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«ЌАЗАЌ ТІЛІ» ЌОFАМЫ 

ЌАЙТА Ќ¦РЫЛДЫ

МЫҢ ЖЕРДЕН МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ ДЕП  ТІСТЕНІП, 
ЫШҚЫНСАҚТА, ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ АБЫРОЙЫ БІР 
КӨТЕРІЛМЕЙ-АҚ ҚОЙДЫ.  ТІЛ БАСҚАРМАЛАРЫ 
ҚҰРЫЛЫП, ТІЛ ОҚЫТУ ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ  ЕСІКТЕРІН 
АЙҚАРА АШЫП ТАСТАДЫҚ.  ОНДА ӨЗГЕ ҰЛТ ӨКІЛДЕРІ 
МЕН ӨЗІМІЗДІҢ ШАЛА ҚАЗАҚТАР МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ 
ДӘРІС АЛЫП ЖҮР.

Отыз жылда отыз қадам 
жылжымаған  Мемлекеттік тіл 
туралы  Парламент мәжілісіндегі 
«Ақжол» демократиялық 
партиясының депутаты, ақын  
Қазбек Иса бозторғайдай 
шырылдап жүр. Өзге халық 
қалаулылары  тіл туралы айт-
пайды емес айтады. Бірақ, дәл 
Қазбек Исадай министрлер 
мен олардың орынбасарла-
ры Мәжіліс депутаттарының 
алдына есеп беруге келген-
де ана тілінен жерініп,  ресми 
тілде  су төкпеген жорғадай 
бүлкілдегенде,  намыстан жа-
рылып кете жаздайтын Қазбек 
Иса бүйректен қадалған шан-
шудай әлгі шенділерді түйрейді-
ай келіп. Үкімет басшысы Асқар 
Маминге дейін «үшбу хат» жа-
зып,  мемлекеттік тіл туралы та-
лап та қойып жатады.  Алайда,  
төбелерінен жаңбыр нөсерлеп 
тұрсада  үсті-бастары су бол-
май шығатын тілге шорқақ 
шенділер, енді мемлекеттік 
тілдің жыртысын жыртқан бо-
лып, баяғы «Қазақ тілі» қоғамын 
қайта жандандыратын болып-
ты. Бұл енді бүйректен сирақ 
шығармен бірдей емес пе дейді 
қалың бұқара. Тіпті, Түркістанда 
қазақ тілі қоғамының қайта жан-

дануына байланысты құрылтай 
да өтті. Енді, Республиканың 
барлық облысында «Қазақ 
тілі» қоғамы жанданып оның 
аудан, қалаларында филиал-
дары жұмыс істейтін болады. 

Мұнда мемлекеттік комиссияда 
құрылып, оның құрамына халық 
қалаулылары Қазбек Иса,  Жа-
нарбек Әшімжан, Нұртөре 
Жүсіп және тағы басқада ай-
тулы тұлғалар тартылыпты.  

Республикалық  «Қазақ тілі»  
қоғамының төрағасы болып, 
Парламент мәжілісінің депута-
ты  жиындарда ұлттық мүддені 
ұдайы көтеріп жүретін Берік 
Әбдіғали сайланды. Қош делік. 
Сонда отыз жылдың ішінде 
бір құрылып,  бір тарап,  қайта 
құрылған тіл басқармалары, 
тым құрыса іс қағаздарын 
толықтай мемлекеттік тілге 
көшіре алмаған істі  «Қазақ 
тілі»  қоғамы жандандыра ала 
ма?! Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың пәрменімен құрылып 
жатыр деген қоғамның жұмысы 
қаншалықты жанданады? 
Сауал көп. Берік Әбдіғалидің 
маңайына топтасқан азамат-
тар қазақ тілінің қадірін-қасиетін 
қандай дәрежеге көтере алаты-
нын уақыт көрсетер.  Бұл да бір 
«жылаған балаға бөтелкемен 
жасанды сүт беріп қойған өгей 
ананың» әрекеті болып жүрмесе 
болғаны. Егер билік шынымен 
тілге жаны ашыса, мемлекеттік 
тіл туралы министрлік құрып, тіл 
комитетінің аясын кеңейту керек 
еді.  «Бір кем дүние»!...

                                                         
Айтақын МҰХАМАДИ

Сурет  ғаламтордан алынды.
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ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ АТАЛЫП ӨТТІ 
1 желтоқсан - Тұңғыш Президент күні Кеген ауданында кең 

көлемде аталып өтті. Айтулы шарада Кеген аудандық «Nur Otan»  
партиясы филиалы төрағасының  бірінші  орынбасары А. Нұғыман 
Елбасының сарабдал саясаты, еліміздің өркендеуі тұрғысында ба-
яндама жасады. 

 Ел  аманатын арқалаған Тұңғыш Прези-
дент күнінде аудан әкімі Талғат Ескендірұлы  
аумақ  тұрғындарын мәртебелі мерекемен 
құттықтады. 

«Биылғы Президент күнін  Тәуел-
сіздігіміздің 30 жылдық мерейлі мерекесі 
алдында қарсы алып отырмыз.Са-
наулы күндерден соң  мемлекетіміздің 
құрылғанына 30 жыл  толады.  Желтоқсан 
айының бірінші жұлдызы жыл сайын 
аталып өтілетін мемлекеттік мей-
рам. 1991 жылдың 1 желтоқсанында 
елімізде өткізілген бүкіл халықтық 
сайлаудың нәтижесінде алғаш рет 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан 
Республикасының Президенті болып сай-
ланды. 2011 жылдың 10 желтоқсанында 
ҚР Парламенті Сенаты депутатта-
рының бастамасымен «Қазақстан 
Республикасындағы мерекелер тура-

лы» ҚР Заңына толықтырулар енгізілді. 
Содан бері 1 желтоқсан Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті күні 
болып белгіленіп, аталып өтіп келеді.  Бұл 
мерекенің орны бөлек.  Қазақ, қазақ болғалы 
өз алдына егемен ел болуды аңсады. Өз елі, 
өз жерінде ұлтынан шыққан бір азаматтың 
Президент болуын қалады. Сол аңсаған 
күн, аңсаған бақ, біздің басымызға қонды. 
Мемлекетіміздің басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев биылғы халқымызға арнаған Жолда-
уында «Қазақстан Тұңғыш Президентіміз 
– Елбасының дара саясатының арқасында 
табысты ел ретінде бүкіл әлемге та-
нымал болды»,  – деген аудан басшысы   
Елбасының Қазақстан тарихында алатын 
ерекше орны мен оның сарабдал саяса-
ты арқылы мемлекетіміздің қол жеткізген 
жетістіктерін баса айтып, ауданның   әлеу-
меттік-экономикалық дамуына үлес қосқан 

сала қызметкерлерлері мен ардагерлерді 
марапаттады.    

Сонымен қатар жиында аудандық 
Аналар Кеңесінің төрайымы Б.Көнеева, 
С. Серкебаев атындағы орта мектеп-
гимназиясының ағылшын тілі пәнінің 

мұғалімі А. Қызайбай  аудан жастарының 
атынан    жүрек  жарды лебіздерін жеткізді. 

Мерекелік кеш  аудандық мәдениет 
үйінің көркемөнерпаздарының  ән кешіне 
ұласты.

ӨЗ ТІЛШІМІЗ

ХХІ FАСЫР –  

АЌПАРАТ FАСЫРЫ   

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БІРТҰТАС 
БІЛІМДІК АҚПАРАТТЫҚ ОРТАНЫ ҚҰРУ, ЖАҢА 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛА-
НУ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 
АҚПАРАТТЫҚ КЕҢІСТІКТІ ӘЛЕМДІК БІЛІМ 

БЕРУ КЕҢІСТІГІМЕН САБАҚТАСТЫРУ ҮШІН 
БІЗ ЖАС ҰРПАҚТЫҢ САУАТТЫ БОЛУЫН ЖІТІ 

ҚАДАҒАЛАУЫМЫЗ ҚАЖЕТ. 

ТӘҢІР  БЕРГЕН  
ТӘТТІ  СЫЙ

 Ата-бабамыздың арманы орындалып, 
жасампаздығымызды жаңа белеске көтерген 
Тәуелсіздік Тәңірдің берген тәтті сыйы. Еліміз 
тәуелсіздіктің бесігінде тербелгелі биыл 30 
жыл. 

COVID-19

Қарашаның басында денсаулық сақтау 
министрлігі тиісті қаулы шығарып, тұрғындарды 

вирустың жаңа штаммдарынан қорғау үшін 
екпенің үшінші дозасы қажет деген. Осыған орай 

елімізде 22 қарашадан бастап  COVID-19-ға қарсы 
ревакцинация басталды .

30  қарашада  ШЖҚ «Талдықорған  қаласындағы  
облыстық аурухана» МКК  -нің директоры Анарбек Монгол 
бастаған ұжым мүшелері   ревакцинация егілу науқанын ба-
стады.

Бас дәрігер  А. Монголханұлының айтуынша, ревакци-
налау ұжымдық иммунитетті күшейте түспек. 

Айта  кетейік,  ревакцинация  айқаспалы  түрде  
жүргізіледі, яғни, Векторлық (Спутник V) вакцинасын 
салдырғандар  9  айдан кейін инактивті вакцинамен (QazVac, 
Sinopharm) егіледі. Инактивті вакцинаны салдырғандар 
алты  айдан кейін кез келген басқа векторлы вакцинасын 
салдырады. 

Медицина  қызметкерлерінің  сөзінше, КВИ-дің  қаупін 
азайтуға және  асқынулар мен  ауыр салдарларын 
болдырмауға мүмкіндік беретін, өзін және жақындары мен 
айналасындағыларды жұқтыру қаупінен қорғаудың жалғыз 
жолы, ол – вакцинация.

Талдықорған  қаласындағы 
облыстық аурухананың баспасөз қызметі. 

Ғасырлар бойы ата-бабамыз арман етіп, елі мен жері 
үшін қасық қаны қалғанша күресіп жеткен бұл тәуелсіздіктің 
біз үшін орны ерекше. 

«Өткенді айтпай, бүгінгі еске түспейді» дегендей кешегі 
тарихсыз біздің ертеңіміз бұлыңғыр. Алайда кеше мен 
бүгінгінің арасында қаншама қажырлы еңбек жатса да біз, 
ұстаздар қауымы бүгінгі Тәуелсіз Қазақстанның тәуелсіз 
ұрпақтарын  мемлекетіміздің өсіп, өркендеуі жолында  сана-
лы тәрбие  мен сапалы білім беру үшін бар күш-жігерімізді  
аямаймыз.  Мектеп жасына дейінгі  балаларға біз үнемі От-
анымыз, еліміз, жеріміз жайлы айтудан шаршаған емеспіз. 
Балаларымыздың санасында кішкентайынан бастап 
елге, жерге, Отанға деген ыстық махаббат, адал құрмет 
сақталса деп қызмет етіп келеміз.  Біз тәрбиелеген бала-
пандарымыз саналы тәрбие алып, сапалы білім алып, сол 

білімді ұлттық тәрбиемен 
ұштастырып, халықтың 
дұрыс өмір сүруіне, 
әлеуметтік жағдайының жақсаруына  арнаса деген тілегіміз 
ғана бар. 

Отыз жылда орда  бұзған Тәуелсіз Қазақстан биік белесті 
бағындырып, айқын мақсаттарға қол жеткізді. Елбасының 
көрегендігі мен іскерлігінің нәтижесінде жүргізілген 
саясатының  арқасында  Қазақстанды бүкіл әлем таныды 
десек  артық айтқандық болмас. 

 Әрбір елдің болашағы өз Отанына шексіз берілген 
патриоттық рухы жоғары, ержүрек, қайсар ел азаматын 
тәрбиелеуден бастау алады. Ендеше, бақыт мекені саналған  
балабақшада ертеңгі елдің тізгінін ұстайтын  білімді де 
білікті балаларды тәрбиелеу біздің басты мақсатымыз.

Құндыз СЕКАМАНОВА,
«Ер Төстік» бөбекжай

-бақшасының тәрбиешісі. 
САРҚАН АУДАНЫ 

 Жас ұрпаққа саналы тәрбие, сапалы білім 
беру мақсатын берік ұстанған біздер сабақта жаңа 
ақпараттық технологияларды пайдалануға жаппай 
көшіп жатқанымыздың астарында терең мән бар. 
Көптеген жаңа технологиямен қатар соңғы кездері 
информатика пәні сабақтарында ақпараттық тех-
нологиялар жиі қолданылуда. Бұл оқушылар үшін 
аса маңызды. Осыған байланысты оқушыларға ин-
форматика пәнін оқытуда мультимедия, компьютер, 
компьютерлік бағдарламалар, интерактивті тақта, ин-
тернет және тағы да басқа көрнекі материалдарды пай-
далану айтарлықтай жақсы нәтиже беріп жатқандығын 
оқушылардың үлгерімінен аңғаруға болады. 

Жаңа ақпараттық технологияның да өзіндік 
ерекшеліктері бар. Мәселен, ақпараттық техно-
логияны жетік меңгерген оқушылар өз бетімен 
бірлесіп шығармашылық жұмыспен шұғылдана ала-
ды. Өз бетімен ізденуге, өз жұмысының нәтижесін 
көріп, өз-өзіне сын көзбен қарауына және жеткен 
жетістігінен ләззат алуға мүмкіндік береді. Осы тұста 
оқушылардың жетістігін ұстаз да жоғары бағалап, 
оқушыны қанаттандырып, одан да жақсы нәтиже 
көрсетуі үшін үнемі жігерлендіріп отыруы керек.  

Информатика пәні өте қызықты пән. Алайда пәннің 
түсінікті әрі оқушының қызығушылығын арттыратын-
дай болуы үшін мұғалім сабақты сәтті, ұтымды таңдауы 
тиіс. Сол үшін мұғалім білімді, білікті, тәжірибелі болса, 
сонымен қатар сабаққа тиісті көрнекілік құралдарды 
тиімді пайдаланса, ұстаз бен оқушы арасында жақсы 
қарым-қатынас орнап, көтеріңкі көңіл күй орын алса, 
оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы да арта-
ды. 

 Бүгінгі таңда еліміздегі барлық білім беретін мек-
теп толығымен интербелсенді тақтамен қамтамасыз 
етілген. Өзім жұмыс істейтін мектепте жаңа 
ақпараттық технологияларды кеңінен қолданамыз. 
Интербелсенді тақтаны қолдану арқылы оқушылардың 
қызығушылығын, интеллектуалдық танымын, білім са-
пасын арттыруға болады. 

Жанна ТУРУСБЕКОВА, 
  №2 орта мектептің 

информатика пәні  мұғалімі.
ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ

РЕВАКЦИНАЛАУ ҰЖЫМДЫҚ ИММУНИТЕТТІ 
       КҮШЕЙТЕДІ 

БІЛІМ
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КОЛЛЕГИЯ МИД

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ КАСЫМ-ЖОМАРТА ТОКАЕВА В ШВЕЙЦАРСКУЮ КОНФЕДЕРАЦИЮ НАЧАЛСЯ СО 
ВСТРЕЧИ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЕДРОСОМ 
АДХАНОМОМ ГЕБРЕЙЕСУСОМ, ПЕРЕДАЕТ.

«МИР ПЕРЕЖИВАЕТ СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА» 
Официальный визит Касым-

Жомарта Токаева в Швейцарскую 
Конфедерацию начался со встречи с 
генеральным директором Всемирной 
организации здравоохранения Тедро-
сом Адханомом Гебрейесусом, пере-
дает  BaigeNews.kz  со  ссылкой на 
Акорду.

В ходе беседы обсуждены актуаль-
ные вопросы и перспективы взаимо-
действия между Казахстаном и ВОЗ. 
Глава государства представил инфор-
мацию о принимаемых нашей страной 
мерах по противодействию пандемии, 
в том числе о разработках казахстан-
скими учеными антиковидных пре-
паратов и ходе массовой вакцинации 
населения.

С теплотой вспомнив предыду-
щие встречи с Тедросом Адханомом 
Гебрейесусом, Касым-Жомарт Токаев 
назвал ВОЗ надежным партнером Ка-
захстана.

«Мы высоко ценим Ваш личный 
вклад в развитие ВОЗ. К сожалению, 
мир переживает сложные времена. 
Сейчас обнаружен новый штамм ко-
ронавируса “Омикрон”. Нам нужно дер-
жаться вместе в борьбе с коронави-
русом», — сказал Президент.

Глава государства рассказал о 
продвижении казахстанской вакцины 
QazVac и новой второй субъединичной 
вакцине QazCoVac-P. Данный препарат 
внесен в список кандидатных вакцин в 
фазе клинических исследований. Пре-
зидент выразил благодарность главе 
ВОЗ за поддержку казахстанских вак-
цин.

Касым-Жомарт Токаев выразил 
полную поддержку стремлению ВОЗ 
к обеспечению равноправного и спра-
ведливого доступа к вакцинам, подчер-
кнув готовность предоставить казах-
станскую вакцину всем нуждающимся 
странам.

Участниками встречи подчеркнута 
важность координации международ-
ных усилий по укреплению здоровья 
населения. Глава государства призвал 
объединить два важных вектора си-
стемы здравоохранения — первичную 
медико-санитарной помощь и всеоб-
щий охват услугами здравоохранения.

Генеральный директор со своей 
стороны приветствовал привержен-
ность Президента Казахстана целям 
и подходам ВОЗ, в том числе по раз-
витию первичной медико-санитарной 
помощи.

Тедрос Адханом Гебрейесус про-
информировал Касым-Жомарта Токае-
ва о ключевых направлениях борьбы с 
коронавирусом, новых штаммах виру-
са и возможных сценариях дальнейше-
го развития пандемии. Руководитель 
ВОЗ вновь подчеркнул исключитель-
ную важность вакцинации в борьбе со 
смертельно опасным вирусом.

«АГРОЭКСПРЕСС»

УЗБЕКИСТАН ЗАИНТЕРЕСОВАН В 
ПРИСОЕДИНЕНИИ 

Для осуществления проекта необходимо принять двусторон-
ние меры по увеличению пропускной способности контрольно-
пропускных пунктов на узбекско-казахстанской границе. Власти 
Узбекистана выразили заинтересованность в присоединении 
Казахстана к работе «Агроэкспресса» по ускоренным постав-
кам продовольственной продукции с Россией, сообщает пресс-
служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) 
республики, - передает Sputnik.

По данным госструктуры, участники узбекской и казахской 
делегаций рассмотрели вопросы углубления двустороннего вза-
имодействия в сфере транспорта и логистики в ходе заседания 
Совместной межправительственной комиссии.

«Узбекская сторона выразила готовность поддержать Ка-
захстан в вопросе присоединения к реализации проекта “Агро-
экспресс”, запущенного между Узбекистаном и Россией для регу-

По сообщению пресс-службы областной палаты предприни-
мателей, в Алматинской области открылся центр развития 
женского предпринимательства (ЦРЖП). Он стал вторым 
из 17 центров, которые откроются во всех региональных 
центрах и городах республиканского значения страны в рамках 
партнерства Фонда Солидарности, Министерства националь-
ной экономики, Национальной комиссией по делам женщин и 
семейно-демографической политике при Президенте РК и НПП 
«Атамекен». Инициатива финансируется за счет средств 
Азиатского банка развития (АБР) и реализуется Программой 
развития ООН в Казахстане. 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ                

ЦЕНТР  РАЗВИТИЯ  ЖЕНСКОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В церемонии открытия при-
няли участие заместитель По-
стоянного Представителя ПРООН 
в Казахстане - Виталий Времиш, 
Координатор проектов Азиатского 
Банка Развития - Арыстан Галиев, 
председатель Регионального сове-
та, руководитель Совета деловых 
женщин - Римма Салыкова, заме-
ститель Председателя областного 
филиала партии «Nur Otan» Гуль-
нар Тойлыбаева, и.о. руководителя 
управления предпринимательства 
и индустриально-инновационного 
развития Алматинской области - 
Алмат Бакиров. 

«Женское предприниматель-
ство вносит большой вклад в 

развитие экономики и предпринима-
тельства страны, создает рабочие 
места, активно развивает культуру 
благотворительности и меценат-
ства. Открытие данных центров 
будет способствовать расширению 
возможностей и инструментов для 
женщин для реализации их предпри-
нимательских инициатив», – отметил 
первый заместитель председателя 
правления НПП РК «Атамекен» Нари-
ман Абильшаиков.

Центры призваны стать площадкой 
для нефинансовой поддержки женщин-
предпринимателей, где они смогут 
получить ряд услуг для запуска стар-
тапов, дальнейшего расширения и раз-
вития существующего бизнеса, а также 

чению занятости женщин, развитию 
рынков сбыта товаров и услуг, произ-
веденных женщинами и их организа-
циями.

«Поддержка развития женского 
предпринимательства будет спо-
собствовать расширению прав и 
возможностей женщин, сокращению 
неравенств, а также более устой-
чивому экономическому росту, опи-
раясь на потенциал всего населения, 
тем самым способствуя достиже-
нию Целей устойчивого развития. 
Мы рады поддержать данную иници-
ативу во всех уголках Казахстана», 
- отметил Виталий Времиш, Заме-
ститель постоянного представителя 
ПРООН в Казахстане.

«АБР уделяет большое внимание 
продвижению гендерного равенства 
и расширению прав и возможностей 
женщин. Надеемся, что создание 
центра развития женского предпри-
нимательства не только создаст 
новые возможности для предприни-
мательниц Алматинской области, 
но также позволит им внести ве-
сомый вклад в развитие своего ре-
гиона и страны», - отметил Арыстан 
Галиев, координатор проектов Азиат-
ского банка развития.

Ш.  ХАМИТОВ.

СООБЩЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА          

ОБЯЖУТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ 
СПРАВКИ ОБ ОТСУТСТВИИ ВИЧ

С 29 декабря этого года 
гражданам Казахстана, 
приезжающим в Россию на 
срок свыше 90 дней, нужно 
подтверждать отсутствие 
наркозависимости и инфек-
ций, включая ВИЧ. Об этом 
сообщили в посольстве 
Республики Казахстан в Рос-
сийской Федерации, передает 
BaigeNews.kz.

Подтверждать отсутствие нар-
козависимости и инфекций, включая 

ВИЧ, необходимо в российских меди-
цинских учреждениях.

Справки граждане Казахстана 
должны предоставлять в территори-
альный орган МВД. Документы несо-
вершеннолетних или недееспособных 
граждан может представить один из 
его родителей, опекунов или попечи-
телей (детям до шести лет не распро-
страняется).

Также казахстанцам необходимо 
пройти обязательную государственную 
дактилоскопическую регистрацию и 
фотографирование, после чего терри-
ториальными органами МВД им выда-
ется нужный документ.

«В случае прибытия в Россию с 
целью трудовой деятельности вы-
шеуказанные процедуры необходи-
мо пройти в течение 30 дней со дня 
прибытия, в иных целях — в течение 
90 дней», — сообщили в посольстве 
Казахстана в России. После оконча-
ния действия медицинских справок 
казахстанцы в течение 30 дней обя-
заны повторно пройти медицинское 
освидетельствование и представить 
новые документы либо в территори-
альный орган МВД.

«В случае неисполнения вышеу-
казанных требований срок пребыва-
ния в России может быть сокращен», 
— уточнили в диппредставительстве.

КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ РАСТЕТ 

ЗДОРОВЬЕ

«Сейчас в Казахстане все 
больше людей страдают сахар-
ным диабетом второго типа. Чаще 
всего этот недуг поражает взрос-
лых людей старше 40 лет. Помочь 
могут только ранняя диагностика 
и своевременное эффективное 
лечение. Но к сожалению, многие 
пренебрегают этим, запуская тем 
самым болезнь», — сказал дирек-
тор филиала.

По данным Казахстанского 
общества по изучению диабета, 
по городу Алматы диабет второго 
типа является второй по значимо-
сти причиной смерти пациентов 
после сердечно-сосудистых за-
болеваний. Вследствие пандемии 
COVID-19 пациенты с этим заболе-
ванием показали также большую 
смертность. Согласно исследова-
ниям специалиста Назарбаев уни-
верситета Александра Гуляева, ди-
абет — это чрезвычайно затратная 
нозологическая единица в системе 
здравоохранения.

Ожидается, что в период с 
2019 года по 2045 год ежегодные 
глобальные расходы на лечение 
диабета в мире вырастут с 760 
млрд до 845 млрд долларов США. 
Среди всех стран мира США и КНР 
имеют самые высокие расходы на 
терапию диабета. В свою очередь, 
в Казахстане на лечение диабета 
в год расходуется примерно 20,5 

В КАЗАХСТАНЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАБОЛЕВАЮЩИХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ ВЫРОСЛО С 208 ТЫСЯЧ ДО 380 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5−6 ЛЕТ. ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР АЛ-
МАТИНСКОГО ФИЛИАЛА ФОНДА МЕДСТРАХОВАНИЯ ТЛЕУХАН 
АБИЛДАЕВ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ МИА «КАЗИНФОРМ».

млрд тенге.
Эксперты утверждают, что 

в лечении данного недуга непо-
средственно зависит от участия 
самого пациента, поскольку имен-
но он подвержен этому заболева-
нию и борется с ним каждый день. 
Диабет можно лечить с помощью 
диеты, физических упражнений 
и лекарств, чтобы предотвратить 
осложнения.

В первую очередь, каждый па-
циент несет ответственность за 
собственное здоровье: он должен 
открыть специальный дневник 
и записывать данные об уровне 
сахара в крови и моче, ацетоне в 
моче, весе и артериальном дав-
лении. Это поможет определить 
состояние пациента и при необхо-
димости изменить схему лечения, 
скорректировать терапию, диету и 
упражнения.

«В Казахстане лечение сахар-
ного диабета как социально зна-
чимого заболевания проводиться 
бесплатно. В рамках гарантиро-
ванного объема бесплатной меди-
цинской помощи пациентам с дан-
ной нозологией предоставляются 
48 лекарственных и медицинских 
изделий. В том числе, шприц, глю-
кометр, помпы инсулина, тест-
полоски и 22 разновидностей 
инсулина», — добавил Тлеухан 
Абилдаев.

принять участие в обучающих програм-
мах и нетворкинг-мероприятиях. 

Центры будут способствовать раз-
витию женского предпринимательства, 
стимулированию их экономической 

активности через обучение, коопера-
цию и формирование необходимых 
компетенций, а также предоставлению 
льготных кредитов и грантов в рамках 
программ поддержки бизнеса, обеспе-

лярной и быстрой доставки свежей сельхозпродукции и других 
товаров», — информируется в релизе МИВТ.

Отмечается, что для осуществления проекта необходи-
мо принять двусторонние меры по увеличению пропускной 
способности контрольно-пропускных пунктов на узбекско-
казахстанской границе.

Первый «Агроэкспресс» отправился из России в Узбеки-
стан 15 ноября в рефрижераторных контейнерах от станции 
погрузки в Тамбове транзитом через Казахстан. Поезд прибыл 
в Ташкент 25 ноября. Он доставил партию замороженного мяса 
птицы. Обратно в Россию «Агроэкспресс» вернется с грузом 
плодоовощной продукции из Узбекистана.

«Агроэкспресс» представляет собой спецсервис «РЖД Ло-
гистики» и РЭЦ по доставке грузов АПК в страны СНГ, а также в 
Китай и Турцию с помощью ускоренных контейнерных поездов.
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 Адам баласынан қулық артылған ба?  
Адал  жолмен емес,  харам жолмен пайда 
табуды  көздегендер биік мінберлерде  
отырып қылмыстық схема құрып,  бай-
бағлан  болып отырғандары қанша ма. Бірақ,  
ұрлық түбі қорлық  болып,  ұйымдасқан,  
ымыраласқандардың құпиялары әшкереленіп,  
сот  алдында  жауап беріп,  қасықтап  жиған 
абырой-беделдерінен жұрдай болып,  темір 
тордың аржағынан көлеңкелерін көрсетіп жүр. 

±рылармен ауыз жалас¶ан ба?

МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ 

 Көсе көргенін, көсеу  
түрткенін жасайды демекші,   
жоғары шенділерден көр-
гендерін төменгі шенділер 
қайталап, Қазақстанда сыбайлас 
жемқорлық шыңырау шегіне 
жетті. Енді, қалмағаны сол 
шенділердің ұйымдасқан топ 
құрып,  мал ұрлығына  кіріскені... 
Тіпті, түрменің  аржағында отыр-
ғандармен  тамырласқан  күдікті  
Алматы облысы,  Еңбекшіқазақ  
ауданының бас санитар дәрігері 
екен.

Бас санитардың тәбеті 
жаман емес.  Ұсақ мал емес,  
ұрланған  ірі қара малды сату-
мен айналысқан. Тазалықты 
қ а д а ғ а л а й т ы н ,   
эпидеомологиялық жағдайға 
жауапты басшының бармақ 
басты,  көз қыстылыққа баруын 
немен түсіндіруге болады. Түр-
медегі ұрылармен байланысып 
баюды көздеген бас санитар 
құрған жоспар да тәжірбиелі 
барлаушылардың ойына кел-
мейтін қам-қарекет. Әккі ұрылар 
түрмеден босап шыға  жергілікті 
жерлеріне тіркеуге бармай,  
өрістегі малды үйірлеп, бас 
санитардың қорасына айдап 
апарып беріпті. Мал ұрлығына 
арнайы орын дайындаған шенді  
ұрланған малдарды бордақылап 
сатыпты. «Ұрлық түбі – қорлық»  

демекші мал ұрлығына қатысты 
ізге түскен полицейлер жіптің бір 
ұшы аудандық мемлекеттік 
санитарлық эпидеомологиялық 
қадағалау басқармасының бас-
тығына жеткенде таң-
даныстарын  жасыра алмаған 
шығар сірә. Білдей бір шенеунік 
мемлекеттің қаржысына  қол 
салмай түрмелестермен ауыз 
жаласып,   жал-жая,  қазы- қарта,  
сүбелі ет асап,  ұрлық малды 

базарға сатқан сабазың,  
қарапайым адамдардың та-
басына  қаламын деп ойламаса 
керек. Аудан аумағындағы 
базарларда сатылатын азық-
түліктің тазалығына тікелей 
жауапты шендіден ешкімде  
күдіктенбеген. Әрі ұрланған 
малды өткізуге де мүмкіндігі мол 
болғандықтан қылмыстық  іске 
қымсынбай барыпты.  Елдің көз 
жасына қаламын,  обал, сауап 
болады. Түптің түбінде бір 
тұтылам деген ойды қаперінеде 
алмай,  ұрлық малдан тапқан 
пайдасын  шытырлатып  санап 
жүргенде жұлыны үзіліп,  
лауазымды қызметтен де, 
абыройдан да айырылып,  енді 
қорғануға құқығы бар куәгер 
ретінде жүр дейді,  малдары 
қолды болған ауыл адамдары.  
Жұмыстанда өз еркімен кетіпті. 
Кетпегенде қайтсін, ұрлық 
малды сатқаны әшкереленіп, 
тергеу қыса бастағанда 
лауазымды қызметтен бас 
тартқан ғой, әйтпесе жылы-
жұмсақ жерден кетеме деген 
ауылдықтар бас санитардың да 
онымен сыбайласқан  ұры-
лардың да аты-жөндерін атап, 
оқиға қалай болғанын айтып 
берді. Малды ұрлаған: Ержан 
Мұсаев пен Қайсар 
Құрманғалиев.  2020 жылдың 15 

желтоқсан күні түрмеден шығып,  
16-на қараған түні үйір жылқыны  
бас санитардың  қорасына айдап 
әкеліп қамапты. Ауру қалса да 
әдет қалмайды демекші, бұ-
рында ұрлық жасап істі болған 
Қайсар Құрманғалиев пен Ержан 
Мұсаев түрмеден шыға салып, 
бұрынғы әдеттеріне   айта басып, 
39 бас үйір жылқыны Тескенсу 
ауылындағы қожалықтың өрі-
сінен барымталапты. Жоғалған 

малдардың ізіне түскен 
полицейлер шаруа қожалығының 
иесі Махмет Әлімбековті және 
бірнеше куәгерлермен бірге ба-
рып,  ұрланған малды  бұрынғы 
бас санитардың ауласынан тап-
қан. Бір-бірімен шырмауықтай 
шырмалған ұрылардың бірі  
қолға түскенде, бас санитардың 
өздерімен ымыралас екенін 
айтып беріпті.  Басына қара бұлт 
үйірілген бас санитарда айыбын 
сол жерде мойындап,  ұрланған 
малды қайтаруға уәде беріп,  
кейіннен бұл ойынан айнып 
қалыпты. Әккі ұрының бірі – 
Қайсар Құрманғалиев поли-
цейлердің көзіне түспеу үшін  
жасырынып қашып жүруіне 
байланысты, экс-бас санитар 
қорғануға құқығы бар куәгер 
ретінде жүр.  Ал, тергеушілер  
бас санитарды ұрлықпен 
байланыстырмай отыр.  «Әу 
баста ұрылармен байланыста 
болып,  ұрлық малды бор-
дақылап саттым деп кінәсін 
мойындаған», – дейді жәбір-
ленушінің қорғаушысы Алмас 
Жұмағали. Бірі қашып, бірі 
тұтылған ұрылардың  бірінің  ісі 
сотқа да жетіпті. Басында 
қылмысын мойындаған бас 
санитар не себепті қорғануға 
құқығы бар куәгерге айналды?!  
Қорасына үйірлеп айдап келген 
малды сатып алдым дегеннің 
өзінде,  ол ірі қаралардың кімнің 
малы екенін, сату туралы 
анықтамаларын неге сұрамаған?  
Басқа-басқа бас санитар мұны 
жақсы біледі.  Оу, бұл мал қайдан 
келді, иесі кім, мұнда бір күдік 
бар деп күмәнданса,  ары таза 
азамат болса  неге құзырлы 
органға  хабарламаған. Таңға 
жуық айдап әкелген малды мил-
лионға сатып алып  бордақыға 
қойып, шығарған шығынын ұр-
лық малдың есебінен толтырып 
отырғанын бәрі біліп отыр.  
Жалпы, Алматы облысында  
2020 жылдың он айында 506 
мал ұрлығы тіркелген. Сонымен 
қатар,  бұрын жасалған  157 мал 
ұрлығы ашылған. Мәселен, 2826 
бас ұрланған малдың (530 
жылқы, 871 ірі қара, 1425 ұсақ 

мал) болған. Осы ұрланған 
малдардың 1281 иелеріне 
қайтарылған.  Оның  213-і 
жылқы, 164-і  ірі қара,  904-і  ұсақ 
мал.  Ал,  2021 жылдың  он 
айында 452 мал ұрлығы 
тіркеліпті.  Бұрын жасалған 186 
мал ұрлығы әшкерленген.  2246 
бастың  (621 жылқы, 499 ірі қара, 
1126 ұсақ мал)  болса, 349 бас 
жылқы, 182 ірі қара, 675  ұсақ 
мал, барлығы 1206 ұрланған 
мал иелеріне қайтарылған. Бұл 
жерде «өзіңе өзің берік бол, 
көршіңді ұры тұтпа»  деген халық 
тәмсілі еріксіз ойға оралады. 
Төрт-түлікпен айналысатын 
шаруа қожалықтары да 
жайылымдағы және қорадағы 
малдарына күзетті күшейтпесе,  
ұяттан безгендер тапайдың тал 
түсінде қолды қылады.  Оның 
үстіне енді мал ұрлығына шолақ 
белсенділердің атсалысып 
жүргені айтылуда. Оны 
жоғарыдағы факт айғақтап тұр. 
Әйтпесе, ауданның білдей бір 
бас санитары ашкөздік та-
нытпаса, қорасына ұрлық малды 
айдап әкеліп тұрған ұрыны 
полицияға ұстап берудің орнына, 
«мен ұрлық мал екенін білмедім, 
сатып алып  бордақыладым» 
дегені қай қисынға  сияды.  ҚР 
Әкімшілік кодексінің 406 бабы 
бойынша малды немесе етті 
тиісті құжатсыз тасымалдағаны 
үшін 2021 жылы 392 хаттама 
толтырылса,  мал жаю ере-
желерін бұзған 3742 азаматқа  
ҚР әкімшілік кодексінің 408 
бабына сәйкес хаттама тол-
тырылған. Бала-шағаның қамы 
үшін маңдай терлерін төгіп, 
тыраштанып жинаған мал-
дарына түз тағысы қасқыр бір 
шапса,  үйірлеп жылқы,  та-
бындап сиыр, қоралап қой 
ұрлаған ұрыларды темір торға 
тоғытқаннан пайда болмай тұр. 
Ұрлыққа қатысты заңды бұдан  
ары қаталдандыру қажет-ақ,  
Батыс Еуропаның заңдарын 
көшіріп,  реформа жасап жатқан 
Қазақстан Шығыс еліндегі Қытай 
заңдарын енгізсе, әлгі ұры-
лардың екі қолы да шабылар еді. 
Әйтпесе, бір емес бірнеше 

мәрте ұрлыққа қатысты бас 
бостандығынан айырылғандар  
түрмеде отырып байланыстарын 
үзбей,  шыға салып байырғы 
әдеттеріне қайтадан басып жүр. 
Айла-шарғыға барғандар аудан-
ның бас санитарымен  ымы-
раласуы, бір үйірлеп жылқы 
айдап әкеліп, бірі білмей сатып 
алдым деп базарға саудалауы, 
малмен күнін көріп отырған 
шаруалардың шаруасын шат-
қаяқтатып тұр. «Бірлік» шаруа 
қожалығының иесі  Махмет 
Әлімбеков: «20 жыл ішпей-
жемей жинаған малымыз еді, 
ұрлап кетті. Былтырғы 
бағамен есептегенде шығын 
20,4 млн тенге болған. Оның 
ішінде 24 бас буаз бие,  жорға 
жылқыларымда болған. Бие-
лердің төлдейтінін және 
малдың қымбаттағанын есеп-
тесем шығын екі есеге көбейді.  
Жауыздық қой, ұрланған жылқы-
ларды қалайша құжатсыз 
сатып ала салады, өтірік 
бұлардікі, ұйымдасқан қыл-
мыстық топ. Өзгенің малын 
білмей қалдым деп сатып алу 
ақылға келмейді. Бас санитар 
басында жылқыларды төлеп 
берем деген. Шенеунік  жасы 
небәрі 45-те болса да ұрлық,  
алаяқтықпен айналысқан. Он-
дай адамдарды қалайша мем-
лекеттік жауапты қызметке 
тағайындаған? Ол полициямен 
барғанымда шошып кетіп, 
таудың арасындағы 28 жыл-
қыны беріп, ал қалғанын жаңа 
жылға дейін төлеп құтылам 
деген. Тауға барсақ екі үйір 
жылқы жатыр.  Екі күннен кейін 
адвокат жал-дапты,  төлеймін 
деген ойынан айнып қалды. Өзі 
менің жылқыларымды сатып 
жібердім десе, әйелі таныстар 
әкелген жылқыларды басқа 
жақтағы таныстарға ауыс-
тырып тұрамыз депті.  Буаз 
биелерді сойып сатып үлгеруі 
мүмкін емес. Есік қаласының  
полициялары тергеуді дұрыс 
жүргізбейді. Қылмыскерлерді,  
ұры шенеунікті қорғап келді. 
Сосын облыстан тергеушілер 
келіп кіріскенде көптеген жәйт 
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ЖАҢА  БАЛАБАҚША  АШЫЛДЫ

МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ   ҚҰҚЫҚ 

ЌОС КІТАПТЫЊ 

Т¦САУЫ КЕСІЛДІ 
 Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы облыстық департаментінің маман-
дары «Отандық арнаулы қызметтің хроникалары» және «Мемлекеттік 
шекара» атты қос кітаптың тұсаукесерін өткізіп, ел тыныштығына 
елеулі үлес қосқан мамандарды арнайы марапаттады.

ашылды. Осы уақытқа дейін 
төрт тергеуші ауысты.  
Аудандық полицейлер бас 
санитардың үстінен тергеуді, 
облыстық Полиция Депар-
таменті бастығы генарал  С.
Күдебаев араласқан соң ғана 
бастады.  Бірақ  бас санитар  
әлі шалқып жүр. Бұлар 
ұйымдасқан топ.  Ауданның бас 
санитары сотқа да келмейді»,  
– дейді.  Шаруа қожалағының 
зар-мұңы облыстың бас полицейі 
генарал С. Күдебаевқа жетпе-
генде төрт бірдей тергеуші 
ауысқан қылмыстық іс,  шаруа-
лардың айтуынша сиыр құйым-
шақтанып, қысқарып та кетерме 
еді, егер аудан полицейлері 
тергегенде кім білсін?!  Бірақ  
«Бірлік» шаруа қожалығының  
күдігі  әлі де сейіле қоймаған. 
Себеп, он бір ай бұрын қозғалған 
қылмыстық іс  әлі толық тергеліп 
бітпепті. Қорадағы малынан бір 
түнде айырылып қалған жәбір-
ленушілер, бас санитар ау-
дандағы танымал шенеунік 
болғаннан кейін қылмыстық іс 
қайта-қайта тоқтап қала береді 
деп  налиды.  Қожалықтың иесі 
Алматы облыстық Полиция 
депарменті бастығының онлайн 
қабылдауында бірнеше мәрте 
болғаннан кейін ғана тергеу 
қайта  жалғасқан.  Малды 
ұрлаған Ержан Мұсаев тергеу 
аяқталғанша тағы бір қылмыс 
жасап, 8 жылға сотталып 
үлгеріпті. Ал оның  түрмелес 
серіктесі  Қайсар Құрманғалиев  
іздеуде жүр.  Алматы облысы 
Ішкі Істер Департаментінің 
баспасөз өкілінен тергеудің неге 
ұзаққа созылғанын,  әрі бас 
санитардың қылмыстық іске не-
ге куәгер ретінде тартылып 
жатқанында сұрадық. 

–  «Тергеудің ұзаққа созылуы, 
іздеуде жүрген қылмыскердің  
бірі Қайсар Құрманғалиев  қолға 
түскен соң, бас санитарға 
қатысты  қылмыстық істің 

ақ-қарасы айғақталатынын 
айтты.  Бұл қылмыстық іс 
бас генарал С. Күдебаевтың 
жеке бақылауында.  Алайда, 
қашқын қылмыскер ұсталмаса,  
ұрлықпен келген жылқыларды 
сатып мол пайдаға кенелген 
экс-шенеунік бас санитар  
жеңіл жазамен ғана құтылуы 
мүмкін.  Оның үстінен ҚР 
ҚК 196-бабының (Көрiнеу 
қылмыстық жолмен табылған 
мүлiктi иемдену немесе өткізу) 
1-тармағымен іс қозғалған.  
Бұл бап бойынша 160 айлық 
есептік көрсеткішке дейін 
айыппұл салынады,  ары кетсе 
40 тәулікке ғана қамалады», 
– дейді жәбірленушінің 
қорғаушысы Алмас Жұмағали.

«Егер бас санитар  
ұрылармен сыбайлас болмаса 
буаз биелердің бәрін сойып 
тастамас еді.. Туатын биелерді  
алып қалар еді.. Ұрланған мал 
екенін білген соң тездетіп 
сатқан. Асыл тұқымды 
айғырға дейін тездетіп сойып 
тастаған. Ең қызығы, бір күн 
бұрын түрмеден шыққан адам 

Айтақын МҰХАМАДИ
Сурет  ғаламтордан алынды. 

танымайтын, білмейтін, 
тапсырыс бермейтін адамға 
жылқыларды ұрлап апармайды 
ғой. Егер олар алдын-ала 
сөз байласпаған,  келіспеген 
адамдар болса,  бірін-бірі қайдан 
тапты? Бас санитар болған 
бастықтың үйі Есік қаласының 
шетінде орналасқан. Алпыс 
бас ірі қараны бордақылауға 
арналған қорасы және тау-
да тағы қожалығы бар. 
Полициямен бірге төрт 
адам барғанда бас санитар 
жылқыларды алғанын, сатқан 
жылқылардың түр-түсіне дейін 
өзі айтып берген.  Мемлекеттік 
лауазымды қызметте жүріп 
осындай заңсыздықпен айна-
лысқан», – деді заңгер. Басқа 
қылмысы үшін сегіз жылға 
сотталып кеткен Мұсаевтың мал 
ұрлығы бойынша сот отыры-
сы басталған. Жәбірленушілер 
жылқыларды әлі күнге дейін 
қайтармаған бас санитардың 
ісі қайта сараланып,  қыл-
мыстық әрекеті басқа-басқа 
ауыстырылуы керек дейді 
заңгер.  

«Қазаннан қақпақ кетсе, иттен 
ұят кетеді»  деген тәмсілдің өңін 
айналдырып айтсақ,  иттен емес 
ұрыдан ұят кеткен бүгінгі қоғамда 
шенділер де шенін пайдаланып 
мол олжаға кенеліп жүр. 
Бірақ оның арты жақсылыққа  
апарып жүрген жоқ. Алматы 
облысы бойынша  облыстық 
соттың баспасөз өкілдерінен 
мал ұрлығына қатысты  берген 
жарты жылдық көрсеткішке 
жүгінсек,   2021 жылы Алматы 
облысының аудандық  және оған 
теңестірілген  соттарына  мал 
ұрлығына  қатысты  56 қылмыстық  
іс түскен. Осы 56  қылмыстық  
істің бәрі сотта сараланып, 
оның  ішінде отыз сегіз іс бойын-
ша  үкім шығарылған.  Тоғыз  
іс тараптардың татуласуына  
байланысты  тоқтатылса,  үш  іс 
соттылығы бойынша  жолданды.   

Екі  іс  прокурорға  қайтарылған. 
Сот тәжірбиесі талдап отырған  
кезеңде барлығы 99 тұлғаға 
қатысты елу екі   іс  аяқталып,  
63 тұлғаға қатысты 52 іс 
бойынша үкім шығарылған. 
Олардың 23 тұлғасы шартты 
түрде, жетеуінің бас бостандығы 
шектеліп, 22-і бас бостандығы-
нан айырылып, қылмыс-
тық кодекстың 68-бабының 
нормаларымен келісу арқылы 
9 адам босатылған.  Бұл жарты 
жылдың қорытындысы ғана,  ал 
жыл аяғына дейін мал ұрлығына 
қатысты қанша іс қаралаты-
нын сараптай беріңіз. Баяғыда 
бір ұры: «ет тәттілігін қойса, 
мен ұрлықты қояр едім» депті. 
Бүгінгі ұрылар да бөтеннің мал 
мүлкіне қасқырдай шауып,  қан 
қақсатып тұр.  Басқа-басқа бас 
санитардың ешбір құжатсыз  
ұрылардан сатып алып, базарға 
саудаладым дегені қай қисынға, 
қай заңға сияды??                                                              

Салтанатты шараны 
ашып, жүргізген  ҚР Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті Алматы 
облыстық департаментінің 
басшысы Сәбит Құрманәлиев 
өткен 30 жылдың бедерінде 
ұлттық қауіпсіздікті бекем-
деу жолындағы жетістіктер 
мен табыстарға тоқталып, 
тұсаукесер рәсімге жиналған 
көпшілікті алда келетін  
мерекелермен құттықтады.  

Мұнан соң  сөз алған   
Ұлттық қауіпсіздік қызметі-
нің ардагері, отставкадағы 
полковник Кеңес Бабаев 
халықтың тыныштығы мен 
бейбітшілігін сақтау жолында 
бастарын қауіп-қатерге тіге-
тін шекарашылар мен ұлттық 
қауіпсіздік қызметкерлерінің 

ерлікке толы өмір жолдарының 
өскелең ұрпаққа үлгі-өнеге 
болатынын айтты. 

Тәуелсіздік алған 90-шы 
жылдардан бастап бүгінгі күнге 
дейінгі аралықта орын алған 
оқиғаларды қамтыған қос 
кітаптың тұсаукесерін ҚР Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті облыстық 
департаментінің басшысы, 
ұлттық қауіпсіздік генерал-
майоры Сәбит Құрманәлиев, 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
ардагерлер кеңесінің төрағасы, 
отставкадағы полковник Кеңес 
Бабаев, кітапқа кіргізілген 
«Мәңгілікке қадам» атты 
мақаланың кейіпкері, ұлттық 
қауіпсіздік полковнигі Мақсат 
Есімбеков, ұлттық қауіпсіз-
дік аға лейтенанты Әлішер 

Кеңесов өткізіп, туындыны 
оқырманға жолдады.  Тұсау-
кесер рәсімінен соң Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің 
төрағасы, ұлттық қауіпсіздік 
генерал-лейтенанты К.Маси-
мовтың Алғыс хаты мен 
мерекелік төсбелгісімен 
марапатталған ұлттық қауіп-
сіздік полковнигі Мақсат 
Есімбеков өзі куә болған 
оқиғаны әңгімеледі. 

Келесі кезекте Тәуел-
сіздіктің құрдасы, ұлттық 
қауіпсіздік аға лейтенанты 
Әлішер Кеңесов те сөз алып, 
жылы  лебізін  білдірді.   

ӨЗ ТІЛШІМІЗ

 ЕЛ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 30 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ АЛАКӨЛ АУДАНЫНДА 
«КӨРКЕМ-2» БАЛАБАҚШАСЫ АШЫЛДЫ. ЖЕКЕМЕНШІК БАЛАБАҚШАДА  150-
ДЕН АСТАМ БАЛА ТӘРБИЕЛЕНБЕК.

 Балалар мен олардың 
ата-анасын  қуаныш-
қа бөлеген салтанатты  
шараға аудан әкімі 
арнайы қатысып, жы-
лы лебізін білдірді. 
Сондай-ақ, мектепке 
дейінгі мекеменің ашы-
луына ұйытқы болған 
құрылтайшы А.Ортабаева 
да ақжарма тілегімен 
бөлісті. 

Бұл балабақшаның 
өзгелерден  ерекшелігі 
көпбалалы және әлеу-
меттік осал топтағы 
отбасылардың балала-
рын тегін қамтамасыз етеді.  Екі қабатты ғимаратта балаларға сапалы тәрбие берумен қатар ой-
өрістерінің өсуі мен білімді болып ер-жетуіне септігін тигізу мақсатында арнайы логопед, психолог 
және басқа мамандар қызмет көрсететін болады. Сонымен қатар, мекеме ішіндегі балалардың 
ойын алаңына да ерекше көңіл бөлінуде.  Мекеменің басты бағыты бүлдіршіндерге тек тәрбие беріп 
қана емес, олардың спортпен айналысып, салауатты өмір салтын ұстануына да мүмкіндік бермек.

Балабақша 50 маманды жұмыспен қамтуды жоспарлауда.  2 мен 6 жас аралығындағы балаларды  
қабылдайтын орынның бағасы да қолжетімді. 

 «АЛАТАУ-АҚПАРАТ» 



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»
11.05, 19.00 Т/х «Дениз»
12.00, 21.30  Т/х «Күйеу 
бала»
13.10 «Qyzyq Eken»
14.00 «Теледәрігер»
15.10 «Апта»
16.00, 23.30 Т/х 
«Таңшолпан»
17.15 «Qyzyq Eken»
18.00 Т/х «Тағдыр жалыны»
20.35 «Ashyq Alan»
22.30 «Жатмекен»
23.30 «Жарқын жүздесу»
00.30 «Сана» Ток-шоу
02.05 «Ashyq Alan»
02.55 «Теледәрігер»

ХАБАР

05.00, 16.00  Сериал «Госу-
дарственная граница»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00  Мегахит.  «РЕЙД»
12.00 Д/ф «Дорога мира и 
согласия»
13.00 Т/х «Шайқалған 
шаңырақ»
15.00 «Бүгін»
18.00 Мегахит. «Кровь ис-
купления»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Бизнеске бағыт»
21.00  Итоги дня
22.30 Премьера! «Нацио-
нальный интерес с Ерланом 
Бекхожиным»
23.45 «Пәленшеевтер»
00.45 «Discovery : Сквозь 
червоточину с Морганом 
Фрименом»

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
09.20, 22.00 Т/х «Үзілген 
моншақ»
10.00, 22.00 «Қарындасым, 
Қарлығашым»
11.00 Т/х «Әйел тағдыры-2»
12.15, 00.00  Т/х «Жауын-
гер» 
14.00 «Айтарым бар»
15.00 «Развитие регионов»
15.30 «Лучшие из достой-
ных!»
16.35 Т/х «Сүлеймен 
сұлтан»
18.00 Т/х «Фазилет ханым»
20.00, 01.20 «Астана таймс»
21.00 «Әйел тағдыры-2»
02.20 Т/х «1001 түн»
03.40 «Q travel»
04.00 «Үздік әзілдер»
04.10 «Сырты бүтін» 
05.40 «Kaznet»

ЕВРАЗИЯ 

06.00  «Жить здорово!»
07.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан»
08.00 «Доброе утро, Казах-
стан!»
09.00 Сериал «Семейный 
портрет»
13.10 «На самом деле»
14.15 «112»
14.30 «QOSLIKE»
18.30 «Басты жаңалықтар»
19.00 «Көреміз»
20.00 «Главные новости»
20.40 Д/ф «Qazaq: История 
золотого человека»
21.30 Т/с «Условный мент-
2»
01.20 «Желтый глаз тигра»
02.15 «Мата Хари»
03.10 «112» 
03.25 «Басты жаңалықтар» 
03.50 Т/х «Қарлығаш ұя 
салғанда»

КТК

07.05 «Дау-дамайсыз»
07.30 Т/х «Журналист»
09.30 Комедия «Курьер из 
Рая»

Дүйсенбі - Понедельник, 6 желтоқсан Сейсенбі - Вторник,  7 желтоқсан

11.30 «Крылья пегаса»
15.30 «С кем поведешься...»
17.30 «Әулеттер тартысы»
18.40 Д/ф «Qazaq: История 
золотого человека» 
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00, 02.15 АСТАРЛЫ 
АҚИҚАТ
21.00 Вечерние новости
21.40 «Возвращение»
23.40 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины»
01.30 «Небеса подождут»
03.00 «Мәссаған»
04.00-04.30 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 «Тәуелсіздік 
тұлғалары»
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/ 
17.45 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
17.52 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Әсем әуен»  
18.35 «Жанашыр» /тікелей 
эфир/ 
19.20 «Тәуелсіздік жылнама-
сы»
19.30 «Қазақ тілі»  
20.00 «Әдебиет пен адамзат» 
20.15 «Әсем әуен»  
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
07.20 Т/х «Жанкешті ханым-
дар»
09.00, 01.30  31 әзіл
10.00 М/ф «Маша и медведь»
11.30, 21.00 «Ханшайым»
13.00, 21.00 Сериал «Ұшқан 
ұя»
14.00 М/ф «Тимон и Пумба»
15.00 «Кухня»
16.00 «Младенец на 30 000 
000»
18.55 «Кухня»
20.00 Информбюро
23.40 Худ/ф «Слепая ярость»
02.30  Кел, татуласайық!
04.30 Whats upp?
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, QAZAQSTAN»
09.00, 15.00 «Ерке мұң»
10.00 «Келесі кім?»
10.40 «Орел и решка»
11.50 Худ/ф «Области тьмы»
14.00, 00.00 Т/х «Гудия»
16.00 «Q-Елі»
16.40 «Тайны госпожи Кирса-
новой»
17.40 «Полицейский с Ру-
блевки»
19.00 «Студия 7»
19.30 Сериал «Фемида 
видит»
20.40 Сериал «Балабол-5»
21.50, 04.20 «Ұстаз»
22.20, 04.45 Т/х «Көршілер»
23.00, 03.10 Т/х 
«Ағайындылар»
01.10 Худ/ф «KZландия»

06.05 «Ауылдастар»
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 01.15 Aqparat
07.00 «ТАҢШОЛПАН»
10.10, 18.00 Т/х «Тағдыр 
жалыны»
11.05, 19.00 Т/х «Дениз»
12.00, 21.30 Т/х «Күйеу 
бала»
13.10 «Qyzyq Eken»
14.00 «Теледәрігер» 
15.15 «Talpyn»
15.50 Д/ф «Киелі 
Qazaqstan»
16.10, 23.30 Т/х 
«Таңшолпан»
17.15 «Qyzyq Eken»
20.35 «Ashyq Alan»
22.30 «Жат мекен»
00.20 «Сана»
01.50 Футбол. «Милан» - 
«Ливерпуль»

ХАБАР

05.00, 16.00 «Государствен-
ная граница»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 Мегахит. «Кровь ис-
купления»
12.00 Д/ф «Дорога мира и 
согласия»
13.00 Т/х «Шайқалған 
шаңырақ»
15.00 «Большая неделя»
18.00 Мегахит. «Кровь за 
кровь»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Тарих айнасы»
21.00  Итоги дня
21.30 Т/х «Тұмар»
22.30 Сериал «Барыс»
23.30  «Discovery : черво-
точину с Морганом Фриме-
ном» 
00.15 Әсем әуен

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
09.20, 22.00 Т/х 
«Қарындасым, 
Қарлығашым»
11.00, 21.00 Т/х «Әйел 
тағдыры-2»
12.15, 00.00 «Жауынгер» 
14.00 «Айтарым бар»
15.00 «Формула личности»
16.00 Т/х «Күлпәштің хикая-
лары»
16.35 Т/х «Сүлеймен 
сұлтан»
18.00 «Фазилет ханым»
20.00, 01.20 «Астана таймс»
02.20 Т/х «1001 түн»
03.40 «Q travel»
04.10 Үздік әзілдер
04.00 «Сырты бүтін»
05.40 «KazNet»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Жить здорово»
07.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан»
08.00 «Доброе утро, Казах-
стан!»
09.00 «Пусть говорят»
10.10 «Женская версия. 
Чисто советское убийство»
11.10 Сериал «Дорога в 
пустоту»
13.10 «На самом деле»
14.15 «112»
14.30 «QOSLIKE»
18.30 «Басты жаңалықтар»
19.00 «Көреміз»
20.00 «Главные новости»
20.40 Д/ф «Qazaq: История 
золотого человека»
21.30 Сериал «Условный 
мент-2»
01.20 Сериал «Желтый глаз 
тигра»
02.15 Сериал «Мата Хари»
03.10 «112»
03.25 «Басты жаңалықтар»
03.50 «Қарлығаш ұя 
салғанда»

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар
07.30 Т/х «Журналист»
09.30 Новости
10.10 «Было дело»
11.00 «Морские дьяволы. 

06.05 «Ауылдастар»
06.25, 10.00, 13.00, 
15.00,17.00, 20.00, 01.15 
Aqparat 
07.00 «Таңшолпан»
10.10, 18.00 Т/х «Тағдыр 
жалыны»
11.05, 19.00 Т/х «Дениз»
12.00 Т/х «Күйеу бала»
13.10 «Qyzyq eken»
14.00 «Теледәрігер»
15.15 «Келбет»
15.40 Д/ф «Бір халық, бір 
ел, бір тағдыр»
16.05, 23.30 «Таңшолпан»
17.15 «Qyzyq eken»
20.35 «Ashyq alan»
21.30 «Қара таңба»
22.30 Т/х «Жат мекен»
00.20 «Сана» Ток-шоу
01.50 Футбол. «Бавария» - 
«Барселона»

ХАБАР

05.00 Сериал «Государ-
ственная граница»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 Мегахит. «Кровь за 
кровь»
12.00 Д/ф «Дорога мира и 
согласия»
13.00 Т/х «Шайқалған 
шаңырақ»
15.00 «Бүгін» 
16.00 Сериал «Клад моги-
лы Чингисхана»
18.00 Мегахит. «На крюч-
ке»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Отдел журналист-
ских расследований»
21.00  Итоги дня
21.30 Т/х «Тұмар»
22.30 Сериал «Барыс»
23.30  «Discovery:Сквозь 
червоточину с Морганом 
Фрименом»
00.15 Әсем әуен

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
09.20, 22.00 «Қарындасым, 
қарлығашым»
11.00, 21.00 «Әйел 
тағдыры-2»
12.15, 00.00 Т/х «Жауын-
гер»
14.00 «Айтарым бар»
15.00 «Формула личности»
16.00 «Күлпәштің хикая-
лары» 
16.35 «Сүлеймен сұлтан»
18.00 Т/х «Фазилет ханым»
20.00, 01.20 «Astana times»
02.20  «1001 түн»
03.40 «Q travel»
04.00 Үздік әзілдер
04.10 «Сырты бүтін»
05.40 «KazNet»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Жить здорово» 
07.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан»
08.00 «Доброе утро, Казах-
стан»
09.00 «Пусть говорят»
10.10 «Женская версия. 
Чисто совестское убий-
ство»
11.10 Сериал «Дорога в 
пустоту»
13.10 «На самом деле»
14.15 «112»
14.30 «QOSLIKE»
18.30 «Басты жаңалықтар»
19.00 «Көреміз»
20.00 Главные новости
20.40 Д/ф «Qazaq: Исто-
рия золотого человека»
21.30 Сериал «Условный 
мент-2»
01.20 «Желтый глаз тигра»
02.15 «Мата Хари»
03.10 «112»
03.25 «Басты жаңалықтар» 
03.50 Т/х «Қарлығаш ұя 
салғанда»

КТК

07.05 «Ктк қоржынынан»
07.30 Кешкі жаңалықтар
08.00  «Журналист»
09.50 Новости
10.40 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины»
13.00 «Возвращение»

   ХАБАР

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА
АСТАНА

   ХАБАР

Рубежи Родины»
13.20 «Возвращение»
15.30 «С кем поведешься...»
17.30 «Әулеттер тартысы»
18.40 Д/ф «Qazaq: История 
золотого человека»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 АСТАРЛЫ АҚИҚАТ
21.00 Вечерние новости
21.50 «Возвращение»
23.50 «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» 
01.40 «Небеса подождут»
02.25 АСТАРЛЫ АҚИҚАТ 
03.10 «Мәссаған»
04.00-04.30 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 жылна-
масы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Шашу»  
12.45 «Жетісу батырлары»
13.00 «Әдебиет пен адам-
зат» 
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Әсем әуен» 
14.50 «Тәуелсіздік жылна-
масы»
15.00 «Зерде» 
15.30 «Бүгінгі дін» 
16.30 «Тәуелсіздік 
тұлғалары»
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/ 
17.45 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
17.52 «Тәуелсіздік жылна-
масы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Әсем әуен»  
18.35 «Дәрігер кеңесі» /
тікелей эфир/  
19.20 «Тәуелсіздік жылна-
масы»
19.30 «Сегодня» /прямой 
эфир/   
20.00 «Тәуелсіздік 
тұлғалары»
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Әсем әуен» 
21.30 Итоговые новости
22.00  «Сағындырған әндер-
ай» концерті 1-бөлім
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Әзіл студио
06.20 Информбюро
07.20 «Жанкешті ханымдар»
09.00, 01.50  31 әзіл
10.00 М/с «Маша и медведь»
11.30, 22.00 Сериал «Хан-
шайым»
13.00, 21.00 Сериал «Ұшқан 
ұя»
14.00 М/с «Тимон и Пумба»
15.00 Сериал «Кухня»
16.00 Ералаш
17.00 Худ/ф «Слепая 
ярость»
18.55 Сериал «Кухня» 
20.00 Информбюро
23.40 Х/ф «Самоволка»
02.40  Кел, татуласайық!
04.40 Whats up?
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, QAZAQSTAN»
09.00, 15.00 «Ерке мұң»
10.00, 17.40  Т/с «Полицей-
ский с Рублевки»
11.20, 19.30 «Фемида видит»
12.40, 20.40 Сериал «Бала-
бол-5»
14.00, 00.00 Т/х «Гудия»
16.00, 02.30 «Q-Елі»
16.40 «Тайны госпожи Кир-
сановой»
19.00 «Студия 7»
21.40, 04.20 Т/х «Ұстаз»
22.20, 04.45 Т/х «Көршілер»
23.00, 03.10 Т/х 
«Ағайындылар»
01.10 «Там, куда падают 
звезды»

   7 КАНАЛ

КТК

   ХАБАР

АСТАНА

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН

   31 КАНАЛ

Сәрсенбі - Среда, 8 желтоқсан

ЕВРАЗИЯ

   31 КАНАЛ

15.10 «С кем поведедешь-
ся...»
17.20 «Әулеттер тартысы»
18.30 Д/ф «Qazaq: История 
золотого человека» 
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Астарлы ақиқат»
21.00 Вечерние новости
21.40 «Возвращение»
23.40 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 
01.30 «Небеса подождут»
02.15 «Астарлы ақиқат»
03.00 «Мәссаған»
04.00-04.30 Кешкі 
жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00  «Полицейская служ-
ба» 
10.30 «Сегодня»   
11.00 «Дәрігер кеңесі»   
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылна-
масы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Шашу»  
12.45 «Жетісудың ақын-
жыраулары»
13.00 «Тәуелсіздік 
тұлғалары» 
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Әсем әуен» 
14.50 «Тарихнама» (қазақ 
хандары)
14.57 «Жүрек сөзі» 
15.30 «Әсем әуен» 
16.30 «Тәуелсіздік 
тұлғалары»
17.00 «Шашу» /тікелей 
эфир/ 
17.45 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
17.52 «Тәуелсіздік жылна-
масы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Әсем әуен»  
18.35 «Сыралғы» /тікелей 
эфир/ 
19.20 «Тәуелсіздік жылна-
масы»
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/  
20.00 «Тәуелсіздіктің 
құрдастары»
20.15 «Алматы облысы - 20 
жыл (20 тұлға)
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Әсем әуен» 
21.30 Итоговые новости
22.00  «Сағындырған әндер-
ай» концерті 2-бөлім
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Әзіл студио
06.20 Информбюро
07.20 «Жанкешті ханымдар»
09.00, 01.40  31 әзіл 
10.00 М/с «Маша и мед-
ведь»
11.30, 22.00  Сериал «Хан-
шайым»
13.00, 21.00 «Ұшқан ұя»
14.00 М/с «Тимон и Пумба»
15.00 Сериал «Кухня»
16.00 Ералаш
16.30 Х/ф «Самоволка»
18.55 Сериал «Кухня»
20.00 Информбюро
23.40 Х/ф «Драконы на-
всегда»
02.30 Кел, татуласайық!
04.30 Whats upр?
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, Қазақстан»
09.00, 15.00 Т/х «Ерке мұң»
10.00 «Полицейский с Ру-
блевки»
11.20, 19.30 Сериал «Феми-
да видит»
12.40, 20.40 Сериал «Бала-
бол-5»
14.00, 00.00 «Тойlike»
16.00, 02.30 «Q-Елі» 
16.40 «Тайны Госпожи Кир-
сановой»
17.40 «Полицейский с Ру-
блевки»
19.00 «Студия 7»
21.50, 04.20 Т/х «Ұстаз»
22.20, 04.45 Т/х «Көршілер»
23.00, 03.10 Т/х 
«Ағайындылар»
01.10 Сериал  «Там, куда 
падают звезды» 

   7 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

ЖЕТІСУ
ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

КТК
КТК



7
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

К¤ЗЌАРАС№48 (1051) 03.12.2021

ЖҮРЕК СӨЗІ

ЖЕТІСУДЫҢ БІР ЖЕЛЕГІ – ЖАЗИРАЛЫ ЖАРКЕНТ ӨҢІРІНІҢ ТАМЫРЫН ТЕРЕҢГЕ ЖІБЕРІП, 
ЖАПЫРАҒЫ БИІКТЕ ЖАЙҚАЛҒАН ЕЛГЕ МӘШҺҮР ӘУЛЕТТІҢ БІРІ, БЕЛГІЛІ АҚЫН, ҰСТАЗ, 
АҒАРТУ САЛАСЫНДА ҰЗАҚ ЖЫЛ ТАЛМАЙ ЕҢБЕК ЕТКЕН ӨҢІРГЕ ЕСІМІ МӘЛІМ АҒАМЫЗ – 
ӘДЕПХАН ТӨРЕХАНҰЛЫНЫҢ ӘУЛЕТІ.

Жақында осы әулеттің шаңырағына 
тағдырдың жасыны түсіп, ақынның жары, 
ел анасы Рысжан апамыздың мына 
фәни дүниедегі мезгіл сағаты соғыпты, 
жаратқан иеміз көрмеген көшесінен 
жарылқасын.

Рысжан Жақыбайқызы – дүниеге 
оншақты ұрпақ әкеліп, бәрін тек орта 
білімнің нәрімен ғана сусындатып қоймай 
қол жеткен жерден жоғары білім алуына 
ерік-жігерін аямаған ардақты ана! Өзі де 
табан аудармай ұзақ жыл бала-бақшаның 
шаруашылығын басқарып, «Көкталдың» 
көзайым жұрты мен ата-анасы күнде-
лікті сеніп тапсырған бүлдіршіндердің 
қайғысыз-қамсыз жетілуіне, қанаттануына 
басшылық міндеті мен аналық мейірімін 
аямаған жан екені жиі айтылады. Демек, 
бар өмірін өзінің ғана емес жерлестерінің 
де ұрпақ  тәрбиесіне арнап, отағасы-
ның жағасына кір қондырмай, ардақты 
енесінің қас-қабағына қарап, барлық 
аналық, келіндік міндеттер мен әлеуметтік 
қызметті қалтқысыз атқарған еңбекқор, 
берекелі, ақжарқын, ымырашыл жанды, 
сөзсіз, сәби болмысты жан деп айтуға 
болады. 

Елге сыйлы, қаламы ұшқыр Әдепхан 

ағамыз ел мен жердің тарихын көркемдеп 
тасқа түсірген қарымды қаламгер ғана 
емес, бар өмірін жас ұрпаққа білім бе-
руге арнаған үлкен ұстаз. Физика сала-
сында «Көктал» ауылының мектебінде 
білім бере жүріп, көркем әдебиеттің де 
көкжиегінің кеңеюіне қалтқысыз қызмет 
етіп келе жатқан ақсақал, қаламгер. 
Қазақта: «Би бол, би болмасаң би түсетін 
үй бол» деген аталы сөз бар.  Шығыстағы 
қасиетті  қақпа  саналатын   жазира-
лы Жаркент өңіріндегі ырысы тасып,  
берекесі артқан қонақжай әулеттің бірі 
Әдепхан Төреханұлының шаңырағы 
екенін алдыңғы толқын ағалар жиі айтады. 
Сол тоғыз жолдың торабындағы «Көктал» 
ауылына қаншама ұлы тұлғалар, көрнекті 
мемлекет қайраткерлері, өнер мен 
мәдениеттің, әдебиеттің ірі өкілдері ат 
басын бұрды. Солардың көбі Әдепхан 
ақсақалдың шаңырағын айналып өткен 
емес.  Белжайлаудың берекелі майса-
сындай аста-төк дастарханы мен тау-
дай ет, көлдей сорпа көңілімен келген 
қызырлы меймандардың барлығына 
Рысжан апамыздың кірпік ілмей қызмет 
жасағаны даусыз. 

Рысжан апамыз екеуі алтын асықтай 

ЫРЫСТЫ ЖАН

ұл, күміс қасықтай қыз 
тәрбиелеп, әр сала 
бойынша білім ал-
ған ұл-қыздар бүгінде 
Тәуелсіз Қазақстанның 
қ а л ы п т а с у ы н а 
қалтқысыз қызмет етіп 
келеді. Ата-ананың 
өмірдегі ең ұлы 
жетістігі де осы бол-
са керек. Осы орай-
да, аз уақыт бұрын 
жарық жалғанмен 
қош айтысқан Рыс-
жан Жақыбайқызы – 
алды-арты бүтінделген 
шаңырақтың бақытты 
отанасы! 

Әулетте қалып-
тасқан береке мен 
бірліктің,  ұрпаққа деген сүйіспеншілік-
тің, ұлы әжелеріңізден аналарыңызға 
жалғасқан дәстүр мен салтқа деген 
адалдықтың алтын арқауы үзілмесін! 
Өз қолымен сылап-сыйпап, бармақтай 
кезінен тәрбиесін аямаған ұрпақтары 
әжелерін ешқашан ұмытпасын!

Әулеттің көшбасшысы – Әдепхан 

ағамызға Алла күш-қуат берсін! Бар-
ша ұрпақтарының жолы ашық болып, 
үлкендерге деген құрметі жыл өткен са-
йын еселене берсін.

Жанарбек ӘШІМЖАН, 
ҚР Парламенті Мәжілісінің 

депутаты.

ӨМІР ЖОЛЫ

YЛКЕН ЖYРЕКТІ

 БОЙЫНДАҒЫ БАР ЖАҚСЫ ҚАСИЕТТІ ШӘКІРТТЕРІНЕ ДАРЫТЫП, ЖАС ҰРПАҚҚА БІЛІМ, ТӘРБИЕ 
БЕРУ ІСІНДЕ АЯНБАЙ ЕҢБЕК ЕТКЕН ЖАНДАРДЫН БІРІ  АЙТМҰХАНБЕТ ЕРАСЫЛОВ ЕДІ. ОЛ ӨМІРІНІҢ 
СОҢЫНА ДЕЙІН ҚОҒАМДЫҚ ЖҰМЫСТАРҒА АТСАЛЫСЫП, ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАЛЫҚ АРДАГЕРЛЕР 
ҰЙЫМЫНДА ТАЛМАЙ ЕҢБЕК ЕТТІ. ҮЛКЕН ЖҮРЕКТІ ҰСТАЗДЫҢ АРАМЫЗДАН АЛЫСТАП КЕТКЕНІНЕ 
ДЕ БІР ЖЫЛДЫҢ ЖҮЗІ БОЛДЫ. ОНЫҢ АЙТУЛЫ ІСІ, ЖАРҚЫН БЕЙНЕСІ ӘРДАЙЫМ ЖАДЫМЫЗДА.

Айтмұханбет Ерасылұлының 
өмір жолына тоқталып өтер болсақ, 
ол 1951 жылы Сарқан ауданы, 
Қарабөгет ауылында дүниеге кел-
ген. Жұмысшы-шаруа  отбасын-
да тәрбиеленген бала жастайы-
нан еңбекке бейім  де,  төзімді 
болып өсті. Ұжымшар жұмысына 
ерте араласқан ол көпшілікпен 
еңбек  етудің  қыр-сырына қанықты. 

Әкесі Ерасыл жауырыны жерге 
тимеген палуан, анасы Әміркүлше 
әнші, айтыскер болған екен. «Ата-
дан өсиет, анадан қасиет» жиып 
өскен ұл 1958 жылы сол ауылдың 
Пушкин атындағы сегізжылдық 
мектебіне барып орта мектепті 1968 
жылы Сарқан ауданындағы Қойлық 
ауылында  бітіреді. 1969-1971 жыл-
дары Байқоныр ғарыш кешенінде, 
Кеңес Армиясы қатарында мерзімді 
әскери қызметін өтеді. Одан кейін 
туған ауылына келіп, қатардағы 
жұмысшы, механизатор болып 
еңбек жолын бастады.

Өнерге де біртабан жақын 
жас 1981 жылдан 1991 жылға 
дейін Қарабөгет ауылындағы 
Мәдениет үйін басқарып, кеңшарда 
«Ауыл әуендері» деген үлкен ан-
самбль құрып,  облыстың бірқатар 
жерінде он жыл бойы концерт 

беріп жүрді. Айтмұханбет Ерасы-
лов басқарған жылдары ол «халық  
ансамблі» деген атқа ие болды. Осы 
кезеңде Бүкілодақтық көркемөнерпаздар 
байқауының екі медалімен, БОККО-ның 
төс белгісімен марапатталған. Сарқан 
және Ақсу аудандарында жазба ақындар 
мүшәйраларында екі мәрте бас бәйгені 
жеңіп алған. 1998 жылдан 2003 жылға 
дейін Сарқан қаласындағы арнайы ин-
тернатта қызмет жасаған.

2003 жылдан бастап  2015 жылға 
дейін Талдықорған қаласындағы №4 
орта мектепте жоғары санаттағы педагог-
психолог болып қызмет атқарды.

Бұл мамандыққа ол кездейсоқ кел-
ген жоқ. Жастайынан ақынжанды бо-
лып өскен Айтмұханбет Ерасылұлы  
өлеңді өміріне өзек еткендіктен, 2003 
жылы мектеп бағдарламасына енген 
психолог мамандығы оның қалауымен 
ұштасып, жаңа саланың сырын меңгеру 
үшін І.Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университетінің педагоги-
ка және психология факультетінде білім 
алды. Бұл ретте ұстаз:

– Ақынжанды адам табиғатынан 
сезімтал келеді. Әр нәрсенің сырын 
ұғуға, адамның ішкі жанына үңілуге 
ұмтылып тұрады, – дейтін еді. Ол бала 
тұлғасының жеке даралық және жастық 
ерекшеліктерін,  танымдық  белсенділігін,  

өзіндік бағалауын, тұлғалық ерек-
шеліктерін зерделеу негізінде оқушының 
әлеуметтік-психологиялық бейнесін құ-
рап, қиындық көріп жүрген балаларға 
көмек көрсетудің жолдары мен түрлерін 
анықтауда талмай еңбектенді.

Мұғалімдердің шеберліктерін шындау 
мақсатында  «Мен жеке тұлғамын»  атты 
курс өткізіп,   жоғары сыныптарда психоло-
гия сабағын жүргізу барысында оқытудың 
жаңа технологиялары мен тәсілдерін 
қолданып, тұлғаның адамгершілік ру-
хани тәрбиесіне бағдарланған жұмыс 
жүйесін қалыптастырды. Өзінің өткіз-
ген психологиялық диагностикалары, 
байқау-бақылаулары, сауалнамалар 
мен әнгімелері бойынша балалар бол-
мысында кездесетін әр түрлі психика-
лық ауытқушылықтардың алдын-алу 
жұмыстарын жүргізіп,  сынып  жетекшілері 
мен ата-аналар арасында жиналыс өткізіп 
отыруды дағдыға айналдырды. Сондай-
ақ түрлі шаралар ұйымдастырып, өз 
тәжірибесін әріптестерімен бөлісіп жүрді. 
Мектеп мұғалімдері мен оқушыларға 
арналған әдістемелік құралдар,  тест,  са-
уалнамалар құрастырды. 

Айтмұханбет Ерасылұлының мек-
тептегі қызметі талантты шәкірттердің 
өнерін ұштаумен де жалғасып жатты. Бұл 
ретте ұстаз жетекшілігімен жазуға бейім 
жастар қалалық байқаулар мен газет 

беттерінде мақалалар жария-
лап, телеарналарға сұхбат беріп, 
оқушылардың сапалы білім, саналы 
тәрбие алуына көп үлес қосты. Өте 
кішіпейіл, мәдениетті, қарапайым жан 
алдына келген әрбір шәкіртті жан-жақты 
зерттеп, өмірге деген құштарлығын, 
бейімділігін арттырды. Талмай еңбек 
ету мен ізденістің арқасында өзіне де, 
өзгеге де дүниенің құпиясын ашып,  
өз баласынан өзгенің баласын артық 
көріп, қамқор бола білді. 

А. Ерасылов  өмірінің көп уақытын 
жұмысқа арнады. Ол өз кәсібіне адал 
берілген, ісін жақсы білетін, жаңашыл 
ұстаз еді. Қандай істе де белсенді 
болды және адамдарды тапсырманы 
орындауға бағыттай алды. 

Артында үлкен іс қалдырған 
ұстаздың өмірбаяны, жеке архивтік, 
қызметтік және қоғамдық қызметіне 
қатысты құжаттары, мақалала-
ры, фотосуреттері Талдықорған 
мемлекеттік архивінде сақтаулы.

Гүлнар ШАРИПОВА,
Талдықорған мемлекеттік 

архивінің кадр және қаржы-
шаруашылық қызметі бөлімінің 

басшысы.

¦СТАЗ

жыр мүшайраларына қатысып, жүлделі 
орындар алып жүрді. Мұнымен қатар, 
мектептегі барлық мәдени-көпшілік 
шаралардың ұйтқысы болып, өскелең 
ұрпақты ұлттық тәрбиеге баулыды. 

Облыстық, қалалық баспасөз 
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Әңгіме

 Қыстың қақаған аязына қарамай екі 
мың шақырым шалғайда жатқан туған 
жеріме бет алдым. Ауылыма келмегеніме 
жиырма жылдан асып кетіпті. Қыс мезгілі 
болғанмен, туған жеріме жақындаған 
сайын күн бұлыңғырланып, түнеріп, үскірік 
жел желкенді кеменің бөлмелерін аралап, 
гу-гу етеді. Кеменің саңылауынан қараған 
кісіге бозарған аспан астында көсіліп 
жатқан даладан андыз-андыз, бірақ еш 
тіршілік белгісі жоқ жүдеу қыстақтар 
менмұндалайды. Мұны көріп, көңілім 
еріксіз құлази бастады.

 Құдай-ау. Жиырма жыл бойы есімнен 

ЛУ Ш‡Н. ТУҒАН ЖЕР
бір шықпаған туған жерім осы ма сонда? 
Жоқ, менің ойымдағы туған жер мүлде 
басқа сияқты еді. Ол деген керемет еді 
ғой. Осылай деуін дегеніммен, туған 
жерімнің әсемдігін еске алғанымда, 
бәрібір ойыма да, аузыма да ешнәрсе 
түспей, дағдаратыным да рас. Шынында, 
айта қаларлықтай ештеңе жоқ-ты. Өзіме-
өзім былай ұқтыра бастадым: туған жерім 
еш өзгермеген, алайда, мен ойлағандай 
соншалық сүйкімді де емес. Мына сурет 
менің көңілімдегі өзгерістің әсері болса 
керек. Өйткені, бұл жолғы менің туған 
жерге оралуым соншалықты көңілді 
сапар емес-тұғын. Менің бұл сапарымның 
мақсаты онымен біржола қоштасу 
болатын. Біздің бүкіл үрім-бұтағымызға 
қаншама жыл пана болған ескі үйімізді 
біреуге сатқан болатынбыз, үйді жаңа 
қожайынға тапсыру мерзімі биыл бітуші 
еді, сондықтан қаңтардың біріне дейін 
барып ежелгi баспанамен ғана емес, бүкіл 
туған жеріммен де қоштасып, отбасымды 
жат жерге — мен тіршілік істеп жүрген 
жаққа біржола көшіріп әкетпекпін.

Келесі күні таңертең туған үйімнің 
қасына келдім. Үй төбесіндегі тозыңқы 
кірпіштің үстіне шыққан шөптің қураған 
сабағы өкпек желмен дір-дір қағып, бұл 
үйдің қожайынының ауысатындығынан 
хабар беріп тұрғандай. Аула жым-жырт. 
Бұрын бізбен бірге тұрып келген бірнеше 
үйлі туыстарымыз да көшіп кеткен 
көрінеді. Есік алдынан анам қарсы алды. 
Оның соңынан ағамның баласы – сегіз 
жасар Хуң Ыр жүгіріп шықты. Анам мені 
көріп қатты қуанды, бірақ жүзінен үлкен бір 
салқындық аңғарылады. Маған «төрлет, 
жолдан шаршап келдің, демал, шай іш» 
деп жатыр, ал көші-қон туралы ләм-мим 
демеді. Хуң Ыр мені бұрын көрмеген-ді, 
содан ба, анадай жерден маған қарады да 
тұрды.

Міне, енді әңгіме желісі көші-қон 
тақырыбына да ауысты. Тұрған жерімнен 
бір пәтер жалдағанымды, біраз керек-
жарақ, жиһаз сатып алғанымды айттым. 
Мұндағы ағаш жабдықтардың бәрін 
сатып, сол жақтан қалғанын толықтап 
алсақ деп едім, бұл ойымды анам да 
құп көрді. Әкететін заттың біразын буып-
түйіп қойыпты, алып жүруге қолайсыз 
ағаш бұйымдардың кейбіреулерін сатып 
та жіберіпті, тек ақшасын әлі ала алмай 
жүрген көрінеді.

– Бірер күн тынығып дем ал, 
туысқандарға амандас, содан кейін 
жүрерміз, – деді анам.

– Жарайды,  – дедім мен.
–  Айтпақшы, әлгі Рунту келген сайын 

сені сұрайды, өзіңді бір көрсем деп жүр. 
Оған сенің келетін мөлшеріңді айтып 
жібергенмін, кешікпей өзі де келіп қалар, – 
деді анам.

Осы сәтте көз алдыма ғажайып бір 
көрініс орала кетті: мөлдір көк аспанда 
толықсыған алтын ай, теңіздің құмайт 
жағасы, көлбеп жатқан ұшы-қиырсыз 
дала тола қарбыз, ортасында мойнына 
күміс алқа тағынған он бір, он екі жасар 
шамасындағы бір бала, баланың қолында 
болат айыр, ол бар пәрменімен бір сасық 
күзенге айырын шаншып еді, әккі сасық 

күзен жалт беріп, баланың бұтының 
арасынан сытылып шығып, зытып 
жоғалды.

Бұл бала Рунту болатын. Онымен 
танысқан кезімде оннан асқан жаста еді, 
көрiспегенімізге отыз жыл болыпты. Ол 
кезде менің әкем тірі, үйіміз де бақуатты 
болатын. Менің өмірім ханзададан бір 
кем емес еді. Сол жылы біздің үйдің 
әруақтарға бағыштап кезекті ас беретін 
жылы еді. Мұндай ас беру кезегі әрбір 
отбасына отыз жылданаса бір келетін. 
Сондықтан, бұл дәстүр зор салтанатпен 
өтетін Жаңа жылдың алғашқы айында 
алуан түрлі жылы- жұмсақты қымбат 
ыдыстарға салып, ата-бабалар суретінің 
алдына тартады, зияратқа келетіндердің 
көптігінен, ел ұрлап кетеме деп, ыдыс-
аяқтарын аңдып отыратын. Біздің үйге 
осындай қарбалас кезде ғана қарасып 
беретін бір көмекшіміз бар еді (біздің жерде 
үш түрлі жалшы болады: жыл бойы жұмыс 

істейтіндер, бұлар тұрақты жалшылар 
деп аталады, күндікке істейтіндерді күндік 
жалшылар дейді, өзі де егін салатын, тек 
мереке-мейрамдарда яки жер майын жию 
секілді қарбалас уақыттарда қарасып 
жіберетіндерді көмекшілер деп атайды). 
Ол барлық іске жалғыз өзі үлгере алмайтын 
болғасын, ұлы Рунтуды ертіп келіп, ас 
берген кезде ыдыс-аяқты қаратып қойсам 
деген ойын айтты әкеме.

Әкем оған қарсы болған жоқ, мен де 
қатты қуандым. Өйткені, мен Рунтудың 
атын, жасы да менімен қарайлас екенін 
көптен білетінмін.  Ол толық жылда туыпты, 
тағдырын болжап кітап ашқанда, оның  
жұлдызында  болуға тиіс бес денеден 
топырақ қана кем екен, сондықтан, әкесі 
оның атын Рунту қойыпты. Рунтудың 
тұзақ құрып, құс ұстай білетін өнері бар 
екен. Сонымен, жаңа жылды асыға 
күттім.  Өйткені, Рунту сол күні келу керек 
болатын Зорға дегенде жыл аяғына да 
жеттік, бір күні анам маған «Рунту келді» 
деді. Дереу жүгіріп бардым. Рунту ас үйде 
екен қараторы, дөңгелек жүзді бала екен, 
басында кішкентай киіз телпек, мойнында 
жылтыраған күміс алқасы бар. Әкесі оны 
жанындай жақсы көретіндіктен, ғұмырлы 
болсын деп дұға оқытып, Буддаға серт 
беріп, мойнына алқа тағып қойған көрінеді. 
Рунту қатты ұялшақ екен, тек менен ғана 
тартынған жоқ, менімен оңаша жақсы 
сөйлесті, сөйтіп, жарты күнде-ақ үйірлесіп 
кеттік. Ол кезде не туралы сөйлескеніміз 
анық есімде қалмапты, бір есімде қалғаны 
Рунту өте көңілді еді. Ол маған өзінің 
қалаға барғанын, онда бұрын көрмеген 
көп нәрселерді көргенін айтып беріп еді. 
Келесі күні мен оған құс аулауға барайық 
дедім.

– Қазір болмайды, деді ол,  –  құсты 
қалың қар жауғанда ғана ұстауға болады. 
Біздің жақтағы құмға қар жауғанда 
тоқымдай жердің қарын күреймін де, үлкен 
бамбук себетті төңкеріп, оны қазықпен 
тіреп қоямын, астына жем шашамын 
Сосын өзім анадай жерде аңдып отырамын 
да, құстар келіп жемге үймелегенде 
қазыққа байлаған жіпті тартып қаламын, 
сонда құстар себеттің астында қалады. 
Шіл, қырғауыл дейсің бе, сауысқан, кептер 
дейсің бе, көк шымшық дейсің бе... бәрі 
себеттің астында жатады.

Мына әңгімені естіген мен «тез қар 
жауса екен» деп армандадым.

Рунту маған тағы да:
– Қазір күн өте суық. Сен жазда 

біз жаққа кел.  Біз күндіз барып теңіз 
жағасынан ұлу қабығын жинаймыз, оның 
қызылы да, жасылы да болады, сайтан 
қорқар, перизат дейтін қабықтар да 
табылады. Түнде әкем екеуіміз қарбыз 
күзетуге барамыз,  сен де барасың, – деді.

– Ұрыдан күзетесіңдер ме?
– Жоқ.  Біз жақта шөлдеген жолаушының 

бірер қарбызды үзіп жегені ұрлық болып 
есептелмейді. Біз қарбызды аңнан 
қоримыз. Мәселен, борсықтан, кiрпiден, 
сасық күзеннен деген сияқты. Айдың 
жарығында жайлап тыңдасаң, құлағыңа 
салп-сұлп, шалп-шұлп еткен дыбыс 
естіледі. Ол қарбыз жеп жатқан сасық 
күзеннің дыбысы.  Сол  кезде  айырды 

аласың да, жайлап жақындайсың... Мен 
ол кезде сасық күзен дегеннің не екенін 
білмейтінмін, қазір де білмеймін. Әйтеуір, 
түрі күшік сияқты, өте қабаған нәрсе шығар 
деп ойладым.

– Ол адамды қаппай ма?
– Қолыңда айыр болады ғой, жайлап 

жақындайсың да, көрген бетте айырды 
сұғып жібересің. Бірақ, сасық күзен өте 
әккі хайуан Өзіңе қарай тұра шабады да, 
борбайыңның арасынан өте шығады. Жүні 
майлап қойғандай сусылдап тұрады...

 Мен бұл дүниеде мұншама қызғылықты 
нәрселер — теңіз жағасында түрлі-түрлі 
ұлу қабықтары, қарбыз өсіруде осындай 
қауіпті жағдайлар болатынын білмейді 
екенмін Қарбыз туралы бар білетінім – 
оның жеміс дүкендерінде сатылатындығы 
ғана.

– Біздің жақтағы құмда су тасыған 
кезде небір секіретін балықтардың су 
бетінде шоршып секіріп жүргенін көресің. 
Көлбақанікі сияқты екі аяғы болады.

 Пах, шіркін-ай! Мына Рунту қаншама 
таңғажайып жағдайларды біледі?! Бұл 
әңгімелер менің бұған дейінгі достарымның 
қиялына да кіріп шықпайды. Олар не 
білсін?! Өйткені, олар да мен секілді 
төрт қабырғалы биік қорғанның ішінде 
аядай аспаннан басқа не көрді дейсің. 
Ал Рунту болса, теңіз жағасында тұрады. 
Өкініштісі – жаңа жылдың алғашқы айы 
аяқталып, Рунту үйіне қайтатын болды, 
мен қабаржып қатты жыладым. Ас үйге 
жасырынып қалған Рунту да кеткісі келмей 
көп жылады. Бірақ, әкесі бой бермей 
алып кетті. Кейін ол әкесінен маған бір 
дорба түрлі-түсті ұлу қабықтарын, әдемі 
құс қауырсындарын беріп жіберіпті. Оған 
мен де бір-екі рет сәлемдеме жібергенмін. 
Бірақ, содан бері жүздескен емеспіз. 
Әлгінде анам Рунту туралы айтқанда, 
жаңағы оқиғалардың бәрі бірден ойыма 
оралды да, көрікті туған жерімді көргендей 
болдым.

– Келсе жақсы болар еді. Жағдайы 
қалай өзінің? –  дедім мен.

– Оның ба? Жағдайы мәз емес... –  
деп анам терезеге қарады,  – мыналар 
тағы келді... Жиһаз алғалы келдік дейді 
де, қолдарына бірдеңені іле кетеді. Мен 
барып қарай тұрайын.

 Анам сыртқа шығып кетті, есік алдынан 
әйелдердің дауысы естілді. Мен Хуң

Ырды қасыма шақырып алып, онымен 
сөйлесіп отырдым:

– Жазу жаза аласың ба, бұл жерден 
кеткің келе ме?

– Пойызбен барамыз ба?
– Пойызбен,
– Қайықпен ше?
– Әуелі қайықпен барамыз.
Осы кезде біреудің кенеттен:
– Бәле! Түрді қара! Мұрты қалай өсіп 

кеткен! деген шарқая дауысы шаж ете 
қалды.

 Қапелімде селк етіп, жалт қарасам, 
қарсы алдымда бүйрек бет, қаймақ 
ерің, жасы елуді аралап кеткен бір 
әйел тұр, алдында алжапқышы жоқ, екі 
бүйірін таянып алған, талтайған екі бұты 
циркульден айнымайды.

Мен сасып қалдым.

– Танымай қалдың ба? Өзіңді талай 
көтеріп едім ғой!

Мен бұрынғыдан бетер сасқалақтадым. 
Құдай оңдағанда, анам үйге кіріп келді де, 
әңгімемізге араласты.

– Ауылдан ол кеткелі қай заман, көп 
нәрсені ұмытып қалыпты. Сен ұмытпасаң 
керек еді, — деді сосын анам маған 
қарап, — мынау біздің қиыс қарсымыздағы 
бұршақ ірімшігін сататын көршіміз Яң Ыр 
жеңгей ғой.

 Е-е-е,  енді есіме түсті. Менің бала 
кезім. Қиғаш қарсымыздағы бұршақ 
ірімшігін сататын дүкенде күні бойы 
тапжылмай Яң Ыр жеңгей отыратын. Оны 
жұрттың бәрі «ірімшікші сұлу» дейтін. Ол 
заманда бұл бетіне опа жағатын, бет сүйегі 
мұншалық шығыңқы, еріндері мұншалық 
қағаздай емес болатын.  Ылғида бір 
орнынан тапжылмай отыратындықтан, 
оның аяқтарының циркуль секілді талтақ 
екенін де байқамаған екенмін Ол кезде 
жұрттың бәрі бұл дүкендегі сауданың 
күсет болуы осы әйелдің арқасы десетін 
Бірақ, мен едім. Сондықтан, маған бұл 
адамның ешқандай әсері ол кезде тым 
болмағандықтан, есімде қалмапты. 
Бірақ «циркуль» сабасына түсе 
қоймады, маған қатты наразы кейіппен, 
Наполеонды білмейтін французды немесе 
Вашингтонды естімеген американдықты 
мазақ қылғандай раймен мысқылдай күліп:

– Ұмытып қалғансың ба? Е, өзі болған 
қыз төркінін танымайды деген...- деді.

– Жо-жоқ, олай емес, мен,..- деп 
абдырап орнымнан атып тұрдым.

– Олай болса мен саған айтайын, 
бауырым, сен қазір қалталы адамсың, өзі 
ауыр, өзі ескі ағаш бұйымдарды әрі-бері 
тасып жүру саған мүнәсіп пе? Сондықтан, 
бұларды маған бере сал, біз секілді кедей-
кепшікке осы да жарап жатыр.

– Қалталы болмай қалайын, бұларды 
сатып мен ана жақтан барып...

– Үйбай-ау, өзің «даутай» болыпсың, 
сонда да қалталы емеспін дейсің?  Қазір 
үш әйелің бар екен, үйден шықсаң 
күймемен жүреді екенсің, сонда қалталы 
емессің бе, не? Менен ештеңені жасыра 
алмайсың.

Бұдан әрі сөзді қор қылудың қажеті жоқ 
екенін сездім де, үндемей тұрып қалдым.

– Е-е-е, «жыланға түк біткен сайын 
қалтыруық келеді» деген осы екен ғой, 
бұлар өстіп байиды да баяғы... — деп, 
бұлқан-талқан болған «циркуль», жалт 
бұрылып, бұрқырап шыға жөнелді. 
Шығып бара жатып анамның бір қолғабын 
жанқалтасына сүңгітіп жіберді.

Бұдан кейін маған амандасуға жақын 
маңдағы тума-туысқандарымыз келе 
бастады. Мен оларды қарсы ала жүріп, 
ара-арасында жүктерді буып-түйдім. 
Осылайша үш-төрт күн де өте шықты. Қыс 
ызғары қаһарына мініп тұрған бір күні, 
түскі тамақтан кейін шай ішіп отырғанбыз, 
сырттан біреу кіргендей болды. Мойнымды 
бұрып қарадым, қарадым да қайран 
қалдым. Орнымнан ұшып тұрып, алдынан 
шықтым. Бұл келген Рунту болатын. Оны 
бірден таныдым, әйтсе де, мынау менің 
санамда сақталған Рунту емес. Оның 
бойы екі есе өскен, бұрынғы қараторы, 
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дөңгелек жүзі күреңітіп кеткен, ажарын 
айғыз-айғыз әжім басыпты, көздері 
әкесінің көздеріне құсап домбығып, 
қызарып тұр.  Жағалаудағы бір тынбайтын 
желдің әсері болса керек, теңіз жағасында 
тұратын дихандардың көбісінің беттері 
осындай болады. Рунтудың басында 
көнетоз киіз телпек, үстінде жұқа мақталы 
шапан, суықтан бүрісіп қалыпты, қолында 
қағазға оралған бір нәрсе мен ұзын найы 
бар. Бұл қолдардың өзі де менің жадымда 
қалған шұғынықтай шымыр да ебдейлі 
қолдар емес,  мына қолдар барбиған епсіз, 
оның үстіне қарағайдың қабығы секілді 
шытынап жарылып кеткен бірдеңе.

Рунтуды көріп қатты қуандым, бірақ 
сөзді неден бастарымды білмей:

– Oho, Рунту ағай, хош келдіңіз.. дедім.
Іле көкейіме келген қырғауыл, секіретін 

балықтар, ұлу қабықтары, сасық күзен... 
т.б. толып жатқан сөздер жіпке тізген 
маржандай бірінен соң бірі ағытыла 
жөнелер деп ойлап едім, бірақ, әлде 
бір сиқыр күш жағымды қарыстырып, 
айтпақшы болған сөзім басымның ішін 
шыр айналды да жүрді. Рунту состиып 
тұрып қалды, жүзінде қуаныштың да, 
кірбеңдіктің де табы бар. Ол бірдеңе деп 
ернін жыбырлатты, бірақ дауысы шыққан 
жоқ. Сосын ол барынша ізетпен, баптап 
тұрып:

– Мырза!..  – деді.
Мен тұла бойымды бір ызғар қарып 

өткендей болдым. Екеуіміздің арамызда 
асу бермес сұрқия бір алып қамал 
орнағанын сонда ғана түсіндім де, үнсіз 
қалдым.

Сосын ол артына бұрылып:
– Шүй Шың, мырзаға тағызым ет, –  деді 

де, артында тығылып тұрған баланы ілгері 
тартты, бұл бала жиырма жыл бұрынғы 
өзім білетін кәдімгі Рунтудан айнымайды 
екен, бірақ, бұның өңі жүдеңкі, мойнында 
күміс алқасы жоқ.

– Бұл менің бесінші балам... үйден 
шығып көрмеген, ұялшақ өзі. Біздің абыр-
дабырымызды естіп, анам мен Хұң Ыр 
төменге түсті.

–  Ханым, хатыңызды алдым. 
Мырзаның келетінін естіп, қатты қуандым,- 
деді Рунту.

– Үйбай-ау, сен не ғып тартынып 
тұрсың? Бұрын сендер аға-бауыр емес пе 
едіңдер, баяғыша Шүн аға дей бер, –  деп 
жатыр анам емен-жарқын

– Жоға, о не дегеніңіз, ханым!.. Олай 
дегенім жөн болмас. Ол кезде баламыз 
ғой, не білеміз,  – деді де, Рунту «тағызым 
ет!» –  деп, Шүй Шыңға тағы да бұйырды. 
Бала болса, ұялып әкесінің қалқасынан 
шықпай қойды.

– Мынау Шүй Шың екен ғой, бесіншің 
емес пе? Бейтаныс кісілерді жатырқап 
тұрғаны ғой, барып Xұң Ырмен ойнай ғой, 
— деді анам. Бұны естіген Хұң Ыр келіп 
оны шақырып еді, Шүй Шың тартынбастан 
оған ілесе жөнелді. Анам Рунтуға 
«отырсаңшы» дегенде ол именіңкіреп 
барып, әрең отырды. Сосын ұзын найын 
үстелге сүйеп қойды да, қағазға ораулы 
затын маған ұсынып:

– Қыстың күні басқа нәрсенің реті 
болмай қалды, мынау өзіміз кептірген 
азғантай көк бұршақ, қабыл алыңыз 
мырза...  – деді.

Мен оның хал-ақуалын сұрадым. Ол 
басын шайқап:

– Жағдайым қиын. Алтыншы балам 
да қолқанат болып қалды, бірақ, бәрібір 
кеңірдекке жетпейді... Оның үстіне қоғам 
да астан-кестен, қайда барсаң да ақша 
сұрайды... Заң-тәртіп жоқ... Егін шығымы 
да мәз емес... Азын-аулақ өніміңді сатуға 
апарасың. Еселеп салық төлейсің, 
тапқаның шығыныңды да ақтамайды. 
Сатпасаң босқа шіріп кетеді... Ол басын 
шайқай берді. Әжім басқан бет-әлпеті тас 
мүсіндей қимылсыз. Сірә, ол азапты өмірін 
айтып жеткізе алмай отырған тәрізді. 
Ол аз-кем үнсіз отырды да, ұзын найын 
алып, темекі тартты. Рунтудың анамның 
сұрақтарына берген жауаптарынан, оның 
үйіндегі шаруасы басынан асып жатқанын, 
ертең қайтуы керек екенін аңғардым. Оның 
түскі тамақ ішпегенін сезген анам, оған ас 
үйге барып тамақ жасап же деп бұйырды. 
Ол шығып кетті. Анам екеуіміз оның 
тағдырына налыдық: шиеттей көп бала,  
құрғақшылық,  ауыр салық, әскерлер, 
қарақшылар, ұлықтар, атқа мінер тағы 
тонайды. Осы азаптың бәрі байғұсты 
қуратып жіберіпті.

– Өзімізбен әкете алмайтын нәрсенің 
бәрін Рунтуға берейік, керек дегенін 
таңдап алсын, – деді анам маған.

Түстен кейін Рунту біздің заттардың 
ішінен өзіне керекті екі ұзын үстел, 

төрт орындық, бір ошақ, шамдал және 
бір аспалы таразыны қалап алды. Ол 
сабанның күлін тұтас мен алайын деді. 
(Біздің жақта ас үйге күріштің сабанын 
жағады, оның күлімен құмайт жерді 
тыңайтуға болады. Осылайша ол біз 
жүретін күні келіп, алған заттарын қайыққа 
тиеп әкететін болды. Түнде екеуіміз оны-
мұныны сөз етіп, біраз әңгімелестік. Бірақ, 
бәлендей маңызды ешнәрсе айтылған 
жоқ. Келесі күні таңертең Рунту Шүй 
Шыңды ертіп ауылына қайтты. Арада тағы 
тоғыз күн өтіп, жүретін күніміз де келіп 
жетті. Таңертең Рунту келді, бірақ, бұл 
жолы ол Шүй Шыңды емес, қайық қаратуға 
бес жасар қызын ертіп келіпті. Бұл жолы 
күні бойы әбігерлікпен жүрдік те, сөйлесуге 
мұрша болмады. Келген кісілер де көп 
болды. Олардың ішінде бізбен қоштасу 
үшін келгендер де, бірдеңе іле кету үшін 
келгендер де, қоштасу орайында бірдеңе 
іле кету үшін келгендер де бар. Кешке 
қарай, біз қайыққа отырар кезде ежелгi 
баспанамыздағы ірілі-ұсақты, ескілі-
жаңалы заттың біреуі де қалмады.

 Біз мінген қайық баяу жүзіп барады. 
Ымырт қараңғылығында екі жағадағы 
көгілдір таулар бізден бірте-бірте 
қашықтап қала берді. Хұң Ыр екеуіміз 
қайық терезесінде табиғаттың кешкі 
көрінісін тамашалап тұрғанбыз.

– Аға, біз қашан қайтып келеміз? – деді 
Хұң Ыр аяқ астынан.

– Қашан қайтып келеміз дейсің бе? 
Қалайша кетпей жатып қайтып келуді 
ойлап тұрсың?

– Шүй Шың мені ойнаймыз деп үйіне 
шақырған, – деді де, Хұң Ыр үлкен қара 
көздерін бақырайтып, ойланып қалды. 
Анам екеуміздің де көңіліміз қоңылтақсып, 
Рунтуды тағы да сөз етістік. Анам маған 
біз көшудің қамына кіріскелі бері біздікіне 
күн құрғатпай келіп тұратын «ірімшікші 
сұлу» Яң Ыр жеңгей бір күні күл үйіндісінің 
ішінен оншақты ыдыс-аяқ тауып алғанын, 
«ірімшікші сұлу» мұны Рунтудың істеп 
жүргені, күл алуға келгенде ыдыс-аяқты 
қосып әкетпек болған деп соққандығын, 
онысын бізге істеген үлкен бір 
жақсылығына балап, далада жатқан «ит 
қорлық» дейтін астаушаны (біздің ауылда 
тауықтарға жем беретін астаудың тор 
көзді қақпағы болады, ішіне жем салғанда, 
тауық басын тығып жей береді, ал ит жей 
алмай қор болады, оны жұрт «ит қорлық» 
деп атайды) іліп алып безіп бергендігін, 
ши аяғындағы биік өкшеге қарамай, өзі өте 
шапшаң жүретінін әңгімеледі.

 Мен өзімнің ескі үйімнен барған сайын 
ұзай бердім. Туған жерімнің тау-өзені де 
артта қалды. Алайда, мен туған жеріммен 
қош айтысқаныма өкінген жоқпын. Көзге 
көрінбес дуалдар жан-жағымды қоршап, 
мені өзге әлемнен бөлектеп тұрғандай. 
Көңіліме бір түрлі кірбің ұялай бастады. 
Қарбыздықтағы мойнына күміс алқа 
таққан бала батырдың бейнесі бұрын ап-
анық елестейтін, міне, енді көмескі тарта 
бастады. Менің жаныма қатты батқаны да 
осы.  Анам мен Хұң Ыр ұйықтап қалды.  Мен 
жатып алып судың сарылына құлағымды 
түре түсіп, өмірде өз жолыммен келе 
жатқандығымды сезіндім. Осы тұста мені 
бір сәт: «Рунту екеуміздің арамыз осылай 
алшақтап кеткенімен, ұрпақтарымыз 
бәрібір бірге болады.  Міне, қазірдің өзінде 
Xұң Ыр,  Шүй Шыңды ойлап жатқан жоқ 
па? Бұлар мен құсап жұрттан бөлініп 
қалмаса екен... Алайда, бірге боламыз деп 
мен секілді өмір азабын арқалап, немесе, 
Рунту сияқты тұрмыс тақсіретін тартып, 
немесе тағы басқалар сияқты қайғы-
қасіретте өмір сүретін болмаса екен, олар 
біз көрмеген, білмеген жаңа өмір кешірсе 
екен» деген ойлар шырмап алды.

Осылай үмітті ойдың құшағында 
жатқан менің бойымды қайтадан бір 
түрлі ой билей бастады. Рунту ошақ пен 
шамдалды сұрағанда, мен оның әлі күнге 
дейін буддаға – Құдайға табынатынына, 
одан күдерін үзбейтініне іштей күліп 
қойғам. Ал менің қазіргі үміттерім де өзім 
жасаған Будда емес пе?  Рунтудың арманы 
ертеңгі күн болса, менікі ұзақ болашақ, 
айырмашылығы сол ғана. Көз алдымда 
құм басқан теңіз жағасы бұлдырайды. 
Қаракөк аспанда алтын тaбaқтaй толған 
ай. Маған бірде: «жалпы үміт дегенді бар 
десе де, жоқ десе де болады, ол да мынау 
жер бетіндегі жол сияқты ғой, жерде о 
баста жол болмаған, жолаушылар жүре 
келе жол пайда болған», деген ой келді.

Қаңтар 1921 жыл
                   

 Қытай тілінен аударған 
Дүкен МƏСІМХАНҰЛЫ.

СУҒА БАТЫП КЕТКЕН 
ҒИБАДАТХАНА

ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН.  

Нейенкирхтың маңында, қалың 
орманның ортасында жасырынған 
жалғыз ашық жер бар. Онда кішкентай 
ғана қол бар,  ол араға жан баласы 
аяғын сирек басады,  тіпті әркім біле 
де бермейді. Көгал мен көлді қоршап 
тұрған қап-қара шыршалардың тұрқында 
адамның өне бойын еріксіз тітіркендіретін 
әлдеқандай бір жабырқаңқылық бар. 
Сол шыршалар бұл араны жұмбақ 
жамылғымен тұмшалап тастағандай; 
мұнда торғай да шырылдамайды, күннің 
нұры да түспейді. Көлдің суы түпсіз 
терең, адамдар бұл арадан сондықтан 
да безеді.

Ерте кездерде бұл жерде қызыл 
кірпішті қабырғалар мен жарыстыра 
ескерткіштер орнатқан, ұзын мұнаралы 
әйел ғибадатханасы тұрған.

Бірде қырау қабақты қыс күндерінің 
түнінде монастырьге қайыршы ауру 
шал келеді; әбден әл-дәрмені кеткен 
ол қақпаны соғып, түнеп шығуға рұқсат 
сұрайды. Алайда, қақпашы әйел еріншек, 
тас жүрек еді. Аязда төменге түсіп 
барлық құлыптар мен ілгектерді ашып 
жатқысы келмеді. Сондықтан жолыңнан 
қалмай, қонатын жерді басқа жақтан ізде 
деп шалға ашулана айқай салды. Бірақ, 
шал әбден шаршап қалжыраған еді, ары 
қарай жүруге шамасы жетпеді. Ол тағы 
да өтініп, аянышты жылады, бірақ бәрі 
бекер болды. Ғибадатхана бастығы да, 
басқа монах әйелдер де оның қайғысын 
елемеді. Тек монах болуға әлі ант беріп 
үлгермеген бір қыз ғана шалдың көз жа-
сын көріп жаны ашиды, шалға жақтасады. 
Бірақ монах әйелдер оған күліп, қылығын 
келемеждеп, байғұс шалды сол күйі 
қақпаның сыртында қалдырады.

Сол арада ауа райы бұрынғыдан бе-
тер бұзылып, шал таяғымен қабырғаны 
түртіп қалады, сол-ақ екен, көзді ашып-
жұмғанша берік қамал тұңғиыққа батады 
да кетеді. Апанның аузынан от пен түтін 
көкке будақтап, қолма-қол іші суға тола-
ды да қалады. Таңға жуық дауыл тына-
ды, кеше ғана алтын мұнаралары күнге 
шағылысқан шіркеудің орнында тұңғиық 
қол жатады.

Шалға жаны ашыған әлгі ізгі жүректі 
қыз сол аймақтағы атақты бір сері жігітті 
жан-тәнімен жақсы көретін, сондықтан 
да монастырь оған зынданмен бара 
барды. Ал сері жігіт жасырынып, оңаша 
монастырьға орман ішімен талай келген. 
Айналадағылар мүлгіген ұйқыға шомған 
кезде, қыз хужрасының терезесіндегі 

уылды да басып, алыс аймаққа жетіп жа-
тады.

− Тым құрыса бір рет, тек бір рет қана 
құшағыма келіп кірші! – деп өксиді жігіт.

 Сол арада толқып, беті көбіктеніп 
жатқан көлдің түбінен дауыс естіледі:

− Ертеңгі түні, сағат он бірде, тап осы 
араға кел! Толқынның ішінен қан сияқты 
ал қызыл жібек жіпті көресің, соны өзіңе 
тарт!

Дауыс сонымен тынады. Тағдырдың 
алда тағы не дайындап тұрғанына көзі 
жетпеген жігіт қайғы мен сағынышқа 
қамалып үйіне қайтады. Алайда кешегі 
айтылған уақытта көлдің жағасына 
қайта келеді де, кешегі дауыстың 
айтқандарының бәрін де бұлжытпай 
істейді. Қан сияқты ал қызыл жіпті қолы 
дірілдей ұстайды да, ұшынан тартады 
сол сәт сүйген қызы қарсы алдына тура 
қалады.

− Болжаусыз тағдыр бейкүнә мені 
күнәлыларға қосып, тұңғиыққа тартып 
кетті, бірақ маған күн сайын түнгі он 
бірден он екіге дейін сенімен әңгімелесуге 
мүмкіндік беріледі; ол мерзімді бұзуға 
болмайды; егер мен оны бір рет бұзсам, 
сен мені мәңгі-бақи көре алмайтын 
боласың, – дейді қыз. Және мені сенен 
басқа ешкім де көрмеуге тиіс, егер көрсе, 
көрінбейтін қол барып менің өмір жібімді 
үзіп кетеді.

Көл жағасындағы түнгі кездесу ұзақ, 
өте ұзақ уақыттар бойы жалғаса береді, 
әр кез сайын сері жігіт келіп қан сияқты 
ал қызыл жіптен тартса болды, тұңғиық 
судан сүйген қызы шыға келетін. Екеуі 
құпия кездесулеріне қуанып, өздерін 
бақытты сезінуші еді; адамға үрей 
туғызатын, елсіз айдалада әлдекім 
кездейсоқ көріп қалар деп қауіптенбейтін. 
Бірақ қызғаныш пен жаман пиғыл сері 
жігіттің соңына түсіп, бір күні әлдебір бей-
таныс жан ғашықтардың су жағасында 
қол ұстасып қыдырып жүргендерін көріп 
қалады. Сері жігіт келесі түнде сүйікті 
көліне жақындап келсе, оның беті қан 
құсап ай сәулесімен ал қызылданып жа-
тыр екен. Қолы қалтырай жіпті ұстаса, ол 
аппақ болып кетіпті және үзіліп қалыпты.

Ыңырана күйзелген сері жігіт көл 
жағасында сенделіп, сүйген қызын 
шақырумен болды. Бірақ тыныштық 
өзгермейді. Қайғыға шыдамаған жігіт 
көлге барып қойып кетеді, толқындар 
оның үстін мезетінде жаба қояды.

Аударған Б.НҰРОВ. 

тор арқылы екі ғашық 
сұхбаттасушы еді, көбіне 
олардың кездесуі таң атып 
келе жатқанда аяқталатын.

Жігіт сол ауа райы 
бұзылған түні де келіп еді. 
Бұрынғы монастырь тұрған 
жерден түк көре алмай, тек 
қою түтін көмкерген тұстан 
бұрқ-сарқ болып жатқан 
судың дыбысын естігенде, 
сері жігіттің жүрегі қалай шан-
шып, қандай шерге толды 
екен десеңші! Сері жігіт ба-
сын тауға да, тасқа да ұрып 
жылап, сүйген қызының атын 
атап күңіренгенде, даусы да-
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В ДВА ЭТАПА

 

 «БАСТАУ БИЗНЕС»                                

БИЗНЕСМЕН НА КОЛЯСКЕ 
ПО СООБЩЕНИЮ ПРЕСС-СЛУЖБЫ РПП, ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ИЗ АЛМА-
ТИНСКОЙ ОБЛАСТИ РАХАТ КАДЫРБЕКОВ ВЫИГРАЛ 
ГРАНТ И ОТКРЫЛ ОВЕЧЬЮ ФЕРМУ. 

О НОВОМ ШТАММЕ 

КОРОНАВИРУСА
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой со ссылкой на ВОЗ опубликовал 

обновленные данные о новом штамме коронавируса «омикрон», передает Tengrinews.kz.

КОВИД-19                           ОБРАЗОВАНИЕ

НЕ СМОГУТ СИДЕТЬ В ОДНОМ 
КРЕСЛЕ БОЛЕЕ 7 ЛЕТ

В сфере образования больше 10 тыс го-
сударственных организаций. Многие руково-
дители имеют бессрочные трудовые догово-
ры. Немало тех, кто в связи с этим работает в 
одной организации 10−15 и более лет.

«Разумеется, среди них есть руково-
дители, которые знают свое дело и вно-
сят ощутимый вклад в развитие школы, 
колледжа, организации дошкольного или 
дополнительного образования. Но нужно 
признать, что есть, к примеру, директора 
школ, которые, занимая кресло на протяже-
нии 10−15 лет, теряют инициативность, 
мотивацию и желание развиваться», — 
считает министр.

По его словам, если руководитель долгие 
годы возглавляет одну и ту же организацию 
образования, это чревато снижением моти-
вации, отсутствием новых подходов в работе 
и привыканием к существующему положе-
нию вещей со всеми недостатками.

Смена организации позволяет внедрять 
изменения и повышать эффективность руко-
водства. Правила ротации первых руководи-
телей госорганизаций образования зареги-
стрированы в МЮ РК.

Во-первых, под ротацию попадают ру-

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЯВИЛСЯ ИНСТИТУТ РОТАЦИИ ДИРЕКТОРОВ 
ШКОЛ, КОЛЛЕДЖЕЙ И ДЕТСКИХ САДОВ, ПЕРЕДАЕТ ИА «NEWTIMES.KZ».

ОБ ЭТОМ В FACEBOOK СООБЩИЛ МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ АСХАТ АЙМАГАМ-
БЕТОВ.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

КАКИЕ  ПРОЕКТЫ  КРЕДИТУЮТ
Как сообщает пресс служба област-

ной палаты предпринимателей, в Алма-
тинской области более 75% проектов, 
одобренных по программе «Экономика 
простых вещей» в сфере сельского хо-
зяйства. Всего за три года по программе 
прокредитовано 220 проекта на общую 
сумму 126,1 млрд тенге.

По словам заместителя директо-
ра РПП Даурена Оналбаева, льготное 
кредитование также получили проекты 
в сфере пищевой промышленности, ту-
ризма и услуг, легкой промышленности 
и деревообработке, промышленности, 
электроэнергетики и другие.

«В целом по Программе мы сфор-
мировали пул проектов из 285 проектов 
стоимостью 154,6 млрд тенге. Операто-
рами программы являются банки второго 
уровня и Аграрная кредитная корпорация. 
На сегодняшний день банками и корпо-
рацией одобрены 220 проекта на общую 
сумму 126,1 млрд тенге. Субъекты пред-
принимательства получили финансиро-
вание на расширение действующего про-
изводства, закупа животных и техники, 

ПО ПРОГРАММЕ «ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ» В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ководители, проработавшие в одной и той 
же организации образования более 4 или 7 
лет. При этом первый руководитель, находя-
щийся на занимаемой должности 4 года со 
дня назначения на должность в данной ор-
ганизации образования, может отказаться 
от предложенной ротации и соответственно 
продолжить свою работу в рамках действую-
щего трудового договора. Однако если ру-
ководитель работает в данной организации 
уже более 7 лет, то он подлежит обязатель-
ной ротации.

Во-вторых, предусмотрены следующие 
условия проведения ротации:

Ротацию проводят управления образо-
вания областей и городов республиканского 
значения; ротация проводится в пределах 
одного населенного пункта; ротацию про-
водят между руководителями организаций 
одного типа; при ротации квалификационная 
категория первых руководителей, а значит, и 
получаемая доплата за нее сохраняются до 
истечения ее срока действия.

Для того, чтобы система ротации эффек-
тивно функционировала, и данные правила 
были адекватно реализованы на местах, ми-
нистерство будет вести мониторинг.

На полученный грант 
в размере 583 тысяч тен-
ге (200 МРП) по проекту 
«Бастау Бизнес» в рамках 
государственной програм-
мы «Еңбек» он закупил 12 
овец и разводит их на сво-
ем участке.

Рахату Кадырбекову 31 
год. Он живет селе Кокозек 
Карасайского района. В ре-
зультате аварии в пять лет 
получил инвалидность, с 
тех пор вынужден передви-
гаться на инвалидной коля-
ске. Однако жизненные об-
стоятельства не помешали 
ему потерять силу духа и 
доказать свое мужество 
целому миру. Он обучился 
на специалиста по инфор-
мационным технологиям, 
несколько лет работал веб-

защитником в одной из частных ком-
паний. Также на трехмесячных курсах 
обучился основам видеомонтажа.  

«Многие офисы компаний не при-
способлены и не имеют возможности 
взять на работу человека в коляске. 
Мне всегда хотелось движения, ак-
тивной деятельности в работе. По-
сле долгого времени поиска работы 
решил, что для меня будет самым 
идеальным заняться бизнесом. Об-
ратился в районную палату пред-
принимателей, где меня прокон-
сультировали, рассказали о мерах 
государственной поддержки и поде-
лились историями успешных предпри-
нимателей с особыми потребностя-
ми. И вы знаете, эти истории меня 
очень вдохновили, дали надежду и был 
воодушевлен мыслью начать стар-
тап. Я незамедлительно подал заявку 
на обучение по «Бастау Бизнес» и по 
окончанию обучения получил грант в 
размере 200 МРП», – рассказал пред-

приниматель.
Рахат выиграл грант на приобрете-

ние овец. Закупил мелкий рогатый скот 
и сейчас разводит животных на своем 
участке. Пока в обороте поголовье из 
12 овец, в дальнейших планах приоб-
рести лошадей. Также на своей терри-
тории выращивает люцерну. Во всех 
делах молодому предпринимателю по-
могают близкие.

По его словам, со сбытом проблем 
нет, клиенты сами приезжают. Но так 
как есть проблема с пастбищем, Рахат 
хочет перевести овец полностью на 

стойловое содержание. 
Как сообщила директор областной 

Палаты предпринимателей Лаззат Чин-
кисбаевой, с начала года в рамках про-
граммы «Еңбек» по проекту основам 
предпринимательства «Бастау Биз-
нес» обучились 3,1 тысячи безработ-
ных и начинающих предпринимателей. 
Всего из числа обученных по проекту с 
учетом завершивших в прошлые годы, 
грантовое финансирование и льготное 
кредитование в рамках госпрограмм 
получили 1695 бизнес-проектов.

Ш. БАТОВ.

Министр здравоохранения Казахстана Алек-

сей Цой со ссылкой на ВОЗ опубликовал обнов-

ленные данные о новом штамме коронавируса 

«омикрон», передает Tengrinews.kz. «Обновлен-

ная информация об “омикроне”. Резюме: иссле-

дования продолжаются, пока все заключения ба-

зируются на опыте и знаниях о похожих мутациях 

в других вариантах. Потенциал передачи: пока 

непонятно, является ли “омикрон” более транс-

миссивным в сравнении с другими вариантами. 

Да, в ЮАР сейчас наблюдается пик, однако перед 

завершением эпидисследований нельзя сделать 

выводы о возросшем потенциале передачи данно-

го варианта», — написал Цой в Facebook. 

Также, по его словам, пока непонятно, вызы-

вает ли «омикрон» более тяжелое заболевание. 

«Пока нет данных о том, что симптоматика при 

“омикроне” чем-то отличается от других вариантов 

COVID-19. Предварительные данные указывают 

на возможное увеличение частоты госпитализа-

ции в ЮАР, однако это может быть обусловлено 

тем, что инфицируется большое количество лю-

дей, в том числе с факторами риска госпитализа-

ции. Эффективность естественного иммунитета (у 

переболевших): предварительные данные говорят 

о том, что может быть повышенный риск реинфек-

ции “омикрон” в сравнении с другими вариантами, 

однако данные скудные», — уточнил министр. 

ВОЗ, по его словам, проводит оценку потенци-

ального влияния «омикрона» на эффективность 

вакцин. На данный момент вакцины высокоэф-

фективны от тяжелого заболевания и смерти. 

Широко применяемые тест-системы продолжают 

эффективно выявлять «омикрон». 
Говоря об эффективности терапии, министр 

уточнил, что кортикостероиды и препараты-

ингибиторы интерлейкина-6 эффективны при 

заболевании, вызванном вариантом «омикрон». 

Эффективность других терапевтических средств 

(в том числе моноклональных антител) будет 

изучаться. Ранее Японский государственный 

институт инфекционных заболеваний повысил 

уровень опасности нового штамма коронави-

руса «омикрон». В пятницу институт присвоил 

новому штамму категорию VOI — «вызывающий 

интерес», однако сейчас присвоил ему самый 

высокий уровень мутации — «вызывающий бес-

покойство». 
Врач из ЮАР перечислила симптомы 

«омикрон»-штамма Напомним, новый штамм 

— B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР, ВОЗ назва-

ла греческой буквой «омикрон». Председатель 

Всемирной медицинской ассоциации Франк 

Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, 

что «омикрон» по своей опасности может стать 

сопоставимым с вирусом Эбола и таким же за-

разным, как штамм «дельта». К этому часу новый 

штамм выявлен не только на юге Африки, но и 

в Гонконге, Бельгии, Италии, Германии, Швейца-

рии, Франции, Канаде, Нидерландах, Австралии, 

Британии. 

ском районе птицефабрика «Nauryz 
Agro LTD» была профинансировано 
на 6,2 млрд тенге и сегодня расширя-
ет свое производство и ассортимент 
продукции. На инвестиционные цели в 
размере 500 млн тенге прокредитовано 
ТОО «Aluminium of Kazakhstan (Алю-
миниум оф Казахстан)», которое зани-
мается производством промышленных 
металлических конструкций.

Напомним, Программа льготного 
кредитования приоритетных проектов 
в рамках развития отраслей «Экономи-
ка простых вещей» была запущена в 
Казахстане в 2019 году. Для осущест-
вления мониторинга и сопровождения 

реализации проектов на площадке «Ата-
мекена» создан Проектный офис, куда 
вовлечены представители Управления 
предпринимательства и индустриально-
инновационного развития Алматинской 
области, филиала ФРП «Даму», филиала 
АО «Аграрная кредитная корпорация» и 
банков второго уровня.

Ш. ХАМИТОВ.

на весенне-полевые работы. Еще 16 про-
ектов находятся на рассмотрении. По 
32 проектам ведется сбор документов, 
разработка бизнес-планов», – рассказал 
Даурен Оналбаев.

Один из участников программы «Эко-
номика простых вещей» - крестьянское хо-
зяйство «Бакбол» в Кербулакском районе 
получил 28,5 млн тенге на приобретение 
сельскохозяйственной техники. В Илий-

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛЕКСЕЙ 
ЦОЙ РАССКАЗАЛ О СРОКАХ И ОСОБЕННОСТЯХ 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕВАКЦИНАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ, 
ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ ЦЕНТРА ДЕЛО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ KAPITAL.KZ.

«Ревакцинация стартовал будет проходить в два 
этапа. В первую очередь будут привиты лица из группы 
риска: до конца текущего года с учетом сроков первич-
ной вакцинации ревакцинации подлежат уязвимые груп-
пы населения — медработники, педагоги, персонал и 
контингент медико-социальных учреждений, закрытых 
детских учреждений, сотрудники силовых структур», - 
сказал он.

Ревакцинации без учета установленных сроков под-
лежат казахстанцы старше 60 лет, а также лица, са-
мостоятельно прошедшие исследование и имеющие 
отрицательный результат теста на антитела против коро-
навируса.

«С учетом начала массовой первичной вакцинации в 
апреле все граждане республики, завершившие первич-
ную вакцинацию через 6−9 месяцев после полного курса 
вакцинации, подлежат ревакцинации с января 2022 года. 
В этой связи на втором этапе ревакцинации будут под-
лежать остальные граждане, завершившие первичную 
вакцинацию и у которых подошел срок ревакцинации»,   
–  подчеркнул он.



 

06.05 «Ауылдастар» деректі 
фильм
06.30 «Толағай»
07.30 «Көңіл толқыны»
08.00AQSAYYI
08.20 «Мәселе»
09.00, 00.40 «Әлемнің алып 
шаһарлары»
10.00, 18.00 «Дениз»
12.00  «Қазақстан дауысы» 
14.20 «Батыл жүрек»
15.30 «Ең сұлу»
17.20, 02.30 «Тәуелсіздік 
тәуекелдері» 
20.00 «АРТА» 
20.50 «Сұхбат»
21.30 «Жүзден жүйрік»
22.30 Т/х «Жат мекен»
23.30 «Қара таңба»
01.40 «АРТА»

Хабар

05.00, 16.00 Российкий сериал
07.00 «Самопознание»
07.15 Сериал «Противостоя-
ние»

Бейсенбі - Четверг,  9 желтоқсан Сенбі - Суббота,  11 желтоқсан

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,   12  желтоқсан

06.05 «Ауылдастар»
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 00.55 Aqparat
07.00 «ТАҢШОЛПАН»
10.10, 18.00 Т/х «Тағдыр жа-
лыны»
11.05, 19.00 Т/х «Дениз»
12.00, 21.30 Т/х «Қара таңба»
13.10 «Qyzyq eken»
14.00 «Теледәрігер»
15.15 «Menin Qazaqstanym»
15.40 Д/ф «Beisen Quranbek»
16.10, 23.35 «Таңшолпан»
17.15 «Qyzyq eken»
20.35 «Ashyq Alan» 
22.30 «Жат Мекен»
00.25 «PARASAT MAIDANY»
01.30 «Menin Qazaqstanym» 
01.50 Футбол. «Омония» - 
«Қайрат»

ХАБАР

05.00, 16.00 Сериал «Клад 
могилы Чингисхана»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 Мегахит. «На крючке»
12.00 Д/ф «Дорога мира и со-
гласия»
13.00 «Шайқалған шаңырақ»
14.00, 22.30 Т/х 
«Пәленшеевтер-4»
15.00 «Большая неделя»
18.00 Мегахит. «Убить Билла-1»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 Д/ф «Боз Орданың 
түндігі»
21.00  Итоги дня
21.30 Т/х  «Тұмар»
22.30 Сериал «Барыс»
23.30 «Discovery : Сквозь черво-
точину с Морганом Фрименом»
00.15 Әсем әуен

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00 М/с «Маша и медведь»
09.00, 22.00 «Қарындасым 
қарлығашым»
11.00, 21.00 Т/с «Әйел 
тағдыры-2»
12.15, 00.00 Т/х «Жауынгер» 
14.00 «Айтарым бар»
15.00 «Формула личности»
15.30 «Күлпәштің хикаялары»
16.35 «Сүлеймен сұлтан»
18.00 «Фазилет ханым»
20.00, 01.20 «Astana times»
02.20 Т/х «1001 түн»
03.40 «Q travel»
04.00 Үздік әзілдер
04.10 «Сырты бүтін»
05.40 «KazNet»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Жить здорово»
07.00 «Қайырлы таң, Қазақстан»
08.00 «Доброе утро, Казахстан»
09.00 «Пусть говорят» 
10.10 «Женская версия. Чисто 
советское убийство»
11.10 Сериал «Дорога в пусто-
ту»
13.10 «На самом деле»
14.15 «112»
14.30 «QOSLIKE»
18.30 «Басты жаңалықтар»
19.00 «Көреміз»
20.00 Главные новости
20.40 «Qazaq: История золотого 
человека»
21.30 «Условный мент-2»
01.20 «Желтый глаз тигра»
02.15 Сериал «Мата Хари»
03.10 «112»
03.25 Басты жаңалықтар 
03.50 Т/х «Қарлығаш ұя 
салғанда»

КТК

07.05 «Ктк қоржынынан»
07.30 Кешкі жаңалықтар 
08.00 «Журналист»
10.00 НОВОСТИ
10.40 «Было дело»

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

06.05 «Ауылдастар»
06.30 Aqparat
07.05 «Сырлы сахна»
07.35 «Әйел әлемі»
08.10  «Киелі Қазақстан»
08.35 Сағындырған әндер-ай
10.00, 18.00 Т/х «Дениз»
12.00 «Қазақстан дауысы»
14.00 «Әзіл әлемі»
15.00 «Көшпенділер»
17.20 «Талпын»
20.00, 03.00 «Мәселе»
20.40 «Қазақстан дауысы»
22.30 «Жат мекен»
23.30 «Күйеу бала»
00.50 «Геодауыл»
03.00 «Мәселе»

Хабар

05.00 Российский сериал
07.00 «Өзін-өзі тану»
07.15 «Противостояние»
09.00 «Tangy fresh»
10.00  ХХІ ғасыр көшбасшысы
11.00 «Девушка Джигит»
13.00 «Пәленшеевтер»
18.00 Мегахит
20.00 «Отыз жылдың ой-
толғауы»
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
22.00 «Qazaq. История золото-
го человека»
00.00 «Хабарлас»

Астана  

06.00 Белгісіз жан
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.20, 22.00 «Қарындасым, 
қарлығашым»
11.00, 21.00 Т/х «Әйел 
тағдыры-2» 
12.00, 23.30 Т/х «Жауынгер» 
13.30 «Семейное счастье»
18.00 Т/х «Фазилет ханым»
20.00 «Астана кеші көңілді»
01.00 Bas Times
02.00 «1001 түн»
03.30 «Q» travel
04.30 «KazNet»
05.30 «Сырты бүтін»

Евразия

06.00, 03.55 Т/х «Әйел сыры»
06.40 «Той заказ»
07.15, 03.10 «П@утина+»
08.10 Басты жаңалықтар
08.45 «Ұлы даланың мұрасы»
09.00 «ПАтент»
10.55 «Фабрика грез» 
11.20 «Наша доктор»
15.35 «Тағдыр тасы»
16.35 «Мама, маған дауыс 
бер!»
18.00 «Айна»
19.00 «Көреміз»
20.25 «Простить нельзя рас-
статься»
00.20  «Две звезды, отцы и 
дети» 
02.20 «Мужское/женское»
03.10 «П@утина+»
03.55 Т/х «Той заказ»

КТК

07.05 «Құдалар-2»
07.50, 03.30, 04.30 «КТК –да 
Қабатов»
09.10 Новости
09.50, 01.30 «Юмарина»
11.30 «Возмездие»
15.30 «Аталар сөзі»
17.15  «Как выйти замуж»

21.00 «Большие новости»
22.10 «Незабытая» 1-4 серии
01.40 «С кем поведешься»
02.30 «Аталар сөзі»
03.30, 04.30 «КТК –да Қабатов»

Жетісу 

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық»/
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Агроlife» 
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»
13.00 «Тәуелсіздіктің 
құрдастары»   
13.15 «Спасая жизни» 
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Талқы» 
14.50 «Тәуелсіздік жылнама-
сы»
15.00 «Сыралғы» 
15.45 «Әкелер әңгімесі»  
16.30 «Тәуелсіздік тұлғалары»
17.00 «Зерде»
17.52 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Бір бала»  
19.20 «Әсем әуен» 
19.30 «Безбен» 
20.05 «Сильные духом» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Единый народ»  
21.30 Итоговые новости
22.00 «Сделано в Казахстане»
22.50 «Әсем әуен» 
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 канал

06.00, 03.00 Әзіл студио
06.50,01.50 «Тамаша live»
07.20 «Информбюро»
08.30 «31 әзіл»
09.30 «Готовим с Адель»
10.00 М/с «Аладдин»
10.30 М/с «Лило и Стич»
11.00 «Снежная королева: за-
зеркалье»
13.00 «Терминатор-2»
16.30  Х/ф «Новая полицей-
ская история»
19.25  «S.W.A.T: Спецназ горо-
да Ангелов»
22.00 «Неге?»
23.00 «Капитан Филлипс»
04.00 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
05.00 Ризамын

7 канал

06.00 «Гу-гулет»
07.00 «Айна-online»
08.00 «Япырай»
09.00 «Ерке мұң»
10.00 «Жұлдыздың жары»
10.30 «Регина + 1»
11.30 Шоу «Орел и Решка»
11.30«Гранд»
16.00 «Биші қыз»
17.40 «Jaidarman Cup»
19.00«Зың-зың Күлпаш»
21.00 Шоу «Музыкальная 
интуиция»
23.00 «Jaidarman Cup»
00.40 Х/ф «Кигбоксер возвра-
щается»
04.10 «Қуырдақ»

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ

   7 КАНАЛ

08.00 Профессиональный 
бокс
10. 30 Кино
13.00 «Тұмар»
17.45 Мехахит: Терминатор: 
Генезис
19.30 Eco meken
20.30 Мәжіліс.kz
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
22.00 «Qazaq. История золо-
того человека»
23.30«Discovery». Как устрое-
на Вселенная

Астана  

06.00 «Белгісіз жан»
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.30, 10.25, 22.00 
«Қарындасым, қарлығашым»
10.00 «ТeleBingo»
12.00, 21.00 Т/х «Әйел 
тағдыры-2»
13.10, 23.30 Т/х «Жауынгер»
14.30 «Әзіл кеші»
16.00 «Аялы алақан»
16.20 «Күлпәштың хикаяла-
ры»
18.00 Т/х «Фазилет ханым»

20.00, 01.00 «Астана кеші 
көңілді»
01.00 «Bas Times»
02.00 «1001 түн»
04.00«Q» travel
04.30 «KazNet»
05.30 «Сырты бүтін»

Евразия

06.00«Әйел сыры»
06.40 «Той заказ»
07.05 «П@ytina+»
07.30 «Воскресные беседы»
07.45 «Потомки великой 
степи»
08.05«Тайны вокруг нас»
09.15 «Артистка»
11.25 «Отчаянный домохо-
зяин»
15.30 «Новогодний перепо-
лох»
17.00 «Лучше всех»
18.50 «Добрый вечер Казах-
стан!»
20.00 «Грани»
21.00 «Простить нельзя рас-
статься»
01.00 КВН
03.45«П@ytina+»
04.15 «Той заказ»

КТК

07.05 «Бала дауысы»
07.50 «Тартылыс күші.»
09.00, 23.40  «Дом культуры и 
смеха»
11.20 «Незабытая»
15.30 «Аталар сөзі»
18.40 «Күнім сен сөнбеші-2»
21.00 «Портрет недели» 
22.00 «Без шансов»
23.50 «С кем поведешься»
01.30 «Аталар сөзі»
03.30-04.30  «Бала дауысы»

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 «Зерде»   
12.45 «Жетісудың ақын-
жыраулары»
13.00 «Сильные духом»  

13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Единый народ»
14.30 «Сделано в Казахстане» 
14.50 «Тарихнама» (қазақ 
хандары)
15.00 «Дәрігер кеңесі» 
15.45 «Жетісу жұмбақтары» 
16.15 «Қазақ тілі» 
16.30 «Тәуелсіздік тұлғалары»
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» 
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»

10.00Розыгрыш от Halyk bank
10.05М/с «Аладдин»
10.35М/с «Лило и Стич»
12.00«Снежная королева: за-
зеркалье»
14.00 Х/ф «Новая полицей-
ская история»
16.50  «S.W.A.T: Спецназ 
города Ангелов»
19.30 Х/ф «Призрачный 
гонщик»
21.50 «Капитан Филлипс»
23.00 Алдараспан. Шаншар. 
Нысана әзілдері
01.40 What`s up?
03.00 «Тамаша  live»
04.00 05.00 Ризамын

7 канал

06.00  «Гу-гулет»
07.00 «Япырай»
07.15«Jaidarman Cup»
09.00 «Ерке мұң»
10.00 «Келесі кім?»
10.30 «Орел и решка»
11.30 «Гранд»
16.00, 03.00 К/ф «Аманат»
18.30 Х/ф «Тақиясыз періште»
18.30 «Мама будет против»
02.30 «Kzландия»
04.50 «Қуырдақ»

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

   7 КАНАЛ

11.40 «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины»
14.00 «Возвращение»
16.00 «С кем поведешься...»
18.00 «Әулеттер тартысы»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Астарлы ақиқат»
21.00 Вечерние новости
21.50 «Возвращение»
23.50 «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 
01.40 «Небеса подождут»
02.25 «Астарлы ақиқат»
03.10 «Мәссаған»
04.00-04.30 Кешкі жаңалықтар 

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Парасат» 
10.15 Патриоттық әндер
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 «Тәуелсіздіктің 
құрдастары»  
13.15 «Ән тыңдайық»
14.00 «Көшбасшы күші» 
14.50 «Тәуелсіздік жылнамасы»
15.00 «Спорт-тайм» 
15.30 «Бір бала» 
16.30 «Тәуелсіздік тұлғалары»
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/ 
17.45 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
17.52 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Әсем әуен»  
18.35 «Дәрігер кеңесі» /тікелей 
эфир/ 
19.20 «Тәуелсіздік жылнамасы»
19.30 «Сегодня» /прямой эфир/  
20.00 «Зейнеп апаның 
әңгімелері»
20.15 «Әсем әуен»  
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Парасат»  
21.30 Итоговые новости
22.00 «Жетісу адалдық алаңы» 
22.40  «Әсем әуен» 
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Әзіл студио
06.20 Информбюро
07.20 «Жанкешті ханымдар»
09.00, 01.40  31 әзіл
10.00 М/с «Маша и медведь»
11.30, 22.00 «Ханшайым»
13.00, 21.00 Сериал «Ұшқан ұя»
14.00 М/с «Тимон и Пумба»
15.00 Сериал «Кухня»
16.00 Ералаш
16.45 Х/ф «Драконы навсегда»
18.55 Сериал «Кухня»
20.00 Информбюро
23.40 Х/ф «Репликант»
02.30 Кел, татуласайық
04.30 «Whats up»
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, QAZAQSTAN»
09.00, 15.00 «Ерке мұң»
10.00 «Полицейский с Рублев-
ки»
11.20, 19.30 «Фемида видит»
12.40, 20.40 Сериал «Бала-
бол-5»
14.00, 00.00 «Тойlike»
16.00, 02.30 «Q-елі»
16.40 «Тайны госпожи Кирса-
новой»
17.40 «Полицейский с Рублев-
ки»
19.00 «Студия 7»
21.50, 04.20 «Ұстаз»
22.20, 04.45 Т/х «Көршілер»
23.00, 03.10 Т/х «Ағайындылар»
01.10 Сериал «Там, куда падают 
звезды»

КТК

   7 КАНАЛ

06.05 Д/ф «Ауылдастар»
06.25, 13.00, 17.00, 20.00, 02.20 
Aqparat
07.00 «TANSHOLPAN»
10.10 «Тағдыр жалыны»
11.05, 18.00 Телехикая «Дениз»
12.00, 21.30  «Қара таңба»
13.10, 17.15 «Қызық екен...»
14.00 «Теледәрігер»
15.15 «Заң және біз»
16.10, 23.30 Телехикая 
«Таңшолпан»
20.35, 02.55 «Ашық алаң»
22.30 Т/х «Жат Мекен»
00.20 «Қазақстан дауысы»

Хабар

05.00 Сериал «Клад могилы 
мЧингисхана»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 Мегахит «Убить Билла-1»
12.00 Док.фильм «Дорого мира 
и согласия»
13.00 «Шалқайған шаңырақ» 
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
18.00 Мегахит Мегахит «Убить 
Билла-2»
20.00 Қорытынды жаналықтар
20.30 «Үкімет». Премьера!
21.00 Итоги дня
21.30 «Тұмар»
22.30 Т/х «Барыс»
23.30 «Discovery: сквозь черво-
точину с Морганом Фрименом»
00.15 «Әсем әуен»

Астана  

06.00 Т/х «Белгісіз Жан»
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.30, 22.00 «Қарындасым, 
қарлығашым»
11.00, 21.00 Т/х «Әйел 
тағдыры-2»
12.15, 00.00 Т/х «Жауынгер»
14.00 «AzilKeshi»
15.30 «Күлпаштың хикаялары»
16.00 Т/х «Сүлеймен Сұлтан»
18.00 «Фазилет ханым»
20.00, 01.20 «Астана times»
02.20 «1001 түн»
03.40  «Q travel»
04.00 «Сырты бүтін»
04.10 «Үздік әзілдер»
05.40 «KazNet»

Евразия

06.00  «Жить здорово»
07.00 «Қайырлы таң 
-Қазақстан»
08.00 «Доброе утро-Казахстан»
09.00 «Пусть говорят»
10.10 Сериал «Женская вер-
сия. Чисто советское убийство»
11.10 Сериал «Дорога в 
пустоту»
13.05 «Жди меня Казахстан»
14.15, 02.45 «112».  Прямой 
эфир
14.30 «Qoslike»
18.30, 03.45 «Басты 
жаңалықтар»
19.00 «Көреміз»
20.00 «Главные новости»
20.40 «Qazaq:История золотого 
человека»
21.30 «Поле чудес»
22.00  сериал «Медвежья 
хватка»
22.45 Сериал  «Охота»
03.05 Мужское-Женское
03.45 «Басты жаңалықтар»
04.05 «Көреміз»

КТК

07.05 «КТК қоржынынан»
07.20 Кешкі жаңалықтар
07.50 Т/х «Журналист»
09.50 Новости
10.40 «Было дело» 

11.40 «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины»
14.00 «Возвращение»
16.00 «С кем поведешься...»
18.00 «Әулеттер тартысы»
19.30, 04.00 Кешкі жаңалықтар
20.00, 02.15 «Дау-дамайсыз»
20.35, 02.40 «КТКweb»
21.00 Вечерние новости
21.40 «Возмездие» 1-4 серии
01.30 «Небеса подождут»
03.00 Мәссаған

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» 
15.30 «Әсем әуен» 
16.30 «Тәуелсіздік тұлғалары»
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/ 
17.45 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
17.52 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Әсем әуен»  
18.35 «Сыралғы» /тікелей эфир/ 
19.20 «Тәуелсіздік жылнамасы»
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/   
20.00 «Тәуелсіздіктің 
құрдастары»
20.15 «Спасая жизни» 
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»
06.20, 20.00 Информбюро
07.20 «Жанкешті ханымдар» 
09.00 «31 әзіл»
10.00 «Маша и медведь» 
11.30, 22.00 «Ханшайым»
13.00, 21.00 «Ұшқан ұя»
14.00 «Тимон и пумба»
15.00, 18.55 «Кухня»
16.00  «Ералаш»
16.45 «Репликант»
23.40 «Терминато-2»
02.40 «Кел, татуласайық!»
04.40 What`s up?
05.00 «Ризамын»

7 канал 

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, Qazaqstan»
09.00, 15.00 Т/х «Ерке мұң»
10.00, 17.40 «Полицейский с 
рублевки»
11.20, 19.30 Сериал «Фемида 
видит»
12.40, 20.40 Сериал «Бала-
бол-5»
14.00 «Тойлайк»
16.00 Скетчком «Q-eli» 
16.30 «Тайны госпожи Кирса-
новой»
19.00 Вечерняя программа 
«Студия 7»
 21.50, 04.45  «Көршілер»
23.00, 03.10 «Ағайындылар»
00.00 Шоу «Один в один»

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница,  10 желтоқсан

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

   ХАБАР

КТК

   31 КАНАЛ
   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

АСТАНА

ЖЕТІСУ
ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

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

ЗАЊ жєне ЌОFАМ№48 (1051) 03.12.2021

Алматы қаласының әкім-
дігіне қарасты,   Алматы қала-
сы мәдениет басқармасы, 
Қазақстан Республикасының 
Түркия Республикасындағы 
елшілігі, Ыстамбұл қаласы 
әкімдігі және Алматы 
қаласы мәдениет басқарма-
сына қарасты «Алатау» 
дәстүрлі өнер театрының 
ұйымдастыруымен Қазақс-
танның Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына  орай ұлттық 
өнерімізді таныту, ұлттық 
бірегейлікті дәріптеу мақса-
тында Түркияның  Ыстамбұл 
қаласында Джемал Ре-
шит Рей Консер Салонунда  
«Алтыбақан» ойын-сауық ән 
кеші өтті. 

Ұлтымыздың мақтаныш 
етер асыл мұрасы, руха-
ни жәдігерлері ішінде ұмыт 

МӘДЕНИЕТ

Қазақстан мен Түркия мемлекеттері арасындағы 
мәдени байланыстардың бір тармағы – театр және му-
зыка өнері саласындағы қарым-қатынастар. Туыстас 
екі елдің мәдени қарым-қатынастарында дәстүрлі 
мәдениет үлгілерін жаңғыртудың да маңызы ерек-
ше. Бұл екі елдің  төл мәдениеті бойынша қандай 
ерекшеліктері мен ұқсастықтарының бар екенін та-
нытатын үлгі.

ҰСТАЗ ОЙЫ 

БІЛІМНІЊ КІЛТІ – 

БАСТАУЫШТА 

Ќ¦ЌЫЌТЫЌ  САУАТТЫЛЫЌ – 

ЗАМАН  ТАЛАБЫ 

«АЛАТАУ» ДЄСТYРЛІ ¤НЕР ТЕАТРЫ 

ЫСТАМБ¦ЛДА

болып баратын  қазақтың 
тұрмыс-салтқа бағытталған 
«Алтыбақан» ұлттық ойыны 
– қазақ жастарының ертеден 
келетін  кешкілік бас қосып, 
ән айтып, домбыра тартып, 
айтыс жасап, би билеп, түрлі 
ойындар ойнап, көңіл көтеріп, 
ойын-сауық құратын кеші. Осы 
ұлттық ойынның төңірегінде 
әуелеткен дәстүрлі ән мен 
күмбірлеген күй, билеріміз бір 
бірімен астасып, ойын-сауық 
ән кеші ұсынылды. 

Ән кешіне Қазақстан Рес-
публикасының Түркиядағы 
төтенше және өкілетті Елшісі 
Абзал Сапарбекұлы арнайы 
келіп, құттықтау сөзін айт-
ты. Сондай-ақ бауырлас түрік 
елінде білім алып жүрген от-
андастарымыз, түркиялықтар  
бой көрсетті. Қазақстан 

Республикасының Түркиядағы 
Төтенше және Өкілетті Елші-
сі Абзал Сапарбекұлы  түрік 
және әзербайжандық   өнер 
саңлақтары және көрермендер 
өнерпаздарымыздың талант-
тарына тәнті болып, ұлттық 
өнеріміздің өркендей беруі-
не демеу көрсеткен Алматы 
қаласының әкімі Бақытжан 
Әбдірұлы Сағынтаевқа, 
өнерпаздарға алғысын  ай-
тып, жылы лебізін жеткізді. 
Театрдың директоры – Ринат 
Заитов, Көркемдік жетекшісі – 
Жұлдызбек Жұманбай.

Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті – Елбасы 
Н.Назарбаев  «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты мақаласында 
«Ауызша және музыкалық 
дәстүрді жаңғырту қазіргі 
заманғы аудиторияға жақын 
әрі түсінікті форматта 
болуы керек», – деп атап 
көрсеткен болатын. Енде-
ше,  рухани құндылықтардың 
түпкі мәні ұлттық өнер 
екені белгілі. Бұл адамдар-
дың рухани қажеттіліктерін 
қанағаттандырады. Қазақ  хал-
қының ұлттық  дәстүрлі өнері  

– мәңгілік өшпейтін өмір-
шең қазына. Күллі әлемге 
мақтанышпен көрсете алатын 
символымыз. 

Төл өнерімізді өрге сүй-
реп, барынша насихаттау – 
баршамыздың парызымыз. 
Падиша дәстүрлі ән өнеріміз 
қанатын кеңге жайып, ұлы 
дала рухы асқақтай бергей!

Қуаныш  ЖҰМАБЕКҰЛЫ,
PhD докторы,

«Алатау» дәстүрлі өнер 
театры  әдебиет бөлімінің 

басшысы.

Осыған орай бастауыш сынып мұғалімдері ал-
дында тұрған міндет – педагогикалық қабілеттерімен 
балалардың шеберлігін шыңдау, оқушы белсенділігін 
арттыра отырып, білім беру процесінде бәсекеге 
қабілетті, ізденімпаз, шығармашыл тұлға болуын 
қамтамасыз ету. 

Қазіргі таңда  баланың білім алуына барлық жағдай 
жасалған.  Осы мақсатта мен өз сабақтарымда оқу 
мен жазу арқылы сын тұрғысынан  ойлау техноло-
гиясын пайдаланып келемін. Мұнда оқушының пәнді 
терең түсіну қабілетін дамытуға,  алған білімдерін 
сыныптан тыс жерде кез келген жағдайда тиімді 
пайдала білуін қамтамасыз етуге болады.  Белсенді 
оқу баланың мұғалімді енжар таңдап қана қоймай, 
белсенді жұмысқа тартылуын көздейтін оқыту және 
оқу әдістерінің бірі болып табылады. Бұл тәсілдер 
оқу удерісі жаттығудың алдында емес, оны орын-
дау барысында жүзеге асырылатын құбылыс 
екендігін түсіндіреді. Сыныпта қолданылатын бұндай 
тәсілдерге топтық жұмыс (Brodie2000), ойын «ба-
лалары» (Bergen. 2002) және пән бойынша белгілі 
тақырыптағы ойындар кіреді.(Peters. 1998). Бастау-
ыш сыныптарда ойын шынайы өмірдің белгілі бір 
аспектілерін модельдеу және зерттеу үшін ұсынылған 
мүмкіндік болып табылады.

Айдана ЗАБИЛЬХАНОВА, 
 Алмалы орта мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі.
САРҚАН АУДАНЫ 

БАЛАНЫҢ  БІЛІМ НЕГІЗІН ҚАЛАУ,  
ЖЕКЕ БАСЫНЫҢ ДАМУЫН ҚАМ-
ТАМАСЫЗ ЕТУ – МҰҒАЛІМНІҢ БАС-
ТЫ МІНДЕТІ.

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ - 30 ЖЫЛ

  «ZHANSUGUROV COLLEGE»-НІҢ  
МІНДЕТТЕРІНІҢ ЕҢ БАСТЫСЫ САЛА-
УАТТЫ САНАЛЫ ҰРПАҚ ТӘРБИЕЛЕУ, 

СОНДАЙ-АҚ БОЛАШАҚ ҚОҒАМ ИЕЛЕРІН 
ЖАН-ЖАҚТЫ ЖЕТІЛГЕН,  АҚЫЛ ПАРАСА-
ТЫ МОЛ, МӘДЕНИ,  ҒЫЛЫМИ ӨРІСІ ОЗЫҚ 

ЕТІП ТӘРБИЕЛЕУ. 

Құқықтану пәнінің оқытушылары  С. Нау-
рызбаева, Г. Абзалқызы, Е. Бейсенбековтың 
және «Саналы Ұрпақ» клуб құрамының 
ұйымдастыруымен  «Сыбайлас жемқорлықпен 
күрес» тақырыбында ашық сот процесі өткізілді. 
Сот процесінің мақсаты – құқықтану мамандығы 
студенттерінің қылмыстық құқық және қылмыстық 
іс жүргізу пәнінен алған теориялық білімдерін 
тәжірибеде қолданып, үйрену. Іс-шара барысын-
да  І.Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің 
«Саналы ұрпақ» жобалық кеңсесінің жетекшісі 
Ербол  Бейсов   сөз алып,   тұщымды ойларын 
ортаға салды.

«Zhansugurov college» директоры п.ғ.д., 
профессор  М.Мальтекбасовтың қолдауымен, 
колледждің құқықтану пәнінің оқытушылары 
және «Саналы ұрпақ» клубының мүшелері 
құқықтану мамандығының 206, 225 және 306 
топ білімгерлерінің қатысуымен ашық сот 
процесі өткізілді. Ашық сот процесіне студент-
тер белсене қатысып өзіне берілген міндетті 
үздік шеберлікпен көрсете білді. Сот процесіне 
қатысушылар 306 топ студенті Ильмаз  Ибди-
минов,   206 топ студенті Жансая Қабдоллаева,   

206 топ студенттері Жақсылық Егімбай, Ернар 
Сейдахметов, 225 топ студенті  Мади  Сейтқұлов

225 топ студенті Мадияр  Малдыбеков, 206 
топ студенттері Рамазан Қорағазы, Ерасыл 
Мырзағұл,  306 топ студенті Камилла Нұрғали өз 
белсенділіктерін көрсетті.

 Процеске қатысқан көрермендер өзіндік ойла-
рын айтып, пікірлерімен бөлісті. 

Сондай-ақ,  құқықтану пәнінің оқытушы-
лары,  құқықтану мамандығының студенттерінің 
ұйымдастыруымен Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай «Құқықтық 
сауаттылық – заман талабы» атты оқылым  
өткізілді.

Оқылымға құқықтану мамандығының  206, 
225 және 306 топ студенттері қазіргі таңдағы 
құқық бұзушылық және құқықтық тәрбие бойын-
ша тақырыптарына сәйкес оқылымдарын қорғап, 
бейне роликтерін тамашалап, теориялық алған 
білімдерін тәжірибе жүзінде жүзеге асырып, 
сондай-ақ криминалистика  пәні бойынша экспе-
рименттер өткізді.  Сонымен қатар әр қатысушы  
студент  түрлі тақырып бойынша  ойларымен 
бөлісті.

Патриоттық  сезімді  оятуда құқықтық тәрбие 
бойынша бейне роликтер қойылды. Іс-шара 
соңында оқылымға қатысқан оқытушылар 
мен студенттер қазіргі таңдағы өзекті құқық 
бұзушылықтарды,  өзгертіліп жатқан заң 
нормативтік актілерді талдап, пікірлерін айтты.  

  Сатыпалды НАУРЫЗБАЕВА, 
 «Zhansugurov college»-нің

«Саналы ұрпақ» клубының мүшесі.
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«АТАМНЫҢ  АРҚАСЫНДА  ЕЛ 
ІШІНДЕ  ЕРКЕЛЕП  ЖҮРМІН»

№48 (1051) 03.12.2021

КЕЗДЕСУ

РУХАНИЯТ

ОСЫДАН БІР ЖЫЛ БҰРЫН «ЖЕТІСУ» ТЕЛЕАРНАСЫНЫҢ БАСШЫЛЫҒЫМЕН БАУ-
ЫРЖАН МОМЫШҰЛЫНЫҢ КЕЛІНІ,  ҚАЗАҚЫ САЛТ-ДӘСТҮРЛЕРДІ  НАСИХАТТАУШЫ, 
ИДЕОЛОГИЯНЫҢ  ЖАНАШЫРЫ,  «ШУАҚТЫ КҮНДЕР», «БАБАЛАР АМАНАТЫ»,  
«КҮРЕТАМЫР»,  «ТЕҢБІЛ ТІРШІЛІК» КІТАПТАРЫНЫҢ АВТОРЫ,  ЖАЗУШЫ ЗЕЙНЕП 
АХМЕТОВАНЫҢ «ЗЕЙНЕП АПАНЫҢ ӘҢГІМЕЛЕРІ» АТТЫ ЖОБАСЫ  ТЕЛЕАРНАДАН 
БІР ЖЫЛ БОЙЫ ҮЗБЕЙ КӨРСЕТІЛІП КЕЛГЕН БОЛАТЫН.  БҰЛ БАҒДАРЛАМАДА 
«КҮРЕТАМЫР» ДЕГЕН КІТАПТЫҢ БЕЙНЕНҰСҚАСЫН ЖАСАП ШЫҚҚАН.  ОСЫ ХАБАР-
ДЫ ҚОРЫТЫНДЫЛАМАҚ НИЕТТЕ  ЗЕЙНЕП АХМЕТОВА ТАЛДЫҚОРҒАНДЫҚТАРМЕН 
КЕЗДЕСУ  КЕШІН ӨТКІЗДІ. 

ТАҚЫРЫПҚА ОРАЙ 

«Аллаға  шүкір, мен өсіп-
өнген отбасында тәрбиелендім. 
Әкем – дәрігер болатын. Ал, 
анам – өзі өмірден өткенше 
салт-дәстүрдің үкісін қисайтпай 
ұстаған адам болды. Менде со-
лай тәрбиеленгенмін. Төрт 
ұлдың ортасында жалғыз қыз бо-
лып өстім. Анам жалғыз болсаң, 
өзіңе жалғызсың деп мені тастай 
қылып ұстады. Алты-жеті жа-
сымда кестені де тігетінмін, 
тоқыманы да тоқитынмын. Ше-
шем жанымды шығарып тұрып 
үйретті. Сегіз-тоғыз жасымда 
нанды дөп-дөңгелек қылып жая-
тын болдым. Анам бір жақтан 
еркелетіп, алақанымен аялап 
тұрып,  лезде дем арасында ана 
алақан жұдырыққа айналып шыға 
келетін. Енді бір қарасаң, жы-
ланды інінен  шығаратын жылы 
сөзбен алдап жіберетін. 

Бірақ,  сол  анамның бойыма 
сіңірген тәрбиесі кейінгі менің 
өміріме  талай жерде қиындықтан 

Зейнеп апаның айтқанынан
алып шықты. Ата секілді халыққа 
сыймайтын, табиғаты ерекше 
жаратылған адамның алдында 
жүріп  қызмет ету, ол кісінің шәйін 
қайнатып, қолына су құю ол оңай 
шаруа емес. Атаның екі жағы 
бірдей қайралған қанжар секілді 
болды. Былай тайсаң кесіп түседі, 
былай тайсаң осып түседі.  Ал, 
бел ортада тең жүруге ол кезде 
мен жас болдым. Атаның қолына 
келген кезімізде  бар-жоғы жиыр-
ма бесте едім.  Ал, қазір  қарап 
тұрсам жиырма бестегілер ойын-
сауық құрып жүр. Жоғарғы білімім 
бар, өздерің секілді телестудияда 
істегем, билеткада кигем, шля-
пада киген адаммын ғой..  Ал, 
атамның алдында ешқашан бал-
тырым ашық, басым жалаңбас 
болған емеспін. Етекжеңі ұзын 
киім киіп, басымнан орамалымды 
тастамай жүретінмін. Бұның бәрі 
атамды сыйлағанымның арқасы. 
Сол себепті де шығар, атам да 
мені мақтап қоятын. Ал, ол кісіден 

жылы сөз есту – маған өкіметтің 
жарлықпен беретін атақ, ме-
дальдарынан артық еді. Ананың 
берген ұлттық  тәрбиесі түп 
тамырыңнан ұстап тұрады екен. 
Ата секілді құбылмалы мінезі бар 
қатал адамға көнуіме анамның 
сіңірген тәрбиесінің еңбегі зор».

* * *
«Атамның өмірінің өзі 

қайшылықтардан тұрды. Ол кісі 
әділетсіздікті көп көрді. Бірақ, 
атаны халық қадірледі, төбесіне 
көтерді. Өкімет бермеген атақты 
халық өзі берді. Атам әрқашанда 
бізге айтатын «Қатарыңнан 
ассаң да, халықтан аспайсың. 
Халықтың алдында басыңды 
иіп жүр дейді. Жақсы адамның 
жақсылығын айтып, мақтасаң 
да бірақ  – жағымпазданба!   Ал,  
жаман адамның жамандығын ай-
тып, бетіне бассаң да , жала жап-
па дейді.  Қарашы, бір қарасаң 
қарапайым сөз, ал артында 

қаншама салмақ жатыр. Барлығы 
ойлайды, мына мені батырдың 
келіні болғандықтан бір жерде Заке 
болып, бір жерде Зейнеп апа бо-
лып жүргенге барлығы бастан-аяқ 
оп-оңай құйылып қалды деп. Олай 
емес, атаның қайшылықты өмірін 
менде бірге көрдім». 

* * *
«Кез келген қыз ерте ме, кеш 

пе, әйтеуір өзінің сүйген адамы-
на қосылып, бақытты өмір сүргісі 
келеді. Тұрмысқа шықпай тұрған 
кезде менде ойладым ғой, тұрмысқа 
шықсам керемет өмір алдымнан 
жарқ етіп шыға келеді екен деп.  
Оны қайдан білдік, бәленің бәрі той-
дан кейін басталатынын. 

Ата-ананың бойға берген 
мықты тәрбиесі болады. Бала 
соны соншалық керемет өтіп өзіне 
сіңіріп алуы керек. Өйткені ол жәй 
тәрбие емес – ұлттық тәрбие. 
Сабырлылық ету, барға да жоққа 
да, қанағат ету, Алладан артын 

сұрау,  мына қараңғы түннен кейін 
ағарып таң атады ғой. Таңнан 
кейін жарқырап күн шығады. 
Ешнәрсе бірқалыпта тұрмайды,  
Құдайдың  жаратқан заңдылығы  
барлығы өзгеріп отырады.  Бірақ 
соған төзімділік, шыдамдылық ке-
рек.  Міне, сол қасиеттерді биік 
ұстасаңдар адамгершіліктің жүгін 
көтергенмен бірдейсіңдер! 

Мен келіндік міндетті 
атқарып, солай өмірімді 
жалғасытыра берер едім. Мені де 
ешкім білмес еді, ешкімнің жұмысы 
болмас еді. Алайда, бүкіл иісі 
қазаққа ортақ, Алты Алаштың 
ардақтысы болған адамның келіні 
болғандықтан, сол Атаға деген 
құрметімнің жоғары болуынан,  
Атам айтқан қаисетті сөздерді 
есімде сақтап, салған сара жолды, 
атамның тастап кеткен амана-
тын арқалап жүрмін».

«Зейнеп апаның әңгімелері»  –
көптеген телеарналардың ішіндегі 
басы-аяғы бар бүтін,  жыл бойы 
жүргізілген бірден бір хабар, бірден 
бір жоба. Ұлттық құндылықтарды 
жүйелі түрде әңгімелеген автордың 
өзі болатын.  Бұндағы сөз болып 
отырған «Күретамырға» сипаттама 
ретінде жазушы:

«Күретамыр деп, қанды 
жүректен дене мүшелеріне тасы-
малдайтын ең ірі, ең маңызды қан 
тамырды айтады. Күретамырдың 
бітеліп қалмай, қызметінің жақсы 
атқарылуы адамның қалыпты өмір 
сүруінің кепілі. Сол секілді әрбір 

халықтың жеке атауды иемденетін 
ең басты белгісі, яғни жүрегі – тілі 
болса, сол тілі арқылы тарала-
тын барша рухани құндылықтары 
ұлтты ұлт ретінде танытатын 
да, сақтайтын да  – күретамыры», 
– дейді.

Ұлттық дәстүрімізге қайшы 
әдеттерді қатаң сынап,  жастар 
тәрбиесіне ерекше көңіл аударатын 
Зейнеп апа,  бұл кездесуде де   ұлттық 
тәрбие,  рухани құндылық, жас от-
басы, ене мен келін арасындағы 
сыйластық,  қыз тәрбиесі туралы 
өзінің өмірден түйген тәжірибесінен 
кеңінен әңгімеледі. Ол ғана емес, 

қаламы мен қанжарын қатар ұстаған 
Бауыржан Момышұлы жайлы 
естеліктер де бұл жиыннан кенде 
қалмады. Кездесуге жиналған жұрт 
екі сағат бойы сырласу сағатын 
өткізді. Ойға орамды, салмақты сөз 
сөйлейтін ел анасының ұлағатқа 
толы ғибратты әңгімелерін тыңдауға 
келген жастарда көп. 

Бұл игі бастаманың түпкі 
мақсаты – қазіргі жастар тәрбиесі,  
оларды Отансүйгіштікке тәрбиелеу, 
қазақ халқының салт-дәстүрін 
жаңғырту мәселелеріне арналады. 
Өзекті тақырыптар талқыланып, кез 
келген көрерменнің қызығушылығын 

оятқан тағылымы мол кездесудің 
жастар үшін тәрбиелік маңызы зор. 

Зейнеп апаны ел-жұрт әуел бас-
тан халқымыздың қаһарман ұлы 
Бауыржан Момышұлының келіні 
ретінде танығаны белгілі. «Атамның 
арқасында бүгінгі дәрежеге жетіп, 
ел ішінде еркелеп жүрмін» деген 
ол, барлық мақтау-мадақтау өзіне 
емес, батыр атамызға айтылды деп 
қабылдайтынын жеткізді. 

– «Мені біраз мақтап 
жібердіңіздер. Мақтау дегенге адам 
сеніп қалуы мүмкін. Ол  бірінші ке-
зекте адамды ұялтады, екінші рет 
сәл ғана ұялтады, ал үшінші рет 
адамға ұнайды. Төртінші рет айта 
түссе екен дейсің, ал бесінші рет 
жаныңа тіпті жағып кетеді. Содан 
кейін оған  адам үйреніп алады.  Ал,  
одан кейін біреу мақтау сөз айт-
пай қойса, қалай болатыны белгілі. 
Сондықтан мақтауға үйренбеу 
керек. Ал, мен қанша мақтаса да 
қорықпаймын. Неге дейсіздер ғой?! 
Өйткені оның бәрі атаға арналған. 
Егер атаның келіні болмағанда 
осынша мақтауды естімес едім. 
Сондықтан мақтап жатқанда 
мен ол сөздердің барлығын атаға 
өткізіп жіберемін».

Дәл кездесу өткен күні  Зейнеп 
Ахметоваға «Алаш» сыйлығы  та-
бысталуы керек екен.  Алайда, жа-
зушы «Жетісу» телеарнасындағы 
жобамды қорытындылауым керек 
деп, Талдықорғанға жол тартқан.  
Міне, бұған қарап апамыздың 
көрегендігін байқауымызға бола-
ды.  Адамға ең бірінші қандай да бір 
сын-пікір, ақыл-кеңес айтпас бұрын 
оның өзі де соған сай болуы ке-
рек. Зейнеп апаның өмірден көрген 
тәжірибелерін жүрген жерінде көпке 
үлгі етіп жүруі,  атасының тастап кет-
кен аманаты болашақ жас ұрпаққа 
үлкен мұра болмақ. 

Жиын соңында қазақы дәс-
түрлерді насихаттаушы Зейнеп 
Ахметоваға осындай келелі сұхбаты 
үшін «Жетісу» телеарнасы ұжымы 
Алғыс хат пен гүл шоқтарын табыс 
етіп,  құрмет көрсетті.  Жиналған 
көпшіліктің ішінен де жылы 
лебіздерін білдіргендердің қарасы 
көп болды. Тіпті, біразы апаның 
кітаптарын әкеліп жазушыдан авто-
граф алып жатты.  Кездесу соңында 
тағы да шер тарқасып, естелікке су-
ретке түсті. 

Арайлым НҰРЖАПАР
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Между тем «языковой вопрос» продолжает оставаться актуальным для нашей стра-
ны. И хотя государство многое делает для укрепления позиций казахского языка, ситуация 
продолжает носить разновекторный характер. Важно придерживаться принципов внедре-
ния в национальную терминосистему активно используемых отраслевых заимствованных 
терминов, определить четкие закономерности и путь национального терминообразования, 
унифицировать национальную терминологическую систему путем утверждения терминов и 
пропаганды утвержденных терминов. А также в этом плане встает необходимость даль-
нейшего продолжения реализации комплекса мер по популяризации казахского языка. Это 
неоднократно отмечал Первый Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев. «Наша 
задача - развивать его, активно используя во всех сферах. Мы должны оставить в на-
следство нашим потомкам современный язык, в котором к опыту многих поколений 
наших предков был бы гармонично добавлен и наш заметный след. Это задача, ко-
торую должен самостоятельно решать каждый уважающий себя человек», - заявил 
Елбасы.

Поэтому, для расширения применения сферы государственного языка каждый 
по мере возможности должен внести посильный вклад. Тогда совместными уси-
лиями можно достичь положительных результатов в этом направлении.

Мадина АХМЕТЖАН,
главный специалист-секретарь 
судебного заседания Талдыкорганского 
городского суда.

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН 
ВНОСИТЬ ВКЛАД

Государственный язык – это язык государственного управления, зако-
нодательства, судопроизводства и делопроизводства, действующий во 
всех сферах общественных отношений на всей территории государства. 
Во все времена каждый гражданин своей страны должен знать и чтить 
законы и традиции своей страны. Государственный язык – не только яр-
кий, ни с чем не сравнимый символ нашей государственности, но и одно 
из главных условий укрепления независимости страны, надёжная гаран-
тия сохранения самобытности народа, культуры, залог успешного взаи-
мообогащающего сотрудничества всех национальностей и народностей, 
населяющих нашу страну.
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Как сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской 
области, в дежурную часть Бурабайского район-
ного отдела полиции поступило сообщение от 
жителя города Щучинска о том, что у 17-летнего 
учащегося одного из колледжей города вымогает 
денежные средства студент того же учебного за-
ведения.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
установлен 23-летний местный житель, который 
дал признательные показания. Следственным от-
делом Бурабайского РОП по данному факту нача-
то досудебное расследование по ч. 1 ст. 194 «Вы-
могательство», — пояснили в полиции.

Акмолинские полицейские предупредили об-
щественность, что вымогательством может быть 
не только применение силы с целью получения 
денег, вымогательством считается и угроза чем-то, 
к примеру, опубликование какой-либо компромети-
рующей информации.

Кроме того, полицейские напомнили об уго-
ловной ответственности, начиная с 14-летнего 
возраста, за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений, таких как убийство, изнасилование, 
вымогательство.

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

ВЫМОГАЛ ДЕНЬГИ У 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАР-
ШЕКУРСНИК КОЛЛЕДЖА ВЫМОГАЛ 
ДЕНЬГИ У 17-ЛЕТНЕГО УЧАЩЕГОСЯ, 
ПЕРЕДАЕТ ИА «NEWTIMES.KZ».  

МЕДИАЦИЯ

ПРИМЕНЯЕТСЯ И В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

В целях создания для граждан и юридиче-

ских лиц правовой основы для выбора способа 

разрешения возникшего спора (конфликта), в 

том числе и без обращения в соответствую-

щие государственные органы, а также в целях 

упорядочения деятельности лиц, участвующих 

в урегулировании конфликтных ситуаций (ме-

диаторов) 28 января 2011 года принят Закон 

Республики Казахстан "О медиации".

В рамках постоянной проводимой в госу-

дарстве работы по совершенствованию за-

конодательства, улучшению эффективности 

деятельности уполномоченных государствен-

ных органов, внедрение института медиации 

органично «вписывается» в общую правовую 

политику как эффективный альтернативный 

способ разрешения гражданско-правовых спо-

ров и уголовно-правовых конфликтов.

Как указано в Законе, медиация (процеду-

ра урегулирования спора, конфликта между 

сторонами при содействии медиатора в целях 

достижения ими взаимоприемлемого реше-

ния, реализуемая по добровольному согласию 

сторон) может применяться по спорам, возни-

кающим из гражданских, трудовых, семейных и 

иных правоотношений с участием физических 

и (или) юридических лиц, а также в ходе уго-

ловного судопроизводства по делам о престу-

плениях небольшой и средней тяжести. В част-

ности, в ходе уголовного судопроизводства 

медиация может применяться для достижения 

процедуры примирения между обвиняемым 

(подсудимым) и потерпевшим по делам о пре-

ступлениях небольшой и средней тяжести, 

если иное не установлено законами Респу-

блики Казахстан.
Вместе с тем, Законом установлен запрет 

на применение медиации по спорам, если 

они затрагивают или могут затронуть интере-

сы третьих лиц, не участвующих в процедуре 

медиации, а также лиц, признанных судом 

недееспособными, в случаях, когда одной из 

сторон является государственный орган, а 

также по уголовным делам о коррупционных 

преступлениях и иных преступлений против 

интересов государственной службы и госу-

дарственного управления.
Закон предписывает, чтобы при прове-

дении медиации соблюдались следующие 

принципы - добровольность; равноправие 

сторон медиации; независимость и беспри-

страстность медиатора; недопустимость вме-

шательства в процедуру медиации; конфи-

денциальность. В ходе медиации проводить 

встречи как со всеми сторонами одновремен-

но, так и с каждой из сторон в отдельности и 

предоставлять им устные и письменные реко-

мендации по разрешению спора (конфликта); 

информировать общественность об осущест-

влении своей деятельности с соблюдением 

принципа конфиденциальности.

Айгуль КАСЕНОВА,

судья СМУС Алматинской области.

ЗИМНИЕ ШИНЫ                                 

ВОДИТЕЛЕЙ ШТРАФУЮТ  С 1 ДЕКАБРЯ
Тезис о «нулевой терпимости» сегодня положен в основу работы 

правоохранительных органов всех мастей. Нулевая терпимость – это, 
скажем так, отрицательная реакция граждан или нежелание мириться 
даже с самыми мелкими правонарушениями. Это может быть и мелкое 
хулиганство, и выброс мусора, поскольку это нарушает общественный 
покой, снижает качество жизни, которое вызывает ощущение беспо-
рядка и вседозволенности.

ПОТРЕБИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ  
Государство отстаивает права 

потребителей, заставляя продав-
цов, предпринимателей и произ-
водителей предлагать покупателю 
только качественную продукцию. 
Эти права потребителя закрепле-
ны в различных законодательных 
актах - Конституции Республики Ка-
захстан, Уголовном, Гражданском 
кодексах РК, Законе РК "О защите 
прав потребителей", "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов" 
и других актах. В то же время, при-
нятие этих законодательных актов 
зачастую не уменьшает обмана 
покупателей, осуществляемых на 
рынках Казахстана. Поскольку к 
каждому продавцу не поставишь 
по контролеру, то осуществляемые 
проверки со стороны фискальных 
органов, не могут пока приостано-

вить этот поток обмана покупателей. 
Поэтому покупателю необходимы 
знания по всем применяемым спо-
собам его обмана и умения по их 
распознаванию.

В частности, законодательство 
о защите прав потребителей регу-
лирует отношения между граждани-
ном, имеющим намерение заказать 
или приобрести либо заказываю-
щим, приобретающим или исполь-
зующим товары (работы, услуги) ис-
ключительно для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предприни-
мательской деятельности, с одной 
стороны, и организацией либо ин-
дивидуальным предпринимателем, 
производящими товары для реали-
зации потребителям, реализующи-
ми товары потребителям по догово-

ру купли-продажи, выполняющими 
работы и оказывающими услуги по-
требителям по возмездному догово-
ру, - с другой стороны.

Надо сказать, что субъектами 
обращения в суд по делам по спо-
рам о защите прав потребителей яв-
ляются: граждане РК, иностранные 
граждане и лица без гражданства; 
прокурор; орган исполнительной 
власти, уполномоченный осущест-
влять  государственный надзор в 
области защиты прав потребителей, 
и его территориальные органы, а 
также иные органы в случаях, уста-
новленных законом; органы местно-
го самоуправления; общественные 
объединения потребителей (их ас-
социации, союзы), имеющие статус 
юридического лица.

Часто мы даже не замечаем, что 

нас вводят в заблуждение  продав-
цы, изготовители, производители. 
Оглянитесь вокруг себя, вспомните 
- в  магазине отказались обменять 
явно бракованную  вещь, автосер-
вис просрочил ремонт Вашей ма-
шины на 2 недели, в турпоездке без 
Вашего согласия заменили отель, 
строители нарушили сроки строи-
тельства жилого дома на год и Ваш 
переезд задерживается и.т.п. Поэто-
му убытки, причиненные потребите-
лю в связи с нарушением изготови-
телем (исполнителем, продавцом, 
уполномоченной организацией или 
уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортером) 
его прав, подлежат возмещению в 
полном объеме, кроме случаев, ког-
да законом установлен ограничен-
ный размер ответственности. При 
этом следует иметь в виду, что убыт-
ки возмещаются сверх неустойки 
(пени), установленной законом или 

договором, а также что уплата не-
устойки и возмещение убытков не 
освобождают лицо, нарушившее 
право потребителя, от выполнения 
в натуре возложенных на него обя-
зательств перед потребителем.

Так, под убытками следует по-
нимать расходы, которые потреби-
тель, чье право нарушено, произ-
вел или должен будет произвести 
для восстановления нарушенного 
права, утрату или повреждение 
его имущества (реальный ущерб), 
а также неполученные доходы, 
которые потребитель получил бы 
при обычных условиях граждан-
ского оборота, если бы его право 
не было нарушено (упущенная вы-
года). 

Нури ОМАРБЕКОВ,                                                                                                                               
судья СМЭС  Алматинской 

области.

Как избежать штрафа за «лы-
сую» резину зимой в Казахстане, 
читайте в материале Sputnik.

 С 1 декабря часть водителей 
в Казахстане может попасть в 
поле зрения дорожных полицей-
ских и получить штраф.

Речь идет о тех автовладель-
цах, которые «не переобули» 
транспортное средство на зимние 
шины.

В Казахстане с 1 декабря 
по 28 февраля водителей будут 
штрафовать за езду на летних 
шинах.

Запрет на использование 
летних шин в зимнее время действует в 
стране последние несколько лет. Требо-
вание прописано в техническом регла-

менте Таможенного союза «О безопас-
ности колесных транспортных средств».

Штраф за летнюю резину зимой
Езда на летних покрышках грозит ав-

томобилистам штрафом в размере 5 МРП 
(в 2021 году эта сумма составляет 14 585 
тенге, в 2022-м — 15 315 тенге).

Отметим, что полицейские могут 
штрафовать за «неправильную» резину 
только в течение трех зимних месяцев, в 
остальное время — лишь предупреждать.

Кроме штрафа, владельца такой ма-
шины могут лишить госномеров, пока он 
не «переобует» свое авто.

Чем отличается зимняя резина от 
летней

Основные отличия зимних шин — в 
свойствах резины, рисунке протектора и 
глубине канавок. Все это обеспечивает 
надежное сцепление с покрытием с мини-
мальным сопротивление качению.

«Правильными» зимними шинами 
в Казахстане считаются шины, которые 
маркированы знаком в виде горной вер-
шины с тремя пиками и снежинками вну-
три нее, а также маркированные знаками 
«М+S», «M&S», «M S».

Когда менять «зимнюю» резину на 
«летнюю»?

Отметим, что с 1 июня все транспорт-
ные средства должны быть оснащены 
летней резиной. В межсезонье разре-
шается использовать любой тип резины, 
удобной автолюбителю, в соответствии с 
погодными условиями.
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БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ 

ҮСТЕЛ ОЙЫНДАРЫ

1 ЖЕЛТОҚСАНДА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ СПОРТШЫ СЕРІК 
СӘПИЕВТІҢ  ОЛИМПИАДА АЛТЫНЫНА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ТАРИ-
ХЫН БАЯНДАЙТЫН «БОКСШЫ» АТТЫ СПОРТТЫҚ ДРАМАСЫ 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ПРОКАТҚА ШЫҒАДЫ,  ДЕП ХАБАРЛАЙДЫ  
EGEMEN.KZ «ҚАЗАҚФИЛЬМГЕ» СІЛТЕМЕ ЖАСАП.

рып, арманына бір қадам қалғанда 
сүрінеді. Қоғамдық сын, жүйенің 
қысымы, отбасындағы проблемалар. 
Серік өзінің арманына күмәндана ба-
стайды, себебі келесі Олимпиада 4 
жылдан кейін ғана болады.

Фильмдегі оқиға сұхбат форма-
тында беріледі, онда Серік өмірінің 
маңызды сәттерін еске түсіріп, 
спорттағы жолы қалай басталғанын, 
жеңілістері, жеңістері мен арманына 
жеткені туралы баяндайды.

Картинаның сценарийін Ақан Са-
таев, Тимур Жақсылықов пен Аль-
мира Тұрсын бірлесіп жазған. Айта 
кетсек,  Серік Сәпиев бұл жобада 
кеңесші болған. Фильмнің қоюшы 
операторы бұрын Сатаевтың көптеген 
картиналарында жұмыс істеген Хасан 

тоқтатылды. Алайда, Sataifilm тобы 
түсірілімдерді сол жылдың қараша 
айында аяқтай алды.

– Фильмді өте ұзақ,  екі жылдан 
астам уақыт түсірдік. Дайындық 
кезеңі мен кастингке үлкен көңіл 
бөлінді. Басты кейіпкерді де ұзақ 
уақыт іздедік, – деді Ақан Сатаев.

Тарихи дәлдік үшін басты рөлге 
үлкен республикалық кастинг жа-
рияланды. Кастинг бойынша дирек-
тор Жайна Әбдиеваның айтуынша, 
дайындық кезеңде 800-ден астам 
өтініш түсіп, ашық кастингке 600-ден 
астам адам қатысқан. Басты рөлге 
актер таңдаудың негізгі критерийлері 
– басты кейіпкердің прототипке 
ұқсастығы, кино және бокс шеберлігі 
болды. Сәпиев рөліне үлкен 

ізденістердің нәтижесінде дебютант 
Смадияр Сабыров бекітілді. 

– Мен бірнеше кастингке 
қатыстым. Солардың бірі «Томи-
рис» фильмі болатын, бірақ бұл 
жобаға ілінбедім. Бірнеше жылд 
өткен соң маған қоңырау шалып 
осы фильмге кастингке шақырды. 
Әрине, таңқалсам да, іштей қатты 
қуандым. Маған сеніп, қолдау 
білдірген режиссерге, сондай-ақ 
кастинг-директор Жайна Әбдиеваға  
алғысымды білдіремін,  – деді Смади-
яр Сабыров. 

Айта кетсек, Ақан Сатаев үшін 
басты рөлдерге талантты дебютант-
тарды таңдау авторлық қолтаңбасы 
іспетті. Әр жылдары режиссер 
Еркебұлан  Дайыров (төрт бөлімді Ба-

уыржан Момышұлы фильмінде дебют 
жасаған), Асылхан Төлепов пен Аян 
Өтепберген («Жаужүрек мың бала» 
фильмінде дебют жасаған) және 
Альмира Тұрсын («Томирис») дебют 
жасады) сынды актерлердің есімін 
қалың көрерменге ашып берді.

Екінші пландағы басты рөлге 
ұлттық киноның майталмандары 
Бақтияр Қожа мен Ирина Ажмухаме-
дова басты кейіпкердің ата-анасын 
сомдаған, сондай-ақ жаттықтырушы 
Александр Стрельниковтың бейнесін 
сомдаған театр актері әрі режиссер 
Игорь Ермашов бекітілді.

«Боксшы» спорттық драмасы 
өндіріске қосылған сәттен бастап 
Қазақстанда ғана емес, одан тыс жер-

лерде де көптен күткен қазақстандық 
фильмдердің бірі болып саналады. 
Мысалы, осы жылдың қазан айында 
Сатаев 1988 жылғы Олимпиаданың 
күміс жүлдегері, жартылай ауыр 
салмақтағы абсолютті әлем чемпио-
ны. бірінші, екінші орта, жартылай 
ауыр, бірінші жартылай ауыр және 
ауыр салмақ дәрежелері бойын-
ша әлем чемпионы Рой Джонсқа 
картинаның шағын эпизодын көрсетті.

Спорт аңызы картинаның премье-
расын асыға күтетінін айтып, көрген 
үзінділерге қатты қызығып оларды 
жоғары бағалады.

Сондай-ақ баспасөз отырысы-
на қатысқан Kinopark & Kinoplexx 
Theatres басшысы Алмаз Малдыба-
ев «Боксшы» фильмінің кассалық 
табысы Rentrak жүйесі арқылы 
бақыланатын алғашқы отандық 
фильм болатынын айтып өтті.

Egemen.kz

НҰР-СҰЛТАННАН 
ЖҮЛДЕМЕН ОРАЛДЫ

Нұр-Сұлтан, Алматы жəне Шымкент қалала-
рында тірек-қимыл қозғалысы зақымдалған 
жəне көру қабілеті төмен спортшылар арасында 
Қазақстан Республикасының VІ спартакиадасы 
өткен еді.

Бұл спартакиадаға еліміздің 14 облысынан және 
республикалық маңызы бар 3 қаладан 1700-ден астам спортшы 
спорттың 19 түрінен бақ сынап, өзара бәсеке қыздырды. Бірнеше 
күнге созылған намысты жарыста облыстың құрама командасы 
жүлделі І орынды иеленіп,  Жетісу абыройын асқақтатты.

 Облыстық құрама команда сапында Жамбыл ауданының 
мүгедек спортшылар федерациясының төрағасы Серғазы 
Мұстахимов үстел теннисінен бақ сынап, спорт шеберлігіне 
үміткер атанды.

 Міне, осылайша мүмкіндігі шектеулі спортшылар өздерінің 
өмірге, спортқа деген махаббатының арқасында жеңіске жетіп, 
жүлдемен оралды. Оларға алдағы намысты додаларда да топ 
жарып, жеңісті күндері жүздескенше деген тілек арнаймыз.

Елдар ЖАҚЫПБЕК
ЖАМБЫЛ АУДАНЫ

ФУТБОЛ

ШАҒЫН ФУТБОЛДАН 
ЧЕМПИОН АТАНДЫ

«MFL ТАЛДЫҚОРҒАН» АТТЫ ШАҒЫН ФУТБОЛДАН ӨТКЕН ОБЛЫСТЫҚ 
ЖАРЫСТЫҢ КҮЗГІ МАУСЫМЫ ӨЗ МӘРЕСІНЕ ЖЕТТІ. ОСЫҒАН ОРАЙ  «ЖА-
СТАР-2» СПОРТ ЗАЛЫНДА ЖЕҢІМПАЗДАРДЫ МАРАПАТТАУ РӘСІМІ ӨТТІ.

 Шарада   сөз  алған  «MLF 
Талдықорған» әуесқой футбол лигасының 
жетекшісі Нұрым Оразғалиев: – «Об-
лысымызда шағын футболды жақсы 
ойнайтын, оған қатты қызығатын 
жастар өте көп. Осыған орай, әуесқой 
лига құрып, жыл он екі ай жастар мен 
жасөспірімдер арасында шағын фут-
болдан жарыс ұйымдастыруды қолға 
алдым. Елімізде де футзал қарыштап 
дамып келеді. Өңірімізде шағын фут-
болдан академия ашылса, бізден де кіл 
мықты ойыншылар шығарына сенімім 
мол», – деді.

 Осыдан кейін облыс әкімі аппара-
ты талдау бөлімінің басшысы Бағдат 
Ақылбеков,  Ескелді ауданының әкімі 
Рустам Әли қатысушыларға ізгі тілегін 
білдіріп,  жарыс жеңімпаздарын мара-
паттады.

 Айта кетейік,  жарысқа 11 команда 
қатысты. Командалар айналмалы жүйе 
бойынша сынға түсті. Үш айға созылған доданың 
қорытындысы бойынша I орынды және 100 мың 
теңгенің сертификатын «Спорт басқармасы» 
командасы жеңіп алды. II орынды және 50 
мың теңгені «BM Koksu» командасы еншіледі. 
III орын мен 30 мың теңгенің сертификатын 
«Almaty teleqom» командасы иемденді. Сондай-

ақ, үздік ойын өрнегін көрсеткен ойыншылар 
да марапаттан тыс қалмады. Атап айтсақ, 
Дәурен Кеншінбаев «Үздік қақпашы», Нұржан 
Жеңісбеков «Үздік сұрмерген», Әділет 
Талғатов «Үздік ойыншы», Рахат Отызбаев 
«Үздік қорғаушы» номинациясына ие болды.

Айдар ҚАЛИЕВ

СЕРІК СЄПИЕВ ТУРАЛЫ 

ФИЛЬМ ПРОКАТЌА ШЫFАДЫ

Фильмнің режиссері Ақан Сата-
ев. Фильмді ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігі тапсырысы бойынша 
Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік 
орталығының қолдауымен Sataifilm 
киностудиясы түсірді.

Осыған орай Алматыда фильмнің 
шығармашылық тобының қатысуымен 
баспасөз отырысы өтті.

Фильм Қазақстанның бірнеше 
дүркін чемпионы, бокстан екі дүркін 
әлем чемпионы, Олимпиада чемпио-
ны, боксшы Серік Сәпиевтің шынайы 
оқиғасына негізделген.

Бойындағы күш-қуаты толыққан 
кезде ол Бейжің Олимпиадасына ба-

Қыдырәлиев болды. Сонымен қатар, 
бұл жобада «Томирис», «Каникулы 
offline» және «В поисках мамы 2» кар-
тиналарында жұмыс істеген  опера-
тор Жантай Қыдыралиев та бар.

Баспасөз отырысында бірінші 
болып сөз сөйлеген «Ұлттық киноны 
қолдау мемлекеттік орталығының» 
Бас продюсері Адай Әбілдинов «Бок-
сшы» жобасы аталған Орталықтың 
өндіріске жіберген алғашқы 
картиналардың қатарында болғанын 
айтты. Фильмнің түсірілімі 2020 жылы 
наурыз айында басталған, бірақ коро-
навирус пандемиясына байланысты 
Қазақстанда ТЖ енгізілгеннен кейін 
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Қазақта шай беру сыйластық пен 
қонақ күтудің бір белгісі саналады. 
Сондықтан оның жөн-жоралғысына 
қарай әр кезде әртүрлі ұсынады. 
Соған орай шайдың да түрлері көп. 

ШАҢЫРАҚ

Көңіл шай. Адам 
өмірінде қуанышты 
да, ренішті де жай-
лар бола береді. 
Қуанышты жағдайда 
көңіл білдіріп, құтты 
болсын айту бар. Ал 
кейде адам басына 
іс түскенде, тұрмыста 
кездесе беретін қиын жағдайда, ренішті, күйінішті кездерде қиыншылыққа 
ортақтасып, ақыл-кеңес береді. Ашулы сәтте басу айтады. Міне, осындай 
кездерде ауылы аралас, ағайын-туыс көңіл білдіреді, оған рухани жәрдем 
береді. Үй иелері оларға, әрине, дастарқан жаяды. Аталған екі жағдайда 
да жайылған дастарқан берілетін ас-судың аты – көңіл шай.  Көңіл білдіру 
мен көңіл айтудың мәні екі басқа. 

Тәтті шай. Кейде ата-ананың  келісімінсіз, қызды алып қашып 
үйленетін кездер де болады. Мұндай жағдайда жігіт жағынан құдалардың 
аяғына жығылуға, яғни, кешірім сұрап, келісімге 4-5 адам барады. Олар 
арғы-бергі жақтан сөз қозғап, ата-бабалардың салған жолы деп дәлелдеп 
қыздың ата-анасы мен туысқандарының бетін бері қаратып жігіт ауылына 
шақырады. Оларға кең дастарқан жаяды. Бұл рәсім «тәтті шай» деп ата-
лады.  Демек бұл атына сай,  құда-құдағилардың танысу, білісу, келісім, 
ынтымақ шайы. Мұнда жақсы тілектер айтылып, алдағы той жайы әңгіме 
болады. Тәтті шай ренжіскен адамдарды татуластыруға беріледі.

 Бейсенбі, жұма шай. Бейсенбі, жұма шайлары бір отбасының ада-
мы қайтыс болғанда осы күндерде аруаққа бағышталып жайылатын 
дастарқан. Бұған жақын туған-туыстар, жанашыр адамдар келеді. Дұға 
оқылады. Марқұмның жақсы істері мен мінез-құлықтары да айтылады. 
Көңіл айтуға кешіккен адамдар да осы күндері келуге тырысады.

Күзем шай. Істің басталар сәтінде де, ол аяқталған соң да халық 
атаусыз, ескерусіз қалдырмайды. Мысалы, күзем алынып болған соң әр 
үй бір-бірін шайға шақырып көңілді кеш өткізеді. Оның аты – күзем шай. 
Пішпе шай. Бұл жылқыны ақтайтын, тағы да басқа үй жануарларын тарт-
тыратын кезде жасалатын дастарқан мәзірі. Бұған «құтты болсын», «мал 
басы көбейсін» деп тілек білдірушілер және сол жұмысты атқарғандар 
қатысады. «Өнердің ең жаманы бұқа пішер, ол тағы бір аяқ айранды 
артық ішер» деген сөз осыдан қалған. 

Шашу шай. Қазақ әр науқандық шаруашылық кезінде немесе жаңа 
іс басында бас қосып, үй иесі осындай атпен аталатын қазан асады, 
шай дайындайды. Мұндай шашулар сиыр бұзаулап уыз пісірілгенде, 

малға ең салғанда, қой қырқымы, жылқы күземі аяқталғанда 
т.б. науқандық шаралар кезінде жасалады.
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ӨНЕРГЕ  ҚАНАТ  ҚАҚҚАНДАР

ӘР БАЛА – ЖЕКЕ ТҰЛҒА

ӨЗ ТІЛШІМІЗ Материал massaget.kz сайтынан алынды.

Кульсара АЛДЖАНБЕКОВА:    «Ұлым 
– Даниял, он жаста.  Балам қаладағы  
№24 экономика және бизнес лицейінде 
оқиды.  Оның  қабілеті мол,  бәрін білсем,  
көрсем,  үйренсем деп тұрады.  Жаз  айын-
да «Мейірім» шығармашылық  орталығын   
естіп  сол жерге жіберуді жөн көрдім. Өзі 
де қызығушылық танытып,   талаптанып,  
«Оригами»,  «Живопись»,  «Көркем сөз»,  
«Ас шеберіне»,  «Теннисқа»  барып жүр.  
Тіпті,  арасында   бассейнге суға  жүзуге  
де  барады.  Даниял балабақшадан бастап 
ұғымтал  болды,  жан-жақтан өзін көрсетіп 
жүретін.  Баламның өзін әр түрлі жағынан 
шыңдауына сол жердегі тәрбиешілері де 
мол септігін тигізді.  Бүгінде соның жалғасы  
осы  «Мейірім»  шығармашылық орталығы 
десем қате айтпаймын. Барша орталық  
ұжымына  алғысым  шексіз.   Балаларға 
үйретуден еш аянбайды, әрқашан өз 
білгендерін түсіндіріп, шәкірттерінің  алға 
дамуына барынша үлестерін қосуда».

Бекзат ОРАЗБАЕВА:   «От-
басымызда  – төрт бала.  
Қызым –  Айша тұла бойы 
тұңғышымыз. Он жаста.  
Қаладағы №25-ші мектепте 
оқиды.  Артынан ерген екі сіңлісі, 
бір  інісі бар. Тіл көзім тасқа, ба-
лаларым бауырмашыл,  әрқашан 
бір-біріне қамқор болып,  тату 
жүреді.  Бұрын Республикалық 
байқаулардан  көптеген жүлде  
алған. Қолөнерге кішкентай 
кезінен жақын, сурет салғанды 
жақсы көреді. 

Ал,  Аидамның жасы сегізде. 
Ортаншы баламыз. №25-
ші мектептің  3-сыныбында 
оқиды. Айналасындағылардың 
бәрімен тез тіл табысады. 
Оқуда озат.  Барлық нәрсеге 
қызығушылық танытып жүреді.  
Сурет салғанды, ән айтқанды 
жақсы көреді. 

Қызым – Райяна,  жасы – бес-
те.  Ерке болса да  әпкелерінен 

қалмай  осы  орталыққа барып жүр. Олар  не жасаса,  соны қарап қайталағысы келеді. Осылай 
әр түрлі қызығушылықтары оянып жатыр. 

 «Мейірім» шығармашылық орталығының барша ұжымына және ұстаздарына алғысым шексіз. 
Бұрын балаларымды ешқандай үйірмеге бермейтінмін.  Осы орталыққа  барғалы бері қыздарым  
жан-жақты даму үстінде. Басында орталық тегін ашыл-
ды деген соң жаздырған болатынмын.  Ал,  қазір  сол кез-
де  балаларымды  жаздырғаныма еш өкінбеймін. 

Гүлмира Қуанышқызына аналық алғысым шексіз.  
Қаншама баланың дамуына үлесін  қосып,  қабілетін да-
мытып,  күннен-күнге  әр түрлі үйірмелерді ашып жа-
тыр. Ұстаздары балалардың ешқайсысын бөліп жармай, 
бәріне жылы жүзбен қарайды.  Айнұр Төлеу апайымызға  
көп рахмет.  Қыздарым күнде сабағына асығады.  Клара  
Дүйсебекқызы  – мүсіндеудің нағыз хас шебері.  Нұргүл  
Ершатқызының арқасында кесте тігуді үйренді. Қазір 
қуыршақтарына ойдан құрап, неше түрлі киімдер тігіп 
алады.  

 Олар  «Мейірім» орталығындағы   «Шешендік өнер», 
«Оригами», «Мүсіндеуге» және «Кестелеуге» барып жүр.  
Енді «Суретке», «Вокалға», «Ағылшынға» жазылдық.  
Осы орталығымыз дами берсе екен.

Кезінде өзіміздің балалық шағымызда бұндай мүмкіндік 
болмады ғой. Ал, қазіргі балаларда таңдау көп. Не 
нәрсеге барғысы келеді, не нәрсеге қатысқысы келеді  
барлық жағдай жасалған. 

«Мейірім» шығармашылық орталығының ұстаздары 
шәкірт тәрбиелеуден жалықпай, шапқылап жүре 
берсін. Әр бала – жеке  тұлға дегендей,  болашақта   
мақтанышпен айтатындай шәкірттері көп  бола 
берсін». 

ҚАЗАҚТЫҢ ШАЙ 
БЕРУ ДӘСТҮРІ
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ШАШ АҒАРУЫН 
БАЯУЛАТАТЫН ӨНІМ

Көпшілік әйел бұрын ақ шашты бірден жасыруды жөн көретін, 
ал қазір адамдар ол ұялатын нәрсе емесін, ағарған шашпен де 
әдемі болып жүруге болатынын түсініп келеді. Дегенмен, әйелдер 
сонда да жас ерекшелігіне байланысты болатын өзгерістерді 
баяулатқысы келеді. Эксперттер шаштың ерте ағаруын болдыр-
мас үшін рационға қандай өнім қосу керегін анықтады.

 Шаштың ағаруы — біртіндеп мелано-
циттер жоғалуының нәтижесі. Меланоцит 
— шашқа пигмент беретін тері жасушалары. 
Тамақтану эксперттері бұл процесті күнжіт 
дәндері арқылы баяулатуға болатынын 
анықтады. Олар бас терісін негізгі қоректік 
заттармен қамтамасыз етіп, меланоциттер 
белсенділігін арттырады.

 Соның ішінде, шаштың ағаруымен оның 
қара дәнді түрлері жақсы күреседі. Себебі 
олардың құрамында пайдалы компоненттер 
көбірек: күнжіттің қара дәндерінде кальций, 
магний, В1 дәрумені, мырыш, фосфор, амин 
қышқылдар, тағамдық жасұнықтар және 
селен бар. Сондай-ақ бұл дәндер табиғи 
антиоксиданттарға бай: сезамолин, сезамол және сезамин.

 Зерттеулерге сәйкес, қара күнжіт дәндерінің құрамындағы антиок-
сиданттар бас терісі жасушасын зақымдайтын және қартаю белгілерін 
шақыратын бос радикалдарды бейтараптандырады. Антиоксиданттар ме-
ланоциттер белсенділігіне ықпал етеді және меланин пигментінің өндірілуін 
арттырады.

 Күнжіт дәндерінің құрамында жас ерекшелігінің басқа да жағымсыз 
өзгерістерін (есту мен көрудің немесе есте сақтаудың нашарлауы) 
болдырмауға көмектесетін биологиялық белсенді қосылыстар бар.

 Күнжіт дәндерін кез келген азық-түлік дүкенінен қолжетімді бағаға 
табуға болады. Сонымен қатар, оны күнделікті рационға қосу оңай. Мыса-
лы, оларды ботқаға, сүзбеге, етке, балыққа және салаттарға себуге бола-
ды. Эксперттер күнжіт дәндерін тамаққа қосумен қатар, күнжіт майын бас 
терісіне жағу да пайдалы болатынын ескертеді.
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