЫЗ БАЛА 
МІНДЕТІ – ӨМІРГЕ ҰРПАҚ ӘКЕЛУ, БАЛА ТӘРБИЕЛЕУ.  
АНА БІР ҚОЛЫМЕН БЕСІК ТЕРБЕТСЕ, БІР ҚОЛЫМЕН 
ӘЛЕМДІ ТЕРБЕТЕДІ, – ДЕГЕН АТАЛЫ СӨЗ БАР. АЛЛА 
ШІЛДЕХАНА МЕН БЕСІКТОЙДЫҢ ҚАТАРЫН КӨБЕЙТСІН. 
АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМІЗ, «АЛАТАУ» ҚОҒАМДЫҚ-
САЯСИ ГАЗЕТІНДЕ ҮЛКЕН ҚУАНЫШ БОЛУДА. БІЗДІҢ 
РЕДАКЦИЯДА ЖУРНАЛИСТ БОЛЫП ҚЫЗМЕТ ЕТКЕН 
АРДАГҮЛ ӘСКЕРБЕК  АТТЫ ҚЫЗЫМЫЗ ДҮНИЕГЕ ҮШЕМ 
ӘКЕЛДІ. 

ОБЛЫСТЫҚ  АУРУХАНАДА КӨКЕЙКЕСТІ АШЫҚ ӘҢГІМЕ 

АРУАҚТЫ  АЛАЛАҒАНДАР 
НЕМЕСЕ ЖАМБЫЛДЫ 

ЖАМАНДАҒАНДАР
ӨЗ МАМАНДЫҒЫНА 

ҒАШЫҚ АДАМ
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А 4-бет ХИРУРГИЯ  ЖОЛЫНДА 7-бет 12-бет

 «МҮШЕЛІККЕ  ЛАЙЫҚ 
ДЕГЕНДЕРДІҢ  ҒАНА ҚҰЖАТТАРЫ  

ОДАҚҚА  ЖІБЕРІЛЕДІ» 

ТРАВМАТОЛОГТАРҒА 
АРНАЛҒАН  МАСТЕР-

КЛАСС  ӨТТІ

Талдықорған қаласын-
дағы  облыстық  пери-
наталдық  орталықта  
үш бірдей қызды өмірге 
әкелген  Ардагүл  енді алты 
баланың анасы атанып,   
көпбалалы отбасылар  са-
натына кірікті.  

Әріптесіміздің тұрмыс 
құрғанына алты жыл бол-
ды. Көксу ауданы Балпық 
би кентінде ата-енесімен 
бірге тұрады.  

«Құрсағымда   үшемдер 
жатқанын білген кез-
дегі сезімді сөзбен ай-
тып жеткізе алмаймын. 
ультрадыбыстық  тексе-
руден өткенде дәрігердің: 
«міне, бір бала жатыр, 
кейін қарап тұрды да, ой,  
екеу екен, сосын,  тоқтай 
тұр, тоқтай тұр, тағы 
біреуін көріп тұрмын» 
деп  ақыры  үшем екен 
деп мәз болды. Артынша  
үшеуі де қыз екенін білдік.  
Бұлардың алдында екі ұл 
және бір қызымыз  бар. 
Бүгін міне, үшемнің ата-
анасы атандық. Аллаға 
шүкір деймін. Негізі жол-

‰шемді µмірге єкелді

дасым жақтан да, өзім 
жақтан да  егіздер  бар. 
Сондықтан шығар маған 
осындай  шексіз бақыттың  
бұйырғаны.  

Тұңғышымның есімі 
– Жансая. Одан кейінгі 
ұлдарыма Айсұлтан, 
Нұрсұлтан деп ат 
қойғанбыз. Сол кез-

де қызым  Айсұлтанға,  
Нұсұлтанды туып бердің 
ғой,  енді маған Гүлсаяны 
қашан туып бересің 
деп айтатын. Алланың 
қалауымен, міне үш қыз 
дүниеге әкелдім. Ендігіде  
Жансаямның тілегімен  
бөпелердің есімін – Гүлсая,  
Нұрсая, Күнсая атауды 
жөн көрдік»,  –  дейді жур-
налист, жас босанған ана 
Ардагүл Әскербек.

 Ардагүлдің  мерзімінен 
бұрын, 30 апталығын-
да толғағы келгендіктен, 
дәрігерлер оны кеср  ті-
лігі арқылы босандырып 
алды. Қазіргі таңда  ана  
мен балалардың жағдайы 
қалыпты, өздерін жақсы 
сезінеді. Дәрігерлердің жіті  
бақылауындағы сәбилердің 
салмағы – 1 кг 900 гр, 1 кг 
800 гр, 1 кг 700 грамм. 

Көпбалалы ана атанған 
әріптесімізді шын жүректен 
құттықтап, шаңырағыңнан 
бесік жырының үні үзілмей, 
балалардың шат  күлкісі 
тыйылмасын дейміз!

 Арайлым  НҰРЖАПАР
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ДОСТЫҚ ҮЙІНДЕ 

ЖЕЊІМПАЗДАР МАРАПАТТАЛДЫ
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«Тазалық – саулық негізі, саулық – байлық негізі» деген қазақ халқының 
мақалын естен шығаруға болмайды. Өйткені, бүгінгі күні экологиялық 
жағдайдың  күрт нашарлауы адам өміріне және мемлекетіміздің дами 
түсуіне кәдімгідей қауіп төндіріп отыр. Өркениеттің барлық артықшылығы  
үшін адамзат өзінің денсаулығын тәуекелге қояды. 

Бүгінгі таңда экологиялық проблема біз үшін ең өткір тақырып болып 
отыр.

Қазақстанның экологиялық проблемалары және оларды шешу жол-
дары – ғаламдық міндеттер қатарында. Осыған орай №2 орта мектеп  
жаратылыстану бірлестігі салауатты өмір салтын ұстанудағы жобаға бай-
ланысты іс-шаралар өткізіп, өз жұмыстарын жүргізуде. 

Жаратылыстану бірлестігінің ұйымдастыруымен «Эко фестиваль» 
экологияның өзекті мәселелері бойынша жобаларды қорғау атты іс-шара 
байқауы бірлестіктер арасында өтті.Мақсаты  –  экология ілімінің негізгі 
қағидаларын  негізге ала отырып, білімділікке, салауаттылыққа және 
тәрбиелікке мән беріп, еліміздің экологиясын қорғауға және өзіндік үлес 
қосуға шақыру. 

Фестивальға бірлестік жетекшілері  экологияның өзекті мәселелері 
бойынша жобаларды қорғады. Қатысушыларға қойылған талаптар: 
тақырып бойынша слайд қорғау; тақырыптың мазмұнын ашу; анықтау, 
талдау,  жинақтау  және  мәселені  шешу  жолдарын  ұсыну.

Байқауда тарих бірлестігі бірінші  орын, дене шынықтыру бірлестігі  
екінші  орын,  қазақ тілі бірлестігі үшінші орынды иеленді.

«Экология ел тағдыры»  атты тақырыбы  қазіргі заманымыздағы 
өзекті мәселелердің бірі. Экология жайында біршама сөз қозғап, өз 
ойымызды ортаға салдық. Әрине, экологиялық мәселелерді бір күнде 
шеше сала алмаймыз. Бірақ,  әрбір адам өзінің туған жерінде қоршаған 
ортасының тазалығына  жауапкершілікпен қарай білсе, бұл мәселе 
біртіндеп шешілері сөзсіз.

Нургуль ОМИРОВА, 
 № 2 орта мектептің  биология пәнінің мұғалімі.

ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ

ЭКО-ФЕСТИВАЛЬ 
ӨТТІ

Егемен еліміздің, тәуелсіздік алған мемлекетіміздің 
өсіп-өркендеп, әлемде өркениетті елдердің алдыңғы 
қатарына қосылуы оның экономикалық потенциалына 
байланысты. Бірақ, оған қарап экономикалық өсу ғана 
адамдардың аман-есен, сапалы өмір сүруіне кепілдік 
береді десек қателесеміз. 

Бұл   көрсеткіш алаңдатарлық.  
Алматы облысы  денсаулық 
сақтау басқармасының басшы-
сы Өмірзақ Әбілсейітұлы штаттан 
тыс травматолог-ортопед Анарбек 
Монголханұлына травматология 
және травматологияны дамытудың 
2021 жылдың 1 тоқсанына арналған 
жоспарын әзірлеуді тапсырған еді. 

Жарақаттарды болдырмау,  жол-
көлік оқиғаларының алдын алу және 
жақсартуда кешенді медициналық 
көмекті күшейту және жетілдіру, об-
лыста травматологиялық ахуалдық 
орталық   ашу жоспарына қолдау 
көрсету мақсатында Нұр-Сұлтан 
қаласындағы Академик Н.Ж. Бат-
пенов атындағы Ұлттық  ғылыми 
травматология және ортопедия 
орталығы  директорының  ғылыми-
зерттеу және стратегия жөніндегі 
орынбасары, Өңірлердегі жол 

НАЗАР

ТРАВМАТОЛОГИЯЛЫ¬ АХУАЛДЫ¬ 

ОРТАЛЫ¬ АШЫЛАДЫ

 Алматы облысында мемлекетаралық маңызы бар 
5 және республикалық маңызы бар 4 автомобиль 
жолы бар. Осыған орай Алматы облысындағы 
жол-көлік оқиғалары еліміздің өзге өңірлерімен 
салыстырғанда бақылауды ғана емес, жіті назар 
аударуды қажет етеді. 

ЕЛ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 30 ЖЫЛДЫҒЫ АЯСЫНДА «АЛМАТЫ ОБЛЫ-
СЫ  ІШКІ САЯСАТ БАСҚАРМАСЫ» ММ   «ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМ» КММ 
ҰЙЫМДАСТЫРУМЕН  ӘР ЭТНОС ӨКІЛДЕРІНІҢ  БЕЛСЕНДІ ЖАСТАРЫН 
ҚОЛДАУҒА АРНАЛҒАН  ОБЛЫСТЫҚ  «JER JANNATY JETISY»   ЖОБА-
СЫ  БАЙҚАУЫНЫҢ КЕЗЕКТІ  ЖЕҢІМПАЗДАРЫН  САЛТАНАТТЫ ТҮРДЕ 
МАРАПАТТАУ РӘСІМІ  ӨТТІ.

Аймақтан  30-ға жуық жас кәсіпкер жоба-
ларын ұсынып, нарықта өзекті болар идея 
ұсынған 10 кәсіпкер жеңімпаз атанды.  

Облыс әкімінің орынбасары Батыр-
жан Байжұманов жоба байқауының 
жеңімпаздарын құттықтап, жылы лебізін 
білдірді. 

картасын әзірлеу басқармасы 
басшысының орынбасары   Ар-
ман Нұрланұлы, Қарағанды 
облысы бойынша Ахуалдық 
орталығының басшысы Ерік 
Ерланұлы  облысымызға арнайы 
іс сапармен келді. Өз кезегінде 
олар Талдықорған қалалық 
көпсалалы ауруханасының, 
Облыстық аурухананың тыныс-
тіршілігімен танысты. 

Іс-сапар барысында Ал-
маты облысы денсаулық сақ-
тау басқармасының басшысы 
Өмірзақ Әбілсейітұлы, Арман 
Нұрланұлы, Ерік Ерланұлы, Ал-
маты облысының штаттан тыс 
травматолог дәрігері, облыстық 
аурухана директоры Анарбек 
Монгол  Алматы облысының 
әкімі Амандық Ғаббасұлының 
қабылдауында болды. Олар  
болашақта өңірдегі жарақаттар 
санын азайтып қана қоймай, 
медициналық көмек көрсетуді 
жақсартуға мүмкіндік беретін 
травматологиялық ахуалдық 
орталықтың алдағы жоспарын  
талқылады. Сонымен қатар   
Нұр-Сұлтан қаласындағы Ака-
демик Н.Ж. Батпенов атындағы 
Ұлттық ғылыми  травматология 
және ортопедия орталығының  
микрохирургі Мақсұт  Ибра-
ев облыстық ауруханада 5 
микрохирургиялық ота  жасап, 
12 науқасқа кеңес беріп, мастер-
класс өткізді 

Ахуалдық орталықты 
ашумен өңірдегі денсаулық 
сақтау жүйесін  қадағалау мен 
басқарудың тиімді тетігіне  қол 
жеткізілмек. Ендеше,  қолға 
алған бастаманың    сәтті бола-
рына сенеміз.

Талдықорған қаласындағы   
облыстық аурухананың 

баспасөз қызметі.

Бұл тұста Алматы 
облысының әкімі Амандық 
Ғаббасұлының жетекшілігімен  
Алматы  облысының Ішкі істер, 
Денсаулық сақтау, Білім, Авто-
көлік және Төтенше жағдайлар 
басқармалары бірлесе жұмыс 
атқаруда. Қабылданған шараларға 
қарамастан, интенсивті өндірістің 
дамуына, халық санының өсуіне, 
ауылдық жерлерден қалаға 
көшуіне байланысты жарақат алу 
саны жоғары. 

Алматы облысында 2021 
жылдың 9 айы бойынша  1655 
жол-көлік оқиғасы тіркеліп, 
2417 адам зардап шексе, 316 
адам қаза тапқан. 2020 жылмен 
салыстырғанда биыл жол-көлік 
оқиғасы 10,6 пайызға, жарақат 
алғандар 12,6 пайызға, қаза 
болғандар 24,4 пайызға артқан. 

Лайықты марапаттарға ие болған 
қатысушылар көрсетілген құрмет үшін 
алғыстарын білдіріп, сенімді ақтауға 
ұмтылатындарын және өздерінің бизнес-
жоспарларын іске асыру үшін қарқынды 
жұмыс істеуді  жалғастыратындарын  айтты.

                           ***
Достық үйінде Алматы облысының 

Қазақстан халқы Ассамблеясы жанындағы  
Аналар кеңесінің   отырысы өтті. 

2013 жылы құрылған кеңес  бүгінгі 
күнде жас ұрпаққа тәлім-тәрбие беретін  
өзіндік  мектепке айналды. Кеңес 
мүшелері  әлеуметтік мәселелерді ше-
шуде, жалғыз басты және көп балалы 
аналарға консультациялық көмек көрсетуде, 
сондай-ақ отбасылық құндылықтарды 
қалыптастыруда өз септіктерін тигізіп келеді. 

Аналар кеңесі  Қазақстан халқы Ас-

самблеясы өткізетін барлық іс-шараға  
белсенді қатысады. Кездесуге қатысқандар  
этносаралық қатынастар саласында 
ағымдағы жылы атқарған жұмыстар туралы 
баяндама жасады.

Өз сөзінде  «Қоғамдық келісім» КММ 
директоры Жандарбек Бұлғақов  Аналар 
кеңесінің маңыздылығы мен жастарымызды 
әлеуметтендірудің тиімді институты екенін 
атап өтті. Отырыс қорытындысы бойынша 
белсенді жұмысы үшін Аналар кеңесінің 
өкілдеріне ақшалай сертификаттар тапсы-
рылды.

ӨЗ ТІЛШІМІЗ
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НОВЫЙ МЕХАНИЗМ                

ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИЮ 

НА КАРТУ

Раньше, чтобы сменить карту для получения пенсии на Kaspi 

Gold, нужно было идти в ЦОН для переоформления документов. 

Теперь достаточно подать заявку в приложении Kaspi.kz, не выхо-

дя из дома. Все переоформление сделает Kaspi, и уже следующую 

пенсию клиент получит на Kaspi Gold.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz прокомменти-

ровал:
«Мы понимаем, как неудобно нашим клиентам постоянно пере-

водить свою пенсию с других карт на Kaspi Gold. И мы также не хо-

тим, чтобы во время пандемии наши любимые клиенты, особенно 

пожилые люди, были вынуждены идти в центры обслуживания на-

селения только для оформления получения пенсии на Kaspi Gold. 

Именно поэтому мы совместно с министерством труда и социаль-

ной защиты населения и НАО “Правительство для граждан” сдела-

ли онлайн-сервис получения пенсии на самую популярную карту 

Kaspi Gold. Спасибо каждому нашему любимому клиенту за то, что 

Вы с нами!».
Анар Тулеубаева, директор департамента анализа и развития 

государственных услуг министерства труда и социальной защиты 

населения, отметила:
"Использование технологических площадок банков второго 

уровня в рамках оказания государственных услуг является до-

верительной мерой, позволяющей расширить охват населения 

электронными госуслугами и упростить процедуру для конечного 

потребителя.
Министерством труда и социальной защиты населения со-

вместно с БВУ реализован сервис по смене реквизитов банковских 

счетов для получателей пенсионных выплат. Таким образом, при 

необходимости смены банковских реквизитов получатели пенсий 

могут подать заявление напрямую через банки, не посещая Центры 

обслуживания населения.

Министерством рассматривается дальнейшее расширение 

перечня социальных выплат, по которым будет доступен данный 

сервис".
С карточкой Kaspi Gold казахстанцы без комиссии оплачивают 

коммуналку, мобильный и множество других услуг, не выходя из 

дома; мгновенно переводят деньги близким; делают покупки в мага-

зинах и накапливают Kaspi Бонусы. Теперь пенсионерам стало еще 

проще и удобнее пользоваться всеми сервисами Kaspi.kz.

В Казахстане пенсионеры получают пенсию на 

карточки разных банков. Многие сразу переводят 

деньги на Kaspi Gold, чтобы удобно оплачивать 

коммунальные услуги без комиссий и делать выгод-

ные покупки.

KASPI GOLD СТАЛО ЕЩЕ ПРОЩЕ, 

СООБЩАЕТ  KAPITAL.KZ 
Одно из главных изменений в новой системе — пере-

ход от базовой пенсионной выплаты к минимальной гаран-
тированной пенсии с 2028 года. Директор департамента 
политики соцстрахования, базового социального и пенси-
онного обеспечения Минтруда Виктория Шегай рассказа-
ла, чем новый механизм лучше действующего.

Увеличение минимального порога По словам Викто-
рии Шегай, при переходе к минимально гарантированной 
пенсии увеличится минимальный порог этой выплаты для 
всех пенсионеров.

«Если сегодня размер базовой пенсии на минималь-
ном уровне составляет 54 процента от прожиточного ми-
нимума, около 18 500 тенге сегодня, то при переходе к 
минимально гарантированной пенсии минимальный порог 
увеличивается до 70 процентов от величины прожиточного 
минимума, около 24 тысяч тенге», — объяснила предста-
витель Минтруда.

Сокращение минимального стажа для участия в пен-
сионной системе По действующей системе минимальный 
стаж участия в пенсионной системе — 10 лет, по новой 
системе стаж участия снизится до 5 лет.

«На уровне 70 процентов от величины прожиточного 
минимума будут получать те пенсионеры, у которых нет 
стажа либо этот стаж составляет менее 5 лет. За каждый 
год сверх установленного стажа размер пенсии увеличи-
вается на 2 процента», — рассказала директор департа-
мента Минтруда.

Отмена максимального ограничения размера пенсии 
Если базовая пенсия сегодня ограничивается 100 процен-
тами от величины прожиточного минимума, то при пере-
ходе к минимально гарантированной пенсии предлагается 
не устанавливать верхний предел.

«То есть за каждый год, который проработал человек 
сверх пяти лет, размер этой пенсии предлагается увели-
чивать на 2 процента и без ограничений. Если человек 
проработал, скажем, 20 лет, то сегодня он получает по-
рядка 74 процентов от прожиточного минимума — около 
25,5 тысячи тенге. При переходе на систему минимальной 
гарантированной пенсии с таким же стажем человек будет 
получать 100 процентов от прожиточного минимума. На 
сегодняшний день это 34 302 тенге», — поделилась ди-
ректор департамента Минтруда.

Право отложенного выхода на пенсию В концепции 
модернизации пенсионной системы до 2030 года также 
предполагается предоставить казахстанцам право «отло-
женного выхода на пенсию». Сегодня трудовой стаж рас-
считывается до момента достижения человеком пенсион-
ного возраста (для мужчин — 63 года, для женщин — 60 
лет). При переходе на новую систему предлагается, чтобы 
этот стаж не ограничивался возрастом выхода на пенсию.

«Если человек не обратился за пенсией и продол-
жает работать после достижения пенсионного возраста, 
скажем, проработал еще два года, то размер его мини-
мальной гарантированной пенсии должен увеличиться на 
четыре процента — по два процента за каждый год сверх 
того, что он проработал, достигнув пенсионного возрас-
та», — рассказала Виктория Шегай.

Обязательные пенсионные взносы работодателей 
Еще одно направление модернизации — введение пяти-
процентных обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ 
работникам за счет средств работодателей с 2023 года.

Президент Казахстана в заявлении 
для прессы отметил, что, несмотря на 
сложную обстановку в мире, стратеги-
ческое партнерство Казахстана и Тур-
кменистана неизменно развивается в 
духе дружбы, добрососедства и взаим-
ной поддержки. Говоря о достигнутых 
сторонами договоренностях, Глава го-
сударства остановился на значимости 
соглашений, направленных на право-
вое закрепление границ.

«Сегодня мы приняли целый ряд 
важных документов, среди которых 
особое место занимают Договор о де-
лимитации казахско-туркменской госу-
дарственной границы и разграничении 
смежных участков рыболовных зон на 
Каспийском море, а также Межправи-
тельственное соглашение о режиме 
границы. Таким образом, мы заверша-
ем юридическое оформление сухопут-

БРИФИНГ

ТОКАЕВ  ПРЕДЛОЖИЛ
СОЗДАТЬ СПЕЦЗОНУ НА ГРАНИЦЕ С ТУРКМЕНИСТАНОМ
По итогам переговоров 
делегаций Казахстана и 
Туркменистана главы го-
сударств Касым-Жомарт 
Токаев и Гурбангулы 
Бердымухамедов провели 
брифинг для предста-
вителей СМИ, передает 
Tengrinews.kz со ссылкой 
на сайт Акорды.

ных и морских границ между нашими 
странами. И это имеет политическое 
значение», — подчеркнул Президент.

Первостепенное внимание на пе-
реговорах было уделено перспективам 
торгово-экономического сотрудниче-
ства.

«Мы обладаем огромным по-
тенциалом для дальнейшего нара-
щивания товарооборота. Серьезные 
резервы имеются в энергетике, транс-
порте, логистике, сельском хозяйстве, 
промышленности и других отраслях. 

Поэтому мы условились принять пакет 
мер, направленных на существенное 
увеличение объемов взаимной тор-
говли. Правительствам поручено за-
действовать имеющийся экспортный 
потенциал двух стран для расширения 
номенклатуры товаров», — заявил 
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на то, 
что Казахстан готов увеличить постав-
ки продукции металлургической, ма-
шиностроительной, нефтехимической, 
пищевой и фармацевтической про-

мышленности, а также сельхозпродук-
ции, прежде всего муки и пшеницы.

Как сообщил Президент, для более 
эффективной экономической коопера-
ции правительствам поручено ускорить 
подписание Соглашения о поощрении 
и защите инвестиций. Большие пер-
спективы, по его словам, открывает 
взаимовыгодное партнерство в газовой 
отрасли. В частности, Казахстан готов 
существенно нарастить импорт тур-
кменского газа. В ходе обсуждения во-
просов регионального сотрудничества 
Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд 
важных инициатив.

«Для всесторонней реализации 
нашего торгово-экономического по-
тенциала Казахстан предложил еже-
годно проводить межрегиональные 
форумы. Подобный формат доказал 
свою эффективность. По результатам 
этой работы на границе Мангистауской 
области и Балканского велаята можно 
было бы создать специальную зону 
приграничной торговли с автомобиль-
ным грузовым терминалом», — отме-
тил Президент.

Участники встречи подробно рас-
смотрели перспективы взаимодей-
ствия в транспортно-транзитной сфе-
ре.

«Основной задачей в этом на-
правлении обозначена полноценная 
загрузка магистрали Казахстан — Тур-
кменистан — Иран. Была подчеркнута 
важность оптимизации тарифной по-
литики и улучшения условий транспор-
тировки в наших странах для стиму-
лирования роста объемов перевозок. 
Широкие возможности имеются и по 
линии логистического взаимодействия 
между каспийскими портами Актау, 
Курык и Туркменбаши», — полагает 
Токаев.

Касым-Жомарт Токаев привет-
ствовал инициативу туркменского 
лидера о строительстве моста через 

залив Гарабогаз для запуска новой 
автодороги в направлении Казахста-
на и заявил о готовности изучить воз-
можности совместной реализации 
данного перспективного проекта. За-
логом крепких и долгосрочных отно-
шений между нашими государствами, 
как убежден Президент Казахстана, 
является дальнейшее укрепление 
культурно-гуманитарных связей. В дан-
ном контексте он считает важным про-
ведение перекрестных дней культуры 
и расширение молодежных контактов. 
В программу переговоров также вошли 
вопросы региональной и глобальной 
повестки дня.

«Мы предметно обсудили си-
туацию в Афганистане и отметили 
необходимость продолжения тесно-
го взаимодействия для укрепления 
стабильности и безопасности в этой 
многострадальной стране», — сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства с удовлетворе-
нием констатировал близость позиций 
сторон по абсолютному большинству 
тем международного плана. В завер-
шение своего выступления лидер Ка-
захстана выразил уверенность в том, 
что итоги переговоров укрепят узы 
дружбы и добрососедства между на-
шими народами, откроют горизонты 
для вывода казахско-туркменского 
партнерства на новые стратегические 
высоты.

Касым-Жомарт Токаев также 
заявил, что высказал приглашение в 
адрес президента Туркменистана по-
сетить Казахстан с государственным 
визитом в следующем году. После бри-
финга состоялась торжественная це-
ремония награждения Касым-Жомарта 
Токаева орденом «Битараплык». Вы-
сокую государственную награду ему 
вручил президент Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедов.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В 
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ 

В КАЗАХСТАНЕ РАЗРАБОТАНЫ ПОПРАВКИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОДЕ-
ЛИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ ДО 2030 ГОДА. В МИНТРУДА ПОДРОБНО РАССКАЗАЛИ О 
ТОМ, ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ КАЗАХСТАНА, ПЕРЕДАЕТ TENGRINEWS.KZ

Виктория Шегай отметила, что это изменение пред-
усматривалось еще с 2018 года, однако отложилось до 
2020 года из-за роста нагрузки на фонд оплаты труда для 
работодателя в связи с введением обязательного соци-
ального медицинского страхования. В 2020 году введение 
пятипроцентных взносов отложили на 2023 год из-за эко-
номических последствий COVID-19.

«Фактически введение пятипроцентных взносов 
работодателя завершает формирование в Казахстане 
многоуровневой сбалансированной пенсионной систе-
мы, которая основывается не только на ответственности 
государства и работника за обеспечение пенсионного бу-
дущего казахстанцев, но и на ответственности самого ра-
ботодателя. Это, в принципе, и есть повсеместная между-
народная практика», — подчеркнула она.

В качестве сравнения директор департамента Мин-
труда привела пример России, где взнос работодателя в 
пенсионную систему соцстрахования сегодня составляет 
22 процента. Пенсионный аннуитет Пенсионные аннуи-
теты заключаются между вкладчиком ЕНПФ и страховой 
организацией. Это значит, что, заключив договор пенсион-
ного аннуитета и передав компании по страхованию жиз-
ни определенную сумму своих пенсионных накоплений, 
граждане получают право на ежемесячные аннуитетные 
пенсионные выплаты.

По словам Шегай, если ранее размер аннуитетной 
пенсионной выплаты устанавливался не ниже размера 
минимальной пенсии (около 43 тысяч тенге на сегодняш-
ний день), то сегодня размер минимальной аннуитетной 
выплаты снижен до 70 процентов к величине прожиточно-
го минимума (около 24 тысяч тенге на сегодняшний день).

«Что это нововведение привнесло в жизнь казахстан-
цев? Во-первых, пенсионный аннуитет стал более до-
ступным, за счет того, что этот договор можно заключать с 
45-летнего возраста. При этом выплата может начать осу-
ществляться с 55 лет. Размер страховой премии, которую 
выплачивает человек из своих пенсионных накоплений в 
страховую компанию, стал более доступным. Если рань-
ше размер страховой премии для мужчины 55 лет состав-
лял порядка 13 миллионов тенге, то сегодня он составляет 
от 7 до 7,7 миллиона тенге», — заявила директор депар-
тамента Минтруда.

Защита пенсионных накоплений от инфляции Викто-
рия Шегай отметила, что ежегодно размеры солидарной 
пенсии индексируются на 2 процента сверх уровня прогно-
зируемой инфляции, размеры базовой пенсии индексиру-
ются в соответствии с ростом прожиточного минимума или 
на уровень прогнозной инфляции.

«При этом размер базовой пенсии, это в соответствии 
с законом уже республиканской пенсии, соответствует 
росту величины прожиточного минимума и составляет с 
начала этого года соответственно 7 и 5 процентов», — за-
ключила Виктория Шегай.

О том, что Министерство труда и социальной защиты 
населения разработало поправки в концепцию дальней-
шей модернизации пенсионной системы до 2030 года, 
стало известно 4 октября. В июне министр труда и соци-
альной защиты населения Серик Шапкенов ответил на 
вопрос о возможном снижении пенсионного возраста в 
Казахстане.
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 Талдықорған қаласындағы  
облыстық  ауруханада 
екі күн  қатарынан 
травматология бойынша  
мастер-класс өтті. Қол 
жарақаты бар науқастарға  
демонстрациялық 
операцияларды  Нұр-Сұлтан 
қаласындағы Академик Н. Ж. 
Батпенов атындағы   Ұлттық 
ғылыми травматология және   
ортопедия   орталығының 
хирург-ортопед дәрігері, 
ангиохирург Мақсұт Ибраев 
жасады.

ТРАВМАТОЛОГТАРЃА АРНАЛFАН 

МАСТЕР-КЛАСС ¤ТТІ 

ОБЛЫСТЫҚ  АУРУХАНАДА 

«Ғалым және ғылыми ба-
сылым: ізденіс платформасы 
атты халықаралық ғылыми 
семинарға қатысқаны үшін 
мектеп директоры Ләйлә 
Жанатқызы мен қазақ тілі 
мұғалімі Айжан Кабидулда-
нова алғыс хатқа ие болды.  
Республикалық «Педстарт» 
қазақ тілі пән олимпиадасын-
да Асем Мырзагулова   ІІІ  
орын, «Ұстаз – білім шырағы» 
байқауында Саулет Аби-
шева сертификат иеленсе,  
«Ұстаз – ұлы қызмет» бай-
қауына қатысқан  Айдана 
Сағынғанова мен Батыржан 
Тілеугабыловтар алғыс хатқа 
ие болды. Облыстық «Бей-
сен Құранбек» атында-ғы  
олимпиадаға қатысқан  Аспа-
зия Есенбаева, физика пәнінен 
пән олимпидасында Виктория 
Жилина ІІ орын алды.  2020-
2021 оқу жылы ұстаздардың 
қашықтықтан оқыту кезінде 
белсенді іс-тәжірибелерімен 

ҰСТАЗ ОЙЫ 

МЕКТЕП – БІЛІМ БҰЛАҒЫ
«Алматы облысы білім басқармасының Талдықорған қаласы бойынша білім бөлімі" 
мемлекеттік мекемесінің» №2 орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі  2020-2021 
оқу жылы  «Жаңартылған  білім мазмұнын енгізу жағдайында оқытудың инновациялық 
технологияларын пайдалану арқылы  оқушы тұлғасының түйінді (метапәндік)  
құзыреттіліктерін жетілдіру» өзекті мәселесі бойынша  жұмыс атқарды. Білім ошағында  
131 ұстаз ұлттық құндылықтарды   шәкірт  бойына сіңіре тәрбиелеп, жаңа инновациялық 
технологиялармен білім алушыларды нәрлендіруде.  

Әрбір адам дербес шешуге тиіс, деген сөйлемнің өзі біздің 
әрқайсымызға өзіндік міндет жүктеп отырғаны айдан анық. Көп болып 
қолға алғанда ғана біздің мемлекеттік тілдің мәртебесі артып, қолданыс 
аясы кеңейе түсері даусыз. Сондықтан баланы отбасынан бастап, ана 
тілінде сөйлеуге дағдыландырып, тілдің қадірін бойына дарыта білсек нұр 
үстіне нұр болар еді. Ана сүтімен бойына біткен туған тілін меңгеріп алу 
балаға ешбір қиындық туғызбайтынын да естен шығармаған абзал. Ал, 
есейе келе ол өзге тілдерді де еркін меңгеріп кетері ғажап емес. «Теңіз 
тамшыдан құралады» дегендей әр отбасы ортақ іске осылайша тамшы-
дай үлес қосатын болса  онда тіліміздің көсегесі көгеріп, қолданыс аясы да 
кеңейіп, қажеттілігі де арта түсері аян. Алысқа бармай ақ сот жүйесіндегі 
күнделікті кездесіп жүрген көріністерімізден, мемлекеттік тілдің қолданыс 
аясын  кеңейту қолбайлау болып жатқан жайттарды айқын аңғарамыз. 
Тіптен, процеске қатысушы тараптардың бәрі кілең қазақ ағайындарымыз 
бола тұра, істің орыс тілінде аудармашының қатысумен өтіп жатқаннын 
көргенде қарның ашады. Сонда талап арыз берушінің жалдаған 
қорғаушысы мемлекеттік тілде жазуға шорқақ болғандықтан арызды орыс 
тілінде жолдап, сондықтан заң талабы бойынша іс орыс тілінде қаралып 
жатады. 

 Соңғы жылдары мемлекеттік тіл туралы айтуда да, жазуда да кемшін 
жоқ. «Қазақстанның Ұлт бірлігі» доктринасы соның жарқын дәлелі. Онда 
мемлекеттік тілді меңгеру бұдан былай «… әркімнің парызы мен міндеті»-
деп атап көрсетілген. Сондықтан ұлтымыздың мәдениеті болып та та-
нылатын мемлекеттік тіліміздің мәртебесін арттыруды көп болып қолға 
ағанымызда ғана нәтижелі іске қол жеткізуге болады. Қысқасы, «Құрғақ 
қасық ауыз жыртады» дегендей,  сөзден іске көшетін мезгіл жетті.

Индира ЛҰҚПАНОВА,                                                                                                              
Алакөл аудандық сотының 

бас маманы-сот отырысының хатшысы.   

ҚАЗЫНА  

ТІЛ - ҰЛТ 
МӘДЕНИЕТІ

 ҚАЗАҚ ТІЛІ – БІЗДІҢ РУХАНИ НЕГІЗІМІЗ. БІЗДІҢ МІНДЕТІМІЗ 
ОНЫ БАРЛЫҚ САЛАДА БЕЛСЕНДІ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП ДА-
МЫТУ. ҰРПАҚТАРЫМЫЗҒА БАБАЛАРЫМЫЗДЫҢ САНДАҒАН 
БУЫНЫНЫҢ ТӘЖІРИБЕСІНЕН ӨТІП, БІЗДІҢ ДЕ ҮЙЛЕСІМДІ 
ҮЛЕСІМІЗБЕН ТОЛЫҒА ТҮСЕТІН ҚАЗІРГІ ТІЛДІ МҰРАҒА ҚАЛДЫРУҒА 
ТИІСПІЗ. БҰЛ – ӨЗІН ҚАДІРЛЕЙТІН ӘРБІР АДАМ ДЕРБЕС ШЕШУГЕ 
ТИІС МІНДЕТ» ДЕП НАҚТЫ АТАП КӨРСЕТКЕН БОЛАТЫН. 

Талдықорғандық дәрігерлерге 
еліміздегі жетекші ортопедтердің 
бірінің жұмысын көруге, хирургиялық 
араласуды жүргізудің барлық қыр-
сырын қадағалап, маманның пікірін 
тыңдап, сұрақтарына жауап алуға 
бірегей мүмкіндік туды. Шеберлік 
сабағынан кейін Мақсұт Ибраев  өзінің 
әсерімен бөлісті. 

«Біз екі күн бойы қолдың және  
дистальды сәуленің жарақаттары 
бойынша шеберлік сабағын өткіздік. 
Травматологияда бұл ең көп таралған 
жарақаттардың бірі. Адам  сүрініп 
кетіп қолын зақымдауы мүмкін. 
Осы жағдайлардың көпшілігінде 
пациенттерді консервативті емдеуге 
тура келеді. Қолды гипстеген соң 
сынық жазылғанша   жүреді. Осы уақыт 
аралығында мәжбүрлі әрекетсіздікке 
орай  буындардың бірқатары  жұмысын 
тоқтатады.  Қолдың  жұмысын  
дамытып, қалпына келтіру үшін тағы 
бір ай немесе бір жарым ай уақыт  
қажет.  Жарақат алғаннан кейін адам 
орта есеппен үш ай жұмыс ырғағынан 
ажырайды», – дейді дәрігер.

– Мұндай әдіспен  қазір бүкіл 
әлемде қолданылады,  оның ішінде  
мұндай операциялар Талдықорған 
қаласындағы облыстық  ауруханада 
жасалып жатқандықтан, адамдар 
да үйреншікті өмір ырғағына тез 
енеді. Ота кезінде сүйек қалыпты 
физиологиялық күйде және арнайы 
жоғары технологиялық пластиналар 
мен бұрандалармен қалаған күйде 
бекітілген кезде біз осы әдісті 
қолданамыз. Отадан кейін  адам 
сабырлы түрде гипс  салдырмауға 
болады және бірінші күннен-ақ қолмен 
жұмыс жасау басталады. Осылайша, 
біз бұрын дәйекті түрде орындал-
ған екі нәрсені байланыстырамыз.  
Бірден сүйектердің бірікітірілуі  жүріп, 
бұған қосымша  адам қолын  дамыта 
бастайды.

Уақыт  өте келе, сүйек сауыққан 
соң науқастың қолы қалыпқа келіп 
жұмыс істей алады. Қалпына 
келу уақытында  бір жарым  есе 
қысқарады. Мінеки, бұл  замануи 
технологияларды қолдану  болып 
табылады.  Әрбір отаның өзіндік 
нюанстары бар. Сондықтан біз екі 
күн ішінде бес науқасқа ота жасадық, 
аурухананың травматологтарымен 
ең оңтайлы операция курсын 
талқыладық. Мұндай оталар  тез 
және сауатты оңалтуға көмектеседі, 
–  деп жалғады  сөзін Мақсұт Ибраев.

Өз ісінің шебері болғандардың   
жас мамандармен  мұндай кездесулер 
өткізуі бір ғана қарапайым шындықты 
дәлелдейді – дәрігерлердің әрдайым  
жаңа дүниеге деген әуестігі мен 

оқып-үйренуде бір орында тоқтап 
қалмайтыны.

Адамдардың заманауи, озық 
дүниені неғұрлым тұрақты   түрде 
көруімен  оның  тәжірибесінің де   
молаятындығын  тілге тиек етті  Мақсұт 
Қапайұлы. 

Мұндай көшпелі конференциялар, 
шеберлік сабақтары қашанда қажет. 
Бұл барлық елде, соның ішінде біздің 
Қазақстанда да бар тәжірибе. 

Облыстық ауруханадағы жұмы-
сын аяқтаған ол емханадағы 
әріптестерінің жұмысын  жоғары 
бағалады. – Облыстық ауруханада  
травматологтардың жоғары білікті 
мамандары жұмыс істейтініне көз 
жеткіздім. Тіпті олардың  барлық  
заманауи әдістерді  жетік меңгергенін,  

біздің  келіп көрсеткеніміз олар үшін 
тың дүние болмады. Біз талқылаған   
кейбір нюанстар болды,  бірақ 
олар енгізілген Республика мен 
көршілес елдердегі барлық жаңа 
технологиялардың басында тұрған 
жігіттер. Бұл мені қатты қуантты. 

Талдықорған қаласындағы  облыс-
тық аурухана директоры, медицина 
ғылымдарының кандидаты, PhD  
докторы Анарбек Монғол әріптесіне 
көрсеткен көмегі үшін жылы лебізін 
білдіріп, жоғары санатты маманмен 
мұндай «тікелей» кездесу дәрігерлерді 
даярлаудың ең жақсы және ең тың 
әдістердің  бірі екенін баса айтты. 
Сонымен қатар ол Алматы облысының 
травматологиялық көмек қызметін 

дамыту жоспарларымен бөлісті. Олар 
барлық дәрігердің  кәсіби өсуі мен 
біліктілігін арттыру үшін қажет.

Айта кетейік, екі күндік мастер-
класта  бес ота  жасалды. Оған 
емхана директоры, бас дәрігердің 
ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс 
жөніндегі орынбасары, травматолог 
Аслан Қалибеков, травматология 
бөлімінің меңгерушісі Өміржан Алтай, 
травматологтар Жасурбек Ғафуров, 
Қуандық Құтбаев, Асхат Қойчуманов 
қатысты.

Сонымен қатар осы күндері 
Мақсұт Ибраев қолынан жарақат 
алған науқастарды қабылдады. Облыс 
тұрғындары жоғары білікті маманнан 
кеңес алуға, әрі қарай емдеу жоспарын 
белгілеуге мүмкіндік алды.

     
 
 

бөлісуінің дәлелі ретінде «CLIL  
әдісі бойынша метапәндік   байла-
ныстарды жүзеге асыру жолдары, 
«Планирование успешного уро-
ка»,  «Сабақ типологиясы», «Осо-
бенности организации «Lesson 
Study в условиях дистанционного 
обучения, «Қашықтықтан оқыту    
жағдайында  тиімді кері байланыс 
беру  жолдары», Қашықтықтан 
оқу кезінде "Оқу үдерісін жоспар-
лау", «Развитие метапредметных 
компетенций учащихся при про-
ведении экспериментальных и 
лабораторных работ по физике», 
«Эссенің құрылымы және оны 
жазудағы  ұстанатын қағидалар», 
«Активные методы обучения»  
атты  вебинарлар ZOOM платфор-
масында мектепішілк, қалалық 
деңгейде  өткізілді. Осы  жылдың  
наурыз  айында  мектеп қалалық 
«SMART- педагог жобасы аясында: 
«Жаратылыстану-математикалық 
бағыттағы пәндерде оқушылар-
дың метапәндік құзіреттіліктерін 
жетілдіру жолдары» атты 

тақырыпта қалалық семинар 
өткізілді. Семинарда өзінің іс-
тәжірибесімен мектеп директо-
ры Байсова Ляйля Жанатқызы, 
мектеп тренерлері  Виктория 
Жилина, Сандыгуль Балабе-
кова, математика пәні мұғалімі 
Кадірбай Жамалбек,  биология 
пәні мұғалімі Жадыра Иткулова,  
информатика пәні мұғалімдері 
Наталья Ким, Арай Жаксылыкова 
бөлісті. 

Барлық бағытта   нәтижеге 
жету үшін   жаңа формация 
мұғалімінің күшімен және смарт 
мақсаттардың орындалуымен 
жүзеге асырылады. Алдағы 
уақытта да ұстаздарымыз бен 
шәкірттеріміздің шығармашыл, 
сыни ойлайтын, табысты 
білімгерлер болатынына 
сенімдімін.

Р. РАЗБАЕВА, 
№ 2 орта  мектеп 

директорының 
әдістемелік жұмысы 

бойынша орынбасары. 

 С. ҚАСЫМБЕКҚЫЗЫ. 
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КӨКЕЙКЕСТІ

МЕЗГІЛ МЄСЕЛЕСІ

АРУАЌТЫ АЛАЛАFАНДАР

ҚАЗАҚ  АРУАҚТЫ ЖАМАНДАМАЙТЫН. ТІПТІ ЖАМАН ДЕГЕН АДАМНЫҢ ӨЗІН АҚЫРЕТТІК САПАРҒА ШЫҒАРАРДА  
КҮНӘСІН АЛЛА КЕШСІН – ДЕП ЖАМАНДЫҚҚА ҚИМАЙТЫН. ИМАМ ЖАНАЗА ШЫҒАРЫП, ЖАҚСЫ АДАМ БА ЕДІ ДЕСЕ, 
ИӘ, ЖАҚСЫ АДАМ ДЕП, О ДҮНИЕЛІК МАРҚҰМДЫ ТАБАЛАМАЙДЫ. ҚҰДАЙ ТӨБЕДЕН ҰРҒАНДА БІЗДІҢ ТІРІЛЕРІМІЗ, 
ІРІЛЕРІМІЗ АРУАҚТАРМЕН АЛЫСЫП АҚИҚАТ АЙТТЫМ ДЕП ЖҮР. БІР ЕМЕС, ЕКІ ЕМЕС, ҮШ БІРДЕЙ АРУАҚТЫ КӨРДЕ 
ТЫНЫШ ЖАТҚЫЗБАДЫ. БАСҚА-БАСҚА, ЖАМБЫЛ ЖАБАЕВТЫ  ДАТТАП, ШЫҒАРМАЛАРЫН ТҮККЕ  ТҰРҒЫССЫЗ 
ҚЫЛЫП СЫНАҒАНДАРДЫҢ БІРІ – МҮЙІЗІ ҚАРАҒАЙДАЙ ҚАЗАҚ АҚЫНЫ МҰХТАР ШАХАНОВ. ОНЫҢ АУЗЫНАН 
«ЖАМБЫЛ ЖАБАЕВ СТАЛИННІҢ ТУФЛИІН ЖАЛАҒАН» – ДЕГЕН СӨЗІН ЕСТІП, АСТАПЫРАЛЛА МЫНАУ НЕ СҰМДЫҚ 
ДЕП ЖАҒАМЫЗДЫ ҰСТАДЫҚ.

 Айтақын МҰХАМАДИ

Жамбылды  жамандағандарнемесе

Ауыз әдебиетінің айшықты өкілі, жы-
рау, суырыпсалма ақын Жамбылды мой-
ындамау –  Мұхтар ағамызға не үшін 
қажет болғанын бір Құдай өзі білер. Өмірі 
кедейлікпен өтіп қартайған шағында Құдай 
бағын жандырып, басына бақ қондырған 
Жамбылды күстәналау Мұхтар ағамызға 
лайық іс емес еді ғой. Бір ғана Жамбыл 
емес, Мұқағали Мақатевқада ауыз са-
лып, Жұқағали Бұқатаев деп, Мағжанның 
өліміне Мұхтар Әуезовтің де кінәсі бар деп 
жариялаған жырларын ел біледі. Алдыңғы 
арба қайда жүрсе,  соңғы арба да солай 
жүреді деген емсе пе?? Интернет желісінде: 
Жамбыл Жабаевты не үшін дәріптеуіміз 
керек? Ол, Сталиннің қолшоқпары деген 
сыңайда, Мемлекеттік хатшы Қырымбек 
Көшербаевқа қарата сын айтқан тағы бір 
әулие пайда болыпты. (Жазғандарын өшіріп  
тастадыма аты-жөні ойымда қалмапты 
іздеп табалмай отырмын) Олда бабамызды 
Сталиннің қол шоқпары деп көкиді. «Көрген-
көргенін істейді, көсеу түрткенін істейді» 
– деген сөз осыдан шықса керек. Алдыңғы 
ірілеріміз өлілермен алысып жатқан соң, 
алапес болған соң, соңынан ерген інілері де 
іріңді соқтаны шашыратып, ағадан көргенін 
көсеумен түртіп отырған жоқ па? Жамбыл 
ұрпақтары мен ақын мұрасын құрметтеуші 
бір топ азамат Жазушылар одағына ба-
рып, аруаққа тас атқан «Жамбыл ақын емес 
деп жырын қорлаған, қолын көкке сермеп, 
көп сөйлеп кететін Мұхтар Шаханов жай-
лы мәлімдеме жасағанда,  ақын ағамыз 
райынан қайтып қатты кеткенін мойын-
дады. 560 адам қол қойып, Жазушылар 
одағының төрағасы Ұлықбек Есдаулетов-
ке баруы, Мұхтар аға үшін үлкен сын. Хат 
танымаған Жамбылда өз заманындағы 
саясаттың терісін иледі. Жырла дегенді 
жырлады. Бар жағдайын жасап қасына 
хатшылар берген соң, жадында сақталған 
қисса-дастандарды айтып қана қоймай, за-
манды билеген көсемді жырға қосса оның 
несі әбестік.  «Сталиннің туфлиін жалаған, 
Сталиннің қол шоқпары» – дегендер айна 
алдында отырып, өз-өздеріне бір рет қарап 
қойса қайтер еді. Өзін адал, ала жіп атта-
мадым тура жүрдім, тура сөйледім де-
ген Мұхтар ағамыз жайлы ақтөбелік ақын 
Мейірхан Ақдәулетов сол бір Желтоқсан 
оқиғасы кезінде көрген теперішін айтып, 
көмек сұрап Мұхтар Шахановқа барғанда,  
«арттарың қышып алаңға неге бардыңдар» 
– деген ащы сөзінің  өзі адуынды ақынның 
кімнің ығында болғанын көрсетіп тұрған 
жоқ па? Демек, Мұхтар ағада пенде. 
Жаңылды, жаза басты. Ең өкініштісі самай 
шашы ағарып, бұтақ жайған алып бәйтерек 
болғанда, жастарға  жол көрсетудің  орны-
на, өмірден өткендердің артынан шам алып 
жүгіруі көңілге кірбің ұялатты. Зиялы деген 
ағамның елге зияны тие жаздады. Ақын 
ұрпақтарымен мұрасын зерттеушілер, жал-
пы қазақ қоғамы екіге жарылды. Енді, атағы 
жер жарып тұрған ақынның өз сөзіне мән 
беріп көрелікші.

«Менің мынадай бір ұстанымым бар. 
Кім шындығын жоғалтып алса, ақты ақ деп 
айтудан қалса, яғни сөзі басқа, ұлттық, 
ғаламдық мүддеге тамыр жібере алмаса, 

пенделігі өзіне ғана емес, еліне де зия-
ны тисе, ондай ақынның да, ғалымның да 
мазмұны далбаса. Сондықтан шындықты 
айтқаным үшін, аруақтардың барлығынан 
кешірім сұраймын» – деген қоғам қайраткері   
сол аруақтардың жақсысын асырып, жама-
нын неге жасырмады екен. Өмірден өткен 
аруақтардың көлеңкелі өмірін айтып, жыр-
ларын сынағаннан кім ұтты, кім ұтылды. 
Ақиқат айтқан осы екен деп, Мұхтар 
ағасындай сарапшыл болғысы келдіме, әлгі 
интернетте Жамбылдың 175 жылдығын не 
үшін тойлаймыз деген көксоққанға жол бол-
сын. Елді алатайдай бүлдіргенде шығар 
биігі қайсы? Тым құрыса сол азамат Жам-
был атамыз 15 күн-түн жырлаған «Көрғұлы» 
дастанның бір шумағын жатқа айта алады 
ма?  Әй, қайдам!  Құдайға шүкір Жамбыл-
ды қорғап қолпаштайтын туған халқы бар. 
Көкшетаулық айтыскер ақын, жазушылар 
одағының мүшесі Құдайберлі Мырзабеков 
фейсбукте Жамбыл жайлы теріс пікірде 
жүргендерге басу айтты : «Айналайын 
ағайын, болашақтан үміттеріңіз болса бір-
біріңді ғайбаттауды, аруаққа тіл тигізуді 
қойыңдар! Керемет әділетті болсаңдар, 
батырлықтарың бойларыңа сыймай 
жүрсе, олар таныта алмаған ерлікті жасап 
көрсетіңдер, сонымен бірге өз бастарыңнан 
кешіп көріңдер. Әйтпесе, ешкімді 
күстаналауға хақыларың жоқ. Жүз жасаған 
Жамбылды сөгетіндей халыққа қандай 
еңбек сіңірдіңдер? Не Алланы, не аруақты 
сыйлауды ұмытқан қоғамда ешқандай 
періште қалмайтынын білмейсіңдер ме? 
Періште безен елде – бірлік те, береке 
де  болмайды. Әр адам алдымен өзіне 
қарасын, өзін түзесін. Біз бүгінгі шылық пен 
былықтарды ұрпақтарымызға қалдырмауға 
тырысайық» – депті, Міне аталы сөз! Әттең 
осы сөз атағынан ат үріккен нар тұлғалы 
ағалардың ауызынан шықпады-ау.

Жамбыл бабамыздың өз тілімен, үнімен 

айтар болсақ:
Біреулер малмен бәрін бөктеріп жүр, 
Ақыл нұсқа айтқанды жек көріп жүр.
Жинап ап дүниенің күл қоқырын,
Апарып қай шұңқырға төккелі жүр, –

дегені өмірден өткендердің күл-қоқырын 
жинап алғандар ақын тілімен айтар болсақ, 
қай шұңқырға төгіп жүр. Жұмыр басты пенде 
болған соң жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін 
тұяқ жоқ деп, қоламтаны қоздатпай-ақ 
қойса игі еді ғой. Аруақтардың өмір тари-
хын қазбалап, жақсысын  жарнамаламай, 
кем-кетігін теріп жаһаннамға жар салып 
жүргендер  шынымен ақиқатшыл ма? Өзекті 
өртейтін өкініші – Жамбылды, Мұқағалиды, 
Мұхтарды және тағы басқада тұлғалар 
жайлы айғайлап аттан салғандардың 
мақалаларын жариялап көгілдір экрандар 
сол арқылы өздерінің рейтингілерін көтеріп, 
интернет сайттар  өздеріне жазылушылар 
(подписчиктер) жинап бақты. Әсіре қызыл 
сөзге бармай-ақ  қоялық, Жамбылдың 
көзінің тірісінде де, «бұл ақын емес 
қасындағы хатшылары жазып береді» – де-
ген арыз Москваның орталық комитетіне 
қарша борған. Қазақты-қазақ күстаналап 
жатқан соң, Жамбылдың ақындығына 
күмәнданған орталық комитеттен Леонид 
Сергеевич Соболев  Жамбылдың ауылы-
на келеді. Қасында Мұхтар Әуезов болған. 
Жамбыл – Мұхтар Әуезовты, "Қызыл на-
рын" деп атайды екен. Есіктен кіріп кел-
ген москвалық қонақ Леонид Соболев пен 
Мұхтарды көрген Жамбыл : 

«Аман есен келдің бе, Қызыл нарым,
Аяғы да, мойны да ұзын нарым.
Қыз-келіншек қуанып қалған шығар,
Кіріп барсаң тобына бұзып жарып – де-

ген екен.  Сонымен қатар, Москвадан келген 
қонаққа қарап тұрып : 

«Мейман достық – қазақтың бір белгісі,
Сый көрсету қазақтың жоралғысы.
Жорға міңгің келе ме, жүйрік міңгің

Тілегіңді айта отыр, мейман кісі», – 
дейді.  Босағаны аттап кіріп келген мейман-
дарды көріп, жағы талмай жырлай жөнелген 
осы үрдістің бәрін не  таңғажайып, тама-
ша бұл деп, Мұхаң ерекше қуанып, қолын 
шапалақтайды. Москвадан келген мейман 
Леонид – Мұхтарға қарап, не ғажап болды 
деп жалтақтапты. Ғажап, ғажап, – дейді 
Мұхаң орысшалап, содан соң жаңағы өздері 
жазып алған өлеңді, Леонид Сергеевичке 
қолма-қол аударып береді. Жамбылдың 
импровизаторлық өнеріне тәнті болған Лео-
нид Сергеевич оның сақалынан сүйіп ала-
ды. Оның құлағына еңкейіп, маған арнап 
айтқан өлеңіңіз жорғадан да, жүйріктен де 
қымбат депті. Дастархан басында әңгіме-
дүкен құрған  москвалық мейман қоштасып, 
Жамбылдың үйінен шығарда ақынды 
қолтығынан демепті. Леонид оның кебісіне 
аяғын сұға алмай кідіріп қалғанына күліп. 
Вот Жәке, вот! – деп кебісін көрсеткенде, 
Жамбылда от болса, от деп, кебісін бір 
аяғына киіп, екінші аяғын сұғынып жатып :
«Жігіт едім жасымда қысылмаған,
Көрсеткен жоқ тірі жан қысым маған
Тар саңлаудан дәл соққыш мерген Жамбыл
Кең кебісін кие алмай пысылдаған», – деп 

өлеңдете жөңелгенде, Мұхтар Москва-
дан арнайы тексеруге келген Соболевқа 
"енді сендің бе?!", – депті.  Міне, бұл үзінді 
Жамбыл Жабаев туралы төрт томдық 
шығарманың төртінші кітабында тұр. Біздің 
қанымызға сіңіп, айықпас ауруға шалдыққан 
күндестік кеселі ХХ-ғасырда да тоқтамаған. 
Жанды жаралап, жүректі сыздататын 
бұл кеселді бойына тез сіңіргендер қазір 
архивті қазбалап сонау зобалаң заман-
дарда бірін-бірі сатқан зиялылар туралы 
ащы шындық деп айғайлап жүр. Соның 
қажеті бар ма? Оның пайдасынан зияны 
қаншалықты екенін елеп-ескеріп жатқан 
жоқ. Егер өздерін сол заманға қойып көрсе, 
бәлкім олай айтпаған болар еді. Тіпті, оның 
ақындығына шек келтіргендер Жамбыл 
өлең  айтқан жоқ, жазу білмейді. Біз жазып 
бердің деген хатшы болғандардың бір ауыз 
сөзін, не болмаса қол хатын тауып бере ал-
майды. Жамбылдың өлеңдерін талдағанда 
да, оны ауыз әдебиетімен ұштастыру керек 
екенін, күстанаушылар білмейді емес біледі. 
Бірақ пенделігі мен мендігі басып тұр. Жам-
былды даттап жүргендер ана тілінің уызына 
қанбағандар ғой дейін десең, Мемлекеттік 
тіл үшін, алаңға шығып қол жинап, топтың 
алдында қой бастаған серкедей  серпіліп  
Мұхтар ағам тұр. Авар жұртында Жамбыл-
мен тұстас болған кеңестік идеологияның 
жылымық тұсында шапағытына бөленген 
дағыстандық Сүлейман Стальский деген 
жырау болған. Олда хат танымаған. Атағы 
Ж. Жабаевпен қатар шыққан. Дағыстанды 
мекендеген халық оны ешқашан даттаған 
емес. Ендеше, біз неге жүзге толғанша 
қолынан домбырасын тастамаған  қарт 
жыраудың мадағын асырудың орнына, 
аруақты қорлап, тіл тигізуіміз керек. 
Биыл ақынның 175 жылдығы – түркі тілдес 

Түркия, Қырғызстан мемлекеттерінде 
шығармалары түрік қырғыз тілдеріне ау-
дарылып, мерейтойы кең көлемде ата-
лып өтуде. Алла бұйырса қарашада Ал-
маты облысының орталығы Талдықорған 
қаласында Жамбыл Жабаев құрметіне  
қазақ-қырғыз арасында халықаралық 
ақындар айтысы өтпек. 

Жүректі сыздататыны  өзге мемлекет-
тер қазақ өзін-өзі табалаудан алдарына жан 
салмайды, өлгендеріне де маза бермейді 
екен десе сүйегіңе түскен таңба осы бол-
май ма..



06.00,  03.45  Әнұран
06.05  «Ауылдастар»
06.25 «Тәуелсіздік 
тәуекелдері»
07.00 «ТАҢШОЛПАН»
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 01.30 Aqparat
10.10, 18.00 Т/х «Тағдыр 
жалыны»
12.00, 21.30  Т/х «Ақ жауын»
13.10 «Qyzyq Eken»
14.00 «Теледәрігер»
15.15 Apta
16.05, 23.30 Т/х «Қазақ елі 
- 1»
17.15 «Qyzyq Eken»
20.35 «Ashyq Alan»
22.30 Т/х «Жат мекен»
00.25 «Сана» Ток-шоу
02.05 «Ashyq Alan»
02.55 «Теледәрігер»

ХАБАР

05.00, 16.00 «Позывной 
стая»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 «Елбасы.Тәуелсіздік 
жылнамасы»
10.45 Әсем Әуен
12.00 Т/х «Бәсеке»
13.00, 21.30 Т/х «Шайқалған 
шаңырақ»
14.00 Т/х «Пәленшеевтер»
15.00 «Бүгін»
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Бизнеске бағыт»
21.00  Итоги дня
22.30 Премьера! «Нацио-
нальный интерес с Ерланом 
Бекхожиным»
23.45 Т/х «Келінжан»
00.45 «Discovery : Сквозь 
червоточину с Морганом 
Фрименом»

АСТАНА

06.00 «Біздің ауыл»
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, 23.30  Т/х «Жауынгер» 
14.00 «Айтарым бар»
15.00 «Сүлеймен сұлтан»
17.00 Т/х «СТО»
18.00 Т/х «Фазилет ханым»
20.00, 01.50 «Астана таймс»
01.20  «Оңай емес»
02.10 «Біреудің есебінен»
03.40 Аналар
04.00 «Әзілстан» жасырын 
камера
04.20 «КазNet»
05.20 «Сырты бүтін»

ЕВРАЗИЯ 

06.00  «Жалғыз жауқазын»
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 «Горячая точка»
01.20 «Однолюбы»
02.30 Т/с «Фурцева. Легенда 
о Екатерине»
03.35 «112»
03.50 «Басты жаңалықтар»

КТК

07.05  «КТК қоржынынан»  
ойын-сауық
07.20 «Дау-дамайсыз»
07.50 Т/х «Журналист»
09.45 «Жизнь Взаймы»

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

11.30 «Ни за что не сдамся»
11.50 «Мне с вами по пути»
15.50 «Двое против смерти» 
17.00 Т/х «Шын жүректен»
18.10 «Әулеттер тартысы»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00,  02.05 АСТАРЛЫ 
АҚИҚАТ
21.00 Вечерние новости
21.40 «Испытание-2»
23.40 «Игра»
01.20 «Двое против смерти»
02.50 «Mama Mia»
03.40-04.10 Кешкі жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/   
09.00 Апта (қаз)
10.00 Апта (рус) 
11.00 «Жүрек сөзі» 
11.45 «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
06.40 Неге?
08.00 «Жанкешті ханымдар»
10.00 М/ф «Маша и медведь»
11.30, 21.00 «Ханшайым»
13.00 Сериал «Құзғын»
14.00 Сериал «Чужой»
16.20 Эктрасенсы-детективы
17.30 Худ/ф «Хантер киллер»
20.00 Информбюро
22.30 «31 әзіл»
23.00 Х/ф «Некуда бежать»
01.00  Кел, татуласайық!
03.00 «Во весь голос»
04.00 Whats upp
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, QAZAQSTAN»
09.00, 15.00 «Мезгілсіз сезім»
10.00 «Кім келесі?»
11.00 «Орел и решка»
12.00 Худ/ф «Halo-4 : Идущий 
к рассвету»
14.00 Т/х «Гудия»
16.00 «Q-Елі»
16.40 «Тайны госпажи Кирса-
новой»
17.40 «А у нас во дворе»
19.00 «Студия 7»
19.30 Сериал «Балабол-2»
21.40, 03.10 «Ағайындылар»
23.00, 04.20 Т/х «12 күн»
00.10 Т/х «Арам ақша.Адал 
махаббат»
01.20 Худ/ф «Американец»

06.05 «Ауылдастар»
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 03.55 Aqparat
07.00 «ТАҢШОЛПАН»
10.10, 18.00 Т/х «Тағдыр 
жалыны»
12.00, 21.30 Т/х «Ақ жауын»
13.10 «Qyzyq Eken»
14.00 «Теледәрігер» 
15.15 «Talpyn»
15.50, 23.30 Т/х «Қазақ елі-1»
17.15 «Qyzyq Eken»
20.35 «Ashyq Alan»
22.30 Т/х «Жат мекен»
00.25 «Сана»
01.30 «Көңіл толқыны»
01.50 «Атланта»  – «Манче-
стер Юнайтед»

ХАБАР

05.00, 16.00 «Позывной 
стая»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 Д/ф «Елбасы. 
Тәуелсіздік жылнамасы»
10.45 Әсем Әуен
12.00 «Руслан Юн – аңыз 
адам»
13.00, 21.30 Т/х «Шайқалған 
шаңырақ»
14.00, 22.30 
«Пәленшеевтер-4»
15.00 «Большая неделя»
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Тарих айнасы»
21.00  Итоги дня
23.30 Т/х «Келінжан»
00.45 «Discovery : Как устрое-
на Вселенная» 

АСТАНА

06.00 «Біздің ауыл»
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 «Жауынгер» 
14.00 «Айтарым бар»
15.00 «Сүлеймен сұлтан»
17.00 Т/х «СТО» 
18.00 Т/х «Фазилет ханым»
20.00, 01.50 «Астана таймс»
20.55 Loto 5/36
01.20 «Оңай емес»
02.10 «Біреудің есебінен»
03.40 Аналар
04.00 «Әзілстан» Жасырын 
камера
04.20 «KazNet»
05.20 «Сырты бүтін»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Жалғыз жауқазын»
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, 02.25 «Басты 
жаңалықтар»
19.00 «Көреміз»
20.00 «Главные новости»
20.40 Сериал «Горячая 
точка»
01.10 «Однолюбы»
02.25 «Фурцева. Легенда о 
Екатерине»
03.30 «112»
03.45 «Басты жаңалықтар»

КТК

07.05 «Ктк қоржынынан» 
07.30 Кешкі жаңалықтар
08.00 Т/х «Журналист»
09.50 Новости

06.05 «Ауылдастар»
06.25, 10.00, 13.00, 
15.00,17.00, 20.00, 03.55 
Aqparat 
07.00 «Таңшолпан»
10.10, 18.00 Т/х «Тағдыр 
жалыны»
12.00, 21.30 Т/х «Ақ жауын»
13.10 «Qyzyq eken»
14.00 «Теледәрігер»
15.15 «Kelbet»
15.50, 23.30 Т/х  «Қазақ 
елі-1»
17.15 «Qyzyq eken»
20.35 «Ashyq alan»
22.30 Т/х «Жат мекен»
00.25 «Сана»
01.30 «Көңіл толқыны»
01.50 Футбол «Лейпциг» - 
ПСЖ

ХАБАР

05.00, 16.00 «Позывной 
стая»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 «Семь граней Неза-
висимости»
10.45 Әсем әуен
12.00 Т/х «Бәсеке»
13.00, 21.30 «Шайқалған 
шаңырақ»
14.00, 22.30 Т/х 
«Пәленшеевтер-4»
15.00 «Бүгін»
18.00 «Мегахит»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Отдел журналист-
ских расследований»
21.00  Итоги дня
21.30 Т/х «Келінжан»
00.45 «Discovery: Как 
устроена Вселенная»

АСТАНА

06.00 «Біздің ауыл»
06.30  Т/х «Отбасы»
07.10 Т/х «Ұрланған 
тағдыр»
08.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
09.40, 22.00 «Үзілген 
моншақ»
11.00, 21.00 «Қара ниет-2»
12.15, 23.30 Т/х «Жауын-
гер»
14.00 «Айтарым бар»
15.00 Т/х «Сүлейман 
сұлтан»
17.00 Т/х «СТО»
18.00 Т/х «Фазилет ханым»
20.00, 01.50 «Astana times»
20.55 «Loto 6/49»
01.20 «Оңай емес»
02.10 «Біреудің есебінен»
03.40 Аналар
04.00 Той жыры
04.30 «KazNet»
05.30 «Сырты бүтін»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 Т/х «Жалғыз 
жауқазын»
07.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан»
09.00 «Доброе утро, Казах-
стан»
11.00 Худ/ф «Русские 
горки»
12.00 «На самом деле»
13.00 «Пусть говорят»
14.15 «112»
14.30 «QOSLIKE»
18.30, 02.20 «Басты 
жаңалықтар»
19.00 «Көреміз»
20.00 Главные новости
20.40 Т/с «Горячая точка»
01.10 «Однолюбы»

КТК

07.05 «КТК қоржынынан»
07.30 Кешкі жаңалықтар
08.00 «Журналист»
09.50 Новости
10.40 Было дело
11.40 «Игра»
13.50 «Испытание-2»
15.50 «Двое против смер-
ти»
17.00 Т/х «Шын жүректен»

   ХАБАР

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ
ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

АСТАНА

   ХАБАР

10.30 «Было дело»
11.45 «Игра»
13.50 «Испытание-2»
15.50 «Двое против смерти» 
17.00 Т/х «Шын жүректен»
18.10 «Әулеттер тартысы»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 АСТАРЛЫ АҚИҚАТ
21.00 Вечерние новости
21.50 «Испытание-2»
00.00 «Игра»
01.30 «Двое против смерти»
02.20 АСТАРЛЫ АҚИҚАТ
03.05 «Mamma Mia»
03.50-04.20 Кешкі жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
 10.00 «Ұлт құндылығы» 
10.30 «Қазақ тілі»   
11.00 «Жанашыр»   
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Шашу»  
12.45 «Жетісу батырлары»
13.00 «Әдебиет пен адамзат» 
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Әсем әуен» 
14.50 «Тәуелсіздік жылнама-
сы»
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 жылнама-
сы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.25 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
18.35 «Дәрігер кеңесі» /
тікелей эфир/  
19.20 «Тәуелсіздік жылнама-
сы»
19.30 «Сегодня» /прямой 
эфир/  
20.00 «Тәуелсіздік тұлғалары»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Арнайы репортаж»
21.30 Итоговые новости
22.00 «Ертегі әлем шертеді 
әуен» концерті
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Әзіл студио
06.50 Информбюро
08.00 «Жанкешті ханымдар»
10.00, 14.00 М/с «Маша и 
медведь»
11.30, 21.05 Сериал «Хан-
шайым»
13.00 Сериал «Құзғын»
14.20 Сериал «Чужой»
16.40 Экстрасенсы-детективы
17.50 Худ/ф «Некуда бежать»
20.00 Информбюро
21.00 Zeinet.kz
22.30 31 әзіл
23.00 «Гудзонский Ястреб»
01.00 Кел, татуласайық!
03.00 Во весь голос
04.00 «Whats up»
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, QAZAQSTAN»
09.00, 15.00 «Мезгілсіз сезім»
10.00, 17.40  Т/с «А у нас во 
дворе»
11.15 Т/с «Балабол-2»
14.00 Т/х «Гудия»
16.00, 02.30 «Q-Елі»
16.40 «Тайны госпажи Кирса-
новой»
19.00 «Студия 7»
19.30 «Балабол-3»
21.40, 03.10 «Ағайындылар»
23.00, 04.20 «12 күн»
00.10 «Арам ақша. Адал 
махаббат»
01.10 «Тайная жизнь моего 
секретаря»

   7 КАНАЛ

КТК

   ХАБАР

АСТАНА

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН

   31 КАНАЛ

Сәрсенбі - Среда, 3 қараша

ЕВРАЗИЯ

   31 КАНАЛ

18.10 «Әулеттер тартысы»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Астарлы ақиқат»
21.00 Вечерние новости
21.40 «Испытание-2»
23.40 «Игра. Реванш»
01.20 «Двое против смерти»
02.05 «Астарлы ақиқат»
02.50 «Mamma mia»
03.40-04.10 Кешкі 
жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/   
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00  «Полицейская служба» 
10.30 «Сегодня»   
11.00 «Дәрігер кеңесі»   
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
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 «Әнмен атқан таңдар 
ай»  концерті
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Әзіл студио
06.50 Информбюро
08.00 «Жанкешті ханымдар»
10.00 М/с «Маша и медведь»
11.30, 21.00 Сериал «Хан-
шайым»
13.00 «Құзғын»
14.00, 22.30  31 әзіл
14.30 Сериал «Чужой»
16.50 Экстрасенсы-детективы
17.50  Худ/ф «Гудзонский 
Ястерб»
19.55 Пенсия.kz
20.00 Информбюро
21.00 Zeinet.kz
23.00 Худ/ф «Арена»
01.00 Кел, татуласайық
03.00 Во весь голос
04.00 Whats up
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, Қазақстан»
09.00, 15.00 Т/х «Мезгілсіз 
сезім»
10.00, 17.40 «А у нас во 
дворе»
11.15, 19.30 «Балабол-3»
14.00 Т/х «Гудия»
16.00, 02.30 «Q-Елі»
16.40 «Тайны госпожи Кирса-
новой»
19.00 «Студия 7»
21.40, 03.10 «Ағайындылар»
23.00, 04.20 Т/х «12 күн»
00.10 Т/х «Арам ақша. Адал 
махаббат»
01.10 «Тайная жизнь моего 
секретаря»

   7 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

КТК КТК

Открыто  наследственное дело на имущество 
Нығмет Мауле, умершего «15» сентября 2021 года. 
Наследником обращаться к нотариусу Нургазино-
вой Г. Н.,  по адресу : г. Талдыкорган, улица Балпык 
би №39,тел : 32-92-96.

Открылось наследство после смерти ДаутпаеваТалга-
таБолатовича, умершего 15 июля 2005 г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Бекішбаеву А. С.,  г Талдыкорган,  ул 
Шевченко,  д 146/4,  т : 41-37-73, со дня выхода объявления в 
течении месяца.
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Тел.: 41-11-42, 41-11-70. Факс: 41-09-29.
E-mail: alatau_offset@mail.ru, www.alatau.kz@mail.ru
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АШЫҚ ӘҢГІМЕ 

ҚАЗАҚСТАН  ЖАЗУШЫЛАР  ОДАҒЫ БАСШЫЛЫҒЫНА   ҰЛЫҚБЕК  ЕСДӘУЛЕТОВ   КЕЛГЕЛІ ЕЛІМІЗДІҢ  БАРЛЫҚ 
ӨҢІРІНДЕГІ ОДАҚТЫҢ ФИЛИАЛДАРЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ ОДАН ӘРІ ЖАНДАНДЫ. ӘР ӨҢІРДЕГІ БӨЛІМШЕЛЕРДІҢ  

ЖАҢА БАСШЫЛАРЫ ТАҒАЙЫНДАЛЫП, ҚАРҚЫНДЫ  ІСТЕР АТҚАРЫЛА БАСТАДЫ.  СОНЫҢ БІРІ РЕТІНДЕ   АЛМА-
ТЫ ОБЛЫСТЫҚ  ЖАЗУШЫЛАР ОДАҒЫ ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЕТЕКШІЛІК  ҚҰРАМЫ  ӨЗГЕРДІ. ЖЕТІСУ ӨҢІРІНДЕГІ ОДАҚ 
БАСШЫСЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ БОЛЫП АҚЫН ЖАНГЕЛДІ НЕМЕРЕБАЙ САЙЛАНДЫ. ЕКІ ЖЫЛҒА ТАРТА УАҚЫТ 
ІШІНДЕ ӨҢІРІМІЗДЕ НЕБІР ӘДЕБИ ШАРАЛАР ҰЙЫМДАСТЫРЫЛЫП, АҚЫН-ЖАЗУШЫЛАРДЫҢ КІТАПТАРЫНЫҢ 

ТҰСАУЫ ДА КЕСІЛУДЕ. ЖАЛПЫ, АЙМАҚТАҒЫ ОДАҚТЫҢ ЖҰМЫС БАРЫСЫ ҚАЛАЙ ӨРБУДЕ, ЕКІ ЖЫЛДА НЕ 
ІСТЕЛІНІП, НЕ ҚОЙДЫ? АЛДАҒЫ ЖОСПАРЛАР БАРЫСЫ ТУРАЛЫ АҚЫН ІНІМІЗ ЖАНГЕЛДІ НЕМЕРЕБАЙМЕН 

СҰХБАТТАСҚАН ЕДІК. 

Жангелді НЕМЕРЕБАЙ, ақын: 

«МҮШЕЛІККЕ ЛАЙЫҚ ДЕГЕНДЕРДІҢ ҒАНА 
ҚҰЖАТТАРЫ ОДАҚҚА ЖІБЕРІЛЕДІ»

біразы бақилық болды. Аға буынның ізін 
жалғап  келетін жастар легінен де одақ  
мүшелігіне өткендер бар.  Соның  жиырма 
шақтысы Талдықорған қаласында тұрады.  
Жазушылар одағына қабылдаудың өзіндік 
шарттары да  бар. Бұрынғы кездегі тәртіп 
бойынша  екі кітабын шығарғандар   одақ 
мүшелігіне қабылдана беретін. Биылдан  
бастап, бұл шартқа өзгеріс еніп, ендігіде  
үш кітап  шығарғандар  қабылданатын 
болды. Мұнымен ғана шектелмей,  әдеби 
ортада мойындалған қаламгер ретінде 
танылуы тиіс. 

– Жәке,  қазір жазушы мен  ақындар  
көбейді.  Қаржысы барлардың бәрі 
кітап шығарғыш болды. Ол оқылымды  
болып, аудиториясын тауып жатса игі.  

– Еліміздің  барлық  облысын-
дағы  Жазушылар одағының филиалы 
жұмыстарына едәуір өзгерістер 
жасалғанын білеміз. Осы тұрғыда 
сіздерде қандай жұмыстар атқарылуда?

–  Қасиетті қара  шаңырақ Жазушылар 
одағы  кеңестік дәуірден бері барлық 
облыста жұмыс жасады. Тәуелсіздік 
алғанан кейін тұрымтай тұсымен, 
балапан басымен  күй кешкен уақытты  
одақ  мүшелері  басынан өткерді. Кезінде 
Талдықорған өз алдына облыс болып 
тұрғанда  бұл филиал «Аққұс» деп аталып, 
басшылық басында  Әбен Дәуренбеков,  
Болат Дәкер, Нағашыбек Қапалбек   сынды 
аға буындар болды. Ол дәуірдегі филиал 
жұмысының қандай болғанынан хабарым 
жоқ.  Менің  білетінім  филиал  басшылығына  
ақын  Ерлан  Жүніс, қазіргі таңда  басқарып 
отырған  танымал ақын, Алаш әдеби 
сыйлығының лауреаты  Әміре Әрін келген  
кезеңдер. Ендігіде бұл істің басы-қасына 
өзімде бел сыбана араласып жүрмін. 
Бүгінде өңірде  100-ден аса  Жазушылар 
одағының мүшесі бар. Олардың арасында  

Дүйсен  Аңсабаев  және жаркенттік ақын 
апайымыз, балалар жазушысы  Бағдат 
Айтмұқаева, ақын Төлеужан Ғұмаровта  
бар. Бұл шаруа түрлі себептермен тежеліп 
тұр. Мүмкін  құжаттарын филиал арқылы 
емес, өздері апарып өткізгендіктен шығар.  

Енді филиалдың тыныс тіршілігі 
туралы сөз етсек, біз  облыстық Мәдениет 
басқармасының қарамағына кіреміз. 
Кішігірім болсада басқарма ішінен жеке 
кабинет  берді.  Ал, филиалда жеке 
бірліктер жоқ. Біз оны Жазушылар 
одағының өзі  беруі керек деп ойлағанбыз. 
Сөйтсек,   әр облыстың әкімдігі  өздері 
қолдау танытады екен.   

– Сөзіңіз аузыңызда,  Жамбыл,  
Қарағанды облыстарында филиалдың 

Осындай адамдар мүшелікке 
өтіп кетіп  жатқан жоқ па?

Мысалға, одаққа 
мүшелікке қабылдаған 
бірер ақынның өлеңдерін 
оқып, қарным ашты. 
Бұл жайында не дейсіз? 
Сонымен қатар филиалдағы  
штаттық бірліктер туралы да 
айтсаңыз?

– Жазғандарын сүзгіден 
өткізетін арнайы комиссия бар. 
Біз мүшелікке лайық деген  
адамдардың құжаттарын 
одаққа жібереміз. Онда арнайы 
комиссия талқыға салады. 
Бұл қоғамда еш нәрсеге 
таңғалмайтын болдық. Тамыр-
таныс арқылы өтіп жатса,  оны 
өткізгендердің ар-намысы 
білсін...

Ал,  біз одаққа мүшелікке 
өткізе алмай жүргендердің 
қатарында филология 
ғылымының кандидаты,  ақын 

бірлік штаты әрі  қаржы мәселесі  ішкі 
саясаттың қамқорлығына беріліпті.  
Тіпті мініп жүрген көліктеріне дейін 
берілген  деседі. Сіздер де осындай 
ұсыныстарыңызды  облыс әкіміне 
жеткізуді ойлаған жоқсыздар ма?

– Жоқ, облыс әкіміне ондай ұсыныс 
айтылмады. Жоғарыда айтқанымдай, 
біздің филиал Мәдениет басқарма-
сы қамқорлығына алғаннан соң  әдеби 
шараларымыз жанданды. Үлкен және жас 
буындардың шығармашылық кештерін 
өткіздік. Әдеби кітаптардың шығуы 
жайындағы кеңестік жиындар өткізілді. 
Сондай-ақ, филиал мүшелері кітап шығару 
комиссиясына қосылды.  

– Бұл өткізілген шаралардың 

барлығы мәдениет басқармасының 
үлесіне кірмей ме? Негізі,  мәдениет пен 
әдебиет бір десек те, қандай бір шара 
өткізу үшін ол қаражатқа барып тіреледі 
ғой?..

– «Осы болды Құлманбеттің өлген 
жері»  –  дегендей,  сіз мені тығырыққа тірей 
бердіңіз ғой. Егер филиал бұл шараларды 
жеке ұйымдастырса, оған қаражат қажет 
болар еді. Сондықтан мұндай жұмыстың  
бәрін Алматы  облыстық мәдениет 
басқармасының қолдауымен өткіземіз. 
Мәселен,  «Жапырақ жауған күз», «Ақпанда 
жауған аппақ қар»,  «Біз күткен көктем» тағы 
басқада тағылымды кештердің жоғары 
деңгейде өтуіне мәдениет басқармасының 
қосқан үлесі зор. 

– ФБ желісінен Әмина Адайханның 
одаққа мүшелікке өтпей қалғанда жазған 
өкпе-ренішін оқып едім.   Бұл жайлы не 
дейсіз?

– Бұл жерде санға емес сапаға 
жұмыс жасау керек. Біз жергілікті жерден 
мүшелікке қабылдап билет бере алмаймыз. 
Тек  құжаттарын  ғана қабылдап, лайықты 
болса,  ұсына аламыз. Ал,  Әмина Адайхан 
одаққа мүшелікке өтуге  ниет танытқанда  
пікір жазып бергенмін.  Екінші пікірді 
белгілі лирик ақын Исраил Сапарбай 
жазыпты. Ол да тиісті  құжаттарын  филиал 
арқылы емес, өз аяғымен апарып берді.  
Негізі, мүшелікке қабылдарда біз одақ 

басшыларын арнайы  шақырамыз. Сол 
кісілердің қатысумен  салтанатты түрде 
тапсырылады. Ал, енді Әмина ақынның 
мүшелікке өтуі болашақтың еншісіндегі 
шаруа деп білеміз. 

– Кей ақын-жазушылар 
шығармашылық кештерін немесе 
шығарған кітабының тұсауын кесуге 
сіздерді шақырып жатады.  Қазақ 
шақырған жерге құр қол барма деуші 
еді. Осы орайда кеш иесіне сый-сияпат 
көрсетуде филиал  қоржынында қаржы 
қарастырылған ба?

– Дұрыс айтасыз. Мәдениет 
басқармасының өзінің бір жүйеге қойылған 
бағдарламалық жоспары, жұмыстары 
бар. Атап айтқанда, өткен жылдан 
бастап Мәдениет басқармасының бас-
шысы Марлен Көлбаевтың қолдауымен 
«Janr» жетісу әдеби клубы құрылды. 
Оның жетекшісі болып жазушы 
Есболат Айдабосын тағайындалды. 
Клуб жұмысының  бірлік штаттары жоқ 
болғанымен, оның заңды түрде жұмыс істеуі 
үшін мәдениет басқармасы  құжаттарын 
заңдастырып берді. Болашақта аталмыш 
клубпен атқаратын әдеби жобалар 
жоспарлануда. 

 – Сұхбаттасуға уақыт бөлгеніңіз 
үшін көп рахмет.   

Айтақын МҰХАМАДИ

МЕКТЕБІҢДЕ НЕ ЖАҢАЛЫҚ?

«ЕРТЕГІЛЕР ЄЛЕМІНЕ  САЯХАТ»
Ертегі – әрқашан да балалар үшін ғажайып әлем. Бүгінгі 
заман баласына үлкенді сыйлап, құрметтей білу, кішіге 
ізет көрсету, туысқандық, бауырмалдық, туған еліне, 
жеріне деген сүйіспеншілік, адалдық, жақсылыққа-
жақсылық, жануарларға деген аяушылық, мейірімділікті 
сіңіре білуде ертегінің әсері өте зор.
Болашақ ұрпаққа тәрбие беруде 

ертегі арқылы көптеген мәселелерді 
талдап, ұсынуға болады. Ертегінің 
бала тәрбиесінде, оның танымдық 
қасиетінің жан-жақты жетілуіне, 
сөздік қорын байытып, тілін да-
мытуда маңызды орын алатынын 
байқаймыз. 

Талдықорған қаласындағы   
№2 орта мектептің қазақ тілі мен 
әдебиеті  пән бірлестігінде ұстаздар 
өз сабақтарында халықтық педагоги-
ка элементтерін пайдалану арқылы  

ұлттық құндылықтарды сақтай оты-
рып, оқушылардың функционалдық 
сауаттылығын жобалық оқыту 
әдісі арқылы дамытып отыра-
ды. Осы орайда  пән мұғалімдері 
А.Тұрысбекова мен А.Омарованың 
ұйымдастыруымен 1-4 сынып 
оқушылары арасында «Ертегілер 
елінде» тақырыбында сыныптан тыс 
ашық сабақ өтті. 

Сабақ «Ертегілер әлемі» әдемі 
сазды әуенімен басталып, топтық 
және жұптық жұмыстар жүргізілді. 

«Кейіпкерлермен сырласу» айда-
рында оқушылар сөзжұмбақты шеше 
отырып, сүйікті кейіпкерлерімен 
қауышты, түрлі ертегі кейіпкерлерін 
тауып, олардың мінез-құлықтарына 
сипаттама берді. «Бұл қай ертегі?» 
айдарында ертегіден үзінді 
тыңдатылып, кітапқұмар оқушылар 
үзіндінің қай ертегіден алынғанын 
тапты. «Ертегі қаласы» айдарын-
да түрлі ойыншықтармен өздеріне 
ұнаған ертегілер елін құрастырды. 
Ертегі қаласын-да өздерінің 
шығармашылық қабілеттерін та-
нытып, «Балапан» атты ертегі 

құрастырып, сахналық қойылым 
көрсетті. 

Ерекше өнерімен, тапқыр-
лығымен тәнті еткен оқушылар  2 
«г»  сынып оқушылары Алинұр  
Абельдинов, Бексұлтан  Аскаров, 
Маргарита  Дружкова, Маруся  Пав-
лий, 3 «е»  сыныптан Данил  Коро-
стелев, Алина Есболғанова, 4 «г» 
сыныбынан Виолетта Гребенюк,  
Михаил Ковалев,  Фарид  Абдулин,4 
«а» сыныбынан Ислам  Қожаберген, 
Інжу  Жұмашева, Каксап Копбае-
ва. Ертегі ханшайымы балалар-
ды мадақтап, үлкен ертегі кітабын 

сыйлады. Түрлі-түсті безендірілген 
сахна көрінісі, ерекше есте қалатын 
ертегі кейіпкерлері, ғажайып пен 
қызыққа толы «Ертегілер еліне сая-
хат» балаларға зор қуаныш сыйлап, 
күзгі демалыс алдында ерекше әсер 
қалдырды. 

Айгүл ҚАНАПИЯҚЫЗЫ,  
№2 орта мектептің 

 қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі.

ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ

ашық сабағы өтті
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ӘҢГІМЕ

ЖАСАСЫН 

ЖАFЫМПАЗДЫЌ!
ойлайсыңдар сендер?! Ана білім бөлімде 
істейтін Гүлім ханымды...

– Е, оған не болып қалыпты? – дедім 
түк түсінбей. 

– Кісімсіп, жөнді амандаспапсың. Мына 
баланы балабақшаға орналастыра алмай 
жүрміз. Ақын болғаныңды қайтейін, бір 
пайдасы тимеді ғой. Ұстаздар мерекесі 
келе жатыр. Гүлім ханымды мақтап, бір 
шумақ өлең шығарсаң өңешің созылып 
кете ме?! Әлде шабытыңа «шлакбаум» 
қойыла ма?!

Осы сөзді естігенде шылым шегіп 
тұрған біреу төбеме бензин шашып 
жібергендей селк ете қалдым. Ойпырм-ай, 
бұрын қатынның шашы ұзын, ақылы қысқа 
деуші еді, 21 ғасыр қатындарының шашы 
қысқарып, ақылы ұзарған екен-ау. Айтып 
тұрғаны майдай шылқыған шындық. Әй, 
өзімненде бар. Жұртқа қайырылмайтын 
тоң мінезімнен талай опық жедім. 
Әйелімнің ащы шындығы арқама аяздай 
батты. «Өзгерем, 180 градусқа өзгерем» 
деп өзіме уәде бердім. Түнде дөңбекшіп 
ұйықтай алмай, өлең жаздым. 

Ертеңінде аудандық білім бөліміне 
жымиып кірдім. Тотыдайын таранған Гүлім 
ханымды мерекесімен құттықтап, бір шоқ 
гүлді ұсынып, шабыттанып, қолымды 
сермеп өлең оқыдым. 

Гүлдей жайнап құлпырған, көктемдей 
боп әрқашан,

Келбетіңе көрікті талай жігіт 
тамсанған.

«Районаның» гүлісіз, ұстаздардың 
үнісіз, 

Сізге ешкім жетпейді – сұлулықтың 
пірісіз! – деп қойып қалдым. Әншейінде 
қабағынан қар жауып отыратын сылқым 
сұлу сөздеріме сынып қалды. 

– Ой, Асеке, рахмет! Сіздің мұндай 
өнеріңіз барын білмеппін. Не бұйымтаймен 
келіп едіңіз?

–  Бұйымтай болғанда..Үйдегі кішкентай 
тентекті балабақшаға...

– Болды. Бір «звонок» қой. Қалаған 
балабақшаңызға апара беріңіз, – деді. 
Шын ба, өтірік пе, аузым аңқиып үйге 
қайттым. Келесі күні балам анау-мынаудың 
қолы жете бермейтін қала орталығындағы 
балабақшада ойнап жүрді. «Ойпырм-ай, 
бұл мақтаудың да пайдасы бар екен-ау!» 

деп ойладым. Дәніккен әйелім қойсын ба:
– Мына балаң бірінші сыныпты беске 

бітіре алмайтын болды, - деп, мен өліп, 
шашын жайып жоқтау айтқандай зарлап 
қоя берсін. 

–  Е, баға үшін оқымай-ақ қойсын, үшпен 
оқыған кластасым да депутат болып отыр 
ғой, – дедім әйелімді жұбатып. 

– Осы саған бәрібір. Әлгі СЭС-те 
істейтін Әлмаштың боқмұрын баласы 
ежіктеп жүрсе де беспен шықты. Оның 
жанында Сәкөтайым жақсы оқиды емес 
пе? Түк білмейтін оқушыдан төмен баға 
алған балаға обал емес пе?! – десін жұлып 
алғандай. 

– Не істейміз енді, орыс тілінен 
қиналып жүр ғой, сол пәннің керегі де жоқ 
еді баланың миын «шірітіп». 

– Сенің гәзитте істегенінен не пайда?! 
Орыс тілі мұғалімін бір мақтап мақала 
жаза салсаң, қаламың қисайып қала 
ма?!, – десін. Қатын бір бастаса қоя ма, 
ертеңінде оқу жылы басталғалы көрмеген 
орыс тілі мұғалімімен танысып, көлдей 
мақала жаздым. Жеті атасынан бастап 
сыпыра мақтап, асылдың сынығы, тектінің 
тұяғы, түбі директор болатын ұлағатты 
ұстаз деп бір-ақ тоқтадым. Газет таңертең 
жұртқа тарап болғанша, үйге ұлым алып 
ұшып кепті. «Әке, мен грамота алдым» 
деп, «Өте жақсы оқығаны үшін» деген 
бір парақ қағазын көрсетіп, көрімдікке екі 
мың теңгемді сыпырып алды. Паһ-паһ, 
мақтауға келгенде шеберлігім артып бара 
жатқанын сездім.  

 Жаңа жыл қарсаңында әйелім тағы 
«қылық» шығарып, біздің мектептің завучі 
басқа мектепке директор болып ауысқалы 
жатыр, «Мен қайтсем да «завуч» болуым 
керек, –   десін. 

– Завууччч...
– Иә, қазір орынға 4-5 мұғалім таласып 

жатыр. Жылдам директордың көңілін табу 
керек. Қазір директорлардың құлқыны – 
құдық, туған күнінде сыйлыққа 500 доллар 
бермесек, құр мақтауың – құрғақ қасық 
болады, – деді. 

– Бес жүз доллар... Мен байқұс жарты 
жыл көз майын тауысып табатын ақшамды 
жоғалтып алғандай ішім ашып. Одан да 
соғым басына шақыра салмаймыз ба?

– Директордың алдына пілдің басын 

тартсаң да, конвертсіз іс бітпейді, – деді 
қатыным қынқ етпей. Ойбай, әйелдің 
айтқанын істемесең болмайды. Ызыңдап, 
құлақ етіңді жей береді. Сосын миына құрт 
кірген қой сияқты мәңгіріп қаласың. Амал 
нешік, үйдегі бар тәуір киімімізді киіп, елуді 
еңсерген директор Дайдайгүлдің туған 
күніне құстай ұшып жеттік. 

– Аса құрметті! Дайдайгүл ханым! 
Көктемдей құлпырған жүзіңізді күн сайын 
көрудің өзі бір ғанибет екен! Сіздің 
арқаңызда мектебіміз аудандағы 30 
мектептің ішінен бірінші орынды бермей 
келеді. – деді «завуч» болуға үміткер 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі ақ 
конвертті қолына ұстатып : Мінеки, туған 
күніңізге бір күшті көйлек алып киіңіз! 

– Мектебіміздің мақтанышы, ұлағатты 
ұстаздардың ұстазы, білім ордасының 
еңсесін аудан емес, облыс көлемінде 
көтеріп жүген Дайдайгүл ханым! Туған 
күніңізбен! Әдемі жүзіңізге көрік беретін 
алтын алқа алыңыз, - деп химия пәнінің 
мұғалімі ақ конверттің шетін қылтитты. 

Кезек бізге келген. Технолог 
мамандығын сырттай бітіріп алған, 
лаборант болып жұмыс істейтін әйелімнің 
сценарий бойынша директорды мен 
құттықтадым. 

– Гүлдей жайнап, күндей айналамызға 
шуақ шашып жүрген Дайдайгүл ару! 
Көркіңізді сипаттауға тіл жетпейді, 
еңбегіңізді жырлауға жыр жетпейді. 
Сіз туғанда бекер бәйшешек гүлдеп, 
түнерген қара аспан шайдай ашылған 
жоқ. Демек, сіз кемеңгер басшы, көреген 
көсемсіз! Сан қырлы өнеріңізбен көп 
ұзамай білім департаментінің басшысы 
боларыныңызға 100 пайыз сенімдімін, - 
дедім Нострадамусша бал ашып. Мынау 
біздің кішкентай ғана сыйлығымыз – осы 
қыста натуральный шуба алып киіңіз! 
Жасасын, Дайдайгүл ханым! – деп қол 
шапалақтап жіберіп, бетінен шөп етіп сүйіп 
алдым. 

Дайдайгүл ханымның екі көзі жайнап, 
конвертті төсіне сүңгітіп жіберді. Қолдары 
неткен епті еді, конвертті тартып қалғанда, 
қолым омырауына кіріп кете жаздады. 
Жан-жағыма қарасам, «завуч» болуға 
үміткер мұғалімдердің қабағы түсіп кетіпті. 
«Нокаут!» деді әйелім құлағыма сыбырлап. 

Екі күннен соң көшеде келе жатсам, 
мені аса менсіне қоймайтын мұғалімдер 
қоғадай жапырып амандасып жатыр. Түк 
түсінбей беттеріне қараймын.  

– Асеке, құтты болсын! 
– Сіздің әйеліңіздің «завуч» боларын 

білгенбіз. 
– Жумайсыз ба? – деді енді бірі қиылып. 
Ойпырм-ай, заман қалай жылдам 

құбылып сала береді, ә! Тілімнің тиегі 
босағалы шаруамыз шарықтап жүре берді. 
Бірақ сыртымнан пыш-пыш әңгіме көбейді. 
«Е, қызғанған соң айта береді» деп елемей 
жүре беріп едім, бір күні қатты ауырып 
мұрттай ұштым. Ыстығым көтеріліп, дем 
жетпей, ауруханаға түстім. Денеме кірген 
дерттің шығуы қиын екен. Көз алдымда 
ақ желеңді дәрігерлер емес, аруақтар 
елестеді. Екі жыл бұрын дүниеден өткен 
қойшы атам келіп: 

– Әй, атаңа нәлет! Әулиетімізге неге 
кір келтіріп жүрсің?! – деп аса таяғымен 
бастан салып қалды. 

– Ойбай, ата, жазығым не?! – дедім 
басыма тиген ауыр соққы есеңгіреп, 
қорыққаннан үнім дірілдеп шықты. 

– Жағымпаз! Парақор, шірік неме! – 
деп жотамнан қайыра осып жіберді. Құлын 
дауысым көкке жетіп, бажылдадым. 

– Қоясың ба?! – қатулы жүзі түнеріп, 
түтіп жегелі тұр. 

  – Ойбай ата, қоям! – Уәде берем, 
уәде...

– Қоймасаң, қор болып өлесің! – деп 
атам ғайып болып кетті. 

Есімді жинасам жан-жағымда 
қаумалаған дәрігерлер.

– Ауруының диагнозы қандай? – деп 
сұрады медбике. 

– Белгісіз ауру. Емі табылған жоқ. 
Жұрттың көбі ауырады, деді дәрігер. 

– О, жанымды алып қалған қандай 
керемет жан едіңдер! Қолдарың шипалы, 
жанарларың жүрекке жылу береді,  – деп 
айтқым келіп, тілімді тістеп алдым. Атам 
тұқымымызда бақсы-балгер бар деп еді. 
Арқам ұстап, ауызым қисайып қалар. Қой, 
құрысын, өлім кетермін...

Асхат ӨМІРБАЕВ

Үйленген кезде хор қызындай болған 
әйелім соңғы кездері Алматының ауа-
райындай күрт өзгеріп сала беретін болды. 
Жаңбырдай сатырлап, ебінің желіндей 
желпілдейтінін қайтерсіз. Осыған не 
жетпейді деп ойым онға бөлінді. Қатыным 
тоғыз ай көтерген баласын толғатқандай 
бір күні:

– Осы сенің мінезің қызық , – деп дүңк 
еткізді. 

– Өй қатын, не боп қалды? – дедім 
оқып отырған гәзиттен іннен шыққан 
саршұнақша басымды қылтитып. 

– Не болушы еді, осы сен жұртты былай 
мақтап... көңілін көтеруді білмейсің!

– Жаным-ау, сені күнде торайым деп... 
торайы несі, торғайым деп еркелетіп 
жүрмін ғой. 

– Мені емес, басқаны...
– Ойбай-ау, сенен басқа кімім бар 

дейсің? Елдің еркектері тоқал алып, 
сылқымдардың ернін сылып жүргенде 
аққудай адал жүрміз ғой осы. 

– Сендердің бәрін бірдейсіңдер, 
- деп қатыным мақтадай арыма күйе 
жағып жіберді. Қыз-қырқыннан басқа не 
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ӘҢГІМЕ

Кей кездері осындай да тапсырма-
ны қарастыруға тура келеді. Алдымда 
жатқан баяндауларды сүзіп шыққанымда 
түсінгенім – адам қызық пенде.

 Көгілжім көк аспан. Терезесі теңізге 
қараған екінші қабаттағы мырзаның 
бөлмесіне ескертусіз кіріп келдім. Бөлме 
іші тәртіпсіздеу, бірақ жинаулы. Кітапқа 
көміліп бас алмай отырған орта жастан 
асқан жігіт ағасы ұзақ қадалып қарады 
маған. Селдіреп тікенектеген сақалы мен 
ортасы оталған таз басы оның қажығанын, 
шаршағанын, ұйқысыз таңдарынан қалған 
белгі екенін түсіндіріп жатты.

Әдетте кез келген адамның тілегі, 
дұғасы, қалауы ниетіне орай берілетін, 
тағдыры үшін зыр жүгіріп қызмет 
атқаратын періштелер бөлінген. Шайтан-
дар да. Періштелердің тапсырмаларды 
орындауда шатасатын тұстары болады. 
Амалсыз ондай кезде шақырту алып жа-
тамын. Қарсы алдымдағы жазушы, ғалым 
Қаптағай періштелердің басын әбден 
қатырыпты.

– Амансыз ба, аға, Қаптағай мырза! 
Мен Жазушылар Одағының мүшесі, сын-
шы, жазушы... Мұқият Қаперсізбін. 

– Біріншіден, рұқсатсыз кіріп 
келгеніңізге жөн болсын. Екіншіден, ол 
Одаққа кім мүше емес? Сіздей мүшені та-
нымайды екенмін.

 Бұл кезде жазушының үй-ішін ба-
зар араласын деген сылтаумен қала 
орталығына аттандырып та жібергенбіз. 
Үйде жан жоқ еді.

– Сыртқы есік ашулы, дыбыстасам 
ешкім жауап қайырмады. Айып етпессіз, 
рұқсатсыз кіру ғадетімде жоқ. Сіздің 
жақында жарық көрген мақалаңыздан 
кейін әсерленіп, үйіңізге баса көктеп 
кіргенімді байқамай қалыппын. Пікірімді 
білдірсем деймін.

– Пікір дейсіз бе?
– Сіздің жазғандарыңызды біздерден 

бөлек ешкім түсіне қоймады ау деймін. 
– Жалпы... маған бәрібір. Әдебиет 

бөлек көшеде, өзім бөлек көшедемін қазір.
Мен періште болғандықтан, ескертіп 

қояйын тек қана қазақтар үшін жаратылған 
періште емеспін. Қазір анау шуылдаған 
көк теңіз Еуропадағы кез келген қалада 
болуы мүмкін.

– Мырзам, айып етпеңіз әрине, алай-
да әдебиетке, өнерге қосқан орасан 
зор еңбегіңізді басқа көшеде қалды деп 
таңқалдырып отырсыз.

– Иә, адам баласының көңілін 
жұбатпаған өнер – басқа көшеде емей не?

– Сіз өнердің әуелім тазалық екенін 
жеткізе алдыңыз. Жаңаша ойлауды 
қалыптастырдыңыз.

– Мен адамның жүрегін ашып қарап, 
асылы мен жасығын арашалап, адал-
дап алатын ілім тауып алсам – сол кезде 
сіздің сөзіңізді елер едім бәлкім.

– Білеміз. Осы кезде мен алқымыма 
орап алған галустугімді босаттым. 
Классикалық үлгіде сыптай киінген 
зиялылардың образынан шығып, қара 
жаяу адамның кейпіне ендім. Ол ашық 
терезеден ешқайда қарамаған назарын 
маған бұрғанда шошып кетті. Болаттай 
жанары ойға шомғандай дағдарып қалды.

– Білеміз. Сіздің жүрегіңізден шыға-
тын дауыстардың барлығын жазып алып 
отырмыз.

– Сіз кімсіз?
– Періштемін.
Ол тұрған жерінде қозғалмай тұра 

берді. Қара ала жолақты көйлегінің алды 
сөгіле шешіліпті, ұзын жеңді білектен асы-

ра қайырып тастаған. Бірнеше күннен 
бері бас алмай жазып отырғанын, жанын 
жеп отырғанын да білемін.

– Мінекей, бір жылдан асыпты, 
– дедім де жан қалтамнан бір бума 
қағаздарды үстел үстіне қоя бердім: - 
Таң сахарларда дұға жасайсыз. Анау 
теңіздің көкжиегіне күн батарда тағы дұға 
жасайсыз. Оқып беруге рұқсат етіңіз. 
«Құдайым, өзің кездестірген, жолдас ет-
кен досымның дәрежесін биіктет, барша 
дұғаларын қабыл ет. Руханиятын байыта 
гөр. Дұшпанға таба қылма. Абырой бер, 
мұратына жеткізе гөр! Өзің желеп же-
бей гөр». Таңғы сағат 4-тен 5 кеткенде 
осындай хат алдық. Ал, сол күннің кешкі 
күнбатарында «Құдайым, менің көңілімді 

таптап кеткен оны оңдырма! Оңбай 
кетсін! Көз жасым жібермесін!» деген 
хатыңызды кешкі 20.12-де алдық. Күнде 
осы бір тілек. Сізге шексіз қызмет еткен 
періштелер әбден алжасты. Шыныңызды 
айтыңызшы, өзіңіз осы дұғаңызды саналы 
түрде жасайтыныңызды байқайсыз ба?

– Дауыстап айтқанымдарым есімде.
– Күнбатардағы ше? Қызыл іңірдегі 

ше? Талтүстегісін ескермедік.
Оның дөңгелек қоңыр көздеріне 

мейір тұнды, әрбір қимылымды бағып 
тұрғанымен, ешқайда қарап тұр еді.

– Кешке... есімде жоқ. Ішімдегі ашуды, 
ренішті дұға деп айтуға бола ма?

– Оның атын көңіл дейді. Көңілдегілерді 
тез оқимыз, тез қабылдаймыз. Дауыстап 
айтылатын дұғалардың бағасы арзандау.

– Көңілімдегіні тіліме шығармадым 
ғой. Адам баласына айтпадым. Көңілімде 
ғана ұя салған. Жүрегімде.

– Көңіл – құдайдың бағы, құдай – 
көңілге бақты. Сондай-ақ, сахардағы 
дұғалардың құны да қымбат. Алакеуім 
қызылшапақтағы дұғалар да асыл. 
Байқасақ, 99 рет сіз таңда дұға жасап-
сыз. 99 рет ақшамда  кері дұға жасапсыз. 
Соңғы жүзінші рет жасаған дұғаңызды 
кәміл қабыл етпеккке бекіндік. Әрине, 

көңілдегіні де ескереміз.
Ол аяңдап басып бастан аяқ 

иінтірескен кітап сөресіне сүйеніп, басы 
салбырап үнсіз қалды. Мен болсам мырс 
еттім. Сөредегі авторлардың есімдері 
көзіме оттай басылды. Осындай да осын-
дай кездесулер болған-ды.

– Құдайдың әділдігіне жүгінемін.
– Күмәнсіз құдай әділ.
– Әділдігін орнатса екен деймін.
– Демек, жазаланса дейсіз.
– Иә, оны шексіз жақсы көрсем де, 

менің көңілімді таптап, аяқ басып кеткені 
үшін жазаланса екен деймін.

– Демек, жазалайық. Жазаласақ – 
оңбай қалады.

– Жоқ, мен оған шексіз бақыт тілеймін. 

Оның қиналғанын, көзінің сорасын 
ағызғанын көтере алмаймын. Өйткені... 
бар ғұмырымда асыл дос іздеп келемін.

–  Бәрін білеміз. Сіз өмірбойы дос іздеп 
келесіз. Көп достан беймезгіл айырылып 
та қалдыңыз. Ғылым жолында, елдіктің 
жолында сізді сүйеген, түсінген, қолдаған, 
қабылдаған достарыңызды ерекше 
құрметтеп, барыңызды беріп, әспеттеп, 
бағалап, тіптен өміріңіздің мәніне де ай-
налдырып алғансыз.

– Айтыңызшы, махаббат деген жаза-
лау ма?

–  Жазалаудың өзі махаббат. Махаббат 
деген... мен мұны ешқашан айта алмай-
мын не екенін...   Кейде асыл достар бір 
бірін аямай жатады. Отқа итереді. Бір бірі 
үшін, асыл мұраты үшін отқа түседі. Бір 
бірін қамшылайды. Жігерлендіреді. Кей-
де, досының әлсіздігі үшін жазалап та, қол 
жұмсап та алады. Бірақ, бәрі мұраттың 
бірлігінен, мақсаттың ұлықтығынан. Адам 
қызық пенде.

– Асыл достың кеткені, тастап 
кеткені батпайды, асыл достықты таба 
алмайтының батады. Кірлеткенің, 
мақсатыңды бұзғаның батады.

–  Сізге өте ауыр. Осы күйде бір жыл от-
ыру баршамызға ауыр. Елдің, әлемнің ру-

ханияты, аспан мен жердегі шуақтардың 
қазығы сіз секілді таңдаулылардың 
мойнында екенін білесіз... Асыл досты 
өзіңізден босатыңыз. Жіберіңіз оны.

– Жібергім келеді. Көңілімдегі жақсы 
сезімді, лебізді сол қалпынша ұстап 
қалсам деймін. Ол маған, мен оған ұстаз, 
әрі дос болып едік. Енді аспан тулақтай, 
жер көрдей қуыстанып кетті.

– Құдай қаласа бәрін кеңітіп береді.
– Армансыз еліме қызмет еткім келеді.
– Демек, Қаптағай мырза, досыңызға 

махаббат, кемелдік, зор табыс тілейсіз бе, 
әлде?

– Оған қолым жетпеген барша 
жақсылықты, терең кемелдікті, биіктікті, 
кеңдікті, шексіз махаббатты тілеймін. 

Оның көзінен тамшылаған жас тап 
таза еді. Сәбидің жасындай мөп мөлдір. 
Көңіл төрінде шын махаббатқа ашу, өкпе 
қалай орнасын? Періштелерді бір жыл 
сарсылтқан тапсырмалардың орындалуы 
енді кешіктірілмейді. Өткенді жібермей 
жаңа мақсаттарды ұсына алмаймыз ғой. 
Қаптағай мырза досын кешіп құдайға 
тапсырды. Әрине, құдай әділ сот. Көңілді 
ренжітушілерді ескерусіз қалдырмайды. 
Ал, біз өнерге ғашық мырзаға жаңа тыныс, 
жаңа өмір, мақсаттардың айқындығын, 
жүректің кеңдігін, махаббаттың шаттығын, 
кеңшілікті, кемелдікті табыс еттік. Жаңа 
ілім сыйладық. Әділдік емей немене?

Қош, бәрі жақсылықпен аяқталды 
әрине. Қой, кетейін дедім де, басында кел-
ген кейпіме қайта ендім. Қара костюм мен 
шалбар, ақ қағаздай көйлектің мойнын 
буындырып таққан галустугімді дұрыстап 
қысып, жазушының үйін тәрк еттім. Ол 
мен шыға бергенімде кітабының астында 
қалған басын көтеріп жатыр еді. Бәлкім 
түс көрген шығар. Жазушыға өңінде кел-
сек, ауыр тиер деп шештік. Алайда айтып 
қояйын, түсіне де келген жоқпыз. 

Сағадат ОРДАШЕВА
qalamger.kz сайтынан алынды.
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 ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНА 

ПАРАЗИТЫ ГУБЯТ ЛЮДЕЙ
 По последним данным ВОЗ паразиты в организме человека приводят к возникно-

вению большинства смертельных заболеваний: начиная от банального язвы желудка 
, заканчивая раковыми опухолями. Масштабы заражения таковы, что ежегодно 15 мил-
лионов человек умирают из-за паразитов. Так ли это на самом деле? И в то же время,  
какова методика лечения? Эффективно  ли   оно в нынешнее время? Об этом  мы 
решили узнать  у врача инфекциониста- гельминтолога Клары Умурзаковой.   У Клары 
Сарсенхановны в данной сфере  31 летний трудовой стаж. На сегодняшний день  она 
работает  медицинском центре  очищения  организма  в Алматы.

– Клара  Сарсенхановна,  
насколько правдива данная 
информация ?

– Я, лично, доверяю стати-
стике ВОЗ и могу сказать, что 
еще несколько лет назад счита-
лось , что паразиты максимум 
ослабляют иммунитет челове-
ка, но не являются первопри-
чиной заболеваний. Сейчас же, 
как мы видим, именно зараже-
ние паразитами, если во- время 
не диагностировать и не лечить 
- приводит к возникновению 
практически всех тяжелых бо-
лезней у человека.

– Так сложилась, что 
люди под паразитами пони-
мают банальных глис-тов, и 
я считаю, что всем интересно 
узнать, как они могут приве-
сти к смерти человека?

– Большое заблуждение 
считать,  что паразиты челове-
ка исключительно глисты. На 
самом деле существует огром-
ное количество разнообразных 
паразитов, живущих в разных 
органах и приводящих к самым разным последстви-
ям. Часть из них сразу начинает действовать агрес-
сивно и разрушает организм. Часть - до поры до 
времени действует незаметно, пока их количество не 
станет таким, что организм-носитель уже не может 
выдерживать.

Да и вышесказанные (глисты), гельминты - весь-
ма опасны. Они в буквальном смысле разрушают ки-
шечник, приводя к его гниению и, в конечном итоге - к 
смертельному исходу.

– А по каким симптомам можно определить  
наличие паразитов у себя?

– Вот по каким признакам: - Аллергия (органов 
дыхания, кожного покрова);

- Неприятный запах изо рта;
- Боли вокруг пупка
- Выпадение волос
- Частые простуды, ангина, заложенность носа;
- Хроническая усталость (Вы быстро устаете, чем 

бы ни занимались);
- Частые головные боли;
- Частые запоры или понос;
- Боли в суставах и мышцах;
- Нервозность, нарушение сна и аппетита;
- Темные круги, мешки под глазами.
- Ночной скрежет зубами
- Потеря веса или резкий набор
- Любое изменение кожного покрова.
При наличии хоть одного из симптомов, с веро-

ятностью в 99%, можно сказать, у вас в организме 
присутствуют паразиты. И с ними нужно срочно бо-
роться!

На сегодняшний день у нас 
существует эффективная мето-
дика по очищению организма от 
паразитов. Которая считается и 
безопасной.

– А что, это за методика, 
и кем она создана? Може-
те рассказать об этом  по-
подробнее?

– Как я уже сказала, это 
безопасная и эффективная ме-
тодика очистки организма от 
паразитов, которую можно при-
менять детям  от 3 лет и пожи-
лым до 80 лет. Суть очищения 
состоит в том, что парализует 
зрелых особей паразитов про-
тивопаразитарным отваром, 
путем орошения кишечника 
клизмой. Во время очищения 
происходит гидромассаж стенок 
прямой кишки, она освобожда-
ется от каловых масс, сохра-
няя естественную микрофлору 
кишечника. По сравнению с 
другими антипаразитарными 
методоми, это средство рабо-
тает сразу против всего спектра 
паразитов, которыми могут быть 

заражены люди. С учетом проблем с диагностикой, 
это позволяет эффективно очищать весь организм. К 
тому же, это не химическое лекарство, а полностью 
натуральный продукт, исключающий аллергическую 
реакцию, нарушение баланса кишечника и другие 
проблемы, возникающие при лечении классическими 
таблетками, которые помимо результата ещё и нагру-
жают организм, заставляя его перерабатывать массу 
разнообразных химических соединений.

Данный способ привезли к нам из заграницы 
наши врачи в лице доктора медицинских наук, про-
фессор  Утепбергенова Гульмира Алкеновна,  заве-
дующий кафедрой инфекционной болезни и педиа-
трии, а также   врача инфекциониста - гельминтолога 
Утегенова Лариса Асановновна. 

У нас по Казахстану на сегодняшнее время есть 
несколько медицинских центров, которые работают 
по данной методике и, к сведению читателей, они так 
и называются отделом «Очищения организма».

– Клара Сарсенхановна , что бы Вы пожелали 
нашим читателям?

– Хочется сказать - берегите свое здоровье и 
здоровье детей . Вы можете и не подозревать это-
го, но паразиты в буквальном смысле пожирают вас 
изнутри, заодно, отравляя весь организм. Они могут 
быть где угодно - в крови, кишечнике, легких, серд-
це, мозге. В итоге, появляются многочисленные про-
блемы со здоровьем, сокращающие жизни. Поэтому, 
проверяйте свой организм на присутствие паразитов. 
Не откладывайте  это на потом.

Сабина КАЛИБЕКОВА

вать уязвимые группы населения и ра-
ботников первой линии, и тех граждан, 
у которых отсутствуют антитела. Сейчас 
по кратности, по тому, какие вакцины 
нужно делать, в какой дозировке, уже 
идет рассмотрение на нашей внутренней 
комиссии по иммунизации», — отметил 
министр.

Глава минздрава добавил, что бук-
вально в ближайшее время, а именно 
в ноябре, на МВК будут представлены 
предложения, параметры для утвержде-
ния в целом самой программы ревакци-
нации.

ВАКЦИНА

Министр здравоохранения РК 
Алексей Цой на брифинге в СЦК 

сообщил, когда в Казахстане нач-
нется ревакцинация, сообщает 

Zakon.kz.

СРОКИ РЕВАКЦИНАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ

«Казахстан вошел в группу высокого 
уровня Европейского региона ВОЗ — в 
рабочую группу, которая сейчас зани-
мается стандартами стратегии вообще 
в Европейском регионе. Было предва-
рительное заключение о том, что нужно 
делать ревакцинацию с осторожностью, 
при этом в первую очередь вакциниро-

«Мы очень внимательно следим за 
миром. Подходы везде разные. Но в це-
лом есть общая динамика в том, что во 
многих странах ревакцинация запускает-
ся от 6 до 9 месяцев. Прежде всего она 
началась в странах, в которых сама вак-
цинация началась в прошлом году. Уже 
больше 9 месяцев прошло с момента 
второй вакцинации в этих странах, поэто-
му очень актуальный вопрос. У нас это 
время ближе к ноябрю, декабрю. Сейчас 
есть время, и мы должны получить опре-
деленный опыт, который есть в мире», — 
отметил Цой.

По его словам, в настоящее время 
необходимо следить за опытом ревак-
цинации в других странах.

«Непосредственно те страны, кото-
рые уже начали ревакцинацию, — мы 
наблюдаем, смотрим за эффектами, 
которые есть. Думаю, что в ближайшее 
время у нас будут уже четкие ориенти-
ры, как мы будем это делать — каки-
ми вакцинации, в какие сроки. Здесь 
вопрос не требует спешки. Нужно все 
очень грамотно взвесить, проверить 
источники данных, международный 
опыт», — заключил министр.

В СПОРЕ 

РОЖДАЮТСЯ ИСТИНЫ

УЧЕНИК 11 КЛАССА НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН МАҚСАТ 
МҰРАТҰЛЫ НА ОБЛАСТНОМ ТУРНИРЕ ПО ДЕБАТАМ «ЕЛ-
БАСЫ – ЕЛ ТІРЕГІ» ЗАВОЕВАЛ І МЕСТО. ЮНЫЙ ДЕБА-
ТЕР БЫЛ НАГРАЖДЕН ДЕНЕЖНЫМ СЕРТИФИКАТОМ НА 
СУММУ 100 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ.

Дебатный турнир 
«Елбасы – Ел тірегі» 
был приурочен к 30-ле-
тию Независимости 
Казахстана. На интел-
лектуальном ринге стол-
кнулись сильнейшие 
игроки из 34фракций со 
всех уголков Алматин-
ской области.

Игра проходила в 
виде парламентских де-
батов. В каждой коман-
де было по два спикера. 
Участникам игры была 
предложена дискуссия 
на тему: «Независи-
мость – путь к успеху», 
где они обсудили во-
просы становления Не-
зависимости, значения 
для граждан Казахстана 
статуса независимого государства, а также роль Первого Президента 
Н. Назарбаева в судьбе современного Казахстана.

- На областных дебатах я участвовал впервые, и очень рад это-
му. Несмотря на то, что это мой первый опыт, я никак не чувствую 
в себе сомнение или же страх, ведь я уверен в своих знаниях. Деба-
тами занимаюсь уже 9 месяцев и вот это моя первая победа, мой ре-
зультат, - поделился своими впечатлениями победитель областного 
турнира ученик 11 класса NIS Мақсат Мұратұлы. 

26 ноября в Нур-Султане пройдет Республиканский турнир по де-
батам, в котором примет участие и наш ученик Мақсат Мұратұлы. Же-
лаем успехов нашему юному дебатеру. 

 СОБ. КОР.



 

06.05 «Ауылдастар» д/ф
06.30 «Толағай»
07.30 «Көңіл толқыны»
07.55 Кәсіпқой бокс.
12.00  «Қазақстан дауысы» 
14.00 М/ф «Рапунцель»
15.30«Ән мен әнші»
17.20 «Тәуелсіздік 
тәуекелдері» 
18.00 «Тағдыр жалыны»
20.00 «АРТА» 
20.50 «Құс қанат ғұмыр»
22.30 Т/х «Жат мекен»
23.30 «Көңілашар»
00.30 «Дон И»
02.40  «АПТА»

Хабар

06.00 «Әзіл кеші»
07.00 «Самопознание»
07.15 Сериал «Отчаянные»
10.00 «Пәленшеевтер-4»
14.00 «Джентльмены удачи»
16.00 Мегахит
18.00 «Маска»
18.30 «Ән әлемі»
19.30  «Eco maken»

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

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  7 қараша

06.05 «Ауылдастар»
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 01.00 Aqparat
07.00 «ТАҢШОЛПАН»
10.10, 18.00 Т/х «Тағдыр 
жалыны»
12.00 Т/х «Ақжауын»
13.10 «Qyzyq eken»
14.00 «Теледәрігер»
15.15 «Жан жылуы»
15.40 «Тұлға»
16.05, 23.35 Т/х «Қазақ елі-1»
17.15 «Qyzyq eken»
20.35 «Ashyq Alan» 
21.30 Футбол. «Қайрат» – 
«Карабах»
00.25 «PARASAT MAIDANY»
01.35 «Көңіл толқыны»
01.50 Футбол. «Марсель» – 
«Лацио»

ХАБАР

05.00, 16.00 «Позывной стая»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 «Семь граней Незави-
симости»
10.45  Әсем әуен 
12.00 Т/х «Бәсеке»
13.00, 21.30 «Шайқалған 
шаңырақ»
14.00, 22.30 Т/х 
«Пәленшеевтер-4»
15.00 «Большая неделя»
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Народный контроль»
21.00  Итоги дня
23.30 Т/х «Келінжан»
00.45 «Discovery:Сквозь 
червоточину с Морганом 
Фрименом»

АСТАНА

06.00 «Біздің ауыл»
06.30 Т/х «Отбасы»
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 Т/х «СТО»
18.00 «Фазилет ханым»
20.00, 01.50 «Astana times»
01.20 «Оңай емес»
02.10 «Біреудің есебінен»
03.40 Аналар
04.00 Той жыры
04.30 «KazNet»
05.30 «Сырты бүтін»

ЕВРАЗИЯ 

Профилактика
17.00 «QOSLIKE»
18.30 «Басты жаңалықтар»
19.00 «Көреміз»
20.00 Главные новости
20.40 Сериал «Горячая точка»
01.10 «Однолюбы»
02.25 «Фурцева. Леганда о 
Екатерине»
03.30 Басты жаңалықтар
04.00 «Той заказ»

КТК

07.05 «КТК қоржынынан»
07.30 Кешкі жаңалықтар 
08.00 «Журналист»
09.50 НОВОСТИ
10.30 «Было дело»
11.45 «Игра. Реванш»
13.50 «Испытание-2»
15.50 «Двое против смерти» 
17.00 Т/х «Шын жүректен»
18.10 «Әулеттер тартысы»
19.30 Кешкі жаңалықтар

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

06.05 «Ауылдастар»
06.30 Aqparat
07.15, 03.20 «Сырлы сахна»
07.35, 02.50 «Күміс көмей»
08.25 «Әйел әлемі» 
09.00«Хайди»
10.00, 18.00 Т/х «Тағдыр жалыны»
12.00 «Қазақстан дауысы»
14.00Әзіл әлемі
15.10 «Жерұйық»
17.20 «Талпын»
20.00, 02.35 «Мәселе»
20.40 «Қазақстан дауысы»
22.30 «Жат мекен»
23.30 «Көңілашар»
00.30 «Дон И»

Хабар

05.00 «Позывной стая»
06.00 «Заговоренный»
07.00 «Өзін-өзі тану»
07.15 «Отчаянные»
09.00 «Tangy fresh»
10.00  ХХІ ғасыр көшбасшысы
11.00 «Астерикс: земля богов»
12.15 «Пәленшеевтер-4»
14.00 «Джентмены удачи»
18.00 «Отыз жылдың ой-толғауы»
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
22.00 «Хабарлас»
01.15«Discovery». Как устроена 
Вселенная

Астана  

06.00, 05.30 «Біздің ауыл»
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 «жүректен жүрекке»
17.00 «СТО»
18.00 Т/х «Фазилет ханым»
20.10  Үздік әндер
20.55 «Loto 6/49»
01.20 «Оңай емес»
02.30 «Q» travel
04.20 Той жыры
04.50 «KazNet»
05.30 «Сырты бүтін»

Евразия

06.00, 03.00Т/х «Әйел сыры»
06.45, 04.25 «Той заказ»
07.25 «Той базар»
08.45 «Ұлы даланың мұрасы»
09.20 «Операция Ы»
10.20 «Фабрика грез» 
10.45 «Вау, Казахстан!»
11.20«Алиби»
18.30 «Мама, маған дауыс бер!»
20.00 «Айна»
21.00 «Верная подруга»
23.00 Премьера. Юбелейный 
концерт Владимира Кузьмина
02.10 «П@утина+»
04.00 «Той заказ»

КТК

07.05 «Құдалар-2»
08.00, 03.30, 04.30«КТК –да 
Қабатов»
09.20 Новости
10.10, 01.40 «Юмарина»
11.10 «Холодные берега»

15.30 «Аталар сөзі»
17.00«Цена молчания»
21.00 «Большие новости»
22.10 «Прекрасные создания»
01.50 «Было дело»
02.20 «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 «Агроlife» 
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» 
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 «Тарих парақтары» 
21.30 Итоговые новости
22.00 «Қазақстанда жасалған»
22.50 «Әсем әуен» 
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 канал

06.00 Әзіл студио
06.50 «Тамаша live»
07.20 «Информбюро»
08.30 «Села полетела»
09.30 «Готовим с Адель»
10.00 «Тәтті шоу»
10.40 «Союз зверей: спасение 
двуногих»
12.40 «Конь Юлий и большие 
скачки»
14.30 «Охото на монстра»
17.10 «Последний кионгерой»
20.00 «ХЭНКОК»
22.00 «Неге?»
23.00 31 әзіл
00.00«Лэйк Плэсид: озеро страха»
01.50 «Тамаша live»
02.00 Қазақша концерт
05.00 Ризамын

7 канал

06.00 «Гу-гулет»
07.00 «Айна-online»
08.00 «Япырай»
09.00, 15.00Т/х «Мезгілсіз сезім»
10.00 «Жұлдыздың жары»
10.30«Регина + 1»
11.40 Шоу «Орел и решка»
12.40«Тайны госпожи Кирсановой»
16.00 Т/х «Барлау»
18.00 «Q-елі»
18.50  «Тек қана қыздар»
20.00 Шоу «Один в один-5»
23.00 «JaidarmanCup»
00.30 Х/ф «KZландия»
04.15 «Қуырдақ»

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ

   7 КАНАЛ

20.30 Мәжіліс.kz
21.00 «7 күн»
22.00 «Большая неделя»
23.30 «Білім экономикасы»
00.15«Discovery». Как устрое-
на Вселенная

Астана  

06.00 «Біздің ауыл»
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 Қайрат Нұртастың 
инновациялық концерті
17.00 «СТО»
18.00 Т/х «Фазилет ханым»
20.10 Үздік әндер
20.45 Аялы алақан
01.20 «Оңай емес»
02.30 «Q» travel
03.40 «Жұлдыздардың шеруі»
04.00 «Әзілстан» жасарын 
камера
04.20 «KazNet»
05.20 «Сырты бүтін»

Евразия

06.00, 03.40 «Әйел сыры»
06.45 «Той заказ»
07.15«Мама, маған дауыс 
бер» 
08.45«Воскресные беседы»
09.00 «Потомки великой 
степи»
09.20 «Тайны вокруг нас»
10.00 «Отпечаток любви»
14.35 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»
17.00 «Лучше всех»
18.50 «Добрый вечер, Казах-
стан!»
20.00 «Грани»
21.30 «Верная подруга»
23.40 «Что? Где? Когда?»
01.15 «Вызов. Первые в 
космосе»
02.50«П@ytina+»
03.40 «Әйел сыры»

КТК

07.05 «Бала дауысы»
07.50 «Табиғатым махабба-
тым»
09.00, 23.50  «Дом культуры и 
смеха»

11.10 «Холодные берега»
15.00 «Аталар сөзі»
18.10 «Өмір -өзен»
21.00 «Портрет недели» 
22.00 «Побочные эффекты»
01.40 «Аталар сөзі»

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 «Тарих парақтары»
14.30 «Қазақстанда жасалған» 
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 
2018 № 2» концерті
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 31 әзіл
12.30 «Алладин»
12.50 «Лило и стич»
13.30 «Охота на монстра»

16.10 Х/ф «ХЭНКОК»
18.10 Х/ф «Каратель»
20.40 Х/ф «Перевозчик. На-
следие»
22.40 «Другой мир: восстание 
ликканов»
01.30 «Тамаша live»
02.00 Қазақша концерт
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 «Келесі кім?»
10.30 Х/ф «Регина+1»
11.30 «Орел и решка»
12.40 «Тайны госпожи Кирса-
новой»
16.00, 03.00 К/ф «Әкем мен 
балам»
18.30 Х/ф «Воскрешая чем-
пиона»
21.00 Шоу «Музыкальная 
интуиция»
23.00 Х/ф «Разведка»
01.00 «Человек ноября»
05.00 «Қуырдақ»

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

   7 КАНАЛ

20.00 «Астарлы ақиқат»
21.00 Вечерние новости
21.50 «Испытание-2»
00.00 «Игра. Реванш»
01.30 «Двое против смерти»
02.20 «Астарлы ақиқат»
03.05 «Mamma mia»
03.50-04.20 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 жылнама-
сы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Шашу»  
12.45 «Жетісу батырлары»
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Әсем әуен» 
14.50 «Тәуелсіздік жылнама-
сы»
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 жылнама-
сы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.25 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
18.35 «Дәрігер кеңесі» /
тікелей эфир/ 
19.20 «Тәуелсіздік жылнама-
сы»
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

06.00 Әзіл студио
06.30 Информбюро
07.40 «Жанкешті ханымдар»
10.00 М/с «Маша и медведь»
11.30, 21.00 «Ханшайым»
13.00 Сериал «Құзғын»
14.00, 22.30  31 әзіл
14.40 Сериал «Чужой»
17.00 Экстрасенсы-детективы
18.00 Худ/ф «Арена»
20.00 Информбюро
23.00 Худ/ф «Исскусство 
войны»
01.20 Кел, татуласайық
03.20 Во весь голос
04.20 «Whats up»
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, QAZAQSTAN»
09.00, 15.00 «Мезгілсіз сезім»
10.00, 17.40 «А у нас во 
дворе»
11.15, 19.30 «Балабол-3»
14.00 Т/х «Гудия»
16.00, 02.30 «Q-елі»
16.40 «Тайны Госпажи Кирса-
новой»
19.00 «Студия 7»
21.40, 03.10 «Ағайындылар»
23.00, 04.20 «12 күн»
00.10 Т/х «Арам ақша. Адал 
махаббат»
01.10 «Тайная жизнь моего 
секретаря»

КТК

   7 КАНАЛ

06.05 Д/ф «Ауылдастар»
06.25, 13.00, 17.00, 20.00 
Aqparat
07.00 «TANSHOLPAN»
10.10 18.00 «Тағдыр жалыны»
12.00 «Өмірдің өзі новелла...»
13.15, 17.15 «Қызық екен...»
14.00, 03.40 «Теледәрігер»
15.00, 03.25  «Заң және біз»
15.50 «Қазақ елі-1»
20.35 «Ашық алаң»
21.30 «Ақжауын»
22.30 Т/х «Жат Мекен»
00.25 «Қазақстан дауысы»
02.50 «Ашық алаң»

Хабар

05.00, 16.00  «Позывной стая»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 «Болашақ: ертегіге ұқсас 
оқиға»
10.45 Әсем әуен
11.45 «Бәсеке»
13.00, 22.30«Шалқайған 
шаңырақ» 
14.00, 21.30 Т/х 
«Пәленшеевтер-4»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
17.00сериал«Заговоренный»
18.00 Мегахит 
20.00 Қорытынды жаналықтар
20.30 «Үкімет».Премьера!
21.00 Итоги дня
23.30 «Келінжан»
00.15 «Discovery». Как устроена 
Вселенная.

Астана  

06.00  «Біздің ауыл» 
06.30 «Отбасы»
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» 
14.00 «Алдараспан»
15.00 Т/х «Сүлеймен сұлтан»
17.00 Т/х «СТО»
18.00 «Фазилет ханым»
20.00, 01.45 «Астана times»
20.55 Loto 5/36
01.20«Оңай емес»
02.30 «Q» travel
04.00 «Той жыры»
04.30 «KazNet»
05.30 «Сырты бүтін»

Евразия

06.00 «Жалғыз жауқазын»
07.00 «Қайырлы таң -Қазқстан»
09.00 «Доброе утро-Казахстан»
11.00 «Русские горки»
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»
22.05 сериал «Судья»
02.45 «112». Криминальные 
новости
03.05 «Фурцева. Легенда о 
Екатерине»
04.00 «112»
04.15 «Басты жаңалықтар»

КТК

07.05 «КТК қоржынынан»
07.30 Кешкі жаңалықтар
08.00 Т/х «Журналист»
09.50 Новости
10.40 «Было дело»
11.40 «Игра. Реванш»
13.50 «Испытание-2»
15.50, 01.20«Двое против 
смерти»

17.00 Т/х «Шын жүректен»
18.10 «Әулеттер тартысы»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00, 02.15«Дау-дамайсыз»
20.35, 02.50 «КТКweb»
21.00 Вечерние новости
21.40«Холодные берега»
02.10 «Дау-дамайсыз»
02.35 «КТКweb»
02.55 «МАММА МIA»
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 «Әсем әуен» 
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 «Агроlife» 
21.30 Итоговые новости
22.00 «Талқы» 
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 канал

06.00 «Әзіл студио»
07.00, 20.00 Информбюро
08.00 «Жанкешті ханымдар»
10.00, 10.30 «Маша и медведь»
11.00, 21.00 «Ханшайым»
13.00 «Құзғын»
14.20 «Союз зверей: спасение 
двуногих»
16.20  «Экстрасенсы-
детективы»
17.30Х/ф «Искусство войны»
20.00 Информбюро
22.30 31 әзіл
23.00 «Последний киногерой»
02.00 «Кел, татуласайық!»
03.30 Во весь голос
05.00 «Ризамын»

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 «Балабол-3»
14.00 «Гудия»
16.00 Скетчком «Q-eli»
16.30«Уцелевшая»
19.00Вечерняя программа 
«Студия 7»
19.30 Шоу «Музыкальная 
интуиция»
 21.40«Ағайындылар»
00.00 Шоу «Маска»

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 5 қараша

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

   ХАБАР

КТК

   31 КАНАЛ
   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

АСТАНА

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ
ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ
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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

ДЕНСАУЛЫЌ

ХИРУРГИЯ  ЖОЛЫНДА 

 Бас дәрігердің орынбасары әрі  аудандық мәслихаттың депутаты  аурухананың  тынысы туралы  ой қаузап,  
көкейде жүрген бірнеше мәселені де алға тартты. 

Атап айтқанда, іргесі 48 жыл бұрын қаланған аурухананың айналасын көгалдандыру мен асфальт төсеу 
былай тұрсын,   бүгінге дейін күрделі жөндеу жұмысы жүргізілмеген.  Түрлі себептерге байланысты  мәселенің 
түйіні тарқатылмай келеді. .  

Дәрігердің өзі айтқандай, «бірінші байлық – денсаулық»  деп айтқанмен, аудандағы денсаулық сақтау 
саласының қандай жағдайда, қандай орында екендігін ауруханасына  қарап  бағаламайды  деп кім айта ала-
ды?! 

 Аудандық  ауруханаға компьютерлік тамография  ауадай қажет. Бұған  қатысты бас дәрігердің орынбаса-
ры, аудандық  мәслихаттың  депутаты  барлық жерге жазғанымен,  нәтиже бермеген. Неге? Себебі сан түрлі.  

«Әрбір ауданда өзіне тиесілі КТ қондырғысы болғаны дұрыс қой. Жоспарлы түрде қаралатын 
науқастарды айтпағанның өзінде, ауруханаға жедел түрде түсетіндерге, әсіресе, жол апатына ұшыраған, 
инсульт алған науқастар үшін бұл қондырғы ауадай қажет. Қазір   елімізде орын алған COVID-19 кезіндегі 
өкпенің  қаншалықты зақымданғанын анықтауда да   қондырығының көмегі көп-ақ.  Амал нешік... Аудандағы 
адам саны  бұл қондырғыны беруге есептелмеген дейді»,  –  деген  Байқадам Болатұлы бұдан өзге  
хирургиялық қондырғыларға қол жеткізе алмай отырғандарын  айтты. 

Түйіні тарқатылмаған мәселе көп
ӘҢГІМЕ АРАСЫНДА

№43 (1046) 29.10.2021

«БІЗДІҢ БАҚЫТЫМЫЗДЫҢ ОННАН ТОҒЫЗЫ 
ДЕНСАУЛЫҚҚА БАЙЛАНЫСТЫ. ДЕНІ САУ МҮСӘПІРДІҢ  
АУРУ ПАТШАҒА ҚАРАҒАНДА БАҚЫТТЫ ЕКЕНДІГІ  
ӨМІРДІҢ БАРЛЫҚ АРТЫҚШЫЛЫҒЫН  БАСЫМ ЕТЕДІ»  
ДЕГЕН ЕДІ НЕМІСТІҢ АТАҚТЫ  ФИЛОСОФЫ АРТУР ШО-
ПЕНГАУЭР. БҰНЫМЕН КЕЛІСПЕУГЕ БОЛМАС. СЕБЕБІ, 
КЕЗ КЕЛГЕН МЕДИЦИНАЛЫҚ МЕКЕМЕНІҢ ТЕРЕЗЕСІНЕН  
ӘЛЕМ ӨЗГЕШЕ КӨРІНЕДІ. АЛ ДЕНСАУЛЫҚ БӘРІНЕН ДЕ 
МАҢЫЗДЫ, ҚАЛҒАНЫН  САТЫП АЛУҒА, ӨЗГЕРТУГЕ, 
ТҮЗЕТУГЕ БОЛАДЫ...  ӨМІРІН МЕДИЦИНАМЕН  
ҰШТАСТЫРҒАН    АҚСУ АУДАНДЫҚ ОРТАЛЫҚ АУРУХА-
НАСЫ  ДИРЕКТОРЫНЫҢ ЕМДЕУ ІСІ ЖӨНІНДЕГІ ОРЫН-
БАСАРЫ, ХИРУРГ  БАЙҚАДАМ ҚҰРЫМБАЙ  МЫРЗА ДА   
«ЕҢ БАЙ АДАМ  – ДЕНІ САУ АДАМ» ЕКЕНІН  АЙТАДЫ. 

¤З МАМАНДЫFЫНА 

FАШЫЌ АДАМ

хирургия –  бұл қолөнер, хирургия  
деген   өнер.  Онымен бойында 
ерекше таланты бар адамдар 
ғана айналысады.  Хирургтің  еш  
ерекшеліксіз керемет  ойы  мен 
епті қолы бар десек, құдайдың  
рақымындағы  мұндай  мамандар 
көп деуге  болмас. Олар өз ісінде 
ешкіммен алмаса алмайтын, баға 
жетпес жандар, - дейді кейіпкеріміз.

Кәсіби маманмен әңгімелесуде 
хирург мамандығы таза романтика 
секілді көрінгенімен, оның өзі 
айтқандай, бұл  психикалық қана 
емес, физикалық жағынан да өте 

Хирургия  саласында  он төрт  
жылдан бері  еңбек етіп келетін 
кейіпкеріміздің  үлкен жүрегі мен епті 
қолы  қанша адамға өмір сыйлады.  
Оның сөзінше хирургия мамандығы 
медицинадағы  күрделі де жауапты 
сала. Мұнда  көпсалалы  көмек 
көрсететілетіндіктен   оның барлық 
аспектісін  түсіну қажет.

 – Хирургия – бұл ғылым, 

тәмәмдағандардың  санаулысы,  
яғни,  осы жолда жанқиярлыққа 
баратындардан ғана  хирург  
шығады. 

Жамбыл облысының  тумасы 
Байқадам  Болатұлы  медицина 
саласына әкесінің яки анасының 
айтуымен емес, өзінің жүрек 
қалауымен, хирург боламын деп  
келді.  Алматыдағы  медицина 
институтына  мектеп бітірген 
жылы бірден түспесе де, үш жыл  
қатарынан келіп аталмыш оқу 
орнының   студенті атанды. Алты  
жыл  емдеу ісі бойынша   білім 

ауыр жұмыс.  Моральдық тұрғыдан 
алғанда да әр адам ота жасайтын 
бөлмеге кіріп, басқа адамды сойып  
тастай алмасы анық. Сонымен қатар, 
біреудің өміріне байланысты шешім 
қабылдау да оңай емес. Беларусь 
профессоры В. Кори айтқандай, 
хирург болғысы келетіндер көп. 
Өкінішке немесе  бақытқа орай ма  
медициналық жоғарғы оқу орнын 

алып,  интернатураға ауысқан  
жетінші  жылы өз таңдауымен 
хирургияға тапсырып, жинаған 
балмен  іріктеуден өтті. Сөйтіп,  осы 
мамандыққа  түскендердің ішінен  
сануалысы ғана   хирургия   бойынша  
білімдерін  жетілдірді.

Алғашқы еңбек жолын Алматы 
қаласында бастады. Қалқамандағы 
ауруханада іс-тәжірибеден өтіп, 
Айнабұлақтағы №7 жедел-жәрдем 
станциясында еңбек етті. Сол жерде 
жұмыс істеп жүргенінде  Ақсу  ауданы  
ауруханасының бас дәрігері болған  
Әшімғали Құсайынұлы   өздерінде 
хируг маманы тапшы екенін айтып, 
оны жұмысқа шақырады. Осылай  
бас дәрігердің  ұсынысына  бірден 
келісімін беріп, ол  2008 жылы  Ақсу 
аудандық ауруханасына  хирург 
болып  жұмысқа орнығады.  Мұнда 
келген  соң   білікті хирург Бекбай 
Құрақбаев тәлімгер болып, одан  
көп дүниені  үйренгенін    аса бір 
мақтаныш сезімімен айтты.  

Сол шақта аудандық ауруханаға 
төрт бірдей  маман келіпті.  Екі 
реаниматолог, терапевт және хирург.  
Келген төртеуі   үш жыл  жұмыс 
істейміз  деп келісімге отырған. 
Уақыт  өткен соң әлгі үшеу   үйлеріне 
қайтып, Байқадам  Болатұлы 
аудандық ауруханада тұрақтап 

қалған. Содан бері  аттай  зулап 
қаншама жыл артта қалды. Бүгінде  
ол  тек скальпель ұстап, ота жасап 
қана қоймай, келген жас мамандарға  
тәлімгерлік  етеді. Мұнымен қоса 
бас дәрігердің орынбасары ретіндегі 
басшылық қызметін қосыңыз. 

Ғалымдардың пайымынша,  
хирургтің  жақсы жағын, кәсібилігін  
тек 10-15 жылдан  кейінгі жеке дара 
тәжірибесінен кейін айтуға болады. 
Осы кезеңде  оның маман ретінде 
қалыптасуы орын алады : дұрыс 
яки бұрыс жасап жатқанын,  қажетті  
хирургиялық  дағдылары пайда 
болғанын   түсінеді. Сол айтқандай, 
біздің кейіпкеріміз де  араға жылдар 
салып,  оңды-солын ажырата білетін 
тәжірибелі маманға айналды.  

Байқадам Болатұлының ай-
туынша,  кез келген жас  хирург 
ештеңеден қорықпайды және 
бәрін жасай аламын деп ойлайды. 
Бір басына жетерлік білімі бар 
болғанымен, қабілет-қарымы төмен, 
оның салдары туралы  ойламайды. 
Сондықтан   баспен терең  суға 
секіргендей болады. Ал хирургияда 
бірталай жыл жұмыс жасаған 
маманда білім ғана емес, тәжірибе 
де бар.  Ол өзінің не істеу керектігін, 
әрбір  әрекетіне де жауап беруді 
біледі.  

– Хирургия деген барлығын 
жасаймын, дүние табамын деген 
тірлік емес, бұл менің таңдаған 
өмірлік бағытым. Хирург болу үшін 
ең алдымен аз уақытта жылдам 
шешім қабылдай алуың керек. Ең 
керекті қасиет – науқасқа көмек 
көрсету, уақытында сол көмекті 
ұйымдастыру, емдеп, отасын 
жасап, аяққа тұрғызу. 

Шынында да оның  қандай  
хирург маман екенін ота жасатып, 
өміріне араша болған науқастар ғана  
жақсы біледі. Ал,  талайдың   өміріне 
араша болып,  дертінен айықтырған  
хирург жұмысын  бірқалыпты деп 
ешкім айта қоймас. Қандай ота 
болмасын 5 минуттан басталып,  
6-8 сағатқа  дейін,  тіпті одан да 
ұзаққа  созылуы мүмкін. Ота жасау 
бөлмесіне кірген   хирург ол жерден   
қанша сағаттан соң шығатындығын 
айта алмайды. Себебі әр науқастың 
жағдайы  өзінше бөлек. Кез келген 
хирургиялық араласу – ағза үшін 
қауіпті және оның қалай әсер ететіні  
белгісіз. Түрлі жағдай орын алуы 
мүмкін. Осы шақта  тапқырлық 
танытып,   тәжірибесіне  сеніп қана 
емес, әріптестеріне де жүгінген 
дұрыс.  Тіпті, ота жасаған бөлмеге 
кіруді  өтінсе болады. Себебі, «бір 
бас жақсы, екеу – одан да жақсы 
деген емес пе?! 

Өз ісінің шеберімен әңгімелесуде 
түйгеніміз,  отаның  қарапайым 
және күрделі түрі болады. Оның 
үстіне  әрқайсысы бұрынғылар-
ға ұқсамайды. Сонымен қатар,  
хирургтің  операцияны біреуге 
жақсы немесе  нашар жасайды 
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Қазақстан Республикасы егемендігін жариялағалы 
бері сот жүйесін жетілдіру жолында пәрменді 
шаралар қабылданып келеді. Міне, осы мақсатта 
елімізде соңғы жылдары жүріп жатқан сот-құқықтық 
реформа еліміздегі экономикалық және саяси жүйені 
жүзеге асыра отырып, оған сай келетін өзгерістердің 
құқықтық инфрақұрлымдарын құру және саналы 
заңдардың қабылдануын жоғары деңгейге көтеру, 
құқық қорғау органдарының кінәратсыз әрі үйлесімді 
жұмыс істеуіне бағытталып отырғаны белгілі. 

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс 
мемлекеттік органдардағы ішкі тәртіпті, сондай-ақ 
соттардағы жария құқықтық қатынастар жөніндегі 
дауларды шешу тәртібін қоса алғанда, әкімшілік 
рәсімдерді жүргізу тәртібін реттейтін Тәуелсіз 
Қазақстан тарихында алғаш рет қабылданған бірегей 
заңнамалық актіні білдіреді.

дегені жөнсіз. Себебі, ол  бәріне  де 
көмектесуді ойлайды. Ота жасауға 
кіргенде бұл  операцияны кешегіден 
де жақсы жасауды  көздейді.  Қандай 
жастағы маман болмасын  міндетті 
түрде операция алдындағы  толқуды 
сезеді. 

– Хирургия саласының 
маманы  адам  өмірі оның бір 
ғана әрекетіне байланысты 
екенін есте ұстауы керек. Бұл 
мамандықтағы ең қиыны қайтыс 
болған науқастың жақындарымен 
байланысу. Әрине, бақытымызға 
орай, мұндай жағдай жиі болмайды, 
– деген кейіпкеріміз өзін мықты 
маманмын  деп  санамайды.  – Бұл 
мамандық үшін мен әлі көп тер 
төгуім тиіс. Себебі,  хирургия  
саласы өте күрделі. Қазіргі заман 
тала-бына сай түрлі құрылғылар 
бар. Мәселен, өзіммен қатар 
бітірген группаластар   арасында 
Астанада, облыс орталығындағы 
қалалы аймақтардың  ауруханала-
рында жүргендердің дені зама-
науи құрал-жабдықтармен жұмыс 
істейді. Сондықтан, бұл салада 
үйренгенімнен үйренерім әлі де 
жетерлік. Негізі, дәрігер  деген 
өмір бойы оқып, үйренуден еш 
жалықпауы керек. 

 Мақалада айтқандай, Байқадам 
Болатұлы хирург міндетін атқарып 
қана емес, орынбасарлық жүгін де 
қатар алып  жүрген маман. Ота жасау 
өз алдына, ұжымдық жұмыстың  өз 
қиындығы бар. Екі бірдей жауапты  
міндетті қатар алып жүрген дәрігер 
бұл туралы не дейді?

– Әрине, екеуі де  жауапты 
міндет. Хирург ретінде опера-
ция жасаған  адамның  өмірі 
үшін жауапты болсаң, орынба-
сар ретіндегі  жауаптылық-
тың жүгін тағы қосыңыз. Бұл  
ең әуелі медицинадағы дәрігер  
тапшылығына әкеліп тірейді. 
Ота жасайтын хирург, гинеколог 
мамандары толық болса,  заңды 
орынбасарлар операцияға жүгірмес 
те  еді. Мұның бәрі, кадр мәсе-
лесіне  әкеп тірейді. Қазір  ауылдық 
жердегі медицинадағы  туындаған  
басты проблема осы кадр 
тапшылығы  болып отыр. Мәселен, 
ауруханамызға жас  маман келді 
делік. Оны үйретіп, тәрбиелейсіз. 
Өзіңізде барыңызды сарп етесіз 
ғой былайша айтқанда. Екі-үш жыл 
өтіп, үйренген соң, олар аудан мен 
облыстың деңгейін салыстыруға 
көшеді. Сөйтіп, екі жақты байқап 
көргеннен кейін  ақырын ғана 
қалаға қарай ауысып  кете барады. 
Ал  біз кетіп қалғандардың  орнын 
толықтыру үшін қайтадан жас 
мамандар  алып, оны  басынан 
бастап үйретіп, тәрбиелейміз. 

Қазіргі таңда біздің ауруханаға 
реаниматолог-анестизиолог, 
гинеколог, хирургтар ауадай 
қажет. Алайда бәрі қалаға қарай 
ұмтылып тұрады. Осы орайда 
мынаны айтқым келеді, неге екені   
қаладағылар   ауданда жұмыс 
істеп жүрген мамандарды өздеріне 
шақырып  алуға өте шебер. Қалаға 
жұмыс істеуге кез келген адам 
барады ғой. Бірақ,  ауылды жердегі 
мамандарды үгіттеп шақырып 
алу деген, миға қонымсыз... Негізі,  
асфальтта өскен бала   ауылдың 
жайын түсінеді деп айту қиын. 
Қаланың баласы келіп ешқашан 
ауылдың медицинасын көтермейді. 
Осы уақытқа дейін келген  
дәрігерлердің дерлігі ауылдан 
шыққандар. 

Бізде керемет   нематолог, 
хирург, рениматолог, педиатр 
дәрігерлеріміз болған. Бірақ, бәрі 
ауысып, кетіп қалды. Ал, орынбасар 
әрі хирургиялық міндетті қатар 
алып жүрген  дәрігер бір  мен 
ғана емес. Аудандағы кез келген 
орынбасардың атқаратын жұмысы 
осы. 

Қаншалықты үлгеремін дейтін-
дей, бастан асып жығылатын, қол 
тимей жасап жатқан операциялар 

жоқ. Алайда, жоспарлы, шұғыл 
түрдегі оталар ізімен бола береді.  
Әрине, кейде орынбасарлық 
жұмыстан бас алмай  қалатын 
сәттер де кездеседі. Дегенмен, екі 
жаққа үлгеруге,  барыңды салуға 
тырысасың. 

Он төрт жылда жасаған 
операцияларымды санап бітпейтін 
шығармын. Биылғы жылдың 
он айы ішінде 250-ге жуық ота 
жасадық. Оның  ішінде ең ауыр 
ота  –  35 апталық жүкті әйелге 
жасалды. Шалғай ауылдан келген 
келіншектің өміріне араша түсуде 
қолдан келгеннің бәрі жасалды.  Ең 
алдымен Алланың, одан кейінгі 
облыс дәрігерлерінің араласуымен 
бәрі сәтті өтті.  

Білікті оташымен тілдесуде 
хирургтің қателесуі туралы  сұраған 
едік. Айтуынша,  медицина саласы 
деген түпсіз терең теңізге ұқсайды. 
Оның ішіндегі хирургия бөлімінің 
алар орны айрықша. Хирургке 
дәлдік керек. Көздің қарауы мен 
қолдың қимылы сәйкес келуі 
тиіс. Хирургияда бір миллиметр 
қателесуге болмайды, ауытқып 
кетсең, науқасты жарақаттап алуың 
мүмкін. Әр хирургтің операция жасау 
тәсілі әртүрлі болады: бірі сапалы, 
әрі тез жасайды, екіншісі де сапалы, 
бірақ баяу жасайды. Екеуінде де дәл 
сол науқастың қосалқы ауруларына, 
жүрек резерві, өкпе қызметіне, жалпы 
алғанда, денсаулығына байланысты 

Бұл тұрғыда 2020 жылғы 10 маусымдағы  қабылданған 
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының 
Азаматтық процестік кодексіне соттар жұмысының заманауи 
форматтарын ендіру, артық сот рәсімдері мен шығындарын 
қысқарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы»  Заңы  да осы мақсатты көздейді. Осы заң ая-
сында Азаматтық процестік кодексіне бірқатар өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілді. Мәселен, Азаматтық сот ісін жүргізудің 
міндеттері жетілдіріле түсті. Атап айтқанда, енді кодекстің 4-ба-
бында былай деп атап көрсетілген: Азаматтардың, мемлекеттің 
және заңды тұлғалардың бұзылған немесе даулы құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау және қалпына 
келтіру, азаматтық айналымда және жария-құқықтық қатынастарда 
заңдылықты сақтау, істің толық және уақытылы қаралуын 
қамтамасыз ету, дауды бейбіт жолмен реттеуге жәрдемдесу, 
құқық бұзушылықтардың алдын алу мен қоғамда заңға және сотқа 
құрметпен қарауды қалыптастыру азаматтық сот ісін жүргізудің 
міндеттері болып табылады. Сондай-ақ, 15-баптың үшінші және 
төртінші бөліктері мынадай редакцияда : Сот объективтілікті 
және бейтараптылықты сақтай отырып, процеске басшылықты 
жүзеге асырады, тараптардың істің мән-жайларын толық және 
объективті зерттеуге арналған процестік құқықтарын іске асыруы 
үшін қажетті жағдайлар жасайды.

Сот іске қатысатын адамдарға олардың құқықтары мен 
міндеттерін түсіндіреді, процестік әрекеттерді жасаудың немесе 
жасамаудың салдарлары туралы ескертеді, олардың құқықтық 
позициялары мен дәлелдемелерін нақтылайды, олармен істің 
мән-жайларын талқылайды және осы Кодексте көзделген 
жағдайларда, оларға өздерінің құқықтарын жүзеге асыруға 
жәрдемдеседі. Сот шешімді әрбір тарапқа бірдей негіздерде 
зерттеуге қатысуды қамтамасыз еткен дәлелдемелерге ғана 
негіздейді.

Міне, осыған орай сот жүйесі жұмысын жетілдіру жолын-
да қабылданып жатқан заңдарды басшылыққа ала отырып, 
қалтқысыз қызмет ету судья қауымының басты міндеті деп са-
наймын.  Демек, сот жүйесінің жұмыстарын барынша жетілдіре 
түсіп, халықтың талабын тап басу жолында сот төрелігін атқаруды 
жақсарта беру бүгінгі таңдағы басты мақсаттардың бірі болып 
отырғаны даусыз. Ең бастысы жұртшылықтың сотқа деген сенімін 
нығайта түсіп, олардың арыз-шағымдарын заң талаптарына 
сүйене отырып әділ шешуге талпыну. 

Арайлым МЫҢЖАНОВА,                                                                                                                   
Көксу аудандық сотының судьясы.

Үстіміздегі жылдың шілде айында қолданысқа енген  зама-
науи құжат, жаңа заң деп бағаланған Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодекске үлкен міндет артылып отыр. Кодекстегі ұстанымға сай 
алдағы уақытта әкімшілік процестегі судьяның рөліне ерекше 
басымдық берілген. Әкімшілік процестегі судья – белсенді, іске 
қатысты өз пікірін айта алады, қосымша деректер сұратып, қажетті 
анықтамаларға сұраныс жасауға құқылы. Осы арқылы судья 
төрелікке жүгініп отырған қос тараптың мәселесіне сырт қарамай, 
әділдіктің салтанат құруына белсене араласып, жол көрсетіп, орын 
алған кемшіліктерді жоюға, тура төреліктің шығуына, Қазақстан 
Республикасының Конституциясында кепілдік берілгендей аза-
маттар құқығының мінсіз қорғалуына ықпал етеді. Кодексте 
азаматтардың сотқа жүгіну мүмкіндіктерін жеңілдетуге, құқықтық 
тұрғыдан қорғану тетіктерін кеңейтуге, қарапайым халықтың 
мемлекеттік органдар алдындағы әлеуетін көтеруге барынша 
жағдай жасалған.

Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің тағы бір артықшылығы, 
ең басты ерекшелігі – жария-құқықтық дауларды оңтайлы 
реттеуімен байланысты. Заңнамада мемлекеттік құырылымдар 
мен қарапайым азаматтар арасындағы дауды шешудегі теңсіздікті 
жоюдың барлық мүмкіндігі қарастырылған. Айталық азаматтар 
құқықтық тұрғыдан жан-жақты сауатты емес. Олардың өз құқығын 
қорғауына, мемлекеттік қызметтің қателігін көрсетуіне сауатының 
кемдігі, өзіне деген сенімінің төмендігі аз кедергі келтірмейді. Соған 
орай енді тараптарға заңнамадағы барлық қарама-қайшылықтар 
мен дүдәмал тұстар азаматтардың мүдделерін ескере отырып, 
түсіндіріледі. 

Маржан САДУАҚАСОВА,                                                                                            
Алматы облысы МАЭС-ның судьясы.

сәйкес келетін операцияны таңдау 
маңызды.  

Осы  орайда кейіпкеріміз 
хирургия жолында  тәлімгерлік 
еткен  Бекбай Құрақбаевтан 
өзге  үлгі  еткен дәрігерлер есімін 
ерекше атап өтті.  Марқұм боп 
кеткен Мандат Есенғараұлы, 
Сағат Әшімұлы...  сонымен қатар 
Иманғали Бөлегенұлыдан  көп 
дүниені үйреніпті. Қазіргі таңда 
Еркін Хансұлтанұлы, Абай 
Салауатұлы, Мирас Марксұлы, 
Аслан Толымбекұлы тағы  басқа 
білікті мамандармен тығыз  қарым 
қатынаста. 

Шынында, бұл саланың жүгі 
де, жауапкершілігі де ауыр әрі 
адам ағзасының түрлі бөлігіне ота 
жасау кезінде  жүктелетін міндет  
зор екені даусыз. Басқалардай 
емес, бұл жұмыстың нәтижесі 
тікелей операция үстелінде 
шешіледі. Сондықтан, міндет – 
адам өмірін сақтау болған соң, 
күн-түн демей шұғыл науқастарға 
жәрдем көрсету керек.   Байқадам 
Болатұлы айтқандай,   мамандығың 
ұнаса, жақсы көрсең қиындығына 
қарамайсың, бастысы,  жұмысқа 
мұқият болып, әр науқастың көңілін, 
тілін таба білу қажет. Бұл кез келген 

дәрігер үшін таптырмас қасиет  емей 
не дерсің?!

Хирургиядағы білікті хирургтердің 
бірі : «Әр ота – перфоманс, әр дәрігер 
– актер. Ота – бұл қойылым.  Ал,  
қойылымдағы «ойынның» нәтижесі 
комедия бола ма, әлде трагедия ма – 
ол отаға қатысқан әр актердің (яғни, 
дәрігердің) өз рөлін қаншалықты 
жоғары деңгейде орындағанына 
байланысты..», – депті.  Біз тілге 
тиек еткен  білікті маман  Байқадам 
Болатұлын  өз рөлін жоғары 
деңгейде орындап келетіндердің 
қатарына жатқызуға әбден болады. 
Өз сөзінде кейіпкеріміз  хирургтің 
бақыты – өзі емдеген  науқастың 
жазылып шыққаны дейді. 

Хирургияның қырына қаныққан 
білікті маманмен тілдесуде оның  
әр сөзінен   мақтаныш пен  қатар  
мамандығына деген   махаббатын  
аңғардық. Ол өзін басқа мамандық 
иесінің орнына қоя алмайтынын 
ашық айтты. «Мен үшін әлемдегі 
ең ғажап мамандық – хирург  деп 
есептеймін», – деп ағынан жарылды 
ол.  

Иә, қазір өз мамандығына ғашық 
адамды  жолықтыру  оңайға соға 
қоймас. Әркім-ақ  мамандығын дәл 
біздің кейіпкердей  сүйсе, қанеки...

Сарби ҚАСЫМБЕКҚЫЗЫ
 АҚСУ АУДАНЫ
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«В 2019 году через Палату предпринимателей «Атамекен» я 
обучилась по проекту «Бастау Бизнес». Когда мы выбирали бизнес-
проекты, я сразу же озвучила свою идею об открытии стоматологи-
ческого кабинета. Я с детства мечтала стать стоматологом и открыть 
собственную клинику. Благодаря полученному гранту и кредиту я 
смогла реализовать свой проект», – отметила предприниматель.

Во многом на решение открыть свое дело подтолкнул и тот факт, 
что в данный момент стоматологическая помощь субсидируется 
государством, отдельные социальные группы населения могут по-
лучать стоматологическую помощь бесплатно, а предприниматель 
свои расходы компенсирует за счет государственной адресной по-
мощи.

Бота выиграла грант и впоследствии на покупку оборудования 
для стоматологического кабинета получила кредит в АО «Фонд фи-
нансовой поддержки сельского хозяйства» в размере 6 млн тенге. 
Таким образом, она смогла укомплектовать необходимым оборудо-
ванием свой кабинет и предоставлять услуги населению района.

Сегодня стоматологический кабинет предоставляет более 15 
видов услуг и работает три человека. В этом году предприниматель 
планирует провести ремонт помещения, закупить недостающее 
оборудование, а также повысить профессиональные компетенции.

По данным Палаты предпринимателей Алматинской области, с 
начала года в рамках программы «Еңбек» по проекту основам пред-
принимательства «Бастау Бизнес» обучились 3,1 тысячи безработ-
ных и начинающих предпринимателей. Всего из числа обученных по 
проекту с учетом завершивших в прошлые годы, грантовое финан-
сирование и льготное кредитование в рамках госпрограмм получили 
более 1300 бизнес-проектов.

Ш.ХАМИТОВ.

ЦЕЛЬ  - ДАТЬ  СОБСТВЕННИКАМ 
КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ САМИМ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ДОМОМ
 Подписанный Президентом Республики Казахстан Закон «О внесении изменений и дополнений в 

законодательный акт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» вступил в силу с 7 января 2020 
года. Существует несколько направлений данного закона. Одно из них - урегулирование деятельности 
органов управления, а именно выстраивание принципов работы отдельных квартирных жилых домов: 
«Одно объединение собственников имущества - один счет».«Объединение собственников имущества» 
ОСИ- этоюридическое лицо в некоммерческой форме, создаваемое только собственниками квартир и не-
жилых помещений одного многоквартирного жилого дома, главная цель - это дать собственникам квар-
тирных жилых помещений многоквартирных жилых домов самим управлять своим домом.

«БАСТАУ БИЗНЕС» 

ИСПОЛНИЛА 
ДЕТСКУЮ  МЕЧТУ

В ИЛИЙСКОМ 
РАЙОНЕ АЛМАТИН-

СКОЙ ОБЛАСТИ ВЫ-
ПУСКНИЦА ПРОЕКТА 

«БАСТАУ БИЗНЕС» 
БОТА БУРКУТБАЕВА 

БЛАГОДАРЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПОД-

ДЕРЖКЕ ОТКРЫЛА 
СТОМАТОЛОГИЧЕ-

СКИЙ КАБИНЕТ. ДО 
ПРИХОДА В БИЗНЕС 

ОНА РАБОТАЛА 
СТОМАТОЛОГОМ В 
ОДНОЙ ИЗ КЛИНИК 

РАЙОННОГО ЦЕНТРА.

Втечении года после принятия Законанеобходимо про-
вести собрание жильцов. На данном собрании должны быть 
подняты самые главные вопросы. Это выбор совета дома, 
председателя объединения собственников имущества, реви-
зионной комиссии. При этом совет дома избирается сроком на 
три года, где должно быть не менее трех человек собственни-
ков домов. Председатель объединения собственников иму-
щества избирается только на один год, а члены ревизионной 
комиссии - на три года. На данном собрании жильцы должны 
решить самый главный вопрос - выбор формы управления, 
т.е. это будет объединение собственников имущества в виде 
юридического лица или простое товарищество, или жильцы 
вправе делегировать данные полномочия избранному совету 
дома. Если жильцы доверяют членам совета дома, ведь это 
те же люди, которые живут вместе с ними, уважаемые со-
седи, то соответственно они вправе делегировать полномо-
чия по выбору формы управления совета дома. Все должно 
регистрироваться протоколом. В протоколе отмечаются все 
нюансы данного собрания. Обязательно должен быть кворум 
более 51% жильцов, собственников квартирных и нежилых 
помещений жилого дома. 

Таким образом, Объединение собственников имущества 
(ОСИ) – это юридическое лицо (некоммерческая организа-
ция), созданное владельцами квартир и нежилых помещений 
одного дома. ОСИ должно быть зарегистрировано в органах 
юстиции по месту нахождения  и иметь свой устав.

Простое товарищество (ПТ) – совместное управление и со-
держание дома всеми собственниками общедомового имуще-
ства на основе гражданского договора. Регистрации и устава 
не требует. Жильцы дома могут выбрать доверенное лицо, ко-
торое будет действовать на основании доверенности, выдан-
ной владельцами квартир.

Для регистрации ОСИ в органы юстиции по месту нахож-
дения юридического лица через филиалы НАО ГК «Правитель-
ство для граждан» представляются:

• заявление ;
• протокол собрания;
• типовой устав;
• квитанцию об оплате регистрационного сбора в раз-

мере 1 МРП.
Простое товариществоне регистрируется в органах юсти-

ции. Нов местных исполнительных органах нужно встать на 
регистрационный учёт, предоставив:

• копию протокола собрания жильцов (оригинал для 
сверки);

• копии договора о совместной деятельности
Наиболее часто встречающиеся проблемные моменты, 

с которыми могут столкнутся собственники квартир при реги-
страции ОСИ:

В случае, если протокол собрания, листы опроса составле-
ны в произвольной форме, или с ошибками, регистрирующий 
орган может вернуть документы на доработку.

Протокол собрания, листы опроса нужно готовить по 
типовым формам, согласно Правилам, утвержденным при-
казом МИИР РК №163 от 30 марта 2020 года. Листы голосо-
вания нужно пронумеровать и прошить вместе с протоколом.

При разработке устава также проще всего взять за осно-
ву Типовой устав объединения собственников имущества, 
который разработан как раз для того, чтобы облегчить жизнь 
собственникам квартир.

Если собственники квартир решили разработать устав 
своего ОСИ самостоятельно, в него необходимо включить 
основополагающие нормы Закона РК "О жилищных отноше-
ниях".

Наименование юридического лица, в соответствии с 
Гражданским Кодексом РК, не должно полностью или суще-
ственно дублировать наименование других, уже зарегистри-
рованных, юридических лиц. Поэтому выбор названия часто 
вызывает сложности.

Как показывает практика, в большинстве случаев в каче-
стве местонахождения юридического лица указывается фак-
тический адрес проживания председателя ОСИ.

Председатель ОСИ должен быть полностью дееспособ-
ным, не иметь непогашенную и неснятую судимость, а также 
задолженности по исполнительным документам.

 Кооперативы собственников квартирвправе осущест-
влять свою деятельность до 1 июля 2022 года. Если жильцы 
многоквартирного дома довольны работой своего кооперати-
ва собственников квартир, если КСК оказывает услуги макси-
мально доступно, качественно, если уборка идет стабильно, 
никаких нареканий нет, то жильцы могут оставить данный 
кооператив собственников квартир до 1 июля 2022 года. Но 
при достижении данного периода КСКуйдет в разряд управ-
ляющихили сервисных компаний.

Шынар АЛДАКЕНОВА,
главный специалист отдела методологического

обеспечения и контроля в сфере регистрационной 
службы Департамента юстиции Алматинской области.

АППК регулирует отношения, связанные с осущест-
влением внутренних административных процедур госу-
дарственных органов, административных процедур, а 
также порядок административного судопроизводства 
Участниками регулируемых отношений являются го-
сударственные органы, административные органы, 
должностные лица, а также физические и юридические 
лица. 

Административная юстиция является инструмен-
том защиты законных интересов граждан и юридиче-
ских лиц от незаконных действий административных 
органов, а в случае их неявки в суд вправе наложить 
денежное взыскание и впоследствии рассмотреть ад-
министративное дело в их отсутствии.

В АППК закладываются новые для национального 
законодательства принципы: охраны права на дове-
рие, соразмерности, приоритета прав, запрета на злоу-
потребление формальными требованиями, активная 
роль суда, разумный срок судебного разбирательства 

АП
П

К 
   

 

ПОВЫСИТ  ПРОЗРАЧНОСТЬ  И  ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Всем известно, что в развитых странах административные суды являются авторитетными, а ре-
шения судей влияют на качество работы государственных органов, где чиновник понимает, что суд 
в последующем будет «ревизировать» его решение через призму защиты прав гражданина. Такова 
цель административной юстиции. Поэтому там и уровень доверия общества высок как к государ-
ственному аппарату, так и к судам. В связи с этим и у нас с 1 июля текущего года  введен в действие 
Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, он состоит из двух 
частей: административные процедуры и административное судопроизводство, в связи с этим уже 
с 1 июля 2021 года силу утратили законы «Об административных процедурах» и «О порядке рас-
смотрения обращений физических и юридических лиц», также прекратили свое действие ряд норм 
Гражданского процессуального кодекса, включая главы 27 - 29, и нормы других кодексов и законов 
связанные с введением административной юстиции.

За весь период независимости развития Казахстана одним из приоритет-
ных направлений реформирования системы государственного управления 
стала борьба с коррупционными правонарушениями в системе государствен-
ной службы. В числе основных направлений реализации антикоррупционной 
политики избраны были следующие.Для Казахстана преодоление коррупции 
является одним из главных направлений государственной политики, приори-
тетность которого четко обозначена Первым Президентом – ЕлбасыНурсулта-
номАбишевичем Назарбаевым. Только эффективное сдерживание коррупции 
- общепризнанное условие построения правового государства. В государствен-
ной программе борьбы с коррупцией отмечается, что коррупция тормозит про-
цесс социально-экономического развития, строительства рыночной экономики, 
привлечения инвестиций и негативно воздействует на политические и обще-
ственные институты демократического государства, представляет собой се-
рьезную угрозу будущему развитию страны. 

Для борьбы с коррупцией в республике сформирована законодательная 
база, а именно: Закон «О противодействии коррупции», указ президента «О 
мерах по усилению борьбы с коррупцией, укреплению дисциплины и порядка в 
деятельности госорганов и должностных лиц», а также ряд программ, нацелен-
ных на сокращение размеров теневой экономики, борьбу с правонарушениями 
в сфере экономики и т.д. Закон Республики Казахстан «О противодействии кор-
рупции» направлен на защиту прав и свобод граждан, обеспечение националь-
ной безопасности Республики Казахстан от угроз, вытекающих из проявлений 
коррупции.

Бекмурат  ДУЙСЕНБЕКОВ,  
судья Талдыкорганского городского суда.

КОРРУПЦИЯ

СФОРМИРОВАНА ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Коррупция является 

негативным явлением 
современного общества, 
требующим постоянного 

тщательного изучения, 
системного подхода, ком-
плексного и оперативного 

противодействия. Уровень 
и масштабы существую-
щей в стране коррупции 
сдерживают экономиче-

ское развитие, негативно 
отражаются на инвестици-

онном климате, снижают 
имидж страны, междуна-

родную заинтересован-
ность в сотрудничестве с 

Республикой Казахстан. 
В этой связи борьба с 
коррупцией является 

основным приоритетом 
государственной политики 

Казахстана.

и другое. Вводятся также и такие новые правовые кате-
гории, как административный орган, административный 
акт, административное действие (бездействие).Кодек-
спредставляет собой уникальный законодательный акт, 
который впервые был принят в истории независимого 
Казахстана, регулирующий порядок проведения адми-
нистративных процедур, включая и внутренний порядок 
в государственных органах, а также порядок разреше-
ния споров по публично  правовым отношениям в судах.

Как ожидается, принятие АППК приведет к повыше-
нию прозрачности и эффективности деятельности го-
сударственных органов, закреплению гарантий защиты 
прав граждан и бизнеса в процессе принятия решений 
государственными органами и при рассмотрении спо-
ров с государственными органами в вышестоящем ор-
гане и суде, снижению коррупционных рисков и нагрузки 
на судебную систему.

Жадыра ЗАРЫКПАЕВА,
судья Аксуского районного суда.
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АУЫЛ  ОЛИМПИАДАСЫ

МАЊFЫСТАУДАН КYМІСПЕН ОРАЛДЫ
ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 30 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫН-

ДА VII «АҚ БИДАЙ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АУЫЛ СПОРТЫ ОЙЫНДАРЫ ӨТТІ. 
ОЙЫНДАРҒА ҚАЗАҚСТАННЫҢ 14 ОБЛЫСЫНАН КЕЛГЕН 2000-НАН АСТАМ 
СПОРТШЫ ҚАТЫСТЫ. ӨҢІР КОМАНДАЛАРЫ СПОРТТЫҢ 14 ТҮРІНЕН: 
ТЕҢГЕ ІЛУ, ЖАМБЫ АТУ, АУДАРЫСПАҚ, ҚҰСБЕГІЛІК, ВОЛЕЙБОЛ, ШАҒЫН 
ФУТБОЛ, ҚАЗАҚ КҮРЕСІ, ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ, АСЫҚ АТУ, ГІР СПОРТЫ, ҚОЛ 
КҮРЕС, ҮСТЕЛ ТЕННИСІ, ЖАЗҒЫ ПРЕЗИДЕНТТІК КӨПСАЙЫС ЖӘНЕ КИК-
БОКСИНГТЕН ЖҮЛДЕГЕ ТАЛАСТЫ.

КӨРКЕМ ГИМНАСТИКА

ЖАПОНИЯДА 
СЫНҒА ТҮСЕДІ

Б
О

КС ЖАЊА  КАПИТАН  ТАFАЙЫНДАЛДЫ
БОКСТАН ҚАЗАҚСТАН ЕРЛЕР ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМА КОМАНДАСЫ 

ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНА ТАС-ТҮЙІН ДАЙЫН. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ 
ҚАРСАҢЫНДА ҚҰРАМАҒА ЖАҢАДАН КАПИТАН ТАҒАЙЫНДАЛДЫ. 

 «Халық арасында бұқаралық спортты на-
сихаттау және спортқа деген тұрғындардың 
қызығушылығын арттыруды мақсат еткен 

ауыл спорты ойындары алғаш рет 2000 
жылы Астана қаласында өткізілді. Осыдан 
кейін «Ақ бидай» ойындарын 2001 жылы 

Көкшетау қаласы қабылдап, спорттың 17 
түрінен үздіктерді анықтады. 2002 жылы 
кешенді бәсеке Петропавлда өтіп, спорттың 
19 түрінен жүлде үлестірілді. Қазір «Ақ би-
дай» олимпиада жүйесі бойынша, яғни төрт 
жылда бір рет өтеді. 

  Ауыл спорты үшін төрт жылдықтың басты 
додасы саналатын «Ақ бидай» ойындарын-
да жетісулық спортшылар намысты қолдан 
бермеді. Сенім артқан спортшылар жеңіс 
туын желбіретуге барын салды. Ұпай жинауға 
барынша атсалысып, алтын тұғырдан қол 
бұлғауға сәл ғана сәттілік жетіспей қалды. 
Командалық есепте Түркістан облысы 

1-орынды еншіледі. Команда 199 ұпай алған. 
Ал 183 ұпаймен Алматы облысы 2-орын 
алды. 3-орынға 164 ұпаймен Қызылорда 
облысы жайғасты. Маңғыстау облысы 
командалық есепте 147 ұпаймен 4-орынға 
тұрақтады.

Төрт жылда бір өтетін «Ақ бидай» ауыл 
спорты ойындары келесі жылы Алматы об-
лысында ұйымдастырылады. Осы ретте 
Маңғыстау облысының дене шынықтыру 
және спорт басқармасының басшысы 
Қанат Жұмабаев «Ақ бидай» ауыл спорты 
ойындарының туын салтанатты түрде Алма-
ты облысына табыстады.

Жапонияның Фукуока пре-
фектурасына қарасты 
Китакюсю қаласында 
көркем гимнастика-
дан әлем чемпионаты 
басталады. Бес күнге 
созылатын бәсекелер 
барысында әдеттегідей 
тоғыз жүлде жиынтығы 
сарапқа салынады. Бақ 
сынаушылар қатарында 
әр жылдары Олимпия 
ойындары мен әлем чем-
пионаттарында жүлде 
алған атақты спортшы-
лар да бар.

Әлем чемпионаттарында көбіне-көп 
Ресей гимнасшыларының мол олжаға 
кенеліп жүргенін жанкүйерлер жақсы 
біледі. Алысқа бармай-ақ, соңғы екі 
жарыстың нәтижесіне тоқталсақ та біраз 
нәрсеге қанық боламыз. Мәселен, 2008 
жылы Болгарияның астанасы – София-
да өткен додада айтулы мемлекеттің 
өкілдері 7 алтын, 2 күміс және 3 қола 
медальды олжалап, жалпыкомандалық 
есепте топ жарды. Өзгелерді айтпағанда 
жалғыз ғана Дина Аверинаның өзі бес 
мәрте жеңіс тұғырының ең биік сатысына 
көтеріліп, өрелі өнерімен төрткүл дүние 
жанкүйерлерін тамсандырды. Сондай-ақ 
Болгария мен Италия құрамалары бас 
жүлдені бір-бір реттен иемденді.

2009 жылы Әзербайжанның бас 
шаһары – Бакуде ұйымдастырылған жа-
рыста ресейліктер сегіз мәрте теңдессіз 
деп танылды. Дәл сол Аверина бұл 
жолы да бес рет алтыннан алқа тақты. 
Одан бөлек, олардың қоржынында 2 ал-
тын мен 3 қола бар. Тағы бір бас жүлде 
Жапонияның еншісінде. Жалпы, Ре-
сей құрамасының осындай орасан зор 
табысқа қол жеткізуіне жоғарыда есімі 
аталған әйгілі спортшыдан бөлек, оның 
сыңары – Арина Аверина, Александра 
Солдатова, Евгения Леванова, Ксения 
Полякова, Екатерина Селезнева, Анас-
тасия Максимова, Мария Толкачова, 
Анастасия Шимшакова және тағы басқа 
гимнасшылардың қосқан үлесі зор.

Олимпия ойындарында көркем 
гимнасшылардың сайысында небәрі екі 
жүлде жиынтығы сарапқа салынады. 
Токиодағы жарыстың басты фавориті 

саналған Дина Аверина бұл бәсекеде 
екінші орында қалып қойды. Ал бас 
жүлде 22 жастағы Израильдің өкілі Ли-
ной Ашрамға бұйырды. Қола медаль 
белоруссиялық Алина Горноськоның 
мойнында жарқырады. Командалық 
көпсайыста Болгарияның бағы жанды. Ре-
сей тағы да екінші орынды қанағат тұтса, 
Италия үшінші сатыға табан тіреді.

Қазақстанның ХХІ ғасырдағы ең зор 
табыстары Әлия Юсупованың есімімен 
тығыз байланысты. Олимпия ойында-
рында ол екі рет жеңіс тұғырына сынық-
сүйем жете алмады: 2004 жылы Афина-
да – төртінші және 2008 жылы Бейжіңде 
бесінші орынды иеленді. Бірнеше рет 
әлемдік додада үздік ондықтың қатарынан 
көрінді. Өкінішке қарай, қазіргі кезде 
Қазақстанда Әлияның дең гейіндегі гим-
насшы жоқ. Олай деуге негіз, байрақты 
бәсекелерде бір де-бір жерлесіміз жеңіс 
тұғырына маңай лай алған да жоқ. 
Мәселен, 2018 жылғы әлем чемпиона-
тында Алина Әділ ханова көпсайыстың 
қорытындысы бойынша 19-орынды 
қанағат тұтты. 2019 жылғы көрсеткішіміз 
одан да төмен. Биыл Токиода да ештеңе 
өндіре алма дық. Осылайша, уақыт озған 
сайын нәтижеміз төмендеп келеді.

Жапониядағы әлемдік додада Ел жана 
Таниева мен Ділназ Байленова жекеле-
ген бәсекелерде бақ сынаса, Айдана мен 
Даяна Шаяхметовалар, Милана Будник, 
Алина Чернышева, Айсұлу Мырзағалиева 
және Сағина Мұрат қызы командалық сай-
ыста сынға түседі. Чемпионат 31 қазанда 
өз мәресіне жетеді.

egemen.kz

Қазақстан ерлер құрамасының капита-
ны болып бокстан әлем чемпионатының екі 
дүркін жүлдегері, Олимпиада ойындарының 
қатысушысы Абылайхан Жүсіпов сайланды.

Биыл бокстан әлем чемпионаты 24 қазан 
мен 6 қараша аралығында Сербия астанасы 
Белградта өтеді.

Аталған додаға Қазақстан толық 
құраммен қатысады.

48 кг. Теміртас Жүсіпов
51 кг. Сәкен Бибосынов

54 кг. Махмуд Сабырхан
57 кг. Серік Теміржанов
60 кг. Саматәлі Төлтаев
63,5 кг. Санатәлі Төлтаев
67 кг. Абылайхан Жүсіпов
71 кг. Асланбек Шымбергенов
75 кг. Нұрқанат Райс
80 кг. Нұрбек Оралбай
86 кг. Бек Нұрмағамбет
92 кг. Айбек Оралбай
+92 кг. Нұрлан Сапарбай

КӘСІПҚОЙ БОКС

ГОЛОВКИН ЖЕКПЕ-ЖЕККЕ ШЫFАДЫ

 IBF және IBO нұсқалары бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы 
Геннадий Головкин мен осы санаттағы WBA Super титулының иегері 
Риото Мурата жекпе-жек өткізеді.
ESPN инсайдері Дэн Рафаэльдің мәліметінше, жекпе-жекті 28 желтоқсан күні Токиода 

(Жапония) өткізу жоспарланған.
Боксшылар сонымен қатар бұл жекпе-жекті өткізу үшін DAZN стримингтік сервистен 

рұқсат алуы тиіс. Атап өту керек, екі қарсылас рингке ұзақ уақыт бойы шықпаған.
Головкин соңғы рет рингке 2020 жылдың желтоқсанында шығып, онда поляк боксшы 

Камил Шереметаны сүріндірген еді. Мурата болса, соңғы рет 2019 жылдың желтоқсанында 
жұдырықтасып, Канада боксшысы Стивен Батлерді жеңген болатын.

 Кездесуге қатысқан жоғарғы сынып оқушылары спорт шеберімен болған сұхбатта ойла-
рында жүрген сұрақтарына жауаптар алды. Қазақстан спортының дамуы, жетістіктері, өскелең 
жастарға спорттың берер пайдасы мен тәрбие негізіне әсері туралы келелі мәселелер қозғалды. 
Паралимпиадалық жүлдегер спортшы жан-жақты, қызықты әрі танымды ойларымен бөлісіп, әр 
бала, әр ұрпақ салауатты,білімді болғанда еліміздің туының көкте шарықтай беретінін атап өтті.

Айта кетсек, Дәулет  Серікұлы 1991 жылы 20 ақпанда дүниеге келген. Қазақ спорт және ту-
ризм академиясының түлегі. Қазақстандық паралимпиадалық дзюдошы. Биылғы жылғы Токио-
да өткен жазғы 2020 Паралимпиадалық ойындарында 73 келі салмақта өнер көрсеткен күміс 
жүлдегер.

 Еліміздің  туын көкке көтеріп, намысын қорғап жүрген Теміржандай болуды  мақсат еткен 
оқушылар осындай кездесу ұйымдастырған ұстаздарына алғыстарын білдірді. 

 Қазақстан Республикасының «Білім заңында» мектеп оқушылары бойында адамгершілік 
және тұрмыс негіздерін қалыптастыру, адамзаттыққа тәрбиелеу және олардың ақыл-ой, 
танымдық шығармашылық қабілетін анықтау басты міндет екендігі айтылған. Сондықтан 
мектебіміздің әр ұстазы, оқушы бойына адамгершілік, ізгілік, мейірімділік, ақыл-ой, танымдық 
сана-сезім қалыптастыратын салауатты тәрбие беру мазмұнын жаңаша құруды көздейді. Біздің 
тәрбие бастамамыздың негізі салауатты өмірге жас жеткіншектерді баулу, оны қалыптастыру бо-
лып табылады.

Б. МОЛГАЖДАРОВ, 
№2 орта мектептің  дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. 

МЕКТЕБІҢДЕ НЕ ЖАҢАЛЫҚ?

Талдықорған 
қаласындағы 

№2 орта мектеп-
те    дене шынықтыру 
әдістеме бірлестігінің 

ұйымдастыруымен 
еліміздің  мақтанышы, 

«Парасат» орденінің 
иегері, Халықаралық 
спорт шебері Дәулет 

Теміржанмен   кездесу 
ұйымдастырылды.

СПОРТ  ШЕБЕРІМЕН  ЖYЗДЕСТІ
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ӨНЕРГЕ  ҚАНАТ  ҚАҚҚАНДАР

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БАСТАУЫ 
ҮЙІРМЕДЕН
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 Еврей ұлтының өзіне тән ерекшелігі мен алғырлығы біраз жылдан бері 
таңғалдырып келетіні рас. Әсіресе, бала тәрбиесіндегі амалдарын үлгі етсек, шешім 
қабылдаудағы, тереңнен ойлаудағы қадамдары туралы ел арасында анекдоттар да 
бар. Ал бүгін ұсынғалы отырған нақыл сөздер сіздерге ой салары сөзсіз.

Эльмира Молдахметова: «Отбасымызда – үш бала. Қызым – Бағым тұла бойы тұңғышымыз. Арты-
нан ерген бір сіңілісі, бір інісі бар,  тіл көзім тасқа өте тату жүреді. Қызым  М. Жұмабаев атындағы нөмірі 
19 мектеп-гимназиясында оқиды. Балабақшада  жүргенде бірнеше мәрте республика көлемінде өткен 

түрлі жарыстарға қатысып, бас 
жүлдені қанжығасына байлады. 
Бос уақытында би үйірмесіне  
барады,  көбінесе сурет сала-
ды,  кітап оқығанды да жақсы 
көреді, сонымен қатар ертегілер 
оқиды. Достары көп, олармен 
қарым қатынасы өте жақсы. 
Жаз айынан бастап бейне-
леу және оригами үйірмелеріне 
қатысып жүр. Суретті салу 
жолдарын, қағазбен әр түр-
лі құстардың, жануарлардың 
суретін жасауды үйренді. Жазғы 
демалыста   лагерьге де барып 
үлгерді.  «Мейірім» шығармашы-
лық орталығына алғысым шексіз.  
Ұстаздары өте керемет жандар,  
оқытып  қоя салмай,   жанын, 
бар ынтасын салып, әр баланың 
зейінін оятып  жұмыс жасап 
отырғандарына үлкен рахметімді 
айтамын»

Жадыра Исабекова: «Үш балам бар.  Қызымның жасы тоғызда. 
Есімі – Адэль. Ол №28 мектептің 3-ші сыныбында  оқиды. Адэльдің 
екі інісі, бір сіңілісі бар. Үйдің тұңғышы болғандықтан, бауырмал және 
өте жанашыр. Бауырларын қатты жақсы көреді. Қызымның  жеке 
хоббиі сурет салғанды, қағаздан заттар жасағанды және түрлі под-
делкалар жасағанды қатты ұнатады.  Балабақшадан бері көптеген 
олимпиадаларға қатысып жүр, сурет байқауларынан 1-ші, 2-ші орын 
иеленген дипломдары өте көп. Қазір бос уақытында түрлі үйірмелерге 
барып  жүр. Атап айтсам,  ас шебері, ағылшын тілі курстарына 
қатысады. 

Ал, Бақдәулетімнің жасы сегізде. Ортаншы баламыз. №28  мектеп-
те 2-ші сыныпта оқиды. Бәрімен тез тіл табысады, өте  еңбекқор,  
жан-жағына жанашыр. Бос уақытында сурет салғанды  ұнатады. Ұл 
бала болған соң,  доп қуалап, спорттық ойындар ойнағанды жақсы 
көреді. Жазғы демалыста «Мейірім» орталығына көркемсөз бен бейне-
леу үйірмесіне барды. 

Қызым – Айару. Оның жасы – бесте. Отбасымыздың кішкентай 
еркесі,  аға-әпкесіне еркелеп жүреді. Қызым сурет салғанды және 
бояғанды өте қатты жақсы көреді. «Мейірім» орталығына мүсіндеу 
үйірмесіне барады.

«Мейірім» шығармашылық орталығы ашылғаннан бері  балала-
рым сол жақта. Үшеуінің де осындай орталықтан көп нәрсені үйреніп 
жатқанына қуанамын, әрі мақтан тұтамын. Ұстаздарына айтар 
алғасымыз шексіз. Еңбектеріне жеміс тілеймін».

* Егер мәселені ақшамен шешсеңіз ол мәселе емес, 
ол шығын. 

* Құдай адамға көп тыңдасын деп екі құлақ, аз сөйлесін 
деп бір ауыз берді. 

* Қонақ пен балықтың үш күннен кейін иісі шыға ба-
стайды.

* Тәтті болсаңыз сізді жеп қояды, ащы болсаңыз түкіріп 
тастайды. 

* Адам тым болмаса әуесқойлық үшін өмір сүру қажет. 
* Білім көп орын алмайды. 
* Махаббат қандай тәтті болса да, одан кампот қайната 

алмайсың. 
* Алыстан барлық адам жаман емес.
* Ата-аналар балаларын сөйлетіп үйретсе, балалары 

сөйлемеуге үйретеді. 
* Егер әйелдер аз сөйлесе, еркектер көп нәрсе тынды-

рар еді. 
* Жақсы сөйлегеннен үндемей қалу қиын. 
* Әлем адамның көптігінен емес, жоқтығынан (адам бо-

лып қалмауынан) құриды. 
* Шаруаның жоқтығы ұлы істерге жетелейді.
* Адамның жасы келген сайын нашар көре бастайды, 

алайда кең ауқымда көреді. 
* Барлық адам ақшаның жоқтығына шағымданады, ал 

ақылдың аздығы туралы сөз қозғамайды. 
* Текенің алдыңғы жағынан, аттың артқы жағынан, 

ақымақтың жан-жағынан қорқу керек. 
* Баласы жоқ адамдар, балаларды жақсы тәрбиелейді. 

Адэль

Бақдәулет

Айару

МЄСЕЛЕНІ АЌШАМЕН ШЕШСЕЊІЗ ОЛ МЄСЕЛЕ ЕМЕС, ОЛ ШЫFЫН

* Қорыққаннан өлгенше, күлкіден өлген артық. 
* Шашыңызға ақ түссе даналықтың емес, 

қартайғаныңыздың белгісі. 
* Тәжірибе деген — адам өзінің жіберген қателіктерін 

айтатын сөз.

 massaget.kz
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